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Muharebe imalde de şiddetlendi 

ASIM US 

ltalyan BCl§kamanılanı Marqal Bı1ılolyo (•aftla) Somali cephesi lıu
manılanı Genaal Grazyani ile lıonuıarken 

İtalyan - Habet harbine dair haberlerimizi 2 nci ve 7 nci sa· 
yıfada bulac:alumız. 

Mltbl• sotaklar 
Amerikadan sıfırın altında 48 dere
celik bir soğuk dalgası geçiyor! 
Şikago, 23 (A.A.) - Amerikanm on 

üç ilinde hüküm ıüren soğuk dalraaı 
§imdiye kadar 1 7 kitinin canına kıymıf
tır. Bir çolı: mektepler, yotlann bpab 
olmaundan dolayı tatildir. Trenler, kar 

yığınlanru atamayıp, olduklan yerde 
kalmıtlardır. 

Buna kal'flbk, Los Angelta'de bir 
bahar havam vardır. Ve ptlj)ar insan 
doludur. (Sonu Sa. 4 Sü. 1) 

lgilterenin Akdeniz devletlerile konuşması 

Baroa Alolzlye ·ııre 
yersiz ve maaa•zdQ-1 
Bir lngiliz gazetesine göre Eden 

diktatörce hareket ediyorl 
Cenevre, 23 (A.A.) -.,Bay Eden ta

rafından, Akdenizde karıılıklı mliu • 
heret hakkında On Semler komitctrine 

llal;yan ılelQal 
Baron Aloizi 

Alı Saip biitiin dünyanın zannı altında bulundu
ğunu, fakat yalınız bir tek kişinin zannı altınaa 
olmadığını, bunun da Atatürk . olduğunu &Öytedi 

(Yazısı 2 inci sayfada) 

Çalı Kuşu F eridenin 
evi bulunmuş! 

Feridenin bugün tam kırk 
yaşında o'ması lazım· ..• 

., . 
iKi 

On beş sene kadar evvel gaze
temizC:ıe tefrika edilmeğe başladı
ğı vakıt, memleketimizde ilk de
fa olarak binlerce okuyucu ile bü
tün bir nesli etrafına toplayan 
"Çalı Kuşu,, romanı lmhramam 
Feridenin Kuşadasmdaki evi bu -
lunmuş! . 

Aradan on beş sene geçtikten 
sonra, bu ev, bugün bir hakikat 
olmasa bile, bir lejand gibi halk1n 
şuurunda yaşayarak Çalı Kuşuna 
ait vak'alann ortaya çıkanlmasın 
dan daha şerefli ne olabilir. F·- . 
ce Çab Ku~u romanının etrafınca, 
yavaş yavaş büyük bir masal ya
ratılmaya başlanmıştır. Kuşada • 
lılar, bir parçası kendi adalarm • 
da geçmiş böyle bir vak'amn ilk 
alametlerini bulmaya çalışıyorlar. 
Belki buradan hic bir hakikate ge
çemiyecekler; fakat Çalı Kuc:-u 
Feridenin bütün memleketi ne 
dereceye karlar sardığım gösterPn 
bu hadise, ölmez eserlere karşı 
duyulan alakanın bizde ilk teza -
hürü olmak üzere kaydedilecek. 
tir. · (Sonu Sa. 7 Sü 3) 

D .. ,. n 
!!.ger.ı n.omancımız 

Bay R.,at Nuri 
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ltalgan - Habeş harbi 

Askeri vaziyet 
23/1 /936 Şimalde •abareba davam edl1ot 

Habeıi•tanda yeniden umumi •elerberlik ilan edilmeıi 
Nec.,inin ve Habeılerin, uzun ıürecelı bir harbi göre al
dıklarını •Ö•teTİr. Goc:am' ıl:ı çıJıan ue ,abuk batırılan iıyantı 
ue Eritre cephuinJe, ilıinci derecede bir remn - ltalyan teb
liii yanında kaç lıifi olduğnnu ıöylemiyor, yalnız. maiyeti ite 
iltica etmittir gibi kapalı bir ilade kullanıyor - kaçmanna 
rağmen Habq ülke.inde v• cephelerinde inzibat olmadtiı 
iddia olunamaz. 

Habeşler binlerce ltalyan askerinin öldüğünü bildiriyorlar 
Bir ltaigan gazeteşi lngiliz tagl}arelerinin Habeşlere gözcülük ettiğini aögliyof 

Cenuptalıi Dorya muhareben, Habqleri htatıp imha 
ednr lıati bir muharebe olmamı§tır. Üç ltalyan kolu, ıadece Hc
hflm cepheden ıimale d"ğru geriye itmekle iktifa etti. ltal
yanltl1', ellerinJelıi motörlü ıeri ve lnıvvetli vartalarla 
iyi netice alabilirlerdi. 

Adisababa, 23 ( A.A.) - Tig~ 

re cephesinde 20 Kanunusanide 
baılıyan muharebe hi.la devam et 
mektedir. Habetler ltalyan hü -
cumlannı geri püskü"fttüklerini, 
mühim mevkiler elde ettiklerini 
ve müteaddit top ele geçirdikleri
ni bildirmektedirler. Birkaç bin 
İtalyan askeri ölmüftür. 

Kumandan Dagnohvodaco üç 
motörlü bir ltalyan hassa muha ~ 

Suikastçıların muhakemesi Yeni Fransız 
kabinesini AD Salp Uza1ır1a 

lleadlslae teslim 
edlmesıaı istemişi 

A. Sarraut kurmağa 
memur edildi 

Paris, 28, (Kurun) - Kabine
yi teşkile Albert Sarraut memur 
edilmiştir. Konuşmalarına devam 
eden Başvekilin Cumuriyet birliği 
çerçevesi içinde bir kabine teşkil 
edeceği zannolunuyor. Diğer tah
minlere göre de Dış Bakam Flen
din, Iç Bakanı Herband, Finans 
Bakam Regnier, sosyal yardım ba· 
kanı Bonnet, deniz Pietri tüze 
Henri Roi, hava bakanı da G. 
Donnay olacaktır. 

Ankara, 23, '(Telefonla) -
Sui kastçilerin muhakemesine bu 
gün de devam olunmuştur. 

Duruşma açılır açılmaz müd -
oei umumi Baha Ankan tahkikat 
hakkındaki mütalealarmı serdet -
miş ve davanın tetkiki hususunda 
Ankara Valisi Nevzattan almış ol 
duğu bir mektubu okuyacağım 
bildirmiştir. 

nin mahkemeye gönderdiği ve 
müddei umumi tarafından okunan 
bu mektuba karşı ne diyeceği Ali 
Saipten sorulmuştur. Ali Saip ce
vap vererek, filvaki denildiği 
günde meclis toplantısına iştirak 
için Ankaraya geldiğini ve esa -
sen o tarihten bir. gün evvel mec
lisin açrlmış bulunduğunu ve An -
karaya geldiği gün Atatürk tara- A . d k 
fındıan kabul edilmesini istediği- tına a i i 
ni ve o gece '.Atatürk tarafından ) 
kabul edildiğini, 'Atatürk'ün ya - top antl 
mııda Maa~f'Vekili Saffet Mka- A.~ 23 (Kurun}- lntiho.p 

e~n"atiı~~~ ~~a~i:~ti~o;:~l~ hazrrl~kları olmak üzere b1ri At ina 
lunduğunu söylemiş, ve bu husus- da, biri Pirede iki toplantı yapıl 
ta Atatürk'ün orada h~ bulu- mıştır. Venizelosc:ulamı Piredek! 
nanlar-dan birine : toplantılarında B~y Sofulis barış 

"- Ali Saibin Çerkea Etemle · · 
birletmesine imkan yoktur.,, ma siyasetı takip etmenin lüzu 

Demiş olduğunu ilave etmiştir. mundan ve intihaptan sonra bir 
Ali Saip bundan sonra sözüne temerküz kabinesi kuınıtaktan 

devam ederek: bahsetmi.5tir. Atinadaki topı~nt.ıdn 
"-Yahyayı bana teslim etnıit ise Bay Çaldaris yine Kondilisin 

o!~lardr tıpkı bir za~ıtl!' memuru aleyhinde sözlerdP bulunmuştu:-. 

faza kıtalarının da harbe ittirak 
etmekte olduklarına isaret et -
mektedir. Zira bu ismi geçen za -
bit, muhafız tabur!arından biri . 
nin kumandanıdır. 

Muharebenin, Makallenin ti -
mal garbisinde cereyan ettiğ~ sa . 
nılmaktadır. 

INGILIZ TA YY ARELERI 
NE iŞ GÖRÜYOR? 

Roma, 23 (A.A.) - Giornale 

d'ltalia gazetesinin Somali cepbr 
sindeki ltalyan muvaff akiyetl• 
rinin ehemmiyetini kaydetmek"· 
dir. 

iddiasına göre, General Gıt" 
yani kuvvetlerinin ileri hareketi~ 
ri esnasında iki İngiliz tayyaretl 
bu arazi üı:erinde uçuılar yapad 
ve İtalyan askerlerinin hareki' 
tından Habetleri haberdar eyi•' 
miştir. 

Rus - Uruguay meselesinde 

ltalya mı mes'ul 'l 
Bay L itvinof'un bunu telmih eden sözlerini Bol 

A loizi protestoyla karşıladı 

Cenevre, 23 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti konseyi, bu ıabah Uru -
ıuay'ın Sovyet Ruıya ile diploma 
si münasebetlerini katetmesinin 1 
Milletler cemiyeti mi;akını ihlal 
demek olduğunu ileri sürerek 
Ruıya tarafından yapılan müra -
caatı tetkik etmittir. 

Bay Litvinof, bu tedbirin hiç
bir makbul sebep olmaksızın alın
mıt tek cihetli bir tedbir olduğU
nu ıöylemit ve Uruguay'ın dahili 
itlerine Ruıya tarafından müda -
hale. ~dilmis olrluan iddiasın1-..rcd · 
derer~k şöyle demiştir : 

"Uruguay, bazı Avrupa devlet
leri meseli ltalya gibi, diğer bir 
takım memleketlerdek: irticaa 
mütemayil batıl fikirler üzerinde 
ispeküli.syon yapmaktadır. Bu. 
Milletler cemiyetinin Jakayıt ka -
lamıyacaiı bir tehlikedir. 

Bay Aloizi, Bay Litvinofun tel
mihlerini protesto etm:ştir. 

KONSEYiN DIGER 
MÜZAKERELERi 

Cenevre, 23 (A.A.) - MiJll 
ler Cemiyeti konseyi, t~thitçilil' 
kartı mücadele hakkm:la ltalY-' 
raportörün tekliflerini kabul •~ 
mittir. Bu teklifleri tetkik etOI"" 
üzere 1937 de diplomatik bir kO
ferans toplanacaktır. 

Müzakere edilecek yeıine r11t 
him mesele olarak Dantaia 111' 
selesi kalmıttır. 

ROMANYA VE AKDENI~ 
EVLETLERf- .. 

• "m"""'~ 
Cenevre, 23 (A.A.) Romalll 

hükumeti, Türkiye, Yugosla 
ve Yunanistanın Akdenizde k'1 
şılıkh yardım hakkındaki cev•f 
larınm, kendisiyle istipre 
sonra ve kendisiyle tam mutab' 
kat halinde, verilmit oldu 
zecri tedbirler irtibat komitetİ 
bildirmiıtir. 

Bu mektubundkı Vali Nevzat 
şimdiye kadar adliyeye hiç akset
memiş olan bir hadiseyi bildir
mekte ve suçhıla• 1 te§riJıiev -
vel a~şamı..geç vakıt '.Ankaraya 
geldiklerini, ertesi sabahki tiren
le de Ali Saibin Ankaraya geldiği
ni, Atatürk'le görüşmek isteğinde 
bulunduğunu, ayni günün _gecesi 
Atatürk tarafından kabul e<Jildiği 
ni s::>vlemekte ve Ali Saibin Ata
türk'İe ne konuştuğunu bilmediği
ni; ancak, emniyet işleri umum 
müdürünün kendisine telefon e-
derek bildirdiğine göre Ali Saibin 
Atatürkle konuşarak Uzeyrin ken
disine teslim edilmesini istediği
ni ve Uzeyre suçunu itiraf ettire
bileceğini ve bu isteği Atatürk'ün 
öe uygun bulduğu yolunda ifa·ae
'de bulunduğunu ve Uzeyrin talı -
kikat esnasında suçunu itiraf et
tiği için Ali Saibin kendisile gö -: 
rüşmesine lüzum kalrnaaığınr, fa
kat istenildiği takdirde bu husu -
sun müddei umumilikçe incelene
bileceğini ilave etmiştir. 

gıbı hareket ederek hadıaeyi mey-

da~::~:~bilirdim. Sivas Saylavlığına Mısırda kabine buhrafJJ 
Bundan sonra Avukat Hamit 

Müddei umumi Baha 'Ankan 
'.Ankara valisinin ırönderdiği mek
tubu okuyup bitirdrikten sonra, 'A
li Saibin Atatürk'le görüşmesir.in 
ne şekilde geçtiğinin Atatürkten 
sorulmasının faydalı olacağını söy 
lemiş ve bu hususun müddei umu
miliğe yazılacak ve adliye vekale
ti ile Başvekalet kanalından ge
çecek bir te·z:kere ile sorulmasını 
istemiştir. 

AU SAIBJN AVUKA Ti Di
YOR Ki, 

Müddei umumiden sonra suç
lulardan Ali Saibin müdafaa ve
kili Avukat Şevket söz alarak 
şöyle demiştir: 

" B R"" h - uraya eıııcumura a -
sırlanan auikutin muhakemesi i
çin ıeldik. Halbuki, müddei umu
mi hadise ile alakası ı01mayan bir 
hadisenin bildiriLmeaini istiyor. 
Bu doğru deiildir. Talebinin red
dini iıterim.,, 

Müddei umumt, Hamit Şevke
tin bu itirazına cevap vererek, 
mahkeme tahkikatında bu mektu
bun 1.~glı_ıe 'delil olmadığını, bu
nun diter delillerle beraber vazi-
7eti tesbite yarayacağını ve bu 
bU8'USUJl incelenmesinin f aydalr o 
lacağmı söylemiştir. 

'AL1 SJ\IP NE DlYOR? 
Buıidan sonra, 'Ankara Valisi-

Şevket söz alarak : 
"- Müekkilim bu husuıu izah 

etti. Artık incelenecek bir fey kal
mamlJlır. Esasen son tahkil:at bi
t irildikten sonra makamı iddia i . 
le müdafaa arasmda hiç bir fark 
kalmanııttır.,, 

Parti namzet gösterdi 
Ankara, 23 (A.A.) - Sivaı 

ıaylan Hüsrev Geredenin istifası 
üzerine botalan Sivaı aaylavhjı
na Emeldi General Akif Öztekin 
Parti ıenbatkurca Parti naııızedi 
olarak onaylammftır. 

