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,..."· bz!: Balla,ıer llo• llldar 
Dünya siyasasına 

toplu bir bakış 1 kaçıyorlar 
Denq lıonleranaı ve Japonya: 
Londracta toplanan deniz konferan

::- his bir ietice çıkmıyacafı daha 
ıtkıden belli idi. Nihayet Japonya -

::.ı konferans~ çekildiğini tehliğ et • 
da. bu &kameti resmen belirtmif ol • 

~ya niçin deniz konfer .. nsmdan 
koni ? ÇünkU evvelce Va~ington 
(31 eranamc:1a tcsbit edilmit olan 

515) formülünü kabul etmiyor. Ja • 
Palı deniz kuvvetlerinin Amerika ve tn
llltere deniz kuvvetlerine müsavi olma· 
lllu İltiyor. Japonyanın bu arzusu iet 
ile Aınerib ve ne de İngiltere tara -

~kabul olunmuyor. Japonya çrkil-
en sonra 8bilr devletlerin kendi a

"1erında konUfmalarmdan hiç bir ıey 
Slbıuyacaft açıktır. 
ile Japc?Y• niçin Amerika ve İngiltere 

bahnyece mUaavat davaum ileriye :;uYor? Bunun ıebebi de maydanda • 
: Japonya Mançuri lnhıunda bir 

1'1anlren <!evlet kurmak ıuretile bura • 
l?nt hükmü altına geçirdikten sonra 
J..togolistan~ ,.-. .. u Çine tecavm et • 
~ Dafladr. Bu hareketin hedefi Aı • 

"Ya lcıtasında Japon eğemenliğiıii kur • 
~. Japonya bu maksadına varmak 

hlç bi wafuıdaA 
11lak .r tehlike gelmiyecefinr eınm ol -

ıstrr. Bu da Japonyanın İngilte
re ve Amerlkaya bıhriyece hiç olım.z. 
11 ınilaavi olmaıına balhdtt. 

süvarisi ltalyanlar üzerine 
gibi hücumlar yapmış 

Habeş 
yıldırım 

Japonyanm bahriye kuvvetleri ı 936 
MI batında Amerika filosunun (9'7 5) i 
llilbetinde idi. Halbuki Vaıin~ton mu • 
Qedeai mucibince aradaki fark (% 60) 
lliabeti olmak lazımdır. Japon filosu 
071,000) tondur. Bu devletin inşa et· 
illete muahede mucibincr salahiyetta. labeıi•tamn cenup ceplaainJe baılayan oe diren MV41flft rolt 1fan-
01dutu tonilato mikdan ise (800 ooo 'ı olJufu pn ıaçtik,e tlalaa açılı olealı anlaıılmaktatlrr. Ba müca. 
dlr. Amerikanın (1,097,000) ton gemisi fele neticnintle tlört bin Habqlinin öltliifii ıöylenmelıtetlir. ltalyan. 
~·Bu devletin en çok yapabilece • rlabeı laGT6ine ait laaberlerimdi ilıinei ve yetlinci 1tı)'lalanmutlt1 
rtl Ceral ınikdan da (l,300,000) dir Gö balacalıaınu. 
deaı O,or ki Japonya Vaıington muahe 

ahkimmr tecavüz etmemeklr be 1 , 1 • ı Ah 1 tt 
~s> ni•betini fili oıarak de ngı tere Si a arını ar ırma yo. 

Japonya Asya latasmda yeni aldığ. lunda müthiş bir yarışa giriyor 
:::eketıe~den temin edeceği ilk mad

l&yeaınde bahri inpatı kolayca 
~Dlr ve Amerikaya yetiıebilir. 
ita Japcnyanm sıkıntısı paradadır . 

.....,_ lllelnlekette çok tiddetli bir finanı 
..... Yardır. Japon bütçesinin ( %58)i 

IDtldafuya verilmektedir. 

~SiM US 
...., (Sona Sa. 6 Sü. l) 

Dı,bakanımız 
Cenevreye gitti 
1'._~e bulunan Drı Bakanımıı 
~ R&ttlı Ana Bem elçimiı: Bay 

HUano ile birlikte dün alqam1d 

~· Cenevreye doiru hareket et· 

bir.~ Buanıımzıa birlikte dlf bakan
~ ~ lcaleın mildürU Bay Refik 

uc litnılttir. ,_i::fda kendisini btanbul Vali 
"-f. ye relai Bay Muhittin UıtUn -
1.... 2-ıl,et direktörü Bay Salih Xı
~ ~keı kuma 
~ dil ndanı General Fehmi, 

'bıt" l&tlar ufurlamııJardrr. 
• .~ ve Bem elçimis Mil· 
........ ., ...... Wtm8sclekl puuo 
• tlpllmbcaa41a bulanacaklar- . l D.. .._ 

1

Z,.,,,iflmle lttlltılı etlUen oe yenlJen 10 lnnvaörle taAoiyaine hr;a 
~ ..._~. yolda komtu n doat ocrilen l,..uia 6Jırp nı.. ndt111 IUOJlise FJUa6et. 
~ de tema edecektir. (Y.._ 1 inci 1a:rfada) 
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Fransız IEalllDeıl 
dl,mell lzerel 

iki partiye ayrılan talab 
mücadele ve grev halinde 
Paris, 17 (A.A.) - itimada 

değer bir kaynaktan bildirildiğine 
göre B. Herriot, hareketlerinde 
serbest kalmak ve yeniden radi -
kal fırkası lideri olmak üzere ka 
bineden istifa edecektir. 

B. Herriot, radikallarm sol ce
nahının reisi olup halihazırda par. 
ti şefliğine namzetliğini koymuş 
olan B. Daladier'yi atlatmak ar
zusundadır. 

KABiNE .. , JHRANI MUHAK -
KAKMI? 

Paris, 17 ( A.A.) - İyi haber 
alan siyasal mahafil, yalnu seçım 
faaliyeti ile me§IUl olmak üzere 
B. Herriot'nun kabineden pek ya
kmda çeldlecefi kanaatindedir. 

<Soma s.. •sa.•> 

.,, 
Fromu Naırlatn h6ine lrfi. 

llllllnıl• plıqorltll'. (Onıle: ll111ta 
t1.ı " il t.rrin ,,,.w a: l..""'1i., H ~ 

• ri70, Lolont 

ıld llavım 
Mahkeme kararını verdi: Staviskinin 

karısı beraet edenler arasında 

Stavuki tlavaı ıörülürken ( Köı.,,.de Bayan Sıaoi•lri) 
( Yazı.'" 1fJ rırrı Stmf,,.laJ 

- ---·· ---------
iıim ve ~debiqcd aci.amlarına soruqo1 az 

lllkilat aıall lyldlrl 
Teliften Önce tercümeye ziyadesite 

önem vermek lazımdır 
Her yıl en ıyi on iii ••r• Kül· 

tür Balıanlıjınca bet• yüz lira mü. 
/talat verilmai maeleai laalJnn
tla açhiımız anlıcıe Bay Halılaı 
N ezilai pnlan -67'cmiftir: 

- Kültür Bakanhimın bele -
nilen eaere vereceti "'yüz lira İ· 
le telif hareketini matliip ıekilde 
tetvik etmaini beklemek doiru o
lamu. Bu, ancak telif hareketi 

(BMN &a. U Si. 1) B. Hakla N.a.ı nr. Btma v..ı 
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ita/yan - Habeş harbi l e 

\ 

( Habeşler bozaldalar kaçıyorla~,. 
( 

ij 

Askeri vaziyet 
17/1 /936 

Eritre cephesinde i lngiliz hududunu bırakbklarl İÇİn artık Silih :~ 
fl.abeılerin, Mahalleye yaptıkları taarruzlardan sonra bu cep· ~ b 1 ki t h • d·ı· 

hede faaliyet, kqil hareket1erine münhusir kalmıştır. ltalyan- ( u amıyaca arı a mın e 1 ıyor !er 
lar, bulundukları mevzileri tahkim ve geri yollarını tamir ve i•· iı. 
lah etmektedirler. Habe§lerin ile, ltalyan cephesinin :r.a:I ~ir ye- ftalgan Jıücumi/e beraber tayyare/er de her tarafla ~: 
rine yeniden bir taarruz hazırlamakta oldukları kabul olunabilir. 
Acaba, bu sefer ele, Dankaliden,1arktan mı Maka/lenin gerisine İ şiddetli bombardımanlarda buJ un uyor/ar ~e 
taa;·ruz edeceklerdir? Böyle bir hareket pek muhtemeldir. \ KtLlSELER BOMBARD ..... ı.~'-a 

g Roma, 17 (A.A.) - 99 numa- lem iş bulunuyorlardı. Takib de . ııw- " 
Somali cephesinde N ralı tebliğ·den: vam ediyor ve Habeşler ciddi bir EDiLECEK! ;/, 

Habe§ler, Dolo §imali garbiainde Ras De•ta kumandasında) Ganale Doria mmtakasmda 12 mukavemet göstermiyorlar. Adisababa, 17 (A.A.) - V,n, 
60 bin ki§ilik kuvvetli bir ordu toplayınca, ltalyanlar ıla, sağ ce- kanunusanide g·eneral Grazianı HABEŞLER SiLAH BULAMI . Habeş kaynağından alınan n1ıı 'de 
nahta Sa.sabeneh ve Harrar istikametindeki laaliyet!erini bırak· ' tarafından başlanan taaruz ltal _ YACAKLAR mata göre, 1ta1yan bombardıtll di 
mı§lar ve kuvvetlerini sol cenahta Dolo cenubunda toplamıılar· yanların tam bir muvaffakiyetile tayyareleri Kuorma .şehrini tel\ 
dı. Bu ımınlakadaki İtalyan kuvvetleri 20 : 25 bin kişi tahmin # bitmiştir. Düşman her tarafta kaç- Roma, 17 (A.A.) - General bombardn11an etmişlerdir. ölefıttı· 
olanabilir. =ı maktadır. Habeş dümdar kuvvet- Graziani'nin kazandrğ·ı zaferin ler olup olmad!Iğr belli değild %! 

el D t l b. · d D p d müstakbel harekat tlzerinde ehem 'f ı b ı d ı 1. Ayın f2 sin e o o §ima i gar ıs:n e orya ve arma ere. lerinin mukavemeti de bütün cep· ayyare er eyanname.er e " 
leri arasında Habeşlerin taarruzile, yukarıda zikrett;ğimiz kuv-: \ he boyunca kırılmıştır. miyetini hissettireceğini kaydeden nuşlardır. Bunlarda bu sa~ 3' 
vetler aratnnda brl(:layan büyük muharebe henüz bitmemiştir. ( Piccolo gazetesi d~yor ki: kiliselerin tahrib cdHeceg ... i ve f. lQ 

~ Ras Destanın kuvvetleri şima-
l ki taraf ta arazi kazandıklarını, ganimet elde ettiklerini yayı- , "Habeşler uğradıkları mağlu - kat harptan sonra !talyanltıfı "ı 

~ 
li garbi istikametinde kervan yol- ·d ..:1 

yorlar. Diğer cihetten, ltalyanlar, ıimdiye kadar olan muhare- biyetle Kenya hududundan kıs - bunlarr ye diğer tahribatı yenı. Q 

==== 

belerde zayiatlarını tebliğlerle muntazaman ilan ediyorlardı. Bu - lan boyunca ric'at etmektedir. men çekilmiş olduklarından bu inşa ve tamir etmeyi vazife bl lf· 
sefer, bu cihetin kapalı bırakılması gözden kaçmıyacak bir bot· Bazı mmtakalarda motörlü kıta • İngiliz müstemleke.&inden bol bol cekleri yazılıdır. Beyannaın2l leı. 
lrıktur. farımız dün akşam bidayetteki gelen silahtan mahrum kalacak • İtalyan cenup cephesi başkurrı~ te 

Herhalde, pek ağtr olmadığı itiraf olunan ltalyan zayÜıhnm mevzilerinden 120 kilometre iler- lardır.,, danının imzasını taşımakta.dır. ii 
===-=~ olJulıça mühim oltluiunu kabul etmek gerektir. ,}" 

Her iki tarafın, Dola mınlakaınnrla topladıkları büyük kuıJ· s lh • • 1 Ah 1 A f 11 

i vetleri kamilen muharebeye soktukları ela henüz anlaşılmamqtrr. u iÇ ın si a az 1 m . eı 
{ B. O. ''! -1lıııHflllW11illllllllt1W1•-. 1ı 

" Bay Eden • izah ederken dedi ki: 
Kısa Harici Haberler 

lngiliz sıyasasını 
fii 

''Muslihane müzakerelerin en iyi netice verebilrn ... lor; .;~;:n mutearrıza ispat it 
edebilecek derecede kuvvc:tll ve birl~şik olmatıdır.,, 

ı;: Avusturya ve Çekoslovakyarun res-1 nueani 1936 tarihinden itibaren menct-
ımi ve hükumetçi gazetelerine göre Şuş meğe karar vermiştir. Bu kaı;ar, halen· Londra, 17 .(A.A.) - B. Eden nız değil müılihane müzakereler 
nig'in Pragı ziyareti yeni bir siyasal gi· · yolda bulunan mallara da şamildir. Limingtonda. söylediği nutukta, olduğunu ve ancak müMihane 
<lişi ihdas edebilecektir. Bu vaziyette EDE.NtN GÖRÜŞMELERi ezcümle de.mi§tİJ:,ı.ltj: müzakerelerin en iyi neticelerle 
Avustuıya, şimdiye kadar İtalya ve • BJ. Eden evvela Franıuz ve sonra l b'I · 1 b' 

~t "1.ft o...lc.o.. •L -;r,ı.t• • • •t• lBC atta l CCC v Dİ um.mama I Ve lf 
Macadstanla olan münasebetlerini ter- -da İtalyan büyük dçıleriyle .,. ıoc .ne., ... ı uınumıyesr ı ı-
kederek Küçük itilafa ve İngiltere ile barile iyi metodlu: bir ~urette çalı- mütearrıza isbat edebil~ek dere· 
Fransaya yaklaşacaktır. tdmıştır. Fakat 1936 daha iyi, ve ~edd: kuvvetli ve birleımıı olma -

:;: Discovcry gemisinin kaptanının gön x:J 1937 de de ondan daha iyi çalııd· u ınar. 
dermiş olduğu bir telsizde bir kaç haf- Ü rt C 1 P O S T A maaı lazım gelecektir. Son bir noktayı da kaydetmek· 
tadanberi Cenup Kutbu mıntakasmda liğime müsaadenizi rica ederim: 
kaybolmuş olan kS~if Ellsworth ile Ken La vrens Hepimiz Milletler cemiyetine Diğer milletlerin Cenevrede yal 
yon'un hayatta oldukları ve sıhhatleri • taalluk eden pek yakın anlatmaz- nız sözle değil filen de bizimle 
nın ıyerıinde oıduıu bildirilmektedir. Habeşı·standa mı? ııkıardan ilerisini aörmiye çalı·. be he ı 

hükumeti Milletler cemıyıı: ... ı .• ıt 
reterliğine bir teliJUf göndere~ 
beynelmilel anlaşmaların Ha~ g· 
ler tarafından ihlalini protesto re 
tnİ§tir. 'f elgrafta Habetlerin hl ol 
dutta fecayi yaptıkları ve Kıı~ fq 

haç işaretlerini suiistimal etti1'11 ii 
bildirilmekte ve Habeşler tarafl 
dan dumdum kurıunla.rı kum~ıı 6( 
dığı ve beynelmilel ahkamın i) 

lali vak'aları birer birer ayıl~ fi 
• :Ma~ıriştan ekonomi bakanı Bay • ~ ~ ra r o acaklarmdan ve barış 

Winckler, Pqteye hareket ederken Al- mak ve bazı mühim noktaları göz siyasası takib ederken, bizim de 
tadır. r, ~i 

SAMUEL HOARE' A YENi Bnt ti 
Mançester Gardian gazettİ r, 

· · al h b' · .. I e' nın sıyas mu a ınne gore, ~ 

lin Bugünlerde Iiabctiıtanm Harrar önünden uzak tutmamak ınec'bu _ 1 d b · d k k 
ma.nyanm Macar dıt tic.ıı.ret p ÇQ&Un· ıehrinde carare~z bir .adam peyda ol- on ann a arışı teman e ece a• 
da birinci mevkii i11al etmekte oldutu- muştur. Bu adam uhirde bir arap şey- riyelindeyiz. Bu noktalardan ilriıi dar kuvvetli olma.dığımız için j -

nı.ı söylemiftir, hidir. Mütemadiyen öteye beriye gidjp §Unlardır: ca.p eden tedbirleri ıalacağrmızdan 
'* ftlanıb senıtoıu, dün akpm bir ka- ı H h · b' gelmelttedir. Bu itibarla bütün Habeş· - er angı ır taarruzun emin olabilecek veçhlle ileri git . 

rar sureti kabul ettn:iştir. Bu karar su · merin merakını davet etmektedir. Esra- muvaffak olmuına müsaade - ..ıı·ı. b 
r,etinde ı1enato yerine g~ecek bir "lkin· eu meye mec uruz.,, 

-,. rengiz adam :zenci detildir. Beyaz deri- memelid'r B Ed tku b't' · k ! ci JneclfJf' ihdası dU UnUlmektedir. 1 • • en nu nu ı ınr ·en, n· 
Ji bir insa.ndxr. Tıpkı nktile lngifü ca- 2 M·ıı ] · 'l D · • Rei"h Bank m!J4Utü Bp.y Scbacht, - ı et er cemıyeti azası gı iz ış sıyasasınm Milletler ce-
ısuı;u miralay Lavrensin Aı-abiatanda b 

vermiş olduğu bir söylevde bazı yaban· ~ezd'gi sıralarda ba.Jında taşıdığı sarı- irlikte hareket ederek §İmdi ve • miyetine dayandığım bir kere da. 
a memteketlerde Bay Hitter Ue Kur - d K f · yahut gelecekte bir ho•nut•uzlugwu ha kaydetmi~tir. ğa benzer bir sarığı var ır. ıya etı ~ ~ 

mayı 1.rasxnda noktai nazar ihtillfları zengin bir Arabı andırmaktadır. Bu a- yatıftrrmak için en iyi yolun taar• Roma, 17 (A.A.) - ltalyan 

giliz hükômeti mü<lafaa lruV"e 
rinin tekemmüt·i için bir W~ ~ 
lık ihdasına karar vermiŞtir. ~ el 
nunla beraber bir müdafaa bal' , 0 ! 
lığı ihdas edilecek deyHdir. Bıı bt' ~ 
kanhğil B. Ramsey Mncdona1der ::: 
yahut Sir Samuel Hoare s~le& 

bulunduğuna dair sıkan p.yia~arı tek • dam mütemadiyen Habeı kumandanla-
zip etmiıtir. :rı ve müslüman C§rafı ile görüıür. 

• Geçen tetrinievvclde Japonyaya ge· 
len Alm~n heyeti Japon ve Mançuri e- (Harrar) ahalisi ba esrarengiz ada-

tir. 
lı 

Dışbakanımızın sözleri l Balkan antantı 
konomi makamlarıile olan Alman tica- mın (Uvrenıı) in kendisi olduğuna ka- J ı 
retinin ıslahı i•in bir çok teklifler tev· nidir. Habeoistanda bu §ekilde dolaşma- Anadolu ve Paris ajanslarının karşılıklı hizmetleri iki ça ışma arı ~ 
di etmi§lcrdir. Heyet Çine digecektir. Si Habe~lileri İngiliz ve Arap dostlu - memleket aras•nda çok semereli neticeler verecektir ·~ el 

• Uç motörlü bir süel uçak, Kaketa'- ğuna ikna etmek ve onlardan yardun Bütün Avrupanın dikk•tı >"r 
d . k getirmek için olduğu iddia edilmekte - • d. 

da (Çindc) bir ormana uşere parça- dir. lıtanhul, 17, (A.A.) - Ce • dilmek üzere §U diyevde bulun . çekecek mah·yctte ;f ,. 
lanmı'} ve içindekilerin dokuzu ölmüş · • ek ·· eh . • ,,,.1 
tiir. Bunların arasında iki de kadın var Acaba hakikaten bu adam (Lavrens) nevreye gıtı:n uzere f nmıze muıtur: s··k 17 (AA) - s~lıt· 

midir' gelmiı olan Dıt itleri Bakanı Dok. "Milletlerin birbirlerini •ev _ u re~, ' . · ' . l)Jt fJ' 
dır. T f'k R" tü' A k d' . . k b Antantı Ekonomı Kor.!leyı, 1~ t 
•İngiliz romancısı Rudyard Kiplingin Hayır, değil. Çünkü L~vrens ölm~- t~r ev l uf raı, • en ısım me ve irbirlerine daha laz!a kanlığı müsteşarı B. ~~weıı ll•:t' 

sıhhatindt.ki iyilik durmuş ve evvelki tür. Bu adam hakikatte bir Arap taci • zıyaret eden Anadolu AJ&DII mu- yakltı1mak i'in · yekdiğerini daha l k .1 B lk d l ti · .. jıı t 

k ··ı.. k' h · · p · b]" es o ı e a an ev t' erıv 1r geceyi vahim olarak geçirmiştir. frlden ibarettir. Fa at göru uyor 1 arrmne, arı &Jan11na te ığ e- çok ve daha iyi tanımaları kaideı:. l .
1 

. h Jd w h ide '' 
• va~ington senatosu ziraat cncüme· masalların hayatı uzun sürüyor. •1t• ml k t • ,_ __ , u ta e çı erı azır 0 ugu a rl l.' 

