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Ha beşlerde 
toprak sevgisi 
'1"-<>lini . heri t lf baJllla geçtiği günden • 

I•. ~ayısı H~r Vera 
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llllleOer c:em11et1 
toplaatlımda 

~ tal11n milletine imparatorluk aı-

~':':ct!~1;;,-,:1:r~e F=lariç~ Hebeşistana tetkik lıegeti göndermek 
~t~ tqvik ~diyor. Bu bakımdan teklifi reddolundu 
~ f~aama gıden İtalyan asker -

~ ~u:;~:,~•r•ket .. · Eden bugün Akdeniz devletlerile 
:-~ ~!~::-.:..d::ı::°ı.!'i'. yaptığı konuşmalan anlatacak 
~ olmaktan çıkmıı değildir ( *). 
Jeruı beraber Habeılerin de kendi -
"1 ~re manevi kuvvetleri vardır. 
ts.ı - r ,,.etlerin batında da toprak aev -

tebııektedir. . 

~::...betlerin toprak sevgisi hakkında 
-.,n edinebilmek için yalnız JU mi
~az Cin üne getirmek kifi gelir: t -
~ A - Habq harbi baılamazdan ev
llattz diaababa ile Cibuti arasındaki 
lf.bet ltleten Pranaız kumpanyası bir 
~ kesY6nden bir kaç vagon toprak 
'-ıra kaylüler buna itiraz etmiıler, 
~ clinıeteınemiJlerdi. 

ldQ 'Ulun &zerine demiryolu idaresi -
~ ~ aldıfı köy ahalisinden elli 
"iıı --uryoluna koşarak raylann ilze-

e Yattılar : 
ı;- Ya kumpanya kCSyUmilzUn topra
~ yahut tren hepimizin vU

~ l&erek ce~ıin ı,, 

,..,. !ılı- !)"•t -aı::~~--~~~-~~~~-.. ~'-- - laıf.....,.ıon topraft bu-'-
-"UQf ettiler. 

ct ~erde toprak sevgial o dere • 
... h.._._ ~ldir ki bunun tesirini bugttq.. 
~ her sahnesinde g6rmet mOm-
1-bi · Bu itibarla İtalyan - Habeı 
11lflca &1kU hini ile toprak sevgisinin 
lir deieai suretinde de tarif edilebi -

Ceneot .. :.ssaS/ı 
kararlar lieklennıiqor. 
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SA Y·IF A o .. 

(Yazısı son haberlerde) 
• 

ı Bir Avusturya prensi söyliiyorı 

Biz Prusqalı defi/, 
Alman olmak istiqoru~I 

Dolfus, sen boşuna ölmedin. Bizl~r 
Almanyaya iltihakı reddediyoruz! 

Viy...-, 20 (.A.A.) - Vatan • 
pU.erler cepbe.i mmtaka tefleri 
önünde bir nutuk eöyliyen ba.tba
bn maaTini prena Starhembers: 
ezcümle tö1le demittir: 

"Biz hiç bir zaman büyük bir 
Almanyamn, büyµk . bir Prusyanm 
eyaleti olmak istemeyiz. Biz Al -
man olmak istediğimizden dola • 
yıdır ki Prusyalı olmak istemiyo • 
nız. Biz aslından hiç dıe Almanlık 
la al!kası olmıyan bir sisteme gir
mekten imtina ediyoruz.,, 

Hatib, liderine f11 earetle de • 

ikinci · eş senelik 
sanayi pl8nı 

:.____ AsıM us lngiltere Milletler Cemiyetinin ço"l< 
~~ ~ "!.~ .:'=: ihtiyatlı hareket et~esin.e taraf~ar~ış Kongre dün Celil Bayarın . 
~,::;.~.::=.:; Bir /naitiz ga.zeteai lngiliz hak.llmetini Alcdr:niziJeki ... _,__ 2r0 e<A.Ais·l>i-ği~~e toplandı 
~ -.-atuu haiz olan toplahıia da "l . • k dı d. ! rn&a0&0, tehU81slar bugün Ekonomi BaD 
~ -... gemileri derhal gerı ı 'e me1Je aoet e ıg_or beş senelik sanayi plinı programı m B. Celil Bayarm riyasetinde 

K 
Lonclra, 20 (A.A.) - Alman esaslarmı hazırlariıak ve görüş - $8&t lO'da birinci içtimalanm yap 

anlı muharebe , ::;:-=:;,~~ Mmek~re da'vet edill·:İ§ tolan mii-'d .... Liik·,,.,.·qa~I · .. 
d do ' 1 =-=~:~: . ~ngo. ıs . ~n a uru an evam · e ıyor. pafdirorld• (S-S..tlSLZ) yeni devletin adı: Mengüs 

'1Q6e . . Fransada 
• · ' ımpar~toru b~ lta~yan taggar_e· · ·b h ' 1 Mogol hükiimeti Mançuriye şiddetli 
ille karşı buzat mıtra/'l]OZ /cullanmış . U ran b• t t t d• 
ltalyanlar gene zafer iddiasında Daladge diyor ki: ır pro es o no ası ver ı 

- .x 

RaJlİıal -~i.t Fırlıaı 6cqian 
lafına HfUen Bay Daladier 

.(Yazııı 9UDCU•ydada) · 1 

-
H on•ol ılvarile rinlen 6ir lnta. 

(Yanı U lacl ...... ). 1 



1 Yabancı Post~ _ _l 
istikbali keşf için 

bir usul 
Go"kyüzündeki seyyarelerin, sabite -

Ierin hareketlerini tetkik eden, küre 
üzerindeki hava tahavvülatma dair tek
nik vasıta1arla tecrübe yapan ilim ve 
fen adamları vardır. Fakat bu kadar 
vasıtalarJa beraber bu ilim adamlarr ek
seriyil yirmi dört saat sonra havanın 
nasıl olacağını kestiremezler. 

Fransız tarihinde 
en uzun dava 

Fransada epeyce zamandanberi de -
vam eden Staviski rezaleti dava~ı :ni ~ 

hayete erdi. Bu dava tam elli altı cel
se sürmüştür. Fransada bu kadar uzun 
süren bir davayı kimse hatırlamıyor. 

Hatta (Havo) meselesi davasının bile 
Staviski davası kadar sürmediği söy -
leniyor. 

lngiliz Kralı öldü Jjaponya parlanıer. 
toyu dağıttı 

Niyabet Meclisi toplandı 
Krahn yerine geçti 

ve AmiralJar konferanS1 

toplanarak vaziyeti 
konuştu 

BununJa beraber modern astroloğ -J 
lardan biri havaların bir ay, hatta bir 
yıl içinde nasıl gideceğini vaktinden ev
vel ke§fetmek mümkün olduğunu iddia 
etmiştir. Hem bu astroloğ bu keşif u -
sulünÜ' ne~rederek herkesin bundan is
tifade edebileceğini göstermiştir. 

Malfundur ki Staviski davasının mu
hakemesini yapan heyet bir jüridir. Jü
riler intihap suretile teşekkül ettiği için 
azaya tazminat verilir. Staviski dava -
sında jüri vazifesini gören azanın her 
biri (2,500) frank alacaktır. Bu da 
(250) Türk lirasına yakm bir para de
mektir. 

Londra, 21 (A.A.) - Kralınf yorlardı. lki salon arasındaki ka
gece yarısı ölmüş olduğu resmen pıiar açık bırakılnuştrr. 

Tokyo, 20 (A.A.) - · Bu 1'~ 
D . b ' . b': enız akanı Bay Osumi nıJl f 

Modern astroloğun tavsiye ettiği bu 
usul şudur: 

bil dirilmektedir. 
NIY'ABET MECLiSi TOPLA -

NIYOR 
Londra, 20 (A.A.) - B. Rarn

say Mac Donaldı, Sir J ohn Simon, 
Lord Hailsham ve Lotd Hankey, 
Sandringham'a vasıl olmuşlardır. 
Meclisi Has toplanmış, ve kral 
yatağıpdan meclise riyaset etmiş
tir. 

Mutad merasimden sonra ni • 
yabet meclisinin tayinini bildiren 
vesika tıbbi müşavir LordJ DaW -
son tarafından krala takdim edil
miştir. Bu vesika, niyabet meclisi 
azalarına kralın hastalığr müdde
Lince onun nam ve hesabına hare-

ket etmek salahiyetini vermekte 
yani kral bu zevata resmi vesika-

kanlığmda bir amiraller koJl 
ransı toplanmıştır. 

Bay Osumi bütün denit şt 
rini, Japonya Londra deniz ~; 
feransından çekildikten ıorıre. 
gösterecek olan buhrana ~~ 
koymak için bütün kuvvetletl• 
çalışmağa davet etmittir. 

:{. ~ . 
Bir arabi ayın ilk üç günü ile on -

' dan sonra gelen arab1 ayın ilk üç günü 
havaların nasıl gittiğine bakmalr, bun -
lan kaydetmelidir. O günlerde havalar 
nasıl gitmi§se otuz gün ayni şekilde gi
der. Bir sene içinde havaların nasıl gi
deceğini anlamağa 2elince, birinci ka
nun ayı içinde havalar nasıl gitmişse o 
;ıxş içerisinde öyle gider. Mart ayı için
]~ havaların gidişi de yaz mevsimi için
de nasıl gideceğini gösterir. 

Staviski davası üç ay kadar sürdü • 
ğü için jüri heyetini teşkil eden azanın 
çoğu esasen biribirlerini hiç tanrmarhk
lan halde bu kadar uzun bir zaman zar
fında her gün bir yerde ve bir mühim 
mesele üzerinde müştereken çalıştık -
lan için aralarında sıkı bir dostluk te
essüs etmiştir. 

Meclisi Has azalan, kral oda- larm imza etmek hakkı hükümra
sına biti~ik bir salonda bulunu nisini devreylemektedir. 

Tokyo, 20 (A.A.) - Hül<oJ 
parlamentoyu dağıtmıf ve ul 
milli birliğe davet eden bir bt' 
yanneme netretmiştir. 

Staviski davasında göze çarpan şah
siyetlerden biri Cumuriyet müddeiu -
mumiliği vazifesini yapmış olan Fer -
nand .Roux'dur. Bu zat altmış beş ya -
şına girmiş olmakla beraber fevkalade 
karışık meselenin en ince teefrrüatına 
kadar nüfuz etmek için uğraşmış, her 
celsede mütemadiyen notlar almış, her 
şahidin ve maznunun ifadesini ayrı ay· 
rı tetkik etmiş, gece gündüz ü~ ay uğ -
raşmıştır. Bir çok geceler saat gece ya
rısından sonra bire kadar mesai oda -
srnm penceresinde ışık yandığı görül -
müştilr. 

Kaınutayın dünkü toplantısında 

GCSrülüyor ki bu usul gayet basittir. 
Yalnız i! fili tecrübe ile bu usulün isa
beti derecesini tetkik etmeğe kahyor 
demektir. 

Öğretici ve teknik filmlere ait lô:gih« 
iktisat encümenine geri verildi 

Bir tecavüze kafı 
askeri anlaşma1 

Bir fedakarlık ve 
mükafatı 

Bir kaç ay evvel Gold Coast altın 
madeninin belli başlı aksiyonlarından o- -•ıılll41--ı-111111t 1111• uııı••"ıı•ı•ı"""""'""..._.,...,,11• .... 
lan Alfred Vollard Londra sokakların- Iümden kurtarmıştır. 
dan geçerken başı dönmüş, birdenbire Bu hadiseden bir iki ay geç • 
yol üstüne düşmüştür. Bu sırada arka- tikten sonra M:rs. Susannah Martin fe
dan gayet sür'atli bir kamyon geldiği dakarhğıru ve hadiseyi tamamen unut
için zavallı adamın bu makinenin te - muş bulunuyordu. Fakat bir gün bir • 
kerlekleri altında ezilmesine ramak denbire haber aldı ki Alfred Vollard 
kalmıştır. Bereket versin, Mrs. Susan- . bir kalp sektesinden ölmü§, ölmezden 
nah Martin isminde bir adam bu tehli · evvel hazırladığı bir vasiyetname ile 
keyi gö,ı-ünce kendi hayatını feda eder- dendisine minnetdarlrğınm eseri ve tnü 

Ankara, 20 (A.A.) - Bugünl 
Refet Camtez'in başkanlığında 
yapılan Kamutay toplantısında 
Izmir ~İstanbul liman işleri uınum 
müdürlükleri ve Van gölü gemj 
işletme idaresinin 1935 yılı bütçe.l 
lerinde münakale yapılması hak
kındaki mazbata tasvib edilmiş, 
hayvanlar vergisi ile askeri tıbbi
ye mektebinden çıkan kimyager 
ve diş hekimlerine verilecek teç -
bizat bedeline ait kanun layihala~ 
rmm ikinci müzakereleri, artırma 
ve eksiltme :ve. ihale kanununa 

bir madde eklenmesi hakkındaki 
layihanın da birinci müzakeresi 
yapılmıştır. 

Kamutayın ruznamesinde bu -
lunan diğer kanunlardan öğretici 
ve teknik filimlere ait kanun layi
hası tekrar iktisat encümenine ge· 
ri verilmiş v~ bina vergisi kanunu 
nun bazı maddelerinin deği~tiril-

. mesine dair kanun layihası da 
müstaceliyet karariyle müzakere 

BerHn ve 1 okyo hük~ 
metleri tekzip ediyor1•1 

londra, 20 (A.A.) - BI 
ve Tokyo hükumetleri, bir ti 
vüz rıukuunda yekdiğerine lı~ 
lıklı olarak yardım etmek el' 

Almanya ile Japoııya arasırıJo~ 
askeri itilaf yapdmıı olJuğıı 
berini resmi sure.ttE: tekzip etlı 

ve kabul olunmuştur. tedirler. 
Kamutay çarşamba .günü top • . 

lanaca$tıt. 
~~Mbkc~aret~d~m~~~~~~ ~futr ~uakonhln~gil~ fua~n~n ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~ 

Kondilisçilerden rryarak §OSe üstüne düşmüş olan ingi- fazla bir servet, yarti Türk parası ile 
liz madencisini kaldtrım üstüne çekmiş, altmış bin lira kadar bir para brrakmış
bu suretle kendisini muhakkak bir ö - tır ! 

n .alli.A..k.A lr~ı1~ t»..,İ. 
gemileri yaptırıyor 
londra, 20 ( A.A.) - S~ 

Pictorial gazetesinin öğrendi,, 
göre, Bahriye bakanlığı 48; 
aiiratinde ve bir torpil ettJ 
makinesiyle mücehhez kiiçii~ 

1 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ı~nhvakafur~kmasın~n~k~en ~n~efusçufur 

Kısa Harici Haberler 
propag•nda seyahatlerinden vazgeçtiler 

* Bolivya ve Paraguay harp esirle -
rinirı. mücadelesi ve Chaco mmtakasrna 
.ait emniyet garantileri hakkında bir an
laşma yapılmış olduğuna dair verilen 
ha~rler mevsimsizdir. Tavassutta bu -
lunmakta olan devlelerin toplantısı hiç 
l>ir anlaşma elde edilmeksizin tehir o -
lunmuştur. 

* Amerikada iş bakanlığının bir 
raporuna göre, 1935 de Amerikanın 

ecnebi nüfusu 4 milyon 922 bin kişiye 
inıniıtir. Bu mikdar 1930 da 6 milyon 
284 bindi. 

"' Macar Başbakanı Bay Gömbö§'ün 
parlamentonun açılması" münasebetile, 
yarın (bugün) dış siyasa hakkında bü
yük bir nutuk söyliyeceği bildirilmek -
tedir. 

* Malfakone tezgahlarında inşa edil
miş olan iki Siyam torpido muhribine, 
Siyam orta elçisi ile İtalyan deniz ve 
sivil makamları önünde merasimle bay
rak çekil.miıtir. 

mışlardh:r. 

Kongre ba~kanr Ekonomi Ba • 
kam, Y.apılacak işler hakkında 

izahat verdikten sonra söz alan • 

ların da mütalealan dinlenmiş ve 
birinci celseye saat 12,30 da niha .. 
yet verilmiştir. 

Saat 17 de ikinci bir içtima ya

ptlmış ve bu içtimada encümen • 

Ierin adedi ile bu encümenlere se· 

çilmiş olan üyeler tasvibe iktiran 

ederli ceı.eye nihayet verilmiş -
tir. 

Bundan sonraki içtima, c't.ıma 

günü saat 10,30 da yapılacaktır. 

* Barselon (ispanyada). belediyesi, 
Daily Telegraph muhabirine bin peçe
ta para cezası kesmiştir. Bunun sebe -
bi, cumur başkanına suikast yapmağa 

teşebbüs eden birinin tevkif edildiği 
hakkındaki asılsız bir haberi bildiren 

Atina, 20 (Kurun) - Kondilisl 
fırkasına men&uıp olanlar gayri 
kanuni hareketlerinde devam et .. 
mektedirler. Halandri kariyesinde 
yapılan bir toplantıya taarruz et -
mişler ve çıkan kanşıkhk ancalk 
zabitlerin müdahalesi ile yatış -

telgraftır. mıştrr. 

* Florida, Alabama ve Georgie'dc Kondilisçilerin bu gibi taarl'UZ 
müthiş bir kasırga çıkmış, on yedi ki- larile intihabın akim kalmasına 
şinin ölümüne ve otuz beş kişinin ya -
ralanmasma sebebiyet vermiştir. çalıtbkları s.anılma.'ktadır. Bu hu .. 

* Beri'de Babbetleini yağhanelerindc susu dütünen ve kanlı vak'alar • 
vukua gelen infilak veya yangın neti- dan korkan Venizelosçu fırka men 
cesinde yedi kişi ölmüş ve yirmi kişi ıuplan intihap propagandası için 
yaralanmıştır. hazırladıkları seyahatlerinden vaz 

* Nevyork Herald Tribune gazetesi, geçmişlerdir. 
ayan azasından Bay Ney'in mühimmat 
komisyonu tahkikatını inkıtaa uğrat _ Baıvekil Bay Demircis matbu-
mağa karar vermiş olduğunu yazmak • at mıümesısil'lerine J'&ptığı bir be .. 
tadır. yanatta asayişin muhafazası için 

Mumailyehin Bay Morgen ile şerik- icap eden tedbirlerin alındığmr 
lerine bundan böyle komisyona gelmi- b'ld' · t' 

w• • b'ld' . ld w • J ırmış ır. 
yeccgını ı ırmış o ugı.t söylenmek -
tedir. 

Bir Avusturya 
Prensi söylüyor. 

(Ustyam 1 incide) 

Belki ve münhasıran A· 
vusturya milletinin iradesile 
yapılacaktır. "Avusturya ve Habs 
ourg,, kelimelerinin istikbalde 
de birbirine karışmış pek ala an· 
laşılır bir şeydlir. Bununla bera -
ber hükUmetin şimdiki şeklirii mu 
hafazaya soğuk kanlıJıkla itina et· 
meliyiz ve istikbalde başka bir 
şekil ortaya çıkabileceğini düşün-

, meliyiz.,, 
Bu mitingte bütün kabine er • 

ll1lllJ011t•"'''uuıınt.ılllMHllDllttNtınlUIUIUIDlllllttlHllUllllliHlllllllllllllllll"UUIHlllM:1lll 

kanı hazır bulunmuıtur. Mitinge 
müteveffa Dollfusa'un hatırasını 
yadeden başbakan B. Schnigg'in 
fU sözleriyle batlanımıttır: 

"Dollfuss, sen boşuna ölmedin: 
Bizler, Anschluss'u, merkezileş • 
miş bir Almanyaya iltihakı redde
diyoruz.,, 

Prag, 20 (A.A.) - lıtefanı 
ajan11 bildiriyor: 

Avusturya başbakanı B. Şuş -
nig'in Prag seyahati hakkında 

tefıirJere devam eden Çek gazete 
leri, ltalyan te§riki mesaisinin Oı.,. 
ta Avrupa ekonomi inkişafı için 
olan mutlak ehemmiyetini kay . 
detmektedirler. 

lki gün evvel Venizelosçularla 
Kondilisçiler arasında husule ge· 
len kanlı vak' alara sebep olanlar 
hakkında tevkif müzekkerele:ı: i 
tanzim olunmuştur. 