Sayın ıeçicilere bildirir ve be-
litirim. 

C. H. P. Genel ba,iAn vekili 
iSMET INöNO 

Kahire, 23 (A.A.) - Vefd par-ı 
tisi liderlerinin dün aktamki top
lantısı kabine tetkili hakkında 
kati bir karar verilmeksizin dağıl
mıttır. 

Vef d partisinin birçok salihi . 
yettar erkim İngiliz notasını tid· 
detle tenkit ederek reddetmitler
dir. Kabine buhranının oldukça 
uzun sürmesi bekleniyor 

taraf mdan teıkil edilebileceiİ 
naatindedir. ~ 

İngiltere ile müzakere 111 

sine gelince, müttehit ceph 

Vef d partiıinden o!mıyan • I 
da bu müzakerelere ittirak ed,)' 
leceklerdir. Bugün öğle V ,J, 

müttehit cephe ile gSrütıo' i 
batlanacakhr. 

Demiş ve idari bir şekilde tah
kik edilmek istenen bir şey delil 
olarak hükme medar olamryaca
ğı gibi mahkemece icrasının da 
doğm olamıyacağım söylemiş ve 
Bu bakımlardlan müddei umu - ------------ Kahire, 23 (A.A.) - Vefd par· Vefd partisi komitesi 
minin talebinin reddi lazrm gel -
diğini ilave etmiştir. 

Müddei umumi Avukat Hamit 
Şevketin bu itirazına cevap vere
rek tahkikatın diğer bütün safha
larının istifhamdan ari ise de tev
sikini istediği cihetin üzerinden 
henüz istifham işaretinin kalkma
mış olduğunu, Ali Saibin sözleri
nin belki doğru olduğunu, fakat 
i~dianı!1 Y3;lmz. maznunun aley • 
hındekı delıllerı de toplamağa ça
lıştığını ve talebinde ısrar edece
ğini söylemiştir. 

Hamit Şevket buna kJrşı, istif
ham işaretinin hakimler heyetini 
tahrik edemiycceğini, müddeiumu 
minin okunan mektupta hangi nok 
tayı şayanı dikkat bulduğunu tas
rih etmesini istemiştir. 

Bundan sonra Ali Saip ayağa 
kalkarak kendisinin bütün aünya
nm zannı altında bulunduğunu, 
fakat yalnız bir tek kişinin ~n -
nr altında olmadığını, bunun da 
Atatürk olduğunu ve kendisinden 
sorulursa itimadını izhar edeceği-

ni söylemiştir. tisi, kabinenin ancak Vef d azası ıam tekrar toplanacaktır. 
Bundan~nr~ AliSaihlnAt•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

türk'e ve Şükrü Kayaya çektiği 
telgraflar ve aldığı cevaplal'la td
risin mahkemeye verdiği istida o
kunmuştur. Kısa Harici Haberler 

tdris bu istidasında aleyhinde 
'dava açılma.~ma sebep olan Ab -
dülkadirin kendisine iftira ettiği -
ni ve bunu isbat edeceğini bildir
mektedir. idris, mahkeme tarafm
Clan sorulan suale cevap vererek 
~ahitlerin isimlerini bilmediğini, 
fakat onlan tanıdığını söylemiş
tir. 

Müzakere salonuna çekilen ha
kimler heyeti yarım saat som·a 
tekrar celse}i acnuş ve mahkeme
nin karannı bildirmiştir. 

Bunda ibraz edilen mektupta 
sahit isimlerinin hulunmamasın -

• Varıovada fesatçı propaganda yap
makla ve vali Jozevski'ye karşı suikast 
hazırlamakla maznun Ukraynalı ted -
hiKi J ... uck 9 sene hapse mahküm e -
dilmiş fakat af kanunu mucibince bu 

cezası altı seneye indirilmittir. 
• Tecim bakanı Vinkler'in (Maczr) 

tecim siyasası hakkında bakanlarla a • 
rasında ihtilaf çıktığından vazifesin • 
den çekileceği söylehiyor. 
•Amerikanın 1935 de halyaya ycıp -

tığı ihracatı 1934 deki mikdardan 7 mil 
yon dolar fazladır. 

• Zabıta, J.odz•da nasyonal demok -

Clan. ve şahit de ikame edilmedi - ------------· 
ğinden müddeiumuminin talebi -
nin reddine karar verildiği bildt -
rilmekte idt. Mürldcium\1miı hu -
nun üzerine. henüz bitirmediği 
tahkikatını ikmal için müddet is· .. 

temiştir. Mahkeme heyeti, rnürl -
deiumuminin tahkikatını ikmal ve 
iddiasını tanzim jçin muhakeme
nin bu ayın 31 inci perşembe gü -
nüne bırakıldımnı bildirmiştir. 

lo "JI ı 

rat partisi binasında araıtınnalır 
mış ve binayı mühürlemiıtir. 

Bu araştırmaların yahudiler ,J 
deki son Mdiselerle alakadar 
tahmin edilmektedir. 

• Londrada kabinenin miJtr 111 
encümeni dfin akıam toplan~' 
iki hafta içerisinde bu, bqincl to 
ardır. ,dl 

• 600 amele, dün. Konte 1/I 
punı ile Cenovadan doğu Afrf#lf 
mişlerdir. .,,;_, 

• Kaunas fevkal!de harp di 
hükumet darbesiyle iktidar 
getirmek te!ebhüsünU hasrt' 
maznun on ldtiden UçUnU ısıddlr,,.
on beşer, birini on, birini de 
hapııe mahkum etmiştir. 

Cumurreisi ölüm ceıatar•11' it 
yarak müebbet hapse çevi.rıJıİft ' 



İfaretleı- 1 
Hakikat 

Eılti Yunan Feyluolu Prota
ıcır• İnce bir :aWnın, Jıalrin bir 
IÖriİfün ilcului olarak der ki: 

İı 

oteli kasasının soyulması: 
"1:'- -!L • .J z d ı 1 '"1.>'Clrllft mur)'CISI ıaanuır.,, • 

'!olıiluıtiiruanJanimanagö,. avenle Katınanın uruşma arı, s-
~·liten bir çqni oltıTak görmek 
171aGnın bir kıymet ve hakikat öl- t b 1 2 • • C H k • d b 1 d ~~ olJufunu ıöyleınek ince, an u ıncı eza a yerın e aş a 1 
tr-.J. ı. ı~-1 b• ı· t " " " -,.u .. ou ~u ır ıo 11 gorufun-

den tlalaa lala bir fey ilaJe eder. D J 'k / 'k ·d. z,... d "B / i k 
ffaltikatin, zamanlara, mekanla - e ' an ı, ı rar e ıyor.n.a ın en, ça ınmış parayı a ıp sa -
;er, tdıitlelere göre Jeğiftiğini an- /amadım,, diyor. Şahit dinlenildi, daha şahit dinlenilecek 
Gfır. 

iti Uzun atırlar Soliıtlerin bu ze-
• bulUfunu çamurla 11vaJ71ak

1 
onu 

aııfı, tluvarların arJınJa ıııktaıt 
ltlahruın bir mezbele halinde gös
~•r'?'ek İıtiyenler oldu. "Solist., 
'4 fllırne.i bu hınçtan, bu hücumdan 
•rıtlini kurtaramadı. Protagora -

11
" dilinde ıoliat kelimeıi çok ma

;"'"' çok güzel, ve bir ruh olğun
"lrınun ilaJeıi halinde idi. 

Htılbuki onu ıonra kötü, adi, 
~Jlafı bir mahluk haline koydıı
ctr, bugün bile ıoliıt kelimeıini 
IQfıatacı Jiye tercüme et/erler. 

1• Aradan asırlar geçti, ıoliıt ke
'IJıeıi hala ıalıatacı manaıını ol-

l'ttrtda L'-"f'' b' d 'b' RO u zr amga gı ı ta1ı-

)oıo, Fakat hakikatin cemiyetten 
Ce • 
ı.. "1t.)'ete, zamandan zamana, mu-
rııff en 171 h. J .. . . .. . . u ıte egıftıgıne ınanmı-

r.!" •cul ece "mücerret hakikat,, .... ,,. 
lol lerauada bulunan Katedral ka -
fi 11 Y cıhova görüılü in.anlar kc.ı.l-

ı. Bunlara göre hala hakikat mii
cer,.~ 

~'ur. 

I . .... . 
Atak.tadımız bir lelıJe tler•i 

UernıeJt ..1 "'·ıt1· B. d.. .. t "egı ır. ır U§unce ar-
~ın Prffı!Pı hayatta bizi ne kadar 
lctt IJıa •apan manzaralarla karıı -

hr:lıiını hahrlatmaktır. ,. .. 
l • llecrret hakikattan balııeden-er,,. hatal al b • .. .. ı. 
1 arı y nız, ır gorUf na-
;;:ı 0~rd kalmıyor. Bilaki• bü -
til 11 ~atik hayatta bir hatalar ail-

e.i laalini alıyor. 

' 
Bu bakımdan bizim tanzima~

Qra •• 
1,..1 or:ceki okur yazar, denen ka-
""Grı "M .. h k h fi1>c.4 ucerret,, a i atlere in-

tl etmek iıtiyen adamlarımız -
Q ol.., t . 
~ ~· ~n.zı~attan ıonraki Av-
fll) ~ılırını bır mücerret (ide -
ftl~ lwılı11e koyan inıanlarımızda -..r,. .. 
Ue la mücerret hakikati aramak 
~~'atınnz.ı bunlara uydurmak 
f~biitün. ~i~ o.rta zaman ve 
~ t1t tarıhrnı bır ucube haline ,.,,...,,.,,., 

a-., acub • b" ·· k tl9o1 enın utun ültür ve 
et -.ı.:e el . . - _, "f. . .. ... aeı errmı~e bırak 

~ •%leıi görmek için büyük tet
er. ihtiyar yoktur B· ~ . 
~ il' nteılreseye bakınız, •ize .,. ::tt luılrikat yolunda mahvo-

l' 
~nlan hatırlatır. 

Clltz" ~ '~ın ınuvallak olmıyan 
~emine bakın, bir ceml
~ ?'!• olmıyan ıe,iere 
ıre..ı.,.. ' ~ heba edilen mil • 

'I flltlı •irlinünüz. 
le,~ ""-nlar, taklit .Utem-1 
~ Wr.,. etlebiyata katlar mü-ı '-t1r At liriife hrban eJil- , 
~ 1ntederi ile alın alına ge-

• . . ... 
...-.;:.~- deJifi zaman 

._ a· . «.,,,. aöre?. 
ç..:•Bre, tlerse ne ala/ •. 

~ .. ,.. :ı::,~tiwıtta, ne poliJ~-ı 
~ .......... ·~· ne sanatla 

--""' ~- l...L .. Jllelı -·-. uır mae.,.,.et 

il -· "-,..:; fopraldarın tlamfas:· 
'olu. 

hdrl Ertem 

Bir müddet evvel Ayaspaşada
ki "Park,, oteli işyarlarından olan 
Zaven isminde bir genç, otel ita -
sasmdan muhtelif tarihlerde bir 
kaç yüz lira aşırmaktan suçlu o -
larak yakalanmış, çalınan parayı, 
çalınmış olduğunu bilerek sakla -
maktan suçlu görülen Katina is
minde genç bir kadmla birlikte 
istintak dairesine g-önderilmişler
di. Sorgu hakimliği, ikisinin de 
muhakemeleri lüzumuna karar 
vemıişti. İstanbul ikinci ceza hak 
yerinde dün bu davaya bakrlmı~
tn·. 
Zanm, parayı aldığım inkar etmi 

yor. Bu işi şeytana uyup bir defa 

diasma aşağı, yukarı uygun şe
kilde ~ahitlik edivorlar. Zavenin 
avukatı, hakyerinden bir istekte 
bulunacağını söyliyerek, şöyle de
di: . 

- Müekkilim, bu kasayı başka 
bir anahtar uydurarak. ayni za
manC:-a zorlıyarak açmış olabilir 
mi? Yoksa olamaz mı? Funun eh
livukuf huzurile bir keşif yapıl -
mak suretile tavini ve bu husust~ 
birer rapor almmast, gerektir. 
l\fağlumdur ki, kasaların yalnız 
ikişer anahtan vardır. Bir kasa, 
bu iki anahtardan ba..~ka hiç bir 
anahtarla acılamaz. Faraza bu a
sıl ve ihtiyat iki anahtar kaybolsa, 

yaptığım, patronu Aramın bir ------------
gün kasanın anahtarını yazihane- Sovyet 
si üstüne bırakmış olduğunu gö -
rünce dayanamadığını söylüyor konsoloslug"' unda 
ve ilave ed~yor: · 

- Fakat, çok para almadım: 
aldığım para gayet azdı. Sonra 
bu işi yaptı~ıma pişman oldum, 
patronuma haber yoUadım, para
yi iade etmek istedim. Ozi.ir dile
dim, beni affetmesini rica ettim. 
O, bunun üzerine beni polise tes-
lim etü. Ben, yalnrz; bir defa yan
lıs bir ""harekette bulundum. O za
mana kadar hep doğru hareket 
ettim. Evvelce yanlarında çalıştı
ğım mutelıer bir çok tacir, s1rası
na göre bana binlerce lira teslim 
ettiler. Tenezzül edin de bir lirası
nı bile içctmiş değiiim !· 

Katinaya gelince. kendisinin 
Zavenden çalınmış oldu~nu bile 
rek para aldığı ve sakladığı, ona 
yataklık ettiği katiyyen doğru ol
madığını. bu işte hir bir ilişiği bu

Suvarede kı2ıl orduya ait 
b;r film gösterildi 

Dün akşam şehriınir.deki Sov
yet konsolosluğunda baş konsolos 
Bay Leon Haykiss mükellef bir 
suvare vermiş ve bu suvarede İs
tanbul qLtbuat mümessilleri de 
bulunmuştur. 

Suvare esnasında Kızıl ordu -
nun Geçcndıeki pek muvaff:ıkiyet
li mane11ral.annda. alınan bir film 
gösterilmiştir. 

Ayni film, dün öğleden sonra 
Harp Akademisinde gösterilmiş -
tir. 

Sovyet konsolosu ve konsol~ 
hanenin diğer erkanı da Yıldıza 
gitmiş bulunuyordu. · 

kasayı açmak için kırmak, del
mek,zorlamak lazımdır. Kasanın 
nastlsa meydanda bırakılmış a -
nahtarile açılmış olması başka 
şeydir, zorlanarak açılmış olması 
başka şeydir. Her iki takdirde de 
suçun vasfı ve ceza· şekli değişir. 
Bi·z, keşf yapılması lüzumuncfo. ıs
rar ediyoruz! 