:s ı ı me e e aıanaının .aırıuCııut mıştır. B. Radulesko hükUIPet ~· 
ni, çiftçilere yapılacak tediyat için 300 ------..,--------~ l . d d Ge I Aizmetleriyle komıu ve kartlq e' 
milyon dolar tahsisat ayrı~ ;ı hakkın- ( • ı t M met memur arı ıım İ e nera mına konseyi selimlamıt .,e r, 
da verilen projeyi kabul etmiştir. ngı ere 1Slf3 Howard'm kumandası altında bu. milletler lran ve Türkiye artmncla cümle demi!tir ki: /lfJ ~ 

• Çin generali Şankayşek, §imali Çin- k lunan hir piyade liva.tının karaya en· güzel ve en .eme-reli neticele • Mesai i~in Avrupa11ın bı.t l 
11 

deki muhtariyet hareketi aleyhine te - 3S er yığıyor çıkmıt olduğunu haber vermekte- rini verecektir. Bunun için gerek mında mütterehen uırlediletl 1 fı 11 
zahUratta bulunan talebeye hilkumttin, dir. lta1yanların Libyada y&pmıf Anadolu, ızerek Parı ajanalarının tl b .. k.. tl · ·,.~e 
Çinin llUkUmrınlıtına menft hiç bir an- re er ugun u far ar ıçı ' 

Bu tedbire nİt-İn lüzum oldukları tahtidattan beri milli bu .ahculaki hizmetlerinin çolı ha. rımaclanın mıntakavi çerÇ ~ 
laıma imza edemiyeceğine teminat ver- '.J" • lı,,. 
mittir. görüldü? müdafaaya ait genit mikyaataki yırla olacağı hakkıntla ıevı1ili ve atarak genel ılikkati çelt~ 

• Bovyetler Birlifi Halk komiıerle - icraat ve mesaiye faaliyetle de • Büyük Btlfvekilim lamel nönii. hiyettedir. 
1 

~ır 
ri mecliıi, dövir: hakkındıki kanunları Pariı, 17, (A.A.) - Petil vam edilmektedir. M11rrdaki in. nün ıöylemiı olduğu beliğ ıözlere B. Radulesko §İmdiki toP' ,, ~I 
vı yahut id4d tedbirleri ile, ihraç edi- Parisien gazetesi, Kahiredeki özel giliz aıkerlerinin yekUnu haliha· candan ortak olur ve bu fırsattan ruznamesinde tecim turisd' J 1 

lecck IUllarm tatıJından haııl olan pa· aytarının a§ağıdaki telgrafnamesi. zırda yetmif bin kişidir. Sudan • istifaJe ederek mil lran milletine münakalat meseleleri me~~ç;ıJl I 
~ ı~ etronoınlk tqkttltt He ti - 1 b k S L· h L d k d h ni neıretmektedir: daki garnizonlar insan ve ma ze. ve onun üyü ~ enın§a ıncı nu - uğunu ve ya ın a ava ,·~ 
caret heyeti mUmesaitlerine serbe•t su- aı 

Geçen hafla yirmi bin İngiliz me itibariyle mütemadiyen takvi- dutsuz ıecJwİ ve saygılarımın arZl· lesi hakkındaki mukavelitı rette istirnal imkiru vermiy~n nıemle - ~ 
keMere Sovyet malı ihracatım 20 kanu. askeri buraya gelmif idi. HükU- ye edilmektedir. nı ıizden rica ederim.,, za ~dilece ini bildimıi tir •. 



• 1t•retler 1 
~ültüre doğru 
yukseliş 
. 8calnali eadtlaintle bu ltı:ılta 

kate lci>ik bir h&li.e oldu. Bel· 
rö~ sarpmczmqtır. Mace-
rnecın.ıan olan bir ha/talık kı· 
ı111 de~·ti· ~· M •• • • • k •-. ruL acera huvıyetını 

ı. ~:tl, "Kiil!W: Haftası,, °'!'ını al. 
c~e layık olan hatlı•e bu • 

~· itltli, fikri, edebi faaliyetle. 

·~ i~n kendilerini ma· 
a, ltalitaü: oe lıalabalıfi av-
a salqan açık gözlülüldere 

.r.'rmaJı mecburiyetinde ol • 
"""CIJ'I h. • • 

tl ıatnı tGfıdıfıma bir za • 
e,. ;: bu hiai yüzdeyüz, inkar e
il ,. hareketle alın alına gel-

.. «iiltllr haltcuı bugün •eçme bir 
IUaevver •· h. ,,,.

1 
zumreye ılap etlen ya· 

• CI 0rtadllllır. Bir halta önceki ok: ~!ç ~.~is benzeyen taralı 
' Kültür Ha/tan,, nın mut

Q ~ 
IÖ l eyiiz muvallak olacağı· 

-•' entek böyle bir yazının la'.ı-
-.qeı •• 
.. 6a •sınde yer bulamaz. Çiin-
"rl lıllırlarrn bir kahinin yıldız· 

e, ~ aiİzerek çıkardıiı hühümle. 
• 1tQı. avuçları okuyarak verdi-
.. orlara yahut bir ,,;~verrin 
re"• • ·- ~ 

"eıı rı~ın kıpkızıl hanında gizle • 
,~~eti Hzme İfİne, rekabet 

r aıbi bir iddiaaı yoktur. 
l. tbnh:- eti' L • J•., • • 
"~ltiitQ,-·"""' ırmeR ıateaıgımız 

flo:r tadar : Kalifeye, lilıre ..,.tqb• L 1l ır Ralkınma var. 
fiir Hitan en lıakin tcıralını Kül. 
~ oltaaı çizi70r • Fakat dik
"' edecek oluna...•, Ba&ıaliilehi 
., .. ~arın lJirb;,.:..; takip etle • 
~ J.:-..,......,....-:.. • 

-·-·•:..ı.. -· ... r sevıye•ine dofra 
Jl_"'!ferini de görüraü .. 
~· • nuz. ~edat Szmavinin "Yedi .. ..,.._iJ 

enJı v 
6

. tan retİlll,.,_,., 
e ır rnafazin içini laytlalı 

1""naıır!arı toplaclığı gibi btr 
~.da naiitemadiyen lıali.te 

,,
4 

iine. dofra witmelı.tetlir. 
6i Na bır,, ıerçekten bir ede. 
ll!~ ~e~ni.ti ttıJımaktaclır. 
e 1tiJı. erti adam,, tam bir ceht için
~r la tür için çalıımahtaclır. "Fi
ri fİ::::.hetleri.,, ilk giinünden be. 
...._ 1tii dan f"fmadı. Dün ve ya. 
~·r1ı1· fii~laanui az zamanda en 

~r~lı ••eri piya.aya aürdü. 
~ a4a,larımızın çıkardıkları 

rJ~ia· tıları rnetla etmek niyetinde 
o!'!lr~ Maksadım. bir realitenin 
~ dan gelen likir if tilıaanın 
~We cılııra ncuıl sirayet ettiğini 

l'lıelrfir. 

ltiiyqJı * * * lı ~:~ '!arpt~n çıkan nesillerin 
o.ı~,. ,:,,etı ~ katlar gerilmiftir iri, 
'•ltir Ye ~~:ım yerine kahkalaayo, 

Tanassur \ Muallim'er Birliği 1 
Birlik kendi kendini 
feshederek halkev!erine 
iltihak etti 

Mektep d rektörü 
neler anlatıyor? 
Galatada Sen Jorj Franm: li • 

aeıinde iki kızın tana11Ur ettiril • 
dili yolunda maarife bir ihbar 
yapıldıtnıı dün yazmıftık. Mek ~ 
tep direktörü bu ihbar hakkmda 
tunlan taylemittir: 

- "Selmanın asıl ismi Selma 
Fuştur. Aslen Çekoslovakyahdrr. 
Ve Katolik ana ve babadan doğ. 
muştur. Yalnız annesi sonradan 
bir Müslüman Türkle evlenmiş -
tir. Binaenaleyh aslen Katolik o· 
lan bu kızın dinini değL;,irdiğil!ıiz 
doğru değildir . 

tkinci kız N ermine gelince ; 
kendisi Müslüman bir Türk baba
nın ve A 'ı.ısturyalı katolik bir an
nenin kızıdır. Annesinin arzusu ü
zerine kiliseye arasıra girmekte 
idi. Fakat hiçbir zaman üzerinde 
dini telkinler yapılmamıştır. 

Kültür ve Çalışma bakımından 
memlekete daha faydalı olmak e
sasını göz önünde bulundurcın İs
tanbul Muallimler Birliği idare 
heyeti son yaptığı bir toplantıda 
Birliğin bütün aidat ve eşyalarile 
beraber Halkevine devredilme • 
sine ve bu suretle de Birliğin fes
hine karar vermişlerdir. idare he
yeti, Muallimler Birliğine kayıtlı 
dokuz yüz kadar muallimin Hal· 
kevine geçmesile, Evin çalışma 
sahasında daha ziyade genişliye
ceği ve muallimlerin de daha mü
fit olacağı kanaatindedir. 

Haber aldığımıza göre B~rli~n 
verdBği bu karar 1stanbuldaki bü· 
tün muallimler arasında eyi bir 
şekilde karşılanmıştır. Birliğin 
Halkevine devri bu hafta içerisin
de yapılacak ve İstanbul şubesile 
beraber Üsküdar şubesi de Halkev 
lerine geçecektir. 

Birliğin f eshedilmesile ve mu
Havaga.zı tarife komisyonu allimlerin cenaze ve düğünlerinde 

dün toplanmış, yeni i.iç aylık gaz Birlik tarafından yapılan yardım 
tarifelerini tesbit etm:ştir. işlerinin bundan sonra Halkevleri 

Yedikule ile İstanbul havaga - tarafından yapılacağı zannedil • 
zmın yedi kuruş olan tarifesi altı mektedir. Birlik reisi bu hususun 
kuruş yirmi iki paraya, Kadıköy temini için Halkevine müracaat 
g~2mm metromik'abı yedi kuruş- etmiş ve keyfiyet hükfunete ya· 
lan altı kunl§ otuz iki paraya in- zdmıştır. 

Havagazı tarifesi 
indiriliyor 

dirilmiştir. Diğer taraftan Birlik eşyalan· 
Dolmabahçe havagazı tarifesi nm da bu arada Halkevlerine dev 

pazartesi günü tesbit edflecektir. redilmesi kararl&§t.ırılmıştır. Yal-

Kwtu' Uf1u' ar ç.'h. ua.&..--4_.n--'-ız~maarif müdürlüğü kendi eşya. 
unnı aıacaıt ve omaya vaz•ıyea 

istiyorlar edecektir. 
Kurtuluş tramvay hattı Pangal

tıdan sonra tektir. Bu yüzden tram 
vaylar bu hatta fazla işliyeme -
mektedir. Kurtuluşta oturan halk 
bir mazbata hazırbyarak Nafia 
vekaletine göndermişlerdir. 

Bu mazbatada, Kurtuluş tram
vay hattının çift hatta çevrilmesi 
istenmektedir. 

Döviz müsaadesi almak 
istiyenfer 

Döviz müsaadesi almak isti • 
yen bir çok kimseler, "Kambiyo 
mürakabe heyetine,, diye istida 
vermektedirler. 

Kambiyo müdürlüğü, bir ta • 
mimle bu şekilde müracaat eden
lerin muamelesi yapılnuyacağmı 
kambiyo mürakabe heyetinlıı lağ. 
ved~ldiğini, müracaat etmek isti· 
yenlerin "Kambiyo müdürlüğü · ı 
ae,, baş vurmalarinı bildinniştir. 

Bugünkü maarif müdürlüğü bi
nası ihtiyaca kafi gelmediği için 
bir kısmı dairelerin bu binadeki 
odalara taşınması da muhtemel • 
dr. 

Mahlut yağlar 
Belediye 25 • 26 dereceden a· 

şağı olan yağlan mahlut addede
rek bu yağlan satanlara ceza ver
mekte idt Bir çok yağlar, karışık 
olmamak şartile 25 • 26 derece ol
duğundan bakkallar alakadar ma· 
kanılara baş vurmuşlar, Diyarbe
kirle Urfa yağından başka yağla. 
mı tabii dereceleri 26 olduğunu 
ileri sürerek kendilerine ceza ve
rilmesinin doğnı olmadığını söy -
lemişlerdir. Alakadar makamlar 
bu müracaatı tetkik etmeğe baş. 
lamışlardır. Yağlan tahlil edEn 
bir kimyager de bakkallann hakJı 
olduklannı iddia etmektedir. 

Bir fac:a 
Havagaz.ından iki kiıi 
zehirlend;, b risi öldü 

Dün Küçükpazarda bir facia 
olmuştur: 

Küçükpazarda Demirtaş hanın 
da bir numaralı odada ZonguJ • 
daklı Nuri ile arkadaşı Hamdi yat 
maktadır. Fınnlarda pişiricilik ya 
pan iki arkadaşın da öğleye ka -
dar odalanndan çıkmamalan ar
kadaşlannı şüphelendirmiş, oda 
kapısı lanlarak içeri girilmiştir. 

Nuri ile Hamdi baygın bir hal
de bulunmuşlardır. V.ak'adan he· 
men zabıta haberdar edilmiş, Nu
ri ile Hamdi sıhhi imdat otomobi
lile Cerrahpaşa hastahanesine kal 
dınlmıştır. Her iki pişiriciye has
tahaned-e elden gelen bütün yar. 
dım ya9ılm1~ da bunlardan 
Hamdi iyileşememiş, ölmüştür. 
Nurinin sıhHi vaziyeti de ağırdır. 
Handa havagazı tertibatı yoktur. 
Bunlann nasıl zehirlendikleri a -
raştınlmaktadır. 

Havagazı şirketinin memurlan 
ile belediye mühendisleri dün ci
vardaki mües.5eselerde patlıyan 
deliği araştırmışlardır. Geç vakte 
kadar bu delik bulunamamıştı. 

Adliye de tahkikata el koymuş 
tur. 

Bir frıbrikada infilak 
Tütüninhisar idaresinin Ciba

lideki fabrikasında bir infil&k oJ. 
mU§, iki amele yaralanmıştır: 

Fabrikanın demirhane kısmın
da çalışan Hasan ve tbrahim is -
mmde iki k8YJ)ak91 ustası kaynak 
yaparlarken karpit deposu patla
mış, alevler kaynak bombasını da 
tutuşturmuş ve patlatmıştır. 

tnfılak neticesinde Hasan ve 
lbrahim muhtelif yerlerinden ya• 
ralanmışlar ve hemen fabrikanın 
revirine yatmlmIŞlardır. Burada 
fabrika doktoru tarafından :llr 
müdavat yapılmış, sonra sıhhi im
dat otomobili ile Beyoğlu hasta· 
hanesine kaldınlmışlardır. 

lnfılak çok şiddetli old'Uğun • 
darı fabrikada çatışan . işçilerden 
kadınlar büyük bir korku geçir -
mişlerdir. Bu arada beş kadın ba
yılmış, güç halle ayıltılmışlar • 
dır. 

Sis 
Dün sabah limanı gene sis kap 

lamış ve saat 7,80 dan saat dokuz 
buçuğa kadar vapurlar işliyeme
miştir. 

ı,: lafll'~ne lıaba balyöı: gibi • 
~ ket Yerine maceraya ilati
fie 1:"741· Bıı ainir buhranı bizde 
"r) nefer~e hükmün"' ··-J·· (S 1---------------------------------------

t~et . u mnııı. a-
"q ue tela e(!Uılı denen acaip, moce
deı~~ oet eclebiytılı Babıali catl 
f ... ,1• • e Jliiz bi .. tonl L ..... 
"· 1. N• •• arca Ragıt •ar . 
'°Q~Cb'r ~e kılifeler, ve kôğıt yap. 
1cııra.ı •ru.:ırılcrın uykularını gö%-I 
le,.ı1e,.erı ~.ıa bir )'onkuicinin cep. 
J.ıc" &:,Cüzdan çekme•ine benze • 

'•s';,,. frtQharetle Gflrdılar. 
bi,. it~' •cetecilik ıimJi bizde 
le!iıttl il: defil, lakat laalkın alılı 
"l'ctıtı'1 ~ okuYtıcunun ruhundalıi 
ltq ~ ile kepenklerini bir da-

Gınalı Üzre İndiriyor. 
Sadri Ertem 

- Baba, liller nereden gelir . 
ler? Arna •eıte lqlelı maıalını an• 
1""""'1 .. 

- Sainin tonuna~ befenmi· 
yorum!. .. 

- Sana eolencliflmis zaman 
milzilıten anlamaıllfunı 867'.,,.. • 
mİfrnİ Uliınl ... 

- Galip, bil IHıka.ım, acınca ne 
s.Wim/ .. 

IGezintiler 1 
Ne güzel 
söylemiş! 
E•er yazan ve beğenctlr,.ne 

Kültür Bakanlığının ödül adama
n, sazetelarde keahin bir fıkırtı. 
bir çalkanma uyandırdı. San' at ve 
bilıi adamlanna kOftlP aoruyor • 
lar. Daha önce de gazetelerJeld 

ayn yer ıah:pleri bu ite doka,.. 
muflardL Bugünkü alevi biraz Jt1 
onlann körüklediklerini .öylemelı 
yanlq olmaz. 

Halmz mıdırlar? ... Hayır!. Kta 
aa ömürlerimiztle çok U%Un ıeylef"t 
gördük. En güzel dii§üniiflerin, i
kinci, üçüncü sıradaki b(lflcıro ;,.. 
ince, girdikleri kılık, k~ kere b~ 
'<"'rttı. 

- Kim, nasıl aeçecek? ... 
Diyenlerin telG!ı, ba yüden ,; 

dir. Bizde laenü, gerek bilgi, ge-

relı .an'at için ıağlam kantarlar 
yapdmamqtır. Hükmüne lıerke. 
an ""'efecefi asmanlarunu "miJ. 
teh....larung,, ,olıhır. "Tenkit,. 
laôla lıuk""' bir adam i.tidat •ft
fına diifman bir 7cıraaa gibi dol• 
flyo'/. 

Bu ltarqılılılıta yaratılanı kini 
ıezecelı, yaratıcıyı irim qıfc çıD 
np allnflayacak1 •• 

ArlıaJaıların tellifı yerincledir. 
Ben, AenJi payıma "Ômer Ri

m,, nın yolundayım. Mii.kôlat d• 
fıtaealı ~de, aer ycıratmok içirt 
ldtap _,.aylan lıaralım. Çafrltlf 
bilsiyi lnıcaklayan, .uaını{lara 
"""'1ıran lıilap .aray~arı. t 

BUde gerçekten okuyııcularırt, 

olıuJuldanndan harç toplayarali 
likir mimarlığı yapanlann çoğıı 

slifilrttilr. Kitap alam~ Ettr Yle. 
nilen naneye üe adam oğlu cilt
lere bcuo basa yiilıaelebilir. "Sav. 
hndi gençlifindelti yokmllujuna 
anlatırken: { 

•Kalemim, bana hiç bir fe)' getir
mezken de tikôyete hakkım yokta. 
Çiiniii o oakıtlar "Britqüze. 
am,, da enlu bir kütüphanem v• 
bütün .,., at nı.a.)'lfum dindir• 
celı raim ve laeylıel galerilerini 
oardL 

Para, benim neme? .. Cigaro mı 
alayım? .. Tütün içmem, iri. Şam• 
panya mı açayım? .. içki lıull~ 
mam. Otuz hl aon moda urba mi 

yaptırayım? .. Allah göderme.inl 
Sonra göriifmelcten güç bela .ahld 
dıfun bir takım adamlar beni y• 
mele çafınrlar!,, 

Der, ıampanya, mampanya fÖJ'ıt 
le bir yona atdır•a, bıı pcır~ada )'• 
ratıcı adam için çok büyük bir I• 
Mili YGfadıfı görülür. Sırtını bii
tün dünyada q.iz, bir kitap acıro. 
)'illa clayayan ren,, metelilıaiz Je 
)'ClfCUa, J eğeri oaraa, günün b · r: n. 
de "Bernar Şav,, olur. Bizde ~af 4 

dGf bilgililerde Jerinlqmeee pa
ra, lritap .arayı d~fil, kitap evi• 
lıitap kulüben bile yok. Böy'e b:r 
oarlık ta beı on bin lira ile crtay• 
hnama.z. 

Bunu bir bakanlık dü~i;ntllL 
Bir devlet iti yaprr.ağa çalu;alım. 
Biiyiilı ıarlarunaclıı )'iizümü:JJ 
afartacalı lıilap ıaraylan lııırı:lım. 
Garplı yarııtıcı, belki içind•• 
zorlanan gebe bir oarlıktır., ebe • 
~ z de Jojıırabilir; lalıat ıımıtm• 
yalım iri, yaratıcı , aere ı eemi
yet te yaratıcıya can vererek bir • 
birlerni bütlinlerler. Miilı&lat iyi. 
ne gelince, aan' atın, ilmin miik& 
latı"ı clevlet haz:neai clefil, ha,. 
ranlannın lraeleri öder. · 

S. Gezıl• 



lktısat ve yüksek ticaret mezunları 
Mekteplerinin 54ü11cü kuruluş yılını kutluladılar 

Anku&ı 17 (KURUN) - E
konomi Bebm CeW Bayarın •i
m&Jeainde kunllan lstanbul Yük
ıek iktisat ve Ticaret mektebi me
zunları cemiyeti, mekteplerinin 
54 üncii yıldönümüııü dün alqam 
kutlulamıtlardu. 

Kııtlulama töreninde büyükle-

Moskova Ticaret 
Ataş~ı;ı;m;z 

Moıkova Ticaret ataıemiz Müm 
taz merkexe bir meınureytie ta • 
7iıı edibnit old•P.daa Alakara
ya plmHi keadisiae hildirilmq -
tir. Mesk01Ja ticuet atateJi.jüain 
katdıraldıjına dair Ankuada hiç 
l>ir malUmat meYaat dejildir. 

Banligö tr~/n;nin 
geni tarif esi 
Ankara, 17 (KURUN) - Ma.· 

ilen hattın maluua. DD25 numaralı 
tenzilli tarife 1 ıubattan i tibaren 
lzmir Ye Aydm hatlarına teımil 
edilecektir. 

re- tazimde betunulawt ve mezun
ların en yaflııı olan Ce.•det ile 
en genci .ör aöyle1Dİ9lerclir. 

Bu miinuehetle verilen ziya • 
fette yüzden faZla mezun bulun
DIUf •e ıece yanın• kadar eğlen
ce de•am etmiflir. 

Hakimlerin terfii ;çin 
kararlar 

Aakara, 17 (KURUN) - Ha
ki.le,. kanwıu mucibiAce topla • 
nan ayırma mediai hakimle,.?n 
terfii için temyiz mahkemesince 
tetkik ediLea itlerin yüzde elliıin
dee f azlasrnın tasdik edilmiı ol -
maauu ve lucihaA mfie liyalc o
labilmeleri içia ele bu miktannjl 
Y'iimde yehaitindeu f ula olmu. 
liaıa geldijiai kararlaftınnıttır. 