Diğer taraftan, intihap propa
gandasında bulunarak bir yerde 
nutuk söylemeğe çıkan Kondifüı 
halkın cıYiiha !,, seslerile karşılan-
mıştır. 

lntihap hazırlıkları 
Atina, 20 (KURUN) -Bugün 

öğleden sonra cumuriyetçi parti. 
ler bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda Bay Kafandaris ve Pa
panastasyu birer nutuk söylemiş
lerdir. Ve bu nutuklarında cumu· 
riyet esaslarının muhafazasını, 
askerin siyasetle uğraşmamasını 
istemişlerdir. 

lntihabatta iki defa rey veril -
memeai için tedbirler almağa Na
zırlar meclisi karar vermiştir. 

k ·ı . . ...ıı( ta ım gemt erın ınşasını ew 1 
mİJtir. Bu gemiler, sahUleritı 
halazasında kullanılacaktır· 

Kanada yenide
mahacir alabilec' 

Ottava, 20 (A.A.) - KJI'~ 
an Pasifik Relvey kumpaoy3f!J 
kam B. Edvard Beti, Kane.0? 
işıizliğin mühim miktarda '·J 
ması sebebiyle ve ekono111ilt 

11 
şafmın temini için, kapıları11r j 
hacerete tekrar açma&ı la:zrJJl 
leceğini söylemiştir. 

1 
Kanada Tarım Bakanı d~ 

ni şekilde beyanatta bu11JJUI' 
tur. , 

Amerikada miitlt 
kar fırtınalatJ 

Nevyork, 20 (A.A.) - .~ 
tınası neticesinde 17 kifiııitl ıl 
ğii ve 40 kitinin yaralanchit ~ 

Varşovada numayişler verilmektedir. Fırtmanm ~ 
Varşova, 20 (A.A.) _Gerek Meksika körfezinden Ba~ 

Vilna gerek bu bölgenin bir çok k1Y1ların1 takip ederek O 
§ehirlerinde gösterilerde bulunan doğru ilerlemektedir. ,J 
halk, Leblilerin Litvanyada maruz Suriyede Fransız polifl 
kaldıklan tazyiki protesto etmit k 

arşı grev j 
~ 1~ 

Yaprlan toplantılar neticesinde Kudüa, 20 ( A.A.) - /: 
verilen kararlar, general Ossikoş polisinin milli kulüplere~ 
ki vasıtas.iyle Polonya hiiktiinetine dığı tedbirleri proteıto igi'j 
bildirifmittir. General, Litvanya i aııriyeJe umumi greo i18lt 
le Polonya arasındaki münasebet tir. • . ..ıJ. 
lerin, medeni milletlere yakışmı Frannz polisi bu kulop;;,,.t!, 
yacak bir şekilde olduğunu söyle sarılıktan sonra ıçeri !;;JI' 
mittir. - bütün oeıikaları mühiirl 
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, I Gezintiler 

Y abya Kemalin 
keşfettiği cih 

Ycı1t,. Lrnaı .. . ~n Ahondun davası Sağhk vaziyeti 
..,.,, , Kiiltiir laalta-ı •• •• d .. .. d · 
,_-., AW..u lnydaruula Fül·- goruJ ueu Slf 8 a.. istiyen memur ,ara tifo 

2 tacir hileli iflas
tan Hakverinde •• 

İti ~a bir adamn elincle • ---
,.,,. ..... rtaennere Nnsiyen hr • Dava edilen Ceobar Tan- aşısı yapı acak Ağarcezaaa dun bu mu-
,.,;.,.~ "•niaemn seraletini ta· nverdi de beraet etti İstanbul Sıhhat işleri direktö- hakeme.ere devam edildı 
4 • r eserle lilrre ve ıanata . rü Bay Ali Riza dün kendisile gö-
k ~ ~iitiiİtcelerini anlattı. Yahya .Geçende Valde ha~ camı rüşen bir yazıcımıza 1stanbulun İstanbul ağırce.ıa hakyerinde, 
;,..,,,.. fiirde "0 .. . tl yennde vaız ederken tahnk yollu sıhhat işleri ve Nümune hastaha • dün iki hileli iflas davasına ba -
11.ı..:L_:. "~ mnt,, nt~~atej sözler söylemekten İstanbul ağır kıl te,, 7_~,, .. - ... ye ve cwı - • . nesi etrafında şunlan söylemiştir: mıştır. 

,.,__"":"1ttlafana bütün dünya ce- c
1 
ezalranhaky

1 
ennde muhakeme edı • "- Haydarpaıada yapılan ve- Bunlardan tacir Ruhi aleyhin • 

~"'-.CIJ'ını •aracalı • bl: I< k en ı Ahond Şeyh Musa, bera ni Nümune haatabaneıinin bütün deki dava, icradan bazı evrakm 
li6i-.,u.e talıoe d~enıt 'a" et etmişti. Ağırceza, dün bu dıava- hazırbklan bitmiıtir. Hutahane celbine kalmıştı. Evrakın gönde
'- l' erit.Ya 1Cema1!;. •·orta attıfı da yalan yere şahitlik ettiği nok· 1 ıubatta açılacaktır. Hastahane ıilmesi için tekiden müzekkere ya 

IOratiilii Yeni ~ tasından Iranh Cebbar Tannver - 250 yataklı ve tam tetkilitlıdır. zılması kararlaştınlmıştır. 
~.'· R6neraaı~ = ·zeka: dbeiyi mtuhkaakeme ed~re~, hakkında Memurlara tifo &fllma gelin_ Tacir Nokolanikidis aleyhirı -
.. ua)iik 6ir ealv il anlat rae ran vennıştir. ce: deki davada, iflas işyan Tevfiğin 
.... ,,....__,. Ju• e e an Cebbar Tanııverdi Ahond 1 • • v ı ka riım· b l 
lirlı ..... .,ıscın " ıyle ceuap vere6i- Şe h M da d' 

1 
Memur ann umumi bır tıfo qı- çagın ınasına rar ve ış u u-

er: Y usanın vasm a onun e- tab. tutulm d" .. .. 1 .. nuyordu. Kendisi tebliğat. yapd • .. h. .. sö 1 • .f d ıına 1 &il UfUDU mut 
Octrc1 - Fvet, derler, öyle dertler .ıne.~z aı! ell!,ış_~::n~an 1 a e- deiildir. Fakat tifo qıaı yapbrmak dlğı halde gelmediğinden, zorla 
w~ ~ teılaüi koltqdır. Fakat shaı ~ n godanı ki~bave. 0 mu - iatiyenlere atı tatbik edilmekte • getirilmesine ve üstelik 100 kuruş 
.... ~ ~,.. O··' .eme Sll'88m ta t ıcrasma d para cezası alınmasına karar ve -4 iti .,. ar. , •• dertler oar- aiPiıriJ-;.,.i. ir.,, 
~ 'eıltiai ~,. laat ı..Iaoi.i b .. ~. &&~ ----=:::ııam-=-- rilmiştir. 

ı o.,:,.., a&l.ri ,.,,.. w Sovyet Kor.so'os'ufunda Esn8fın derdi Yard_ı __ m_v_e-,g-·m=:si=-nasıl 
~ 'edaoUi ~ olan 1e,rer:t::. Bu a~ ~ ünei perşembe ak B kesilecek? 

• • • şamı, şehnmizdeki Sovvet konso- Parti aşKanı esnaf . ., d 1 • · ı k Hava kuvvetlerine yardım ver-' .,__ «..ı fiüde ösiin, ne- losluğun~ baş konsolos Bay Le- e ege erı e onuşuyor gisinin maaş üzerinden nasıl hesap 
~~atin :.,,.;,., oe tabiat- on Haykiss tarafından bir süvare C. H. Partisi İstanbul viliyet edileceğinde ter,ddüt hasıl olmuş 
w.~afuna eöylerien 6iWn v.erilecektir. idare heyeti başkam Bay Hihni tur. Bunu tavzih için belediye şu-
.; fe,ltiti lıolay lakat tedaom Bu süvareye lstanbul matbuat bir haftadanberi sütçüleri kabul belere bir taminı göndermiştir 
~ olı.. ~ bir maeleyi ortaya at- mümessilleri de çalmimıştır. ederek kendilerile görüşmektedir. Yapılan tamime göre, hava kuv· 

l_ef}ldir. Ticaret muvazenemiz Bu görüşmeler etrafında Bay vetlerine yardmı vergisi istihkak-
~ ılı b' fh d Hilmi bir arkadaşmııza dem;.,.; .. ~. ,,. .. _ 11 • .,,_ bmm ~ t.,m.; iyi ır sa a a ki·. ~W& larm aslı mildan üzerinden hesap 
~ ~- da o niabette miit- Ticaret miivazeneınize dair is- edilecektir. 
a.,-.... 6lr i-tir. Şairin araılıfı tatistik umum müdürlüğü tarafın- "-Yalnız ıütçülerle ıiriipni- Bundan başka kazanç vergisi 
~~ '-Wkat batlı ..,._ 6lr dan hazırlanan cetvele göre ilk yorum. Haftanın iki IÜDiD esna- de kezalik istihkakm aslından, ik· 
~ ~!Wfin, i' oe '1ı alemi ala- teşrin aVI zarfındaki ithalitmıız fm derdini dinlemeie hasrettim. tisadt buhran vergisi kazanç ver
~--;"""• .ter. kıymet l~barile 7,208,'109 liradır. Sütçül•le ı&üfmem heDib bit· gisl çıktıktan L!IODl'& geri kalan 
...... 

11 anlC171f 6üufe .ıa ı.ıı. w-aeat ;n.t1dan tae 14,880,994 ıt • mediı fialiye kadar ~ - mlkdar Ozerinden, müvazene ver
; o1--..,,.,. rayı bulmU§tur. Geçen senenin ay. '*• .,.••eh111a .. , ............ ...... gfal de kanun! hükmine göıe he • 
w.: ~ AcsMMtin cemiyet oe ni ayma nisbetle ihra<'::\tnnız itha- herler, -.Uerle de alftlltU..,, sap olunacaktır. 
~~.w ... ,. ,.,.,...-. bana lltnnızm bir mislini geçmLs ve le· Bay Hilmi bu gö~eleri es· Fransız E'ç~si 
'ili~ ........... lflntl• .. hlmfze apabm'§liır. ~hem wf miimermlerile 
.....__ ~.Petten oe °""" cliinya gö- taıuşmaKta, hem de dertlerini din Değişeceği şayi olan ve şimdi 
'ii;".,. """"1araı ta6üdln 11,,,,._ mİf olan tabial oe ~ bir ör- Jemektedir. Göriişmeierden alı - mezunen Pariste bulunan Fransa· 
M_: ~-•ret oe fa6Mri ......,.,.. llM oı--.. nacak sonuçlar alakadar yerlere nm Ankara elçisi Bay Kamererin i'?...,. .... .,_...,... ı.lalilerl in- •/ti9Ne Adaat..,..... '" q- bildirilecektir. iki ay sonra gene memleketimize 
-~ fl-.itir. Ba bir dintle ni ,.W. ht bir _.., eaydmlı. Se•yah geliyor döneceği haber alınmışbr. 

• """• eJilen .as 6ir IJırila. ÇiiMll """1lııd _.,.. bir itala - ~ Değiştirileceği tahakkuk eder-
lıııııı.:.... '-t4. 6lr tmiM at1...a ,. nın fipl.qe tllpnai, tilplaenin iz- Yarından sonra 1986 yı:bnm se bu defa resmi vedalannı yap -
;--.... 61,. ~ lıarild finı6i1'e .rcınman, lıarGmslıfın ilk turist vapuru gebrimize gele • tıktan sonra Fransaya veya yeni ftp..... ı • en, '-D · celamnentlntle 6i)ıii tıt:ılar tat • cektir. Providans isimli bu vapur- seçildiği yere dönecektir. 
~ ~ .:'er ;:;:',:.,:;a'_;: ,,... ,,_.,,,. Hol6alti.,,,,. siluli- la 150 bdar Fransız ve Avrupa .. Bay Kamerer, PariSte bulundu-

~ mllcerret ınanllka tltq01111n bir da bulunan Amerikan seyyahlan ğu müddet içinde, Fraıwz I)ış Ba
,:.'fotlın '-rooara Mini slW (D.,_,) ia i6ateffi. ~lecektir. · kanlığıle de temas edecek, ve Ce
tl.L..~ defllil. Sanal ~lutqeıi ZU.Wertle Dotma lıo70 oe l11gilterede açılacak sergi nevreden döndükten sonra baş ve 
~i'!." 1161 hW -'•nler ttı6ie- ..,.,,,,.. 6ir iman ltalintle 1'11•· Bu yıl lngilterede açılacak o- ayni zamanda dış bakanı bulunan 
~'"'• tle .nlerini ,,.,,._ hn illlCDllann ftlni791 .,. tabi· lan Britanya Endüstri panayırına Bay Lavalle göriişecektir. 

ati• Aıılıilıııl •"'*""" Miınkiin Türkiyeden gideceklere h118US! Yeni Yunan Et çisi 
liL~.. AW-a ,,.._.-: .._ • ollllll'M\ Wr İflİ. kolaylıklar gösterileceği öİrenn -
~ ~ ..... .. • • • miştir. Evvelki gün Ankaraya gitmiş 
~ '4ıı Whtla ,_, ,.. y .ı..,. IC.,,.,,,in sirlifl l1Clrl- Se • olan yeni Yunan elçisi Bay Rafa· 
' ...;· R1tt,..,.,, .. ...,.. Ao- ltıt:d Wihl "°"'-""· yal.ya yyar francalacının peı1 el Cumur başkannnıza ftimad 
~--.. elleri ,,,....a fabüd oe 1''~..ı .1...L 1...-!ı d ı k mektubunu verdikten sonra kcsa 
ti...~ .....__ :.J.:..,j _ ... _uu._· ..,..u. .,.,. aafır irine te... et- · sıra o &fara ••• b. d 1stan 
~...._ ._,.... .. ...,._ -WUllQı .1...L ır mü d~t kalmak üzere bu-
fi..!.~ .~ile 

1
,,_,. ___ u__ lifi Vl1' elluınlır. Bis 6a eiluınut Eyüpte seyyar bir francalacı. 

1 ~ ~ fa6itıt ~ i: etiflnd• •""ıfanı•, olfa~ hmm nm peşine düşerek sokak orta _ a gelecektir. 
ı.w~ .,,,.,, delildir. Aonıpo UJlmintWen oe bü:im ...,.ıe- smda birer, ikişer francalalarım Yeni Rum Patriği 
'rf ::~1n ınamaı ~.,. reni allleGlt, 6bim öd- aşırdıklan iddia olunan Süley - Olen patrik Fotyosun yerine 
~ atına miifl• -JS-.!S - LI.-!- laaldlca.,aiınbıi di- mania arkadaşlan, Tüzeye go··nd- ·ı ,._ ıııa ........ er Yeni Aonı,,.,..,. ,.,_. ınuMI - guım ıı. ...-- seçı en eski Marmara Ereğlisi 

'!Pir--..,. ,.TaW., _, le .. tirecelı eJeW-,,tıtı 6alaı:crfa. rilmişlerdir. Ara§tmnalar yapılı - metrepolidi Bay Benjamin vazife-
~ •-._, .. ,,..::, ~~ Sadri lrteln yor. sine ba§lamı§tır. 
~~· B•mlHııla Yala.111-:-~------~--~~~..-------~--~----~~~~~--~~---

ııa lorntiila la8la tazellr. 
t, .. • • 

""'· t «.,,,... tıMdllıfı ""' • 
~ ~ ~, ....,;,. Acrlih-
t~ &.~~ --~· aramamn 
,_ ~;: ·~ .>'•pdmq iefilclir. 
.. ~ fiirin özünü aramak bi
"'4 ~ • 6iıtoA n.alere 
~ feAor.::'8'7""· $ünle an • 

'~ ...,__~r lalnm lıolıplar 
tct-6i --t'llllfhır. 
~ ~ ue aandf pi1'UUını 
tL. ._.., alAral leltWtiai •1taanüyet. 
~ ~ 0 hfin türe lalbilan
~ ~ver fe1 llefilcl' 1 
~~erini ı. ....... 

·-~eri 'a6iatin ,..,.. 
-., • .,. tel'in .,,. • 

- ICancıtım, )'Htıi'na ilzerinf' gün • 
dllıleri ancU bir ~ ayama izini 
ftd1dlllni ,asmı .. u. Pabt ya uyku 
hntahtma tutulanam ne oJ~ık? 

- Sokak bozuk, .fakat manzaraya di·ı Kulübenin kapısında ıçerivc n ' c -
yec:ık yok doğrusu. Büttln 1or1unlu • nin yasak olduğu yazılı l Bir, bu ek -
fumu unutuyorum! ilkti doğruıu. ı · 

• 

Yüzsüzlük 
madeni! 

ldanbrılda belki plı tlert oarı 
lalıat aldını· etlilmi7811lertlen biri 
de fll ,ol hHn •u11•i dilenci .. 
lerılü. Solıalılarrn )'GfG1rfUlı de • 
fiıtiren luır. 1"fmar, m, pru yal,. 
nız onların pr~ampta el sür• 
ma. Alın )'CIZIG wibi defİfmez bir 
lıakimilJe lıöteierine pamlannı 

lıurarlll1'. Allan ... , gererler o~ ba 
ağların arkcuına öriimcelı ıenizli

fiyle yerlefirler. Y olcalar i~n ar
tılı lrartalUf Yoktur. Aflar, en ua
tabir ~eteci •Briifiyle en rqfuıt 
yerlerde penir. Bir direelı bir 
köfe, gözii aldalan bir planlı on
laTa afınalt olar . 

Omrümün laifbir ~n4a dür 
kiine l11nçl• bakmadım. Fakat fll 
dilenc!Jerin laeınen laifWri diifkiin 
derl. Enalm Aan direfi gibiı 
yüzlerinden saflılı akıyor. Odle • 
rirwlelti )'GJllG lıollebi10nlanruı 
aldanmayın. o delilı d.,Uı Nko
lann allmia lıalın. ,anillfal lanl
lalaT, sı6rnlar oar. Yiin satsd•• 
'atkılar. eldioenler de caba. Evet, 
eldivenler derlıcn ıalıa etmiyo
rum. Bir lnt •bcrlaa igerlelı bir lı• 
pann loılafıınılan bana uzanan 
dilenci elinde ncak bir eldioen 
~rmiiftiim. itin taluJi, eldivenli 
aoaca para bıralran benim elint 
pplalrh. Çofunan evi, barin * 
lam temelli ist:lıbali oar. Çift, ka
nlı olC!nlan, metres tutanları ak • 
ıam ütü lıeyil gatanlan da elcnlı 
delildir. 

F tllİailllı, ıel.aUı ..- 6elll 6cr,. 
lı lfl.nnılenrnif. Yıllardır laer pn 
beni laaroea hMn bir tanesinin, 
hnılen ~alı daha ren:, yllfatlrfı
m, bankada parası . evincle rehin 
Jrawı,, ıolruınJa bilecJlı. ~Mut 
oltlrifıımı öfrerwlim. Bu yrllarcoı 
allren aldanlfln ~incle, fimJi as
im bir lıafınlılı lıayniyor. Karp
laıtı~a hmli tolıatlamalı idi10-. 
ram. 

llerltamefi maden hyiı11ı gibi 
ifleten ba clilenci sürüm, kalpa • 
zanlar , ltır11zlar •ibi yuadan fa • 
mar yemelülir. Hatta bir bakıma 
röre l-unlar o azılılarclan da ,,.,.,, 
myılabilirler. Çiinlıü adam soyan, 
yol hten, lrendi canını da cl~ne 
talımq, kellesini lıoltaiana almq
hr. Dilenciler ~n iae lıaybeclil .. 
cek hi~Wr py ,M. 

ldanbul ni~n dilenci ile dola
dar 1 .. Ve biz neden tlıüle birde 
onlarla karıılllffılıça, devlet giiciJ. 
nii anar, batanlmarmı ödnler • 
tlen l&I ~arız? .. 

Şunun için: 
Bide oazile clııyğaaı darJır. 

Soysal i~lerde toplrılufumru ken
dine düıen payı d"1ıtmaldan, 
tuna buna )'iilılemekten baflıa dil
fiinceler pefincle kopna. 