Hakyerinde genel savamanlığ'ı 
temsil eden yarlardan Bay Ubeyd, 
su<:lunun ikrar tarzına ve şahitle
rin ifade şekillerine göre, kasanın 
kendi anahtarile açıldığı bahs 
mevzuu olması itibarile, üstelik 
bir de başka anahtarla açılıp açıl
ma lığının, zol'layıp zorlanmadığr 
nm keşif yapılarak araştmlması
na lüzum gönnediğini ileri sürdü. 
Suçlu avukatı, hakyeri kurulu mü
ekkilinin ifad'ıesini kabul ettiği 
takdirde, ortada mesele olmadığı
m, fakat aksi takdirde ehli vukuf 
huzurile bir keşfin mutlaka icap 
ettiğini kaydederek, bu hususta 
bir karar isteğinde durdu. Hakye
ri kurulu, kısa bir mUzakereyl mü 
teakip, genel savamanlığm müta
leasmı yerinde bularak, o es:ıs -
tan karar verip, keşif isteğini red
detti. 

Bundan sonra suçlu avukatı, 
Perşemhepazarında hırdaYat ta
cirleri Zeronyan ye_pehlivanyan -
la Kadıköyde Iskele ca<f de!inde 
Rus satıcı Mayeri, müdafaa şahi
di olarak gösterdi. Müekkilinin 
bunlarm yanında istikametle ça
hşhJma bu trıcirlerin şahitlik e -
deceklerindıen bahsetti. 

'unmadrğrnı söylüyor. 
ZaYen, esmerce, zaif. bir deli

kanlrdır. Temiz giyimlidir. Kati
na da genç, sari~in, mavi gözlü 
beyaz ve tooluca bir kadındır. Gi

Hakyeri kurulu, her şahit için 
ikiser liradan altı lf ra masraf va
tınlırsa, bunlara celpname çıka -

ÇUkUrOVa davası nlmasını ve Zavenin bir bankaya 
hangi tarihlerde ne kadar para 
yatrrdrğmm bankaya müzekkere 

Holandalı profesör yazılarak öğrenilmesini kararlaş -
yinişi de şıktır. 

Dinlenilen ~ahitler, Zavenin id. 
memleketine gitti tırdı. Duruşmanın devamım, baş

ka bir güne bıraktı. 
Adanadaki Çukurova yüzün -•-------------

Mevs; m hasta'ıkları den hükfunetimiz aleyhine açılan Kalf~lar mimarların 
dava münasebetile Hellandah pro 

baş jlÖsterdi fesör Vanderşok Adanada bir 
HaYalarm fena p;itme&i dolayı- müddettenberi tetkikat yapıyor -

sile mevsim hastalıklan çoğalma- du. 
ğa başlamıştır. Profesör tetkikatını bitirerek 
Bilh~ ilk okullıırda okuyan şehrimize dönmüş ve memleketi -

çocuklar araslllda tifo, kızıl ve ne gitmiştir. Raporunu da oradan 
tifüs hastalıklarına tesadüf edil- Türk - Yunan muhtelit hakem 
mektedir. Sıhhat Direktörlüğü ta- mahkemesi reisine gönderecektir. 
lebenin durumile yakından ala - Fransız mahkemesinde henüz 
kadar olmaktadır. neticelendirilmemiş sekiz dava bu 

V 1 f lunduğundan mahkem~nin müd • 
apur laı:a te e on deti kinunuevvelden itibaren bir 

Liman direktörlüğü limandaki sene daha uzatılmıştır. 
vapurlan kara ile konuşturacak --------~--
telefon tesisatını bitirmek üzere • ri için yeni iskeleler yapılacaktır. 
dir. Bundan başka vapurlardan İskelelerden ikisinin birer tasla -
yolculann kolaylıkla çıkabilmele- ğı yapılmıştır. 

.. jşini görm~me'i 

Mimarlar birliği on gün evvel 
yaptığı bir toplantıda, 'kalfalann 
mimarlara ait işlerle meşgul olma· 
larmm önüne geçilmesi için ala • 
kadar makamlar nezdinôe teşeb -
bilsatta bulunmaya karar vermiş-
ti. Belediyeye baş vurulmuş, kal
falann kendi sahalarında çalışma 
laıımn temini, bu sahadan dışan 
çıkanlar hakkında belediyenin 
kendi salahiyetini kullanarak bun 
ları cezalandırması istenmiştir. 

Mimarlar alakadar makamlRr. 
dan mimar odalannın da bir Sin 
evvel kunılmasım istemişlerdir. 

Hacce gitmek üzere Çin Tür -
kistanından şehrimize gelen 130 
kişilik Müslüman kafilesi, bir va -
pur doldurabilmek üzere yeni bir 

kafilen:n daha gelmesini bekle - vapur kiralıyarak Ciddeye gide -
mektedir. ceklerdir. • 

Gelecek kafile 180 kişiliktir. Hacı namzetleri, Tophanede o-
Sonra hepsi birden buradan bir · tellere yerleşmişlerdir. 

I;KONOMI 
Elektrjk 

Su ve kömür kuvvet/e. 
indenistifade edeceğız 

Bugün Ankarada, ikinci bet ı 
nelik endüıtri planı k:>miıyon 

Celil Bayarın riyasetin:le ik:n"' 
defa olarak toplanacaktır. Evvel 
ce de yazdığımız gibi bu toplant 
da ikinci bet senelik endüstri pi ... 
nının mevzuunu tetkil edecek o 
lan elel:trik, kimya, maden en 
düstrileri tetkik edilecektir. 

Bunlardan · ele!drik ranay 

hakkında şımdiy~ kadar yapıla 
tetkikleri atağıya yazıyoruz: 

Ekonomi bakanlığı elektrikle• 
tirme bürosu ucuz elektrik temini 
için iki ıenodenberi arattırma 
lar yapma.ktaydL Memleketimi• 
de ıu kuvvetlerinden, kömür kuv
vetinden elektrik istihsal etmek 
için, memleketimizin muhtelif 
yerlerinde tetkikler yapılmııtır. 
ilk tetkikler 1 Zonguldak, Kütah -
ya, Ere, Adana mıntakalanncla 
olmu§tur. 

Bu tetkiklere röre ikinci bet 
ıenelik endüstri pli.nı mucib,nu, 
yukarda ıa1dıimıız mıntakalarda 
elektriklettirme itine ıiritilecek -
tir. Bu mıntakalarda elektrik pl&. 
nı tatbik edildikten sonra, Malat
ya, Elaziz, biyarbekir, Sivas, Er • 
zincan, Erzurum, Kan mıntaka -
lannda elektriklettirme itine baf" 
!anacaktır. 

Elektriklettirme planının il1r 
tatbik edileceii sahalarda Saksr
.,.,, Seyhan, Küçük Menderet, 
Büyük Menderes suları üzerinde 
tetkikler yapılmıştır. Bu nehirle -
rin muhtelif yerlerine, raıat isb.s
yonlan kurulmuıtur. Berlin Yük -
ıek mühendis mektebi ıu kuvvet
leri profeaCirü Adolf Ledin bu ia
tasyonlarda elde edilen neticeler 
üzerinde ~etk;kler yapacaktır. 

Elektrik plinının tatbikinde bi
rinci derecede ıu kunetinden, 
ikinci derecede de kömür kuvve
tinden istifade edilecektir. 

Evvelce de yazdıiımız gibi 
Zonguldakta büyük bir elektr~k 
santralı yapılacaktır. Diier tarar
tan Kütahyada da L~nyit kömürle
rinden elde edilmek üzere bir 
elektrik santralı yapılacaktır. Bir 
fen heyeti, Kütahyada Diyenni · 
raz, mevkiinde Linyit kömüril 
madenlerinde tetkikat yapmııtrr. 

Bu tetkikler neticesinde Linyit ia
tihsali.tmın arttırılacaiı, ve bü -
yük bir elektrik santralına müıa;t 
olacaiı anlaıılmıtlır. 

Hiııh, ikinci bet senelik en -
düıtri planı mucibince, mem!ek ,_ 
timizde büyük mikyaıta bir elek
trikleJtirme politikasına giriıile -
cek, yurda ucl•Z elektrik ~rile · 
cektir. Bugünkü ıerait altında, 
elektrik iti belediyelerin eline!• 
kalmııtır. Bu yüzden, birçok Ana
dolu ıeh:rlerinde pahalı elektrik 
istihsal edilmektedir. Elektrik is -
tihsal için birçok yerlerde o~zel 
motörlcri kullanılır.al:t~. bu yii7. -
den. dı~arrya ma-ı:ot p:ılra:n \•eril • 
mekted:r. Elektriklef·irme i, · nde, 
elektrik istihsal ediFrken, su ve 
kömür gibi kuvvet!erden irtif ııde 
edilecek ve dı~rıya gidecek ma
zot, benzin parasmın önüne geçl
leceldir. 

Tayinler 
Ekonomi bakanlığı başmüfetti

şi Hüsnü Esen bakanlık teftiş he
yeti riyasetine, teftişi smai reisi 
Recai de Alpnllu fabrikası direk -
törlüğüne tayin edilm · Ierdir. 



Mahlut yağlar 
Sanayide kulfanılacak 
yağlar boyanacak 
Yemişte bazı dükkan üzcrle -

rinde mahlfit yağ imalathaneleri 
kurulmuştur. 

Buralarda iç yağ, vejetalin ve 
buna benzer diğer bazı yağlar ka
nştınlmaktadır. Yapılan teftişler 
esnasında bunlan yapanlar, bu 
yağların sanayide kullanıldığım, 
bakkallara satmadıklarını söyJe -
mişlerdir. 

Halbuki şehrin muhtelif semt
lerindeki bakkallar buralarda ya
pılan bu math.1t yağlan satmak -
tadırlar. ;Belediye halkın alda -
tılmaması için sanayide kullam -
lacak yağların boyanmasına karar 
vermiştir. 

Yağ imalathaneleri bu karar 
üzerine yine teftiş edilecek, boyan 
m_amış mahlfıt yağ bulunursa şid -

Tıp Encümeninde 
Birinci başkanhğa 
Akil Muhtar seçildi 
Türkiye tıp encümeni yıllık toplan - Kaşık büyüsü 1 3 silihcı ! 

tısını profesör Tevfik Sağlamın ba§kan· 

lığında yapmı§tır. Genelk sekreter ça - nasıl yapılırmış?! D ft ı . t d k . d" 
lıtma raporunu okumuı abul edilmiı - e er er ı as sız, ıye 
tir. Kurultay batkanlığrna profesör Nu 3 •• •• h 
rettin Berkol katipliklere; Doçent Ah· İki kadın mezar Jıkta UOCU ceza ak yerinde: 
met Süheyl ve doçent Muzaffer Dilem- büyü yaparken Romero Ksantopolu, Ziya ve 
re seçilmit ve rapor kabul edild.ikten Süleyman Şevket adlarında üç si-
sonra seçim yapılarak eski reislerin nam yakalandılar lahçı, İstanbul üçüncü c~za hak-

Halk evi 
ça 'ışmaları 

200 kişılık buyük bir 
orkestra t akımı 

yetişt irilecek 
.zetliklerini koymamakta ısrarları üze - Karagümrükte Sarmaşık ma- yerinde muhakeme ediliyor. Bun- Eminönü Halkevi kı,lık çalıf" 
rine idare heyeti için yeni namzetleri hallesinde oturan 22 yaşında Ha- lar satış yaptıkları mağazaların - masına büyük bir önem~e de•aJf 
gösterilmiş, birinci başkanlığa Prof. A- san Karagümrük merkezine baş da defterlerini tasdiksiz olarak etmektedir. Çalı~ma programı ~ 
kil Muhtar özden ikinci başkanlığa vurmuş, iki kadının büyü yapmak tutmaktan suçludur. rafında Halkevi l:a~l•anı Bay A-
Prof. Abdülkadir Noyan, genel sekre - üzere Edirnekapı mezarlığına git llk ikisi, hakyerine tasdikli gih Sirrı Levent dün kendiıile :" 
terliğe prof. Fahrettin Gökay, vezne - tiğini ihbar etmiştir. defter göstermişlerdir. Sonuncu - rüten bir yazıcımıza tunları aôf" 
darlığa Prof. Niyazi Gözcü, sekreter - Bu ihbar üzerine sivil memur - su, defretinin tasdikli olmadığını lemittir:. 
liğe prof. Ali Eaat, kitaplar muhafızlı- lar mezarlığa gitmişler ve iki ka- tasdik etmiştir. O, şöyle diyor: "-· Evimiz bu yıl (200) kişİ' 
ğma Prof. Salahaddin seçildi. dınm bir mez.ar deliğ"ine bir şey - Bu defterlerin mutlaka tas - lik büyiik bir orkestra kurma~ 

Atatürk'e, Baıbakana Kamutay baş- koyduklarım görmüşlerdir. dikli olacağına dair kanunda bir karar vermiştir. Bu karar bütilJI 
kanlığı ile ~ğlık ve küttür bakanlarına Kadınlar, yakalanmış, sorgu- kayıt yoktur. Esasen polisin bun- ilgililer arasında büvük bir ala!<' 

detle cezalandırılacaklardır. encümen genel kurulunun tazim ve say ya çekilmişlerdir. Birinin adı Fat. dan dolayı zabıt tutması icap et- ile karşılanmış ve iki üç gün içJJI' 
---------------' gılannm ibliğına ba§kanlık divanı me- ma, d0iğerinin adı Sabriye olan mezdi. Ben, defterim tasdiksiz ol- de orkestrava girmek üzere 60 .~O 

tc llltllr l•l eri mur edildi. kadınlar bir erkeği sevdiği kadm- duğu için su<:. işlemiş sayılamam. kişi evimize haş vurmuştur. 
29 ikinci kinun saat 18 de etibba o- dan ayırmak için iki tahta kaşığı Beraetimi jsterim ! Orkestranın hazırlama isi ıJI 