~SA HABl:RLER 

Morfin ve kadın! I Ye•• ou ••CWZJıa 1 

Bir bayan b .r doktorun 
imzasını taklit etmiş 

Osmanlı bankasının Galata şu. 
besinde çalışan muhasebe memur 
lanndan bir bayan evvelki gün 
büyük doktorlardan birinin reçe
tesini taklid ederek morfin alır -
ken yakalanmıştır. 

Eo-Lacı kendisine verilen reçe
teyi tetldk edince şüphelenmiş, 
hemen arka kapıdan çrkarak po
lisi haberdar etmiştir. Morfini a
lırken yakalanan bayan morfine 
çok düşkün olduğundan bu işe ce
saret ettiğini söylemiştir. 

Çahştığı yerdeki masasında 
daha bazr sahte vesikalar oldu -
ğunu söyleyince memurlar banka
ya giderek çekmesinde de sahte 
reçeteler bulmuşlardır. 

Bayan Haseki hastahanesine 
yatırılmıştır. Morfinman olduğu i
çin tedavi edilecektir. 

Karanlıkderede 
bulunan ceset 

1 

Kitap ve lcita~lık 
latanbufda yılbqmrlanberi or; 

bcf sünde liıt çılınaaJt İİ2:llN ;,eni 
b8r nw: ı • -.·Mıı...je Mafatiı 
lütap 11« kit.,,alJı.: i6.U .. çJtaı& 11e 
cl:iiA iltinci .. ,,,., ...,ir -'-•r.• 
hmılan ba mıec ... a • .....Lelı.eü -
mi:ıde büyük "7 "••'•ri• ... w .. fi. 
nrtttk yol111tcla elaenvni.lctS bir te . 
tcbbüalİİI'. 

illa MYUrnılaki. bat yaıtlan 
öğreniyoruz ki, "ltifap 11e ._Pi"' 
lı/ın mecmua. Tiir/ti.y«leki. ltül.tia
ltca-elMtlerr or•ı...ıc lti.ıq nep-i -
y«ııu manlazaaan.ı ttilUp Meı:•k 
ve Türk o/ruyuculan nıaal.-U . 
mUJc çıkan bütün aerlerdeıa ha
hcrdar eJecelıtir. S.. ,.•cnuıada, 
Türlıiyede intifar etlen lıitaplGTa 

dair laaberler • tetlôlı, t11hlü ve ten
i.it yazıları bulanacaktır; ayni :ıa. 
nımula yabancı memlehetlertle.. ya 

bancı dillerde çılran eser!Cr hali. -
kıncla da okurlara malümat veri
lecelıtir. 

Mecmuanın ıimJiye kaJ.ar çık. 
mıı olan ilıi aayıaıml .. bu uaadfo 
tatuW.iana ••üıYonız. "1'.it.p ve 
IUt,.çJJı., nYCmUAI& lıiu.. ıerelı. 
Türlıiyeıle, p~elue batJıa memLı-

Kültür Haka 

tebrik met< hrL u gön 

~li. ıahae. --
ı .. .;.ı Gali& Ar~ :vidli 
c:i u.A al Y1k llaÜJIUÜebl• 
Bal:aıa Bay Saffet Arılwır 
alkiıra. tu mektub &Cin 
dejadi bir ka.d.eq ·na o;J,kta. 
muftuı::. 

''Ha~a.tı. bir san'at çe.rçe 
çin.de gösteı:en tiyatr0 gibi · 
bir işe önuiiDü.zti.in. yirmi bet 
ğerli yılını vermek yolundaki 
verinizi kııtJ.u.larını... Jüb~ · 
lu olsun.,, 

Tıaıravay a~esi ıiı 
ateyhine daq açtt 
Tramvay amelesi, şirke ~ 

mayesine iştirak ettiği amele 
yat sandığının idaresinin ke 
rine veı:ilmesini isternişterdi-

Şirket bu isteğt kabul e 
ğind'ıen amele şirket aleyhin 
da.va açmıştır. 

L•maıa•ıu ıeı~cd 
seyyah va put fan 

Ha~darpafa • Pendik, Ankara 
ve lzmir bantiyö trenlerinde mer'i 
35 namaralı et1a nakliyat tarifeci 
Haydarpaf& - Gehze IDtmı ile lzı. 
mirin Aydın hattı l:Nutliyt;eünde 
ie tatWk ediJecehir. 

"' istanbula bahçıvan, sebzeci ve mey
vacı esnafı cemiyeti seçiminde reylerin 
tasnifi bitmiı, Sait Ali, Refet, AH, Saf
fet, Hasan, Rıza aralıklara aeçılmitler· 
Gir. 

Kartalda Karanlıkderede bir 
erkek cesedi bulunmuştur. Morga 
kaldırılan cesedin, :Bakırköye bağ 
lı bir köyde oturan Kavalah 
Muharrem isminde birisi olduğu 
anlaşılmıştır. 

lıeflerıie .. " Z11111anlarda phırf Bu sene memleketimize 
* Altın ve gümüı gibi avaniye a -

yarlanru belli etmek için damga basıl -
mama 6.rir ileri rirülen ~klif tize -
rin•e ~ bw pr~ 11.uırlamaya 
batlnuttır. 

Muharremin elbiseleri ıslaktır. 

olaa telif. aıe ı.ccm.e lriıaplar fuılı- beş · ItaJyan harbi flolayısile 
laaml• rnalUnaat ueriyer, llu eaerlc. u seyyah vapw:u ge1eceğ:.ni 

Yanında bir de rakı şişesi bulun • 
muştur. Nasıl öldüğü tahkik edil
mekteuir. 

rU. nnıluın-irlcrinin raimlerini 11e 151.)t. k. 
lııaatercüma /Jpl1-lnt de lloxuyor. w~C~.le.Jer lı.augi \'.apı.ırlar 

B.nlaraan btıflia mccmuanc.n lec~ınr bı ldit·~~.. Buna 
ilJr •yıl&llll" Omcr Ri.u.D•rarun 2.~ ~anda AtlariUA; ~4 1'Jıa 
"K.itç. bu,w.Jrii ıclıl.inc •elince- Langestecyan, 9 a.[:ustosta 
ye lıad"' lıangi aalhalartlan ı~~ · dora Star. 12. ağustosa El 
tl?;; Bcqlıktı fevkaladr. defan ve o! iııdiya, 31 atustc~t:a Or 
herka i,irt utilfllieli •ir malıaleıi 16 Eyhilda Araudorastar, 6 
var. Dolıtor Alamet Süuyl Unuer, ci teşr:nde AUanti~ 31 birin 
geçenlerJe ölmüı olan meı1nir lıi- rin~ Ara.Rdora.star seyyah 

• Darphanede. güınüı liralann ba11m 
iti bitmittir. Kasayı /dm sogtlu? 

• Ege mıntakaaından piyasamıza zcy- Galatada Tünel sokağınqa Ya-
tiıt'81ı c~le betabıer ~ :nlmah tt-4'ıttnmdo. llii numaralı dbirede 
ıulünden faala stok bulunmaması yii -
.aünden fiyatlar bir mikda.r yüluelmif _ komisyonculuk yapan Avram oğ· 
tir. lu Salamonun kasası soyulmuştur. 

Yeni tayinler 
Aakara, 17 (KURUN) -Mer 

f',e~ ıçheaebe müdürü İbrahim 
z~ .. t v ~ileti mvhaıebe müdür
lüiüae, M11J1tazam borçlar ~ 
1eheci.i Cemal de Merkez muba -
aebe miidürliiüne tayin edilmit -
lerdir. 

* Kadastro idarai prk dıemiryolu ia
tuyonlannrıı iual etti&i araai ve bi -
nalar ile atclyeler ve sairenin bulundu -
ğu yerler ve bizzat hattın geçtiği yer -
?ere ait arazinin kadastrosunD' yapmaya 
baflamııtır. 

İddiaya göre vak'a şöyle ol -
muştur: tap mcralılJtll'ıntlan maallim M. leri gelecektir~ 

lıtanbul Evkaf müdürlüiüne 
tayin olunan Divanı muhuebat 
yedinci grup mürakiplerinden HQ. 
amettinin tayini yübek tudika 
iktiran etmiıtir. 

tki numaralı daire, hanın altka
tında ve hanın büyük kapısından 
girilince sağ taraftadır. Salamo • 
nun üç de ortağı vardır. Evvelce 

Ceutlet"e ait laatıralanna ait p:ı.J p ı ed t,ft 
bir yazı ycumq. Mecmua, eaki iti- ararıtrt rer e sa 
tapçdarla tla. müraliatlar neıreJe- Evvelki gün şehrimizden 

• Deniz idaresinin 935 plioçolannı borsa işleri yaparlarken son za • 
tetkik etmek izere tqeklırül aten ımsh-
tdit kemi9yen ih..ıari çaqmalanna baş- manlarda 1imon komisyonculuğu-

Kamata y ıamııtır. na başlamışlardır. 

t 1 t d • Süvari. polialiiinde kullanılmak için Geçen cumartesi günü Sala • op an ısın a . dili~ mon ı·rın· e 5900 lı'ra sakladıö-r ka-aynlan polisler fU11 uı: emniyet müdür ~ e.• 

Ankara, 17 (A.A.} - Bugün lüfünün muhtelif 9ubelerinde çahtmak- sasım kitlemiş, yazıhaneden çık -

rek memlekette en çolı aahlan 1c;. ve. zioot altını ka~ırıuak · 
taba ue tabilerin türlü Aatıralar·ı- bir rum kadını ile bir kıa. ya 
na Jair meralıTı bir aui uücuJe re· lllıJŞtır. SeWiniğe gitmek üzer' 
tiriyor. /lir aayıJa Kanaat lriitüp- pura girmiş bulunan nım 
Aanai ıahiW 9'q- lly.-ın-,, ilimi iç pantalonunda yetmiş beş 
aayıJa kitqçı. Bay lbrah;m Hilmi. altını ve genç kızın da çorabı 
nin ıö:ıleri uar. re 150.0 Ura bulWlmuş, her. 

Nuri Conker'in başkanlığında ya- ta Ye haftanın bm giinJcrintle ele Sipahi mıştır. Pazartesi günü yazıhane· 
pı1an Kamutay toplant?Slnda Ka- ::::. gickrck binkilik deni görmek· sine gelen Salamon kasayı açınca 

llıinci aayıda ltiirhan IJelıenin yakalanarak adliyeye veril 
Jeierli bir 6Clf yazın, bi~ y.l dir. 

mutayın 1935 yılı birinci kanun bir gün evvel elile yerleştirdiği pa-
ayı hesabına ait mazbata tasvib • Son günlerde limon fiyatlanncb ye- ralann yerinde olmadığmr gör -

içintle J"Jimize otııZ' lrrrlt lritep Ticatel OdOSJ bütç 
kazandırmıı olan Bay Ha-yr/ar R•-

niden biı: ylıksclme ıörülmüıtür. 
eWlmiş ve ordu zabıtan heyetine ------------ müş, hadiseden ortaklannr ve za-
mahsus terfi kanununun ikinci bıtayı haberdar etmiştir. 

lata tlair 1'ir yazı, tliin o. yarın 
netriyatı aranmla frmnlf olan 
tiirlii ltitaplaro aı"'t tahlill~ ~.Yet'· 
li ecnebi tliier eserlere dair ite · 

madıdesinin değiştirilmesine aid Hakimlerin terfii Zabrta hemen tahkikata el 
kanun kabul olunmuştur. koymuş, handa sekiz senedir bek· 

Kamutay pazartesi günü topla- Adliye Bakanlığında toplanan çilik eden Halis ile akrabasından 
ayırma meclisi umumi heyeti ha· M h di nacaktır. garson e me ·sorguya çekmiş- Kitap ue lr~rlrlı mecn111a11-

herler uar. 

kimlerin terfiine esas olmak üzere tir. Halis, kendisinin namuslu bir nı lıarilerimi:ze taoıi'ye- et#eri:s. 
şu nisbeti kabul etmiştir: Verdi - adam olduğunu, kasanın soyulma ====-:==================== 
ği hüküm ve kararlardan yüzde dan hah · lmadığ suı erı o wını söyle • -~---..ı- u_i. ..... alrua.• an.!l.riı -
elliden fazlası temyiz mahkeme • ;..+;.. Kasam h' b. · d ~~ -~ ... ~aJ- .-.. .... 

intihap yak,aşırken 
mAS""" · n ıç ır yenn e manmın 2 n"-·-h ..ı-:~-:- ba-since tasdik edilenler için ehliyet kmk ktur A h ı ,__ ------ -· ~ 

iki defa rey verilmemesi kazanacaklar<h. Kararlan yüzde yo · na tara açı.uw:ı - casmdaki lmrmn1at tı.atupnuı, ça· 
• · db. I b ta. Y azihanenin sokağa bakan buk söndürülmtt.tür. 
IÇID te ır er a nacak yetmiş nisbetinden ziyade tasdik pencereleri de demir parmaklık. ~ .. 

Atina, 17 (KURUN) _ M. edilen ha.kimler, tercihan terfi et· Iıdır. Parmaklıklarda da ı-....1 .... - PARA ÇEKMESiNi 1tAIU.Ş -
Demircis kral tarafından kabul tirileceklerdir. bir yer yoktur. Hırsızlıgınw j;e;;;: TIRIRKEN - ÇenplköJiinde Ü-

:v züm Ozü ..... 1P.-...da Nikolakinin edilmiş ve dahili vaziyet hakkın- ------------•, yapıldığı anlaşılmaktadır. ._.... ... 
da krala icabeden malUmatı ve~- Gefmiş Ku1unlar Salamonmı cumartesi gül!ü ka· bakkal dü.kkinma ııabdrahlanlan 
mi§tir. 18 Kanunusani 1922 sayı kitlemeği unutabilmesi batı- Koço girmiş,. par& çemwhri ka • 

D;:.:....r taraftan Demircis Veni- , ra gelmiş, kendisine sonılunca bu- nştınrken yakalanmıpır. 
~" Rıullca ~ eb,..juna 

aloaçu parti tarafından yapılan ,-, • .._ ,,.ı..w.-• ..,,. ~ na kat'i bir cevap verememiştir. TENCERE DEVRILINCl --
te§ebbüsler üzerine, iki defa rey •• ,.._,.,. m.n..l Jlfd....._ Tahkikata adliye de el koymuş Langada -67 numaralı el'de oturan 
verilmemesi için liznn gelen ted- ..mwm r ..... ,.;uı ,,....rild tur. Zannaltma alınanlar kefalet· yedi yapnda Kartuhi odada oy
birieri alacağım parti liderine " •••'- lıdlı..,. ..,.,. _.,,._ le bırakıbmşlardır. narken manpbn ii:lerindeki fa · 
bildimıi§tir. ,.... ııerilftd .....,.,.. U. .. ,.., KAMYON ÇARPTI - Beyoğ- sulya tenceresini deTirmiL ricu· 

olarak müzakeratta bulunmıııtur. lunda Demirbaş sokağında oturan dünün muhteHf yerlerinden hq -
• Çek çiftçi partiai tickrlcrinio bir Mecllaler pontoa ah.vali hakkında la t 

fMfrllclttm~ 1anz1m .nlmttte olan berber Basana Tuğlacılar cadde- nmış ır. 
toplantmnda, batbakan Bay Hodza ka- nwhtıranın Londrada .,,, ..... _, sinde tütün inhisar idaresinin 805 Matruhi Balıklı rum hastaha. 
bfnede ,apılacak tadilltm, itsizlik meae ,__ · k ld 1 ışt 

rik Meleniy0&'un ellle lngiltere hü- numaralı kamyonu r~rpmış. muh• nesıne a ın m ır. 
leaf lnrfnde bütün kuvvttiyle çahp - r- ' 1 
bjJmalıd temin için geri bıraJaJdıtuu, ... k.·ü.nıe-tin•e.•t•e-rd.iı.·n·e·k-ar•a•r-ı-e_r_,,_'''.'.ir.... telif yerlerinden yaralamıştır. BACAtalNDAN YARALA. 
._,, 'z•, YANGIN - Pangalt.ıdaKeyval MIŞ - Küçükayasofyada otura 

Ticaret odası meclisinin ı. 
timaından sonra Ankaraya 
rileı:ı bü~e tasdik ediln1emiŞ, 
gönderilmişti. Bütçenin, Ba 
hğm buhlufu yeni bir f <>Mflal 
Ml•nde hazırlanması bildrril 
du. 

Bakanlık, bütçenin ayrıc'. 
çen yılın bütçesi ile mu • 
surette göSteritmesini i!teırı 

Oda, bütçeyi istenilen §' 
hazırlamaktadır. 

Necati ile Liman şirketinin ıl 
maralı motöründe çalışan • 
sarho§lukla ka "Vgaetmişlerdil'· 
man bıçakla Necatinin sol 
fmı yaralamıştır. 

KALBi DURDU - 1' 
t.afapqada Menner cadd 
88 numaralı evde oturan '10 
da Di;yatrik isminde bir ıc-dı' 
velki akşam Samatyada 
istasyonunda kadınlara 
abdest.hanede ölü olarak 
muftor. 

Kadmm cesedi abıta 
tarafından muayene edi 
bi durduitı için öldülf1 
ml§tır • 
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Sil/Jhlanma 
Almanların silahlanması 
Ingiltereyi indişelendirdi 

. Londra, 17 (A.A.) - Kabine
nın müdafaa komitesi dün öğle • 
:en ~ra t?planmrştır. Bu toplan

, ~ıtenın hafta içinde yapıms 
oldnn-n a·· d" J -:O':' ... or uncü toplantıdır. Oğ-
renıldıgıne göre kabinenin hali • 
h~zırdaki başlıca meşgalesi ye -
n~den silahlanma meselesidi;. Ka
:enin! ~en~vre müessesesinin 
i . VVetlı hır sıyasa takibedilmesi 
çın alması muhtemel kararların 

tatb'k' •• 1 ıne yarıyacak kuvvetli ve 
ınuessir icraat vasıtalarına ihit -
Yacr vardır. 
.. ,Kabinenin Alman teslihatınm 

~u: atıe tevsi edilmekte olduğuna 

sım derpiş etmekte bulunduğunu 
yazmaktadır. Bu program muci 
hince kruvazörlerin adem yetıl1i· 
şe çıkacaktır. Program, rngiliz fi
losunun Vaşington muahedena -
mesinin her sınıf gemiler için çiz· 
miş olduğu hudud dairesine kadar 
tevsi edecektir. Yalnız kn1vazör -
ler sınıfı istisna teşkil etmektedir. 
Çünkü mezkur muahedename mu
cibince İngiltere ancak elli kru · 
vazöre sahip bulunmak hakkma 
maliktir. 
1NG1L1Z FlLOSU ZAYIFMIŞ 

t.1u ne garip 
muhabbet! 

- ... ~.-- ,_, -aıwww: ~ ._,ırıwww'-.-------· 

t Kırkından Sonra 
"~zanı Teneşir Paklar 

(Atalar sliziı ı 

Yazan : Sermet Muhtar Alus ~ı 
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,,k tehlikeli bir mc8lektir. Çünkü ................. Aman . hı 
orada politikacılar her gün rakip. 
leri tarafından bir taba~a kurıu- • 
nu, yahut bir hançer J cırbui bek
lerler. Siyasi hayatta bu türlü va
sıtalar kullanmak orada olı.ıdmt§ 
bir haldir. Fakat bu dela MeJı.i
ka Ticaret Nazırı olan General 
(T apia) öyle bir lelakete uğTamq· 
tır ki, bunu izah etmek mümkün 
değiltlir. 

Dostlarından biri ıiycui bir mu. 
vallakiyetini takdir için Generali 
kucQklamtf> sevgi ve hürmet ue
ri olarak kolları arcuında o kadar 
Fazla sıkmııtı ki, adamcağızın f,;., 
tarafının kaburga kemikleri kıril· 
mııtır!. 

Allah inıanı bu türlii dost ıer. 
rinclen muhafaza etsin! ... 

Hepsinin sureti istima ler :ni 1ir pu
sulaya kaydettim, harici, da i ileri var 

meğe, ·k · ttrın kuyruğuna ba w 

lanrnağa raıcyrm... Ne oldu san 
kuzum allah a.~rna ! Hani sof 
Sulehadm; bilmiyerek günah işli 
yeceğ·im, allahın kılıcına gelece -
ğim dıiye tir tir titrerdin; yoks 
oynattın mı'? ... Günlük kokuları 
sinmiş ırara evlerinde, o munda 
döşemelerin lbiiinde, biz otura.bi 

aır olan haberlerle de mesgul ol· 
ınuş, olduğu söylenmektedir. Al -
ınan teslihatına aid heberler Lon-d , 

Londra, 17 (A.A.) - Morning 
Post gazetesi, İngiltere filosunun 
zafa hakkında bir takını ifşaatta 
bulunmaktndrr. Bu gazete, bilhas-
sa diyor ki: Bilir miıiniz? --.. 

Bu beyime o kerte menşur, 
o kerte kıyak, hem de psişesine 

lavabusuna, havlu sırığına kıdar 
ınobleli bir ev bulayrın ki bir pen
çeresinden Mannaranın emvacı 

dilrübasmı, öbür pençercsinden 
camların manzar:ıi irafezasım 
daa öteki pençerelerinden de se· 
:pet fayton1ann, karagöz merk~p.. 
lerin üstünde tnr eden "bir gözü
:nü kırparak:,, En nadide galaı.t. 
lann tiivaletlerini, şıklıklarını sey
:re~in de gözü göruü açılsrn; bu 
gel geç dünya nedir ağnasin !.. 

lir miyiz hiç? ... ister misin, dolap 
lardan birisini açınca iç1nde Mer 
yem ana 'kandili çıksın. Çıngır cı 
gır sokakla.ra uğrarım da deli di 
ye tutarl , zincirlerler billahi !.. . 

Daba da kırk dered~n su geti rada endişeler uyandııınaktadır. 
Yeniden silahlanma masarifi

ne karşılık olmak üzere yeni tir 
•ı11.ır·1 

.ı.yu li müdaiaa,, istikrazı akdinin 
zarurı olduğu görülmüştür. 

Bir çok büyük silah, uçak ve 
otomobil fabrikanndıan imalatla
~ı ve bilhassa uçak motörü ima
atnır arttırmaları istenilmiştir. 