Dilenciyi po1:., aray lıo.,afar, 
ba lıorar. bannılırırız. Yersiz bir 
acıntamı.z otmlır. lıte banlan Y• 
zan ben bile, d:f.enci hartlftntla11 
lıartulnnıt deiilim. Kime ne Je • 
meğe hakkımız oar? Yüuiizf;ilı 
maclenini 6a kacltJJ' :ıenfin 1'JPatl 
biz, kenılimiZ. 

s a~zorn 
awww-

Hırsız'ığı örtbas ehrek 
için van~ndan beraetl 

Abdüllah isminde biri, Ramide 
yanında çalıştığı birinin evinde 
hll'SIZhk ederek, hırsızlıfm mey -
dana çıkmaması için evi konta~ 
lamaktan tetanbul aitu'ceza hak • 
yerine verl1m;ştni Sue sah;t olma 
mış. Abdullah beraet karan al • 
DU§tır. 



~ C - KURUN 21 il. KANUN 193l ______ !!!!!!!!!!!B!!l!!!ll!!!!'!!!!l!!!!11!!1!!!1'!11!!1!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1,..._ __ !!!!!!l!!!!l __ _. __ 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1----.,.-----
KJz kaçırmaktan ceza 

yiyen, tehditten beraet etti 
Yaşar isminde birinin, İstan -

bul ağırceza hakyerinde tehdit 
suçundan duruşması yapılıyordu. 
Kendisinin evvelce Çatalca ağır -
ceza hakyerinde krı: kaçırmaktan 
ceza yediği ve tehdit filinin kız 
kaçırmak suçunun zımmmda ol • 
duğu sonucuna vanlmış, Yaşar 
tehditten beraet etmiştir. 

Yıkılma tehlikesi 
göst~ren binalar 

Divan yolunda belediyeye ya. 
km büyük bir ahşap binada yıkıl
ma tehlikesi görüldüğünden için· 
de oturanlar çıkarılmıştı. 

Son yağmurlar üzerine tehlike 
artmış, dünden itibaren binanın 
yıkılmasına başlanmıştır. Samat • 
ya semtinde de iki bina boşaltıl
mıştır. 

Bina beğenmiyen 
müdürler varmıı 

Belediye daire ve şubelerin • 
Cien bir çoğu kira ile tutulmut bi
nalarda yerleşmişlerdir. Geçen se
ne zarfında bazı amirlerin otur . 
"duldan binalan münasip görmi. 
Y.erek dairelerini başka 3'E!rlere 
naklettirdikleri görülmüştur. 

Bele.diye "dün §Ubelere bir ya· 
1.IJll göndermiş, bina kiralarının 
gÜnden güne düşmesinin göz önü. 
ne alınmasını, münasip bina bu -
lunduktan sonra emimi encümen· 
aen 1iarar almmaaıru ve tahsisat 
femln edilmeden başka bir bina 
~aarikine kalkışılmamasıru bil • 
lılrmiştir. 

Oktruva varidatı tahmin 
eclildijindea az 

BeleQiY.e oktorvad!ln on iki se
ne evvel bir milyon dört yüz bin 
lira aJıxordu. Oktruva belediye -
nin eliii<Ien alınıp gümrüğe veri • 
lince :varidat hayli azalmıştı. 

Ilıt zamanlarda ancak altı yüz 
bin lira kadar bir noksanlık ola
cağı tahmin edilmişti. Fakat ok -
truva varidatı daha azalmakta • 
·dır. 

934 mali senesinde oktruva 
hitsesi olarak gümriikten beledi • 
yeye :c 430) bin lira verilmiştir. 

Şu hale göre bele'diyenin ok • 
truva varidatı beş sene evveline 
nazaran 900 bin lira kadar nok • 
san·dır. 

Sebze Hili 
Kerestecilerdeki Sebze Halinin 

genişletileceğini yazmıştık. 
Aldığımız malumata göre, bu 

genişletme işi evvelce yapılan ila
ve §eklinde olmıyacaktır. 

'iY: eni kısmı hangar şeklinde o
Jacali, buraya kavun, karpuz, so
ğan, sannısak, patates alınacak ~ 
tır. 

935 bütçesinden bu iş için 25 
bin lira aynldığı gibi 936 bütçesi
ne de bir miktar tahsisat konmuş
tur. 

Dünkü sis 
Son aylar zarfında İstanbulu 

sık, sık sis basıyor. Dün sabah da 
erkenden limanı ve şehri gene ke
sif bir sis basmış, saat ona kadar 
vapurlar işleyememiştir. 

Bundan başka Galata ve Un -
:Kapanr köprüleri de açılamamış, 
vapurlar Halice girip çıkamamış
lardır. 

Vapurların seferlerini munta • 
zam Burette yapmamalan yüzün. 
aen iskelelerde halk birikmiş, sis 
kalktıktan sonra hareket edec~k 
vapurlara dolmuşlardır. Baz1 va· 
purlar istiab hadlanndan tazla 
yolcu almışlardır. 

Doçentlerin 
maaşları 

Bakanlığın hazırladığı 
layihada maaşlar artıyor 

Üniversite profesör ve doçent 
!erinin maaşları az olduğundan 
bazı kıymetli doçentlerin Univer. 
siteden ayrılmak mecburiyetinde 
kaldıkları son günler içinde bir 
münakaşa meselesi olmuştur. 

Bu arada profesör Mazhar Os
man profesör ve doçent maaşla • 
rının iki misli arttırılması lazım 

geldiğini ileri sürerek seririyat 
mecİnuasmdn bir de makale neş. 
retmişti. 

Dün bu mesele etrafında ken -
dilerile görüştüğümüz ilgili bazı 
kimseler bize şunları söylemişler
dir: 

"- Universitede bugün 105 
doçent ve 44 profesör vardır. Pro
fesörlerin maaşları Barem kanu -
nuna göre artmaktadır. Doçentle
rin maaşlanna gelince; Kültür Ba 
kanlığı bu meselenin halli için ye. 
ni bir kanun layihası hazırlamak
tadır. Bu liyihaya göre, doçentie
rin maaşlan artmaktadır. Layiha 
yakında Kamutayda müzakere e
diliyor kabul edıildikten sonra tat· 
bik edilmeğe başlanacaktır.,, 

Mekteplerde atölye 
tedrisatı 

HABERLER ] j 

* Deniz yolları idaresinde yeni yapı
lacak te§kilatda bir umum müdür mua
vinliğinin ihdası dÜJÜnülmektedir. Bu 
vazifeye evvelce denizyolları idaresi mü 
dürlüğünil yapan Bay Burhanettinin ta
yini muhtemeldir. 

• Kömürcüler kendilerine bir pazar 
yeri gösterilmesi için ticaret odasına 
başvurmuşlardır. Oda tarafından bele • 
diyeye havale edilen bu dilek şehir mec 
lisine arzedilecektir. 

• Dahiliye memurları için devlet büt
çesinden ayrılan harcerah tahsisatının 

çoğu aarfolunmuıtur. Geriye kalan 
105950 liranın tebdilleri zaruri görülen 
memurların yol masraflarına verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

• Hasta dahiliye memurlarının teda
vileri için tahsisat bulunmadığından bu 
memurlar devletin sıhhat müesseseleri-

Lokantalarda 
Kontrol 

Bir kadın )ediği 
baştan ıeh:rfendi 

Beyoğlunda Cezayir sokağındn 
oturan Necmiye Beyoğlu Ba . 
bkpazarında bir işkembeciden 
baş almış, yemiştir. 

Necmiye bir saat sonra sancı -
lanmış, zehirlendiğini anlamış, 
hastahaneye kaldırılmıştır. 1şkeın· 
heci hakkında kanuni takibat ya
pılmaktadır. 

Y ann Ticaret odası . 
A vrupaya tetkik gezisine f 
üzere müsaade istiyen ta .. 
müracaatları etrafında gö 
üzere bir toplantı yapaca 
Bu tacirlerin müracaatları . 
meclisi tarafından tetkik e 
Bakanhğa bildirilmekte idi· 
kararın idare heyetinden 
meclisten geçmesi lazım gel 
ileri sünnüştür. 

Diğer taraftan Ticaret 
yıllık toplant fmda mevzuu 
sedilen sandık meselesi d' 
ki toplantıda konuşulacaktır'· 
dan Hilmi Naili sandığın 
ti hükmiyesi olup olmadııo
ir bir takrir verecektir. 

Ekonomi Müsteıarl 
ispanyadan geldi PENCEREDEN BAKARKEN 

Fenerde Körükçühendek soka -
nin parasız kısımlarına yatınlacaklar - İspanya ile ticaret anl 

ğmda 106 numaralı evde oturan 
dır. Fatma evin üst katrndaki abdest- akdetmek üzere Madride * Hariciye memurları arasında yeni h . olan Ekonomi Bakanlığı 
bazı değişiklikler yapılacağı bildirilmek anenın penceresinden d11şarı ba- san Bay Faik Kurdoğlu dii' 
tcdir. Tokyo ve Prag maslahatgüzarları karken müvazenesini kaybederek .. 
ile Varşova müsteşarı ve Moıkova ki • sokağa düşmüş, sağ ayağı kırıl _ bahki ekspresle şehrimize 
tibi merkeze naklcdilcceklerdir. mıştır. Fatma Haseki hastahane· müştür. Faik Kurdoğlu ' 

* Geçen sene kapatılan esnaf cemi • sine kaldırılmıştır. evvel Türkofise gitmiş, 
yetleri mecmuası yeniden çıkarılacak - b t tk.kl 

YAKALANAN KUuIRCI-.s.on.r.a .. a•z•ı•e .. ı .. e•r•y•ap_.:11 tır. Mali imkan bulunduğu takdirde JTIA 

mecmua cemiyetlere mukayyet esnafa LAR - Yağkapanında Hamza - -----------
bedava dağıtılacaktır. nın kahvesinde Salih, Abdürrah • ı 

• Mülkiye mektebinin yatakhanesi e • man, Mehmet isminde üç kişi ku. -=----------
saslı surette tamir edilecektir. Tamire mar oynarken yakalanmıştır. 
bir kaç güne kadar baılanacaktır. BOYOKADA SPOR KLO aekreterliiindcn: 

• Gayri mübadil bonolanrurt durgun- BO 
luğuna mukabil mübadil bonolarının NDE YANGIN - Büyükada· Ankarada yeniden kurulan 

da vapur ı'skel · ·· · d S erkek liseliler birli0 ini faati·..tt satıil hararetlenmiıtir. İkinci tertip mu- esı uzenn e por • ,.. 
kl .. b.. •t b" b rebilmek it-in yeni idare heyeti badil bonolan 81 kurup, UçUncil ter • u une aı ınanın acası tutuş- :s 

b. yapmak ve bir!iğin tcıcil etti tip bonolar 40 kurup çıkmııtır. muş, ır yazı masası yanmış, itfa-
ıini görüşmek üzere 2 5-ı-36 • Şehrimiz vakıflar bat mUdilrlüğUne iye gelmeden sön"dürülmuş·· tür. 

ı f k. tesi günü ıaat 15 te Ankara şar 
divanı muhasebat birine Stnı mUra ı- SARHOŞ OLUNCA _ Fat'.·h 

• • dilmi ti salonunda toplanılacaktır. 
bl Hilumettın tayın e ' r. Nişancasmda oturan "koltuk"u tb-

llk tedrisat talimatnamesi mu. --------------- ~ Liıede yetitmiı olan ve 
cibince binası uygun olan ilk o - Mahmut Saim aleyhindeki rahim fazla sarhoş olmuş, bir ara. bulunan sayın arkadaşların bu 

hk aşka gelip sol bileğini cama ya ielmclerini önemle dileriz. 
kuUarda talebeye öğleden sonra bir dolandırıcılık davası vurmuştur. Ibrahimin damarları ---------
atölye tedrisatı _yaptırılacaktır. Mahmut Saitrı aleyhindeki hi" koeilw.iS', o~2"r~hpa)IO- ı.~ıu:uıç • L'A91N FO r O 

Atölye ferdisatı yapacak OKU!· aolandrrıcılrk davası, Istanbul i - sine kaldınlmıştır. • 
Iar öğledeen evvel dört ders yapa- kinci ceza hakyerindle görülmiiı::. Dün latanbul ıuete foto '...il 

~ YOLUNU BEKLEMİŞ - Tah- Ankara caddesinde (BASIN F01~ 
caklar ve öğleden sonraki iki aer- tür. Davacı yerinde Ahmet, Ah · t k l d ı f ka d a a e e te e on so ğın a otu · mi altında bir fotoirafhane • 
si atölye işlerine hasredecekler • met Feyzi, Hamdi, Mehmet bu - ran Mehmet Ali ile İsmail, Keres- dır. Guete fotoirafçıları yeni 

dir. lunuyorlar. Muhakeme, tahkikatın tecilerde Cemilin kahvesinde 0 • rafhanelerinde, ıazetelerde çılsl' 
Atölyelerde elişi, resim gibi ikmali için başka güne bırakıl • tururken bir lira yüzünden kavga simlerden almak iıtlyen otu 

türlü dersler öğretilecektir. mıştır. etmişler, birbirlerini fena halde ihtiyaçtannı temine çalııacakJıS' 
O k l 

0h • k k atelyelerine müracaat edeceld~ rta o u ı tıgacı Türkçe kullan•• anu- dövmüşlerdir. Kavgadan sonra dilerini memnun bırakacak aıU 
Kültür Bakanlığı önümüzdeki nuna muhalif harehet Ismail Mehmet Alinin yolunu bek llyette de resimlerini çekecekl 

yıl türlü illerde yeniden on bir or- Albert Viçino adlı bir tacir, lemiş, bıçakla sağ bacağından ya- Genç ve mütetebbiı arkı 
ta okul daha açmağa karar vermi~ Istanbul ikinci ceza hakyerinde, ralamıştır. za yeni işlerinde de muvaffak 

tir. Okullann açılac'ağı illeri Ba· iktisadi müesseselerde Türkçe kul KAMA iLE YARALADI - nı temenni ederiz. 

kanlık yakından tayin ederek bil- lanmak kanununa muhalif hare . Balatta oturan Mahmut evine gi- -----------
Ciirecektir. Bu yıl şehrimizin orta ket maddesinden muhakeme edil- derken işindıen çıkardığı Kasnn • Askerlik İfleri 
okullaruıda 14459 talebe okumak mekteair. Dün muhakemeye de • paşalı İhsan yolunu kesmiş, kama Eminönü ukerlik 1ut..ainb'1 

tadır. Bu talebenin bu yıl 2388 i vam olunmuş ve tahkikatın ta ile Mahmudu yüzünden yarala . ı - Gayri iılim eratlann sı 
orta okullann son sınıflarındıa hu- mamlanmasr için dava başka gü. ımştır. İhsan yakalanmıştır. dahil dotumlulardan duvırı;ı, 
lunmaktadır. Ilk okulların da bu ne kalmıştır. TRAMVAY AL TINDA KAL- çi, nakkaş, betoncu, camcı, t~ 
yıl son smıflannda altı bine yakın Dört fırın kapahldı Dl - Beyoğlunda oturan 65 ya . rangoz, dülıer, sıvacı aan'a • 
talebe vardır. şında Yakomina isminde bir ka _ tenlerin 25 2. klnun 936 tarihil1.,. 

Bakanlık bu ihtiyacı göz önün· Kaymakamlar fırınlan yeni • dm dün sabah istiklal caddesin • martesi gUnU sevk edilmek °' 
de tutarak şimdiden esaslı tedbir- den sıkı bir teftişe tabi tutmakta. den geçerken 159 numaralı vat . beye geleceklerdir. 

d l 2 - Bu çacınlan aan'atklrl 
ler almıya girişmiş ve bir kanun rr ar. manrn idaresindeki tramvayın al- del vermek iıtiyenlerin de 
layihası da hazırlamıştır. Son bir hafta zarfında şehrin tmdn kalmış, yüzünden yaralan • 2• klnun 936 akıamına kadar 

Bakanlık önümüzdeki yıl hH muhtelif semtlerinde dört fırın mıştır. Yaralı kadın, Beyoğlu has 
orta okul ve lise sınıflarındaki ta- noksan ve hamur ekmek çıkar - tahanesine kaldırılmıştır. 
lebe sayısını azaltacaktır. Bu su. dıklarından dblayı onar gün müd- -=--=· :ııc::::==-= 

lunur. 

3 - Gelmiyenler hakkın~~ 
cezası kıımı tatbik edilccel• 

retle talebesi azalan sınıflarda öğ. detle kapatılmışlardır. v 1 k ş· k r h. 
retmenler talebe ile daha fazla apurcu u ır e 1 ısse· _n_u_r·-------~ 
meşgul olabilecektir. Bu arada or- törlüğiinde özel okulların imtihan darları yarın toplanıyor 
ta okul öğretmen sayısı da arttı • talimatnamesini hazırlamak üze • Vapurculuk şirketine ait va -
nlacaktır. re bir komisyonun çalışmakta ol- purlann Denizyollan idaresine 

Usküdar Muallimler duğunu ve bir talimatname hazır- devri hakkındaki mukavelename 
ladığım yazmıştık. Yakında direk nin dün Denizyollan idaresinde 

Birliği de dağıldı törlükte ikinci bir komisyon daha parafe edileceği y•ılmıştı. G~ 
Öğretmenler birliğinin, bir!ik toplanarak azlık olduklan için vakte kadar Vapurculuk şirket~n

çalışmalannı Halkevlerinde de · yeni bir talmatname hazırlıya • den Denizyollan idaresine parafe 
vam ettirebilmek için kendi ken - caktır. etmek üzere gidilememiştir. 
dilerini feshe karar verdiğini yaz· EDEBiYAT FAKÜLTESiNiN Vapurculuk şirketi hissedarları 
mıştık. Üsküdar öğretmenler bir- GEZiSi - Edebiyat fakltesi tale- yarın toplanarak mukaveleyi tet. 
liği de bu fes he iştirak etmiş ve belerinden bir grup profesör Bes- kik edecekler, umumi heyetten sala 
eşyalanm kültür direktörlüğüne sar'ın iştirakile Bergama tetkik hiyet istiyecektir. Umumt heyet ka
teslim etmiştir. Birlik binalann • seyahatine çıkacaklardır. rar verdikten sonra denizyolları ida 
dan kültür direktörlüğü istifade KONSER - Talebe Birlği ü • resi mukaveleyi imza edecek ve 
edecektir. 1 yelerine dün akşam Tepebaşı ti - şirketin seferde bulunan vapurla. 

AZLIK OKULLARI IÇlN TA-! yatrosunda konservatuvar tara • n limana geld;kçe Denizyollan i-
LIMATNAME - Kültür direk -1 fından bir konser verilmiştir. daresine geçecektir. 



