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Büyük b;r 
1 ayyaıe k.aZO$f 
Nevyork, 15, (A.A.) - Nevyoıf .; 

tan Los Angelcse gitmekte olan buvük 
bir Amerikan tayyaresi Arkan'!asta 
düşmüş ve 14 yoku ile 2 pilotu ve bir 
hademesi ölmüştür. 

ltalyanlar taarruza geçtiler 1 Afgan Hariciye Veziri 
Misafirimiz Serdar Muhammed 
Han bugün Avrupaya gidiyor 

Şimdiye kadar Habeşlerin 
ilerliyerek kırılmalarını 

çarpışa çarpışa 

beklemişler 

ltalgan uçaklaıı zehirli gaz bombardımanlarına devam ediyorlar 

.. Roma, ıs (A.A.) - Reuter A-ı 
laıııı muhabirinden: 

Reımen bildirildiğine göre Gc
~l Grazyani Somali cepbeıiı.-

e Raa Destanın kuvvetlerine kar
ii taarruza geçmittir. 
8a Roma, ıs (A.A.) - Mareıal 
t. doıliyo çekmit olduğu telgraf-

bilhaıaa diyor ki: 
,.._General Grazyaninin kıtaatı, 
'lallale Doria nehri ile Daoupar -
~ &raunda Dolo bölgesi üzeriue 

._, tazyik icra etmek makıadiyte 
İlerlemekte bulunan Ras Destanın 
~-.Vetlerini nüskürtmü§ler ve ta

p etıniılerdir. 
Muhlreb~, devam etmektedir. 

;,ı._ ltalyanların 2ayiatı pek o ka -
qr mühim değildir. 

lrALYANLAR HABEŞLERiN 
ICİIULMASINI BEKLiYORLAR 
L~ Londra, 15 (A.A.) - Röyter 
lllllldiriydr: 
I Birkaç haftadanberi şimaldeki 
talyan ordulannın ha?eketsiz gö
liiııütü, ekseriyetle İtalyanlar a • 
leyhine olarak tefsir edilmekte ve 

bu mesele hakkında muhtelif fi -
kirler ileri sürülmektedir. 

Fakat Ad;ıababada bulunan 
bazı yabancı müıahitler, ltalyan . 
ların hareketsizliğinin kendi is -
tekleri neticesi olduğunu ve bunı; 
inceden inceye tetkik edilmit ve 
halen büyük bir titizlikle tatbik e
dilmekte bulunmuı bir plan ikti. 
zası bulunduğunu tebarüz ettir -
mektedirler. 

Bu yabancı müıahitler diyorlar 
ki: İtalyanlar, birkaç baftadanbe
ri takviye edilmiı Habeı orduları
nın taarruza geçtiklerini pek de 
memnuniyetsizlikle görmemekte
dirler. Habqlerin bu taarruzu hll
len ltalyan hatlarının muhtelif 
noktalarına ayrı ayrı küçük hü • 
cumlar halinde tecelli etmektedir. 
Fakat Deuie ve Adisababanın sö
züne inandır kaynaklarmdan çı -
kan havadislere ıöre bu taarruz 
çok yakında umumi bir taarruz 
halini alacak ve yalnız Makalle 
mıntakuında değil, fakat bütün 
timal cephesinde kendini ıöatere-

R21kan iktisat Konse_y:İ 
"asan Sakanın başkanlı{lındaki 
heyetimiz dün Romanyaya gitti 

Bükrqe giden heyetimiz oaparJa. 

cektir. Bu suretle Italy~nlarm Ha
bet ordularını büyük bir muhare
beye icbar etmek planları sonun
da muvaffak oluyor, demektir. 
ltalyanların niyetleri Habeılerin 
bu büyük hücumunu yalnız kır -
makla ka!mak değil, fakat ayni 
zamanda ıimdiden tekarrür ett" -
rilmit bir tarzda derhal şiddetli 
bir mukabil taarruza geçmektir. 
Bu taarruzun muvaff akiyet ihti -
malleri pek çoktur. Çünkü o za -
man ltalyanlar karıılarında bo -
zulmuf Habeı orduları bulacak - 1 

)ardır. SerJar Muhammed Han müzeyi gezerlıen 
Şehrimizde bulunan ylikaek miaa .. 

firimiz Efgan Hariciye Veziri Ebe . 
tanı Serdar Feyz1 Muhammed Han, 
dün öğle yemeğini Tokatlıyan otelin • 

de ycmiı, ıehrimude bir dolaft!ta vap. 
mıı. tarihi yerleri görmüıtür. 

Yiibek miufirimiz, bugün Avru • 
paya hareket edecektir. 

Buna intizaren ıimdikihalde 
ltalyan tayyare kuvvetleri gayet 
büyük faaliyetler göstermekte, üs 
noktalarından çok uzaklara kadar 
ketifler yapmakta ve ıimal cephe-
sinde Habet kıtalarını bombardı-1---------------.....;;.._...;.__...;..... ______ _ 

mana devam etmektedirler. ilim oe etlebigat atlamlar.ına sorUIJOruz 
HABEŞLERiN ELE _ 

GEÇiRDiKLERi s 1 •• k Af ' 
Addi•_-Ababa, ı~_(A.A.)"- eçme eser ere mu a at 

Reuter Aıamı muhabınnden: • 
Bir Habet kaynafmdan bildi-

~diiine göre geçenlerde 1:~ - Kitap yazmak ıiir söylemek gibi oldu: Şiire para 
bıen mıntakaıında aarülmuı o- ·ı d.ği .b. k. d 
lan Raı Seyyumun kuvvetlerinin verı me ı gı ı ıtap a pua kazanmıyor! 
Geralta noktasında Tigre cephe· K'"ltii D ka ılı"' h l 
.... ••il ...... .,... ~ "lıilli .... i ·"· 11U u r a ! gı~ er yı on -.- .............. ~----
ni yakalamıt ve fta)yanlardan 66 .. ~ ce .. 8!-D at esennw~ • hefer 
kit iyi telef ve birkaç mitralyöz ile yuz lıra mukaf at verecegın} yaz -
birçok fiıek, katır ve iate mevadı mış, bu mevzu etrafında bır an -
zaptetmitlerdir. ket açm~~· . 

Habeflerden altı kitinin telef Anketımıze devam ediyoruz. 
ve dokuz kitinin yaralanmıf oldu- Dokto~ ~ay .~az~ar Osman Uz • 
ğu söylenmektedir. man fıkirlennı şoyle anlatmıştır: 

ltalyan uçaktan, dün yeniden - Bir çok müellifler eıerleri-
Takaze nehrinin cenubuna on mil nin ınaırafını çıkaramamaktad:r
ka~ar m~safede bulunan Amb.a - lar. Kitap yazmak gitgide "tiir,, 

lBrıdı_uton u bombardıman etmıt • söylemek gibi oluyor: Şiire para 
er ır. verm d'kl · 'b. k' d e ı erı gı ı, ıtap a para 
HABEŞLERDEN ITALYANLA- kazanmıy ' K""lt"' B k ı 

RA, iT ALY ANLARDAN HABEŞ- .. ... or.. u ur a. an ığı • 
LERE 1'.AÇAN KUMANDAN n~ mukafatı, hem müellıfleri te;· 

Add
. _ Ab b ıs (AA) _ vık eder. Bu ıuretle hem de kitap 
ıı a a, · · satı rta B' k k' 1 Reuter Ajansı muhabirinden: . fı a r. ırço ıtap ar okka 

Resmi bir Habet kaynağına ıle satıhnaktadır. Onun için bir 
göre Raı Gukıa ile birlikte Eritre- esere bet yüz lira mükafat verm~k 
de ltalyanlara mutavaat etmit o - büyük yardımdır. 

>Lıba Baıbn anC!l~ıması iktiaad ~onıc • asbatkanı Bay Hasan Sabnm ı;.pan. lan Blatateagay ismindeki Habet- Yalnız eserleri laymetlendire _ 
w~-· Bilkreıteld to~lantwna ııtidk lığı altındadır. Bir hafta ıonra döne • (Sonu Sa. 6 Sil 2) cek olanlar geliti güzel bir heyet 
~olan Tilrrilk mli~aı heyeti dün ceklerdir. Konıey toplantısına, usul Uzre = 111 ıw•w ıı•w olmamalıdır.,, · BayMmlam O•man Uzman 
~·· vapu e ostenceye hare- konseyin toplandığı memleketin dele • k B M . h O miz için birinci farttl1'. Kültür B~ 

etmittlr. geleri, yani Romen delegesi batkanhk yeni b i r ana 1 den ~y ak~t ar) sman, herşey . kanlıg"' ı faydalı netr·ıyattan bır' 
Heyet ıekh kiıiliktir. Ve kamutay edecektir. oı:ce .. ı ap ann çok satışları· 

..........__ • • n~ t~~ın ı~ın ~~lrşı~mak gerekliği- miktar ıabt ·alarak kütüphanele-
Akdeaizle Kızıldenizi nı soylemış. S(}zlenne şöyle de - re dağıtsaydı, çok daha yerinde 

Borsada bir oyun 
iiniliyetürk lia.tleri 

niçin düştii ? 
yenin borçlarını döv.izle değil, 

vam etmiştir: olacaktı. Gerçi mükafat alan eser 
bir kere daha bağlıyacak - Kütüphanemde gördüğünaz bir töhret alacak, fakat yurdun 

fu on iki kitap tam 1100 liraya ıa- her tarfına dağıtılacak eserlere 
TÜR\'<.·,...., e C..UM""'uR1vE'tl ~~n alınmııtır. Beherini kırk elli kıymeti halk vereceği için l::u kıy. 

ıraya, yüz liraya satın aldığımı:ı met hiç ıüphe yoktur ki mül:U.fa • 
kitaplar vardır. Bu kitapların ço- tın vereceği ~retten i!stün ola • 
ğu baııt itibarile fevkalade ıeyler kt Öyl · · ı ca ır. e ı tısaı eser eri va:-dır 

'---Bir iki gündenberi kambiyo J 

~~da ünitürk fiatlerinde bir mal vermek auretiyle ödeyeceği p~~~;;i~;~ 
yazılmaktadır. Onitürk fiatleri 
Pariı borıaaında bu haberden 
mütee11ir olarak dütmüıtür. 

.b 
:o 

)> 

değildir. Yalnız bun)an alacak a ki yazan o ihtiıa: ~ubesinde birin
damlar mahduttur. Biz bu kitap • ci sınıfı olamamtf olduğu halde 
ları satan kütüphanelere itiraz P. eserinde, ilmi hakla daha ı::rnt;!t 
decek, pahalı olduğunu 11öyli~·c · ve kolay bir surette aşılar ve h~l-
cek olursak, bize •u cevabı vere - k k l · k l · K ) ~ük görülmektedir. 'BorM. acentaları evvelki 

~ .. ~ar»ten Onitürk üzeri • 
4. ~ıt edilmeyecek derece -
hl dutkün fiatler almıtlardır. Son 
f....~ bir fiate göre Ünitürk 518 
~- kadar dütmüıtür. Bu düt
"-l iik hakkında ali.kadarlar 

.. ~.anlatıyor: 
lııaa.:.._-._ çıba 11 tarihli Enfor· 
C~ ıazeteıinde, Türkiye 
~a dair garip bir haber 
~~. Bu habere göre, Türki-

Bu dütkünlük üzerine lıtanbul 
borsasında da Onitürk fiatleri 
dütmüttür. Birinci tertip Onitürk 1 

fiati 22 liraya kadar dütmüflür. ı' 
Borsacılar, bu haber hakkında . 

°' -Cfl 
-4 
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reımi makamlardan tahkikat yap- ----1ı.'-"'-----'=----' 
mıtlardır. Alınan mal6mata göre 
bu haberin ciddi olmadıiı anlqıl· 
mıtbr. (Sonu Sa. ' Sil. 6 J. 

Yapılman diifiinülen kan:ılın yeri 

( Yaz111 ikinci aayıf ada betin . 
ci aütunumuzdadır.) 

'!f ı o ay ytl se tar· .. ü türü halk 
ceklerdir: d araıın a iyi yaymağı bilen müel• 

- Bunu okuyacak o1anlar mah lif her yerde makbuldür. Vaktile 
duttur. Halbl!ki müellifine fU ka· "Halk bize yükselsin!,, denili.-dL 
dar para verdik... Ha'kı y-Jkarı kalc'!ı:·=al< li.zımdw • 

ATIUpada her müellif, çıkaı · Her eser fevkalade olamaz, fakat 
dığı kitaptan kendi emeg"'inı' gi...ı,. . k d ·· J d. · kt c: yu ar a soy e ı;;'ıı:?l no adan ıı.--· 

recek para almaktadır. Biz:le l u rı bir fevkaladelik taıır. .. 
kat'iyyen böyle değildir. En bii - Mükafata liyık f"vkalide eser 
yük ihtisatla en çok emek ve gsy. lere !)ek nadir rastlanır. Bunlara 
retle çıkanlan yüzlerce ıayfah~ aynca mük&f at vermek her zaman 
bir kitaba iki lira çok 18riilüyor. mümkündür ve ;rerinde bir hare-
Neıriyab Y,aymak iti memleketi • ket olur. -





---~----~~~~~~~~~-ı l iıaretler 1 
Yalan ve gerçek 

• • . !!!!!!!!!!~~=.::::iiiiiiiiiiiiii ..... 
sevgısı . F aizlc para verenl Dışbakanımız 

- Yalanı mı daha çok •evenz, 

dofruyu mu? müesseseler 
80 nıale birden cevap vermek 

ltolay defildir. Dofruyu Hviyo- Yüzde 12 den fazla faiz 
ra,.. demek kolaydır. Fakat doğ • 
1'VJIU ••vmek, her zaman güç bir 
İttir, H akilıat her .zaman ırü:ıel 
defildir. Haküratin fİrinlqmai 
~liir. Hem gerçek, hem ırüzel 
olan fey orta •eviyede bir adam 
~İrt derıebilir ki, mümkün değil
dir. 

Ciizel ile gerçeği bir •alta gö
rebilen in.anı ancak yük.ek telek
~' 3iimre•i ara.ınd a bulabüiriz. 

vermiş ofanlara paralan 
iade edilecek 

Belediye, faizle para veren 58 
müessesenin ismini ve yüzde on 
ikiden fazla faiz alan bu müe~ 
selerden para almış olanların be
lediyeye baş vunnalarını ilin et
miştir. 