Kültür Direktörlüğü dasında bilgisel toplantılarına devam e- arka arkaya, bağlayarak mezarlık Polis Ahdullahla Nazmiye, şa- şehrim'zin tanınmış öi!rctmenlerl 
Dün akşam çıkan gazetelerden dilecek ve prof. Braun tarafından vi - deliğine koyduklarım itiraf et- bit olarak dinlenilmişler, genel sa meşg-ul olacak ve de~Iere nek 1' 

biri İstanbul Kültür Direktörii Bay ruılar Uzerinde tebliğ yapılacakıt.r. Her mişlerdir. Kaşıkların üzerinde, vamanyar Feridun dm;yayı müta- kında evimiz.de b~-lanacaktır. 
Tevfiğin başka bir vazifeye alma- doktor gelebilir. arab harflerile yazılmış birçok ya- leaya istemi~. Necip Nadir, Hii - Orkestra ~·etişt'kten sonra kô!" 
rak yerine yüksek öğretmen oku- zılar vardır. Kaşıklar delikten çı- seyin ve Burhanettinle ktırulan serler verecektir. ft •'Tli 7-ım""'' 
lu direktörü Bay Hamidin atana- Re k lam levhaları karılarak merkeze götürülmüştür. hakyeri kurulu, duruşmavı h:r~ ı--a eviın izde yapılan herhangi bir t&ı 
cağını yazmaktaydı. Öğrendiği- Kadınlar hakkında büyücülük güne bırakmıştır. Gelecek celse _ rende orkestramız h:ılkla birlikte 
mize göre Bay Hamit Ankaraya Beyoğlundaki bazı sinemala- yaptıklarından dolayı kanuni ta - de genel savamanlı.e-tn mütaleas· lstiklfı.l rrı:ırşmrn nınnt"7~man s61 
tarih kitaplarına aifişlerini hallet rın kapılan üzerinae ve duvarla - kibat yapılmaktadır. alınacak, sonra müdafaa yapıla _ lenme3ini temin erlccektir. 
mek üzere gitmiştir; bu seyahati rında bulunan büyük reklam lev - Bir hırs ız dam üstünde cak ve karar verilecektir. Btmdan başka evjmizdı:! açds' 
Kültür Direktörlüğü vazifesile a- halarım halkın yollarda kesif bu- yakalandı Karısını vuran aardı"qa- Koro heyr tini mi.isiki öğretmen~ 
lakadar değildir. lunduğu bir sırada değiştirdikleri ~ rimiztl<>n Bav Cemil :vetic:tirne•~ 

YABANCI VE AZLIK Ota- görülmijştür. Evvelki akşam, Sirkecide Pos- nın du,.uşmasında karar! tedir. Oğretinenler birliği kctJU' 
RETMENLERI -Yabancı ve az- Reklamların gece yansına "doğ tane caddesi.n. d .. e bir hırsızlı.k vak. Sultanahmette Fı'ruzagva camı'_I kendini feı;h etti}ften sonra bu~ 
lık k d v · t" ·1 · ks' hareket e l b t h 11 1- nın u"yc lcrı· c1•1e Hall·evı·ne yazıl1P".'6t o ul ilk kısım öğretmenlerine ru egış ın mesı a 1 - ası o muş, u un ma .~ -~yı ayaıv i avlusundaki bir evde karısı HUs-
Kültür Direktörlüğü tarafm&ln denlerin cezalandın}ması alaka - !andıran hırsız, dam ustunde ya - ni.veyı' tasarlıyarak o"ldu"rmekten !ardır. Zaten bundan önce ne 
U · d 1 b'ld' ·ı · t'r k ı retmenler Halkevlen'nı·n t1'ı'rlu" tP nıversite talebeleri tayin edildi- ar ara 1 ırı mış 1 

• a anmıştır... .. . suçlu gardiyan Hasibin. İstanbul belerinne ~alrşnıaktalar. Bnndsl' 
ği ve öğretmen okulu mezunlan- Gelen seyyahlar Hırsı~. ~!lyuk Şek_ercı hanm.a, ağır ceza hakyerinde dün müda - sonra ö~retmenlerrlen evimiz dt 
nm atanmadığı söylenmektedir. Bu senenin ilk seyyah vapuru or:ıdan küçuk Şek~rcı banma ~r- faası yapılmıştır. Dört .şubatta k~ ha ~en·~ ı::urette jstifade edece~· 
Dün bu mesele etrafında yaptığı- "Providans,, dün yüze yakın Fran mış, k:ıpısı a~ık -~~r odadan gıre- rarı bilrlirilecektir. ; tir. Bu ö;yretmen~er hirJjiiin;n esi.~ 
mız araştırmada yabancı azlık o- sız ve bı'r k!l" tngı'lı'z seyyahı 1·ıe rek elıne geçırdıgı eşyaları top - d v d k ld 1 ..l v •1,,. k il d v d 'd ğnıy ..... ~ l - b d d D- - - ı hf l / ıgı a ·a ırı rnış uel!ı (~nr. u anna ognı an o a og- Beruttan limanımıza gelmiştir. amaga aşlamıştır. O a a tıklrtı uşuruıen ana ar ar sand,k bat:ka bir ~Pkilde H:ıJlı.'' 
retmen okulu mezunlan atanmak .. .. .. Cluy!ln ev halkı şüphelenerek bak 
ta oldugu" nu ömari'dik. ·1..-1. ~~ ~ Seyy~ butun •• ~n §.e~rin 1~.:maıLi&t~Wt.lA~. Y~ ı.~ Sirkeci c.!Yarmda düc:ürülnıilf vinde. \'.Cnjdcn kurulaca.ktır_~~ 

~·- ~&A ~·l.a..- d!'l;t~ate ~eger yer;Tennı gezmışler ~ , ----o---- anafıtarrnr munmuştur. Du"su··rnn nrk isi le \Takında mec:gul olnıı 
men1ik bulundugu" takdirde terci- IKK u .. • 1 

· anhyan hırsız, kenôini;.)ınencere- ·· '- · 'ı. :.--ı; 
kşam Uzen Vapur hareket et 1' gazetemizde "N. N." arlresine ad- liasln ·a~:ır!rz. .. ---

han öi!Tetmen okulu mezunlan a- ve a - den bahçeye atmıc:tır. Bu hal, ev- ·• · • t' " resine müracaatla alabilir. Evimiz·n Gü1h::ınenarkı iC1" 
tanmaktadır mış ır. de bulunan kadınlan büsbütün deki temsil şubesinde hafta~. 

, · Buradan Pireye, sonra Brendi- korkutmuş ve: 1'JI"" 
Aı-ıkta geçen mu-ddet ziye oradan Marsilyaya gidecek- H , y t• . , 0. Yeni ambalajlar her beş gününde h::ılk temsille,.., 

y - ırsız yar... e ışın... ıye devam edilmekteclir. Bu tem5İV"' 
Ve fiil• hı·zmet !erdir. bagı" rmışlardır. beg" enil medi e'I 

Ankaradan bildirildıiğine göre 
zabitan ve askeri memurların kad
ro sebebile açıkta geçirdikleri müd 
detin fili hizmetten sayılıp sayılma 
yacağı hakkında maliye vekaleti
le divam muhasebat ve milli mü• 
dafaa vekaleti arasında bir nok
tai nazar farkı meydana gelmiş -
tir. Divanı muhasebat zabitlerin 
kadro dolayısile açıkta geçirdikle
ri müddetin tamamen fili hizmet-
ten a9dolunacağı hususunda milli 
müdafaa vekaletile hem fikirdir. 
Mallye ise memurlann mazuli
yet veya açık maaş almak suretile 
geçirilen müddetin nısfı tekaüt 
maaşının hesabında nazan itibara 
alınacağına diair olan madde hük
münün askeri memurlar hakkın -
da da tatbiki icap edeceği müta
leasındadrr. Mesele meclisin bu 
g'Jn~ içtiman~da görüşülecektir. 

Şiddetli soğuk 
(Ü$tyanı I incide,ı 

Şi~OO. ıoğuk tiddetlidir. Sokak . 
Jarda uzun müddet nöbet bekliyen po
lisler, soğuktan uyuıtukça tedavi gör
mektedirler. 

Nevyork, 23 (A.A.) - Şimdiye ka

1 - re okul t;:ı lebeleri dP ,.,.önderilt11 ~ 
spanyaya yumurta Sesi duyan mahalleli, evi sar- Mısırdan karha buzu ambaıa _ tedir. Onümii7.cleki subat ha~ 

Yumurta ihracatı mevıimini11 mış, kırsrz da bu esnada posta i • jı ile getirilen meyva sandıkların- d:-ın itih:ı.ren evimizin tilrlü ko!:~ 
batlamıt olmasına rağmen lapan- daresinin garaj binasının damına dan biri Ankarada biri de tstan - telerinde ralı~acak arkada~Jaıv 

1 la 1 b'k çıkmağ'a muvaffak olmuştur. Fa - bulda açılmıc:tı. Bu işle alakadar seçimiııe h:\c::lanar.aktrr .. , 
ya i e yapı nan aımanın tat 1 a- kat daha açık göz ·davranan bek- ::t 

·ı · ı d 'h olanlar amhalaJ·ı beg~enmemekte- B ş ANDI/ tına ıeçı memıf 0 maıın an 1 ra- ci Mustafanın kardesi Mehmet A INDAN YARAL . Jj 
·· dirler. ,.. 

cat yapılmamaktadır. Bununla Yıldırım, dama çıkarak hırsızı ya- ------------ - - Beşikta~ta Kılıç Ali mahalle!= 111' 
beraber iki haftaya kadar ihraca- kalamağa muvaffak olmustur. Haydar bey caddesinde Güzide- oturan hes yac:mda Remzive f 
tın bqlıyacağı muhakkak görül . Hırsız, rlerhal nolise teslim edil - nin evine evvelki gece yansı Şe _ ~inde bir k;z Beşikta~ .~ile .. ba~, 
düiünden yumurta tüccarlan fa · mic:. ve hi.iviyet.i tesbit edilmiştir. fik isminde bir hırsız girmis pa]. sınde oynarken yere duşmuş, 
aliyetlerini arttınnıı bulunmakta H1rsızın~ vaktile bu hanaa otu- to çalarken yakalanmıştır.~' 1 ~ından ''rraJanm1ştır. _.,/ 

ran thrahim adında biri oldugt" l YOLDA HASTALANMIŞ L 'd · , .~ dırlar. • . . -, man ı ar ası Qazetec ~'· 
anlaşılmı~tır. Boşta gezer takımından Şıbın Ka- •• • 

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

- Geçmiş Kuranlar -
24 Kanunusani 1922 

Fransa - lngiltere 
Temps gazetesi ( Poincare) ka

binesinin teşekkülü münasebetile 
Franaız ve lngUiz Başvek~leri ara
ıında teati edilen tebrik telgraf la. 
rından bahsederken diyor ki: 

"Mr. (I.loyd George) Fransanm 
maauniyetini iki memleketi alaka. 
dar eden müıterek menfaatlerin, 
ilk salına koymakla bize Fransa -
/ ngUtere mukavelesi müzakeresinin 
birinel olarak düıünülebilecğini 

ilham ediyor. 
Bu müzakere bütün diğerlerin

den daha baaittir. Çünkü neticelen. 
mai bir üçüncll devlete tabi değil. 
dir.., 

Dün akşamki yangın rahisarh İzzet tünelde ansızın ko'ay!ık gosterıyor 
h.astalanmış, Beyoğlu hastahane - Liman genel direktörlüğÜ l 

Dün akşam Mahmutpa~ada sıne kaldırılmıştır. zeteciler için bir büro açmağa P'. 
Büyük Çorapçı hanında bir yan - BiR PAÇAVRA HIRSIZI TU- rar vermiştir. Bu bürc,da h~"'~ 
gın çıkmış, vaktinde yetişen itfa- TULDU. - Ahırkapıda lranh olabiles"k bütün liman hadısel 
iye, ateşin büyümesine meydan Mehmedın paç~vra c~posunun kal ft.toihaflan ile hazırlanarak ~ 
vermeden söndürmüştür. Ate~. pısı kırılmış, bırkaç küfe paçavra' .1 <.:>kt· 

l t Ş.. h ·· · hd 1 rı ece ır. , .. 
hanın bir numarasında ve Ziva Ç3. mmış ır. up e uzenne u - t ·t b l uht l'f kurulır 
Kovuncunun eoran fabrikası ile lah isminde biriırt vakalanmıştır. "" an u u~ m . e. 

1
• • bir 

ateİveyı· hirihirlnden ayıran taht~ KÖMÜR ÇALARKEN - Ha. rı_~d~n havadıs temını ıçın • :,' 
. . d b ... s· k ·a k. . guçluklerle karşılasan gaze ~ 

nerdenin yanma~ı ile haşlamış ve san ısmın e ırısı 1r ecı e ı ~ı- k d' h d ~k 1 1 k te 
bu tahtanerde vamhkt!lrı sonra Clö mendifer vagonlan üzerinden kö- r~ en. ıd~~ .. asın .~ 0 ay .

1darew 
~emelcr ttıtu~n1uştur. Ateş, ifö~e - mür çalarken yakalanmıştır. ~e~~~ı "~~;~~nen ııman 1 

rnP.leri ya.karken yetişen itfaiye 
iki metre ka~ar ver •·andıktarı 
snn 1'!\ ateı:i ı:;öndiirmfiltür. 

Y:ın~nrn nere-'Pn "'ktı P.:ı te~
bit Pnilemcnıiı:tir. Bu'{iln yerinrlP 
tetkik~t :vamln.cvktır. 

dar görillmemit titldctli bir soğuk dal- ---------------
gası Montenadan lllineisye ve Kanada - p 0 ı i t İ k a 

ARKASINDAN INMJSLER -
Ortakövde Süat komür deposu ö
nünde kömür boşalt.an Yunan ban 
drah Virakos vanunmda amele 
Bulgar tebaasından 22 vaşmda 
Istavko geminin ~vertesinde do
l~ırken arkasından birk~e klıJ. 
kendisini ansızın itmi~. lstayko 
anbara düşerek muhtelif yerlerin

hududundan Miuuriye kadar olan mın 
takayı harap etmektedir. Bir çok yer - === 
Jerde soğuk sıfınn altında 48 dereceye 
kadar dil§müıtür. Winneatta da bütün 
münakalat dunnuı ve soğuktan 12 ki· 
ıi ölmüttUr. Doktorlar elleri ve ayak • 
lan donanları tedaviden ha§ alamıyor . 

Felsefesi 

lar. 
Salnt Ctatra Villede yüz kadar mek

tlpl tllfiyan atobth!er tipiye tutulmu' 
•e bir polf• mnfrezeıinln fevkallde gay 

Satiri Ertem 
tarafından yazılmıt olan bu eser 
Dün ve Yann Tercüme Külliyatının 
49 uncu kitabı olarak çıkmııtır. 667 
sahife olmasına rağmen 75 kuruıtur. 
VAKiT Kütüphanesi ve her kitapçıda 

retile bu mektepliler muhakkak bir 810mı .. ___________ __ 

den yaralanmıştır. 
Bulgar hastahanesine kaldırı · 

lan lstayko kendisini Yunan taba
asmdan olan ücüncü kantan Yor
ci ile ismini bilmedliti hirka,~ ta,1-

fanm itti~ini sövlemistir. Bu iddi
a üzeme kaptanla tayfalar sorgu
ya cekilmislerdir. 

YAKALANINCA ...._ Fatihte 

l..ıın- 1n idaıesi şimdiye kadar kanta açmıştır. Bu ıok<.. · ~ 
şehir lokantalarmda yemek yiyen kap yemek ekmekle beta 
amele için de Galatada bir lo - kuru~ verilmektedir. 