[ ~=!=~~~=~=ô~~~!~=+J Kırkından Sonra 
çlllea ceza Garip hir meba• 

beyannamesi 
.. -.zanı Teneetlr Paklar 

(~BU) 

Yaıan : Sermet Muhtar Alus 

~ MMl...U •n inli ·ı;;::;.;;;;;;;;;;;;;;==-

~~ 1: ':;;;.,!: ikdam gazetesi elinde 
eımeUJlz, lallaL 
iyi iş çıkaran işçilere de 

mükafat vermelizl 
Banıınlc 6ercr6er ..,.. l,..ı& ,_ 

binainde a:rc hlana)'OI'. EMi in- il h E f il h J A • 
giliz Baıoelrilinin 6a vaziyeti ma- Estağfu'ru a .• stağ uru a e azım 

Siimsrbank fabrikalarında çal11an 
. işçilerin bir isteği 

ltalilleri taralUtllan ıüldetle ten • ff d , • d 
lrit Jlliyor. Mebu olamayan bir Seyyiatimizi a et.. iye iç çeKıyor u 
namn ütilası lbım Beleceli lta-
ret olunuyor. Onun i~n lngiliz - Siz şimdi bu hamam kaçkı-ı fin fanfinden de kulakJanm 

86merltank fabrikaları, piya 
... ,. İ1i mal pbrmak için yeni 
.., ... ~- Bu ...... ı&re 
.. ..... feaa mal çıkaran Ye 

raı.. maim iatihealinde dikkat • 
.ı. .._ ameleden ceza abn -

Milli iktiaat ,•• tuarruf cemiyeti ~ partUi 5a scdı yeni m kılıklı kanlarm araMQ,& katı • ti; phadet ptire ptire 
iki aeneclenberi yapblı propa.. .,.z.,. me6ulalıltmlan 6irine .,,. §&C&kaımz ha! .. Bu hayasızlara Damadı: 
iandalarcla, ba e1U1 müdafaa • ,.. ,..,._, Palerrniftir. bakıp bakıp duraeakamız demek t. - Valde, Allah afkma 
meldeclir. ,ffallma J•li malını al- Maluıleleti olen ifP partüi de Ayol bu gemide, Kanlıca vapurun detfl, Wı evde edelim; timdi 
maaı, nuıl milli bir YUifeyıe, • .,.. hrıınna laıooelli raltipler daki gibi l[l&Çlı aakallılara, Beyle· ril 1 Dedikçe, Edınım ıene dl 
faltrikalann ela halka iyi mal ye- ~fır. Palrat r,,,.,,,.,. arcuan- re Efendilere mahaua yan kama. netini tutamıJordu: 
litJirawi o derececle mühim bir '" 6iri vardır lıi, rM •""" Wr rası yok mu?. Kaptan yerine otu- - Aklımı opaf:acllım, ba 
YUifeclir. Milb iktisat•• Tuar.. ,,.,...,..,,.. nqretrniftlr. run bari. Şirketihayriye vapurla. mahprL. Saclruam, Seruker 
ruf Cemiyeti "Befenmeditinis l,..Uu mebaı n--'i 6a 6• rmda kelli !elliler hep kaptan ku- larmın, ofullannm. nice Yeld1 
mal için biu ıiklyet ediniz,, de- 7'JftftlllftNe 16yle e61'.,,..lıleflir: lübesine çıkarlar!..... kelbm cemiyetlerini aördlm; 
mitti. Bu ilan üzerine, cemirete _ E7 mlintelaipler, 6ana re, Hacı Din&, damadının etejin- tanballar ;rıkddı.. Onlardılld 
bir hayli mektup ı•lmiftlr. Alika- HrinU. Ben i)'le ti,.ıro piyalm den çekerek kendini orta alona rina bunun JMIDda llll"81 
darlarclan biri, plan mektuplar dar attı. Burası da güverte gibi . mu. Bot buna kalabalık ela 
hakkında ıu male..ab ...,.lftlrı 7Gf/un lıl, laeJMi de altWılılir. Bir kokonalarla pıtıak, ili§ecek J• mezıeı,a, bu Yahudi ha.,....t 

- ''Hollı ... ,,.,,. ,_,.,,,_. hnm, Uıi ~ ""'· He,,.l ""° yok... Kalu1arm pkık glYllertDI 
dan ~ elli70f". Bil,__ •• ldıtan ilınelı der__,_ ıelıniftir. Gelenler hep lf&ltya inl)'OI' .. Jaldan çarpa prpa, kocawa 
len ,,...,,,pltırtla golılalıla 1-1111 • Ben Glaıoo cnı.tler Wl6i _. lardı.. Bunlar da peelerine takJI. nldarma topuk1aft slrt &trt, 
lann ıiW7et eltili..,..,,.,,.,. ıuwfaun. Hqalunlla,. spor Ue dılar. Gelen plene, dolan dola .. kaka, IWe kakda. tlkeı.,t 
B•,.,,.,,,., ......-. Uıl llf .ani• ,..,,.., olııtal1111.,, na. .. Bir Jrenaıer1a büzüldüler. diler. 

~-· ,.,,.alıltlftlll ,...... iamiain terciime•i Sallannda, l6iill omuz bat - Kumm kam .... mn ... 
IHqtınlar """"'·• lanna, kollan dirseklerine kadar eık bir kat _. blDbJr .,., 

Bu ıikl7etlenlen anlqıl11or Çinlinin 6iri l,..ıltere79 .,.,,,. açık. pz boJamuı kadar inee radald aball blılalrlne diba 
ki, Y•li mallan düa ziyade fi .....,. ıiıwli ,,,.,.,., .... ,.,,,,,. fiatanclan penbe tenleri pıtUen, 1DJf, bnecll•lt badllln .,..., 
itinaJla pİJU&J& .,__. llzım. 6iri çwı79, aJak &,ak flltlne atıp diz kapak- dnnmı at, ilin JODa rerlnde 
dır. _ Mat ne1 aq. ..,,,..,, Jarma delln baelklan eezl1en m.- BaDc omm omur.a, alltla 

Bunun içindir ki, SG..Nnk .._•iv, ...,.......... ... aeü benle 
~ ,.....un, eliler ~.... ............... ... DldmD Wmde-

rr... Sürü lrelt\ilelllr, ......... J.lmUlaml, damıclmmld IOlllllll 
yaa n allkbtm it ,...n MDil«"' ..._ ... _, ~ 6" Wi- D&n&, lofluktan bir harftnl bf. l"flDJttt. Kapmdıld ele 
1• cesa vermeai lbmldır. ,,.. laıitnlSln ı.rcıllı ..ı ml1 le göremedili (~dam) gazetesi fildir; çen~ de tora: 

Bynunla hera!ter ıadece - E.,a. ,.eı~·ieı; ~de, ~ - Am&iı ıeıJN&irJR, c;;·· türtit 
it,..... ı•el.,-e .._ •••••• - O 'hôilc ôiil üminis ne1 gözlerine siper ediyor, (Esr&lfU- mfl güç r.aptedljorum; nere 
!';.bnl ... ı~=· ~~--~~de .:~!' - Ani imaüia: Ha,,,.ı.. rullah !.. ~ahelazim !... ıimdi gasyan edeceğim. Yara 
..---- ,__ ~ ua..- Seyyıatimizi affet ey SettarUzzll. cllfm, §Ul'&Clkta bana bir 
1at "'• •-. ...... • __.. Mes'ut! nübt> dfJe iç çekiJOfdu. ihsan etr 
amele "fula ,.,...,. alMalm,, Damadı KlfH de cOIJlllU§tu. O Sebebini de, etrafı biG a.aı~ 
cliye daha bi it pbnr. Ba maller llıl .,.,_,,,, tldll tatlı aola6et güne kadar kaympederinin yanın- mıyarak, balıra balıra ılı1 
tatbik edilecek oluna, yeril mal- -'i10rlnL lslerind• 6iri tonla: da fesinin biçimini oynatmamış, du: 
lar haldundald tlkl,.elerin inine - K..uı..na Wiılas. ebRifti. gtipOnün dUfmelerini açmamış, - Bu pis kanlarm tenlerlıı 
ıeçmiı olurus. Btı/dİ7tllr n1 bir slpracık çekmemi§ olan o de- koltuk altlamıdan, her bfr --w---------------------1 

- Son,..._. likanh da fora1.1 vermi§ti. nndan yayılan let, NJha Kol1• 
lr Suçlu Adan ada - Ne i711 o.m.1ı '"""" 11q Fesini çıkarıp çıkarıp klhkül- rmı duymlyor musunuz a,ol! 

u atlı ı lerfnl, perçemlerini taramalar; ööö, vallahi baydıvereceihn 
. bilri C'-/ai ı · . . /ı • rolı l7' vir Cifti parmaklanm yalayıp bıyıklarım dl. Bumumun direif kınlch, 

l'lllb'mine m karfl• ,,. l po ı•ın aı ••ıne -Hqır, ,.,,.., 6CQ' 1ıaurw1,,,. hurmalar; g61sfinil açıp açıp a. altüst oldu. Kahrolun ldıU ko 
...... claYACIJI 1araladı gortlım ölai7e lıorlıa;,or da ond1111.. yak ,,.k Usttine atmalar. Bitişi. yellozlar! .• Sürüm aOrtlm 

İ1nalrde eulh ceza mahkeme· Adana, (Özel) - Bundan bir ----------• fbıdlekl vardakosta bir madamm ipIWı, taharet bilmez dom =:: dava &6rllHikNn ııuçlu müddet evvel vazifesi lıqında ~- Bilir misiniz? -1111ııı..1 yanında oturan gapkabya: Sat köşede, Sel'llbr ka 
,aralamıştır. bir fellAhm kurşunu ile öldilrülen Dialdi .,_.. .......,_" - Çeİeb~ ateşinden yanabm!. mtlteahhitlerinden Sln)'OI' OlllllM 

Vak'a şöyle olmuştur: şehit polis Mehmet için arkadq. 9"9ı...11 Diye uzanmalar .. Uğraya ufraya, alt gazinonun önünde halka 
llıriızıiktan 8UÇlu olup mev • lan 1200 lira toplamlflar ve aile- ı _Balkan muharebesi hanp ta· BUyUkadaya geldiler. k6rdftl(lm olmuş gibiJdL Kal6 

:ı!L~~ sabıkalı ıı·erhat oflu sine vermi§lerdir. ribte bleJadı? tikele bin bir ayak. A&ıl zan - balık daha snnsrkl&p11f. bir 
-..... caa evinden adliyeye Dahiliye veklleti de be§ yüz Ji. - uız de (4Birinci~1328) bak, fulya, papatya, gelincik~ ~emiyordu. Vapur,enlgel 
'*hilıntş ft sulh ceza mahkeme- ra göndermek suretile bu kederli 2 - Terk01 suyu fdıire ne vakit luı orada .• Herkes omuz omuza için gazinodaki nım ~imi 
~ 'Verilmişti. Davacı yerinde ye- ailenin derdine ortak olmu§tur. cetldl4li' dizilmlf, •apurdan çıkanlan se • Ahengini tutturnmŞtu. 
:ıı Kavaflar çarşısında terzi Mm- Hadisenin cereyan ettiti gece ; ~-=.:.. makinesi ne nk!t yirde.. Uç mandolin, Uç kltara, bir 

a ~ordu. Mehmedin Jamnda bulunan polis icat edildU Buradakiler bilebiltfin Kaptan- de hanendeden tepkldll eden 
8ze ltt~m bay Kemalin sorgusu Salim de IOflUY8 çekilmiş, kendi- _ ım ele • paşa çıplağı. G51ftalerl göbekleri· lam o zamanm revaçta olan ha 

rlrıe terzi Mustafa hınabk sinden icap eden iızahat aJmmJŞ • 4 - KavaüayU nerededir. Bun- ne, kollan koltuk altlanna kadar smı ~lıyordu: 
;:!':hakkında iahat vermeğe tır. Bilhı•a, Salimin hAdile esna- nm nesi mefburdur? açık. SırtJarmda maymunun sal. Yanmbi ,..._iti, ,.,_w 

lfbr. Bu izahat Ferhat oğ- smda arapça bildlii halde katile - Edirnebpnmm 7 kilametn.. t.am kadar dar fistanlar; etleri, 
~ Jılehnıedin aleyhine oldalmı • .. ıa; .. u- -.ı~ua: -uıde ihtar • zalmdadır. t.tanlluhan fetlünclea 1011 butbtn tutamam meydanda.. Jaotuna ·~ ...,1111 e'Y.-ııa• ,,..aı ra 711111bnıt Wlyik kemeri methar-
k.:...'-~"-! 

11 
gitmemiftir. So~lu da bulunmadıtı, 0 pce ~ el m • ...... Edanmı btrdmmkat dakha

1 
ifrit~~ 

~ usta.faya hücumla bir Wı attılt halde kuqunlann atet 5 _ DU.nyanm yan 'blJtiklütUncte. silmişti. Dama o unu, ~-
~ya takılı ucu slvriltllmi§ abucblmı ıördülü halde neden ld yı14ıs Jwııttfdir? rünü, dürtmeden, çimdiklemeden 

lJett davacnun bqrna apla • hemen mercüne müracaat etmf • - Merih. lmrdehq edi)'Or, eteğine yapış . 
~ ve: Jerek •babı: bekledili eonılmut • YENi SORCUURIMIZ Dllf, 1Jalmyordu: 
.. ;:: Ben seni yaşatmıyacafmı; tar. 1 _ AtatGrk Samauna hancf ta- - Başım ne kaldmyorsun, önü 
~ 8Ö7lüyorsun ! . rihte ~P ne baksana Milalüpıan !... Dönüp 
t"~nnıştır •ı• c.w• 1 • 2 - tatanbulcla salt ıı iken)•- dönüp ne duruyonun, arkanda başmdan kan akma- ıaımar .,ınanın eaerıerı ponyanm merkesi YoJrohmna'da ... ip canbaı mı oynıyor ki! Ayak -
~ı.mı. ve jandarmalar yeti· lzmirde Villyetten bütün kaza at kaçtır? lann dolaşıyor, yere kapanacak • 

~- llMmedi müfkülltla dışan kaymakauılıklan ile daire müdür- 3 - En uzan ,un baqi aydadır? ı sın da haberin yok f.. 
!Wlllblllftır. Mehmet hakkında lerine bir emir verilmil ve mimar 4 - Karaklydeld Yeraltı camii Ve ilave ediyordu: 

"""!"•._aı~dan ötflrfi zabıt va. Sinan'm eserleri hakkındaki ma. kimin tanfınduı yapılmıttır? · - Gelinceye kadar hel&k ol. 
~lmuş ve takibata bq. l8matm t,oplannıuı blldirllmiftlr. 5 - MWJdye mektebi ne ..ırit •- dum, bu ne uzun yol bu!.. Rab· 
~-.Terzi Mustafanm yara. Bu ıııalt1mat Türk tarihi arapma ~dı? metli ~la Buraya gitmiftim, 
~ kurumuna aönderiJecektir. .. _______ __.1 bu cltıece mm plmediJdi. Fan -

Dakikalar, ~yrekler 
halde sokaklar gene blrb 
perçin ..• 

Nihayet dülfim geqedi, 
dü ; kalabalık biraz dalılır 
oldu . 

M(lşteri alan arabacılar, 
şaklatarak, eşekçiler (Hapl• t) 
Jeri basarak Hristo, Nlmm, Ka 
den yolla.rmı tuttular. Ya,yanlanl 
bir kısmı yokuşa vurdular; 
kısmı da gazinolara,· *-la da 
ldddar. 

Klşit, ilkelede .., .... 
da kalmDJ, hamallarla mwDel 
mekteydi: 
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Betlehem' den Boston' a ! 
iki taralı köşklerle, otellerle 
dola 450 kllopıetre geçtim •• 

Massollal döşerse 
ltalya ae olar? 

bu Bir lngiliz 
bakımdan 

ihtimalleri 

muharriri vaziyeti 
tahlil ederek bütün 

Her büyük macera, ya muvaf. 
fakiyetle, ya muvaffakiyetsizlikle 
neticelenebilir. 

izah ediyor 

Amerika ihtilalinin baş,adığı bu şehirde Türki
yeye dair enteressan bir konfer~ns dinledim İtalyanın Habeş macerası da 

şüphe yok ki, bu iki sonuçtan bi
rile nihayet bulacaktır. 

t •• I • • •• 
'!Vevgorktan iki görünüş 

ltalyanm bu macerada muvaf
fakiyetsizliğe uğradırğı farzedilir
se bu hadiseden acaba neler do -
ğabilir? 

İngiliz muharriri Herdinad 
Tovhy bu suali ileri sürer~K oııa 
cevap vermeğe çalışıyor ve diyor 
ki: 

''Röyle bir hadise vukuunda 
acaba Sinyor Mussolini düşer mi? 
Yoksa onun düşmesine mani ola
cak hadiseler vuku bulur mu? Me
sele miihimdir ve büyüktür. Çün
kü Sinyor Mussolini düşmeden ön· 
ce sarılabileceği her direğe ıarı -
lacaktır. Bununla beraber netice 
ne olursa olsun, ltalya Düçeyi hı
rakmıyacaktır. Harptan önce ltal
yanların yüzde onu, on beşi Düçe
ye aleyhtardı. Bugün iıe bir tek 
aleyhtarı kalmamıştır. 

"Bunları bir tarafa bıraktık mı 
Sinyor Musolininin sukutu takdi
rinde dört ihtimal ile kartılaşmak 
mümkündür.,, , 

Bay Mu::•olini 

bu cetin maceradan kurtamı 
için -uğraştığı herkesin bildiği b' 
sırdır. Bununla beraber kralın 
ki rejime pek fazla tabi olması 
Ciyoletti'ye bile fazlaca teslimi\' 
göstermiş olması belki de vaziV 
te hakim olmasına karşı ileri sii 
rülebilir. 

Dördüncü ihtimal ise kralın i 
tifa etmesi ve Yeliahdın kral ir 
olunmasıdır; veliahd memleket 
te, bilhassa Şimalde çok sevilme• 
tedir. 

5 inci caJdecle umumi küti:plıane ve 42 inci sokak. R. C. A. radyo bina .. 

tngiliz muharririne göre bu 
döıt ihtimalin birincisi, komüniz· 
min İtalyayı kaplamasıdır. ttal -
yanm 1920 de komünizme maruz 
olduğu sövlennıisti. Bu olınamn 
aslı yoktur. Çünkü İtalyanlar, ko
münist değildir. ttalyadaki sosya-
listlerin sayısı, milyonu geçme • 
miştir. Onun için Sinyor M:ussoli
ninin sukUtu takdirinde İtalyanın 
komünist olacağı pek de tahmin 
edilemez. 

Sene ortası tatilinden istifade rın bazısı küçük yerler, lakin di-ı hakkında nutuk veren methur bir 
ederek Boslon şehrinde Harvarol ğerleri, mesela, ·Stamford, Nev sima. 
ve M. 1. T. üniversitesinde tahsil Haven, yüz binden fazla nüfuslu "Bugün size en CG: anlQ.ftlmıt 
eden bir kaç Türk arkadatı ziya. mühim endüstri merkezleri. Geç- bir memleketten ve milletten 
ret etmeğe karar verdim. Geçen tiğimiz tehirlerden · en büyüğü bahsedeceğim diye •Özüne bQ.f -
sene Bay Faik Sabri Duranın ke- Nev York, muazzam binaları ve ladı. "Bu memlek~t ve millet Tür
rimesi tarafından netredilen A- genif caddeleri ile insan aklının kiye ve Türk milletidir. Çocuklu
merika seyahatı hatıralarında, bu- heybetli bir heykeli teklinde göz- ğumda bu. memleket hakkında 
radaki otobüsler <> kadar methe- leri kamattırıyor. insan bu kadar öyle lena ıeyler if:tirdim ki, kendi 
dilmişti ki hiç düşünmeden gidip ahalinin bir arada. o gökleri tır kendime, büyüyünce bütün dün . 
gelme bir otobüs bileti aldım ve malayan binalarda nasıl yaşadık - yayı dolQ.facağım, lakin onlann 
ilk ~ro.baya atlıyarak yola çıktım. larına fafıp kalıyor. memleketine gitmiyeceğim) der -

Amerika da mesafenin hiç Boston şehri Amerikanın "Ye- dim. 

İkinci ihtimal, Musolininin su· 
kUtundan sonra faşist divanının 
ltalyaya hakim olmakta devam 
etmesidir. ttalyada bütün kU<L'et 
faşist divanındadrır. Kral, mecli 
sin seçeceği zatı hükumetin başı 
na getirir. Divan, Düçe, Kont dö 
V ecchi, Mareşal dö Bono, Bakan- ! 
lar, ayan reisi ve korporasyonlar 1 
reisleri, 1927 den başlıyarak bec: ehemmiyeti yok. Yollar ve seya - ni lngiltere,, diye anılan kısmında Lakin Umumi harpte tali beni 

hat vasıtası o kadar bol ve o ka- kain bir milyon nüfuslu, en eski 
dar rahat! ister yüz, ister bin ki- fehrilerden biri. Ahalisini memle
lometrelik bir yola çıkın kendini- ketin diğer kısımlarında yaşıyan 

zi Bebekten Eminönüne gidiyor insanlara nisbeteu daha az karış -
zannediyorsunuz!. mıt buldum. Yabancı olarak bura-

Bulunduğum Penıuylvania e . da en ziyade ermeni ve rum var. 
yaletindeki Bethlehem kasabasın- Boston iki kısma ayrılmış, bi
dan Bostonun mesafesi dört yüz risine Boston, d:ğerine Cam -
elli kilometre kadar bir şey, la.kın bridge diyorlar. 
12 saat süren otobüs yolculuğu Charles nehri bu iki kısmı bir
müddetince kendimi 450 kilo- birinden ayırıyor. Şehrin Cam -
metre uzunluğunda muazz«lm bir bridge tarafında meşhur Horvard 
ıehirden geçiyorum zannettim. E- ve M. 1. 1. ünivenitelerinin bina -
vet, bütün seyahat zarfında teker- !arı var. Bu mektep!er bizim bil -
}eklerin yağ gibi kaydığı asfalt ve diğimiz gibi birkaç binadan mü -
beton şotelerin iki tarafı rekkep değil, sahaları c!ört büyük 
evler, köşkler ve otellerle do- mahalleyi kaplıyor. 
lu. Tam on iki saat kırlık Boston ayni zamanda Ameri-
ve ağaçlık bir yerden geç kanın en mühim tarihi şehirle -
medik gibi bir şey. Öyle ki insan rinden biri. On sekizinci asrın so
bir şehirden diğer bir şehre girdi- nunda başhyan Amerika ihtilal; 
ğini hissetmiyor bile. Yalnız oto- buradan patlak vermiş; ve ilk de
büsün her durak yeri1'de şoför si- fa olarak burannı ahalisi lngiltere 
ze nerede olduğunuzu bildiriyor, hükumetine boyun eğmiyecekleri· 
işte o kadar. ni bildirmitlerdir. 