Faizle geçinen müesseseler hak 
kındaki kanun mucibince yüzde 
on ikiden fazla faizlerin yüzde 
yetmiş beşi belediyeye ait olacak 
yirmi beşi de sahibine iade edile
cektir. 

Belediye bunu ilan etmektedir. 
Biray zarfında müracaat etmiyen
Ier haklarını kaybetmiş olacak -

Rüıtü Aras Ankaradan 
geldi, Cenevreye gidecek 

Cenevrede ayın yinnisinde 
yapılacak Milletler cemiyeti kon
seyi toplantıSina iştirak edecek o
lan Dış Bakanımız Bay Tevfiıe 
Rüştü Aras, bugün Ankaradan 
şehrimize gelmiş bulunacaktır. 

Mezunen Ankarada bulunan 
Bem elçimiz ve Milletler cemiyeti 
delegemiz Bay Cemal Hüsnü de 
Ankaradan gelmiştir. 

Bir ihtimale göre, Bay Cemal 
Hüsnü, Dıs Bakanımızla birlikte 
İsYiçreye gidecektir. 

Poll• haberleri: 

Neden ölmüş? 
Yalanı sevmiyorum demek ko

loyJır, bu •olulııfun caka•ını sır· 
fırıtla bir ünilorma gibi tcqır. Fa
~at İn•anrn içi ihtircularla dolup 
botalJılııça, in.anın itiyatlannJan 
ltıırtulup )'eni alemlere çıkmalı 
eıtteli lxqında bir fırtına gibi do
lllfh4fa insanın dudakları aklına 
ietil, lıalbinJelrinin oparlörii ol-.ı· 
coktır. 

lardır. Emine kadının ölüm sebebi 

Aid ve 2elıa in•anın ihtiraslan 
0ttiincle bir gardiyan gibi diküıe
le, bile dudaklar derinlerden ge
len arsalara tabi olacaltlar, lronu
fflctılılar, iManların gözleri m11:ı 
6ilc tlada/Ja.n hayal ikliminin ye
rıtiılcrüti kıpırdanaralı tadacak, 
Ve lanetini, lrolıu•nu baflıaları -
lla laiaettirecelıtir. Yalan, içinde 
olrnaJ.rfımız bir halin hayalini ya
fclrnalctır. Bir gün belki tle yala -
11111 bir te~ olarak müclalaa edil -
difini gör•biliriz, derler iri: 

" - lnıan idealini aöyliyemt!z 
~'°,,.,. Je idealimi anlatıyorum. 
~~- }JJ .... , • ·-- •• 
firular duyduğumun misalidir. 

Resmi memurdan 
halk kaçıyor mu? 
Belediye zabıtası sivil 
memur almayı clüıünüyor 

• 
Belediye zabıtasının bütün 

maddeleri, memur noksanlığı yü
zün&en tatbik edilememektedir. 

Yeni sene büt:A;esinde bu husus 
ehemmiyetle gözönüne alınmış, 
alakadar büro tarafından beledi
ye zabıtası kadrosuna yeniden 
100 memur alınması teklü edilmiş 
tir. Bu memurlardan bazıları sivil 
olarak vazife göreceklerdir. 

Birçok esnafın re8ttıi memur -
1an görünce kabahatlerini örttük
leri veya kaçtıkları görülmüştür. 

~alC--bÜiç~ ıne"siTe'Sidir. -Bu ka~n 
mümkün olmasa bile bu seneki 
kadro olduk~ genişletilecektir. 

Oekart "Diifünüyorum, o halde 
Varım,, demiıti. Hakikatin telelı -
~r oldaiuna kanidi. Ben: 

- Yalan .öylüyorum, o halde Yeni vilayetlerimize 
"arım! kimler vali olacak 

Diyebilirim. Varlık ihtiraslar-
d Yeniden beş vilayet kurulma. 

Cin mürelılceptir. ihtiraslarımın sına dair hazırlanan kanun mer • 
iloden olan yalan değifmek, daha iyet nıevkiine girdiği için, İç Ba
'-tlıa olmalı İ•tİyen İn•anın atan kanlı~ bu vilayetlere dair icabe-
bir ncrbu gibi hayat alametidir. den hazırlıklara başlamıştır. 

• • • Yeni vilayetler valiler tayin e-
/ 1180n halıikati seviyorum, de· drilinceye kadar muhtelif kayma-

t1:11t.1 ,ı • kamlar tarafından vekaleten ida-.. , rıalıilıcula onu .evme.z. 
re edileceklerdir. 

. • Yalanı ıeviyorum diye açıkça 
ıtırfllta bulunmayı pek mükel- Şimdilik Bitlis valiliğine sefer-
le1 herlik şubesi direktöıii Fehminin. 

ve pelr resmi bir •alanda çırıl Hakkari valiliğine Van vali mu -
f•!"aJı herkesin huzuruna çılr.mıı avini Mithat Kemalin, Çoruh va
ai6i ıqıp telakki eder. liliğine mülkiye müfettişi Orhan 
6i ~iinlerimiz; hakikatle yalanın Saimin, Bingöl valiliğine emniyet 

henüz anJaıılamadı 
Fatihte Kırçeşme mahallesin -

de Şeyh Şükriinün 31 numaralı e
vinde oturan seyyar satıcı Vanlı 
Necatinin karısı 45 yaşında Emi
ne evvelki gece evinden habersiz
ce dlşarı çıkmış, sokakta dolaşır· 
ken yere düşüp çırpınmağa baş -
lam ıştır. 

Saat dörtbuçuğa doğru sokak. 
tan geçen bekçiler kadını yerde 
bulunca Fatih merkezine götür -
müşlerdir. Nöbetçi belediye dok -
toru kadını muayene etmiş, deli 
olduğunu anlayınca bir otomobil
le tıbbr adliye götürülmesini söy· 
!emiştir. 

Emine sabaha karşı otomobil
le tıbbı adliye götürülürken öJ -
müştür. Cesedi Morga kaldırıl • 
mıştır. Kadının neden öldüğü tes-

l>it~iiJci~ii:ını~ı GiBi - Ka. 
rabiga otelinde oturan ve Çorum
da manifatura tüccari o!Guğumı 
söyliyen Omer isminde birisi Mer 
canda bakrr tüccarı Ahdinin ma
ğazasına girmiş, bir hayli mal a -
yırtmış sonra: 

- Yanımda bin liralık var, 
Bozduramadım. Otuz lira verin 
de yann hesaplaşırız demiştir. 
Mağaza sahibi parayı verince ce
bine atmış, kaçmıya başlamıştır. 
Arkasından yetişenler tarafından 
tutulan Omer polise teslim edil • 
miştir. 

BACACINDAN YARALA -
Dl - Tarlabaşmda oturan ?tfar -
ko ile Altmbakkalda oturan Ah
met kavga etmişlerdir. Ahmet ça. 
kr ile Markoyu sol bacağından ya
ralamıştır. 

OTOMOBiL CARPTI - Kii -
çük Mustafapaşada oturan 11 ya. 
şında Şevkete 1298 numaralı oto
mobil çarpmış, yaralamıştır. l 

l'1birine el verdiği alaca karan· işleri genel direktör muavini Fey
rltt lı :vazm tayini muhtemeldir. İç Ba

f/ CI ah geceyi, kah gündüzü an· kanlığı dıi~er taraftan yeni Vİla • 
•ran belir.iz bir loıluh içinde 6~. v etlere tayin edilecek emni:v. et, nü Baba Mahmudu öldür•n fer. • ~ 

• "' • fus ve hususi idareler direktörle- Kürt Mehm~din 
rjnin de tayinile meşgul olmakta-

lneanıara sorup cevap alama. dır. duruşması 
~' laJuıt onların olıu.Jukları fey- _______ ..______ Baba Mahmut dıenilen birisini 

ere dilrlı.at edersek alacağımız ce- vah. yazılı olnuq, ıraute yanlır ö~dürmekten su~lu Kürt Mehıne -
.,.,, bire Jaha aydınlanır. d el J hal. lriipl · din duruşması, Istanbul ağırce·za 
~ Oilrlrat ediniz imanların oku - y~mı~,,. u er er• ere hakyerinde dün yapılmıştır. Da • 
,..11~ bınernnız. Derhal luılriltat ~ o- vaya, evvelce verilen karar yargu
t arı ıautelere. Gazetede iki lurnırruz. Şu halde, pnJelilı laa .. tayca bozulmuş olarak bakılıyor. 
9l'arorlar 

/( yatımıza ait iflerde laalrilıati ter - µın-uşma, tetkik için başka güne 
) •nılilerinin Olmalı utediğini, cila ediyoruz. brrakılmıştır. 
,.°'-' baıluıları için düıündükleri • • • Kıı sporlarına gidecek 
'fıiMeri anlatan yazılara. MeHla 0/nıyucular ne ltaJar çalı laa • atletlerimiz 
ti ,. rttiinalı,,,aJa •evmediğiniz a- yata baflı i•eler pnJelilr hayat-
~ ')'ere batırıldığını görürse - /arını alaltcular eden maelelerde Dağcılık klübünden Vedat A -
-~...," aizi memnun eder. Yahut k but, Ekrem, Hikmetin Almanya-
v 0 adar ciddi davranırlar. &ki olimpiyadlara gı· derek kıı:ı 
L ~.o Tribün'ün yaptığı gibi M el .._ _, d :t --..., laa •• a OIOl)'UçU&anmn elin • sporlannda müşahit sıfatile bu • >.,. 1 

• Yatınızı alakadar etmi • e•ham ve tahvilat balunmıyan bir lunmalan kararlaşmıştır. 
feau dünya me•elelerine ait lan- ıazete İçin borsa itleri ehemmi • Bunlar önümüzdeki cumartesi 

I'. er... yetli değildir. F aJıat lıarileri malf günü hareket edeceklerdir. 
~ QJ,Q~ bir gazetede aranan ıey ifierle mqiuJ olan raetelade ue Hüseyin Rauf An karadan 

,,, Qfa rboret Jeğildir. borN cetveli birinci plana reçer d" d •• 
~>ı -.ıa, mımaranwı Tayyare oe bu cetvelde bir virwül hatası on u 
~ ... ~oavnun rıktıgı .. nı haber ve - t h "l d'l ... , 1.._1. _._ Bir müddet evvel Ankaraya 

.....,. ~ a ammu e ' mez 171r 1n1oanat gitmiş olan eski başvekil Bay Hü-
~ f. ~. memnun eder. F ı.· ıayclabilir. seyin Rauf dün sabah şehrimize 

ct~are gife.inde size: "Vah, Sadri lrtem dönmüştür. 
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l Bir gasp davasının 
şimdiki .safhası! 

Suçlular evvelce dövül
müş mü? Hakyeri 

tahkik ediyor 
Mevkuf Sadık oğlu Cemalle 

gayrimevkuf Cavit, Osman, Fer -
ruh aleyhlerindeki bir davanın du 
ruşmasma, lstanbul ağırceza hak 
yerinde devanı edilmiştir. 

Dava, bir gasp davasıdır. Muş.. 
te!;:i yerinde Kasımla l\J ehmet bu
lunuyorlar. Duroşınanm şimdiki 
safhasında, bazı c:Iıetler tahkik 
olunmaktadu. Bu arada suçlula .. 
rm bir iddiası etrafında da araş
hıına yapılıyor. Hazırlık tahki -
katı sırasında dövüldüklerine C.c
ir şikayetleri üzerine yapılan tah. 
kikat neticesinin tesbiti safhasın
da bulunan duruşma, başka bir 
güne kalmıştır. 

Sınıf geçmek 
i tiyen talebe 

Kanaat notu olarak en 
az kaç almalı 

Kültür Bakanlığı tarafından 
hazırlanan yeni imtihan talimat -
namesi hakkında öğrctmenelr dü
şüncelerini Bakanlığa bildirmiş • 
lerdir. Gönderilen cevaplar Ba -
kanlık imtihan talimatnamesi ha
zırlama komisyonu tarafından 
gözden geçirilecektir. 

Öğretmenlerden çoğunun gön
derdiği cevaplar kanaat notu ~t • 
rafında tebarüz etmektedir. 

Öğrot:monlcr birinci ve ikinci 
yazııı yoklamalarda iyi not alan 
bir talebenin ikinci kanaat notun
dan snnra yıl sonuna kadar derı:
lerilli ihmal edeceği kanaatinde . 
<lirler. 

Mesela birinci yazılı yoklama. 
da 8 numara alan ve ikinci yazılı 
yoklamada 9 numara alan bir ta
lebP. imnaat notundan sıfır da al~a 
geçecektir. Çünkü birinci yazalı 
~'oklamada alman not 8 ikinci va
zıh yoklam::ı.rla alman not iki ·i e 
darhedildiği vakit birinci not ne 
ikinci notun mecmuu 26 edecP.k
tir. Bu da lıfl.se taksim edilirse 5 
numara düşecek VP, bu numaralar
ı~ talebe kolayca gmıf geçacek -
tır. Halbuki ihtihan talimatname
sine kanaat notu için azami bir 
had konn lnıalı<lıır. MesC'lfı kanar..t 
notunda 3 veva 4 ünc:ü bir numa
ı-a ~l~mıyan. talebe sınıf geçme -
melıdır, dPnılmektedir. 

Bu durumun Bakanlık tarafın
dan tetkik edilmesi lazımdır. 

Yatı oku/unc!a 
İstanbul Kültür direktörii Bay 

Tevfik şehrimiz Dumlupınar yatr 
okuluna giderek okul ders ve ida
ri dunımunu yakından teftiş et . 
rniştir. 

Peyami Safa mahkum 
oldu 

Muharrir Ercüment Ekremin 
muharrir Peyami Safa alyehine 
açtığı yazı ile hakaret davası ne
ticelenmiştir. Peyami Safa altı ay' 
haosa, 100 lira para cezasına ve. 
300 lira da tazminat vermeğe ~ 
mahkum edilmiştir. 

Peyami Safa, eski şehreminle
rinden Rıdvan Paşadan bahsedtn 
bir yazısında Rıdvan Pa:~nın fena 
bir adam olduğunu söylemiş, Rıd
van Paşanın damadı olan Ercü -
ment Ekrem hayli zaman önce öl
müş olan kayınpedıerinin hatıra -
sına tecaviiz mahiyetinde saydığı ' 
bu yazıdan dolayı bu da vayı aç .,1 
mıştı. 