Kabine, Almanyamn Rhin'in 
askerlikien tecrid edilmesi bölge
si ile Avusturya.. M <>mol ,~c hP.~ 
ta eski nnistcrnle eleri meselele -

·ini ortav.!l .n~1rauan evvel progra -
«ıını tamamlryacağmr ümit et -
l'llektcdir. 

k Büyük Britanya, Almanyaya 
~ı kuvvete müracaat etmekten 

çe .. nınek arzusundadır. 1:ngiltere, 
r~st~mlekatın istatükosu mese -
e~ını muslihane bir tarzda , e 
1\rıUetler cemiyeti mukavelena • 
mesinin 16 mcr maddesini esas 
tutarak müzakere etmek arzusun
dadır. 

'YAPILACAK KRUV AZORLER 

'r Londra, 17 (A.A.) _ Deyli 
elgraf gazetesi, yeni deniz in.c;a. 

a~r progı-amınm yeni kruvazörle
lin · ---ınşaat tezgahlanna konulma-

Ha/tada bir: 

Dünya • 
sıyasasına 

"Filo, Akdenize gönderildiği Dünkü Sayımızct. ıorduklanmız n 
zaman iyi malumat almakta olan cevaplan: 

çevenler, şunu anlamışlardır ki, ı _ Unıumi harp ne vakit ilin e
şayet filo mühimmatım sarfa ka1- dildi? 

kışacak olursa bu mühimmat bfr - 1914 de. 
muharebede tükenecektir. 2 - Hamidiye suyu ne vakit akt-

1927 yılı 1932 yılr arasında mü tıldı? 
:rettebat eksiltilmiş olduğundan - 19 aiu.t0t 1902 de. 

gemilerde tecrübe gömnuş" müret· 3 - Santiyago hangi hükiıınetin 
merkezidir? 

tebat miktarı :gayri kafi bulunu - _ Şili'nin 
yordu. Angajman ınüddıetleri so- 4 - Av tezkeresi ıkaç kuruşa atı-
na eren kimselerden angajmanla· nır? 
rrnı yeull ıı\q1eri istenilmiştir. - 40 kurut harç, 20 kuruı damga 

M:orning Post g~te3i, luııva- bedeli ile alırtn'. 
zörieı·in, hattı harb gemilerinin> 5 - Krım en 'iddetli gilnü bu aym 
torpito muhriplerinin kifayetsiz . hangt göno ba,ltyor? 

- 25 inci ,;iri. 
!iğini ve deniz inşaatmdaki ya -
vaşlrğı ehemmiyetle kaydetmek - Y;E:Nl SORGUL\lllMlZ 
ledfr. l - Mahmut Şevket Pap hangi 

F·ıı. · ki 1 tarihte öldürüldu"? ı ua ka ngiltere ayni za . 
manda ancak üç zirhlı inşa ede . .2 - Yeni Türk harf~teri ne vakit 
bilmektedir. kabul edildi? 

Ayni gazete, geçenlerde bir 3 - tstanbulun son büyük zeltele-

t kı si ~ vakit oldu? 
a m zevatın mektuplarım neş -
retmiştir. Bu meh.-tuplarda lngı·ı- 4 - Süleymaniye camii ne vakit 

yapıldı? 
terenin yeniden silahrnasr için a· 1 J S - Dikilitaı nereden ve ne va-
ÇI mış o .an mücad'eleye mü:zahe - kit getirildi? 

ret edilmektedir. Bu mektupları ------------.: 

gönderenler arasında ezcümle ı-------------·· 
York baş peskoposu ile, Lord Be-
atty, Lord Tyrell.. ila vardır. 

toplu bir bakış 
(Üsıyarıı, l incide,ı ka Cumurreisi kongreden aldığı fcvka -

Bütün bu amillerden başka bir de Ja· lade salahiyet ile .ıahire fiyatlarını yük
::n1anın stratejik va.ıiyeti vardır ki seltmek ve çiftçilere bu suretle refah 

ra bulmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Dikkat edilecek nokta şudur ki Ruz -
velt'in böyle büyük finans , sorluklan 
içerisine düştüğü bu yıl Amerikada in • 
tihabr yenilemek devresidir. Bu yıl hem 
Cumurreisi seçilecek, hem de meb'ua _ 
lann intihabı yenilenecektir. Bu itibar
la Ruzvelt ile partisi olan demokratla • 
nn cumurfyet~ilerle büyük mücadele • 
lere hazırlanması icap ~tmektedir. 

ltalya, Japonya ve Almanya: 

İtalyanlar Habeşistanda zorluğa düş
tüğü gündenberi ara sıra şöyle bir §a _ 

Hacı Dana, boğa.zmda merak riyordu: 
gölgesi, yüre~d~ e:'inti, d~lsiz - A:yol adalara kadar nasr 
o __ rucu tutmuş_ gıbı evıne geldı. İ· giderim? .. Beni de bırak, dal gib 
laçlan ceplennden çıkatdı. Kay. yavrucuğun, onun iki subyanr nası 
nanası: gider? .. Kabri nur ols~ :rahmet 

- dur bakayım, Şurup buydu H ehlim kaç 'kere yalvamnştı 
galiba. Şifalar niyetine içelim! (Hanım memleketi iköresim geldi 
Diye arkaya sürülecek krrmrzı Iki ay gide1im, sıla -ed~yim ~ der 
yaftalı ruh şişesine el atarken da- di de Sinop neresi surası dea'i ' ' ~ ;,, 
madı orucunu bozdu: mi, adımımı atmadım. Zira deniz 

- Aman bırak!... Hepsinin su- den fena halde yılanın .. Ha Sino 
reti istimallerini bir pusla-ya kay. ba gitmek, ha Adaya ... Sonra, de 
dettim. Soyunayım, biraz dinlene- diğim gibi, Rabiyem bu ha.ide 
yim, tarif edeceğim. Ben göster- A'kdenizin borAfarında, fn·tımala 
meden sakrn ha birine el sürme • rmdan soğuk alsın, :alla.h esirge 
yin. DahililPr, hariciler var. sin gidergitnıez başını yastığa. vu~ 

Geceliğini ters giyerken ÇI· sun ... Sakin havayı bekleriz d~ı 
kardr. Feyyum kür1-ünün bir ko- sen denizle oyun 'Olur rnu? Ea.kar 
lunu bulamıyordu. Önündeyken sm şimdi ~a.rşaf gibi olur, beş da 
terliğinin bir tekini arıyordu ... tçi kika sonra dağlara çıkar. 
içine sığamıyordu. Meramı bir an !Nihayet bir de sakız çiğnedi: 
evvel kaynanasına şu ada mesele. - Senin başka bir merakı 
sini söylemek ; onun ne diyeceği. 
ni anlamak. varsa onu bilmem. " Manalı ma 

Seslendi: nalı:,, Kırkından sonra fikri bo 
_ Valde, biraz g~l ! dunsa, boy beraber evladın, pı. 
Sofaya göz attıktan sonra kapı- ı-asa bıyıklı damadın, ~ifte tQru

yı kapadı. Yavaş sesle, işi anlattı. nun varken içine firferek girdis 
Edamın, her vakrtki gibi ne ona diyeceğim yok! 

evet ne hayir cevabını venniye- Bu sefer, bu sözlere evet hayı 
rek, dudaklarını kıpırdatmaya- d~meyen, içinden kendi kendin 
rak, gene içinden kendi kendine söylenen fa:seyiddi. 

söylense ya. Artık ağzını tutama· 
nuş, atılmrştıı: 

- Ne? .. Gavur yataklarına, 
dünyanın öbür uclanna mı gide . 
ceğiz? .. Allah nızi kılmasın Tan-

' rım ya.ıdise bozsun, adımımı at -
marn?... 

Makaraları çözdü: 

Iki, üç gün geçnıi,~i. Hacı Dan 
dairesinde, önünde bir ylfın ~v 
rak, gözleri kapalı panmı.ğmı kr 
nn1datamryacak halde soluyordu 
yalnız dudakları krprrdayordu: 

nokta Japonların çok lehinedir. Bu vermek için ekilecek tarlaları tahdit et
~Ye4c Japonya Çinde açlk kapı politi- mişti. Fakat çiftçilere ekmekten menc
lJ taına rnuhalefet edebilir. ingilterenin dilecckleri yerler için bir nisbet daire
s·.tak: Şarkta en yakın deniz üssü olan sinde tazminat verilecekti. Tazminat o
n;~~a;ur Ja~onyaya (2,890) mil, ya _ larak verilecek paralar da .zirai mahiyet
ri'L: • OO) kilometre mesafededir. Ame- te ilk maddeler kullanan fabrikalardan, 
lır anın deniz üssü olan (Hawal) ada • mesela değirmenlerden ve pamuk fabri
'ftıe~a. (3,375) :mil, yani (6,100) kilo • kalanndan alınacaktı. 
ba 

1 
mesafede bulunmaktadır. Bu iti _ Şu kadar var ki bu şekilde fabrika • 

tng\~tJaponya Uzak Şarkta Amerika ve lardan alınacak vergi çok ağır bir yük 
ere bahriy•le . .. . b. . ıı:· . vücud . '" rıne musavı ır fılo te§ ıl edıyordu. Sadece (Massachussets) 

bcat C: getırdıkten sonra tamamile ser- de bir pamuk fabrikası sahibinin 80.000 

- Vallahi senin akim yerinden 
oynamış, beynin de sulanmış ga. 
liba .• Nazır değil, padişah irade 
etse, (ya oraya gideceksin, yahut 
ta kırk satır mı istersin yoksa kırk 
katır mı dese cehennem mekanım 
olsun ki kırk satıra boynumu ver-

yia Avrupa gazetelerine aksediyor: t • 
talyanlar petrol ambargosu konına51 ih
timaline karşı Almanlarla konuşmafa 
baş1amr~lardır. Şayet bu ambargo ko • 
nursa Almanya yolu ile petrol tedarik 
edeceklermi§. Bazı Fnnstt gazeteleri 
bundan kuşkulanıyorlar. İtalya ile Al
manyanrn bu şekilde konuşmağa baş -
laması i1eride bu iki devletin anlaşarak lir? 
ittifak yapması demek olduğu manası _ İtalya ile Almanya birle§cmez. Çün, 
nr çıkarıyorlar. Sonra bu serçeveyi ta • kü Almanya İtalyanın Avrupada .za • 
marnlamak için Japonyanın da ittifaka yıflamasını istiyor. Ve ancak İtalyanın 
gireceğini yazıyorlar. Bir müddet ev • zayıflamasile Anşlus hayalinin tabak -
vet İtalya, Fransa ve Almanya ile bir • kuk edeceğine kani bulunuyor. Onun 
le§erek bir ittifak yapmağr düşünüyor- içindir ki Almanya Milletler Cemiye • 
muş. Fak;ıt Fransa tngiltereden ayrıla- tinden çıkmı§ olduğu halde bu temi • 
mayınca şimdi bu projeyi bırakmış da yetin İtalyaya karşı aldığr z~ri tedbir 
bir İtalyan - Alman - Japon ittifakı kararlanna aykırı gitmemeğe çalrııyor. 
hazırlamağa meyletmi~. Japonyayı gelince, Habeş meselesinde 

Ya sabur! ... Ya sahur!.. Ya sa 
bur!... O akşamdan beri bir tlah 
ada 15.fmr ağzına almamış, kayna 
nası da ona açmamıştı. Eda sofa 
larda aptesthane aralannda dur
madan kendi kendine homurdanı 
yor, arlayı yerlere batrrryor faka 
aşikara vurmayordu. Rabiam 
ve kocasmın olan bitend~n 
dıaha haberi yoktu. 

Nazırın odacısı nefes nefese i 
çeri girdi. Hacıyı Paşa çağırıyor 
muş. 

Rr.ı lac;k .demektir. dolar vermesi lizım geliyordu. Onun i· 
A. z~e tın durumu: çin bu fabrikanın direktörü yüksek A -

Dün tnenka Cumurrcisi Ru.zvelt'in Yeni merika mahkemesine müracaat etmiştir. 
it ç:ayı sarıan ekonomik buhrana kar- Hükfunetin aldığı karar aleyhine dava 
kalkrrc olmak ilzere bir sUrü fevkalade açmıştır. Amerika .mahkemesi bu mü -

nrna tedb' ı · 1 w Sta ted . . ır en a dıgı malfundur. racaatt uzun uzadıya tetkik ederek ni· 
Yartya ~ır~crın başında, dolar fiyatını hayet karanm vermiJtir. Bu karar Ruz
raYt bo~dırerek hayatı ucuzlatmak, pa- velt'in zirat kalkınma için ne§rettiği ka
itı~ı ~ndırrnak, ücretleri arttırmak, nunun Amerika kanunu esasisine mu • 
bire ;acr 1f ~~lmak tedbiri gelir. Bu ted- halif olduiu merkezindedir. 
Pak !t ıtıraz edenler olmadı değil Zirat kalkınma kanunu bu ıuretle or-

at bu iti ı · 
lllİ§tir R raz ann hepsi boşuna git • tadan kalkınca Amerika Birleşik bü • 
~ne. ::;:ıt bu bakımdan istediğini kumeti üç milyar frank varidatmı kay
fttl....ng i§t!r. Bu dcf a ise zirai bediyor. Dokuz milyar masraf da karşı
qııunt """ ~hdldl için alınını§ olan lık11z kalıyor. Bundan ba"ka Ruzvelt'in 
L tedbır yüb k A . s «eraeaı k e merıka mah - yeni yıl bütçesinde bilyük bir açık var· 

Vaı· u~rile baltala.nrnıınr. drr. Bu açık da hesaba katılacak olurea 
ıycti biraz izah edeıun· •• Amer'l· en aıağı on iki milyar dolar açıktan pa-

İzaha lüzUm yoktur ki İtalyanın Al- Japon efkhı umumiyeıi ta~men İtalya 
manya ne birleşmesi ancak Avusturya- aleyhindedir. Bunun sebeplerinden biri 
nm Almanyaya terkedilmesi ite milm • Japonyanın renkli insanları himaye e • 
kün olab:lir. Almanvanın Avusturyaya den bir devlet rolü oynamak istemekte 
girmesi ise neticede Adriyatik denizine olmasıdır. Esasen Habeş meselesi çık -
inmesinden baska bir şey değildir. t . mudan evvel Musıolininin açıktan açı
talyanm Habeşistan davasını yürütmek ğa Japonya aleyhine müteveccih olan 
tçln bütün Avrup.-da mevkii Almanya - sözleri de henüz unutulmamrjtır. 

ya bırakmast nasıl ve kimin batırma gc- ASIM US 

Altın Horozyan oradaydı. Pa 
şa: {Anlat!) dedi. Artin ağım 
açtı: 

- Büyükadanm havası en la 
tif, m:ın7arası en hazzıaver bi 
mevkiinde şipşirin, daruska bir 
evi hibdee yakaladmJ. Prinkipo 
mm lskclebaşı, Nizam caddesi gi 
bi fazla galan ve kalantur cihe 
tindıe değilr .. ir. Maden denileı 
nam semte gider iken alttaki Bah 
çuYanoğlu sokağında, mükemme 
antreli, çifte çifte araçah, aıtı o 
dalı bir kuş kafesi... (A.rk(l$1. var) 
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Fransız kabinesi 
düşmek Üzere ! 

llr..itı8ıtllllltı111ııtl'll11UıııllH1t111111ılllli11111ıt"'lıtııııtllllllfı ....!: flll a m e k t u p 1 a r 1 f 

50 d~ı;;;•"-~mt~;-~'bif'j_.__ı,~ 

Amerikada ~ramvaqlara n~sıl binilir 
arabalardan nasıl inilir? 

•,1 

(Üııyam l incide ı 

Herhangi bir daire başında ol~a
yıp yalnız devlet bakanı bulunan 
B. Herriot'nun bu çekilişinin mah 
süs tesirleri olmıyacaktır. Fakat 
eğer kabinedeki diğer radikal ses 
yalist bakanlar da B. Herriot'nun 
izini takib ederlerse vaziyet 0 za. 
man bambaşka olacaktır. Bu tak
dirde bir kabine buhranı muhak
kaktır. Bu kabine buhranının mes 
uliyeti yalnız radikal 508yalistJe. 
re raci .olacağından dün akşam 
altı radıkal sosyalist bakandan 
parlamentonun tatiline ve gerıe 
seçim faaliyetinin başlamasına 
kadar kabinede kalmaları rica 
olunmuştur. 

HEYHAT EVET .. 
Paris, 17 (A.A.) - B Lavalin 

kazanmış olduğu geniş muvaffa. 
kiyete rağmen kabinenin vaziyeti 
bazı gazetelerin endişelerini ayak 
]andırmaktan geri kalmamakta _ 
dır: 

B. Herriot'nun istüası umumi
yetle çok muhtemel addedilmek 
tedir. Bu istifanın diğer radikal _ 
lerin istifalarını intaç etmesinden 
~orkulmaktadır. Radikal • Sosya. 
list partisi icra komitesinin önü _ 
müzdeki pazar günü ne yapacağı 

Baltimor: 14 - 12 - 935 1 l k ta b l d Amerika da taşıma araçları da :ıran , azı arın a kof eteria varı Kere}{ bir oaşk'a yazıcı saati de iş-
pratikleşmiştir. Trenlerde mevki • letir. O da binen müşteri sayısını ne bu hesaba göre nüfusu 7 mil _ 
yoktur. Herkes ayni vagona bi _ .. Yolculara çok kolaylrk.göste - yazar. Bu işler o kadar iyi kurul - yon ?lan Nevyorkta 1,750,000 ntn... 

ner. Yalnız sigara içeceklere mah· ~Iır. Aynca g~z~e trenlen de kal muştur ki hile yapmak hiç bir bi _ mobil var demAı..ıı KI ortalama 
sus vagon ayndır. Bir de özel va- ınlır. Bunun ıçın her tarafa ofis- letçi veya vatmanın kan değildir. hesapttı~evyorka bu kadar düş -
gonlar var ki onlara Pulman di _ ler açılmıştır. Biletçi olmıyan vagonlarda ini~ mE:se de en aşağı gene bu şehirde 
rorla~ ötekiaaen farkı_yol fPtobüılerr :Şunlar da çok lüks- ortadaki bir kapıdandır. Bunla~ 1,5 milyona yakrn otomobil oldu -
cıdan~ aj't!'ikyn döner, devrilir · Yol tıarcr bun1arl!a ttehlerden nn ;~~~ ot.nrrbt~-tn~ jq ğu farzolunabilir. 
koltuklara yerleşerek yolculuk et- u _cfür. Yazın tıklım tıklım do- t~dıgınız zaman ottltduğunuz ye. Otomobil değiştinnek moda _ 
meleridir. lu gıderler. Kışın biraz işleri aza- nn yanında zil çalar durağa ge - dır. Hali vakti yerinde olanlar sık 

Bunlar 
0 

kaaar kullanılın hr. Çünkü herkes trene koşar. Bun lince iç basamağa inersiniz. Ba _ sık otomobil alır.Eskisini satar.Bun 
ıyor. l I t f kta d 1 · · Ancak zengin olanlar faydalaru _ ar a ge.~~.e e ra ı ağır ağır sey - sama urnıazsanız kapı açıl - ~r ıçı~ ~ync~ garajlar vardır. E.cı · 

y~r. Aralarında llüyük para ayn· retme yonunden trenlerden_ iyi~'.'· maz. . ki dedığim niha!~t bir iki ay kul· 
lrgr yok amma ekonomiyi çok se- Her taraf asfalt şose oldugu ıçın Tramvayın durması ile Kapmm lanıın:ı.ıştır. Yenısı 1200 dolar o 
ven Amerikalılann bir çokları bu- b~n~ard~ sarsıntı duyulmuyor. Şe- kendi kendine açılması ve siz in- l~n boyle bir otomobili yeniden 
na yüz vermiyorlar. hır ıçlenn.de tramvay gibi belli dikten sonra yine kendi kendine hıç farksız olarak buralardan 500 

Yataklı vagonlar çok rahatsız_ yerlere işliyenleri de var. kapanması bir olur. Tramvay du - - 600 dolara alabilirsiniz. Hele 
dır. Bizdekiler onlardan çok ra .. Tramvaylar: Bizdeki yataklı runca arkasındaki otomobiller ·de bir iki sene evvelki modellerin fi -
hattır. Düşünün ki yataklar altlı vagonlar kadar vardır. Bunbrrn durur. Yolcuların inip binmesi bit yatı 150 dolardan fazla değildir. 
üstlü ve iki sıra karşılıklıdır. Per- çeşitleri var. Bazılarında biletçi meden yollarına devam edem~z _ Bugün 1931 modeli Ford'u 5< 
denizi kapadığınız zaman daracık vardır. Biletçi olmıyanlarrnda pa- ler. Büyük caddelerde aynca tram dolara haydi haydi alırsınız. Yol
mahzen gibi yerde kalırsınız. Kar ra vatman tarafından alınır. Bi - v:ıy durak yerinde kaldırım var _ lan çok mükemmel asfalt olan bu 
şıruzdaki yatakla aranızda bir yol letçi .. olanlarında orta kapıdan bi- dır. me~lekette 10 sene işliyen oto _ 
keçesi eniqde yer kalır. ner on kapıdan inersiniz. Kapılar Biletler: Tramvayların T~:ms- mo.?ıl ancak eski gözükür Hala 

Üstünüzde, altınızda, yanınız- k~~~.ndığr zaman basamak ta ken- fer adı ile aktarma için verdikleri Eyup vapurlarının kaptan yerine 
oa, karşınızda bir de ahenkli uy_ dılıgı?de~ kalkar. Arkasına asıl - biletler günlüktür. Aynca kesil _ benzıyen 19~4-. ~927 modeli Forcl 
~ çek?n olursa siz halinizi düşii- mak ımk~n.'. yoktur. Böyle ~eyler miş para ile obone bileti de ala _ !ara rast~~Iırsımz. 
nun. Bızde yat-aklar eninedir, bu- burada gorulmez. bilirsiniz. Bunu gösterince hiç bir Te~ t~k rastlanan kaptı ka<: 
rada aksine boyunadır. Evvela in- Biletçi olsun vatman olsun pa- şey vermeden istediğiniz kadar gi tılar çıftlık~.erd; kullanılır. He 
sana burada rahat uyunur gibi ge· raya el sürmezler. Yanlarında üst dip gelebilirsiniz. Trenlerde de men her dukkanrn bir otomobili 
liyor amma yatağa girince iş de - tarafı camlı bir kutu vardır. Siz 1-3-5-15 künlük ve daha u - vardır. En ufak bir şey de alsanız 
ğiş·yor. paranızı buraya atarsmrz. Ne Im _ zun zamanlar için indirmeli bi _ iste~iğiniz takdirde hiç bir ma~ 

Trenler iki türlüdür. Ekspres - dar giderseniz gidin vereceğiniz Jetler bulabilrsiniz. Pazar ve hay- r~f ıstemeden evinize kadar geti · 
ler elektiriklidir. Yollar çok yer- para hep on, bazı şehirlerde on beş ram günleri ayrıca indirmeler ya - nrler. Nevyorkta bir elhise al 
de dört tane yanyanadır. Çok hız- senttir. Parayı atınca gider yeri _ pılır. Vatmanların, trenlerde kon ~nız posta parası istemeden Va 
lı giderler. Dakikada bir mil me- nize oturursunuz. Kutunun yanın~ diih.iörlerin halka karşı muamele- şıngtondaki adresinize gönderir 

safe ahyorlar. Lokomotifleri de da bir düğme vardrr. Buraya ha _ si çok terbiyelidir. ler. 
bizim ekspreslerden çok hızlıdır. sılmca para kutunun içine dü~er. Otomobiller: Son yapılan ince- Kamyonların çeşitlerini Ameri 
Fakat elektrikliler kadar değildir. görünmez olur. Bu sırada kutu - lemeler dört kişiye bir otomobil katla görmelidir. Reklamcılık ka 

ı 

ve B. Daladier'nin taraftarla 
bütün kabinenin istifasına sebe 
yet verecek bir hadise çıkarIP 
karmıyacaklan suali ortada do 
!aşmaktadır. 