, 
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5 .- KURUN 24 II. KANUN l 936 ~~ 

Fransada kabine buhranı 
( Kırkından Sonra Laval niçin çekildiğini 

anlatıyor ve diyor ki: 
ir teşekkür ıı i~zanı Teneşir Paklar ~ 

Bu defa yetmiş ycqında olduğu yazan : Sermet M ht Al {Atalar sözU) 

h ld ··ı t il" t ı ., u ar us 
a e o en ng ız mparator ugu ·-················································:.... .. 

Partilerden biri Ulusal Birliği dağıtmak 
. . R d . l. .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 24 .::::::::::::x:::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::a 

ıaırı u yard Kıp ıng dun yada ........................................................ ::::::::::::::::::::::::::::r.::::::::::::::::::::::::n 

istedi. Bunun •• • 
uzerıne ..• 

yazı•ı ile en çok para kazanan bir B 1 ı k b •• l ? 
muharrir id~. ln!i~i: '~.iri yazıları- u nası mem e et oy e 
ntn her kelıme•ı ıçın ucret olarak • 
altı ıilin alırdı ki, bugünkü Türk 

8- Pan., 23 (A.A.) - ihtimal Dıt siyasada elde edilmit olan para•ı ile iki lira demektir. Bir ln
bı y. Herriot yeni kabineyi kur - neticelere temas edere1' de demiş- giliz Lordunun zevce•i altı §İlin -

aktan istinkaf edecektir. Siya . tir ki: lik bir çek göndererek Kipling • 
'-l lnehafilde, Cumurreisinin bu "Banıı sağladık. Milletler ce den buna mukabil bir tek kelime 
l>&ıifeyi,, Laval kabinesinde Fi - miyetine kar'ı teahhütlerimize ri- yazıp göndermesini i•temiıtir. 
~Ilı bakanı bulunan Bay Marsel ayet ediyoruz. Dostlarımız ve itti- Rudyard Kipling buna bir tek 
d '&nier'ye tevdi etmek ihtimalin· faklarımız sağlamdır. Fransız dı1 kelime ile §U cevabı vermiıtir: 
en bahsediyorlar. Bunlar bir te· siyasasının ' istiklali temin ve tak. (Thankı) bu kelime lngilizce (te-

lberküz kabı"nes"ı kurm""g"a çalı•a - · 1 t kk'" ) td•v• ·· cı. ~ vıye o unmuı ur.,, ıe ur manasına ge ıgıne gore 
ttklardır. Baıbakan, diyevini fU sözlerle büyük lngiliz muharririnin au-
ta Böyle bir kabine kurulduğu bitirmittir: betli bulufuna bir miıal teıkil 

1 
k~irde, bunun baılıctt iti, genel "Partilerden biri, it görebil . edebilir. 
tçıın yaptırmak olacaktır. mekliğimin baılıca tartı olan ulu • • • • • 

ler·Meclisin sağ ve merkez parti sal birliği dağıtmak le!ebbüsünde Kıplıng ıle hır otelcı 
• 

11 aolların kuracakları her han- b I d v d b d 'kt"d R b" u un ugun an en e 1 1 a- lngilterede bir otelin humşi 

kı ır kabineye muhalif kalmağa mevkiimi terkediyorum.,, otobü•Ü bir gün yoldan çıkarak 
arar verınit gibi görünüyorlar. Bay Lava), bundan ıonra bu·· d K" l · Rudyar ıp ingin bahçe•ine gır-

11 ERRIOT KABiNEYi tün Fransızlardan soğukkanlılık - mi§ ve orada tahribat yapmııtır. 
KURMIYOR larını muhafaza ederek. biribir- lngiliz ıairi otel aahibine zarar ve 

Paris, 23 (A.A.) _ M. Lebrun, lerinden ayrılmamalarını dilemiı- ~iyanını ödemeıi için mektup ile 
'-~t 10 da M. Herriot'yu kabul et- tir. müracaat etmiı, cevap alamamıı
~ıttir. Bay Herriot, yeni kabineyi ITALYANLARIN YENi FRAN tır. ikinci bir mektup daha yaz -
eıkil etmekten imtina etmittir. / SIZ KABINESIDEN mı§ iıe de buna da bir cevap çık-

hu Bay Lebrun, müteakjben me . BEKLEDiKLERi mamııtır. Bunun üzerine Rudyard 
•an meclisi radikal - sosyalist Roma, 23 (A.A.) _ Havas A- Kipling bizzat kalkıp otelin ıahi-

~Pu reisi Bay Yvon Delbos'u jansından: binin yanına gitmi§tir. Otelci lng€-
&hul etmiıtir. liz ıairini dinledikten ıonra gayet 
L ltalyan çevenleri arsrulusal du-
AV AL NiÇiN ÇEKllDIGINI kayıt•ız br tavırla fU cevabı ver -rumun ve Franıız iç ııyasasınm 

ANLATIYOR miıtir: son zamanlardaki inkitaf ını aza 
,. .Paris, 23 (A.A.) - istifasını mi dikkatle takip etmektedirler. - Azizim Kipling, ben ıizdca 

derıp, Yeniden hükUınet teıkilini Bunlar, gelecek Fransız kabi- aldığım birinci mektubu bir lngi· 
e redd liz liraaına, ikinci mektubu da iki 

,,,.., ettikten sonra, Bay Laval · nesinin, Doğl.f Afrikaıındaki ltal ~ 
~ueçen Haziranda uhdeme tevdi yan menfaatlerini korumak mak lngiliz firem.na sattım. Siz oana 
~· una'}if..ı vazifeyi ifa eylediğime sadiyle, İtalyanın da iştirak ede - gene bu larzda mektuplar yaza-

l.
rcdanen kanaatı"m vardır,, demı"t- ~. b" 1 • ~ak olur•anı: ümit ederim 'ki, İ• • cegı ır uz aıma sıyaıası güdece. 
ır. tediainiz zarar ve ziyanı doldura-

ğini ümit ediyorlar. &· 

'----- cak bir para toplıyabilirim. Bu •u· 
~=~---------]-----,.~--------- n~ıi~~~~~~geti-

.. ltl:>A HABERLER= 1 A•kerlık ı,ıeri 1.r.ir.im_.,, _________ _ 

ııu Şehir meclisi üç şubat pazartesi gü- A 5kerı 1 k kan un unun 
~ &aat 14 de ikinci devre toplantıları -

haşlayacaştır. değiştirilen maddeleri 
,. L' 

- Bilir misiniz? -
Dünkü Sayımızda 10rduklanmız ve 

cevaplan: tota ınıan ve nhtım §İrketinin bazı bü-
dıt tı ayrı ayrı yerlerde bulunmakta • 
su;. ~nıum müdürlilk işte kolaylık ve 

atı tem· . . b" 1 h to 
1 

ın ıçın uro arı ep bir araya 
: arnaya karar vermiştir. 
~ İstanbul maliye erkanından bir kıs

\11t1urn· '"f · l'kl ~irr1c . ı mu ettış ı er maliye müşa _ 
~attı lcrıne takin edilmişlerdir. Bu ze

an i h"lı:: ltiıtı . n ı dl eden yerlere §İmdilik hiç 
senın t . d'l • ltd· ayın e ı mıyeceği söylenmek 
ır. .. 
Qcı d' rabr·•- c ıyc, kalafat yerlerinde ve deri 
1l{al 

)attı atında kullanılan yağların bo -
ı. lllasına k . oUtti arar vermış ve bu kararı 

Ö~~clediye şubelerine bildirmiştir. 
l\ııı lll M - Yakın vakte kadar İtalya
~ s:;1cketimizde başkonsolosu bulu
ltabc ırno Mele'nin Brendizide öldüğü 

• ~alınmıştır. 
•t tcn~itanın Ankara elçiliği matbu _ 
kıaa bi YClpmış olan bay Gostovd da 
oıttıu r hastalığı müteakip şehrimizde 

ftUr. 

J.fuht ı· .._ ~ ıt hakem mahke-
es1 bı· • • . . 