1 Gezinti) er 1 
Londrada mıyız? 

Derler ki, sUli sabahlar, iyi giJ
nün müjdecileridir. Ôyle amma, 
galiba her şis için bu hültiim doğ
ru olmıya~ak. Çünkü bu kıf lsta~ 
bulda günler, alaca karanlık için
de geçiyor. Bütün burunlar nezle
li; göğiişler tılıanık, bir •okahta 
yüz ad:ın ~.!Ürümek, pal.tolar, ıap
kalar üstünde kırağılı bir nemlik 
bırakıyor. 

Nerede etki •iıler!... Onlar, 
ye!il dağlar, arguvanlar Ü•tünde 
duvak gibi, tül gibi titriyen ıey -
/erdi. Göze Jı.os gorüniir-, sağlıiaı 
dokunmaz, yol keıme%, oapur 

tlurtlurm4Z, arabaları dokuflur • 
ma:dı. 

Şimdi b:mlarm hepsi birdera 
olrıyor. Her abah gör.üm pence
rede. Camları k elenlenmÜJ görün
ce, iıe g:tmenin güçlüğü, İçimi sn.• 
latıyor. Ôğle yemeğini kaldırıp o

tomobile binmelı gerek. Artı.• 
bQfkalarının laalılannı ve içimiz -
Jeki in.anlık duygularını ~iin• -
meye katlanmadan tramvaylara 
binilemiyor. Üstep:ı.zarlık, bir tle 
cambaz; olmak gerek. 

lıter istemez paraya kıyıyor. 
öfkemizi keıemiz.1en a!ıyoruz. 

Hele •ic günleri, bütün vapur
cular da arabalara saldırınca, 
büsbütün yaya kalıyoruz. Şu lerıt
liğe bakrn ki böyle -zamanlarda 
ıolörler ele İn•al•ızla§ıyorlar. Her 
vakit on kuruıa aclam kanclırma
ğa çalı§ırlarken, ıimdi uzaklar., 
kabarık ve tok bakıyorlar. Poli• • 
ler emir kulu. Asılanları indirf
yorlar, kapıları kapatıyorlar, ina
dına beltleme yerleri tloluyor, to
fıyor, canlı bir duvar gibi yol bo
yunca uzanıp gidiyor. 

Şarda bu karıtıklıiı yapan itte 
§U mcukara •İ•tir. Tevekkeli ıair, 
"Beyaz karanlık,, Jememif ! .. De
niz taralından gelen acı düdük 
seJerini dinliyerek belıleme '"'° 
koru kırıyoruz. 

Bilmem siz Je dikkat ediyor 
musunuz. lstanbulda, yaradJııtan 
gelen her ıey, önüne tlurulmaz bir 
lelaket halini alıyor. Sürekli bir 
yağmur yolltıTı cleıer, kaldırmlart 

söker, meydanları göl yapar. 

"Karşıya geçmek için köpri\ 
ararken fıkil,, 

"A~tı çoktcrın dereyi baldın 
çıplak mecnun,, 

Der, paçaları sıvarız. 
Uzunca kar yağsa, tramvaylar 

durur, otomobiller saplanır, yol. 
lar tıkanır, l•tanbul bir ort~af 
kaıaba:rına döner. Bunlar ne ue, 
gene ke.kin, •ert §eyler. Ya JU yu
muıak sisin marifetlerine ne der
siniz? Yere bakan, yürek yakan 
mı! .. Bir gün •inemada Londrayı, 
yok yok Londrayı değil, Lontfra
daki ıiıi görmii§tüm. Kaç gür.dür 
lstanbulun hali baruı onu hatırla
tıyor. Şarlar arasında Ja mı im
renme motlcuı hüküm sürüyor! .. 

S Gezgin 

Gülhane müsamereleri 
Gillhancnin mutad olan scnc!ilc al. 

tıncı tıbbi müsameresi bu ayın on ye • 
dinci cuma günü. saat 16,30 dan 16,3G 
a kadar yapılacaktır. 

Arzu eden hekimlerin teşı iflcrı ri. 
ca olunuyor. 

Halkev~nde Konferans 
Eminönü Halkcvindcn: 

1 i / 11936 cuma günü saat ! 7.30 da 
Evim· in C<ığaloğlundaki merkez salo. 
nunda Ptofcsör Dr. Osman Scrafettin 
tarafından (Salgın haııtahklarla ltl\"aş. 

ma, nüfmı çoğaltrnasmd2ki önc.-mi) ko. 
nulu bir konferans ve:i!ccel;tir. Bıı kıııı
rer:ını: için çağrılık yoktur. Bütün yurt 
taılara açıktır. 
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Uçüncü Mıntaka Müfettişi 
Çöp arahalanna yeni 

bir şekil verilecek 

Ankarada sekiz vilayet say/avlarına 
ziyafet ve izalıat verdi 

Belediye, çöp arabalarını bun· 
dan sonra frçr şeklinde yapmıya 
karar vermiştir. Tekerlekler üze
rine yatırılmış bir şekilde konula
cak olan bu fıçı şeklinde araba -
larm içine çöpler üst tarafındaki 
genişçe bir dElikten döküleeck, 
arka taraftaki müteharrik kapak 
açrlmak suretile çöpler boşaltıla -
caktır. 

Ankara, ı5 (Kurun) - Üçün
cü mıntaka müfetti§i Bay Tahsin 
Uzer bugün sekiz vilayet aaylavla
rını Anadolu kulübünde öğle ye -
meğine çaiımııf, kendilerine, Do
iu illerimizde hükumetçe yapıla . 
cak icraat hakkında izahat ver -
mittir. Saylavlar müfettişin bu 

izahatından çok mütehassis ol -
ml.'şlardır. 

Tahsin Uzer yarın (bugün) lı
t!lnbula h rr.::ke'. ed"'c~k. orada bir 
lr fta J.c ... ' • • • .... ~ - - ·· a "azifesine 
gidecektir. Tahsin Uzer kışı Trab
zonda, yazı Erzurumda geçıre -
cektir. 

Şimdi kullanılan arabalar eski
dikçe ortadan kaldırılacaktır. 

Nerdeyse ağaçlar çiçek açacak! 

lçbakar.hğın yeni bjr 
tamimi 

Pek kat'i bir ihtiyaç olmadıkça 
memleket dışına memur ve mu • 
rahhas gönderilmemesi. hariçteki 
işlerin lktısat \'ekaletinin memur
ları vasıtasile görülmesi tç işleri 
Bakanlığından vilayet ve beledi -
yelere yayım olarak bildirilmiştir. 

:Ankara, 15 {Özel) - Memle
ketin muhtelif yerlerinden gelen 
haberlerden bu yıl kıtın çok hafif 
aeçtiği anlatılıyor. 

Kıt mevsiminin ortasında ol -
4iuğumuz halde haftalardanberi 1 
havalar bahardan adeta farkedil-

Ankara - Digarbekir 
hattının geni seferleri 

Ankara, IS (Kurun) -Anka
ra - Diyarbekir arasında itle -
mekte olan yolcu trenlerinin ı -
2 - 936 tarihinden itibaren Ela
zizden Diyar beki re Cuma, Pazar, 
Çarpm.ba günleri, Diyarbekirden 
Elizize Cumartesi, Pazartesi, Per
tembe günleri hareket etmesi ka
rarlqtırılmıştır. 

Bir terfi 
Ankara, ıs (Kurun) - Jan -

darma umum kumandanlığı mu -
hasebe müdürü Recai Afpr terfi 
etmif, maaıı elli bet liraya çıka -
rılmııtır. 

Avusturya 
Başbakanı 

Çekostovakyada ne 
konuşacak? 

Prağ, 15, (A.A·) - Alman 
He.her alma büro1ıUndan: 

Avusturya Bqbal<anı B. Şu -
fingin seyahati yalnız ekonomik 
müzakerelere değil ayni zaman -
Cla 1926 da Bnmıda aktedilen a
idemi tecavüz ve hakem muahe -
~Minin yenileftirilmesi müzake -
relerine de Tesile olacağını yazı· 
yorlar. Bu anllqmıanm bir dost -
luk ve hatta bir karıılddı yardım 
paktiyle tamamlanmasına hiç bir 
mani g8rü1memektedir. 

Irak - Iran ihtilafı 

iki hüku•et doğrudan 
doğruya anlaşmaya 

çalışıyor 

Cenevre, 15, (A.A.). - Irak 
büki'smeti 1934 ilk kinun tarihin
de Milletler Cemiyetine arzetmit 
olduğu dileğin, gelecek konaey 

miyor. Orta Anadoluda ağaçların 
çiçek açmasından korkuluyor 
Halbuki İzmir taraflarında ağaç
lar çiçek açtıktan baıka meyva bi
le vermeğe başlamıştır. Tarlalara 
ekilen buğdaylar çimlenmiş, aaı:
ları boy vermeğe yüz tutmuştur. 

1 ediye emir/erindeki 
tenkisat 

Ankara, ıs (Kurun) - Mül · 
hakata gönderilen tediye emirle· 
rinde timdiye kadar muhasebe -
lerce tenkis muamelesi yapılmak
ta idi. Bundan sonra tahakkuk 
dairelerinin verecekleri müzekke
re üzerine tenkis muamelesinin 
yapılabileceği haber alınmıştır. 

Kamutayın 
Dünkü toplantısın da 

Ankara, 15 "(A.A.) - Bugün 
Refet Camtez'in Başkanlığınala 
yapılan Kamut.o.'Y toplo:n.hcunda as 
keri tıbbiye mektebinden çıkan 
kimyagerlerle diş hekimlerine ve
rilecek techizat bedeli hakkında
ki kanun layihasının ikinci müza
keresi yapılarak kabul edilmiş ve 
1931 yılı hazine son hesabı hak -
kında layiha da tasvib edilmiştir. 

Kamutay cuma günü toplana
caktır. 

Düzeltme 

Sebze halinde bir posta 
şubesi açıldı 

Belediye Kerestecilerdeki seb
ze halinde bir posta ve telgraf şu
besi tesisini posta baş müdürlü • 
ğünden istemişti. 

Bu istek yerine getirilmiştir. 
Bir kaç gündenberi sebze halinde 
ki şube mektup ve telgraf kabul 
etmektedir. 

Fatih Kaymakamı 
Dünkü gazetelerden biri Fatih 

kaymakamı Bay HalUk Nihadın 
dördüncü genel ispekterlik yanın
da harici müşavirliğe tayin ed~le
ceğini yazıyordu. Bu haber doğru 
değildir. 

Sinemalarda temizlik 
' n 

~mnaL ıııuuunugu ı..cua...c.uHıa.u 

iki gündenberi Beyoğlunöa'ki si • 
nemalar de·zenfekte ed~lmekte -
dir. 

Dezenfekte, sabahlan erken 
yapılmakta ve ilk seans zamanına 
kadar kapılar açık durmaktadır. 
Diğer semtlerdeki sinemalar ve ti
yatrolar da dezenfekte ed~lecek· 
tir. 

Can kurtaran otomobilleri 
Anadolu Ajaruınclan: Belediye 936 bütçesi ile yeni -
Dünkü bültenimizde Afgan Ha den iki tane can kurtaran otomo

riciye Vezirinin beyanatında dört bili almak tasavvurundadır. Buna 
komşu devlet arasında yakında imkan bulunursa otomobillerin bi
imzalanacağı mevzuu bahsolan ıi İstanbul tarafında diğeri Kad1-
paktın, Türkiye. lran. Afgan ve köyde çalıştırılacaktır. 
Irak hükumetler~ arasında müza- _____ ..... ______ _ 
kere edildiği yazılacak yerde, seh İs1ı1nbul Bıltdİ11\'Sİ 
ven Türkiye, İran, Afgan ve Su- ~ıhir1i°yatrosu Bu akaşam saat 

20 de riye driye yazılmıştır. lllllllllllllll 
Muğla köprüsü HÜLLECi 

Bitmek üz ere 111111 
111 

Muğla, lS (A.A.) - Muğla ile 
Yazan: 
Reıat Nuri 

F etiye arasında bulunan büyük 
Dalaman köprüsünün orta ayagı • 
nm kemerlerinden biri dökülmüı, 
diğeri de yakında dökülecektir. 
Kısa bir zamanda gelip geçme te· 
min edilecektir. Gelibolu köprü • 
sünün de yapısı yirmi güne kad.ır 
bitecektir. Köyceğiz. Muğla arası 
bütün su geçit yerleri beton yapı• 
lacaktır. 

111111111 
----------------
Naşit - Ertuğrul Sadi 

HALiDE 

Ş ehıadebaıı TURAN Tll/flfToaunda 
Bu gece saat 20,!lO ,. .. 

hmim 63 

Vodvil 3 perde 
toplantısının ruznamesinden çıka- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 1 
nlmumı, genel sekreter B. Ave -

Telefon: 22127 
Her taraf tramvay 

nolden rica etmiıtir. · 
Bundan baıka, yine Irak hü -

kumeti, lranla kendi arasındaki 
ihtilafların sulhen halli için ge -
çen eylulde iki tarafa verilmiı o -
lan mühletin de uzatılmasını te -
min hUMMuncla, B. Avenol'un kon
sey nezdinde tavassutunu dilemit
tir. 

Bu dileklerini tevsik için, Irak 
hiikUnıeti, lranla doğrudan doğru 
ya cereyan eden müzakerelerin 
lll1l --.. etmekte olduğğunu i
'Jeri IUrmüftür. 

1934 tarihli dilek, her iki dev
let ara~aki hudut ihtilaflarına 
aawi. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah. 
kemesinden Kasımpaşada Divanhane ----
meydanında 21 numaralı dükkanda Til. 
tüncülük yapmakta iken 311/ 936 ta • 
rihinde ölen İranlı tütüncü Mehm~din 

Fransız tiqatrosu 
HALK OPERETi 

Bu akşam saat 
20,30 da 

DENiZ HAVASI 

terekesine mahkemece el konmuştur. 

tlln gününden batlamak üzere ala.I 
cak ve vereceklilerin ve sair suretle a. 
lakası bulunanlann bir ay mirasçıla • Büyük Operet 

.. rf da B vl d"" d"' .. 3 perde 1 tablo 
rın uç ay :r:a ın eyog u or uncu y y uf S . azan: uı 
sulh hukuk mahkemesıne bat vurmala. . M'" "k K run. uzı : a 
n ye müddetinde bat vurmayanlar hak lo Kapoçelli 
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LJ 
HALK OPERETi 

kmda kanun medeninin 561, 569 incl Gite gllndUz açıktır. Fiatlar: 35 - 50 
maddeleri hükmUntin tatbik edileceği _ 60 _ 7 s _ 100. Loca: 400 - 300 

ilin olunur. Telefon: 41819 

Bayan Melahat J Türk - Çın tıcaret 
muahedesi 

Tifo aşısından değil, Çinin Ankara elçiliği müsteşatl 
Bay Vang • Pun - Son, şehriıniıB 

Üreden ölmüş gelmiştir. Buradan Nankine gide -
Dün çıkan gazetelerin birinde cetkir. 