Otobüs Bethlehemden Bosto- Bugün radyoda Türkiye hak -
na kadar beş eyaletten geçiyor: kında çok enteressan bir konfe
Pennsylvania, Nev Jersey, Nev rans dinledim. 
York, Connesticut, Hhode lslaud Konferansı veren Captain Tim 
ve Maasachusetts. Her adımda bir ı isminde, her hafta Amerika rad 
kasabaya rastlıyorsunuz. Bunla- yolannda yabancı memleketler 

Avu•turalya orduaınun sallarına sene bakanlık yapan bakanlardan 
attı ve kendimi çocukluğumda o fırkanın sekreterinden, fevkalade 1 

kadar nelret ettiğim Türklerle gö- mahkemelerin reislerinden müte -
ğü• göğü•e çarpıfır buldum. Bir şekkildfr. Mussolininin sukfıtu tak 
gün, ak§ama doğru bir kaç asker dirinde bu meclisin vaziyete ha • 
o günü harp cephesinde yarala - kim olması ümidi çok kuvvetlidir. 
nanları toplayıp sedyelerle karar- Üçüncü ihtimal memleketin 

Faşist hrkası bütün İtalyan çocuk~ 
lan için yeni bir göğüslük yapmış 
bunların her çocuğun boynuna takılıt'" 
smı iat~miştir. Bu göğüslüklerin uze; 
rine İtalyanca ile "18 son teşrin gUtl, 

nü daima hatırlıyacağım,. sözü yazıl 
gahımıza ta§ıyorduk. Birdenbire kral etrafında toplanmasını ve as- mıştır. d· 

18 sonteşrin İtalyaya k:ırşı zecri tt 
bizden birkaç metre ötede bir fa- keri diktatörlüğün teessüs etme • b' 

1 
. k 

1 
ld.. .. d'' 

l d T ki • • • . ır erın "!'ar aştın •gı gun u. _.,/. 
rapnel pata ı. ür er yerımızı sidır. Zaten kralın, Habeş mac';! -

9
t 

kefletmiıler ate§ ediyorlardı. rası aleyhinde olduğu, ve İtalyayı İıtıl~bul 8~1edit.ı~-ıi Bu a.k~am sa 
Daha dikkatli davranarak işimize ============= S2hır1Yyatrosu 20 de 

devam ettik. Lakin ergeç Türk d~layı Öz~~ ~ileyor ve 48 saat ate· 11111111111111 " " .. ıe:cJiid 
topçus!lnun bizi bulacağını bili - §ı kesecegını ve bu zaman zar- e~ az Gom 
yorduk. Lakin bfrcirnbire hiç ümit lında yaralılarımı~ı top!ıyabilece 1 il · eJ1: ürkçeye çevır 
etmed:g"'imiz bir tey oldu. Türkler ğimizi bize bildiriyordu. . .,~ 

Vecihe Zeln" 
ateşi kesmiılerdi. Ayni zamanda işte ben Türkleri ı,öyle tanı - 111 H. zel<l 
Türk siperlerinin üstünde beyaz dım. flarpten 3onra Türkiyeye 
bir bayrağın dalgt1lanmahta oldu- çok gittim ve bu milletin harp za 111111111 ...-/ 
ğunu gördük. Bir asker elinde be- manında olduğu gibi sulh zama rransız tiqalrosu 
yaz bayrahla bizim siperlere doğ· nında da insaniyetperver, kabili HALK OPEIU;TI 

ru geliyordu. ".)izin kumandanı yetli bir millet olduğunu öğren Bu akşam sa~ 
d 20,30 da 

görmek istiyorum,, dedi. "Bu im,,. DENiZ HAVAS. 
mektubu ona vereceğim,,. Gözle - Bundan sonr«l Captain Tim Büyük Operet 
rini bağlıyarak onu bizim karar - Türkiyenin inkılabını ve Atatür 3 per<le 1 tı:ıblo 
galıa götürdük. Getirdiği mektup kün on sene zaTfında vücude ge- yazan: Yusuf 51 

büyük bir kumandandan geliyor· tirdiği eserler\ anl!\ttt. Geç olsur. ruri. Müzik: Ka 
du. Türk kumand~nı bu rr.ektup., da güç olmasın 1~tler. Nihayet A- lo Kapoçelli 

5
o 

la bizim kumandandan kendi as - merikahlar da hl\kiki Türkiyeyi Gişe gUndüz açıkttr. Fiatlar: 3~ _..
1

q0 
kerlerinin yaralı cukerlerimizi 1 öğrendiler demektir. - 60 - 7 5 - 100. Loca: 400 _.. 

19 
toplayan bizlere ate§ ettiğinden 1 Sadık M. Balkan Telefon: 418 



~ol Elze El ster, Almanların yeni yıldızlarındandır. Bu genç kadı na, ıon z'1manlarda birkaç filmde 
Verildi. Rol aldığı filmlerden biri de, "O dul bir kadındır ve ta 6ii münhaldir,, İ•mini ttl§tyor. 

'V cırner Bakster ve Roıel H udson, "Böyle kadınlar tehlikelidir,, isimli lilmin bir sahnesinde. 

1 Dört Bir Taraftan · 1 

~~flişf,.,,1·r0dha resminı gördüğünüz, erkek değil, kadındır. Almanların s· r Qyl' 
l)lqh l'İi 1 tanınmıı yıldızlanndan olan Mariyanne Hoppedir. 

Vcıri Yohcınna,, adlı fümde erkek kıyafetine giriyor 

Klark Geybl, at yarışlarına merak -
lıdır. Son hafta içerisinde 10 at arasın
da yapılan yarışa onun atı da katılmış 
ve ancak 8 inci gelebilmiş. Yarıştan ön
ce cokeyi yıldız ve atı ile birlikte res
minin çekilmesine razı olmamış, bunun 
işinin rastgitmemesine sebep olacağını 
ortaya atmış. · Buna rağmen yarışı kay
beden Klark, ayni zamanda atı ile yan
yana gazetelere resminin geçmesine en
gel olan ve kendisini reklam fırsatın -
dan mahrum eden cokeyine çok kız -
nuş 1 Halbuki, bu haber de bir reklam 
mahiyetinde değil mi? 1 

Konrad Vayd ve Herbert Marşalle 

birlikte oynadığı "Ben bir casustum,, 
filminde çok muvaff~k olduğunu gör -
düğümüz Madelen Karol, Holivuddan 
vaki davet üurine, tngiltereden Ame
rikaya doğru yola çıkmıştır. Holivud
da film çevirecek olan yıldız, şimdi 
yoldadır. 
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Gürcü Şair 
Rustavelinin 

Şota 

Eseri 
Şota Rusta'9'eli, 12 nci asırda yaşa -

nuş ve hayli şöhret edinmiş bir Gürcü 
şairdir. Bu şairin eserlerinden bazıları
nm filme ahnmasma karar verilmiştir. 
Rusyada çevrilecek olan bu filmlerden 
ilki, şimdi Gruzkinprom stüdyosunda 
çevriliyor. Filmin ismi "Kaplan Derili 
Şövalyet, dir. 

Şota Rustavelinin bu isimdeki man
zum eserinden mevzu alınarak çevril • 
mesine girişilen bu filmde, Koceti ka -
lesinin muhasarasında Şövalye Tariyel
le arkadaşı Şövalye Avtandilin Nestan 
isminde bir kızı kaçmşlan, gösteril -
mektedir. Bu kısmın filmin en canlı, en 
hareketli sahnesini teşkil edeceği u • 
muluyor • . 
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Tipler, kıyafetler, silahlar, örf ve a
detler, tanınmış Gürcü füimlerin ve 
san'atkarJar!n iştirakile tesbit edildik -
ten ve bu sahada hazırlxklar yapıldık -
tan sonra, filmin · ç~vrilmesi işine giri -
şilmiştir. Senaryo da inceden inceye he
saplayışla yazılınışiır. Vak'a kısmen 
dam altında, kısmen de açık havada fil
me alınacak ve tabiat manzaralannı se
çişte titiz davranılacaktır. Her sahne, 
çevrilmeden önce mutattan· fazla pru -
va edhmektedir. Müzik kısmı, .eski yer- Sıcak iklim yıldızı Dolores del 
1i şarkılardan alınmış motiflerle ortaya. Riyonun §ık bir giyinişi. Pek bol, 
konuluyor. gaye_t geni§ ve uzun etekli bir pe-

Meşhur Güreli şairin "Kaplan Derili [erin. Pelerin, koyu mor kadife~ 
Şövalye,, isimli eseri. şimdiye değin ~ d. B _L dak. 
ı ·ı· Alın F R d'll . "en ır. oynu etrcuın 1 çepe-
ngı ız, an, ransız ve us ı enne 

tercüme edilmiı bir eserdir. 4ynca 'bu çevre dantele, krem renktedir. 
eser üzerine tetkik bro1ürleri de ~ ... - zarif desenlidir, katı duruılud.ur, 
srlıruşttt. Hayli enli olduğu da görülüyor! 

1 
.. +· 

"Miki. Mavz,, ın mucidi Volt Dizniye Fransa hükumeti, ~imdi. 
yedeffe.n ıinemacdığa yaptığı hizmetlerine mükalat olarak "Lejiyon 
d'Onnör,, ni§anını vermiıtir. Ni§an, bu Amerikalı yıldız mucidinin 
göğsüne, Holivudda Fransa kon•olosu J. J. Viyala tarafından töreni• 
takılmıştır. Bu nişan takış töreninde, "Miki Mavz,, da hazır bulun
muştur. Resimde Volt Dizninin yanında gördüğünüz lmtikten bebek 
§eklinde olarak! .. Mucidi ile bir evde oturan bu lastikten bebek, daha 
doğru.u Fa're, mudicinin Kedisiz yerlere yaphfı seyahatlerde ona 
refakat eder! Şaka bertaraf, muci~, kendisin~ ötedenberi dolarlar ve 
üstelik §İmdi bir de. nişan kazandıran eserine pek bağlıdır. Adeta 
ona aııktır! Bunu çok yerinde bir söz ıayabilirsiniz ! 



Neş'e dersi 

Olmüş kardeşinin biricik oğ - söz verdim. tmkaru yok bırak -
!uydu. Onu kendi ailesine bağla · marn. Yemeği de bizde yiyecek • 
mak için kızile nişanlamak iste - sin. 
mişti. Kız babasını kırmamak, öl- Yaş günü pek neş'eli geçmişti. 
müş olan amcasına bu suretle bağ Gramofon gençleri çıldırttıkça A
ldık göstermek :fikrile bu teşeb • tap sakin duruyor, bir köşede bü
büse razı olmuştu. Gencin içtimai zülmüş oturuyordu. Onun bu hali 
mevkii fena değildi. Büyük bir krzlarcmn birinin dikkatini celbet 
bankada çalışıyordıu. Amirleri, ti. Danstan kendisini tanıştırarak 
maiyetindekiler kendisinden mem yanma oturdu. Konuşmıya başla· 
nundu. Terbiyeli, nazik, fakat ken dı: 
di halinde sakin, vazifesini be - - Bay, siz dansetmez misiniz? 
nimsemiş, geç vakitlere kadar bi· - Hayır Bayan, bugüne kadar 
le olsa, ç8J.ışmaktan çekinmez, oynamadım. Bilmiyorum. 
makine gibi yorulmaz bir adamdı. - Bu bir sebep olamaz. Sizin 
Bu noktadan istikbali parlak gö • gibi bir bayın dansetmemesi pek 
rülüyordu. büyük bir suçtur. Ne me-z;iyetiniz 

Arkadaşlannm dediğine göre, olursa olsun böyle bir yerde dan
yalruz bir kusuru vardı: Cevval, sa kalkmamak nedir bilir misi -
ateşli değildi. Iş saatlerinin dışın- niz? 
da sakin, sessiz sedasız yaşardı. - Hayır, bunu da bilmiyorum. 
İşte nişanlısı da bu halinden şika· - SöyleY,im öyleyse. Kızlan 
yet e"diyordu. Amcasmm kızını tahkir etmektir. Onlara ehemmi· 
sevmez denemezdi. Belki içinde yet vermemek, tenezzül gösterme. 
sonsuz bir aşk taşıyor, lakin bunu mek demektir. 
bütün canhlrğile gösterentiyorou. - Bunu da nerden çıkaraınız? 
Herhangi bir davete nişanlısını Ahlakımı bilseniz, böyle bir şey 
almadan gitmez, hiç bir kızla tek- düşünmiyeceğimi anlarsınız. 
lifsiz bulunmaz, kıskançlığa, mey- - Laf! Beni mazur görünüz 
dan verecek en küçük bir hareket anıma, siz galiba kaplumbağalar
göstermezdi. dan ders aldınız. Böyle kabuğu .. 

Bunlar, iyi, güzel, gelgelelim nuz içine gömülüp duruyorsunuz. 
amcasının Jazı Urgel başka birşey Bu halde cemiyete karışmak hak. 
biraz canlılık istiyordu. Genç a • kına malik olmıyan bir uşak dere
aamm evlerine gelip de sorulan cesine düşüyorsunuz. tşte tango 
yüz suale bir cevap vermesi, etra- başladı. Ben sizi idare ederi_m. 

fa neş'e saçmaması,konuşmak icap Kalkın bakalım. Merak etmeyin 
ettikçe, bankadan, işlerinden söz hocalık ücreti istiyecek aeğilim. 
açması Jazı fena halde kızdırıyor- Bu serbest kızın sözleri karşı .. 
du. Nihayet bir gün annesine son smda Atap kızarıyor, bozarıyor, 
kararım söyledi: kepaze oluyor, bir yandan da am-

- Anne, bu böyle gidemez, e· casmm sözleri kulağında uğuldu
~-tenııads~ ~ - ~orttu. Veöl~bJr +..-..~ 
blatıe.n.iz uymadı işte. sebetsiz sözlere meydan verme .. 

Gencin terbiyesi, temiz ve ki • rnek için kalktı. Kız, onu çok gü
bar hali yengesinin de hoşuna gi- zel idare ediyordu. Danstan son. 
diyordu. Amma, bu kusurcuğu da ra oturdular. Genç kız ona yavaş 
olmasa işi kocasına açtı. yavaş asriliği öğretiyor, fakat a • 

- Merak etme, kancığmı, meo rada talebesini paylıyan bir hoca 
rak etme! O kadar ehemmiyetli gibi ifnelemekten de vazgeçmi -
bir şey aeğil. Ben kolayım bulu " yorclı. Gittikçe teklifsiz olmuş gi· 
nım. biydiler. 

Evet, Bay anıca i§in kolayını Bir hafta sonra bir aile çayına 
bulmuştu. Yeğeni karşısına almış çağmlımştr. Nişanlisile birlikte 
öğüt veriyordu: gidecekti. 

- Bak, dinle. Sen çok iyi bir Bankadan telefon etti. Hazır • 
çocuksun. Çalışkan, terbiyeli, na- lanmasnu, akşam gelip alacağını 
muslu bir gençsin. Bu zamanda söylecli. Urgel hayret ediyordu. A· 
böyleleri pek nadir bulunur. Doğ- tap ilk defa olarak böyle bi1"§ey yap 
rusunu istersen sen bizim zama • mıştı. ''Haymlır inşallah,, diyerek 
mmızdan kalına bir şeysin. Doğ • gülümsedi. Annesi bundan pek 
nı amma, bu zaman biraz da yır - memnun olmll§tu. 
tıklı'k, kıvraklık, şen, neş'eli olma· - Gördün mü kumı merak . . . , 
YI istiyor. Ne yaparsın yavrum. etme, o da açılır demiyor muy. 
Zamanın modası. Böyle durgun dum 1 Bak nasıl dediklerim doğru 
oldukça, bir gün nişanlın ia seni çıktı. 
iStemiyecek diye korkuyorum. Al- Diyordu. Akşam 'Atap geldi. 
Iah göstennesin, öyle bir şey, olur- $en bir hali vardı: 
sa yüreğime iner. Sen bizim oğlu· - Urgel, hazır mwn? Bak bu 
m\17.Sun. Biraz açıl, biraz neş'e - akşam ne kadar eğleneceğiz. Ha; 
len! İşte o zaman emsali bulun - aklıma geldi; sen dansetmesini 
maz bir genç olursun. bilir misin? 

Atap da bunu takdir etmiyor - Vaktile bilirdim, amma ni-
değildi. Nişanlısının günden güne şanlandıktan sonra unuttum. 
kendisinden uzaklaştığını anlıyor, Bu sözdeki tariz Atabı utan. 
sıkılıyor, fakat bir şey diyemiyor- dırdı. Kızın hakkı vardL Bir yıl • 
du. Amcasının bu sözleri üzerine danberi nişanlı oldukları halde 
ister istemez tabiatini değiştinni- bir defa bile ona dana teklif et • 
ye karar verdi. Bu çok güç birşey. memişti. 

Öyle, amma ister istemez katla - Yaş gününde kendisile konuşan 
nacak, şen, şakrak arkadaşlarını kızın dediği gibi başını kabuğu 
taklid edecekti. • ı içine sokmuş bir kaplumbağa idi 

Bir cumartesi günü bankadan ki etrafını görmüyor, anlamıyor
çıkarken çok iyi görüştüğü bir ar- du. Nişanlısına tarziye vermek 
kadaşz koluna geçti: istedi: 

- Atap, dedi, seni bırakmam, - Ürgel beni affet, babanm 
eraber gideceğiz. ihtarı olmasaydı, bu suçum, daha 

- Nereye? çok devam edecekti. Bu akşam 
- Bize! Bugün üvey kızkarde- acısını çıkanrız. 

§İmin yaş günü. Seni götürmiye Gittikleri evde tanıdıkları kim· 

ISTANBUL: 1600 m. - 18 hafif 
musiki. la haberler. 19,15 Triyo: ke -
man viyolonsel, piyano, sütildyo un'at 
kirlarmm tarafından. 19.45 Nefesli aaz 
Jar. (oda muıikiai eserleri), 20,30 ıtüd 
yo caa tanıo ve orkestra grupları. 21, 

Dil YAZILARI 

Güneş - Dil teorisine 
göre tecrübeler 

-2-
35 ıon haberler. Sut 22 den ıonra A
nadolu ajanımm gazetelc;re mahsuı ha 
vadia ıerviai verilecektir. 

BERLIN: 356,7 m. - 19 MUnihten 
konser. 20.45 hab. 21,05 Alman - Yu
nan ıeceai. Temsil. Berlin bilyjik radyo 
orkestrası (Şef: general musiki direk
tar Erich Orthamann, Tiana Lemniz 
( eoprano) kitsa Furlitaki ( aoprano) 
Kotb Milana (tenor) 1 sözler, 2 Glück 
Un "Jphigenie" operasının uvertürü 3 
söylev 4 altı Yunan halk prkıaı S söy 
lev 6 senfoni No. 1 Petridis 22,20 cğl. 

ork. kona. 23 hab. 23,20 konuıma. 23, 
30 KCSnigıbergdcn eğlenceli v«:_ halk mü 
ıi&i konı. 