'b_ nası tamın t:Şı 
~ ~led· 
t ellıelen ı~e muhtelit hakem mah-
ltı alnı nın bulunduğu binayı sa
~te ta~· burasını esaslı bir ~u -
~t buı ıre karar vennişti. Tah -
~~~çil:a1!1adı~mdan bundan 
~r :Yap 1 ıştır. Binada ufak bir ta
~eaktır 1 Bcak, bu suretle kullam
~miratın keşfi hazır-

,~~e' :ı:-----ı -........:.: iller, Qldenle~ il_\'\';-:-_____ _._ 

~tılı B FtLIKs BELLE - Oc::
§e~~~ B~~ası .~aris direktöıii B. 
llt':ttıl2e d~n Loyd vapurile 

l§tll'. gelmış, Pera Palasa in-

Selimiye: Tümen askerlik dairesi 
baıkanhğından' 

1111 sayılı askerlik mükellefiyeti ka
nununn bazı maddeleri 2850 sayılı ka
nunla değiştirilmiştir. 

1 Eski kanunda yazılı 86 ve 89 mad
deleri hükmüne tabi olanlardan alına -
cak para cezaları kaldırılmıştır. Bun -
dan sonra bu gibi vaziyette bulunan -
lar askeri mahkemelere verilerek as -
keri ceza kanununa göre hapis cezasile 
cezal:ındırrlacaklardır. Askeri ceza ve 
askeri usul mahmeke kanunlarına bun
lar için 2861 sayılı kanunla yeniden 
ağır ahkam konmuştur. 

2 - Yoklama kaçağı, bakaya ve sak
lrlarrn mezkfır kanunun neşrinden ev -
vel tahakkuk edenler altı ay içinde as
kerlik şubesine kendiliklerinden gel -
dikleri takdirde hükmü kaldırılan 86 
maddeye göre cezalandmlacaktır. Altı 

ay içinde gelmiyenler yeni kanuna gö
re hapis cezası göreceklerdir. 

3 - 86. madde hükmüne tabi yok -
lama kaçağı, bakaya ve saklılardan nak
di bedel alrnmıyacaktır. Ancak hükmü 
kaldırılan 86. maddeye göre para ceza
sile cezalandrrrlanlardan nakdi bedel 
vermek istiyenlcrin bu yoldaki kanun 
ve talimata göre para cezalan ve nakdi 
bedelleri alınacaktır. 

1 - Viyananrn muhasarası hangi 
tarihte oldu? 

- 1528 de. 
2 - Mikroskop ne vakıt icat edil. 

di? 
- 1589 da. 

3 - Bu yrl birinci, ikinci ve Uçün. 
cü cemre ne vakıt düşecek? 

- Şubat 20 de birinci havaya, 27 
de ikinci suya, mart 8 de üçüncü 
toprağa. 

4 - Bir tütün fidanının gövdesi 
yukardan aşağı nasıl tavlandınlır? 

- Doruk, doruk altı, kovalama, 
küçük ana, orta ana, büyük ana, bel, 
dip üstü, dip. Rumelide doruk yeri
ne uç denir. 
5 - Kıztaşı hangi tarihte ve kimin 

tarafından yaptrnlmıştır? 

- 403 yılında imparator Arkad· 
yüı tarafından. 

YENt SORGULARIMIZ 

1 - Torpido ne vakit icat edildi? 
2 - İstanbulda ilk tramvay ne va

kit işledi? 
3 - Yeryüzünde ilk tramvay ne 

vakit kullanılmağa başlandı? 
4 - Lüks sabunda hangi yağ kul

lanılır? 

5 - fstanbulda kaç Çukurbostan 4 - işbu kanunların neşrinden ev

vel askerlik şubelerine gelen veya el - -.v•a•r•? -----------• 
lerinde muameleleri henüz takemmül 

etmemiş o~~nlar hükmü kaldırılan . 86: Gardenbarın ismi deg._ j..;tİ 
maddeye gore cezalandırılacak ve nakdı Y 

bedelleri alınacaktır. Belediye memurları koopera -
5 - Bu gibilerin esası yoklama ka - tifi tarafından idare edilen Gar -

çaklarr bakaya ve saklılar hakkında as- denbann ismi değiştiı-ilmiştir. Ye
kerlik şubesince yeni konuna göre mu- ni adı "İçkili gazino" olan bu eğ
amele yapılacağından mensup olduk - lence yerine hariçten yirmiye ya
ları ve yahut nüfuslarını naklettikleri km artist getirilecektir. 
askerlik şubelerine baş vurarak bu ka- __ ;mm __________ _ 

nunun değişen kısımlarında gösterilen 
kolaylıktan zamanında istifade etmeleri 
ve yabancıların dahi oturdukları asker-

lik şubelerine müracaatla kanunun ye
ni metnini görmeleri menfaatleri ica -
bından olduğu itan olunur. 

Esselalar yok, 
işitilmiyor. 

Ezanı Muhammedi 
Neredeyiz kuzum? 

Bir töbe estağfurullah d:ıha çe-t 
kip sandalyeyi arka odaya götür-f 
dü. Filcandaki kahve sovum~, J 
bulaşık suyuna dönmüştü. Ağzına 
değdirirken pencereden döktü 

Tam o esnada aşağıdan, etten 
et kesiliyormuş, merdiven altını 
alev sarmış gibi acı acı bir hay -
kırma. Edamın varkuvvetile or -
tahğı çınlatıyordu: 

- Ey ümmeti Muhammed, 
eşim dostum işte şimdi ril.'-ıhvol • 
dum, yedi kat yerin dibine bat -
trm ! .. Hacı Bey!.. Damat!.. Rabi
ye kız!.. Başımıza gelenleri gör -
dünüz mü? .. Eyvahlar olsun bu 
temeli göçesi evin kademhanesi 
alafrangaymış.. Koleradan, ni -
zanteriden yatanlar gibi çömlek 
üstlerine mi kalfük a müslüman -
lar? ... 

1 ' • I 

Yorgunluktan hep bitkin hal • 
deydiler. Hepsinin kafaları düşü
yor, gölleri kapanıyordu. O gün 
tencere kaynatılmamış, oluruna 
bağlanmıştı. Peynit ekmek, hazır 
yemekle karınlarını doyurdular. 
Hava kararırken yataklarına gir
diler. 

caktım; sözümü edecektim. "Başı 
nı yumrukliyarak:,, kın lası bu 
taş kafam ne diye yumuşadı, razı 
oldu. Ayşe kadıncığım, şimdi is -
ter misin bizim boy beyleri gene 
o çarkları tersine dönesi vapurun 
güvertesine, salonuna kurulsun -
lar. sokak süpürgelerile karşı ka~ 
şıya, geviş getire getire keyfi kur
sunlar ... Bak şu duvara yazıyo -
rum, buraya geliş bizlere pahalı
ya oturmazsa şu saçlarımı kökün
den tıraş ederim. Karamanın ko-
yunu, sonra çıkar oyunu .. . 

Merdivende bir gıcırtı .. . 
Dana başını çevirdi: Damadı. 

(Yürü!) diye işaret etti. Sklam. 
baç oyunu oynuyor gibi, usulca ~ 
cık kapıdan dışarı kaydılar; iske
le yolunu tuttular. 

Sokaklarda, saatlerine baka 
baka, hızlı hızlı gidenler vardı. 
Herhalde vapur vakti olacak ki 
yetişmek istiyorlar. 

Bunlar da tabanları yağladı. 

Cimnastik adım, iskele başını 'tul 
dular. Vapur islim üstünde. 

Meydan gene papatya tarlası. 
ipekliden, ketenden beyazlar giy· 
miş sayısız ;m.adam, matmazel; 

Hacı Dana: Tez imd , • yeldh,neli, ka.şpusiycrli alafran -
kik edilecek mühim evrak var!) ga küçük hanımlar... ·· 
dedi; minderin bir köşesinde göz
lerini kapadı. Göğüs geçire geçi
re o iki doktoru, Nazırı, mühendi· 
si Allaha havale ediyordu. Her -
kes uyuyup el ayak ortadan çekil
dikten sonra, usul usul a~ağıya in
di. Kuyudan su çekti. Mutbağın 
bir kenarında başından aşağı dek 
tü; abdestini tazeledi. Y atsıyr kı
lar kılmaz yatağına yayılakaldr. 

Dana Bey gerine gerine gözle
rini araladı. Kapının dışında kay
nanası gene alıp veriyordu: 

- Bu nasıl memleket böyle? 
Esselalar yok, Ezanı Muhammedi 
işitilmiyor. Sütçüler, zarzavatçı -
lar bile urumca haykırıyor. Nere 
deyiz kuzum? 

Hacı göç yorgunluğundan mı, 
yer değiştirmiş olmasınclan mı ne
dir, hergünkü gibi şafak sökeı· -
ken uyanamamış, saat alaturka 
biri bulmuştu. Mut:ıdı Ye~hile eı· 
lerini çırpıp: (Yahu, bana kah • 
ve!) demedi. Sabah Eabah kayn~
nasmın çenesini dinlemenin sıra
sı değil. İnsanın gönlünün yazı 
var, kışı var. 

İspirto lambasına c~vesini 
koydu. Bir taraftan sofadaki s~ -
sin kesilmesini bekliyedursun, bir 
taraftan da kahvesini içti. Usm -
cacık abdesthaneye çıkt ı. Abdes
tini aldı. Nam~zını kıldı. 

Acaba 1stanbula vapur kaçta? 
Kimseye görUnmeden kapıdan 

dışarıya sıvışsa .. 
Etrafa kulak vere vere, potin· 

leri elinde, ayaklarının ucuna ba
sa basa, merd:,·cni indi. Edamın, 
mutbağın yanındaki lruçük odada 
gene söylenmede: 

- Kabahat bende. !nada inat 
değil mi, dayatacahinn, babala
rımı, domuz damarımı tuttura • 

Gene yol kör düğümlenmiş, ge
çebilirsen geç .. Zarzor, bilet gi • 
şesinin önüne yaklaştılar. Çıma • 
cılar feryatta: 

- Beyler, müsüler, madama -
lar çabuh olun; bampur galhı • 
yor ... Dosdoğru Heybelü, ondan 
kellim körpii !.. Heybelü körpü, 
Heybelü körpü !.. 

Gişenin etrafınca belki yüz ki
şiden fazla var. Üstüste sıra bek
liyorlar. Mengene gittikçe sıkışı· 
yor, nefes alabilirsen al. 

Kaynata ile damat da araya 
sokulmuş, kıpırdanamaz halde -
lerken yekpare bir kitleye dönmüş 
olan bu insan yığını bir sarsıldı; 
daha ziyade birbirine girdi. 

Göğsü sırma kordonlu ve gü -
müş imtiyaz madalyalı bir H Un • 

kar yaveri, önüne gelene omuz 
\'Urarak, dirsek kakarak kenc:tlne 
yer açtı. Göz pınarları çapaklı, 

koca burunlu biletçiye manalı bir 
göz kll'pıp: 

- Ahmet efendi, bizim 1\1~h
met Bey geçti mi?.. Anlarsına, 

şu Mehmet Bey! dedi. (Hayır Fa
şazadem ! ) ceva hını alınca etrafı· 
nı gene hoyratça a~ıp dağıtarak 
savulup gitti. 

Dfmfı, önündeki s"yah ~npkalı, 
yaslı kocakarıya yanlamak iç~n 

davranacağı esnada arka tarftan 

müthiş bir lavanta kokusu, hem 
de halis menekşe ... J<oku bac:tır

dıkça bastırıyor, o her kim ise 
yaklaşıyor. 

Esseyidceğiz bilet parasını 

çıkarmak için pantalonun Ar • 
ka cebindeki cüzdanına el a
tarken parmakları lastik gibi bir 
şeye dokundu. Elini kıpırdattı. 
yoklar gibi yaptı. !pek fistan al
tında, gergin, ılık bir ten. 

(Arkası var) 



HOlynnın Sonu 
Genç ve fakir bir yoğurtçu idi. gelir. Bana kim kızını vermez. Fa 

Bütiin fakirlerde olduğu gibi zen- kat ben öyle olur olmaz kimsele • 
ginlik hayalile kafasını yorar, al- re ehemmiyet verecek değilim. Şu 
tın dağına çıkmak için bin türlü bizim vali Haccaca gider, kızım 
proje yapardı. Kendisine en uy - isterim. Benden daha iyisini bula
gun gelen bir plan bulunca artık cak değil ya. "Baş üstüne,, diye
onu olmuş sanarak neler, neler rek verir. Evlenirim. Fakat ara -
yapardı. Amma yine hayalinde. dan zaman geçince kız huysuzlan 
Hani "Aç tavuk kendini buğday maya başlar. Minnet mi edece -
ambarında görür,, derler ya onun ğim? Beline tekmeyi yapıştırdım 
gibi... mı cehennem olur gider. 

Slinde küçük bir sermaye var- Zavallı yoğurtçu o kadar dal • 
dı. Her gün aldığı sütleri ateşe mıştr ki Haccac'm kızı diye yo -
koyar, kaynatır, sonra çıkanp ma ğurt kaselerine tekmeyi yapıstll" -
yalandırarak yoğurt yapar, kase dığmın farkında değildi. Talih -
kase satar, beş on kuruş kazanır - siz küçük sermaye de böylece ce
dı. Böyle bir adamın ihtiyaçları hennem olup gitmişti. tki saat 
ne olabilir? Gayet basit bir yaşa - sonra dükkanın kapısı şiddetle ça 
yış. tşte bu kazandığı bir kaç ku- lındı. Felaketine hala ağlamakta 
ruş da ancak geçinmesine yeterdi. olan yoğurtçuyu zabıta memurla~ 
Evli değildi. Hayali pek yüksekte n yakalıyarak Haccac'ın huzuru -
olduğu için kendi derecesinde bir na götürdüler. Vali onu görür gör 
kız almak istemezdi. Zengin ola- mez emrini verdi: 
ca1', o zaman yüksek aileler ara- - Şuna iki yüz sopa vurun ! 
smdan elini sallasa ellisini, başını Yoğurtçuyu yere yatırdılar. Ba 
sallasa tellisini bulacaktı. ğırta bağırta sopalan attılar. Bu 

Hani yoğurtçu olmasına rağ - iş bittikten sonra Haccac dedi ki: 
men biraz güzel, biraz yakışıklr - Nasıl gördün mü? Sen be -
olsa kendisine gönül veren bir kız nim kızımın beline tekmeyi yapış
bulabilirdi. Gel gelelim bundan trrırsan ben de seni böyle döve -
da mahrumdu. Parası yo1', güzelli- rim 
ği yok, tabii sevgilisi de yok. Bel- • 
ki zengin olmayı da bunun için is- ------------
tiyordu. Bu gayeye nasıl varacak· Çek temiz pırlanta 
tı? Küçük, ehemmiyetsiz bir ser - tek taşlar 
maye ile yüz binlerce lira kazanıl-
maz ya. Halbuki 0 hayalinde bu- On bir kıratlık bir çift pırlanta tek 

tat küpe ile beş kıratlık pırlanta tek ta! 
mm da kolayım bulmuştu. Bir gün yüzük bedestanda teşhir edilmektedir. 
sıraladığı ve maya lam ağa hıra k • Bu ay.uı, otqıunçu perıeınbe giinU ikide 
tığı yoğurt kaselerinin önünde müzayede ile satılacaktır. 

bağdaş kurmuş, yine bu sonsuz İıtJnbul Bıltdiq1.-ıi 
hayaline dal~ışt!. • ~ ~ehir1i°yatrosu 

Haccacı Zalim memlekette 
dehşetli bir idare kuıınuş, herkesi 
korkutmuştu. Bu çok sert valinin 
astığı astık, kestiği xestikti. Lamı, 
cnnı yok öfkelendi mi beğen he -
ğendiğini. Kırk satır mı, kırt ka -

ımııııııııııı 

111...111 

111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

Geciken Ceza 

tır mı? Millet korkusundan ağzı - -------------
m açmak değil, nefes almak bile Fransız tiyatrosu 
istemiyordu. Hem, bu öyle aaam HALK OPERETi 
ki her yeri görür, her şeyi bilir, her Bu akşam saat 

sözü işitirdi. Haddin varsa onun ıo,3o da 
DENiZ HAVASI 

koyduğu nizamın aksine bir şey Büyük Operet 

1 

J 
I 

/ 
. '\ . . ( 

·; . f 
,ı___ _ _., 

HALK OPERETi 

yap, yahut bir söz söyle. Hapı yut- 3 perde 1 tablo 

tuğun gündür. Haccac'm casus· Yazan: Yuıuf s\.i 