İstanbul Kız lisesi talebesinden Bay Pun Son, Nankinde Türle· 
Malahat isminde bir kızın tifo a _ Çin ticaret muahedesi meseıesile 
şısından öldüğü yazılmıştı. Dün de meşgul olacaktır. 
bu mesele etrafında lstanbul Sıh- Amerika elçisi Skinner 
hat işleri direktörü Bay Ali Riza gitti 
kendisile görüşen bir yazıcımıza 
şunları söyylemiştir: Müdldetini doldurduğu ciheti• 

"- Bu mesele etrafında dok • tekaüt edilen Amerikan büyük er 
torlarımızı tahkikata memur et - çisi Bay Skinner şehrimi·zden at 
tik. Yapılan tahkikat neticesinde rılmıştır. 
Melahatın tifo aşısından değil Bay Skinner bir müddet Alp ' 
kendisinde uzun zamandan beri larda istirahatten sonra mernleke' 
bulunan üremi hastalığından öl • tine dönecektir. ~ 
düğü anlaşılmıştır. Evvelec yazıldığı gibi, yerin• 

Tifo atısı, bu okulda biribiri Amerikanın Riga elçisi Bay Ma°k' 
üzerine yapılmıı değildir. Birinci murey gelecektir. 
aşı _i~inc_ik~nunda !kinci aıı da Mısır tabaasının adreslerİ 
14 ıkıncıkanunda bırer hafta ara 
ile yapılmııtır· Aşı cumartesi gün- soruluyor 
leri yapıldığı için talebe o gün öğ
leden sonra ve ertesi günü evinde 
istirahat etmektedir. Nitekiı.ıı tah 
kikatımız gösteriyor ki Melahat 
dedikleri gibi okulda aşıdan 5on· 
ra muntazam ve hastalıksız ola -
rak devanı etmittir .. Hatta yılba
tı gecesi de ailesile birlikte eğlen
mittir. 

Y ılbaıından sonra kendisinde 
hafif bir kırgınlık görülmüş ve 
bir aktam hastalığı ziyadeleıtiği 
için ailesi tarafından doktor Bay 
Hafız Cemal ve Ekrem çağırılnııı 
ve hasta muayene edilmiştir. Has 
tadan iki defa alınan kandan bi
rinci defasında ı,5 ikinci defasın
da 2,5 gram i!re görülmüş ve üre
nin artmasından hasta ölmüştür. 
Zaten bu çocukta bundan sekiz 
ay önce de üre hastalığı görülmüş 
doktorlar blrafmdan tedavi edil. 
mışt!r. ~ımaıye :Kaaar şennuu:ı:ut: 
70 bin çocuağ atı yapılmq fakat 
hiç birinin ne öldüğü ne de ,id -
detli surette hastalandığı görül • 
müttür.,, 

[KISA HABERLER ] 

* İstanbul kaymakamlıklanndan ba. 
zrlan münhaldir. Bazı kaymakamlıkla . 
nn da üçüncü ve dördüncü müfettiş -
liklerde vazife al:ıcaklan söylenmekte . 
dir. 

* İnhisarlar idaresi memleket dahil 
ve haricinde inhisarlara ait satış işle . 
rini idare etmek üzere Uhry isimli bir 
Fransız mütehassıs getirmi§tir. 

"' İzmir ba§ müdürlüğüne bağlı 

Çamaltı tuzlasının tesisatı genişletil • 
miş ve müstakil bir idare halinde u . 
mum müdürlüğe rabtolunmuştur. 

ııı İzmir vali muavinliğine dahiliye 
vekaleti hukuk işleri müdür muavini 
Cavit tayin edilmiıtir. 

* Kıyıların ışıklanması ve i~aretlen. 

mesi hususuna dair Lizbonda toplanan 
konferans kararlarının tastikı için bir 
kanun layihası hazırlanmış ve meclis~ 
verilmiştir. 

• Aero Ekspresso tayyare postaları 

direktörü ıirket tesisatının hükumet 
tarafından . alınması işini konuşmak Ü

zere Ankaraya gitmiştir. 

"'Müzeler idaresi Ayasofya bahçe • 
sinde yeni hafriyat yapılmasına lüzum 
görmemiştir. Bahçe önümüzdeki ay 
tanzim edilecektir. 

* Son günlerde Saraybumuna Or • 
kinus balığı akını başlamıştır. Her gün 
elliye yakın Orkinus tutulmaktadır. 

il Tiran elçisi Yakup Kadri yakında 
tehrimize gelecek; bÜradan Ankaraya 
geçtikten sonra, yeni vazifesi olan 'Pra
ğa gidecektir. 

*Yugoslavya matbuatının ya:r:dığı • 
na göre Çar ordusuna mensup olup 
memleketimizden çıkarılacak olan .160 

• beya:r: Rus zabitine Fransa hükO.meti 
vi:r:e vermemiştir. 

*Terzi, kumatçı, şapkacı ve kör.,ür. 
cüler cemiyeti tarafından gelecek cu • 
martesi günü Maksim salonunda bir 
balo verilecektir. 

• Diyarbekirden bildirildiğine gör~ 

zabıta bir kaçakçı şebekesi yakalamıt . 
tır. Tutulan kumaşların Üzerlerinde 

Mısır konsolosluğu, şehrimiz ' 
deki Mısır tebaasına, konsoloslU' 
ğa a dreslerini bildtirmelerini ilil' 
etmiştir. 

Hukuk Tel ebe Cemiyeti 
kongresi 

Dün çıkan gazetemizde huıroj 
fakültesinin Üniversitede bulu -
nan satış şubesinin kapatıldığı ~' 
hukuk fakültesi talebesinin yıllı1' 
kongresinin tekrar yapılacağı 
hakkında cemiyet mensuplan ta ' 
rafından gazetemize verilmiş bit 
haber vardı, hukuk fakültesi ta ' 
lehe cemiyeti başkam tarafmdaıt 
hu münasebetle gönderilen mek • 
tupta satış şubesinin seddedilme
diği, dıevriteslim dolayısile satışı11 
durdurulmuş olduğu; kongreni.O 
de nizam ve kanuna uygun ola.ralC 
..... .). , , .:::.. ... J ... .. ... .,. ---

vilayet ve zabıtaca ikma:t'edttd 
bildirilmektedir. 

D. grupu Ankarada 
Şubatın birinci günü D. grupu Afi# 

kara sergi evinde büyük bir resim set• 
gisi açacaktır. Sergide yüz elli parça ' 
dan fazla yağlıboya suluboya , tab10 
ile desen ve heykel teşhir edilecektir· 

Sergi on gün müddetle umuma .P" 
rasız açık bulundurulacak ve açılnı' 
günü grup san'atkarlanndan biri rad. 
yo ile her tarafta!\ dinlenecek olan bit 
konferans verecektir. 

Borsada bir oyun 
. ' (lJstyanı l incüü) 

Enformasyon gazetesi, al., 
caklıların dayandığı mali bir grd' 
pun fikirlerini neıreder. ZaııııJf 
zaman Türkiye borçlarr ve Tür~ 
ye maliyesi hakkında bu gazeted1 

yalan haberlere tesadüf edilir. Sd 
itibarla borsa acentalan bu bab' 
rin ciddi .olmadığına kanaat ıe ' 
tirmi,lerdir. 

Onitürk fiatlerinin dütkünlül' 
Anadolu ı:lemiryollan aksiyonl~~ 
üzerine de tesir etmiıtir. Evve~ 
gün Anadolu demiryolları aktİ ' 
yonlan 40 liraya kadar düııııiif' 
tür. Fakat bu haberin yaland-' 
ibaret olduğu anlatıldığı için, fi' 
atlerde gene yükselit bat göı~ 

, 
mittir. 

Bir borsacı diyor ki: . 
- Enfurmuyon gazetesinin fi" 

beri doğru değildir. Belki de 1" 
riste speküluyon yapmak isti~ 
bir grup, ortaya böyle bir b• .ı 
atmışbr. Fakat gerek Onitür1' ~ 
gerekse Anadolu demiryolla'! ~ 
bi aksiyonların tekrar y(ibe~ 
ği tabiidir. Nitekim dünld1 ,..
düşkünlüğü durmuştur. ti 

Bu ıayia, yerli esham ye 1 

vili.t üzerine hiçbir tesir yapıt" 
mıştır.,, f""S 
ki gümrük mühürlerinin sahte o~ 
madığı tetkik edilmektedir, 
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5 - KURUN 15 il. KANUN 1936 ~ 

( Kırkından Sonra ) Avrupanın büyük adam
ları nasıl yaşarlar? 

Bir lngiliz muharriri Hitler, Mussolini, Stalin, 
Lava/, Goering gibi şöhretli şahsiyetlerin 

hususiyetlerini anlatıljor 

(( Azanı Teneşir Pa~,!,~~ )) 
Bu •ene kı§ ortcuında havala-ı({ Yazan : Sermet Muhtar Aıus )) 

rın bir .zaman bahar gibi iyi ve ::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::: l 6 ::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ı 

Acaba hangisi? 

açık gitmesi bir tahım kimıeleri ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::m::::::::::::m::ı::::::::::::::::::::::::. 

. İngiliz muharriri J ohn Gunt - çen yıl aktris Emmi Sonnerman 
her Avrupanm en büyük adamla - ile evlendi ve halk kendisine 80 
;:ıdan bahs~den bir eserinde dik- bin İngiliz lirası kıymetinde hedi
ın tektedeğer bazı mütalealar yürü!- yeler verdi. (Göering} dahi Hit.: 
l ~ . l'e bu adamların şahsiyet- }erden korkar; Randevü almadan 
eruu ta!vir etmektedir. Hitleri göremez. Göbels de öyle

dir. Hitlerle sözleşmeden görüş~-
HIT LER bilen iki kisi vardır. Birisi Harici 

..... Muharrir Almanya diktatörü- mütaviri Ribbentrop, . ötekisi de 
ca'U fU tekilde anlatıyor: iktisat diktatörü Şaht ! ,. 

"Almanya dik- Hitler hasta imişi 
tatörünün ala -
kadar olmadığı Viyanadan bildirildiğine göl'e 
feyler: Kadın, Hitler, ötedenberi larenjitten 
kitap, üstbaf, 'i- muztarip olduğundan kurtulması 
yecek ve içecek içiri ameliyata lüzmn görülmüttiir. 
ve paradır. Ost- Ameliyatı yapacak olan Profesör 
batına en son al- Sanerbruh'dur. Fakat muvaffaki-

b dığı esvap, 1934 yette pek az ihtimali bulunan bu 
'lt Mussolini ile görüımeğe gittiği . ameliyatı profesör yalnız baıma 
-._n tedarik ettiği pardesü idi. yapmak istememittir. Bunun için 

liitler sigara içmez, içki kul- Viyanadaki Alman elçisi bu itle 
~z, ııkı fıkı dostları yoktur. mütehassıs olan Profesör Nöma -
•Waıner'in musikisini sever, Mü - na müracaat etmek fikrinde bu • 
~hte nıükellef bir apartnnam var. lunmutıa da, Berlinden Hitlerin 
~ada bir ağlar, etten fazla sebze Müsevi bir doktor tarafından a-
)9Jllekten hoılanır.,, meliyat yapılmasına razı olmrya • 

MUSSOLINl cağı bildirilmiıtir. 

:.ı.._ Muliarrire göre Mussolini fu
"'11r: Adli yanlış? 

memnun etti. Çünkü odun ve kö
mür manalı azaldı. F ahat diğer 
bir takım kimselerin canını sıktı. 
Çünkü bu iyi havalar ziraat için 
zararlı oldu. 

Bu vaziyet fU hikayeyi hatırla
tıyor: Adamın biri iki kızıntlan 
birini bir kerpiççiye vermi§, öbü
rünü tle bir çiftçiye ... Bir müddet 
sonra kızlarından birinciıi ziya • 
rete gelince babcuı ıormuf: "lıle
rini.z nasıl gidiyor?,, demİ§. Kız 

Jemit ki: 
- Babacığım, kocam iki bin 

tane kerpiç ke•ti. Eğer havalar 
yağmurlu gitmez de ba kerpiçleri 
vaktinde kurutabilirsek çok para 
kazanacağız.,, 

Biraz sonra adamın ikinci kızı 
gelmif. Baba, ayni mali ona tla 
aormuf; o kızı tla ıu cevabı ver
mİ§: 

- Babacığım, kocam Üe be· 
raber uirQf tık, tarlalarımızı ek • 
tik; havalar yağmurlu gider de 
kuraklık olmaua İfİmÜ ittir. Bol 
mala.ul alacağız. Geçineceğimi% 
kadarın~ tla ambanmı.za koyduk -
tan aonra gen.ini aatacağız ve 

"İhtiyarlığı, 
'f k d 1 zengin olacafız.,, 

zayı a m arı, idama mahkum Hauptman 
kedileri, parayı Kızların ikisini dinleyen baba 
ve aristokratları masummuş! akıam olunca karıana §Öyle de -
sevmez. Roma· Paria. Soir •meteaine Nev - mit: 
yı, çiftçileri, ki - yorktan bildiriliyor: -Bana bak, Fatma, büün ku
tapları, kızı Ed- Lindbergin çocuğunu kaçır • ların ikiai ile Je bugün konUflum. 
da'yı, tayyarele- nıak ve 0··1du··rmekle surlandırılmı• E l al .J 

3' '!il' v erinin, iflerinin lı ini •oraum. 
ri ve sürati ıe- olan Hauptman son gu··nierini ya· ._ c_b hl ·· wl 1 • Sözlerine bakılırsa ikisinden biri-. ..-. a arı meyva yer, og e en flYOI'· Af komiayonu iki.re7e kar-

~ .... ve meyva, geceleri gene tı altı rey ı·le affı reddetti irin sinin ancuı Ciflıyaciık, amma, ba-
11ıe- .. 150 lst 3' ı:aı h • • • , 
• ı .. a yer, resmı maatı er- mahkUınun bu ayın on yedisinde R ım angmnın.,, ı 

lındir. Her gün ibadet eder. Gül - yani Cuma günü elektrik sandal • -------------

lca
lllek İatemez. Romadan on daki - yeaine oturması lazım ıeliyor. ~-· Bilir misiniz? ---.ı11ııı.. 

uzakta ikamet eder. Kendisini Ancak New Jersey valisinin üç de. 
lazdmnata cesaret eden biricik fa birer ay müddetle cezayi tecil 
~lık, küçük kızı Edda' dır.,, etmek hakkı vardır. 