BUKREŞ: 364,5 m. - 1s,1s plik. 19 
konf. 19,15 plak. 20 hab. 20,15 çift pi. 
yano konseri. 20,50 ıan kons. (Beetho
ven: tch liebe dich, Denza: Sel, Toati: 
L'ultima Canzone, Loeve: Prens Eu .. 
ıen.) 21,10 konf. 21,30 senfonik kon
ser. (Lattuado, Guarino, Sinigaglia). 
23,45 haberler. 
BUDAPEŞTE: 550,S m. - 18 ptak. 

18,30 konf. 19 plik. 19,55 konf. 20,30 
Kiralyszinhu'dan naklen "Don Juan o
perası (Mozart) 23,55 Lajoa kiaa çin • 
ıene orkeıtraaı. 24 Almanca konuıma. 
24,20 Britania otelinden naklen caz. 

PARIS: 431,7 m. - 20 eğlenceli 

konı. 20,30 hab. 21,38 orkestra kona. 
22 konuımalar. 22,30 Pariı ulusal or -
keıtrasının konseri. (Humperdink: 

Bar (Par) = aç.ak, parlak, yüce 
olmak ( ıtık yukardan piden ıe
lir) demekljr. 

Bar bara = Semtürreiı, yücel. 
mit olmak. 

Par (Altaylılarda) = vücut 
varlık. 

Pur 
varlık. 

(Çovvaıçada) = vücut, 

(1) (2) (3) 
Ber = iğ+ eb + er 

0 (1) iğ Kök. Parlaklrk, m~v· 
cut ve kuvvetli varlık. 

(2) eb =ana kök mehumunu 
tecelli ve tece11üm ettiren radikal 
köklerdendir. Burada affikı ola -
rak ana köke bağiıdır. 

(3) er= ek. Her hangi bir nok
ta veya aahada m~fhumun müı -
bet olarak tekarrü: ve temerküzü
nü ifade eder. ( eğeber = ber) 
parlaklığın, yükıekliğin üzerinde 
temerküz .ve tecelli ettiği ıüje ve
ya obje demektir. 

Burada kaıdedilen ıahıı oldu. 
ğuna göre, kendiı!nde yükseldik 
veya parlaklık tecelli eden tahıs 
demek olur. 

Haendel und Gretel 2 Liızt: 3 Saint r------,.---.... ---
Saenı: Totentanz. 4 Berlioz: Symp -
pbonie Cantaıtique Ravel: mart. 24,30 
haberler. 

ROMA: 420,8 m. - 18,10 hafif mu
ıiki. 18,55 hab. konf. 21,35 radyo pi -
yeti. 23 caz. 23,45 haberler. 

VAR.ŞOVA: 1345 m. - 19 piyano 
konseri. 19,30 haberler. Monoloğ 21,!0 
kilise korosu 21,45 haberler. 22 orkea -
aıı..ı.e .... ~L ,(MQUll! "D~ Z-.... 
berflöte'den haqlar. Ppccini ~Turan ,., 

Takvim 
GOD dolUfU 
GQn batıfı 
Habah IWDUI 

Otle namazı 
lldnd1 namazı 
Akl&Dl namazı 
Yatsı namazı 

lmaak 
Jlll\ gtıÇC~1ert 

Yılm k•lan g(lnlert 

... Çutamba 
1 II.Kln ILKlnun 
6 Şevval 1 Şevval 

720 7,20 
1711 17.12 
6,15 616 

1225 12,25 
14,57 14,58 
17,11 17,12 
18,47 18,48 
536 5,86 

.21 22 
345 344 

dot"dan havalar, Massenet Scene Na - ._ ____ ..;,.ı,. ___ .ı,.. __ _. 
politaine, Giordano ''Andr~ Chenier'dcn 
parçalar: Haacagni: ''Cavalleria Rus .ır-·8---0---R--S--A·-.... -. ticana" dan hav. Verdi "Aida" nın mu-
zaffer marp 23 yaylı sazlar kuarteti. 
(Schubert; "Der Tod und daı Mildcben 

20 
• 

1 
• 

9
36 •o ... ..... 111a1arme1a yddm ip.retli olanlar, ._ 

23,., aonupna. 24,0S pUllA. rinde maunele görenlerdir. Rakamla; 
ViYANA: &08,8 m.- 18,30 konıer ... ı U te kapan11 u.tıı ftyatıanur. 

saati. E1K Weicl, Pazze!er ( ıoprano). p A R A L A R 
Rolf. Telaıko (Bariton). eserler: Franz • Londra 622 -
Schubert. Vıc Neaaler. 19 kon. 19,25 • Nevyork ~ _ 

*Viyan& 2' -
*lladrld 17,-

19,SO konf. 20 hab. 21 Prag - Viya • • Parı. 187.°- *Berlln 82 -
na: bir mllzik maçr (Prag ıtUdyo ork. •Mlllno 1~ -
tef: Otakar Parlk). Jozef Suk'un eser- • Brllluıel 62 -

*V&r§ova 2'-
*Bu4aP91te 25-

teri (Viyana St. ork. Şef Max Schön - • AUna 
24 

-
• Cen\vre 811>,-

*Bükfef 18-
•Belgrad M-herr). Mosart, HenberO'er, Hellmesber· • •Sofya 24 - •Yokohanıa 8' -cer. 22 "Cuma ıtınU erken,, piyes. 22 • Amaterdam 88 ... •Altnı 9'6 -

30 tefrika. 23,10 Fr. Rheidlnger'in e • • Pral 06 - 4UO 
*Banknot 28lı -serleri (kuartet). 23,SS konuıma. Leh- • Stokholm 52 -

ce kon. 24,35 caz. Cb. Gaudriot. •-------------"' 
ÇEKLER 

* Londra 62'l.00 * Viyana 4 24 
* Nevyork O 7!iji6 * lıladrfd b 8216 
•Parla 12 06 * Berlln 1 9i62 
ııı MllAno 9 9480 * V&f'IOV& 4 2210 
* Brüksel 4 'ifYT~ * Budape§te 4 W~ 
• AUna &109S..ı :ıı BUkrq ıos Oö75 
*Cenevre 2 44-1~ * Belgrad ~ 9U2 
* Sofya 64 32 * Yokohama 2 7&68 
* Amsterdam 117U * lıloekova 1090 26 
ıcr Pral 19 2Uı6 • Stokholm 8 12 

latlkrazlar Tahviller 
* 1933 T .Bor. I 28 S0 Elektrik 0000 

" ,. " n 2100 Tramvay 81.70 .. "" 
m 2120 Rıhtım 1'00 

btık.Dahllt 1 99 00 Anadolu I ,146 
Erpnt bttk. 96 00 Anadolu il ,1.46 

1928 J.. il 1000 Anadolu m 140 
•&Erzurum 91)00 KllmeuUA uro 

züne vuran kızın önünde mağlüb 
olmuş ; belki de nişanlısının eski 
halinde kalmış olmasını daha iyi 
bulmuştu . . 

••• 

. (1) (2) (S) 
Hit = iğ + ih + it 

( 1) iğ = ana kök. Aııl, 
efendi, hi.kim'dir. 

(2) ih = ana kök a 
kendinde tecelli, teceaıülll 
ıüje veya objeyi gösterir. 

(3) it = ek; yapıcılık, Y , 
cılık, yapılmıt olmakhk bil 

Şu hale göre (iğ + ib + ' 
(hit), (it). Kendi.Binde bü 
efendilik, hi.kimlik vaıfı 11t 

ve tam bir tekilde mevcut o 
ıüje demektir. 

(Hit + Hit) = (Hitit). 8' 
ııftaki inıanlardan müre 
içtimai heyetin hüviyetini *'' 
11flarını göıteren ve (red 
ment) kaideıiyle yapılmıf 
bir iıimdir,, diyerek Sü 
Fırtına Tanrıaı olan (Adad) 
minin de bu ıurelle yayı 

anlatıyor ve bizdeki (kat) lı 
lere geçiyor: (Katakiya, 
katarve, kBtıl, katma) yı .. 
tan ıonra analizlerini yapıf 

(1) (2) ( 

Kataro =Kat + ar + 
" ( 1) Kat = yükıeklik, ı 
(2) + ar = bu yükıekli1' 

ıtığın bir obje üzerinde k 
ma11. 

(3) + oi = itte ıtıiın 
yükaekliiin kendi üzerinde 
kıldığı ıaha veya obje. 

Adriyatk kıynarındaki ( 
ro) adında bir yükseklik, bit 
bareklik var aeme-ktir. s .. 
tima1inClcki (A'Kad ili) de 
göre çok yüksektir. Bizd · 
iılmler hep yükıek yerlere 
mittir. Halep yolu üz 
(Katma) köyü de böyledir. , 

(1) (2) <'' 
Katma = Kat + am + J 
(1) Kat = Yükseklik. 
(2) am = egonun ken • 

ni yükseklik bu ıüjede ıa,a
mittir. 

(3) ağ = manayı tunallP"'I 

iıimlendiren ek. 
Bu köy Halep civanncla 

ıekliiin en yakın ıahada 
nünü ıöıterir hir vazi1 
(Kat), (gat), {agat) 
ilıilidir. 

Altaylrlarm ( eezi) d 
ruhlara Buretler (Kat) 
Katlar dağ kayalarında 
gökten dütmüt ruhlardır. 
ya91yan Tunguz'lar Kutup 
na (Hada) diyorlar. 

Mançolar, dağın yüksek 
deki kayaya (Had) iımflll 
yorlar. Bizde de : Kat) 
huzur manaaına ıeliyor. J. 
manın ikinci, üçüncil katı, 
zatın yükıek katı (huzurd~ 
Dağ yükıekliği ıihi. Maddi 
ratıcılık, kudret, ,erefli 
bi manevi bir yülueklik, 
ifade eder. 

Dai kelimesi vükıeklİ~ 
kre olarak ıöaterir. Buntı 

tize edelim. f!.,. 
(1) (2) .ti. 

Dai = r.I +ad 

(3) af = Yükıekliji 
tecelli ettiren ve adını k~ 

.<~ 
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!ransada kabine buhranı 

)aladye: istikbal henüz 
bul tlarla dolu, diyor 

. ff eryo, menfur bir takım 
ıı altında kalamıyacağını 
ı, e1B· 

ithamlar 
söyledi 

1~ ,,. Fransız gazetesine göre kabinenin 
"#Jef at mazbatası Lavalin dönüşünde 

imza edilecektir! 
't l>e.ris 20 ( , 1 l ' A.A.) - Dün radi· 

.. •oıya}' t f k 

~
il . 11 ır ası baıkanlığına 

a "'~~t olan Bay Daladier bu 
'llftttı • , 

l•" '-natıe_' ıcra komıtesinde .ıu be -
••s· bulunınuttur: 

SO Or;~e terettüp eden ıey, teırii 
ef .. •· ar almak değüdir. Büakiı 

cen· • 
rzı teıbit etmek ve ona 

etb ettirmektir. lıtikbal, he-
~ Qlatlarla doludur. Zirai 
.. '~ 0e iııizlik her taraf ta hük

q lii 
i4r ~ektedir. Devleti ve ba-

td rt r.... lfcu/ı kuvvetlerin vaaayetin· 
• 'Clfrt h i d• cırmak ve paranın kirası· 
•~r~· 1'?1ek lazımdır. Radikal 

afJ,;Qh 1
' fımcliki ekonomik ıiıtemi 

ot1tll>ıQ/ ~mek hususunda ön ayak 
(5'-r b 

1 ~r. Bank de Franıa gelince; 
ol~t:~ 0rıın yalnız zenginlerin 
t'~ f!cek~e~i bir oltın külçui 
1' l1le

111 
;aıı~ı almıı olduğunu 

,t 'ıtı ~ e te tereddüt etmiyece • 
: rfık Franıada iki kuvveı1 
10°;'1 ntemleketin kuvveti ile 

r ttr:am aksiyoncrlerin kuvveti 
8 Q mevcut olama:. 

(~ l'li~Y.Daladier. halkçı cepheyi 
l?ttın ~•tünde bir teıekkül ıa
le&gını söyledikten ıonra 

ltlttt~ 'hpılaca o n intihaba. 
i ''.R 1~ ederek §Öyle demi§tİr: 
AohOi "'1ıluıJ partiıi, ük ıeçime 
'SJ't~~ hını alabildiğin.e a~mıı ol • 

~itici ~lele gitmelidir. ikinci ae-
ı1)"" e ile I . . I ., 'l(le,İtı. G§ızmı ve onun men a-

.1 a.ı'>IQ ~ 1flQğlGp etmek için bütün 
tiitıı;•Yet~iler araaında bir itilal 

,ii aa e ietirilmui icap eder. 
··o i,I\ Y Daladierin bu· beyanahn

ı . ıol\re. B 
!-\ltl' ay Albert Bayet, Bay •n d . bih 1f aıyasuını tenkit ve 

. ~ etınit ve bir takrir vermİ§· 
laın takrirde f ırkanm bütün 

• tirl'k fi\ Bay Lavalin ıiyuasına 
ktad ettneai menedilmekte ve bu 

eııl rıc_ :. r~ye ınUracaat vukuunda 
... w~rn._. 1~1Plini eıasına riayet 0 • 

dt" 8 1 ıatenilmektedir. 
. ..l. ly li . t 

d~j,'1l'tteJt ~l'rıot da bir nutuk ıöy-
,,.~llt' ınılli birlik kabinesinde 
ııt~d • hk;:>'etçilerin her türlü feda
ı1 \ı, "1.:frı ihtiyar ctmit oldukları-
~ "il Ur b' d, k I ır takım ithamlar al-

1~e)h '8' aınıyacağını ve binaen • 
i •tt h ay lavalden tekrar ıer -

lreker ka it h 1 ıne VUfmuını iı -
f;t Bay ~=n~uiunu ıöylemittir. 
;:__t~ttı d'i rrıot, kendi mukadde. 

) ·~~dd 1 
er radikal bakanlann 

'' ~e"1eltteratında.n ayırmak iıte . 
Jıı ·r e olu d' 117 ı lıı d P ra ıkal bakanlann 

i1' ~'k ola e~ek kahine buhranı de-
. llay ~gı~ı beyan etmiştir. 

~t1lli dokltierrıot, komiteyi f aaliye -
• ~, •iya1~ n daireaine haıretmeğe 

lod ı l'lleı ı· , 
a.ıcı t>a • u •Yelleri pal'limen-

yola gitmek arzusunda bulunduk
larını söylemitlcrdir. 

Bay Laval, bu takdirde kabi
nenin mü~terek iıtifanameıini 
Bay Lebrun' e takdim edecektir. 

Bay Laval'in dostları, kendisi 
ile telefonla görüımütlerdir. Bu 1 

zevat, Bay Lavalin yeni bir isti
zah esnasında radikallerle kendi
si arasındaki ihtilafın meclisçe 
halledilme.si hususunda ısrar et ·' 
miyeceğini söylemiılerdir. Hükii 
met programının büyük bir kısmı
nı ifa etmi§ olduğuna kail bulu
nan Bay Laval, kabineyi yeniden 
teşkil etmek vazifesini üzerine 
almıyacaktır. 

GAZETELERE GôRE 

Pariı, 20 (A.A.) - Gazeteler 
radikal bakanlarm istifasının her 
halde kabinenin istifasını intaç 
edeceğini kabul ve teslim etmek 
tedirler. 

Gazeteler, çıkacak olan kabi
ne buhranının çok nazik ve müı· 
kül olacağını yazmaktadırlar. 

Le Joumal, yazıyor: 

Radikallerin takrirlerinin met
ni, ratlikol bakanlara istila etme
lerini ihtar mahiyetinde değildir. 
Maamalih bu takrir, radikal ba· 
kanları adeta sarih bir mrette İs· 
tilaya davet ediyormuı gibi, on
ların kabineden çekilmelerini İÇ· 
tinabı imkansız bir hale getir~ 

mektedir. 

Petit Parisien, diyor ki: 
Kabine buhranının dünden iti

baren açılmtf oldnğuna inanma · 
malı, mucfaelere inanmak demek 
olur. Bizler iıe mucizelere inan · 
mıyoruz. 

Populaire gazetesi, yazıyor: 
lf, hal ve teıviyt> edilmiftir. Ka· 

binenin rami mt>rıcudiyetinin ne 
zaman hitama ereceği malum de
ğildir. Fakat ilaha §İmdiden öl · 
miif olduğu biliniyor. Velat maz
batasının Bay Lavalin Ceneore · 
den avcletini müteakip tanzim e

dileceği zannolunuyor. 
Petit Journal, kabine buhranı· 

mn önüne geçilemiyeceğini yaz 
makta ıJe Bay Herriot ile Bay La
rJalin yeni kabineyi lethilden im • 
tina edeceklerini tahmin etmek
tedir. 

Bu gazeteye göre Bay Lebrun. 
yeni kabineyi teıkile radikaller -
den bir zat memur edecek ve b•ı 
zatın le§kii edeceği kabine, gün -
delik İ.§leri görecek ve zihinlerin 
ıükiınunu ve ihtirasların sükunu 
içinde yeni intihabatı hazırhya. 
caktu. ('' ,ğ, teı:ı: nıenauplanna bırak • 

J l.-4 V eyleınittir -----....,.,;------
}) .'.ı\l BUGON ~ARISTE dan!stanhal 5 inci icra memurluğun . 

)a, 't:ıa, 20 (A 
I b l'ın Paris d.:A·) - Bay Laval, Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu • 

) ' tUnü b ~ oner.ektir. Çartam- harrer ev e~yasr 22-1-936 tarihine 
~~1-., a anların bir toplantı müsadlf çarşamba günü saat 9 dan iti -

t 'tt ~l'riot'nu: ~.toplantıda Bay haren Şişlide Bomontide İzzet pa§a so
, l 'Ülterne}d· ıstıfaırnı vermeıi kağtnda Rote apartımanrn ı o. lu da-
l '\\.n} it o·.. iresinde satılacağından taliplerin yev-

a.r, Ba · ıger radikal ha · mQ mezkurda bulunacak memura müra-
y Herrioenun gittiği c;atlart ilAn olunur. (19204) 

Dünya.dan 

lık°'yada Glen Noe ıelaleıi ve Ben Cruachan 
kmlı dağı. 

Avustralyanm cenup mıntakasr çok 
büyük yeraltı mağaralarile doludur. Bu 
mağaralar Avustralyanın yan valı§i bir 
halde yaşıyan yerlilerin bulunduğu yer
lerdedir. Bu mağaralardal:i istalaktit 
ve istalagmitlcri tetkik eden ar1iyatsı -
lar onlann tarihini bundan beş W" se
ne önceye çıkarıyorlar. 

Bu mağaralardan geçenlerde keşif ya
pılan birinin resmini buraya koyuyo -
ruz. Bu mağara Abrakurrie mağarası 

adını taşıyor: 50 metre yük::ekliğindc, 

60 metre· genişliğinde ve 400 metre u
zunluğundadır. 

-
Resimler H 

I 

Holivud yıldı:larının Kloridada giydikleri 1011 

mayo modellerinden 

Abrakurrie civarındaki mağaral:>r 

yerliler tarafından çok me~'um bir yer 
olarak tanınmıştır. Abrakurric mağara
sının ağzında kanlı bir el izi vardır. Ta

rihçilere tetkik mevzuu olabilecek bu 
i aret halkı ne kadar korkutsa yeridir! 

Büy~ın Okyanosta manevralar yapan Ame."il~a donan
masına ail ilk Terimler. 
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Bozcaadada bir gece 
Dalgalann arasında heyecanlı bir yol
culuk, bir kahve ve 70 lik matmazel! 

Bozcaada, (Genel aytammz -
ilan) - Sert, soğuk bir havada ve 
zifiri karanlıklar içinde bu küçük 
adanın epeyce uzaklarında aemir
liydik. Kayıklar bir türlü gelemi
yorlardı. :Vapurumuz düdük ça -
lryor. Yolcular titizleniyor. "Ga -
Jiba dışarı çıkamıyacağız.,, di -
yorlaidı. Neden sonra insan ses. 
Jeri işittik. Koyu karanlıklar için
Clen yükselen bu tel&şlı sesler, hay
ra deWet etmiyor, herkesin ce • 
earetinl kırıyordu. Vapura yana. 
f&D kayıkların iskeleye çarpma -
lan ve bir kere havaya doğru yük 
seldikten sonra bir kere ae çukur
lara Cfoğnı yuvarlanmaları aışa -
nya çıkmanın ne kadar tehlikeli 
olduğunu gösteriyordu. Artık çare 
siz.. Mutlaka çıkma}{ gerek! .. Ev
veli ben atladım. Arkamdan bir, 
bir aaha aerken kayığı doldur • 
'dulC. Bu arada, ihtiyar bir bayanı 
Cfa hamam bohçası gibi iskeleden 
indirip yannmza attılar. Kayık 
küçük, aalgalar büyük, rüzgar 
sert, manzara korkunç! 