Le J.Jurnal'a göre yalnız 
Herriot istifa edecek, yerine · 
se getirilmiyecek ve bu istifa 
ğer istifa lan davet etmiyecektir· 

Bu gazete, dünkü karg~a 
hususnda şimdiye kadar görü 
miş bir gün olduğunu yazma 
dır. Kabine, elde etmiş oldul 
çok güzel ekseriyete rağmen h' 
zamandan ziyade tehlikeye ına 
ruz bulunmaktadır. 

Matin gazetesi, B. Herriot'n 
istifasının diğeı bir takım istif• 
lan ve bilhassa B. Bonnet ile 
Bertrand'nm istifalarını davet 
dip etnıiyeceği ve bu hareke 
kabinede değişiklik yapılın 
veya bir kabine buhranı çıkın• 
smı intaç eyleyip eylemiyece ·" 
sormaktadır ve mütalealannda 
suretle son vermektedir: 

"Heyhat, ikinci fara~iye, 

daha muhtemeldir.,, 
Oeuvre gazetesi, sazıyor: 
B. Herriot'nun 'istifa etmesi 

hu istifanın bir takını acil ihtil' 
lar doğurmasını tasavvur etm 
kabil değildir 

Populaire gazetesinden: 
Ka ine harici vazi,·etı· en 1 .. •. ;:, ,} 

aın goı:unnugu OJr ~ırada en zi 
yade sarsılmış bi-. halde bul 11 
yor. Gitgide buhrana daha "~:..A 
yaklaşılıyor. 

BiR TARAFTAN DA TAL 
NÜMA YISLERI 

~ . 
Paris, 17 (A.A.) - Bütün f• 

kültelerde bir çok talebe, profe 
sör J eze'nin derslerinin ibka ed 
mesini protesto etmek üzere 
ilan etmiştir. 

10 TALEBE TEVKiF EDiLDi 
Paris, 17 (A.A.) - Gre.v Jt1 

nasebetilc Kartiye !atinde yapıl 
nümayişler sırasında on tale 
tevkif edilmiştir. Bunlar bu alc 
şam salıverileceklPrdir. lki p 
memuru, yaralanmıştır. 

TALEBE iKi PARTiYE 
AYRILDI 

Paris, 17 (A.A.) - Hukuk 
kültesinin yeniden açılması halC 
kında henüz bir karar verilme 
tir. 

Kartiye latinde talebenir h.t 
yecanı bakidir. Bugünden itib" 
ren diğer mektepler talebef!İt1 
de grev ilfı.n eflecekleri sanıJJT1: 
tadır. Boul - Michel kahvesin 
daimi hir büro vücude getiril 
tir. Burarla bütün cemiyetle 
mümessilleri toplanmaktaclırl 
Talebeyi B. Jeze'nin vazif~i 
ihkasına karşı protesto maka 
da grev yapmağa davet eden 
takım levhalar asılmıştır. Sol 
nah temayüllerini besliyen tr.' 
bir mukabil nümayiş yapmışl~ 
da hu, rek mfüereddidane ol 
tur. Sağ cenah temayüllerin1 

liyen talebenin ekseriyeti teıı' 
edeceğine muhakkak naz.'1 • 
bakılmaktadır. 

Tren kazaları buranın gazete- nun içindeki sayıcı parayı yazmış- düştüğünii gösteriyor. Sokaklarda fası ile öyle kamyon karoserileri 
}erinde sık sık görülür. Evvela in- tır .. Kutuda hiraz para birikince iki taraflı otomobil dizilidir. Bir yapılmıştır ki adeta içini bi>lmek 
sana bunlar çok gibi geliyor amm~ başka bir düğmeye basarak pa ~ yere geldiğiniz zaman otomobili- şartı ile utak bir ev gibi kullanı
tren yoliarmm çokluğu düşünülÜ! raları kutunun dibine düşürür ve nizi durduracak yeri çok kere güç labilir. Bunlar altı tekerleklidir. 
se ve trenlerin sayısı hesap edilir· elini sokarak alır. Boynuna asıh bulursunuz. Bunl:ırdan bagka av- Sonra ayrıca bizim yolcu kam
se az bile olduğu anlaşılır. madeni gözlii çantaya atar. ister- nca otomobil parkları da ·yapıl. - yonlannm büyüklüğünde seynha• 

Nevyorktan Vaşingtona günde seniz büyük paranızı buradan bo- mıştır. Bunlar da tıklım tıklım do· arabalan vardır. Bunun içinde il: i 
19 tren kalkar bunlardan başka zar. Size ayrıca da ·aktarma için ludur. Bazı yerlere işaretler kon - yatak, mutfak, büfe gibi yolculuk- =========--===-""' 
cumartesi pazar işlemiyen 3 tren bir bilet verir. Bunu ancak bir baş- muştur, oralara otomobilinizi hı -ı ta lazım olan şeyler bulunur. Bun- Ada ı arın 
ve pazar günlerine mahsus aynca ka taraf için kullanab:Iirsiniz. rakamazsmız. Sabah, akşam oto - lar iki tekerleklidir. Bunu otomo- Adaları güzelleştirme ce 
~alkan bir tren de akleyiniz gün · Çünkii aldığınız bilette o tramva- mobil akınından bir kaldmmdan hilinizin arkasına takar rahat ra · bu ay içinde senelik ko .,, 
de 23 tren eder ki yalnız bu iki ym numarası vardır. Tekrar o nu- öbürüne geçmek epeyce güçtür. hat geziye çıkarsınız. Dilediğ!niz yapacaktı. Kongre sekiz mart~_M 
şehtr arasında işliyen bu kadar - maraya veya aykırı gı' den tram _ yerde otel aramadan konaklar rakılmıştır. Bu kongrede~,-~ 
dır B ı Amerika nüfusunun 120 mil - b hl · · · un arm biribirlerine yakın vaya veremezsiniz. d sa a eyın yıne yolunuza gider yapdacak eg-ıencelenn' p . 

1
-t1 d' yon an artık olduğu gözönüne 8 _ 8 • • y b 1 ,.

6
• 

IK anm üşünürseniz öbürlerini Kutuya her para düstükc .. e bi - 1 ınız. azm un ara sık sık rast . hazrrlanacag"' ı gibi cemiyetiıl~tr:' * h ·d bilirs' · · H · mırsa aşağı yukarı 30 milyondan gelinir. 
esaP. e e ınız. epsinde lctçi aynca asılı bir kordunu çe- fazla otomobil var demektir. Ge _ tirl~şm.alan da gözden geçiril Dr. Cemaletti.D Or 
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Somali cephesinde 

Tankla Habeş süvarisi 
arasında boğuşma ! 

il Kadında Beden GQzelllğl il 

Sağlanı sırtlar! 
ltalyanların kazandıklarını söyledik- Kadınlar erkeklerden 
leri bu harpte 4 bin Habeşli ölmüş 

fazla sağlam sırtlara muhtaçtırlar 

Roaaa, 17, (A.A.) Selihiy:tli 
~enler, Somali de kain Karalle'. 
41 btr lll~ebe vukubulmut ol . 
1lhna daır olan f&yİayı tekzip 
~ir. Bu çevenler, bu isim-

11 kasaba bulunmadığım yal. 
iliz Karanel adında bir kabile 
~t olduğunu beyan etmek. 

ar. 

ha.b:ldıiına göre gazetelerin 
he ekte oldukları muhare -
c1a' Sul~ O~ol-dilenin yapmıt ol
... 1_iu b.,. ketıf hareketinden galat 
...._ ıerektir. 

laJl 1ta!nn uçaklarının Habef is -
claki bir İngiliz Kızılbaç sey

hr •ılıhiye heyetini bombardı -
:- ~it olduiu haberi de tek
._hedıbnektedir. Selihiyetli çeven
cl ' UÇaldann dün Deuie yakinin
~ YÜZ çadırdan mürekkep bir 
1Ga ile Daladia yakininde iki 

sadırlık bir kampı bombardı
~ ~it olduklannı beyan et -
• dil'. Bu kampta bin kadar 
~Yardı ve bir lngiliz doktoru 
t;'9'ardu. Doktor yaralanmamıt 

MALARv A çıKMAMış 
tef ~di1eio, 17, ( A.A.) - ls

&Jai a1anamdan: 
L_ Cenup cephesinde ltalyan aı • 
ıqqıJ • 
l erı arasında malarya çıkmıt 
~ dair bazı ajanslardan 

. olan haberler tamamen 

CENUP CEPHESiNDEKi 
HAREKETLER 

• l.o..lra, 17 (A.A.) - Ra,ter 
~~mm Habeıistandan bildir . 
L~ ıöre, cenup cephesinde1ti 
~etler inkitaf ve devam ha -
-...qedir. 

Dolo mmtakasmda Ru Desta 
~etlerini mağlup eden ltalyan 

.,, 1-nıan takip ederlerken, di . 

korsana bakm ı 

ier İtalyan yerli ve ana vatan kı
talan Şebeli ve F af an nehirleri bo
yunca ilerlemektedirler. 

Sol cenahlan üzerindeki teh
didin kalkması üzerine İtalyanlar 
timdi Suaabaneh, Cicik& ve Haı
rar istikametinde hücumlanna de
vam edebileceklerdir. İtalyanla • 
nn balen merkez ve sal cenahta 
yapmakta oldukları ileri hareket., 
bu taarruzun kendisi mi yoksa 
ud taarruz için bazı iptidai ve 
ihrazi hareketler mi, daha belli 
delildir. 

Habetlerin Ganaledorya mu - Erkekler her ıeyden fazla sağlam bir sırta muhtaçtır -
harebesindeki mukavemeti ıayet tar. Sağlam bir llrt, bütün beden aağlamhğmm anahtan
çetin olmuı ve Habet süvarisi mü- dil'. Sırtı aağlam olan erkeğin sırtı yere gelmez. Sırt 
t dd"t h"" Gml ela b I tu kuvveti erkek için bu kadar mühim oldufu ıibi kadın 
ea 1 uc ar u U~Uf r; için de ayni derecede, belki daha fazla mühimdir. Kadın, 

Habeıler çepçevre ~ıperler~~ vilcudUnUn güzelliğini korumak, analık zahmetleri yüiln
muhaf aza altında muhtelıf ve mu- den bir ıey kaybetmemek için sırtım aağlamlaıtırmağa 
teaddit makineli tüfenk yuvaları muhtaçtır. 

kurmutlardır. Fakat ltalyan tank- Sırt aağlamhfnu temin etmek ıtıç bir ıey değildir. Her
lan fazla mütkülita maruz kal - kes biraz gayretle bunu kazanabilir. G6tterilen eızenizle
maclan bu siperlere yaklatarak Ha ri yapmak bu mabadı gerçeklqtirmeğe lifidir. Gasteri
bet makineli tüfenkçilerini öldür- len hareketler çok kolaydır. Bu hareketler sayesinde sırt 

.. 1 d. B __ 1-ı·neı· t .. fenk aağlamlapr ve allatilıcilqir. Sağlamlık ve alhtildyet, ıU· mut er ır. u maa ı u llik d ek& 
yuvalan aebebile bir müddet dur- ze em • 
__ L bu • • d kal ltal Fakat bu egzenizlerden yalnız aırt istifade etmez. BU-
maa mec nyetin e .an : tnn vilc:ut istifade eder. Yalnız aırt aağlamhp temin 
yanlar bu J1lftlamı temizlenmesı için fazla yorulmap hacet yoktur. Gaaterilen bareketler
üzerine yeniden ileri hareketleri - den her birini cllz'I bir yorgunluk hinedinceye kadar tek· 
ne devam etmiflerdir. rarlamak yetipr. 

Muharebenin en dehtetJi ve Vanlacak netice, mt aağlamhğıdll'. Sırt aatlamlılı 
heyecanlı aaluıelerinden Canale IH, bOtUn beden aaflamlıtınm anahtandır. 

Doria nehrinin cenup kıyuı ho • 
yunca avcı hattında ilerlemekte 
olan ltalpa t.akorı.rP. karu. Ha
bet ıUvarisinin bGyUk bir tiddet· 
le yıldırım ıibi yapbğı hücGm -
dur. Mabet ıüvariai, İtalyan hat
ları bminde büyük tahribata ae
bep olmut ve bunları perif&D e
decek bir vaziyet ihdas etmitM 
de İtalyan tanklan hemen imde
da koımuılardır. Bunun üzeriııe 
Habet süvarileri, bunlara ela bil
dim etmitlerdir. Çok cesurane 
bir hücGm olmut, fakat netice ver
memittir: Tankların makineli tü
fekleri, sai kalan }labet süvari
lerinin birbiri ask&sına yaptıkla • 
n nevmidane hücGmlarda bu sü
varilerin bir kısmım daha yere 
aermiıtir. Canlı beyıir ile makine 
beyairi arasındaki bu amamız 

mücadelede ~ayet makine beyairi 
muzaffer olmuttur. Sonunda Ha
beı süvarisinin sal kalan kısmı: 
bu cehennem aleti karfumda sar
sılarak geri kaçmıtbr. 

YAPILACAK HAREKETLERDEN BiRKAÇI: 

Dolo mıntakuında ltalyanla
nn en fazla ileri hueketi iki ne
hir arasında olmuttur• Fakat ay
ni zamanda Amnodan kalkan 1-
talyan kolu, Kameledorya nehri -
nin timal kıyın boyunca da iler
lemit ve yoldaki kiS1leri zaptet ·
miftir. 

Muharebenin ıürdüiü dört 
aün zarfmda ltalyan tayyare kuv
vetleri, Ras Desta ordusunun ar• 
kasım durmadan dinlenmeden 
bombardıman etmitler ve bu ıu· 
retle kendisine ıelecek imdada 
mani olmutlardır. 

Raa Desta kuvvetlerinin geri 
kıtalan ltalyan ordularının ilen 
kollarile irtibat halindedirler. 

MAKALLE TEHDiT ALTINDA 
DECILMIŞ 

Roma, 17 (.A.A) - ltalyan 
yan resmi mahafili, Makallenin 
Hab91ler tarafmdan sıkıtbnlmıt 
bir halde ve nazik bir vaziyette 

l - A)'CllJannuı dayayaralı ellerinw arlıanızda 6iti,tirin. Viicadiiniisiin ön iıamm miim:laill olla. 
la 1-lar yülgeltin... 2 - Dimdilı duran. Sonra ellerinizle ayalılann ızm acana dolaman. Ba -.W 
telırarlaym... 3 - Yere düpe dm yatın. Sonra bacalılarınızı kaldırın oe eerin ..• 

bulunduiunu yalanlamaktadır. 

MAREŞAL BADAGLIONUN 
VAZiYETi 

Roma, 17, (A.A.) - Salibi • 
yettar mahafil, Maretal Badoıli· 
onun ıeri çainlacaiı hakkında
ki haberi yalanlamaktadır. 

4 BiN HABEŞ Ol MOŞ 
Roma, 17, (A.A.) - Maret.l 

Badoilio resmi bir tebliide Ge
neral Grazyaninin tam bir mu • 
vaffakiyet kazanmıı ve bu mu • 
vaffakiyetin bu aym on ikisinde 
bqlamıt olan Canale Doria mu -
harebeaini sona erdirmit oldup
nu bildirmektedir. 

Bu muharebede 4000 Habet1i 
ölmüıtür. 

Şimal • ıarp istikametine doi 
ru ricat etmekte olan Ru Deata 
orduaunun bakiyesi, İtalyanlar ta
rafmdan taciz edilmektedir. 

ltal1anlarm mot6rlü müfreze
leri, dün alqam Habet erazisinin 

. 
içeriainde 75 mil ilerilemit bulu-
nuyorlardı. 

Piyade, tanklar, topçu ve hava 
kuvvetleri araamdaki irtibat mü
kemmeldir. 

ltalyanlar, bir çok esir aldık -
lan ıibi tüfenk, mitralyöz ve top 
da zaptetmiflerdir. 

ltalyanlunı zayiab mühim de
lildir. 

INGIL TF.RE BiR ITAL YAN U. 
ÇACINI MOSADERE ETrl 

Londra, 17, (A.A.) - ltalyan 
hükOmeti, içinde dört kiti olduiu 
halde Sudanda 15 ikinci kinanda 

Askerlik işleri 
Oaküdar ubrlik ıabesindea: 
Araıulmakta olan apğıcla riltbe w 

ilimleri ile memleketleri yudJ yedek 
subaylar tatanbulda iae OaJdldar asker
lik ıubeaine acele müracaatlan, tqra • 
da bulunuyorlaraa bulunduldan ika • 
met adreslerinin mezkill' pbeye blldif. 
meleri ilin olunur. Yedek levumı bin • 
bap Ali oğlu 299 doğumlu Nazü Er • 
zurum. 

Yedek piyade asteğmen (mtllhım) 
Mehmet Oğ. 310 do~umlu Rıbman MI 
Tilrkiatan. 

Yedek piyade asteğmen (mUlhım) 
Cemal Oğ. 311 doiumlu Cevdet Ku • 
tamonu. 

mecburi surette karaya inmiı o - ------------
lan süel ltAlyan uçağınm 1923 ta- • Tabi yerlerinde birer mOmeail ı. 

lundurmak iatiyen toförler ceınlyeti • 
rihli Li haye mükavelenameainin niyet mUdOrlilP ne temua ı~ff'ir. 
bitarafbima müteallik ahJcimı 
mücibince müsadere edilmit oldu- tini, ltalya hükGmetine hilclirmit 
tundan haberdar edilmittir. idi. Şimdiki nk'acla maktr ma-

Hatırlarda olduiu veçhile in- bvelenamenin 40 ve 42 inci .U 
ıiltere hükOmeti, ıeçen ilk letrin deleri ahklmı daireai clabiliM 
aymda bu ahkimm tatbik edilece- ıirmeldeclir. 

1 



l<ADlNlN GEC l~~UL-IBTuk~hpn~n-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ktı. 19 Çocuk saati. Hikayeler 19,30 Mo-

Relinın UsUllDU 
lstanbulda aradığı şöhreti bu. f genç bir dıul kadının da gönlüne zar, keman konsertosu. Orkestra refa -

lamamış, düşündüğü gibi para ka- girdi. Mısırlı Bayan doktoru çok katile. (Plak). 20 Fifm mtisiı<ısi. (plak) 
zanamamıştı. Anadoluya gitme- sevmişti . Hastalıklar icat ederek 
yi, kasabalarda ha~talara baka . evine çağırıyor, uzun uzun konu
rak, masrafsrz bir hayat 'içinde pa Şlıyordu. llkin bir hastasına karşı 
ra biriktinneyi düşünüyordu. Js- göstermek mecburiyetinde bulun
tanbulda doktorluk yapmak, şöh- duğu, nezaket, Şefiği gönül işle -
ret kazanmak pek güçleşmişti. Bu rinden uzak tutuyordu. Ziyaret· 

20. 15 Şiir. Fikret Bayburt tarafından. 

20,30 stüdyo caz tango ve orkestra 

jruptan 21, 35 aon haberler. Saat 22 

den ıonra Anadolu ajansının gazetelere 

mahsus handiı servisi verilecektir. 

na mukabil lüks bir hayat geçir. ler ziyadele§tikçe, sıcak ikliıniıi ı ... --.......... a. .......................... -_,ı 
mek mecburiyetinde olduğu için ateşli kadınında gördüğü tatlılık, Takvim 18 0. ıgn.Ka.nun 
vizitelerinden aldığı az parayı da büyük ve bayğın gözlerinden çı • llllİllİl __ ..._ .... J şcWvaJ Şenaı 
bu uğurda harcamak laznngeli. kan açık parıltılar yavaş yavq ae. dQtafu 12t 1.tt 
yordu. kalbini gıdıklamaya başladı. Ba. alin tıeu,ı 1708 17.09 

k Bebü DadlMI 6,15 6 16 
Anadolunun oldukça kalaba - yan Sabiha, gerçekten sevilece ' Öl1• tiünaSJ 1224 t22fi 

lık, zengin bir kasabasında tstan. cana yakın bir güzel idi. Evlendik tldfıdl D&ma1t r• ... "2 14,511 
t ·k· 1 A 1 k Ali,am aanıuı 17,08 17.09 buldan gelmiş bir doktor olmak en ı ı yı sonra zengın o an ° · fit. tiblUJ 1845 18,46 

sıfatile büyük bir rağbet görecek. cası ölmüş, ona büyük bir miras ııneü ! M ı s1 
b k t Ç ğu 1tt Ya Ydllt ı.n sttaıert J 8 1 g oralarda fazla masraf olmadtğın. ıra mış 1• ocu yo u. şı 1'.tm ...._ ıenıert S48 34

7 dan kazandığının büyük bir kıs _ yirmi beşi g~memişti. Doktorun 
mı elinde kalacak, birkaç yıl i- muayenelerinde gösterdiği kıvrak 
çinde batın sayılır.bir servet eıae ıık1ar pek manalı görünüyordu. • B o R s A • 
ederek lstanbula dönecekti. Bir iki ay süren sevgi nikahla , :! , t7·1 • 938 ---ı 

Buna karar vermek UZre idi. neticelendi. Sabiha dbktoru o ka- ı 
Hizmet.çi birisinin kendisiyle gö- dar seviyor, okadar ~viyorduki, bir r1n=-:-= 6;',:.ı:-,;:• =., ~ ı

1 rüşmek istedifinl haber vetdi. Bu dakika yanından, gÖ'ı:ü önünden ıı ••llilrii .. , .. nyaUihdD. 

gelen, doktorun oda kapISinı açıp aymnak istemiyordu. Nihayet bü- nukut 
1 içeriye girince doktor yerinden yük konağın bir tarafından mua. • toodra ıı'o - • Vh.ını 24 -

ia hs. d'l • Nttyoo 111. - • MıiJrtd 17 - ' fır dı. yenehane için bir Y,er ta ıs e ı · • Pırı, m. - • ltıerıın H~ • .... 