ST ALIN Bu adamın suçlu olmadığına 
StaJin y oldaı fU tekilde tasvir kani olan valinin bunu yapacağı-

OL~ na ve yakında yapılacak yeni Cu-
•unuyor: d mur baıkanı seçimine kadar i a-

"T erbiyeli, •a- kt w h"km 
'!il' mı geriye hıra ıracagına u e-

kacı bir adam- diliyor. Amerikalılar büyük bir 
dır. Kremlin sa - heyecan içindedirler. 
rayının üç oda- Matisen adında bir papaz 
sında ikamete- Hauptman'ın yanma gitmif, ken -
der. Vaktini disiyle görütmüt ve aldığı intibaı 
mümkün olduğu af komisyonuna fU mektup ile bil
kadar kırlarda dirmiıtir: 
geçırır. Opera "Ben mahkUmun ruhuna kader r;. balet ile, bazı da sinemadan nüfuz edebildim. Söylediklerinin 

f laıur. Kitap okur ve piposunu doğru olduğuna tamamiyle emi -
-.daaız tüttürür. Aylığı 7 lsterli- nim. Otuz yıldanberi bu işle uğ -

ıae Jakındır. (Bizim para ile otuz raştığım için insanlar hakkında 
~lira kadar.) iki kere evlenmiş- hüküm verebilirim. Eğer bu ada -
~ .. tocuklan sever. · d mın mücrim olduğuna ınaıay ım: 

LAVAL cezalandırılmasını herkesten önce 
ben istiyecektim. Bugün müthit 

ltııı Franaa Baıvekili Lival hak- bir adli hata yapılmakta olduğun~ 

Dünkü Sayımızda aorduldammz ve 
cevaplan: 

1 - Çırağan sarayı ne vakit yan
dı? 

- 1910 da 
2 - Bir kilometre kaç metredir? 
- 1000 metre. 
3 - Dürbün ne vakit icat edildi? 
- 1608 de 

4 - Medeni kanun ne vakit kabul 
edildi? 

- 1927, 17 ıubatta, 
5 - Topuzlu bendini kim yaptır

mııtı? 
- Birinci Mahmut 1732 yılında. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Posta pulu ne vakıt çıkarıldı? 
2 - Meır\itiyet ne vakıt ilan edil • 

di? 
3 - Bir dönüm kaç metre murabba. 
ğıdır? 

4 - A§ure merasimi niçin yapılır? 
S - Sandal bedestanı kimin tara • 
fından ve ne vakıt yapıl:nrşnr? 

Aleine ne karışırlar? 
Koca sakalh Vezirlerin işi 

gücü kalmamış galiba'·· 
Hacı Dana ı 

Gece sabahı sabahladiI. Aklı 

fikri doktor Zam bakonun, Hora
sancıyanın Rabiayı muayeneden 
sonra ne diyeceklerinde... Yüre -
ğine su serpecek ferahlı bir şey 
mi söyliyecekler yoksa şom bir 
sö·z; mü? 

Ertesi günü iplerle çekiycrdu. 
Kızını bir ayak evvel karşıya gö
türüp o iki hekime arkasını, göğ· 
sünü dinletse. (Naturası biraz za
yıfça amma içi maşaallah pek sağ 
lam, hiç bir hastalıktan eser yok!) 
müjdesini alsa ... 

Sabaha kadar seccade üstün • 
den kalkmamıştı. Tekrar tekrar 
hacet namazları krlmalar; cüz 
cüz Mushaf okumalar, sayısız ev· 
rad ve ezkar çekmeler... Tesbihi 
binlerce defa devir etme; devlet
lilere kurbanlar, yağlar, mumlar 
adama ..• 

Nihayet ertesi sabah olmuştu. 
Saat alaturka dörde yaklaştığı 
halde Dananın arkasında gecelik .. 
Niçin kaleme gitmediğini, evde 
kal&ğını farkedip merak eden 
yok. Kızr odasında minderde se • 
rili; kaynanası işle gijçle meşgul. 

Artık duramadı; aşağıya ses .. 
lendi: 

- Valde biraz gelir misin? 
Kapıyı kapayıp yavaş sesle 

Nazınn çağırttığını, söyledikleri -
ni; sıkı sıkı tavsiyelerini bir bir 
anlattı. Kaynanası, ne evet ne ha
yır, cevap vermiyor, dudakalrmı 
lö:pıraatmıyor fakat içinden ken· 
di kendine söyleniyordu: 

- Koca sakallı vezirlerin işi 
güçü kalmamış galiba ... 

Alemin işine ne karışırlar? Ev
ladını kim sevmez, düşünmez, üs-

tüne kılınmaz ki? Al bunazırdan da 
beş paralık; lakırdı kıtlığında as-
malar budayım. Durup dururken 
başa dert çıkarmanın lüzumu var 
mı ... Şimdi arabalarla şakır şukur 
Beyoğullanna gitmek; didon he
riflerin gavur mahallelerindıeki 
zulmat evlerine girmek; sası sası 
kokuları idnlemek.. Doktorsa ls· 
tanbulun Lokmanı dedikleri o nım 
hekim kaç kere geldi ya, huyu -
muz.u aldı ya; fazlası ne oluyor? 
Üstelik avuç dolusu mecidiyeler 

di yanlarında oturup oturmadığT .• 
Bilmem kimin baldızının hala dul 
mu olduğu yoksa kocaya mı var -
dığı ... Evden uğratılmış evlatlık • 
lara, çırak çıkarılmış tayalara e
sirciye gönderilmiş kalfalara ka
dar ayrı ayn sorgular ... 

Hasılı bir alay kadın dediko • 
dusunu sıraya dizdikten sonra Ra• 
bia~ muayene etti. Ecza deposu 
listesine benziyen reçetesini yaz
dı. llaçlann nasıl içileceğini tarif 
ed1p, 

- Kendini üşütmiyecek, yor -
mıyacak, üzmiyecek. Rüzgarsız 

günlerde, öğleden evvel bahçeye 
çıkıp bol güneş, temiz hava ala • 
cak; gölgeli, rutubetli yerlerden 
kaçacak. .. Dediklerimi yapın, bir 
ay sonra gene göreyim! ... DiyereIC 
lafı bitirdi. 

(Naturaca biraz zayf amma 
içi sağlam. Kendisinde bir hasta
lıktan eser yok) müjdesini bel~li
yerek acınacak halle bakınan E~ 
seyid, mecid1yeleri avuca sıkıştır
mak için geride kalmış, doktora 
yaklaşmıştı. Zambako yavaşça • 
cık: 

- Bu gencin bir ilacı var, Cle
.dL Büyükada. Kızını kurtarmak 
istersen mutlaka oraya götürec·et[ 
sin! 

Doktor Horasancıyan da, adeti 
üzere kibar kibar, nazik nazik: 

- Dilini çıkar kızım! •.. Nab
zını uzat yavrum!.·. Nefes al gö • 
züm ! .. Öksür meleğim! Diye mu
ayene.deyken maşallahlan yağ -
dırmış, biraz evvel etrafı zindan 
gören babanın yüreğine biraz su 
serpmiş fakat arasını uzatmadan 
o da, yavaşcacık ayni sözü tekrar 
lamıştı: 

- Kerimenin ilacı bir tane. 
Büyükada. Genci kurtarmak isti
yorsan mutlaka orada tebdilhava 
etmesi şart!. ... 

Hacı Dana kapıdan çıkarken 
bastığı yeri göremiyordu. Varda
cılar cayır cayır düdük öttürdük-
leri halde az kaldı tramvay altın
dakalacaktı. Aklı fikri darmada • 
ğımk; beyni karman çorman· .. 

da tu sözler yazılıyor: katiyyen eminim.,, 
"Lival köv ===========================ıı ........................... ı 

hayatını, İngi ·_ 
de hebaen mensura olacak. Gü -
nah <leğil mi; küp üstendemi otu· 
ruyoruz? Buna zırdelilik derler. 

lki doktorun da tenbihleri mu
cibince reçeteleri Kanzuk eczaha
n.es~ne yaptırtacaktı. Kr.ıım, kayı
nanasını kupaya bindirdi; eve yol 
ladıı. lngiliz eczahanesinin nerede 
olduğunu gelip geçenlerden sor • 
du. 

!izleri, köpekle • 
ri, sigara içme
yi, ve beyaz bo
yunbağı bağla • 
mayı sever. Be -
yaz boyunbağl~-

w.:_. rmı sevmesinin 
;"ıuet»i, bunların kolay yıkanması 
~ l'enkl.erinin uçmamasıdır. La -
'-a her aün içtiği sigaraların sayı
.....:oktorların tavsiyesi üzerine 

e •eksene indirmiıtir ! 
GôERING 

.,~~ - -
~ ~ng Hitlerin tahtı arka-
ttct· kuvvetli ve saygılı bir göl
'ııif"· En çok sevdiği şey, yeni 

ı(11rıalardır. 
l»i.. ıc.eJıdisi Haçlılar gibi haçlı 
~ıç latır. Yazıhar.esinin ba~ı 
~. O a hir celladın baltası görü
~alannın biri, kan kırmızı 
Q:~\18.~la ve zift renginde halı ile! 
~ıttir. Her tarafta Hit!erin 
-~ IÖze çarpar. Göering ge-

ltalyanlartaarruza 
geçtiler 

(0$ıyanı 1 incide) 

li mühim bir zat, bilahare İtalyan
lar aleyhinde çahtmakla ittiham 
edilerek Masaoua açıklarında bir 
adada hapsedilmiıtir. Blatatesga, 
bulunduğu mahpeıten kaçmıt ve 
Makalle yakininde Habet kuvvet
lerine iltihak etmiıtir. 

ITALYANLAR ARASINDA 
HASTALIKLAR 

Londra, 15 (A.A.) - Roytcr 
Ajansına Mogadiscio' dan bildiril
diğine göre İtalyanların cenup 
cephesindeki kuvvetleri arasında 
100 kadar malarya vakası çıkmıt
tır. Bunların ekserisi Şibeli nehri 
vadisinde bulunan askerler ara -
sın dadır. 
BOMBARDIMAN VE ZEHiRLi 

GAZLAR f 
Addis - Ababa 15 (A.A.) -

Habeı hükUınetinin resmen bil • 
dirdiğine göre, bir İtalyan tayya
resi Adisababa - Cibuti demir -
yolu üzerindf! ve Avaşdan biraz 
ötede kiin Kelememiesse üzerin • 
de uçmuf ve yaptığı bu keşiften 
sonra Assab istikametinde uzak • 
laımıttır. 

iki İtalyan tayyaresi ayrıca 13 
Kanunusanide Volkait eyaleti ıi
malinde Amba . Birkutan üzerin -
de uçmuılardır. 

Habet hükUınetinin batka bir 
resmi tebliği, İtalyan tayyareleri -
nin yakında Habeıler tarafından 
geri alınan Sakotayı bombard" -
man ettiklerini ve boğucu gazlar
la dolu bombalar attıklarını bi1 • 
dirmektedir. Sakota'da 10 kiti bu 
gazların tesiriyle ölmüf, diğer 8 
kişi de bütün vücutlarmda muhte
lif yara ve yanıklardan ziyadesiJ
le hasta bir vaziyette bulunmu~
tur. 

Rabia ile anneannesi kapalı a
rabada ve önde, Hacı Dana Bey 
de faytonda ve arkada yolu tut -
tular. Beyoğluna çıktılar. Zamba
konun evini buldular. 

Doktor ambako, Dananın Ev -
kaf Nazırının tavsiyesile geldiği
ni duyar duymaz çeneye giriş • 
mişti. 

Paşa ile çok eski ahbaplığını 

söyledikten sonrcı Evkaf Meclisi 
idaresinde filan Paşayı, falan Be
yi, feşmekan efendiyi de pek iyi 
tanıdığından tutturarak hepsinin 
konaklarından, köşklerinden, fa
milyalarından açtı. k 

Filancanın krz.ınm kısmeti çı· 
kıp <;ıkmadığı, düğünü olup olma
dığı... Falancanın gelininin kay • 
nanasile barışıp barışmadJtı, şirn· 

Şişe şişe, kutu kutu, hokka holC 
ka ilaçları ceplerine doldurdu. 
Faytonu duruyordu. İçine atladı. 
Araba Galataya indi; Köprüyü 
geçti ; Sirkecic!12n Salkımsöğüdil 
tuttu. Hacı arpacı kumrusu, dili 
tutuk, dünyayı gözü görmüyor; 
her daim dudaklanndan eksik ol
mıyan salavatlan, istiğfarlan bile 
unutmuş. 

Telgrafhanenin önünden yo • 
kuşa vururken saatine baktı: Ona 
çeyrek var. 

Günlerden çarşamba ve pazar 
değil, yani Meclisi vükela günü 
değil; Nazır deirededir ..• (Haber 
getir, beni merakta bırakma!) di
ye üstüste kaç kere tenbihi var. 

( A. rkaaı var). 
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Ahmet çavuş aylardanberi Ca-l 
f erin sezdirdiği işi onarmayı dü
şünüyordu. Keseköylü Cafcdn 
İnönü savaşında kendisine yapı -
ğr iyiliği bir türlü unutamıyor, o
na karşr verdiği sözü yerine getir 
mek için yol arıyordu. 

Cafer ona canını kazandrrmı~
tı. Döıt yerinden yaralandrğr, ar. 

· kadaş1aı1 yilrüyüp gittiği gece o
nu kendi de yaralr olduğu halde 
sırtına alarak köy muhtarını!l e. 
vine sokmam!§ olsaydı, ölmese 
bile kendisini kurtlar yiyecekti. 
Yaka böyle geçmişti. 