lara da pek o kaadr emniyeti yok. ruri. Müzik: Kaı 
!~ini en çok kendisi gorür. Kıya - lo Kapoçelli 
fetini, şeklini, rengini değişfüir. Gişe gündüz açıkttr. Fiatlar: 35 - 50 

Sokak, skak gezer, kulağım ka • - 60 - 75 - ıoll. Loca: 400 - 100 
pılara, duvarlara yapıştırır, Bir Telefon: 41819 

1 

HIL&l&rmcla yıldız lpretll olanlar, tıze. 
rlııcle muamele görenlercllr. Rakamlar 
eaat ıı de kapanlf 1&bt ftyatlannır. 

PARALAR 
•Londra 621 - •Viyana 2! -
•Nevyork 12~ - •Madrtd 17 -
•Parla 168 - • Berltn ~2 .. _ 

•MUlno 1~- • Var1<>va 24 -
•Brüksel 68.- *Budapeıte :lö -
* At!na 2! - cı BUkreş ıa. -

•Cenevre 816,- * Belgrad M-
* Sotya 2~ - •Yokoba.ma ~-
• Anuıterdam 88.·· •Altm 1148 -
•Prat \16- *Banknot 2Sö -
* Stokholm 82 -

uygunsuz şey gördü mü, işitti mi? Matbaamıza Gelen Eserler. ç E K l E R 
Aıtık elinden kurtulmanın imkanı 

• Londra 622 fıO • Viyana • 2! 
yok. Holivut •Nevyork 07970 *M:adrld f>S2~ 

Yine bir gi.in kapalı bir dük .. * Parts 12 06 • Ber1tn 101:ıo 
Holivut'un 217 ci saym çok cilzel "'lılillno 9 ~ * V&J'IOV& • 2'.? 

kanın önünden geçiyordu. İçeride resimler ve zengin yazılarla çıkmııtır. •Brüksel 4 iOW * Budapeote • wıs 
yavaş sesle bir şeyler konuşuldu - Tavsiye ederiz. • Atina 54087b •BUkret 108204~ 
ğumı işitti. Merak bu ya, kulağım -------------- $Cenevre 2 Uifı * Bclgrad ~ sosi' 

d kk A !'lm-----.---~~--1m1111ıll •Sotya 6'ıB117 *Yokohama 27H O 
taht:ı kepenklere daya r. Dü · ·a- cuma On~riMI * Amııterdam 11722 • Moskova ıOf.9 ;5 

nm içinde bir kişiden başka ki.m- Takvim 24 il. Kln 25 IL Kln * Prağ 19192ü • Stokholm 1:11175 

se j·o}<tu. Kaselerinin önünde bağ- =====::JZ"' Şev"·aı dO Şevvaı 
daş kurmuş olan genç yoğurtçu GUn doA"Uıu 718 1,11 

GUn bauıı tl 15 17.16 
kendi kendine söyleniyordu: Satıe.b namazı 6't 6 s 'lh 

- Şimdi burada elli kase var. Oğle namazı 12 26 I 2 21) 

Bunlaıı sattım mı, elime şu kadar ~~:1m rı;:::ı ~;:~ g:~~ 
para geçer. İçindeki kazancımın Yatsı namazı 18 :iO 18 !10 
yarısını sermayeye eklerim. Ya - tmııak 5,35 5 34 

Ydıo geçeo gUDier1 24 2j 
nn altmış kase yaparım. Öbiir gi.in Yılm kalan gtınıen 342 34l 

ESHAM 
11 Bankası il 60 
Anadolu 2'.? fO 
Reji 212~ 

Şlr. Hayrly 16 ~ 
*Merkez Bank6Cl W 

U. Sigorta 00 
Ponomontı 8 ()') 

latlkrazlal" 

Tramvay 
•Çimento 

Ünyon Det. 
Şark Del. 
Ba.lya 
Şark m. ecza 
Telefon 

\! 00 
1040 
000 
000 
000 
000 
000 

Tahv!llel" 
yetmiş olur. Her gün böyle arttıra ._ __ , ___ ._ __ .,.. ___ _." •ı933T.Bor.I2867tı Elektrik O'>()'J 

arttıra yüzlerce kase:ve cıkarınm. .. " " n ı s-2 Tramvay sı.;o 
· · ~ Erkek ve Kadınlara .. "" m 2120 Rıhtım ı.ıoo 

O zaman bir uşak tutmak Iazmı ıııuk.Dahlll ı w.ıoo *.Aruıdolu ı -!2 ~ 
gelir. Onu da tutarım. Artık git- KURTULUŞ Ergeni tııuk. Df>OO •Anadolu II 428ö 

l 02-~ A. M ıo 00 Anadolu 111 1 40 
gide sermaye büyür, serm:ı.ye bU - Biçki ve Dikiş dersanesi •s. Erzurum n:ıoo •MUmeullA ll>SO 

yüdükçe ka1.anç da arttar. nir de M'"d' . M p H f · • • . • . . u ıresı: m. apazyan. a tanın 
bakarsın kı hır ıkt sene ıc~ınde ha- 4 günil kadınlara, 2 &iln\l erkeklere, 
ttrı sayılır bir zengin oldum git • günde üçer saat .Fransız uaulile bi;ki 

çe musaddak dipt,,ma verir. Feri1'öy 
Tepeilstü 116 No. Papuyan apartı · 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

(311 ) 

Muhammen bedeli 72,000 lira olan muhtelif küçük _yol malı.
si 2/ Mart/ 1936 pazartesi cünil sa at 15,30 da Ankarada idar~ fi 

ıında kapalı zarf uıuliyle satin ah nacaktır. Bu iıe girmek ist~f'I, 
·ı . . ğ. 911'' rin 4850 liralık muvakkat temin'lt ı e kanunun tayın eltt ' ve 

ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon rc~ıliğİD~ 
meleri lazımdır. 

Şartnar.ıeler 360 ar kuru~ nıu kabilind~ An~;ara 
veznelerinde satılmaktadır. 

•
.............. ,911 ............. ~ htan!>ul mahkemi asliye üçüncü hu· 

kuk dairesinden: o eniz y o 11 arı 
Raşit Rızanın Pangaltıda A!trnbak· 

kal Cedidiye sokağında 93 No. lu ha· l Ş L E T M _E ll5 
1.tJ 

nede sakin kansı Lebibe aleyhine aç - Ar .. tel"": l\ar&Jı.•) .. ~ 
tığı boşanma davasının icra kılınan 17- 1 .ı 4:?:1'1 ::iirk•cı u1111r4'' 

1-936 tarihli celsesi muhakemesin • --• t faa ı.ı,.r .. : ?27'4' 
de icra olunan il!nata rağmen gclmi • 
yen mezbure Lebibe hakkında gıyap 

kararı ittihaz olunarak emri muhake
me 17-2-936 pazartesi günü saat 14 
de bırakılmış olduğundan yevm ve sa

ati mezkurda Lebibcnin bizzat gelmesi ı 
veya tarafmdan musaddak bir vt'l:il gön 
dermesi ve beş giin içinde itiraz edebi
leceği ve aksi takdirde muhakemenin 
gı~srnda rüyet •c intaç olunacağı teb·ı 
liğ yerine kaim olmak üzere ilin olu -

Ayvalık Yolu~ 
MERSİN vapuru 25 i ... ;/ 

kanun CUMARTESi giin~""°' 
ı ··~·~ 19 da IZM RE kadar. 

Mer&in Yolıı ·~ 
ERZURUM vnpuru 26 1 ~ 

cikanun PAZAR günü _,.ı. 
da MERSiNE kadar. ••40 
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T embiyende yeni bir Ital
Yan taarruzu başlamış 

24 ll. KANUN }93t~ 

Çalı kuşunun 
evi bulunmuş 

(Ü:styarıı l incide) 

Hadise, Kuşadasmdan şu şe -

Cenaze töreninde bulu
nacak heyetimiz gitti 

Londra 23 (A.A.) - Reutet' b'J 1 ı diriyor: 

. Ogadende general Grazyani · 
nın ileri hareketi dunnamıt ise d~ 
'' "•tlamıştır. 
. R!lı Desta, tabiye mütaleala 
~Yle ve OTdusunu hav:ıda hava 
0ınblll'dımanlarıni\ m&.ruz bırak 

lbaınak için çekildiğini bildirmek 
ledir. 

cJ .. Ternhien'de İtalyanların başla
lArgı Yeni hareket hakkında tafsi· 
•t Yok~a. da arazinin dağlık ol 
tlıaıı ve Tigrenin diğer noktala . 
~da Habeşlerin mütemadi bas · 
ınlarına binaen bu harekatın çok 
:~n ıürcceği tahmin P.dilmekte 
ır. 

·h İtalyan kaynaklarından gelen 
a.berlere göre, Ogaderadeki sor. 

hıuharebelerde Ras Destanın uğ 
;a.dıiı zayiat ölü ve y~ralı olaral: 
O binden fazladır. 

l N'ogelloinin geçen p:ı.zar günü 
~a.lyanlar taraf mdan i~gali Ra~ 
l eıtanın Kenya ile ola:ı muvasa 
~sını kesmiştir. Çünki.i bu şehiı 
.. enyaya giden korva!1 yolunun 
Uzerindcdir. 

Şehir siperlerle ve mitralyöz 
ruva.lariyle himaye ediliyordu 
talyan süvarisinin ileri kolJarı pa 
ıar sebahı Habeş mevzilerinin ö 
ll\ine l · 'dd ,. b' · ge mış ve §1 e~.1 ır mıt 

ra)yöz ve tüf ek ateşiy~e kar;ılaş 
llıııtır. Bunlar, tank ve :.ırh1ı oto. 
trıobiJlerin gelmesini beklemişler 
Ve tanklar gelir gelme'? de hemeıı 
Cepheden Habeş mevzHeri üzeri-

l'r l\e ~Urürnüşlerdir. Bu ~ımada sü~ 
: h!fltı~ "·dc-;yanlara hücum etmi~ · 

~.dır. Şiddetli bir muharebeyi 
~Utea.kip Habeşler mevzilerini 
derketnti,ıler ve İtalyan kuvvetleri 
e Şehre girmişlerdir. · 

Adisa.babadaki Reu~er ajansı 
~n 'bir telgrafına göre Ras Destd 
d ra.ıyani taarruzunun bidayetin · 
t ~nberi ilk defa olarak dün gecı? 
Q\{k" h 'Utnet merkeziyle telgraf mu 
a.beresinde bulunmuttur. 

milisi lejyonu yerli gruplarla be -
raber takip hareketine ittirak ey .. 
!emekte ve Habetistan ile Kenya 
arasındaki hudut boyunQL ilerle -
mektedir. Öğrenildiğine göre ileri 
harekatı e~nasnıd·a Orman milisi 
ile İngiliz uçakları hudut hattı Ü· 

zerinde uçak seri İtalyan kolu -
nun ileri harekatını takip ediyor -
lardı. 

Mogadise, 23 (A.A.) - Stefa
ni ajansından: · 

Şimdiki ileri harekatının pek 
arızalı biı· arazi üzerinde yapılm;ş 
olduğu söylenilmektedir. Dü~m::. -
m takip etmekte olan İtalyan kı
taatına su, yiyecek ve mühimmat 
muntazaman yetiştirilmektedir 

Zaptedil:m arazide otokarlarla 
münakalata başlanmıştır. Bir kaç 
gün içinde bu arazide uçaklar için 
yere inme sahaları vücude getiril-
miştir. 

lT AL YANLARA TESLiM 
OLANLAR 

kilde yazılıyor: • Kral Beıinci Corcun cenaze tö-j 
, "- Beyoğlu vakıf itleri direk· reııinde hükumetimizi temsil ede- ·1 törlüğüne atauan İzmir Evkaf Di- cek heyet azasından Kamutay 1 

rektörü Halim BaM geçenlerde j 
Kuşadasındaki tarihsel eserleri başkanı ve Kütahya saylavı Nut: 
gözden geçirirken romanlık bir Conker, Birinci ordu müfettiş! 
hadisenin hakikat anlamını ifade Orgeneral Fahrettin Altay, üçün 
eden baz! delil!erile karşılaşmıştı. cü kolordu kumandam Korgene -

Kuşadasının Hacı Feyzullah! ral Salih, Sü bakanlığı deniz müs 
mahaUesinde iki oluklu Kale kapı teşarı ·Albay Sait Halman, Cumu. 
ama inen sokak üzerinde büyük 
bir ev nazarları çelmişti. Şimdi Batkanlığı başyaveri Celal Ünet 
"Hacı,, İsmail ağa veresesine ait dün akşamki ekspresle Londraya 
olan bu evin dış tezyinatında, ah- hareket etmişlerdir. 
şap yapı ile meydana getirilmiş Heyet azası istasyonda saylav 
kuş resimleri vardır. Bu ev bulun lar, vali, emniyet müdürü, ve bir 
duğu zaman bir cok dedi kodular çok zevatla. İngiliz konsolosu ta . 
olmuş, ancak hakikat bir türlü ay-
dınlanamamıı;h. rafından uğurlacmıthr. 

Kuşadasınin yarım asırlık tari- Dış Bakanımız Bay Tevfik Rüt-
hini yaşayan Bayan Müfide ismin- tü Aras Cenevreden Londraya gi
de bir kadın, bütün bu gizlilikle- derek heyete baıkanlık edecek ve 
ri ortaya atmı§tır. Bayan Müfide- heyette Londra büyük elçimiz de 
nin ağzından dinlediklerimi ay • bulunacaktır. 
nen yazıyorum: 

- "Çoçuktum ben. Çalı Ku~u INGILIZ ELÇILICINDE 
Feride burada muallim iken ben İngiltere Kralı Beşinci Corcun 
onun mektebine devam ediyor-
dum. Feri denin hoppalığı, serbest.. vefatı dolayısiyle dün İngiltere el. 
Iiği ve yaramazlığı 0 zaman fena çiliğinde matem alameti olarak 

Roma, 23 (A.A.) - Mare~al halde j!Öze bntıvordu. Aksamları gene bayrak yarıya çekilmiştir. 
BadogJio tarafından dün neşredi- · sahildeki zeytin· yağr fabrikasmm Elçiliğin bayrağı, bir gün ev
len resmi tebliğde; Galla Borana önünde serbest dolasan kıza bura- vel, yeni kralın ilanı dolayıaiyle 
ve Galla Arusi kabileleri başkan· da iyi g-özlerle bakılmıyordu. O bir gün için direğin tepesine çıka-

. ı· ld ki zaman Kuşadası debboy memur-
arının İtalyanlara t~s ı~ oh u - a· larmdan "tsmail efendi,, Çalı Ku- rılmıştı, 
rı ve Habeılere karşı suel areket şunu himaye edivordu. Bilahara Salı günü Kralın defn günü ol
lere İ§tİrak etmeyi teklif ettikleri doktor Hayrullah Çalr Kuşunu hi- duğu cihetle Ankara lngiJiz elçi
bildirilmektedir. mayesine aldı. Feridenin doktor liğinde dini bir tören yapmak ü -

İtalyanlar, Megelli'de yığınlar Hayrullah ile sıkr fıkr alakadar o- zere şehrimizdeki İngiliz - Krim 
la silah ve cephane iğtinam et - luşu, ikisinin bir evde oturmaları kilisesi baş rahibi Bay Okley An . 

gözleri ısırıyordu. Çocuğum, o za-
mitlerdir. manki telakkilere göre bu vaziye- kilraya gitmiştir. 

Tebliğ, ayrıca §imal cephesin- ti biraz da mazur görmek lazım- Kralın gömülmesine tesadüf 
de T embien bölgeıinde yeni bir dır. eden Sah günü §ehrimizdeki lngİ· 
taarruz batladığını haber venr.ek Sonra nasrl oldu bilmiyorum. liz dükkanlarının kapalı olacağı 
tedir. Galı Kuşunun doktor Hayrullah haber alınmı_ttır. 

RASAT iSTASYONUNU ile e lendiği rnuhitte·yayıldrı Her. KRALIN CENAZESi 
ı kes ôoktorun arkasından in tür-

ZAPTETM ŞLER 1ü dedi kodu yapıyordu. Bir müd- Londra, 23 (A.A.) - Cenaze 
Dolo, 23 (A.A.) - Stefani A • det sonra doktor hastalandt ve alayı, Sandringhamın küçük kili -

jansından: bir hafta içindıe yuvarlandı. O seıini terkederek Völferton iıtu -
Dolo bölgesinde ileri hareket zaman doktoru deniz kenarındaki yonuna doğru yola çıkmııtır. Yeni 

devam ediyor. İtalyanlar Ras Des· Sehitler mezarlrğrna gömdüler. kral, kral bayrağına sarılmıt olan 
ta'nın telsiz iıtasyonunu zaptet • Benim bildiğim .bu ka·dar.,, B C bu h ·1 eıinc~i orcun ta tunu amı 
mişlerdir. Bu istasyon teknik ha· BAY REŞAT NURi NE DiYOR? top arabasını takip etmittir. Kra-
kımından mükemmeldir.· Franıız Biz o romanın ismi etrafında lın arkuından kardeıleri ve enit· 
malzemesile yapılmıştır. Memur • yaratılmaya başlanan bu masal a- t • ı· l d 

lemi hakkında, bizzat romancının eıı ge ıyor ar 1
• 

lar istasyonun mahzenie a.ığ'ınmış A k l' ·ı P D·· hatıralarım uyandırmak istedik. nne ra ıçe ı e, renseı, u-