Vapuraan ayrıldık, rüzgar ve 
aalgalarm önünde sürüklenip gi
diyoruz. Uzaktan adanın tek tük 
ışıklarını görüyoruz. Nereye gitti
ğimizi bilemiyoruz. Kayıkta qç 
~iyjz' O da belli değil! Yamm· 
~aki bayan durmadan bağınyor. 
Allaha yalvanyorve "(Ah ne ettim 
de buralara geldim) diye çığlık -
lar kopanyor. Meğerse adadaki 
hasta kızını görmeğe geliyormuş. 
Ben, bir aralık teselliye uğraştım, 
faliat para etmeCfi, nihayet biraz 
çıkıştım, böylelikle yaygaracı ba
yanı IUSturabildim. Onun liağırıp 
çağırması hepinüzin maneviyatını 
altüst etmişti. Bilmem ne kaaar 
saman geçmişti? Kayığımız sert 
tilr cisme çarptı. 

Meğer iskeleye yanaşıyonnu • 
fUZ. ~(Oli yarabbi! Sana şükürler 
~lsun. )" 'dualan içinae ve bir tur • 
fU lialintie iskeleye çıktık. Ben, a
«fayı evvelce bildiğim için acemi· 
llk çeJöiıiyecektim. Fakat, gözgö
zü göımiyecek aerecedeki karan -
hk tieni §&§Uttı. Önüm sıra gi • 
'i!en bir iki kişinin tuttukları cep 
fenerleri sayesinôe yol alabildim 
ve karşıdan görünen bir lambanın 
J§Iğma doğru giderek selamete 
çıktını. Burası bir kahve imiş. t -
çeriye girip oturdum ve derin bir 
nefes aldım. Orada oturan yerli • 
lere öazı şeyler sordum. içlerin • 
'de tütxçe bilen yokmuş! Bilenler 
varsa da onlar da çetrefil ve çat
ra patra konuşuyorlar. "Neden 
türkçe bilmiyorsunuz?,, diye çı -
lö§tım. "Ne yapalum efendi, bi • 
zim rum ... bizim kayf e ayn, Türk
lerin kayf eleri ayn!,, dediler. "Öy 
le ise bana orasını gösterin,, de • 
Ciiın. 

Y amma bir adam kattılar ve 
beni Türk kahvesi dedikleri dara
cık ve dumanlı kulübeye gönder -
ailer. Burası işyarların mahfeli 
imi§. Her ne hal ise orada beni ta
nıyanlar çıktı, üç dört masa var· 
'dı, hepsinde iskambil ve tavla oy
nuyorlarôı. Biraz daha orada o -

turduktan sonra benim için bir 
pansiyonda hazırlanmış olan oda
ya götürdüler. Pansiyon deyip 
geçmiyelim. Burası Bozcaadanın 
bir (1splandid palası) dır. Ben .. 
den başka üç misafir daha var. 
Odanın birinsinde de üç beş kişi 
hem şarap içiyorlar, hem de po -
ker oynuyorlardı. Beni de çağır -
dılar, fakat özür dileyip gitme -
dim ve kendi odama çekilerek yor 
gunluğumu gidermek istedim. So
yunup karyolaya benzeyen bir se
dirin üstüne uzandım, sabaha ka -
aar büyük bir testerenin ağzında 
yatan bir adam gibi sağa sola dön 
meden ötürü uyku için vakit bu -
lamadım. Sabahleyin bir de ne 
bakayım 1 Pansiyoncu matmazel 
meğer karyolanın üstüne birer ka
rış aralıkla dört tahta koymuş ve 
bunun üzerien bir parmak kalın -
lığında bir döşek yaymış! Ben bu
nun üstünde yatmışım! 

Belim, sırtım, kaburgalarım a
cıyordu. Zavallı matmazel! Bu 
halimden dolayı çok mahcup oldu 
ve beni bu akşam daha yumuşak 
bir yatakta yatıracağım vaat ede -
rek gönlümü aldı. Yetmiş yaşla -
nnda olan bu Öinç kokona ertesi 
gece bana hakikaten bir numara 
daha yu n 15rr yat! !zırlam 

tı. Diğer misafir arkadaşlara ba
şıma gelenleri anlattım. '(Aman 
biraaer ne diyorsun? Buna da şük 
re'aelim. Eğer bu matmazel de ol
masa hepimiz sokaklarda Kalır -
dık Bereket versin ki burasını 
buluyoruz da perişanlıktan kurtu
luyoruz!) de'diler. Bu söz üzerine 
ben de onlara hak vererek artık 
bir 'daha sesimi çıkarmaz oldum. 

R. K. Cantürk 

Adana da 

Belediye cezaları 
Halkın sızlanmasına 

sebep oldu 
Adana, (Özel) - Adana be

lediyesi, son ay içinde yeni bir fa
aliyet göstermeğe başladı. Halk • 
tan muhtelif vesilelerle cezalar a
larak onlan belediye yasaklarına 
itaat ettirmeğe çalışıyor. 

Mesela, hayvana fazla yük yük 
!ettiğinden, sokağa bulaşık suyu 
döktüğünden, ekmekleri hamur 
çıkardığından, zahire fiyatıarı • 
m etiket üzerine yazmadığından 
sokakta bir kenara işediğinden, 
yemiş dükkanında bakkaliyeye 
ait şeyler sattığından, muayeneye 
gitmediğinden, yolun sağ tarafın
dan gitmediğinden ve saireden ce
zalar alıyor. 
Şimdiye kadar onsekiz liste çık 

tı. Dikkat ettim, hemen her liste -
de ceza olarak alman paraların 
yekftnu 50 - 60 liradan aşağı 
düşmüyor. Belediyeye mükemmel 
gelir Cleğil mi? Halk bu parayı ve
rirlCen bir çok şikayetlerde, dedi
ko'dularaa bulunmuyor değil, fa • 
kat der'dini anlatacak bir makam 
yok! 

Bunlar; "Belediye bize yasak-

• 
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Balıkesir de 

Sokağa tüküren 
ceza verecek! 

Ş~hrin tem;z tutulması 
için kararlar alındı 
Balıkesirde il genel sağlık ku -

rumu toplanarak şehrin sağlık du
rumunu ilgilendiren işler üzerin
de görüşmüş ve çok faydalı karar 
lar vermiştir. 

Bu kararlar şunlardır: Urayca 
kabul edilen genel caddelerdeki 
ahırların hemen kaldırılması, nal
bant dükkanlarının ve hanların u
ray öğreneğine göre düzeltilmesi, 
pazar günleri köylü hayvanları -
nın ev ahırlarına sokturulmaması, 
toplanan gübrenin en çok 24 saat 
içerisinde urayca gösterilen yer -
lere taşınması, karasinek ile savaş 
yapılmak için ahırların öğreneği -
ne uygun bir şekle konması, ev • 
lerae, dükkanlarda toplanacak o
lan süprüntülerin kapalı kaplar i -
çinde biriktirilmesi ve bu kapla -
rın uray temizleme memurlarına 
verilmesi, bütün esnafın karasinek 
savaşına iştirak ettirilmesi, otaş 
zamanından önce sinek kaplan el
de etmelerinin urayca temini, so -
kaklara tükürmek hakkındaki u -
ray yasaklarının uykutlanmRsı, 

genel yerlerde müzadı taaffün ma 
yi dolu tükürük kaplan bulundu
rulması, bütün bu işlerin önemini 
canıa·dıracak, bunların halka iyili
ğini telkin edeeek afişler: yaptırıl
ması, sokağa tükürmenin onune 
geçmek için tükürenlerin urayca 
cezalandırılması. 

Balıkesirde tarım işleri 
Balıkesir vilayeti fidanlığın -

da bu yıl 300,000 köklü Amerika 
asma çubuğu yetiştirilmiştir. Bu 
çubukların hepsi ilçelerin ihtiyaç
larına göre parasız olarak aağı • 
tılmıştır. 

Diğer taraftan ürünlere zarar 
veren yaban domuzlarile bütün 
il çevresinde savaş yapılmaktadJl'. 
Bu savaşlar köylüler tarafından 
yapılmakta ve icap edenlere ba -
rut, kurşun, domuz avı için kırma 
çifte tüf ekleri hükumetçe veril • 
mektedir. 

Mükellefler hisselerine düşen 
hayvan rnikdannı üç ay içinde ta
mam!amak mecburiyetindedirler. 

Bu işleri takip etmek üzere 
merkezde üç, ilçelerde de ikişer 
muakkip çalıştırılmaktadır. 

Ekim mevsimi bitmiş oldu.~ i
çin büttin köylü bu muzır hayvan
larla mücadeleye ba.~lamış bulun
makta, her köyde sürek ayları ya
pılmaktadır. 

Şimdiye kadar yapılan bu sü
rek avlarından çok iyi sonuçlar 
alınmıştır. 

ları f>il<liren ne gibi tebligatta bu
lundu, nelerin cezaları icap etti -
receğini bildirdi?,, diyorlar. 

"Evlerin lağımları yok, suları
mızı nereye dökeceğiz Sokaklar 
pislikten ve çamurdan geçilmez -
ken, bu ecza da ne olu~1or? Bazı 
adamlara ceza yazılmıyor, acaba 
neden?,, gibi şikayetler işitiliyor. 

Her halde medeni bir şehirde 
helediyenin böyle cezri kararlar 
vermesi ve tatbikine başlaması 
yerinde bir harekettir. Kötü adet
lerden vatandaşları uzaklaştır -

· Altı yatı okulu birden• 
Buluda açılan oku11ar - Zehir)i gazi 

karşı kurs - Yangın 

Bolu, {Özel aytarımızdan) -
!ktısat vekaleti maden taharri ve 
tetkik enstitüsü şefi Bay Enis iki 
ecnebi mütehassısla birlikte Gök
çesuya gelerek on gün taharriyat 
ve tetkikat yaptıkan sonra Anka • 
raya dönmüşlerdir; tetkik eltik -
leri şist madeninin çok zengin bu
lunduğu, bundan başka civarda 
nikel madeninin de görüldüğü öğ 
renilmiştir. Heyet ilkbaharda tek 
rar gelerek bu madenlerin her bi
rinden kafi mikdarda alıp fabri -
kaya gönderecektir. 

Gökçesu, bu yüzden yakında 
parlak bir istikbale kavuşacaktır. 

ZEHiRLi GAZLARDAN KO -
RUNMA KURSU 

llbay Salih Cemal Gülenin baş 
kanlığı altında toplanan komisyon 
doktor Arif Yaman tarafından her 
hafta cumartesi günleri saat 15 
den 17 ye kadar Halk partisi bü· 
yük salonunda zehirli gazlardan 
nasıl korunmak icap ettiğine ôa • 
ir ameli ve nazari 'dersler veril -
mesine karar vermiştir. 

Bu derslere resmi dairelerden 
esnaf cemiyetlerile mahalle he • 
yeti ihtiyariyelerinden ve her okul 
öğrtmnlerinden birer kişi munta -
zaman devam ederek ve öğrendik 
!erini diğerlerine anlatacaklardtr. 
Bu suretle zehirli gazlardan ko -
runma çaresini herkes öğrenmiş o
lacaktır. . 

BOLU GENEL MECLİSi 

1 şubat 936 da toplanacak o • 
lan genel kurul için hazırlıkla -
ra başlanmıştır. Daire direktör -
leri bütçelerini yaparak il yüksek 
katına sunmuşlardır. Bundan baş
ka Kamutayın bir yasa ile arazi ve 
bina vergilerinin özel muhasebe -
ye devri dolayısile tlbayın baş -
kanlığı altında toplanan komis -
yon bu vergilerin rnikdarı ile dev
ri icap eden işyarlar için alınacak 
tedbirler hakkında görüşmelere 
devam etmektedir. 

YANGIN 

Tabaklar mahallesinin Yeni -
yol sokağında Salih ve Muharre
me ait ahşap ve eski bir evin üst 
katından yangın çıkmış, yanında
ki Safiye ve Hacere ait iki evle 
birlikte tamamen yanarak hiç bir 
eşya kurtarılamamıştır. Yalnız 
damdaki hayvanlar ipleri kesil • 
mek suretile kurtarılmıştır. Hava
nın sakinliği yakın.da bulunan bü
yük yangın havuzu yangının sira
yetine meydan vermemiştir. Bele
diye itfaiyesi yangını vaktinde ha 
ber alamamış olduğundan bu üç 
ev kurtarılamamıştır. 

Yanan evleri• karşısında bir 
ahşap ev iki defa tutuşm~~a da 
askerlerimizin yardımı ile yan -
maktan kurtarılmış, fakat oturul-

mak için bundan başka çare de 
yok. Ancak, belediyenin de haklı 
olan noktaları göz önünde bulun
durması beklenir. 

• • 

mryacak bir hale g2lmişUr. 

DÖRT GÜNDE ALTI YA11 
TEBIN1N AÇILMA TO 

YAPILDI 
llbay Salih Cemal G" 

Parti başkanı Emin Yer · 
raberlerinde kültür, ba 
sıhhat direktörleri olduğıl 
Geredeye tabi Yeniçağa 
sinde yapılan yatı mekte · 
çılma törenini yapmak içiıl 
mişlerair. Boludan giden 
Gerededen de Parti başk~ 
nel kurul üyeleri ve daha . 
kimseler iştirak etmişlerdit 
yatı mektebinin açılma tö 
den sonra hep birlikte 1' 
nahiyesindeki yatı mektebi 
renine gitmişlerdir. MekteP 
talebe alacak kadar büyük 
güzel yapılmıştır. Mektebirı, 
yeti açma törenine gidenletl 
den sevinç ve hayrette bı 
tır. Heyet geceyi Mengend' 
çirmiş, ertesi günü Y eniça 
lerek Tepe köyü ve Dörtdi~ 
mekteplerinin açılış tören~ 
tılar. Öğle yemeğinden !OIP-. 

mat köyüne gidildi; buraıtıl1 
tı mektebi etrafı duvarla 

1 miş büyük bir saha içinde 
parçadan ibarettir. Ham1\ııı'ı 
yosu, yemekhanesi, lçşlık tt 
fü.C\hanesi, depo ve kileri h~ 
birine hağlı güzel ve zarif 
nadır. Buranın açılış töreni.' 
tikten sonra KRzanlar kö 
dildi . 

Vaktin darlığına binaeJlı 
lışlı yatı mektebine ayn bit 
yet gönderilerek oranın da 
töreni yapıldı. 

Bütün yatı mekteplerini' 
töreninde ilbayımız, parti 
m ve kültür direktöıii kl81' ~ 
halk üzerinde çok iyi tesi 
sule getiren nutuklar söYti 
Mekteplerin başmualliınle 
fından mukabele edildi; b 
rafından memleketin irfan 
da gösterdikleri candan al 1'11 
dolayı köy halkına kaınuıı 
ra, baş öğretmenlere ilba~ 
kür etti ; köylüler de köyl 
aar gelmek suretile göste 
yakınlıktan kıvanç duY~ 
llbaya bildirdiler. Her tö 
teakip İstiklal ve onuncu ~ 
riyet marşlarını talebe ve 
ağızdan söyledi. Tören~ .1~ 
halkevinin bandosu da ıP· 
miştir. ~ 

Bolumuzun Gerede 
lunduklan köylerde bire;,,. 
olacak güzellikte altı ~ 
mektebine sahip butun!!-

Agdında bir ko,t/ 
fJU7 U /da ~~ 

Aydın Umurlu istaS>'° 1 
varında sürek avı yap.O J( 
bir kaplan vurmuşlardıt·sa 
ğundan başına kadar ~~ 
uzunluğunda olan bu k&P"'" 
re getirilmiştir. . . d• ;_ 

Kemalpaşa havai~ ' 
rek avında da büyük. ~it-' 
rulmuş ve lzmire getirıle 
nit ettirilmiştir. 
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Mi 11 etler Cemiy~ti toplantısı 
liebeşistana tetkik heyeti göndermek teklifi reddolundu 

Eden bugün Akdeniz devletlerile 
yaptığı konuşmaları anlatacak 

Cenevre, 20 ( A.A.) - Millet- lunmaktadır. Fakat Habeş bükü • 
ler Cemiyeti konseyinin 90 ıncı meti Habeşistamn fedakarlıkla • 
içtima devresi bugün batkan A - rının azaltılması ve felaketlerin kı 
Yuttralya delegesi Bruce tarafın saltılması kabil olup olmadığı me-
dan açılmıttır. selesini vazetmektedir. Eğer ya • 

Bay Bruce celseyi açtıktan kında seri ve enerjik bir müdaha· 
•onra ai1ahsızlanmn konferansı - le yapılmazsa, harp çok uzun sü • 
htn batkanı sıfatiyle sulh davası- recektir.,, 
nın minnettarlığım kazanını§ olan YENi BiR SULH YOLUNDA 
müteveffa Hender sonu yadetmiş- Cnevre, 20 (A.A.) - Milletler 
tir. Cemiyeti konaeyi Bay Laval'in ra· 

Lava}, Eden, Beck ve Mada · porunu müteakip önümü2de·ki ey· 
ıia.ga ile Türk ve Portekiz delege- )ülde Cenevrede beynelmilel bir 
lerj heyecanlı söz!.erle Bay Bruce- konferans akdine karar vermittir. 
Ye iltihak etmitlerdir. Bu konferans, sulh davasına ve 

Konsey bundan sonra ruzna - milletler arasında daha iyi bir an. 
llleaine gec;mit ve bir takım tek- laımaya yardnn etmek üzere rad-

!erde Okutulacak tarih kitaplan 
hakkında bir karar sureti kabul 
etmittir. Bu karar suretinde ıu iki 
nokta vardır: 

1 - Her memlekette, cihan ta
rihine ve milletlerin biribirine bağ 
lr bulunduğunu gösteren hadise -
lere azami derecede geni§ bir yer 
verilmesi lüzumu salahiyettar ma· 
kamlara anlatılacaktır. 

2 - Her hükumet, gençliği di
ğer milletlerin zararını mucip o • 
lacak izahattan koruyacaktır. 

Bu karar milletler cemiyeti a -
nsı olan ve olmıyan devletlerin 
imzasına arzolunacaktrr. 

EDEN iZAHAT VERE:CEK llik ıneseJeleri haUetmiıtir. yodan istifade edilmesi ha:kkmda 
MUSSOL1Nl DiYOR Ki: bir proje bazırhyacaktır. Millet • Cenevre, 20 (A.A.) - Bay 
Cenevre, 20 (J,~A.) - Arsıu- ler Cemiyeti azaımdan haıka bu Eden, yarın sabah konsey huzu -

luaa.1 Kızılhaç komitesi, kendi konferansa Almanya, Amerika, runda lngilterenin, mütekabil yar 
haıkanı Profesör Max Huber ile Brezilya Kostarika, Dantzig, Mı • dnn hakkında Akdeniz devletleri 
ltalyan hükumeti batkanı arasın- sır, lzlanda ve Japonya de. davet ile yaptığı son konupnaların neti· 
da. teati edilen mektupları nefret· olunacaklarda. celeri hakkında kıu bir beyanatta 
lllektedı'r. · B k' :ıL 1.... bul kt unu mütea ıp Konsey meıuep uneca ır. 

Bay Hu~~ mek~~nda,K~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Cenevreden esaslı ka
rarlar beklenmiyor 

(Vııyanı 1 incide) ti, A.kdenizdeki harp kruvazörle-
Büyük devletlerden hiçbiri e • rini derhal ıeri çekmeğe davet 

Kanlı muha he 
devam ediyor! 

Habeş imparatoru bir ltalyan tayyare
sine karşı bizzat mitralyöz kullanmış 

ltalyanlar gene zafer iddiasında 
Dessie, 20 (A.A.) - lmpara -

torun umumi karargahından ge -
len haberlerde son günlerde üç İ
talyan uçağının şimal cephesinde 
Korem'i bombardıman ettikleri 
esnada üç sivilin maktul düşmiiş 
olduğu bildirilmektedir. 