Karanlıkta Cafer aldığı emir 
üzerine Ahmetçavuşu sırtlamış 

saatlerce yağmur altında yürii -
müşti.i. Çavuş,Caferin srrtmda u -
zun müddet gittiği halde kendisi
ni bilmiyordu. Ne.den sonra ken
dine gelip bir adamın sırtında hı
pır hıpır taşındığını sezmiş, bir 
aralrk tutsak oldum sanmıştı. Bir 
türlü ses çıkaramayan çavuş, bir 
ağacın altında mola ver'dikJeri 
zaman Caferin ça'Ktrğı Kav ışığm
·aan bir Türk neferi tarafından 
taşındığım anlamıştı. Cafer yağ
murdan sığınöıkları ağacın altın
da bir cigara çekiştirmek istemiş
ti. Çavuşa "da: 

- :Ağam, bir nefes çek te 
kendine gel! 

Dediği zaman çavuş aüşman 
eline O.üşmüş gibi kocunmu~tu. 
Birbirine yakın iki köy'den olan 
ou kılıç arkad3.şlan başka ba.~ka 
Konuşan iki komşu fdiler. Cafe . 
rin bir kızılbaş aelilianlmı oldu . 
ğunu çaktr. Çocukluğun3anberi 
işittiği kötü masallar beyı:ıinae 

zonkla'dr. Bu kızılbaş onu çarmı
ha mı götürüyortlu. Kendisini 
yolila'dı, sağ eli1e, kalçasından a
ğır yaralı old~au halde Caferin 
ooğazmı sıkabilecek bir gücü ol
duğunu gördü. Bu karanlrk ·düşün 
celer içinde ouna'lırken Cafer 

- Ağam biriciR 'daha ~ek ner 
şey geçer unutulur! Dedi. Sanki 
çavu.~un gönIUıiden geçen kara ve 
korlCunç ~eyleri sezmiş gibi sesin
bir karde§lik ve kandaşlık varaı. 
Çavuş bir 'dalia çekti. Cafer sa· 
vuşa oaşm·dan geçenleri. liatrrJaf. 
tı. Karşısııidaki gönlün'de kaba
ran şüplieleri görmüş gibi onu ok 
şadı. Erkekliğine, doğruluğuna 
yaralıyı inan'dınnalC için uğraşı -
yor'du. Çavuş Caferin candan ge. 
len sözlerinden epeyce iyile~ti. 
Gözleri birbirini ısıran :Komşular 
anlaşmıştılar. Küçük yaşlarmaan 
beri birbirinden ürkütülen korku
tulan bu koçak yiğitler yıllarca 
darğm durmuş iki öz kardeşin ba .. 
rışması gibi birbirine sokuldular. 

Yağmur yağıyor, karanlık ina. 
dma basıyordu. Cafer haydi sırtı
ma aban diyerek çavuşa bel v~r
di. Kalçası parçalanmış olan ça · 
vuş ister istemez Caf erin sırtına 
yaslandı. Kızılbaş delikanlısının 
erkekliği, özverliği acrlarmı unut
turacak kadar çavuşa koyuyordu. 
Biraz sessiz yürüdüler. Cafer ~rr
tındakinin gene bayıldığmt ımrıa . 

rak: 
- Ağam sesin çıkmıyor uyu · 

yor musun? 
Diyecek oldu. Çavuş: 
Hayır, yarenim uyumuyorıun 

ne olsa da sen böyle bir düşsen 
ben de seni böyle sırtımda ta~ı . 
sam diye düşünüyorum! Dedi. 

Ca!er, ne söyliyeceğini şa<;1r . 
mış gibi durdu; "Yaralanmak iı:!
temem !,, Demek ağırdr. Hoş, o 

İstanbul radyosu 18. - Tokatlıyandan 
da yaralı idi. Ancak onun kadar nakil. telsiz caz, 19. - Çaykofski sü -

değildi. Çavuşun bu içlerunedn- vit senfonik, 19.30 Haberler, 20. - TrL 
den kuvvet alarak Cafer açıldı; yo. Keman, viyolonsel, piyano. H~fif 

"Bir ktzılbaşı taşımak da değer eserler. Stüdyo san'a~arlanmız tara • 
tından. mi?,, Diyecek olilu. k 

20.30 Stüdyo, saz, tango ve or eıı. 
Doğduklarmdanheri birbiri i- tra guruplarr, 2 ı. _ Melek ıııinem:tsm. 

çin gıcıkJanan bu iki insan gi)n • dan nakil. (Sarrşın Karm.etı) Marta 
1Unde derin bir kayna~ma, geni~ Egert Saat 22 den sonra Anadolu ajan. 

bir anlaşma vardr. Çavuştan zi - sının gazetelere mahsus havadis ser. 

yade Cafer, bu komşu çocukları .. _vi_si_v_e_r_ile_c_ek_t_ir_. ------
m anlamak gerekliğini sezıniş, ----------..... ------..--~--~ aylarca asker koğuşlarında hunu 
denemişti. Bütün arkadaşla!'Im 

gözetliyor, kendisile onlar arasın
da kıl kadar bir ayrılrk bula1nr -
yor·du. 

"Ben ne için kızılbaşım, bun . 
lar neden yezit?,, Sorgusunu ken 
di kendine soruyor, sebebini an -
lıyamiyorau. 

Onlar da savaştan, 'düşman -
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dan konuşuyorlar, onlar da köy . ı---~---ı~----------•ı 
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12 kapuıı •hl ft,atJ&ndD. 
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lerin'deki annelerin.den babalann 
dan Kardeşlerinden söz açıyor, 
onlar da kenaisi gibi söyliyor, on
lar 'da kendisi gibi gülüyor, sırast 
gelince oynuyor, türkü çağırıyor • 
au. Bir gün arkadaşlanna Haz • 
reti :Alinin develerle yaptığı sava· 
ı;::ı anlattı. Hepsi 'de can kulağile • Loııdra rıu · - * Viyana 
:ı * Nnyork it.'!. - * Madrld 17 -

'dinleailer. Hiç birisi onu yalansr- • Pırts 161. - * Berıın :-1a. -
madt. * Milbo lM, - • VU$OYI .N, -* lrilkseı 82, - * Bwdıp~te i6 -

Caferin gözünü açan, gönlünii * Atiııa 24, - • Butr~ •~. ~ 

gerçeklere çeken önemli bir sebep • C.nene sıs ·- • Beicnd ;;4• -
• Sofyı M, - • Yok.ohama ~4. -

vardı: Köyünden pazara gider • * Amsterduı 814, - * Altnı Q~O. -

:Ken bir kız görmüş, onun kimin • Praı 96. - * Mecidiye 4!, so 
Kızı olduğunu, a'dmr sanını soıı1p • Stothoım ~·ı, -· * Ban.inat 23~ - 1 

ögr" enmişti. Ona bu gerçek yolu •----- Çekl~r 1 
• Londra 6tl.~5 * Stothlm 3. t'tS 

açan o olmuştu. tşte bu Keziban • Neryork o.79ss * vıyar. .us•~ 
Kız ç~n ka~e§!. idi. • Paıts ıt.CM •~ladrid 

Tuttugu" nu koparan "aum_:: tan * 1\!lllDo 9.!137~ • f!erlln 
~ • ~ * Brttkseı 4.7130 • Varıon 

onu istemelt ölümü istemek gibi • Atına E4 tHO • Bııdap•ste 4,l'ısa 
bir şey'di. Cafer her şeyi göze al- • Cunu 2.445• • Bük.res ıos,a9ı7 

* Sotya M,5ı65 ~ Delgrad rl4.93 
mı§, ağzını kara 'denilen bu ha! - * Amıterdam ı.mıı * Yokollamı t.7489 
km mezhebi, "dini ne ise ona gir. • Pr•~ t9,!0oll • l\toston ıo90.1s 

meK, köyün.den evinden olmak ıı.---- E S H A M ---""I• 
onun için bir hiç olmuştu. Bir ga- j iş Bwas• 9.6o - Tramvay 9,-
vur olsay'dr. Kaymakama gider, · •Aıııdotu 2uo • çımento as ın.2s 

Reji 2. 17~ Onyon Del. -.-
müslüman olacağım 'der, olur gi- şır. Hayriye ıs.- ~ark Od. -.-
derdi. Ken"disi ne 'diyecekti, nastl •Merk•z Baahsı 6 ı.t:1 Bılyı -. -

u. sıcorta -.oo Şark m: ecıı -.-
olacaKtı. Böyle bir vak'a geçmiş, Bomonti 8, - Tetcron -.-

görülmüş 'değilQi Bunun için as · -latlkrazlar - tahvlller-
ker ocağında komşu köylerin ço - •t9UTtırk Bor.l .IJ.47:i Elıttrlk -.-

cuklanm yaltmdan öğreniyordu. . ıı 21,00 Tramvay 31,TO 
• • IU 21.'iO Rıhttm 11 -

Onlara öyle mezhep ve 'din işile hutruıDahm I 99 - * A11dota l 42 u 
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likte yerler içerler i. Er enden • Sıvu-Erzar1a 9.~. _ •.\tilıımsıı A 4~.8o 1 

talime hizmete giderlerdi. Boş 

kalınca oturup eğlenirlerdi. Köy- ------------ı 
!erine mektup yazdırırlar. gelen Zahire satışı 
mel<tuplarr okuturlardr. Kendisi u-b-tan-buı_tı_ea_r-et_v_e_u_blr_e -tıo-Tl!l-as_m_da_d--11 
de tıpkı öyley'di. Onlar.dan ol · muaıııeıe gören (kilo> maddeler: 

mak için yaprlacalt bir şey bula -
mıyordu. Hele çavuş bir batrrdı. 
köyünneki avcılıklarmdan, dü -
ğUnlerôen, güreşlerden, attan, kö 
pcklerinnen başka dini yoktu. 
Tam kendisi gibi idi; ancak Ke · 
zibanr istemi;ı olsa hemenı:!ecik 
krzrlbaşhk ileri sürülecekti. Ho -
canın cehennemci dedenin masal
ları ayaklanacaktı. . 

tşte bu düşünce, geçmişler 
hep birer birer yeniden Caferin 
gönfünde canlandı. Yaralı çavu · 
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şun, arzusunu alla~ladr. Soura ---------------: 
"Keşke ben de bu kadar, senin 
kadar alpagert olsam da, senin gi
bi yaralansam, senin gibi bir yi -
ğit beni tacrsa !,, Dedi. "Hem !->un 
lnr ne gerek; sen bana bir k:ır -
şılık yapmak istersen pek kolay!., 
Diye tamamladı. 

Bu söz üzerine zavallı çavu~ 

ezik ayakları Uzerine dineldi: 
- Söyle yapay1m. Dtişmanm 

varsa saldırayını, derdin var~a. 

derma:-ı bulayım, paran yoksa ve
reyim! 

Diyerek, koynundaki para cüz. 
danını çıkardı. : 

- Al bunun hepsi senin olsun 
,·ereyim! · 

Göğsüne vurarak: 
Hayatımı istersen sunayım. De

di. 
Ca!er bu kaliramarun acıb.rı -

nı unutarnk direnmesine şaştı 

Söyleyecek sözü unuttn. 8öy1e . 
diklerine pişman oldu: 

(Sonu yarın) 

Yazan : A. C. 

Ne garip şey! Talih kendisini 
ne umulmaz sürperizlerle karşı • 
laştm:yordu ... 

Son saatler zarfında geçirdiği 
nıüthiş buhran, ezici kabüs birden 
bire kocasına karşı sonsuz bir kin 
hissine çevrildi. Sadiye karşı öl· 
çüsüz bir nefret duymağa başla
dı. 

Bu aralrk Ferit, söyledıiği söz -
lerin kadın üzerinde hasıl ettiği 
tesiri hayre't içinde seyrediyordu. 
Samime hiç sesini çıkarmayınca 

oğlan dedi ki: 
- ''Sana biraz evvel uyuyup 

kalktığımı anlatmıştım· Bilmem 
kaç saat sonra uyandım. Ortalık 
henüz ağarmak üzere idi. Hemen 
yerimden f ırladmı. Kendi kendi
me, "eyvah geç kaldnn,, diye dü
şündüm. Bir iki dakika tereddüt 
ettikten sonra hemen merdiven • 
leri koşa koşa çıkarak kapının ö. 
nüne kadar geldti.ın. Evvela kulak 
verdim. Hiç ses çıkmıyordu. Son
ra bir aralık odanın içinde birisi· 
nin yürüdüğünü duydum. Bunun 
üzerine kapıya vurdum. Çok şü -
kür geç kalmamışım. Fakat bu iş
te anlIY,amadığım bir şey var: Ko· 
canın sana ihanet ettiğini hiç bil-

. eh ? mıyonnuy m.,, 
Samime oğlanın önünde dur -

du: 
- "Hayır, hayır!,, dedi. Oğ • 

lanın başını iki avucu içine aldı 
ve öyle bir bakışla Feride baktı 
ki boy tepeden tırnağa kadar keyf 
ve saadet verici bir his içinde çal
kandı· Samime dedi ki: 

- "Anlattığın şeylerin bence 
ne büyük bir kıymeti olduğunu, 
beni yeniden doğmuşa çevirdiği
ni bilmiyorsun. Sen o sözlerinle 
yalnız hayatımı kurtannadm, ay· 
ni zamanda bütün hayatımda ge. 
ce, gündüz üzecek olan pek ağır 
bir yükten de beni kurtarmış ol -
dun.,, 

Kadının vücudünden yayılan 
baş döndürücü rayiha genç çocu
ğun bütün hasselerini kapladı. 

Samime Feridtin kulağına fı • 
sıldıyarak dedi ki: 

- "Bu gece seni rüyamda gör 
düm. Hem bu rüya için hem de 
bana karşı gösterdiğin hakiki ala· 
ka ve sadakat için sana teşekkür 
ederim.,, 

Samimenin son iki gece de, on
dan evvelki gecelerde ve hatta iki 
sene evvelki o ilk gecede yaşadığl 
şeylerin hepsi, bu bir saatlik duy. 

. gı.1 azameti karşısmda l)ek sönük 
kaldı. 

Ölüme susryan bir nevmidi ile 
hararetli bir yaşama arzusu ara· 
smdaki bi.iyük teıatl ve yeniden 
ele geçirilen mevcudiyete doğru 
yükselen, Samimeye o zamana ka 
dar hiç tanımadığı ilişiksiz bir sa
adet anını yaşamağa meydan ver
di. Hayat hissi bütün \'Ücudüne 
akın etti, bütün asabını titretti. 