- Vay Suat, hoş geldin! Ne za. di. Bu da kadını tatmin edemedi, • .MJl&ao ı~:'i. - • Varto•• i+, -

man ill'Dldin? ikide birde doktora diyordu ki ı • liriihe 82· - • 8!dapıe)tc ~5 -
e"' • Atlaı !4, - • 8ukte$ I='. -

-- Bugün. Namlsın bakalıni? -Demin gelen kizrn muayene. • Cfee"'' ıs ·- • Beltrtd ~4. -

- iyiyim. Sen nUtlamT si nede uzun sürdü! • soryı ,., - • Yotebım• :4 ... 
• Amıttrdıı a:c. - • Altıa 1146. -

Oturdular. Suat deci ki: Bir gün, biraz gücenmiş gibi: • Praı 96 - • Mecıdıre 42. ~o 
Ş fik ı~-.. ı· ) • Stothot• 3t, -· • Bnkloı t3~ - I - e ı , yo ww ge ır ıe mez - AzfzUlhüseyninin karısına 

"1E!ni görmek isteyifim, alt!Ilde bir gülerek ah IÖylüyordun. 11----- Çeklıer 
d •tdir Sa n.t..ı • Loadrı 6to,s.ı • Stothlm 3. l:ı!S 

ziyaret için eli · na Dıwı m Dedi. Doktor, kendisine hizmet • t\nyor~ o.19so • \'ırar. ua411 
1 bir şey teklif edeceğim. EnelA ~ eden kuzgutıt Arabm Bayan Sa • • Paru ıı.oa • M••rııı uıg' 

n ·· le· * Mllbo t.91911 • rerll• ı,9771 u soy · bı0haya casuslulr. ettı"gı" "ni, en e-
• Brtitse 4.706? ' V ırşo•a •. tı "0 

fstanbuldan memnun musun? hemmi)'et.siz bir şeyden manalar • AUnı 4. 1660 • Budapestt 4.~0i:> 
- İstanbuldan memnutı olma. rrkarm venıed8.fl j1tı;nedett ~tt.ı+lr. • CıatYrt Mü7 • Bİitret 107,87'5 

k d i=I'" ....... °'.W ll ,.,. • IQ •W .... W ~I~ 
yaca bira am var mı? dilıni bıııyordtt. Otın mt çe kA- • Amaterdan. ı.mf • \:'otobanı; 'l.7467 

- Oyle değ'il, i§lerin nuıl iyi- n koca arasında geÇııh&izlik bat • ,.,., ft)t m • Moel'th ıöft 'Jls 

mi 1 . .. ladı. Ve nihayet ~aztyet t.iham • lljıiliııiııiıiıiliilllllliill 1 8 H A N ---
-Pek o kadar defil. mül edilmeı bir hale geldi. Şefik ı, &aaıuı uo- fr•••11 9.- 1 
- Oyle ise dfnle: Benim lsllen bir yıJwn altın i,.in bütlirt .erbellti. •A1a'°'• u:zıı • ÇJ•eat0 ., ııuo 

g& ~ Rl)I t. ın Oayti De?. -.-· 
deriye deki ecıahanem mükem - sini, rahatını feda etmişti. Buııa fit. Harr11e 11.- tatt oıı. -.-
mel ifllyor. Oldukça zenginim lie. sıkılıyor, kuttulmattın çarelerini Mtft:1t ldl111 11... ıaı,. -. -
Eğer istersen... anyordu. tskenderiyedetı hldtle • ~-~~· ~· ~~.=~,.. ::: 

Şefikin gö~leri dött açılmıştı. siz çıkmak llzımdı. Aklına bir teY -ı.ttlltaalar - tahvlllet-
Arkadaşmı büyük bir alaka ile geldi: Uç ay evvel Berutlu bir ıen ıttfl'trt Bôt.a .uo Eıetırn -. -1 ı 
dinliyordu. Onun sözünü yanda gini tedavi etmiş, kendfsile ah • . . 11 u.6~ Trınıvıy tı,10 

1 

k. ' d d ğun •• " k • . • 10 71.90 Rılıtt• il -esıp ur u u gonınce mera · bap olmuştu. Ona bir mektup yaz tnaartıd>aMn ı "_ • Aııldoıı ı 4t tıo 
la sordu: dı. "Beni bir mtıhim hastalık do. irs••• ı.aıbaı 91'.- • Aııaıtoıı ıı 41.()() 1 

-Nefi istersem?.. lavteiyle iki gu"n i"in Benıta ça~- ıtta A M ıo. Aaa..,. ııı ı.co 
,,_ ~ && •••• ... inin•''· Ml•"*'I A 4.".8~ - Bak, ben ne düşünüyonım ! nntz,, Dedi. 

Eeıahanemin yanında bit de mua. Mektubuna fstedifinden iyi ı..--iıiililıııiı .... -------ı 
yenehanı açarMm. Çök kAth bir bir cevap geldi ... Bunu kamını Zahire 8attıı 
iş olacak. Senin gibi emniyetli bir gösterdi. Meslek icabı, ister iste . ıı--------------ıı 
doktQr hastaları muayene ve te .. nı~ gı· d~cekti. Kadın biraz •üp • ..._bal tkaret •e zahire borsumda cttın 
d 1 d T b... tel ba ':l maamele sören (kilo) madftltt: av e er. a ıı reçe er na belenir gtbi ôlmuştu; fakat $es ~· 
gelir. Dokt-0r )'almz vizitelerden kannadr. He•ı: ~ ~ :· ;, 
değil, reçetelerden de kazanır, bir _ Hay hay, gitmelisin. Ama {Balda; (ytuınıtak) ?,33,s 
yüzde alır.Ben oldukça tanınmış (Mi't) 

8
,30 

oldurrum ic_in reklamım uaparnn. çok kalma. Gidip g~lın~k nihıyet " 
" 

11 bit hafta. Anladın mı? ,, (kızılca) i,aa 7.2,i 
- Yani behi lskenderiyeye mi Dedi. Şefik bavolunu haıırla . !,?:at(yemlik) 4,35 s.2; 

götüı'fnek istiyörsun? D "'"ua s.12,s s.11,s 
- Buradaki iŞietlnln pek oka- dı. Ertesi günti eruta gidec~k bir Mısır (beyaı) S,to 

d r . . ·ı diği. . .. 1 :::ı· vap\ır vardı. O gün gidip Suadıl · ,. (san) 1,20 7,2S 
a ıyı gı me nı soy emeuın gördü. Planını anlattı: Beruttan it. Balda S,J 

mi? Orası altın madeni! Bana i . 
dai\ayrl geÇecek, oradan treftle Is- f"aıulre (ufak) 8.20 nanrrsan hiç te pifman olmazsın. 

- Tabii diifünm~k, bir karar 
vennek için vakrt bırakıyorsun de 
ğil 

., 
mı. 

- Kırk sekiz saat! 
- Bu biraz da oltimatoma 

benzedi. 
- Hayir öyle değil. Ben ~öıt 

gün sonra hareket edecegim. Sen 
razı olmazsan bir başkasına tek. 
litte bulunmak için bana da biraz 
~akit kalmalı. 

• • • 
lsktmc1eriye~ki muay~nehın~- · 

de doktor Şefik pek memnundu. 
Umidinden fazla kazatııyordu. A.1 
rachfı şöhreti de bulmuştu. Yük . 
sek sosyeteden hastalan vardı. 
lterkesin ~zllne girmişti. Yalnız 
bununla da kalmadı ızengin ve 

tanbula ğidip kahsrlıa böö kijt • Tıltik (oil~) 81,2o 89-10 

dını, Suada da iflerini tesviye i~in " (i:lerı) ~7,29 60,34 

bir vekaletname gönder~ekti. 

Şefik vapura bindi. lkl 'Saat nugün Saat 
eonra lskenderiyeden Ege vapuru 1ıtiıt6tf Btft~iQl1i 14 de 
kalkacak İzmir yolile latan bula f .$1~irı\"yaf roSU Çocuk Tiyatrosu 
gelecekti. Vapurun demir alacağı ll,, G\ilm "'-uk 
sırada iki zen~i bit kadını takip it eyett ~ 
ederek vapurun merdivenine ge . 

1 

Ylu~an: M. Kemal 
tirmlşlerdi. AkŞ&m Saat 

Tren Haydarpaşa istasyonun . 11 20 de 
da durmuştu. l>oktnr Şefik Mısır MlRNAV 
esaretinden kurtulmuş, geniş bir Büyük Operet 
nefes alarak sevdiği lstanbula Yazan: A'.FIF O:BAY. Müzik: A. 
gelmişti. Vagondan mesut, müste- BOZER 
rih inerken karısının kendisine • .,., ... ™ ____ ,.. 

doğru geldiğini ve şu sözleri söy.. kenderiyedc beklemek istemedim. 
led!tf ni işitti~ x~~ılaınak iç!n buraya geldim, 

- Hoş geldin Şefik; seni ls • • • ... 

Yazan: A. C. 

Samime, kocasının daha ilkı 
sözlerihde kekelemeğe başladı • 
ğmı görerek memnun oldu. Hiç 
sesini çıkarmadan bir müddet bek 
lemeğe karar verdi. İstedi ki bu 
müddet ·z:affında kocası mağlubi
yetini, hakSızliğntı ta ciğerlerine 
kadar hi&;e~in. 

Kadın, ondan sonra tneydan 
okuyucu bir tavır takınarak dedi 
ki: 

- "Ne var? - Neden geleme
yip duruyorsun? Buraya geldiğin 
ve beni ilk defa görduğün zaman 
evvelce hazırladığın bir mavalı 
baştan aşağıya ezberden okuyaca
ğını zannetmiştim. Bu mavalı din. 
lemeğe çoktanberi hazırlanmış -
tını. Aristidi ile olan işinin neden 
ibaret olduğunu, o işi nasıl bitir -
diğini, ne kadar kar ettiğini anla. 
tacaksm da beni koskoca tstan -
bulda üç gün üç gece yalnız başı -
ma bırakmam bir dereceye kadar 
olsun mazur göstereceğini tah
min ediyordum. Halbuki bekledi
ğim o uzun maval yerine karşım
da kekelediğini görüyor ve jşiti . 
yorum. Bu halin nedir? Neden o 
kadar mahcup vaziyette kalıyor -
sun?,, 

Sadi alnını kaşıdı. Sıkılarak: 
- "Samime, ümit ederim ki 

sen ... ,, 
Kadın derhal sözünü ke!ti: 
- "Herhalde Aristidi ile iş 

seyahatma çıktığın doğttı değil. 
Arlstididen gel~n mektup, m~k -
tup diyorum telgraf her ~Yi mey . 
dana vuruyor. Zaten ben buraya 
gelir gelmez senin o rumıa ~eyya
hata çıktrğınr haber alrnca şüphe
ye d(i~müştilm. Fakat, seni fazla 
üzmek ve sıkmak niyetinde deği . 
lim, S8di. Yalnız bana ya~dığın 
garip münderecath mektup hak • 
kında izahat vermeni istiyorttm. 
Birbirimizi görmeden geçen son 
iiç gün zarfında ~ok tuhaf hadise
ler cereyan etmiş olacak!,, 

Samime bnnu söylerken güfüm. 
sedi. Fakat Sadi bu gültimseıne -
nin ifade ettiği dıeritı manayı an
lamadı. Kadına doğru yaklaştı. 
Başını avuçları içine aldı ve Sa . 
mimeden mükavemet eseri göt • 
ıneyince cMareti ~rtarak dedi ki: 

- "Evet, ~:unimcciğhn.Bu üç 
giin e:arf ında - Daha doğrusu bu 
son üç gece 7,ariında pek çok şey
ler olup bitti... Ben birçok şeyler 
oğrendiın. nu üç gece zarfında 
hem kendimi1 hem de s<'.'ni ôğren. 
mek fırsatını buldum. Anladım ki, 
bundan sonra hayatıma iştirak et. 
t1rebileceğim biricik kadın sen -
sin.,, 

Samime sesini çıkarma 
Sadi, geniş bir nefes altrak 
ne devam etti : 

- "Aramr.ıa bir kadın 
Samime. Maceranın bütün sih. 
rini ve cazibelerini ~ahgındı 
Jamış olan bir kadın. Ben, trt 
yeti üzerinden atmağa hak 
nan bir sarhoş gibi bu cazi~ 
sihirlere kapıhvetdim. Şimdi 
hoşluktan uyanarak, ma~era 
hoşluğuna bir daha kapılmayı 
kadar uyanık olarak sana 
mağa geldim. Başımdan ge~en 
dise kalbimden, hafızamdan, 
yatımdan silinip atılmıştır. lf 
katle hiç bir alakası olmayan 
rüya gibi gelip geçmiştir. Me 
ta da bahsettiğim gibi sana 
bir süal sormak istiyorum., 
me.,, 

Sadıi burada durdu. 
başını kaldıraı·ak yan kapalı 
ran göz kapaklan aratwldan 
casma baktı. 

Yavaş yavaş ellerini kal 
ve lcocasmm boynuna sarıldı~ 

- "Ben de - Senin gibt 
tAbJlir n1iyim diye Mrınak iAt 
sun, değil mi ? ,, 

Sadi başile tasdik etti. 
Samime fısıldıyarak: 
- "Piii.ipak olarak izdivaç 

yatma geri (!.:inebilir miyiz, 
sormak istiyorsun, değil mi 1 ,, 

8adi, kaı'I!mı kollan ar 
alarak öptü. Dedi ki : 

- ıtSamime, korkunç bit 
Urld\ten blr kara g81ge glt5t 
muza ~rkan bu üç geceden b1r 
ha .katiyen bah8etn1lyelim. 'V 
ederim ki, o ü~ g'iln ıui'ında 
bana-.-,, 

Samime ~men kocasmuı 
zünii keeti..; 
.- '~nce af fedilme&i 

zuubahs olabilecek bir kllba 
yoktur. Belki hakkttı vardır: 
san. doğru yolu bulmak için 
~n yahhş yollardan gitm• 
bur kalır. Haramın ktrfvet 
sirini gidennek için r\inihl 
mak lazımdır. - Be-n <!~ 
fikrindeyim Sadi, geçen son f 
ctden artık bit daha 
lim.), 

Samimenin mlnalt bakıtl 
dinin üzerinden sxynlrp g 
sonra hür v~ endişegit bit ifa~ 
le onun gözl~rine dikilip kaldl! • 

SON. 

Samime cevap verdi: VAR L\ K 
- "Bu gibi te&übelere vasıl 

olmak için do~nsu pek tuhaf u. 
suller takip edi~+orsun, J\iÇ akla 
gelmeyen yollardan gidiyomun, 
Sadıi,,, 

Kadm bu sötleri söylediğine 
derhal pişman oldu. Çünkü koca- -------................ __ _. 
srbın yüzünde ga.mimi olduğunda F,.antı• 
hiç şüphe bırakmayan pişmanlık 
alaimi gördü .. Sadi, dedi ki: HALK ot'ltlK1·t 

Bu •ktlftı tal 
- "Böyle söyleme, -yavrum t zo.ao 49 

Hayatın garı\iplerinden bttisi de DENiZ KAVAi 
insanın ba!Mı dOğtu )ı>lu bU!mak Btıytik Operet 
için ekseriya yanlış yollara sap • Yazan: Yusuf S 
mağa mecbur kalmasıdır. İleride ruri. Müzik: Ka 
asude bir hay.at geçirmek ve ol . le Ka.,oçem 
gunluğa iricımek için belki bu yan• Oiıt ıttndtit içıkttr. futıatı '5 
lış yollara sapmaia ihclyaç va~ - ~o - '~ - ıM. U>ta: 4aG-' 
dır.,, Telefon: fi 
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ıı1r1er,, ve "Melek de 

lıf ım ~eôii~ir 
VE 

~arısın Karmen ... 
,,_, -

oş il akit Geçiriş 
ilml · erıne 2 Sayı 
Katıyor. Okadarl 

Jıl Bu hafta "S · umer ve "Melek 
neınaıa " n 
ilını nnda gösterilen yeni 
Per ~, a!11i çeşnidedir. lkisi de 

P e ırnsı komedi filmidir Bu 
eretlınsi · 

18 n. KANUN 1936 _,,,. 

Katil Hauptman 
üç ay daha 11aşaqacaki 
Dr. Kondom ortadan kaybolmuş 
Tr~nton, 17, (A.A.) - Vi.ti fl 

Hoffman, Hauptmanın idamını 

otuz gün geri bırakmağa karar 
vermittir. Müddeiuma..mi 8. Wi • 
lentz, Hauptmanın idamının otuz 
gün müddetle te'ciliu•n kendiaine 
üç ay daha yaf&m&4 imkanım 

bahıetmekte olduğunu çünkü hk
kim Trenchard'ın idam cezaaının 
tatbiki için yeni bir tarih teah:t 
etmeai lazım geleceğu.i aöylemiş. 
tir. 

bitmesinden sonra y~uiden b(r 
gün tayin edilecek '~ bu e.rada 
bütün formalitelerin tamamlan• 
maaı en aıağı üç ay ~ürebilecek
tir. 

Hauptmanın karnı bu netice -
den çok memnundur. Aylardan be 
ri ilk defa olarak gU:müştür T e·. 
hir haberi gayet çabuk bir suret
te, diğer mahkfunlar rrasında da 
duyulmuı mahkfunla sevinç te ~ 
zahüründe bulunmuı •ardır. 

4 • .\'. 

Amerikanın methür avukatla .. 
rından ve auçlunun müdafaa 
avukatı, Pari-Suvar g,ı,zetesi mu • 
habirine ıunlan söylernittir: 

n..--.·1M1• d komedi filmlerinden 

rkıı e Almanca sözlü ve tabii ( "K" - L fil . J p 0 ol" J bt "' onıg•mar11,, mın e ren•u ror r un e görünen ~lua Landi-

Trenton, 17, (A.A.) - Nev
ieraey vi.Iia: Hauptımanın idamı

nın 30 gün tehir kararını imzalA· 
mıttır. Vali. icra makısnizmaımın 
merhamet karan divP- tavaif etti
ği bu mühletin aon mühlet olduiu
nu bildirmit iıe de veıilen bu müb. 
let, Hauptmanın idamının en ata
ğı üç ay geri kalmuı demektir. 

"Eıaı meıele §U~ur: Hauptıo 
man Lindberğin çocu~nu kaçır • 
mıt mı, kaçırmamış mı? Fleminı• 
ton mahkemesinde b·ı mesele tetıo 
kik edilirken mahut deıktor Kon-
domun bu itteki rolü aranmıttı. 
Şunu anlamak isterim ki bu ıuç11 
yapanlar, fidye itind~ neden ha 
adamı vaaıta olarak kullanmıtlar· 
dır? Bütün Nevyork gazeteleri o 
zaman katillerin izin; bulacak o
lana mükafatlar ve -~f'diyorlardı. 
YekUnu yirmi beş bin dolar tutan 
bu mükafatı almaya kimse mu • 
vaffak olmamııtı. lıt ~ bundan ıoa 
ra Lindbertin tanımatfığı bir a • 
dam, doktor Kondon ortaya ~ı
kıyor. KatiJler tarafından kendiııi. 
ne fidye iıtemek mek~ıbu geliyor. 
O mektuptaki işaretlt'"'i bu adam 
tanıyor. N ıçin? Daha garibi btı 
mektubu polise verec~k yerde bir 
lokantaya gidiyor. g.ece yarrsmı 

bekliverek Lindberğe telefon edi
yor. 

· ''S nin bir pom. 
ir ~mer,, deki "Aşkım senin -

1
' fılınine Lui G .. K ·1ıa or ra vor, amı 

zart,_ Baynts Rüman, Mariya 
en, tına, Frit.s Odeınar, Teo Lin
~d~~e .zandrok bulunuyorlar. 