Dessie iizerinden uçmuş olan 
bir İtalyan uçağına karşı bizzat 
imparatorun mitralyözle ateş et -
miş olduğu haber verilmektedir. 

mn ordu~unu takip etmişler ve hiç 
bir mukavemete maruz kalma • 
mışlardır. İtalyanlar, Gulla • Bo
rana arazisine girmişler ve Dolo' 
ya 230 kilometre mesafede bulu
nan Filtuyü işgal etmişlerdir. ıtal 
yan kıtaatı, acınarak bir halde bu
lunan bir takım firari kollarına 
tesadüf etmişlerdir. 

tNGILlZLERtN iT AL YAN
LARA iHTARI 

Tayyareye mermi isabet etmemi~- Londra, 20 (A.A.) _ İngiliz 
tir. hükumeti, Habeşistandaki tngiliz 

MUHAREBE DEVAM tDIYOR 
kızıl haç seyyar hastanesinin ye -

Adisababa, 20 (A.A.) -1ta1- rini İtalyan hükumetine bildirmiş-
yan tayyareleri yeniden Koram tir. Bu hastane imparatorun tale • 
şehrini bombardıman etmiş ve ke bi üzerine Dessie'de kurulmuştur. 
şif uçaklarını Ualo'nun cenubuna ı------------
kadar götürmüştür. 

Ras Desta'dan alınan haberle-
ZAYi 

re göre, bundan on beş gün evvel 16/70030 sayı ile Ticareti bahrlJt 
müdürlüğünden aldığım gemici hüviyet 

Dolo civarında ve Ganale Doria cüzdanımı zayi ettim. Yeniıini alacapm 
mmtakasındaki harp hala devanı dan eskisinin hükmil yoktur .. (V. No. 
etmektedir. ltalyanlar ön hatlar - ııRı7 ) 
da Somali'li kuvvetleri kullanmak tnebolulu Abana nahiyesinde Zir • 
tadırlar. Bunların pişdarlan Ras ma köyünden Kefkenli oğlu Emin ol • 
Desta ordusu ile mütemadiyen lu Oıman. 

harp etmektedir. r.: -;..--·-™"..... ™• 
1T AL YANLAR NE DiYOR? Fare:na : _ .............. - .... AJ• 1 
Roma, 20 (A.A.) - Mareşal ı Dr. Mehmet 1 

Badoglio, telgrafla bildiriyor: Bevliye mütehassısı 
ttalyanlar Canale Tloria'da . KöprDhaşı: Emin8nü han Tel: 21915 

mağlftp edilmjş olan Ras Desta' · l.:ı=::::::::::::::::::::::u::::-111111111 

lllhaç iataıyonlarının bombardı · 
lban edilmesinin bütün dünyada 
UJandırdığı büyük heyecanı ktaY· 
detaıelcte ve ar11ulusal komite a. 
clıııa, bu gibi bombardımanların 
tekerrürünün önüne geçmesi için 
lbıın relen tedbirlerin ahnmıuını 
ltalyan hükumeti l·atkanından ri 
ca etınektedir. 

Bay Mu11olini, cevnbmda, hal· 
~ layYarecilerinln, hatta suiisti
~al edildiğine dai• şüphe ettikle 
rı takdirde dahi, Kızılhaç bay -
?aklarına hürmet ettiklerini kay
dettikten sonra şöyle devam eyle
lrlektedir: 

~lınre~lel~~hallivehlTha~a dm~edi~Avrupadah~~s~J-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
petrol ambargosu hususunda öna· ren gergin :vaziyet nazarı it'ba a 
yak olmak istememektedir. Ingi- alınırsa timdi baş eösteren tehli -
liz hükumeti, l\ılliletler cemiyeti - keler her zamankinden mühimdir. 

&11111 ~ııinılluı ıe uıııtırı ııldıı uııı ijnl ftlılırt 
nin şimdiki durum karşısında çok Akdenizeki lngiliz kuVYetlerinin Muhammen bedeli 4500 lira olan hava çekiç ve makkapları ile 
ihtiyatlı ve ağır bir şekilde hare• azaltılma11 ile arsıulusal gergin - boya tabancaları 17 - 2 - 1936 Pazarteai aünü ıaat 15,30 da ka
ket" etmesine taraftar bulunmak • lik biraz revıetilmit ve sulh ko • palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın ahnac.aktır. 
tadır.,, nufmalanna bir yol açılmı§ bulu- Bu ite girmek istiyenlerin 337,S liralık muvakkat teminat ile lr,a.. 

''ltalyan •alahiyettar mehalil 
1'.ızılha~ delegelerinin Alrikada 
Cepheye davet eder. Bu mretle 
6q delegeler Cenevre mukaveleıi· 
itin her iki tara/ taralından ne atı· 
retle tatbik edilmekte olduğuna 
ltcrnaat getireceklerdir. 

lrlanda ıazetelerine gö - nacaktır. nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 ak.-
re, İngiltere herhangi bir hareke- Londra, 20 (A.A.) - D. N. B. dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
tin inisyativini almadığı takdirde bildiriyor: Buna ait ıartnameler paraıaz olarak Ankarada Malzeme dair~ 
Milletler cemiyetine menıup olan Birmin.gham'da yapılan bir ainden ve Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden alınabi-
büyük devletler kudretaiz bir va - toplanbda IÖz atan avam kamara- lir. (277) 
z~eted~K~ud~ umnl~H~~~uind~aGn---------------------------~ 

HABEŞIST AN NELER 
iSTiYOR 

News Chronicble eazeteıine ham White, gelecek iki sene için- p t T T binalar ve levazım 
göre, B. Eden kendisini ikinci de batarılması lazım gelen en mü 05 a • • 
plinda tutacak oluna durum bü - him itin Almanya ile görütmelere mÜ dür)ÜğÜnden: 

.Cenevre, 20 (A.A.) _ 13 ler ko yük bir vehamet kesbedecektir. giritmek olacağını söylemittir. 
1bıte · b H Sovyet hükumeti bile bir teşebbüs Sulh andlaımasının imzasın • 2500 lira muhammen kıymetli üç nevi' de 60000 metre tek ve 
1_. ıı, uıün abeıistana bir tah d l d h 1 'bat · · 
•ıka.t h et' ·· d ·ı · d · hareketini lnmltereye bırakmaia dan sonra Almanyaya kar§ı takı - rift nakilli li.atikli bakır tel ile Telefon evre eri u u tertı ı ıçıa ıh ey ı gon erı mesıne aır •· :s- b 1 6 3 
Qab · t f hazır görünmektedir.,, nılm•• otan vaziyet, diplomasinin N. G. A. tipi üç m/m ilk 5000 metre keza lutikli akır le - -eııı an tara ından yapılan "3' T U M d l ..... de 
laleL! edd Zecri tedbirler a!eyhinde bulu· vazifesini liyikile yapmamıt oldu 936 tarihinde ve u.at ıs de Anka rada Poıta . T. . ü ür iııun • "1 r ettiği gibi gene Habe-
tıata t f d nan Deyli Meyl gazetesi hükUme- iuna delil tetkil etmektedir. toplanacak komiıyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. il ara ın an evvelce yapıl -
-d~~~f~u~~drm~~ni--------------------------- l~~~~~~~~IQu~~~dm~no~~ 

e .reddeylemiıtir. M ı • t 'd k ı kadar 188 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare vezneeine ya-
AJni zamanda Milletler cemi· ongo JS an a uru an tırıp alacakları makbuz veya banka teminat mektubu ile ve prtna-

Yeti kon · H b · mede yazılı kanuni vesaik yanların da bulunduiu halde mezk6r ko-ıeyı, a eııstanın finans ı • d M • 
Ya d • d t e ngu• s mı'syona mu··racaat etmeleri lizım dır . 'bi; 

1
•1 talebini tekit eder . yeni yenı ev e 1 n a 1. 

bey~a.tını netretmektedır. • Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, lıtanbulda 
Ilı ~aheıiıtan hükUnıeti, beyana- Levazım Ayn"yat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (130) (313) 
eıınde diyor ki: Pekin, 20 (A.A.) - iç Mon -ı notası göndermittir. 

1 
le liab.eşistan hükfımeti, Millet . goliıtan ıiyasal konseyi b&fkanı ıs kanunusanide Moğol top • I ı~ı' .ıı 1 

'' 
1 '!i ll~ılı·""' "' ' . .,:·. ııı 1 ' 

. ' 1. ı,, ııı .. ·ı :il·' •\",, 
ı ı',I !ı ~ııl1ıı· 1 :ı 11·,ı[I. •ı·ı"I': .. .'ıı"I' .111 ,, L , ı, . ,ı ı . ·ı te~~eınıyetinden şikayet etmemek vekili prens Tekuang bir sirküler raklarında tevkif edilen Mançuri 

hük~· Habeşistan hükumeti, bazı netrederek Mongolistanda "Men- askerlerine gelince, Moğol hüku - Tu·· rk Ha va Kurumu 
nı ;metlerin, hiç de alakadar ol· gus,, adı ile müstakil bir devlet meli bunları 19 kanunuevvelde 

ka.a ıkları bu ihtilafa kendıilerini kurulduiunu ilin etmittir. Bulunderau taarruzu esnasında Bu·· yu·· k Pı· ya gosu 
nı rt§tırabilecek bazı tedbirleri al- Mançukodaki Japon orduları Japon - Mançuri müfrezeleri ta • 
Yo~~ t.er:ddüt ettiklerini bilmi - genel kumandanı bu sirküleri im- rafından eötürülen Moğol asker· 
letı ~tildır. Bu suretle küçük mil za etmi,tir. iki bin süvarilik bir lerinin avdetinden sonra iadeye Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
tanıerın? ekseriyet itibarile, kendi kuvvew Finditenjandan Moncil amade oldujunu bildirmittir. U • zengin etnl~Ştİr • 
tikl~~ı~e~i mülkiyelerinin ve is • tehrine ıelmittf• · lambator Moğol mahfeli eri, 15 ki 
hah· rının müdafaası mevzuu Moskova, 20 (A.A.) - U1am- nunusanide Moğol askerlerin:n, 4. cÜ keşide 11 Şubat 936 dadır. 
ları ~olunca, terkedilmekte olduk batordan bildiriliyor: Mançuri topraklarına girdiği hak- 35 000 L• d 
bet ~.nıeydana çıkmaktadır. Ha- ıs kanunusanide silahlı Man - kında Kuantunı ordusu erkim - Büyük ikramiye ; . ıra ır 
'-hli:~~:~~azileri düşmandan çuri müfrezelerinin Moiolistan harbiyesi tarafından verilerek Ja- Ayrıca: lS.OOO, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
balde '"~Ye kadar ve istik - Halk Cumuriyeti topraklanna gir- pon - Mançuri ajanları tarafından 
taranti;u gibı tecavijzlere karşı mesi münaaebetiyle Moiol hüku - yayılan uydurma haberden dola- rer~e ( 20.000) liralık bir mükafat vardır-
deleye ~r ~hnıncaya kadar mlica- meli 18 klnunusanide Mançuri yı büyük bir infial göıte_ı:mekte ·ıı 

ati surette azmetmiş bu- hükômetine tiddetli bir protello dirler. 
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Basın Kurumunun çıkard~ğı 
1986 Almanağı 

En gllzel bir yılbaşı armağanıdır 
Büffin .aylavlanmula gaetecilmmmn raim albiimii içindediY 

Ç 1KT1 
SO kuruı 

Jandarma .genel komutanlığı 
Ankara sahnalma komisyonundan: 
1 - Bir kilOMID& 110 kmut de fer verilip eluiltmeaine Utekti çık-

Mfm 19~1m lital4 tacle eksiltmeli 28-1-936 ~dd 11 ele 
pazÜlrtila aabn almacaktır. 

2 - ilk temnab 761 lira 2& lm"lflur. Şartnameai paruuıdır. 
3 - Eksiltme Ankara Genel k omut•nbiı kurafmda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek istiyen lerin teminat makbuzu veya Banka 

aıektuplariyle pazarlık saatinde komisyona bat vunnalan.{49) (147) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
Sahnalma komisyonu ilanları ---------15 kalem haddeler için malzeme 

Şartnamesinde deliıiklik ya pdan ve tahmin edilen bedeli 
158,000 lira olan, JQkarda miktan ve cimi yazdı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalnıa Komisyonunca 3- Mart -
936 tarihinde Sah aünü aaat 15 dekapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname yedi lira doksan kurut mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan 9150 lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkUr ıünde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla talipler hangi 
fabrika mamulitmdan teahhüt edeceklerse bu fabrikaların ıerek 
hadde ve gerek aaç makinelerinin imalinde ibtiau aahibi olduklarma 
dair memleketlerinin ticaret ve aa nayi odalarından almmıt veaikala
n ve fabrikaların verecekleri referansları ihale sUnünden on gün ev. 
veline kadar Umum Müdürlük F ~n Şubesine tevcli etmeleri v~ F f'n 
ıubesince kabul ve ta.dik edilditi takdirde bu veaikalarm kanunu 
mahsusu tarifab dahilinde teklif mektuplan ile birlikte vermeleri ve 
kendilerinin de mezkllr sün ve saatte komisyona JDÜracaatlan. 

1000 Ton Elektrolit bakır 
1000 Ton Elektrolit tütya 

500 Ton Platinen aaç 
50 Ton Bohçahk aaç 

(240) 

10 Ton Foıforlu bakır 
10 Ton Manıanezli bakır 

520 Ton Saf kurtun 
50 Ton Kalay. 

Tahmin edilen bedeli ( 821400) lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazdı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müclürlülü Sabnalma 
Komisyonunca 5 - Mart - 936 tarihinde Pertembe aiinü ıaat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname {41) lira {7) kurut mu 
kabilinde komisyondan verilir. Ta tiplerin muvakkat teminat ola!! 
{36606) lirayı havi teklif mektuplarını mezk6r ıüncle saat 14 e ka· 
dar komiıyona vermeleri ve kendi terinin de 2490 numarJb kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezk6r aiin ve saatte komiıyona 
müracaatları. {258) 

Sahlık ve kiralık ev 
'Oskldarda İmrahorda cadde üzerin

de, altı odam E1mah ıuyu elektriği ve ki 
fi bahçesi olan, denb caren mUstaldl 

bir hane eh•en fiyatla kiralık ve aatı -
hktır. (V. No. 12838) 

Galatacla Tlnel karpamda Becidyan 

lmmq ............ ariiraaıllL 

I 

1 
1 

Denizyolları 
ltLETMESI 

.,.. ...... : llarakl7 - llll"'I ... 
Tel. u.112 • Sirkeci IHlalrm atle 

·-- ........ , • .: 22'74' --· 

1 rabzon Yolu 
ANKARA vapunı 21 ikinci 

kanun SALI eaat 20 de Rizeye 
kadar. {283) 

Agvalık Yolıı 
ANT AL YA Vapuru 22 

lkincikimuı ÇARŞAMBA aü~ 
nü 1a&t 19 ela A YV ALICA ka
dar. (321) 

MM• Vela 
ANAFARTA apara 13 

lkincikinun PERŞEMBE sG
nü aaat 11 de PAYAS'A Ira. 
dar. (322) 

1 •Stanbu• Heledlyesı Henıer• 

Birinciklnun 935 ıonuna kadar deiiıtiı ileceii evvelce ıaze 
lerle ilin edilen yük ve binek ve ziraat arabalarının plikalanncl 
bir çoklarmm tebdil edilemediği yapılan tetkikattan anlqılm 
Deiittirilmiyen bu rlikalarni tedb! li muameleıi 1 - Mart - 938 
nüne kadar uzablmıtbr. O günden ıonra eıki plakaların hükmü 
mıyacaiı cihetle nerede görülürae aökülerek ıeyrüseferlerine mü • 
ele edilmiyeceii bilinerek bu müd det zarfında Emniyet Altıncı Şu 
müdüriyetine müracaatle yeni plaka almaları ilin olunur. (B.) ( 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1900 lira muhammen kıymetli biri 100 lük diğeri 50 lik iki ad 
Santral bir arada ve 880 lira muhammen kıymetli 20 adet ıe 

illl••••••••••••ltelefon da aynca açık eluiltmeye konulmuıtur. 

SOSYOLOJİ 
Fokone ve Maus 

Haydar Rlfat 
Dürkhaym nazariyelerinin özü. 

40 kuruş 

Eluiltme 4 - Mart - 936 tarihinde aaat 15 de Ankarada Pati' 
T. T. U. Müdürlüiiinde toplanacak komiıyonda yapılacaktır. 

isteklilerin mezkGr tarihe rastlayan Çaı,amba günü muar1-' 
saate kadar Santrallar için 143, Telefonlar için de 66 liradan. il>art4 
muvakkat teminatlarmı idare veznesine yabrıp alacakları mak~ 
veya banka teminat mektubu ile ıartnamede yazılı kanuni v~• 
yanlarında bulunduiu halde. mez kUr komisyona müracaat etmel 
lazımdır. 

---------------~ 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüiünden, lstanbul 1' 
vazım Ayniyat muavinlijinden parasız olarak verilir. (127) (314) 

Erkek ve Kadınlara 

KURTULUŞ 

Biçki ve Dikiş del'sanesi 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundaııs 

Müdiresi: Mm. Papuyuı. Haftanın 
4 giinU kadınlara, 2 günil erkeklere, 1 - Eldeki ~-•sıflarına uy ıuu 2500 kilo ıade ve 500 kilo 
günde üçer aaat Franll% uaulile bi;ki tinyajı eluiltmeye konulmuttur. 
ve dikit deni tedıiı edilir ve Maarif - 2 - Bir kiloıuna 120 kunq deler biçilen 2500 kilo ıade ya 
çe muaaddak dipfoma verir. FeriJ.CSy nın ilk teminab 225 lira ve açık eluiltmesi 5 - 2 - 936 Çarıalll 
TepeU.tU 116 No. Papazyan apartı • .. •. t d 
man. 

Kiralık ev 

ıunusaa ona. 
3 - Bir kiloıuna elli kanıt deler biçilen 500 kilo zeytinJ 

nın ilk teminatı 18 lira 75 kurut ve pazarlığı 5 - 2 - 936 Ça 
ba günü saat 15 de Ankara Jandarma genel komut.anİlğı kura 

4 oda mutfak, terkoa, elektrik ve bah komisyonca yapılacaktır. 

çe. Türbe Boyacı Ahmet ıoku No. 1& 4 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. E 
(V. No. 12654) me ve pazarlığa ıirmek iıtiyenle rin belli vakitte ilk teminatla 

------------- komisyona vermeleri. (129) {312) 

Beyoflu ltirinci ıulh hukuk hikim • ------------------------~ 
Jiiinclen: 

Liman itleri vekili Sabrinin Haaan inhisarlar Genel Direktörlüğünde 
Zekeriyya ve Zeki aleyhlerine açtığı • 
75 lira alacaklannm tahsili davaamm Lıae ve orta mektep mezunu olup da yatları 35 den yakan 
muhakemesinde milddei•leyhlerden ze- yanlardan memuriyet ebiyle •ela remize müracaat etmit o 
kinin tatanbulda Sultanhamammda 51 imtihan ıününe kadar müracaat edeceklerin imtihanları bU 
No. ek mukim iken halen ikametgihı 28 inci aab ıünü aaat 14 ele Siı·kecicle Meydancık caddeaindeki 
meçhul bulunduğundan mahkemece yir aarlar memurin kursu binumda yapılacakbr. imtihana Iİr'-ı11~ 
mi pn müddetle ilAnen muameleli gı - yqlanna ve tahıil derecelerine ve evelce bulundukları me--·,.....,1.,.. 

yal P 
2
karan tebliğinde karaahrk verilmeldle re ve aıkerlik muamelelerine a;t vesaiki de birlikte getirmeletf 

5- -36 aaat 10 a m emeye ge - • 
mekliğini% veya kammt bir mUmesıil ve rektir. 
ve1ru göndermekHğinlz muameleli gı • Yukarda ta)'İn edilen tün ve saatte ha•u- bulunmaları. (2'/ 
yap bran makamına kaim olmak Uze -•------------------------~ 
re illn olunur. (V. No. 12832) Sahibi: ASIM Uı-Vakıt llatbull Nqriyat Direktaril: Rerık A. 

' 