Samime ch·ncn ve ruhan duy
duğu yorgunluğu tamamen üze . 
rinden atmıştı, yeni doğan günün 
tan ağq.rtJŞJ Samiıneyi yenid.z.n ha 
yata doğmuş bir insan olarak se
lamladı. 

-23-
Samime sabah kahvaltısını es· 

marladığı zamnn saat dokuzdu. 
Kadın süslenmiş, kuşanmış, artık 
kocası Sadiyi bekliyordu. Bu in . 
tizarda bir korku, end;şe yoktu. 
Yalmz hafif bir heyecan vart!ı 
Ne kad1ar olsa Sadi ile ilk defa 

öölem: 3 

karşılaşma üç gün zarfında ol 
biten şeylerden dolayı pek gü ·· 
tüsüz geçmiyecekti. 

Fakat bu gürültüler esnasın 
Samime kendi kozunun daha ku 
vetli olacağım bildiğinden dola 
müsterihti. Çünkü o kocasının b 
şmdan geçen v-:ı.k'alarcan tama 
mile bihaberdi. 

Yalnız Sadinin bu bilgisizli 
ebediyen devam edecek miyd 
Bir gün gelip kocası onları du) 
mıyacak mıydı? Samime bu no 
taları düşündüğü zaman gene 
niş bir nefes alabiliyordu. Çün 
o üç g~celik maceraları birer b 
rer gozunun onune getir 
yor, ilk maceranın kahramam 
llısiden hiç korkulamıyacağına 

naat hasıl ediyordu. Hüliisi bir ge 
görülen ve ondan sonra feza 
kaybolup giden bir kuyn1klu yı 
drz gibi Samimenin yaşadığı ı 
hitten uzaklaşmıştı. Hüh1sin 
meydana çıkarak kendisi için te 
likeli olmasından korkmağa l 
mahaJ yoktu. 

Boy Feıide gelince o genç o 
lan Samimeye bütün ınanaisle 
dıktı. Ondan bir sır çıkmıyaca ~ 
na şüphe yoktu. Ferit herhalde h 
yatının ilk tatlı saatrm ölünce 
kadar kendisi için saklryacak 
O tam manasile on altı buçuk y 
şında bir kavalye idi 

Ortada yalnız Rıfkı kalıyord 
Onun Samimeye karşı takındı 
tavır ve hareket, sözleri, muaın 
lesi pek muammalrydr. F!ı.tat' 
mimenin Rıfladan da bir Rofku 
kalmamıştı. Bir saat evvel gel 
ve Rıfkı imzasını taşıyan bir m 
tupta deniliyordu ki: 

"Çok muhterem Hannnef en 
Sizi bu satırlarımla bir ke 

daha, fakat son defa olarak rah 
sız etmek mecburiyetini hissed 
yorum. 

Araya giren bazı yanlışlıkl 
daha doğrısu benim şahsmz hu 
kında yamlınakhğnn aram1zda 
çen hadiselere sebep oldu. K 
surumun affım dilerim· 

Ben sizi sizin kadar güzel, 
zin kadar sarışın olduğu söylenE 
bir genç kadına benzettim. Ben 
kadını tammayorum. Yalm~ 1z 
miı'den aldığrm bir mektupta di 
niliyordu ki : 

.... Beyin kızr burada çık 
biı· taliple evlendirilmek üzere 
ken bundan üç gün evvel tznıir 
bir gençle vapura binip kaçtı. ). 
ilesi ve kocalığa namzet olan get 
çok müteessirdirler. Rıfkı, sen a 
çıkgöz bir eıclikanlısın. Kızı aı: 
YIP bulur ve o gençten vaıgeçir 
meğe muvaffak olursan burD-d 
kalan kederdideleri çok memnu 
etmiş olacaksın .. · 

:Mektup çok mufassal {,nd<l 
s:ze uzun uzadıya bahsederek • ı 
şmızı ağrıtmak 'istemem. Sizi gl 
düğüm zaman lzmirden l\aÇ'1 

gen; hanımı bulduğumu zannet 
tim. lşte yanındaki genç de berı 
bcr rlcdiın. O gece bahçeden çı 
karken hen de beraher çıktını v 
arkanızdan sizi lakib ettim. Ner~ 
ye gittiğinizi gördüm. O genci 
Hülusi olduğunu tahkik ettirı 
Ertesi ak.~am otelin yemek sal'! 
nunda karşınızdaki masada s1~ 
tarassut eciırekcn Hülusi hakıand 
tam malUmatla mücehhez buluJ1~ 
yordum. 

Arka$ı vor:J 



• 
Habeşler gerile yor mu ?I 
General Grazyaninin Habeşleri 

püskürttüğü bildiriliyor 
l
Roma, 15 (A.A.) - 97 numa· 

ra 1 r~i tebliğ: 
ki Ras Destanın kumandasında -
d Habei wüfrezeleri bir kaç gün. 
~nberi Ganale Dorfa ile Daura h"F'a arasında ilerliyerek Dok 

0 &'esindeki cephemiz üzerine 
~~Yik yapmıya tevessül etmekte 

1• General Graziani 12 kanunu· 
~anide Ras Desta müfrezelerine 

kuvvetli bir taarruzda bulunmuş
tur. Çekilmekte olan Habe§ler ta. 
kib edilmekte ''e bütün cephede 
muharebe devam etmektedir. Şim· 
diye kadar olan zayiatımız ağır 
değildir. 

Eritre cephesinde tayyareleıi
miz şiddıetle faaliyetlerine devam 
ediyorlar. 

P~lonyanın dış siya~sı 
Piisudskinın 

lngilterenin en 
•nühim meselesi 

(ikinci sayı fadan devam) 

Morninı Poıt ise, petrola ko • 
nacak ambargonun bir Marttan 
evvel yapılmıyncağım ve Bay E
denin Cenevreye sırf diğer devlet-

=-- y 1 -·-····· .. ••·•·······•·········•··················· ................ ::······· • :a:n:- a n J z &.l=!IEEE!!Z!!ilF:iii!!ili:Hliliiiiii:ın::::::ın::::.--:::.=-==• 

HAS 
KALMiN 

HAS KALMİNDIR. 
Baş, diş ağrıları, Romatizma, Grip, Nevralji nezleye karşı 

HAS KALMtN kullanınız. 
Çok taklid edilmiştir, fakat AY Nl yapılamamıştır. 

"MA Vl ETiKETLi KUTUDAKİ HA KALMINI,, iSTEYiNiZ 

ler nezdinde bazı sondajlar yap • ------------------- -----
mak için gideceiini bildirmekte -
dir. Ask~ri Fabrikalar Umum MüdürJüğü 

Satınalma komisyonu ilanları 

15 kalem haddeler için malzeme 
Şartnameıinde deii§iklik ya pılan ve tahmin edilen bedeli 

158,000 lira olan, yukarda miktarı ve cinıi y zılı malzeme Aakerl 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü S:ıh nalma Komif'yonunca 3 - Mart -

INGILIZLER NE lSTYORLAR 1 938 tarihinde Sah günü saat 1 S de kapalı zarfla ihale edilecekt11'. 

Daily Mail ise diyor ki: lngil
tere hükUnıeti, ltalyanın halen 
kendisine altı ve yahut dokuz ay 
kadar yeti9eçek miktarda petrol 
ihtiyatı bulunduğunu haber al -
mııtır. 

çizdigi siyasal plandan 
dışarı çıkmamaktadır 

Jc. V&l'fova, 15 (A.A.) - Dıt Ba-f ziyetimiz ihtilaftaki durumumuz 
le Ilı. B. Beck bugün Parlamento üzerinde katiyen müe•ir deiU • 
"riQınııyonunda toplanan beynel · dir. Biz devletlerle olan münaıe • 
J 1•1 vaziyetini anlatarak ezciim· betlerimizi o devletlerin ıiyaıt •· 

Londra, IS (A.A.) - Muhal~- Şartname yedi lira dokıan kurut mukabilinde komisyondan verilir~ 
fet gazeteleri, hükumete tiddetH Taliplerin muvakkat teminat olan 9150 lirayı havi teklif mektuplarını 

ihtarlerda bulunttrak lngili7 efüirı mezkGr ,Unde saat 14 de kadar K omiıyona vermeleri ve 2490 numa• 
umumiyeıinin bir kere ıirilen rah kanunun 2. ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla talipler hansi 
zecri tedbirler yolundan bir defa fabrika mamulatından teahhüt edeceklerse bu fabrikaların ıerek 
daha geri dönülmesine müsaade hadde ve ıerek ıaç makinelerinin ima1inde ihtisas sahibi olduklarına 
etmiyeceğini bildirmektedir. dair memleketlerinin ticaret ve ıa nayi od!tlarınd~n alınmıı veıikala-

e deaıitt ir ki : 
ltaJyan _ Habef ihtilafı bey _ kaidelerine göre tanzim etmeyiz; 

11•lınilel 'Vaziyetin esaslı unsurla • çünkü bu bizleri bir neTi din har
tıııı takdir için karakteristik bir bine sürükleyebilir. 
llıahiyettedir. B~günkü hadiselerin çok siya· 
d ihtilaf bizden uzalttır. Afrika- sal olduğu deiitikliklerin lcol•Y . 
." dofrudan doğruya menfaatle-

l'Jftıiz yoktur. halya ile eski an'a _ ca fakat devf'.mlı bir siatemin pek 
llelel'e ve karıılıklı anlayıı esasla- güçlükle yapılahilditi huıueunda 
llla ınüstenid çok iyi münasebet- israr etmek iıterim. Paktlar Te 
ilde bulunuyoruz. Büyük Britan· projeler çokluiu bunun delilidir· 
~71 ihtilif a dahil taraflardan bi- Bu vaziyeti alahlncle bulunda • 
tı olarak te1akkiye hakkr.m yok - h dk • d 
tll!', Çi;nkü ihtilal Milletler cem:- ran Le i.tan Pilsu ınini çız ifi 
hti kadrosu icinde tetkik ediJ _ ıiyui direktifler dahilinde hidi • 
-~,. - ıeleri olduiu ıibi ıörmeye çalıı · 

Bizim fa~izm kaTtısında4ci va. mıttrr. 

Sovyetler Birliğinin 
1936 Lütçesinde 

Milli müdafaaya geçen 
tarın iki misli para 

seneki mik
ayrıldı 

Moekova, 15, (A·A.) - Sov -ı tesi, hükumetin gerek iç ,gerek dış 
l-'et Jnerkezi icra komitesi içtima- siyasasını tasvip eden ve 1936 yı:da finans işleri halk komiseri Iı plinmı tasdik eyliyen bir karar 

• Grinko 63 milyar 100 milyon sureti kabul etmiştir. 
!'Ublelik 1985 yılı bütçesinin sarf 1986 PLANI UZERtNDE 
llıahalleri hakkında izahat ver . l\loskova, 15, ( A.A··) - B. 
~i§ ve ondan sonra 1986 büt~e . Molotof, komitedeki nutkunda. 
811'\e geçerek sosyalist ynpıc:hk 1986 planından çok geniş ve ba· 
Prorramının büyüklüğü ile ml\sa- şarılması daha zor olan 1986 eko. 
;sı halinde olarak 1986 yılı ıçin nomi planının muvaffakiyetini te 
b" milyar 500 milyon rublelik bir min için daha birçok çetin emek. 
tıtçe t.eklif etmiştir. ler sarfı llzım geleceğini söyle • 

ı.. .. _ B. Grinko, yüksek yapıcılığR miş ve bu arada elektrik istas • 
~~edilecek paralarm 81 mHyar yonlan inşaatının genişletilmesi • dl" rn'ilyon rubleyi geçtiğini hil • ni, memleketin tabii zenginlikle
d rını, ve ondan sonra rrıilU mü. rinden daha ziyade istifade e.iil • 
k afaa bütçesine geçmiştir. B. Grin ınesini ve orman endüstrisi tek • 
ı;n~n müdafaa biitçesi hakkında nik seviyesinin ehemmiyetli hiı· 
liik°z}eri,. komite ~arafın?an bü. s~rette yükseltilmesini zikretmiş -
~ hır :ılat.::a ile dınlenmış ve aı. tır. 
k larla tasvip olunmuştu~. B. C:~n Plana göre, istihaalltı yüz~e 
6 o, ~eçen yıl, müdafaa butçesının 29 artırılmak lazım gelen hafıf 
g ınll~ar 500 milyon rub_le o!n:a. - endüstri sahas!llda b!lh~ zor 
srna. ıağmen müdafaa ışlen ı~m gayretler sarfı ıcap edıyor. 
Pı~ılyar 200 milyon ma.sr.~f Y~ · B. Molotof, Stahanof hareketi· 
llin ıtı.nı bildinniş 1936 ~utçes~ ... : nin ehemmiyetinden bahsedrrek 
Paranııllt tnüddaaya ta_hs1s et1.1gı demiştir ki: 
lnil lllTktannın 14 mıly3r 800 Bu hareket gayemizdir. Bu el
le ~o~ rublr. olduğunu tasrih ey- de edilince, eoqaiilt it Terimin -
~ır. B11 fazla ilave edilen pa. de hakild mucizeler aörülecektir. 1 

S 'Kızıl Ordu miktarının a:-t • Pliıu batarmaJa muYaffak ola -
tltilın a,. t4'knik levazımının iyil~ş caimnzı iahat etmeldifBniz li • 
ı..J es1ue, kışlalann modern bır zım:hr. 
11t1'J't!ı'ilmesine ve ordun~n g_e- e. Molotof, kültür ıayreti ü -
1lbt . llJalal tahsil ve terbıyeaı • zerinde ç.olc tahilltlı malGmat 
~ liikseltilmesine hasrolnnacak- Termit, nln l&lfiyatmrn azalma· 

• t.L.... · ıından ve plinm mektep faaliye-
~::aın sonunda B. Molotof, tinden genit bir lll!'ette babaet · 

"'11 ekonomik programı hak- mittir. . 
lJıun bir nutuk venniş PLANDA NELF.R VAR! 

Nevı Chronicle bu huıuıta fÖY- rı Te fabrikaların verecekleri referansları ihal günün en on gün ev• 
le diyor: veline kadar Umum Müdürlük Frn Şubesine t "di etmekri ve Fen 

lnıilizlerin büyük bir ekseri · ıubesince kabul ve taıdik edildiği takdird bu 'esikaların kanunu 
yetinin tiddetli isteii, lngilterenin mahsuıu tarifatı dahilinde teklif mel tuplun i e birlikte vermeleri ve 
üzerinden, kendiıinin bir taraf - kendilerinin de mezkir ıiin ve aa atte komisyona murscaatlan. 
tan harbi mahkQm etmek, dii.er ' (240) 
taraftan da ayni harbin devamı 
için lüz\JrDlu petrolu vererek men
f aattar olmak töhmetinin kalk · 
maııdır. 