Zoh Vıllı Mayzelin, reji Georg 
lJn. ... 

lek:;.alamo denilen fantezi mem
Yo tnde,, Geçen vak'a, bir senar-
t. ~ak'asrdır f'.;:~.. .. 
ınısi . • · .....-;unuş, opere • 

na sa hır film mevzuu olarak, f e-
Wru ~ıl~az; ancak, vak'arnn 
fi!ni{ı;ş.u, bilhas.5a bu tarzda bir 
\'aştı ıçın çok ağn·dır .... Çok ya -
~~~· Ba.ştan esasa doğru yürii • 
olı~ • aı ada şarkı ve komiklik 

• 1asın ~ 
dıya oluşa rahgml~n - bu uzun uı.a • 
ınese ~ ~ ' a~· ı sıkıyor. Sonra 
lllahz • fn-ho. 11 k sahneleri, prap 

enındeki macera, seyahate 

I -sarı1ın K 1·1 • .J ii cif armen,, ı mınae ro-
011 V ollgang Liybenayner 

çıkmak .. 
lanın UZere eşya derlenip top • 
2 6 ası falan pek uzun ·· ·· , 00 ' sunıyor. 
lllin nıetro .uzunluğundaki bu fil-
ŞtJtır:Uhtelıf yerlerinde makas 

anıalrydı ! 
En can] h 

da, iktid 1 sa ne, taht salonun _ 
~adı 1 ar makamının erkek ve 
t n ıalef 1 f1 . . 
ıkıa11 sa · ~e c ermın karşılaş-
ait old ~n~dır. Mevzu çok mü _ 

AdeJe z ugu halde, değerli artist 
kıırverın~ndro~un bir köşede bıra
lieıe 

1 
~ olmasına pek yazık! 

o ne : aşamamaılrğın hallinde 
Ustalıklı ~l :oı oynardı! Son da 

Lui Gra ~~anamamış ! 
bu fi] d var Ye Mariya Sazarina 
.... llleye·. 
fnn sesi b" .. nı sımalardır. Erke. 
bir Uyuk bir s0 s d "'l k" "k ses, fak " egı , uçu 
dttkça . . at .... Bu mikyasta ol -
l'ak ! ıyı. Kadının da dansı lm• -

'''lr • 
•T.A.elek d k' ' illen, fil !' e 1 'Sarışın Kar • 

\1 O}f~ mı~de Marta Eggert, 
lea s1eo! Lıybenayner, lda Vü~t, 
!at. lf.evz k, Ellen Frank oynuyor-
°l'a bii ka u, Dr. Roland Şahtm 

dının hakkı var1 · • .,, ısım· 

* Saro11,, Sinemasındaki: Çünkü bu 30 günlük mühletin 

Königsmaı-k larak ortaya konulmuştur. Bazı 
intikaller daha makul görünebilir· 
dil - ~- ~-- - -

Esl<isini Kıymetten Düşürecek 
Kıratta Bir Eser Değil ! 

Filmde en kukla tip, Prense~in 
koruduğu zabit Hagen tipidir. Bu 
tip, olduğundan daha fazla ridi -
kül ve cansız bir oynanışla seyre· 

4'Königsmark" ! Akademi Franl 
sezden Piyer Benuvanm bu ese -
r~ bu hafta "Saray" sinemasında 
gösterilen fransızca sözlü filme 
mevzu vermiştir. Bu isimde se • 
nelerce evvel başka bir film gös· 
terildiğini, sinema nıeaklılan her 
halde hatırlasalar gerektir. O ses
sizdi, bu sesli ... Ye sözlü t 

1kisi arasındaki fark. bunoan 
mı ibaret?. Hayır, başka farklar 
da var. Bir kere artistleı değiş · 
miştir. Hüget Düflonun yahut da 
- eks - katıp Düflo diyeli~ o
mın yerine Elisa L.:1.ndi geçmi~tir. 
Jak Katelenin yeıine Piyer Fı·p~ • 
nay ve sair rollerde de deği~ik · 
likler ! Moris Turnöriin realize et
tiği hu filmde, Con Loc da rol al
mıştır. 

"Königsmark" m sessizi ts 
tanbulda cok tutan fi1mler ara -

li bir sahne eserinden mülhemdiı 1 
"Sarışın Karmen,, deyince, ge

niş hayallere kapılanlar olur bel-j 
ki! Vaziyet, öyle olmaktan hayli· 
den hayliye uzaktır. Filmde, hu 
bir şairle bestekann müşterek e -
serlerinin ismidir ve bu eser, an
cak filmin sonunda sahnede oy • 
nanırken, sarışın tip olarak l?Örii
nen l\farta Eggert, bu rolde şarkı 
söyliyerek dam.ediyor. Gerçi rlaha 
önce ele hazı parçahııını pmva 
ediyorsa da .... 

1\Jeyzu, gayet basit. Artistleı · 
den bıkan şairin, Bavyerada yük· 
sek bir dağ tepesinde aktris Ma
riyayı saf köylü kız sanıp sevme
si ve en sonda işin iç yüzü mey • 
dana çıkınca da, gene sevmekte 
daim ve hayranlıkta kaim olması ! 
Bu basit me\1ztılu filmde bu artist• 
ler, kolaylıkla oynamasını hiliyor
lar. lşte o kadar! 

Netice itibarile, gerek "Sumer,, 
deki "Aşkım senindir,, gerek "Me 
lek,, deki "Sanşm Kannen,, ,şöy. 
le, böyle boş vakit geçiriş filmle
ridir. Şimidye dıeğin operetirnsi 
komedi çeşnisinde, bunlan andı
l'an epi film gördiik. Bu iki film, 
onlara iki saYJ katıyor. IAkin un-. . 

smdadır. O filmle bu film ara - denteri güldürüyor. Diğer rolJere 
smda yapılmasına girişilecek bir gelince, Fredrik rolünde Con Loc. 
mukayesede, evvela uzunluk ve tipiktir ve artistlik kuvvetini tek 
kısalık cihetine işaret olunabilir. sif etmesini biliyor. Piyer Fresnav 
Eskisi daha uzundu ve o zaman i- Jak Kateleni aratmıyor. Ancak E
ki devrede gösteriliyordu. Yenisi lisa 1.an<linin Prenses Oror rolünii 
de pek kısa olmamakla beraber Hü~et Düflodan daha ziyade ba
nisbeten kısaltılmıştır. Bu kısaltı· şardığı iddia edilirse. bu iddia 
lış, gerçi vak'anm anahattına pe~ yerinde sayılmaz. Elisa Landl 
o kadar zarar getirmemişse de. pek atdJ?an olması gerek sahne . 
yapılan bazı değişiklikler(le isa - terde bile bir hayli tutuktur. Hi" 
betli hareket edildiği kanaatindP kalrbına sığıp sığamadığım tavin· 
bulunmuyoruz. Teferrüattan olma de mütereddit bir insan tasavvur 
sına rağmen, mesela Rudolfun öl- edebilir misiniz? Bu yldızı bu rol 
dürülmesi, ötekinde yazı yazarken de seyrederken böyle bir insar 
bir el hareketile pannağına zehir göriir gibi olduk! 
li kalem ucunun batırılması şek · Tonluca <lüşünülürse. hu film 
Jinde daha orijinaldi. Bunda ze • "Könirsmark., ın seslisi, sessizin; 
hirli kahve içerek düşüp ölüyor. ~ölgede bırakacak ondan daha ağır 
Sonra, son, bunda Prenses Oronın basacak kıratta de~ldir. Ve,. .. ha 
sevdiği genç olan Vinyertin me- yır. bu hükme başka hir şey k:ıt
zanna çiçek koyması tarzındadır. mıyacağız; yalnız, "Könij?'Slllark'' 
Halbuki, ötekinde Paristeki Meç- rn hir hususivetine rlokuna<'al!ız 
bul Asker abidesine çiçek bırakı· Hiç öpüşmesiz olmak üzere. mev· 
yor ve o sırada "Kim bilir, belki 7.llnnda sevgi bulunan film seyre• 
de odur!,, diyordu. Bu ibham mu- +;;ı;;.,;7-1 h:ıh1'hvor m11~11nu'7.? !~" 
hakkak, ki daha müessirdir. hu filmde hiç. ama hiç mi hiç ö-

lşte, yenisinde bu yolda bazı nüı::iHmi.ivor fhtira~da '1nrlak 'iu 
isabetsizlikler göze çarpıyor. Saf. rlağa değmiyor. Bu. elhette hi' 
hadan safhaya, sahneden sahneye '1 11s11~h,ettir. Hem de mevzuurın::ı 
intikal geçitleri de ötekine nis - sevgi hulumın hir film için par 
betle kısmen daha az muvaffak o- mak ısırttıracak bir hususiyet! 

Sonra kabristande Jon İIP ko-
nuıuyor. Bu konutnıenın da ne 
olduğunu gene kend1 ıi ıöyliiyot. 
Alınan iz kalıplarından batkıı
ları da var. Kabristanda ahnm:t 
olan bir kahp, ki, Jo.:ı;ı ait olman 
lizımdır. 'iabık müe&ckilimin :z 
kalıplanna hiçte benzemez. Müd
deiumumi bunları neden tetkil .. a 
lüzum görmedi?,, 

Fransız gazeteıinir. verdiği ha
vadiıe gôre, Haup.mana otuz 
günlük bir müsaade vnildiğini ve 

kendisinin tevkif edil~eğini haber 
alan doktor Kondon ortadan kay .. 
bolmuttur. 

• Elektrik §İrkctindc toplanan clek'"rili 
tarifesi komisyonu tarifeyi kilovat bı -
şına on para indirmiştir. 

larm seçme olanlanna değil. Ak- • 
sine! ... Lıii Graoör oe Haynb Rü man, •Atkım HninJir,, filminin biı' ıarkı oe müzik •ahne•inde 



Mısır mektupları 

Doğu ellerine giderken Efıatıide 

Yakalanan 
haydutlar 

Türk inkılibının Ara 
ülkelerindeki akisleri Adana Kız Lisesinde 

En muteaasıp Arap ülkeleri bile T~ 
inkılibını örnek tutmaya başladı) Şehir büyümüş, güzelleşmiş, genişle

miş, nüfus bir haylı artmıştır 
Silahları nasıl ve 
nereden bulmuşlar? 
Eflani, ( Ozel aytanmızdan) _ Kahire - Türkiyede cumuri -( karadaki lamet Pqa euti 

~doluda tetkik aeyahati ya
pan ösel a,.ıarmımclan: 

Mersinden Adanaya bir ban -
llyö trenile geldik. Bu seyahat çok 
uzun BÜrmedi; bir kaç saat.. Şi • 
maiden gelen Toros ekspresi iki 
güıidenberi Adana durağm'da bek 
diyormuş. İstasyon şefi meseleyi i
zah etti; yağmurlar ileriae hattın 
bir kaç yerini bozmuş, Mamure ile 
Bahçe arasındaki yarmalarôan bi~ 
risi de yıkılmış.. Yol yapılıncaya 
kadar beklemek lazım geliyormuş 
r?renin ne zaman hareket edebile
ceği hakkında, hiç kimsede ma • 
lftmat yok.. Binaenaleyh fll'!attan 
Jstifade etmek için hemen ekspre
se yerleştikten sonra bir arabaya 
atlıyarak Adanayı gezmeğe git -
tim .. 

Adanayı mütareke yıllarında 
oıraknuştım; fakat ta, o zamanki 
~dana ile şimdiki :A.'dana arasm
Cia şayanı hayret bir canlılık, gü • 
zellik ve gelişme farkı, ilk bakış
ta göze çarpmaktadır. Cumuri • 
yet devrinin 'Ananası, koskoca bir 
şehir olmuş, BayrBlZ bir çok bina
lar ortaya çıkmış, nüfus artmış, 
şehir insana gurur ve Bevinç ve · 
recek bir kalabalık kazanmış .. Ci· 
han harbinin acı ve mütarekenin 
ura günlerindeki ~dananın man 
zarası bugün hiçbir noktada görün 
mez olmll§tur. 

Yüimek Toros yaylalarının bol 
sulan topmk altından çekerek ku· 
cağına yayan ve bu yüzden verim 
liabiliyeti onu en zengin memle · 
ketlerimiz sırasına çıkaran Ada • 
na, muhakkak ki, gelecekte daha 
çok ileri memlelCetlerimizden ve 
daha çok zengin yurtlarımızdan 
biri olacaktır .. Bu inan her konuş· 
tuğum Kdanalida böylerur. Her 
'.Adanalı Adananm geleciğini böy
le bilir •• Cumuriyet devrinin ona 
getiraiği yeni emniyet havası için
'de, kendi kenaine 'dönüşün ver • 
eliği yültsek hazla çalışan 'Adana
lmm lCafasmda pamuğunun veri· 
mini aıttırmak kalitesini yükselt • 
mek, memleketinde kurulan fahri 
blann muhtaç bulun'dukları ve 
gelecekte istiyecekleri ham mad
aeyi en iyi yoldan tedarik ederek 
zengin ve mesut bir baba olmak ül 
kül\i Jri'llniitir· Kahvede, soka~
\a.1Qlda, tarlada velhUll her yv. 
Cl• ytftl Aa.n.tmın cöae garp&!\ 
iafak\erl budur, ew.ıw;y.t CleY.. 
n Mllt te~ ~da kur
mu buhuunaktadtr. 'Atıananm bu 
lbk\\ mamıara,.. '.Aadanalmm cö
• batan ~hresi bunu anlatmakta· 

•• AClaunm _.aneeek ve görille-
eelıc bir gok Jt.rleri var; bunlarm 
lilfmCla m &eei, hastane pavi 
JQftWt. aeabaha, hal ve bilyijk 
..-ueat fabrikası ~fu' .. Bütıtn 
&a bnımla?, Adananın, ileri bÜ' 
...ıtllet oNşunun )>aş)ıea va .. 
8'larml tqldl 'derler. 

SaJı:n ilbay B. Tevfik Badi 
~~ ~ Uerı.mll, btb'ii· 
~ ..... ve cGMlletml! o • 
u A'"clua11 nuıl ve~ yollardan 
iztı, gerebDeecğ'imi ban& klsa ~lr 
6f kelime ile anlattı. Ua-

telik yanıma bir de genç Bundan iki buçuk ay önce Efllni yet rejiminin kabulünden sonra bir etini Mwrda ıörmek 
bir işyar arkadaş kattı. Bu - Zafranbolu yolunun Kapıka • gerek endüstri gere:kle kültür sa- dur.,. 
aeğerli zat bana, Cumurluk devri- yası mevkiinde pazarcılann önü • halarmda yapılan büyük inkılib Türkiyedeki yenilikler 
nin yarattığ'I yeni Adan=ı~rı tanıt • ne çıkarak soygun yapan haydut • hareketlerinin koın§U Arap mem- ülkelerine o kadar büyük 
mak hususunda samimt b!r arka - lann yirmi döıt saat gibi kısa bir leketlerindle iyi akisler ve intiba- yapmıştır ki, en muteassıp 
'daşlık Y1tJ:tı. On·.ın!a hPır,her ilk zaman zarfında Zafranbolu jan _ lar uyandırdığı şüphesizdir. Arap ülkesi tanılan Suudi me!lll 
olarak kız lisesini gezdik, lise öğ- darına komutam yüzbaşı Bay Ne- matbuatı yakından takib edildiği bir mensucat fabrikuı ~ 
retmenlerinden birisi bana, Jise • cip Alpogan ve EflA.ni kamunba- takdirde bu akisleri her gün ora - halk bu mensucatı kulla 
nin çıkarmış olduğu 1934 çalışmn yı Bay Fikret Güngör kuman'dala- da görmemek imklnmz bir hal. tahrik edilmi§tir. 
yıllığını verdi. 40 büyük sayfa içe- nndaki müfrezeler tarafından ne dedir. Difer taraftan kom§U 
risinde 600 mevcutlu koskoca bir suretle yakalandığını yazını§ ve Bütün Arap gazeteleri, Türki· memleketler arwnda ·· 
mektebin bütün . panoramasını, bu iki çalışkan memurun takip i . yenin her sahada yapt.ıjı kalkın - yapılan inkılaplara en fazlJ 

k 
mayı admı admı takib ederek yaz mayu··ı gösteren bir memlekfl 

çizilmiş olara gözlerimizin önü • şinde gösterdikleri incelikten bah makta ve büyük bir sempati ile Mmırdır. Son zamanlarda rJ 
ne seren bu dergi; ilk bakı~ta ö - setmiştim. Haydutlardan Gobel 
nemli ve değerli bir eser canlılığı Mehmet ve arkadaşlarına ait tah· tahlil ederek bu hareketleri Arap her üniversitesinde mühİ" 
m ifade etmektedir. kikat evrakı istintak dairesince ik- uluslarına örnek olarak gfü,ter • te,killt yaprlmış ve bu eski 

7-11-932 de açrlan m lise· mal edilmek üzeredir. Yalnız ten mektedirler. siyonalist üniversite modeJ11 
"Elbeliğ,, ile ''Elehram,, ga- üniversite haline getirilmi .... ;ı 

si, eski kız kollejinin yerine ku - vir edilmesi icap eden şu nokta r 
l 

. zetelerinin, Türkiye cumuriyeti - Şimdi El'ezherden iyi 
rulınuş ve onun son smıf talebe en kalmıştır: nin Garp musikisini kabul etmesi, alarak "ıkan talebeler tahsil 
bu mektebin ilk çıkışları olmuştur. Malfun olduğu üzere kaza zi - ~ soy adı kanunu çıkarması, ünvan- tamamlamak i,.in A vnıpaya 
Bugün bu lisede 17 ka'dın ve 7 er· raat idareleri hayvanatı muzire it- 1 1~. -; , an l !> y eylemesi, dint kılıklan derilmektedirler. Bu sene 
kek öğretmen vardır. Ve bu kad- lafı i,.in her sene köylere silah ve-~ kaldırması ve memleketimiızin sa- hocalardan muvaffak o 
ro, söylendiğine göre her baknn • rirler ve bu silahlar av mevsimin- naiyleşmesi hakkındaki yazılan Fransaya, Almanyaya, tngi 
dan tam ve olgundur. den sonra tekrar toplanır. Bina• b · u neşnyata en büyük bir ye ve Amerikaya yollanmış 

Baştan başa irili ufaklı bir çok enaleyh geçen sene bu maksatla d l'ld" B 
resimlerle ve değerli yazılarla süs dağıtılan bütün sil!hlar köylerC1en 'd 

e ı ır. ütün bunlardan bahse - Mımr gazeteleri, El'ezher 
en Mısır Kadın Birliği reisi .He- versitesinin kararını tasvib 

lem:ıüş bulunan bu "Çalışma yıl • toplandı1- halde Çukurviran köy- d ş· sı. a ıravi şunlan demiştir: te ve Avnıpaya giden h 
lıfı,, run ilk sayısını tetkik eder- lü olan bu hayautlar her nasılsa ,,n__ ı - .ucu ö meden enel Mumla resimlerini neşreylemektedir. 
ken, içimde taşan tatlı bir gunır sillhlan ia'de etmemişler ve şu su- bir te7, ıörmek iıterim: Bu da An- • • 
ve sevincin göğSümü kab3rttığını retle malt1m vak'ayı işlemişlerdir. ----------------------"' 

ltawlıld davası 
hissettim .. Nefis bir surette bas · Şimdi istintak hakimi Zafranbolu 
tınlmış olan bu mecmua; okurla· ziraat iaaresinden ayni köyden Bi
rma mektebin lia10k! manıarasmı JAh ısteyip istemediğini sordur -
çizecek tam malfuiıat verecek ka· maktadır. 
dar zengin ve manalıdır. Zafranbolu ziraat fe~ ~emu- Mahkeme kararını verdi: Staviski 

Anlıyoruz ki, bu mektepte ya- ru Bay Cahit :Vural beylık sıl!h • 
hancı illerdeki kollejlerae olduğu lann her köyden olduğu gibi bu karısı beraet edenler arasında 
gibi, çeşitli ulusal, kültürel ve sos- köyden de istenildiği ve faöt 
yal kurumların küçük örnekleri gönaerilmeC1iği cevabını vermiş • 
var. Kızılay, temaşa, kooperatif, tir. Yakında haydutlar Bartın ağır 
yoksul kardeşlere yardım, kurum· ceza hakyerine gönderilecektir. 
larınm okuyuculardan pek çok H!dise esnasında soyulan ve 
bağlıları ve yardımcıları vardır. haydutları teşhis eden bazı kim -
Cumurluğun 10 uncu yrldönümü selerle temas ettim. Bunlar, bu iş-
münasebetile C. H. Partimizin h:ı te cidden çok büyük bir kudret ve 
zırlattırarak yurdun her tarafına dirayet gösteren Bay Galip ile B. 
gönderruği piyeslerin çoğunu, 1i • FilÖ'etin bugüne kadar hüktllnet -
seli kızlar ezberden biliyorlar. ce hiç olma~a birer takdirname ile 
Mektep kooperatifi, epeyce ka • taltif edilmemiş olmalarından çok 
baran ve iyi bir yolda işlettirilen müteessir olduklannr ve vazifele • 
bugünkü sermayesini 25 kuruşluk rini tam şümul ve ihata ile yapan 
hisselerden toplamıştır. Koopera · bu iki gencin böyle bir takdire la- Nihayet jUri ccvıplannı vermiı. bu 

tif, kazancının bir kısmile, mek • yık bulunduklannı söylemekte • cenplar mahkemece tetkik edildikten 
tepteki yoksul ve kimsesizlere dirler. sonra .erilen kararların tcblillne ıe . 
yardımla: ?pmakta·d~r. ,Genç ?.i ,: Umarız ki çok yerinde olan bu çllıniftir. öileden cwel .erilen karara 