Muhalefet gazeteleri, ayni za
manda, son günlerde çıkan yeoi 
ıulb teıebbüıleri pyialarınrn, 

petrola ambargo konmasını teh;r 
içtq birer manevra oldupnu fleTİ 
sürmektedirler. 

---- ----

Maliye Vekileti den: 
1 - 2257 No.lı madeni ufaldık para kanun\tna tevfikan devlet 

alacaklarına 54 kunıttan alınmakta olan beher mecidiyenin IÜJDÜf 
fiatmın tenezzülü hasebiyle kırk d ört kuruta indirilmit ve bu fiat üse
rinden kabul edilmesi için m lsan dıklarma tebliğat yapılmıştır. 

2 - Cumuriyet Merkez B:\nkasınca sahn alınmakta olan beher 
on ıram meakGk ve ı•Jri meıkCik halis gümüı badema yirmi iki ku-
ruta 1atın alınacaktır. (76) (216) 

ra komitesi tarafından onaylanan ------------------------
1986 milli ekonomi pl!nma göre, 

1 
1 

1986 yılında iatihsalat yüzde 23 ıs tan tauı lleledlyeaı llAnlar• 

artacaktır. . d 5 . 94 k 1 E .. K" "'-'-ö "lk kt Keııf be eli 91 lıra uruı o an yup uçu.a y ı me ep 
İltihsal edilecek elektrik kud· tamiri pazarhga konulmuıtur. Ke tif evrakt ve prtnamui Levazım 

reti 28 milyar kilovat saattir. 185 Müdürlüğünde ıörülür. Pazarlıja ıimıek iıtiyenler 2490 No.lı art. 
milyon ton köı_nüı-, SO mıf'lyon tol~ tırma ve eksiltme kanununda ya'!ı b vesika ve en az 500 liralık Y•PI 
petrol, 14,5 mılyon ton ont, u • • d 1 k d" k ıı. 1 . x.:; d d.kl. hr t • 
milyon ton çelik çıkanlacak ve lfi yaptıiına daır Bayın ır ı ıre tvr u .... n en taı ı ı e ıye veaı• 
1900 lokomotifle 90,000 yilk va • kaıı ve 69 liralık ilk teminat makbuz veya mektuhiyle beraber 20 -
gonu, 154,300 traktör, 61000 h::ır 1 - 936 Pazartesi günü saat lS de Daimi Encümende bulunmalıdır, , 
man ve biçme makinesi 161,500 (İ.) ,(257) 
bisiklet 986. 000 gramofon ve 50 
800 bin pllk yapılacaktır. 

Yeni elektrik istasyonlannın 
kudreti 1.019 000 kilovata, hu -

-..~ Ketif B. Muvakkat 
teminatı 

bubat istihsalltr 68.000.000 puda Şehzadebatında Ankarevi lsma•I 
beher pud 16 kilodur • pat'!Uk Efe~di Medresesinin tamir~ .. 
40 milyon puda, şeker kamişi 254 F~tı.hte Haudar medresesının ta-

310,88 23,30 

milyon kentala baliğ olacaktır· mırı. • 
Üıküdarda Harem karakol bınaıt· 

Plan, münakalat komiserliğini t · • "' 138,93 

9 

. nın amırı. 

1986 yılı içinde 800 kılometre ye- Vefada Kücükkovacılar caddesin • 
10,40 

ni tren ile 2077 kilometre tili tren de Defterd;r Recai Efendi mekte-
hattı ve 600 kilometre elektrik binin tamiri. 123,93 9,30 

1i hat in~asiyle mükellef tut - Yukarda keıif bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan mabal-
maktadır. ler ayn ayrı tamir ettirilmek üzere pazarlığa konulmuıtur. Ketif eY. 

rakı Levazım müdürlüğünde görül ür. Pazarlıia ıirmek iıtiyenler hi... ----------•I zalarında ıöıterilen muvakkat tem inat makbuz veya mektubiyle be. 

Denizyolları 
ltLETME51 

A ... teıwt: KarakiJ - &i,rlllqı 
Tıl. •2312 . Sirkeci llllllrtlar .... 

--· Ha• tel•f••: !274' __ .. , 

lmroz Yolu 
ASYA vapuru 16 lkinciki.

nun PERŞEMBE siln41 saat 16 
da lMROZA kadar. (229) 

1 rab2011 Yola 
CUMURIYET Vapuru 16 

lkinciklnun PERŞEMBE ıü· 
nü aaat 20 de HOP A'Y A ka· 
dar. (230) 

raber 20 -1 - 936 Pazartesi günü saat 15 de Levazım müdürla. 
tünde hulunmaları. (1.) (258) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Yeıilköy ıis düdük binasınm deniz cepheıine bir istinat davan 

yapılması iti pazarlık suretiyle ek siltmeye konulmuttur. Ketif heclell 
998 lira 42 kuru§lan ibaret olan bu inıaatın ihalesi 20 - 1 - 936 ta
rihine rastlayan Pazartesi ıünü ıaat 15 de Çinili Rıhtım Hanında 
Tahliıiye Umum Müdürlütü Satın alma komiıyonunda yapılacakbr. 
isteklilerin 75 liradan ibaret muva kkat teminatlarını bildirilen ..... 
ten evveJ idare vezneıine yatırmaları lazımdır. Bu huıuatakl prtaa. 
me ve ketif cetveli sözü ıeçen komisyonda para11z verilir. (178) 

' 
ZAYi ~esi mukabil atdıiım 24-7.915 Tutli 

tıtınbuJ thracati Dahili Ticaret ve 226584 aayıh makbuıu .sayl ettim 
ıümrütUne verdilim; 20 lira pey ak. hUkmU yoktur. TAHA: 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllıls o aylılr o ayld A.ylılı 

Memleketlm1.zde 7!!0 uo ıı:sa 110 
~abancı yerlere l!l!O 72:1 400 160 
Posta birliğine J 
gtrmlyeu yerlere 

1~ vııo 600 1Mı 

I'OrkJyenlu her poata aıerkez:tııele Kl/HONa abone yazılIJ 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.tuatıal. ADKar8 caddelı&, l Y AJU'I yurda) 

l'eleton \idare: 
{Yazı f§lerl: 

TelKT&I ıutrest: KURUN 

Poeta ırunuru No. 441 

24370 
21411 

Uta:ıtıu.ı 
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' Türkiye 
MERKEZ 

ı ıııı 1936 

Cümhuriyet 
BANKASI 

vaziyeti ~ 

==L=.,=.== il p A S i F 1 Lir• 

Sermare ........................................................... [ ı s 000.~~ 
~KTiF 

Kas1ır. 

Ahın: 5atl kilogram ıo.570,286 1 L23.307.482 13 
t anknot . .................................... ., 1 I.li52 ~-396 -
L taklı ~ .. .................................... .. 315.654. 95 

C ahlldekl Muhabirler . 

1 ür• ııa:.ı ............................. ~ L ·------604 649.99 

t arlçtekl Muhabirler . 

34 97 5 53.~ 09 

604 649.99 

ihtiyat akçesi ···················- ·······............................. 1 026.7~ 

1 ecavlildeki f anknotlar: 

Deruhte edilen evra"ı nıl\tiyc: ı_ 158.748.563.-

1\anıJnun t:ı ve 8 ıncı madde· 
1 eriııe ıevfi kan hazine tara· 

fından vıı '<i • edivaı 10.907.985. " 

j .\ltın :-;.ıı kilop.raıı ı 4.4-01,258 r 6.190.734 48 
~ltınıı rah~ı lı l\ahil :-eıhesı dövizlt I ; 84414. 45 
Dığer dövı zler w l orçlu klirıng u' 

l>eruhtc edi len ~v ra , , na h ıiyt 

ba'<ıyesı ........ .......................... . 147 840 578 -

baı.:iyeleri · · .... rı lI.121.t~0.27 
Karşılı~ı tamamen a ltın olara ı. 

tedıvült ilAveten vaz"Jilen ~ • 18 096.269 20 18.000.000 t1azine Tahvilleri: 
ı > eruhtt> edilı-n tvrakı naktiye 
arşılı ı!ı 

Kınunun rı \c: 8 ıncı mıd· 
Jelerin ı- ı ev!i arı ll:ızinl' rara· 
uııdan vııki ıedivaı 

Senedat CUzdanı . 

LI58.748.563. -
Re"skont mukabili i(Aveten 
teda\ ül: vazedilen 6.000.0W. 

TUrk Lirası Mevduatı ...................... . . .... 14.27382 
, 10.Y07.985.- 147 840578 -

Döviz Taahhiidatl : 

' 2 ve ?.O knmorfmelilc ambalajlarda 

buluııur. 

ı ı ~~zine boııolan ...... · ............. , L. 1 819.750. -
l 1 ı carr seneıleı ..................... ~. ,. t 8 826 181.78 

Altına tahvili kabil dövizler " r 15;;,3 ı t.06 

Diğer dövizler ve alacakh J 

kliring bakiyeleri . • • • 1 17 844.t- fıS fı7 
Muhtelif .......................................................... . ı Eeham ve Tahvilat CUzdanı ~ 1 

· ( Deruhte eJılen t"vrakı nak-ı 

20645 931.78 

Ambal&j ·ıe komprimelerin 

üzerinde halisligin timsali 
.... 
olan EB markasını arayınız. 

Sinir ve akıl hastahkları 

Mütehassısı Dr. Etem Vassal 
Cafaloflu Hiliiliahmer caddesi Keçlgö ren apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 

Ev: Kadıköy flalıariye ileri sokak numara 3. Telefon: 60791 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bankamızca yirmi bet adet Standart ve bet adet kırk bet ila 

elli santim Şaryolu yazı makinesi kapalı zarfla eksiltmeye konul
muıtur. Eksiltmeye ittirnk tartları: 

1 - Teklif mektubu (Teslim müddeti tasrih edilmelidir) . 
. 2 - Görülüp tecrübe edilmek üzere teklif edilecek makineler 

elen birer adet. 
3 - Müteharrik aksamın analiz raporu. 
4 - Yüzde 7,5 teminat akçes: 
5 - Yedek aksamın ayrı ayrı fiat listesi. 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. Eksiltme 

mü~eti 23 lkincikinun akşam sa at on dörde kadar Banka tercih 
hakJıtnı muhafaza eder. ( 142) 

oı~ır n11in1111rı ve H11111rı 11111111111 1~1resı uı111rı 
Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 27 - 1 -

1936 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada 
ldate binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3768. 75 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 250 ku· 
rut mukabilinde Ankara ve Haydarpafa veznelerinde dağıtılmakta 
dır. (144) 

Yalova Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Yalovanın Çinarlı nahiyesinde otu • 

un Hasan oğlu Hüseyin tarafından 

ikame elunan hacır davasında ana bir 
kardeti Abbas oğlu Mehmedin viladi 
olarak ebleh ve akıl zafiyetine müptela 
olduğundan hacrile kendisinin vasi ta. 
yinfnl istemesi üzerine yapılan muha. 
keme sonunda: Abbas oğlu Mebmedin 
Belahet denilen akıl zayıflığına uğra -

mıJ bulunduğundan vesayet altına a • 
lınmas.x lüzumu adli tıb i§leri meclisi • 
nin 221121935 tarih ve 1878 numaralı 
raporundan anlaşıldığından kanunu mc. 
deninin ( 559) uncu maddesinin (2) 
inci fıkrası mucibince Mehmedin hac. 
nna ve vasiliğe ehil olduğu anlaşılan 

ana bir kardeşi Hasan oğlu Hüseyinln 
mahcura 231121935 tarihinde vasi ta -
yin edilmiJ olduğu ilan olunur. • 

.\ · tiycnin k:ırşı 1 ı~ı ~sham Ye 34 342 107 56 
\ tahvilAt l ıtibari kıymetle 1 

B ı ~t ı besı F:sham Vf' TahYillt " 4.424.852 O!' 38.766 959 61 

Avanslar: 

\ lttn \' e dövi1 fü;erine nan!I ı ·. 23.933.59 
f ahvilAı üzt rinı- 3VlllS ~.362.75!9 4~ 5 386.663.04 

4500000 -
4386 85432 

Hissedarlar .................................................... . 

75.20.i.439 OJ 
muhte:lf 

Yek On ,u:;.203.439! YekOn 

2 fl'art 1933 tarihinden itibaren 
l•konto haddi ylizde S 1·2 - Altın uzerane avans yüzde 4 1·1 

0
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Al.TIN G6LOL 

İstanbul Asliye ikinci Ticaret Mah. 
kemesinden: , 

Hazine avukatı Asım tarafından 

Bağdat Demiryollan Şirketi aleyhine 
1,063,968 lira 15 kuruıun tahsiline mü. 
tedair açılan davanın cereyan eden 
muhakemesi sıraamda müddcaaleyh 
tirkete bir ay müddetle ilanen tebli -
ğat ifasına ve muhakemenin 10 nisan 
936 saat 14 de bırakılmasına karar ve. 
rllmiJ olmakla keyfiyet tebliğ makam•. 
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(19036) 

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

htanbul AcentahiJ 
Lima.. han, T elet on: 22925 
Galata şubesi Tel: 4.166.1 

Mersin Yolu 
SADIKZADE vapuru 19 lkill 
cikinun PAZAR günü ıaat l 

da MERSiN' e kadar. 

<:tJ.IK KOp~üyt VAAO• 

lı<A~~IOA Mİı.yONLAR VARO• 

Jandarma genel komutan 'ığı 
Ankara satınalma komisyonunda 
1 - Bir kilo.una 110 kuruş l!e ğer verilip eksiltmesine UtekU 

mıyan 10,150 liralık sade eksiltme ıi 28-1-936 siılı günü aut ı• 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ilk teminat 761 lira 25 ku ruttur. Şartnamesi paruımlf· 
3 - Eksiltme Ankara Genel Komutanlığı kurağmda yapda 
4 - Eksiltmeye girmek iatiyen ferin teminat makbuzu veya 

mektuplariyle pazarlrk saatinde komiıyona bat vurmalan.(49) (1 