mağlar ıç_ın. kuvvetlı 'te.sanu_t samimi dilek hükume+"e memnu • ıör• oaki Orle.ns belediye kredi mu • 
b "l 1 b t kktill "'s bunmeni Farault, .caki avukatlardan 

al5 ar:~ı ış ıyen :1 eşe • enn, niyetle is'af edilecek ve bu arka~ Gaulier, Adette Stavi.aky "dqlandmcı· 
e;elecegın ana neslı taratın()an an- daşlar layık oldukları takdirle kar nın dut karısı", eski polis .milfcttlıi Di-

lqllarak benlımemn~, blsl gele· şılanacaklaraır. HldiseCJen sonra-============ 
ceft daha ku"9tlt ve ı~la ~k- bu havalide sülrlln ve asayi§i bo • 
tntan aebtplerden blrinı tefkil t • zan en ufak bir hareket olmamış-
der. Kadri Kemal KOP tır. Celll Salih Güney 

Nazillide 
Bu Fabrikasının yapısı 

iler~iyor 
Nuitli - Bet yılhk endüstri 

proırammuaa unun olarak Na -
alllidt yapılmakta olan ve seçen 
24 91161da "meli atdml§ bulunan 
Ba fabrikasının inpat i§leri aza. 
ml bir .-.u. ilerlemektedir. Fab 
rikanm h1rilMt lamn inpa\ı olan 
memur eYltri, ldcllriJ'el binası, 
kantin" dopolannm yapılan çok 
ilerleall&lr, Ve bir kac ay içinde 
bitecektir. Demiryolu iltisak hatb 
ikms! edilmiştir. 

İJll§Mtm ikinei kı!mmı teşkil 

eden asıl fabrika binası da ihale 
edilmiş ve müteahhitler yapı ye. 
rine ciderek işe başlamışlardır. 
Bu ikinci kmmı inşaat da 1937 se
nesi başında bitmiş bulunacaktır. 
Bir yandan yapı işleri ilerlerken 
bir yanct.n da makine montajına 
başlanacak ve montaj işi inşaatla 
müvazi olarak ilerliyecektir. 

Fabrika Nazilli şehrinin ke -
narına, aşalı Nazillinin yanında 
yapılmaktadır. Menderes nehrine 
bir buçuk kilometre uzaklıktadır. 
Fabrikanın su ihtiyacı yerinde a
çılmış olan artezyen kuyulanndan 
temin edilmektedir. 

Kayseri Kombinası gibi maki-

neleri Rusyadan gelecek olan ve 
projeleri de Rusyada Türkstroy 
mühendisleri tarafından hazırlan. 
mış olan Nazilli bez fabrikası 
29500 iğ ve 768 tezgahla çalışa -
cak, münavebe suretile iki ekiple 
2400 işçi kullanacak ve senede 2 
milyon kilo pamuk harcıyacak 
20 milyon metre veya 1,8 milyon 
kilo pamuklu bez yapacaktır. Fab 
rikanm yapacafl bezler kaliko, 
madapolam, baama, saten, kaliko 
basma, flanel, flanel bunttur. 

Nazilli fabrikası metre hesabi. 
le, Kayseri kombinasının üçte iki
si nisbetinde pamuklu çıkaraeak
tır. Ereilide lmrulmakta olan ve 
Malatyada kurulacak olan fa bri
kalar da işlemeye başlayınca mem 
leketin bütün pamuklu ihtiyacı 
içerden temin edilebilecektU. 

pla. LllMm paetninin eald 
C..We AJ'IMrd. Pullevy. ıue 
den Dariu, a1d awkatlardan 
rihaud. Depardon •• Romaplno 
•tmltltrdir. 

lstanbulda Halk .. ,., 
niçin satılmıyor? 

Bir okurumuz, ıönderdili 
tupl• twılan yazıyor: 

''İstanbul dışında, Tür 
hemen her yerinde bir halk 
rası satılmaktadır. Yedi 
satılan bu sigaranın halkın 
desi için çıkarıldığı şüpb 
Yalnız bu sigara nedense 
bulda satılmamaktadır. Si 
adı "Halk sigarası,, old~ 
re ve halkın lstanbulda da 
duğuna göre bu sigaranın 
bul da da satılması herhalde bl' 
rinde bir hareket idi. Ejet 
gara fakir halk için çıa 
1stanbulda fakir halkın bul 
dığı iddia edilmez, belki ~ 
çok fakir tstanbulda b 
lir. 

Sonra köylüler için kör~-1 
rası ~ıkanlnuştır. Halk sil"'·~ 
nm lstanbulda da satıl
yerinde olur. Tütün in · ~ 
dikkatini celbetmenizi dile 

DENiZ iŞLERiNE DAIJl 
BlR MECMUA - Ekono-' Ol' 
denb nakliyat ıencl difettŞrl..Jt" 
manlanmud• olan bütün ta!J~ 
ltye fılerlle eteniz vak"alan .. ~;J 
nlzentfinl altltaclar ~cıen ~ 
nn hart.bk Wf aMCmuı ~, 
lump, 
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Cumhuriyet Merkez Bankası Umum Müdürlüğünden: ilinı ve edebiyat 

adamlarına Ataiıda dildbnü yazılı patalar Mnduatı Koruma kanunu mu· 
Ultince muhtelif müeueseler tarafmdaa banlenma devredilmittir. 
Sahiplerinin vqa varialeriafn elleriadeki nrakı mtiabiteleriyle lrir· 
lika. lcluei Merkeziye ve ıubelerimize müracaatla bu paralan alma· 

OSMANLI BANL\SI ANTALYA ŞUBESiNiN TEVDiAT! 

soruyorurı iSiM VE HOVIYETI 
TEVDi 

ADRESi TARiHi 

• (Vııyonı 1 inoUe) larr, aksi takdirde ha paralana ml•eHmbe t.•.tf tarihinden ftl. Ahdülkadir. ,, ,, • 
=~·B~lbette az çok müeaıiT haren llci sene ıonra Hazineye iatikal ecleceii ilin olunur. (185) OSMANU BANllSI ANKARA ŞUBESiNiN TEVDIAn 
L-... • • ır ._lekette telif hare- AKHiSAR TOTON~ rını BANICASINJN TEVDIATJ Clcle M.siml 20,121831 IJ 
-.nı &ttınnak ~n ea iyi etere ""uw.n 
900 lira •ermek en mtleair mal TEVDi Le,I& As•.. " " • 
.ı.tlldlr. K11net11 ilim hareketi, ô · iSiM VE ADRES ŞIHJR TARiHi MIKDAR u ..... ., ... ., " ~ 41 

....,_. adadi, kitap yazaaltlarda P!'CMlrcmol Hacı ProdrGm• n " rr 
~ kudreti, tabi adetleri ,.~ Haeaa Şeıif, Mella Huaa Of. AlrW•r 2/7 ,1131 1 a Uaa1u AIOP ,, ,, 2 
tal.t tdudfetlerl, kitaptan drüm Rauh 11ıaaa eti& Gir•• ,, l il ••·d Hald&ı ,,.. " 1 
derece.ı hep ayn ayn tetkik edi- Fikri, Tapucu Sabri ella Mm•ı111a tt • • 1 il Halit .... ifil.,;. " " 7 
lec.Jt atevsulardır. Bunlardan ba· M.ı.et Hilmi, TulgmlMacı Veli ol.AJ+her " 1 9 ffr • " " 7 
*ilan !.it bqıua Ye bazılal'I blrt.=. HMaa, lkkul Na .. k hafi& Glr•ıı ,, l G &Jlp Çaftf ,. ,, 7 
ri ~ne te.ir yaparak netice ü- lbrahim, Nalçacı Melumt otla. AW-t ,, l 83 ()SMAJO.I BANJCASI UJlE~ ŞUBESiNiN TEVDi.An 
&erinde müesıir olur. Kültür Ba· Mehmet Cemal, Somalı Hacı .. ffJ. 
bııJıiının bu kararı, bir taraftan ıeyin oflu. Soma 
•deli, diler taraftatt da en iyi Ali, c.ıUe-. Ot. Akbiıar 
telifin isabetli takdiri halinde Halda, TMll Ot. Ali oı Akhi1&r " 

ı 83 Tahrir kltibi Yusuf Ziya ,, ,. ti 

1 63 OSMANLI BANK.ASI TRABZON ŞUBESiNiN TEVDiATI 
1 63 

Melımecl ~dil ,, 28/2/ 935 1 • 

.,, 
,, 

hlldı ~•manevi ve müıbet bir te. Mu9'afa, Tt.ltlaola Huı Siilermat1 
ait 1lP&r. etlu (To,.! a,..ıerta). Akhiaar ,, 1 79 OSMANLI BANKASI INEBOLU ŞUBESiNiN TEVDiATI 

(MOLGA KASTAMONU ŞUBESiNDEN NAKLEN) Aak6tlntze cevap veretıler ara- llecaep. Dnaab Hafız Haaaa Oi. Yayaköy ,, 9 27 
•nacla, KClltat lakanltfınnı befe- Balarl, Tlılıı:ar Almll otı.. Ya,aköy ,, 1 83 
niler..ek eserleri salın alarak te'lif Mebm• A.m, Arahw Cı•tl Of.Akhisar ,, l il Sima otla Mutafa ,. 13ı 3 935 
.... eltetini t•ilı etmeei daha t1oj. Arif, Nalbant Alamet oilu. ,, ,, l 14 Maaık otla N11111AD ,, ,, 

" " 

hı olacaiını töyleyenler vardtt. Sll9Jm&1a, Tı,...,lü Hüaeyin Ç•· ICülfet otla Melmet • • 
F~ bir müellife 500 lira ftf otlu. ,, ,, t 84 Dalb .... Ha.a • • 
• ..._ide, müelliften beıyüz lira- Hüıeyirı, Kahwei hırahiıa otlu. ,, ,1 l 84 Alumt eila Hida,et " " 14 
Wc kbap almak araımda çok esa!· Mithat, Ba~n HalD ot1d. ., ,, 3 21 OSMANLI BANKASI INEBOLU ŞUBESiNiN TEVDIATI 
la Lir lark vardır. Çünkü 500 lira. M~hınet, Talmat..tt Vell otla. " ,, 1 9' 
hll kitap alındılı takdirde bu ki- H&teyin, Bakkal Naıntk haffdL Glrdla ,, 1 13 Hatip olha ..,_. P.-. " • 
lapların çok mühim olan \t~ mat. Sedat, Natl ofl•. ~ H 1 a y ah:ra Ba,raldar oı. laet. ,, .. 
~ verilmiı veya verilecek o. Orh•ft, lla•ILn ojlu. Gitti& ,, 1 83 s.mat .... HalU " • 
~ ~fı ela müellife bir mü- MuıtaEa, Tevfik oilu. ~ldaiaat ,, l 8.1 Huaa olhı Huaa .. • 
~ olarak iade eclihnit ol..e•k· Hlllfla, Yatar Şerif •• .. •• 7 91 Azatlı ofla Emin " P 13 
'-·Bu tekilde kendieine ayırdı. Sami, Dramalı Tatar Ahmet oflu. ,. ,, 1 83 OSMANLI BANKASI CIR! SUN $UBESININ nvDIATI 
lı ~ mikclann beıyüa defa faz· Mehmet RMlli, Bether Mutafa !oel~ Cb6rale •• Roat• M.çlml 1/4,1111 ı 
.... llWR!i ba cüai mikdar kitap oı. Soma H ' 28 
...... 20 kurut ise ancak yüs li· OSMANLI 8ANJtAsı MERllN IUllSININ TEVDIA'ft OlllANLI BARKAll MALATYA IUllllNIN TBYDIAn 
~eçecektir. Yani Kültür Baba- TEVDi Allmet Tana hwlt ., ., 
Jaak·m 500 lira •ereceji müeU:f, iSiM ft HUVJYm TAJUHJ MOCDAR Mehmet .... ....._ ., ,. 

Ud olarak ancak JÜS lira ala- Kan'bıır Hasan ,. 
...,. ...... "1/C.ltlj m-... ,..Çünkü diğer kıımı kitabın Abiullab Sallri (Mersin mutaıar· O "l M h t '' 
- elemektir • _... • ıman oı ıı e me •• ,. 
retler.ıı~ ·-··'- .:k .. r-::tı "T:'··~ı·· l'Jft)• Mihilt •1ı,_, ı ıa CJ-iea ..... .oiılaer .. " 

qe •llA'A, mu aıa n uuyuıt \l 
iii l9fVikten bealeaen semereyi OSMANLI BANKASI ICON YA ŞUUSIHIN TEVDIA Ti OSMANLI BANKASI 1ZM 1R SUBESININ TEVDIA Ti 
h&lkt ••Yıir.,. ..._..b ...... M.... ,. 1 37 a a. _L._ ., •a.1 L.n • ..e '- · • k Samaacb'an 
~ 87 ~• nezım, en 1111.Y"" OSMANLI BANKASI GIR&SUN ŞUBESiNiN TIVDIATI .,. ·-- K bin Ha.. .... .,_ '*• ....... ltmlnıtıl• lftoUll'llSI" en&D 

filıM•itri ... ,,. _,.,...,.,, Secl6te <Aeural• da rome. Meçhul 30/1,1911 ıo 31 Yuaf Nuri ,.. .., S. AYaki 
.... ltiyaaetll •etlftln hain t•- O!MANtl BANkAll SAMSUN SUIESININ TIVDIATI yan " ,. 

..._.,, bam etetlerin halk~ da· OSMANLI BANKASI A YD iN ŞUBESiNiN TEVDL\11 
~hnaaı, mekteplere, lditUphlR'· Doktor Ali Aiza Meel*l lS/1/131 10 · • 
'- tani)esl dahi tabililt itiniw. Doktor Ali Riza ...... 111 ll/Z/831 10 ·- kOlta E-s...a 11/1113& • 09 
~deli bir hale ıokulmaıı zaruri• OSMANLI BANKASI ANTALYA ŞUBESiNiN tEVD~ n := :u..c:aaı " " ~= :. 
ıo:· ~bili. mun~~·. n~n bu ıon Hüıeyin oilu Şükrü Meehl I0/ 2/931 14 - Georı• latakot : : ti 
1iıa"": •zerinclekı faluinu i .. h ede- A. G. ToPoai Meçhul " il - bede z. Mehmet Emin Deniali " 1 ıa 

JCk--a_-... lzmirli Cemal .. ,, 3 80 Muatafa otla Hem AWarralmaaa Meçlml ,. lZZ • 
._---..uwı lllanavhk ıibl ıa • O. ti 
-.._ .,.... cetirir ~eya ıetirmeai OSMANLI aANkASI ER%URUM SUl!SININ TEYDIA Ti Aaç.lı •lha ~•• " • e ı 
~ '"" • hı Dal o •••• o ... .W...t ,. la.ri . "aa~an nn yıltard"n Hacı l...U z. Te•fik Mep.ı 8 Alt Mella " 18 • 

DefriJ•t clıye ortaya albkla • " " " 
:, lıitapla.r ~e eserler tneyclanda. OSMANLI 8AMKASI Mr.a SIN ŞUBISININ TIVDIA n OSMANU BANKASI ._ IR ŞUBESiNiN TIVDIATI 
~ ıibılere faideli bir eser AltüatlN Ladı..al ,. 3 70 APatanaMloa Archita Ma. Meçhul 15/1/m 113 8 
"9 itmek hemen hemen kab·l " ~ it - 131 

~~ır. ~rt bet ıene evvel neı- luflel 1aa-. 91 
,. " 17 

~~ticaret anıiklopediıinin ı., Yilllİ .Wlt lfla•e a.w..ıılt ı. Caro.dao Marie ,. " 12 il' 
~il .. , • ellcUn kendilerinden bed,._ MMUklltr flkltı •• ihtimalinin Göz Hekimi "-- .&--· u-- .............. , " " ~•. 
h- •'*mak üzere clahi vitrine mevcut olabilmeıi, b .. fla lha . Dr. Şükrü Ertan ~.:--.- n9M ~ " " ı: ._.. 
~ ıl~ B\Lılli caddeainclc mlltlfatıa ...rilMeelndell belde • C•ll"lh N......ı,e ..S. No. 30 M.-a Rum mat.bi " " il 

llitapcın !'-IMıl tttirem •• e· ntb ..... ,.. ... fulutle _... • (Qalalell• BoMllli ,._..) lter..tecL-- Halı. " " • 
~nl~a, kuttlphanelmnın bÜM:elt~Mttee ......... b llll• ..... 11

•
1 

· ~ Man~-Z.,. ,. " • 
._.._enne konmak üzere bir e- bir ret lf•dt ...... h ftllt&rla T...,_ tuee Cla .. laioa Marina -~ " " 13 

...... IU,~ •-n, an• ...,. ..... ..,.idi ft -i- Hlılıı• oiha M.tafa " ,, 1 
ı.r ı.ı.-._• aııı~tlan ....... .. ....... Htl• •I -.. fula .,. lm1aa, cok--. ppu te'ltf e- M..._ Lttft. " " 105 
--·~,....be_ klemitJer ~ IMmu bu. lafak illi heyetten ıesmeei doinı· eer ıaraW.Uir. 8ummla 1.eraMr, MlnUllaa Khbr nnwt " ~ 3 
~ L.\ Japık• l'H*JIL c8"&p -· te'Hf ppualana riiulaaa 1aulan. Mehmet Sıtkı ,, 22 
"-it..:Uletini de ihtiyar eyle- Ba •aziJette, mlklfat alama· hcr .. T...,_ iti ile W. pil u at• Niaoec*an Stepq : :: tlT 

h w. re .-1 .... talallNbaeler •erli- MPJW& Teıc- itlM• mlJcl. Isparta Fukaraptner aai1eti tl3 
ldt riaü i&kraa tlan cihet VA- meli ft 7\IM .. llJledilim siM fat •lltımlleri ......... t* iıl y...ı Nmi " 138 
.... INt mail ''Dün "fe Yarın,, 1Rı ... ıer hept w.flndan hal• ~abalr. YabmlMatea--. Ctld-kla C..... A. " ,, 17 
.... ~.adı lle aon iki yıl içeri. b mttılmaldhi.,, lwba 9"' lJl wldlt .ctn.ı..t prek- Crespin G. :: : 111 
.._.. 1~ çok laı•tdl ._ fa,.. D.1ter Etem V lllalll 4a pınl,.,. tir. Yolua. Wr lilaa l,ileala obnp ~-•• 1. ,, ,. 2Z 

..... ...,.. mia-elckep kitap llılenıİflİr: ...,. ......,_ .... her U& lrir Cemal Abedin. •• ,. ll 
~ ldittphanelerl • - lence en zipde tercemep ldtap .._..._ ... ••Ar• .. lil· Cahit zade lnllttb .. .. 1 

t._ · · ıır._ı_, ıra.. .. *.,, - ...,.. ı ........ lelaile- Aı. Hasan Ria bin lrueyin ,. • il ...,, n-. Nesi._. _.-.ı.A~ 
fe.ı m, f'l'IWaD"afın ce1r, malGmatma pyenilecek •· Bu ...,.ı.r 1aalka ,.a:rıJır iM ne Ma•• v.... .. .. 8 

..,,. od <l .. Ilı~ lllıriltt 4e _.mu. Cd-11 lata .. tat a· kadar fasla .... ....ıa., ı.le. Papaclopoala Ant. • ,. 11 
4 ıtwı ._ u ~ tll.,orm. a.; •fe•nllfı ,..._ Wt ol- Smymak..-. ota. • ,. 8 ._..._,,. .... ta........ .T•W.tlk a • ._,.._, ... ~.ı s.tlrıM.a-. • tt 1S 

.. _MllA-ı. • .. • g.k • 111••• •••• ...... " Vafiadlaaldl liJpaılllı ,. • 

ll/1/931 .. 
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OAY ct&Sv&Nc; QİDCG•OI 

At.TIN GdLO' 

.. " 

Basln Kurumunun çıkardığı 
1986 Almanağı 

En gllzel bir yılbqı armatenıdır 
Bilin ~ •duideriınisin raün alillna lrinil,,,,_ 

Ç 1KT1 
.. ----• 50 kur111 -----• 

Tesis tarihi ı t88R 
Tdiilre m~rkezı: ısrANlJIJl 

1 llrklJedekl Şubeleri: 

lstanbul, ( Galaita-Y eni Cami ) 
lzmlr, Menin 

Yuoanlstandakl Şubeleri ı 
Sel&nlk • AUna • Pire 

Her nni Banka muamelatı. 

lunan latlcdanndan da telala Ye ftduft 
edilebilir. 

F"18tn ULaqlm. 

inir ve akıl hasta ıkları 
lliteha .... Dr. Etem Vaııaf 

l•n -. Ulmlll HHI 1 tWMn' ,_.., ,......,....,., ...... 
rr-..... •• ........ -..ı &RUll ........ ... ....... 

MaMmmen bedeli 14445 lira olu mabt.af6lcim l&i6 
me 18/2/93e aaL - ,.- 11,30 .ela kapalı sarf -1i1le Aa11t11ı1 
idare bina_. ..tar aldlH'ldır. Ba ite sirmek iatn 
1083,38 llralılr mnaldrat t-.laallYe kaman t&Jin eltili YMllK* 

ile teldiflmai •Jar ... aat 14.30a kadar komiaroa reialieqa, 
leri laa..hr. 

S.. ite ait fU'biameler Anbra;la malame daireeincle Ye 
pap.. telelllm •• lftk mldlrliiünde parua olarak cklıtl'-
chr. "184,, f 

Malla•wm bedeli SOl71 IU. olan ıss ton hemin Z7 /1/1 
~ sfial ~ ll;30 da bpab urf maille Ankarada 1 
,. ................... lrbt. 
S. ite ıiıwk ~ 3788.71 liralık mınPbt 
ile •--_. et:tllt wiblan Ye teldiOerini aym atla ~ 
at 14,IO A Jmdar. ......,._ NiaJiiiıae Yermeleri ibamq. ~ 
aa•eler llO bnlt ..qww. Anlrara "Ha1darpap T.s; 
.................. 1ct.c1 ...... MI,, 

Almanya'da ' XepfWlMUra 32 ..... olanOaldldarllincimeldep 
MOHENDIS MEKTEPLERi 1 ri .,...,.. 1meu1....,_. ~f enala Ye fenni fUbaameli 1 

mi ....... ...._. Paarbia IİJ'plek iateıenler 14 lira 80' 
IWt ~teminat maka Ye ya mekbibile beraber 20/ t/93i 

~nlıtuı .. ledtyeaı ılan•ar• 

w•••• sart.i afini - 11 .. ·--- miiclirlüiünde balunmabclır. 
(1) (288} 

inhisarlar genel direktörlüğün~ 
.......... BiriMi n..t ., '• ı • U.. ft Qata ~ ,....- olapta Jatlan 31 elen ,,...... 

... : ,...._... memwbwt talelii11a icla rmalse m6ncaat etmit olaalıll 
Mihran XetitJan UnrlDe btfcle • • imtiJ1u 111111• lradar 1Dilracaat • decelderin emtill•nlan lla &Jlll 

::!' !!n-=:-:ı.:birw: bld Safı aUa8 ...-~ •• ......_ M.,-.ı1r cadclelincleki 
poJisf madbfnce sayl ol~ lıa • lar .... ırlia kana Waa1mda J&pl l~aktır. 
hlsle iptaline lrarar 't'erilmeel blmlll Dl ......_ ilr•~• Pi• rma ft talaail derecelerine ft 
Royal Bank of Kanaa maau llaib ce w...-•••rı _..,..._. " Atk•lllr maamelelerine ait 
MBl'IMM g' 

0 

1 • 

la makar peHp kimin eliııdc ite mil ı-..... .1aJia edilma ... ,. eaatte ham balumn.alan. (l'I 
...,. .......... "'' •. ,.. ..... -t _,_....,,,._ [ ... : ..P;ı:-·---~~---,;,....-----------

de lptm1IDe hm ftHcell '.ri:Uet .._. M 1 v k A 1 d :.~:=........... a iye e a etin en: 
.......... Alli7e ildaci ......... 