lardı Ve Amerika mamulatından v D'Y k D" d GI aziyetten henüz haberi olmayan teı or ", u'es e oucester 
gaz maskeleri taşımakta idiler. "Çalr K~,. müel1ifi: ve Düıes de Kent arabalara bin -

Ras Desta karargahını Al1ata 
:

1n. cenubu şarkisindeki dağlık a 
'k.~ııye çektiğini ve burd.dan hare ' ;b ovadakinden dah.ı iyi idar= • k d 
t ehileceğini bildirmektedir. lngilterenın ,&. e-

- "Ne diyorsunuz, diye kars;. mitlerdi. 
ladı; Çalı Kuşu nerde, Feride :n~r- IRLANDA KOMiSERi KRAL 
de, ben nerde? ..• ,, 

bt Ra.s Desta, ltatiyen bedbin ol • d } ti •ı 
•dığını Ye İmparatorun mühin: nız ev e erı e 

Üzerinden on beş sene e:ecmi~ ILA.NI MERASiMiNDE 
~azin bir hikayeye ait bu birkaç BULUNMADI 

ltleyd h an muharebeleri vermemelı 
uıuıund k' . 1 • ı, a ı eır.ır erme uygun o 

Çe~~J hareket ettiğini ve ağır ağır 
ı erek düş .. . 

ttı. manı munasıp za . 
. anlarda A h.. l l bt anı ucum ar a yıprat· 

&.~)'ı tercih eylemekte bulundu . 
'\lll'Q ·ı .. 1 ave eylemektedir. 

duı Şitnal cephesinde İtalyan or· 
ti J)nrı nezdindeki Reuter muhabi. 

• eıt d l''-d ıc. il or sunun Ogadende uğ -
1•1 ına"'l"b' ki !'~ • g u ıyetin Adisababada. 

\lya 'dını ınehafilde derin bir yeis 
n ırdı'" b'ld' . Ad· gını ı ırmektedır. 

r,Jc b~~~~abadan gayri resmi ola
l''n h ırıldiğine göre dünkü ltal-

ava taa d D ae.hurda.k' rruzu esnasın a ag-
lleıi b 1 Mısır seyyar hastaha -
~t~E:ornbardunan edilmiştir. 
SUNA ~A.l_ CRAZtANt ORDU • 

&~UJYQ iLE KUMANDA 
bo EDiYORMUŞ 

. lo, 23 (A A ) . 
Jaııs._.ı · • - Stef ani a • ••"Q_an· 

hat ya~ 
J:)"n" p arın Cana.le Doria ve 
"elcetL ~l"lne. arasındaki ileri ha • 
'd ıetı de tı e d•h vaın etmekte ve git 

lt~eyl a enteresan bir manzara 
• en:ıekted' C ll1, L.ı •1 ır. eneral Crazia-

1 eri h k" )o~· are atı b.kip ve rad-
1'~ td.ııle bütün cephede bu ha 

re etmektedir. Orman 

konuşması 
(tlstyanı I incide) 

kelime, müellife süphesb~ ki, hü
tiin hikayeyi yeniden hatırlatıyor
du. Bununla beraber: 

- "Bir romanın, dedi, ilk plan
da bizimle temas eden karakt~r -
lerinden ziyade ikinci ve üçün
cü planda gelen karakterleri da· 
h• ziyade bir hakikattir.,, 

Londra, 23 (A.A.) - Daily 
Express gazetesnin ya2dığına gö
re lrlandanın İngiltere nezdinde-
ki fevkalade komiseri sekizinci 
Edvardın kral ilanı merasiminde 
bulunmamı§ ve bu suretle hüku
metinden aldığı talimata itaat et

Roma, 23 (A.A.) - Salahiyettar ma 
hafilde, Baron Aloisi'nin son günler -
de Cenevrede Bay Laval ve Eden'le 
vaki olan görU11melerinc fazla ehemmi
yet atfedilmemektedir. ~onra doktor Hayrullah hak- tiğini ıöylemittir. 

kında: • . EDEN DtKT ATöRCE MI HARE
KET EDiYOR? - "Evet, dedi asker doktorla- IRLANDA KRALA SADAKAT 

rın içinden almmıt bir tip!.,, .YEMiNi YENILEŞTIRMIYOR! 
Londra, 23 (A.A.) - İngiliz mat • 

buatı Milletler Cemiyeti konseyinin Dan denye ber~be·~~e Çah K~~ F~.ri- Londra, 23 (A.A.) - Reuter 
tzig hakkındaki müzakelerlne büyük bir · ın bugunkü yaşını duşunduk ; Ajansından: 
ehemmiyet vermektedir. Bundan, Ha - romancr, cıgara dumanları arasın. ----... --------
beş meselesinde hasıl olan durgunluk- da: 
tan dolayı efk1n umumiyeyi ba1ka bir -

1 
.. "B~gün kırk iki Yatında olma 

·ıd·-· ıı az1111 ... 1, • istikamette meıgul etmek istem ıgı Dedi. 
anlaıııltyor. Şu halciıe "sarı zalim,, in saç. 

Yalmz Daily Mail gazetesi Eden'i teh ları bugün yavaş yavaş beyazlan. 
likeli bir unsur olarak tavsif etmekte l 

k
• mış o ac,aktı ! ... 

ve diktatörce usullerini şiddetle ten at -------------
eylemektedir. Bu gazete Eden'in İngi-
liz - Alman münasebetlerini bozabilc -
ceğini yazmaktadır. 

ZECRi TEDBiRLERiN GENiŞLE • 
TILMESI YOLUNDAKi YEGANE 

MANt KALKMIŞ! 

Londra, 23 (A.A.) -. Daily Herald 
yazıyor: Laval'in istifası ile zecrt ted
birlerin geni§letilmesine mani olan ye • 
gane hail ortadan kalkmıt oluyor. Onun 
yerine gelen, her kim olursa olsun, her 
halde Milletler Cemiyetine daha ya · 
kın ve İtalyayı karııı da daha az doıt· 

ça bir vaziyet alacaktır. Yeni hükt'imet 
dış siyasasında Laval'in yaptığından 
daha ziyade lngiltereye uyacaktır. 

Daily Express gazetesi de yeni Fran 
sız kabinesinin dıt siyasasında Millet • 
ler Cemiyetini alet etmeye devam ede -
ceğini ve bu hareketin ttalyaya karşı 

petrol ambargosunu terviç edecek de • 
recede ileri gitmeyeceğini tahmin e • 
diyor. 
13 LERIN HAZIRLADICI RAPOR 

Cenevre, 23 (A.A.) - Milletler Ce· 
miyeti konseyinin 13 ler komitesi, t -

talyan - Habeş ihtilafına dair rapo • 
runu hazırlamıştı:-. Bu rapor belki bu
gün tasvip olunacaktır. 

Bu raporda denildiğine göre, Habe
şistan finansal bir yardım yaptlması bu
gün kabil değildir. Yine Habeşistan ta
raEından talep olunan tahkik heyeti i -
zamma da bugün karar verilemez. Mil

letler Cemiyeti üyeleri, ihtilafın müm -
kün olduğu kadar çabuk bir surette ve 
pak~ ~erçevesi içinde halli için hiç hir 
rırsatt kaçırmamağa daima hazırdırlar. 

Eğer böyle bir ihtim:ıl bulunsa idi, 13 

ler komitesi, meseleden derhal konseyi 
haberdar ederdi. Bugün ise komite :\n
cak hadisatı dikkatle takibe karar ver
mekten başka bir şey yapamaı:. Komi -
te, ba,kanın, azadan herhangi birinin ve 
yahut iki lhtitaflı devletten herhangi 
birinin JUzum J?Öıterdiği her defa top· 
}anacaktır. · l 

Bu sabah Dublin'den alınan 

bir habere göre Kral ıekizinci 

Edvard henüz Dublinde kral ilan 
edilmemittir. Çünkü serbest Ir
landa hükumeti erkanı, valii umu· 
mi Bay Buckley'in vazifesine bat .. 
ladığı zaman yapmış o!duğu sa .. 
dakat yemininin yenileştirilmesi • 
ne lüzum olmadığı kanaatinde • 
dirler. 

Mumaileyhin yemininin yalmz 
Kral Be9inci George'a karşı değil, 
veliahda ve haleflerine kar§ı da 
muteber olduğu söylenmektedir 
iT AL YAN KRALI CENAZE ME-

RASiMiNE GITMIYECEK 
Roma, 23 (A.A.) - İtalyan 

Kralının Be;inci George'un cena
ze merasiminde hazır bulunmak 
üzere Londraya gideceği haberi 
resmen tekzip edi!mektedir. 
CENAZE MERASiMiNDE KiM· 

LER BULUNACAK? 
Vaşington, 23 (A.A.) - Cu • 

murreisi Ruzvelt Bay Norman Da
visi, Kral Crocun cenaze törenin
de Amerikayı temsile memur et .. 
miştir. Londrada bulunan süel ve 
deniz ateşeleri kendisine refakat 
edecek) erdir. 

~ 1(. ~ 

Lizbon, 23 (A.A.) - lngiltere 
Kralının cenazesinde, Portekiz 
hükumeti ezcümle Dış, Sü ve De
niz bakanlarından mü1ekkep bir 
heyet tarafından temsil edilecek : 
tir. 

Bükreş, 23 (A.A.) - Kral 
Kar ol' un mütef evva İngiliz Kra
lının cenaze mer :!İminde bulun • 
ma üzere hug .. n Londraya hare
ket ~tmesi muhtemeldir. 

Romanya haua kıt:ıatından 
iki bölük cenaze merasiminde bu
lunacaldır. 

BABASININ TABUTU 
ôNONDE 

Deraingham, 23 (A.A.) 
Sandringhama geldikten iki saat 
a.onra, Kral sekizinci Edvard, ya
nında kardeşi Glouçeıter dükaaı 
olduiu halde, babasının tabutu ö
nüne gitmit ve cenazeyi bekle • 
.:tekte olan dört rençberle beraber 
orada on dakika kadar kalmışhT. 

Kral Edvard'ın maiyeti erkanı 
kendisini timdilik Sent Çeymis 
sarayında Y ork House denilen 
bölükte oturacağım söylüyorlar. 

Kral, Buckingham sarayında 
kendisi için ancak bir çalı§ma dai
resi bulunduracaktır. 

KRAL CORCUN ITALYANLA
RA HATIRLATILAN 

CÜMLELERi 
Roma, 23 ( A.A.) - Giornale 

d'İtalia, manıet halinde, İngiliz 
kralının Asiego' da ki lngiliz me -
zarlıklarını 13 - 5 - 1923 de zi. 
yareti esnasında verdiği söylevin 
bir kısmını yeniden neşretmekte • 
dir. Bu kısım şudur: 

"Kraliçe ve ben, bugün bura • 
ya ölülerimize milletimiz namına 
tazim için geldik. Herkesin biribi .. 
rine borçlu bulunduğu bu dünya. 
da garp dünyasının ha!yaya bor
cu, bütün milJetlerin daha doğut
larındn11 ba,lar. Bunlar. eski bir 
gençlikle taze ve hiç kimse ile kı
yas kabul etn:iyen ltalyadan, soı• 
yal hayat ve sanat kanunlarımn 

ilk dersini alr:ıışhıt'dır. Aramızda 
uzun asırlar sürez~k müstakar hiT 
sulh b:Jc lngiltercnin ve evlatla • 
rının ltnlyaya karşı ohm medeni • 
y~t borcunu ödemeğe kafi değil. 
dir.,, 
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Yarın 
Okuyacağınız 

Havadisi 

6 IAmba 
akUmUlltörlU 

ile bugün 
Dinliyebilirsiniz. 

1 DIK_KAT: PHILiPS ismine benzer 
markalardan sakınınız. 

Satış salonlarımızı ziyaret ediniz. 
ISTANBUL: Phlllps Salonu, Galata, Voyvoda cadde, t7. Jeneral 

Han 
Orozdl Bak 

ANKARA : PhJllp• Şube•I, Bankalar caddeal. 

ll.Ml?t : Pennettl ve Parlente ikinci kordon No. t 1 
Ye dljer Anadoludakl 20 kadar reamı acentalarımız 

Türk PHILiPS Limted Şirketi 
lstanbul, Galata, Freiıkyan Han. Telgraf: PHILlPS - ISTANBUL 

OAY c;uv4'.Nc; oio,-G•oı 

AL TIN cq_Lol 

<:.ti:iK · \<.-OPR.-uyE'[VA~o· 

lı<AR.~I OA Mİ\.yot•HAR VARO• 

'stanbuı lk5eledlyesı ılanıarı 

Be.her metre murabbama 6 li ra değer biçilen Çırçır yangın ye
rinde 59 uncu adada 5 metre SO santimetre yüdü 65 metre 34 santimet
re mur:l\>baı sahasındaki arsa satılmak üzere açık arttırmaya ko
nulmu11lur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya 

girmek 'İstiyenler 29 lira 41 kurut luk muvakkat teminat makbuz ve
ya mektubiyle beraber 3 - 2 - 936 Pazartesi ıünü saat IS de O:li-
mi Encümende bulunmalıdır. (8.) (302) 

Senelik muhammen muvakkat 
kirası teminatı 

! Istanbul MiJJi Emlak Müdürlüğünden: 
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Muhammell 
yıllık kirall 

Lira 

Ayanikola Keresteci solcağı on iki numa 
ralı ev. 
F ırm sokağı sekiz numar..:ıl, ev. 
Koru sokağı 55 sayılı dükkan. 
Kalpakçı sokağı 14 sayılı ev. 
Papazköprüsü Çıkmazı 3, 5, 7, 15, 17, 19 
numaralı ev ve bostan. 
Kurtuluı Fırın sokağı 20 sayılı ev. 
Kurtuluı Ayakiryaki sokağı 34 sayılı ev. 
Yeniıeh1r Papazoğlu sokağı 12 sayılı ev. 
Y eniıehir Erik ookağı 4 sayılı ev . 
Y eniıehir Keklik sokağı 70 sayılı ev • 
Yenişehir Keklik sokağı 72 sayılı ev. 
Y eniıehir Kaya sokağı 171 sayılı ev. 
Kurtuluş Örtme sokak 9 sayılı ev. 
Hüseyinağa Bilezikçi sokağı 61, ~1/1 ev 
ve dükkan. 
Fener caddesi. 132 ev . 
Mollahüsrev Küçükmustafapa§a caddesi 
92 sayılı dükkan. 
Mollahüsrev Küçükmustafapaşa Mektep 
sokağı 9ı4/2 sayılı dükkan. 
Mollahüsrev Mektep sokağı 4 sayılı ev . 
Atikalipaıa Sofçuhanı altkat 16 sayılı ev . 
Uncuoğlu sokağı 32 sayılı dükkan. 
Takkeciler sokağı 26 sayılı dükkan. 
Kayserilioğlu sokağı 33, 35 sayılı dükkan. 
Karamanlıoğlu sokağı 1 sayılı dükkan. 
Yağlıkçılar sokağı 5 sayılı dükkan. 
Kayserilioğlu sokağı üç sayılı dükkan. 
Keseciler sokağı 46 sayılı dükkan • 
Karamanlıoğlu sokağı 18 sayılı dükkan 
Terlikçiler sokağı 15, 15/ l sayılı dükkan. 
Keseciler sokağı 12 sayılı dükkan . 
Çuhacı hanı son kat 28 numaralı oda. 
Alipa~a hanı 36 sayıl O"aa . 
Balkapanı hanı ikinci kat 14 sayılı oda. 
Balkapanı hanı ikinci kat 19 sayılı oda. 
Balkapanı hanı ikinci kat ~2 sayılı oda. 
Karakolhane sokağı 9 sayılı dükkan. 
Dökmeciler sokağı 91 sayılı dükkan. 
Dökmeciler sokağı 93, 95 sayılı dükkan. 
Dökmeciler sokağı 97 sayılı dükkan. 
Çukur hanı ikinci kat 11 sayılı oda . 
Ayazma caddesi 185 sayılı dükkan. 
Cambaz hanı caddesi 27 sayılı dükkan. 
Kuyu sokağı 14 sayılı ev. 
Y enimektep sokağı 7 sayılı ev. 
Kuyu sokağı 6 sayılı ev . 
Tersanekapısı 21, 23, 25 sayılı ev ve 
dükkan. 
Yeni sokak 24 sayılı ev. 
Kulaksız caddesi 156 sayılı dükkan 
l~rahor caddesi 140 sayılı dükkan. 
Büyük cadde 35 sayılı ev. 
Yalı caddesi 95 sayılı depo . 
Konçine sokağı 25 sayılı ev. 
Bakkal ve lcadiye sokağı 9 sayılı ev. 
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Bakkal ve lcadiye sokağı 68 sayılı dükkan. 60 
Langa Sepetçi sokağı 69 saydı ev . 
Hallaç sokağı 13 sayılı ev. 
Hacıhüsrev mahallesi Çeşme sokağı 2, 4 
sayılı bostan ve kulübe. 
Gümüşhalkalı sokağı 7 sayılı dükkan 
ve oda. 
Topçular caddesi 151, 151/ 1 dükkan 
ve oda. 
Balıkpazarı 139 sayılı dükkan. 
Ahıçelebi Sarraf ve Kantarocağı 9, 8 sa -
yılı dükkan. 

168 
24 

108 

I
Kocamusta 
fapaıa Yenimahalle sokağı 32 sayılı kuliil>e. 

Galam.ela Karaköy caddesinde j Galata Y enikapı iskelesi sokağı 1 sayılı arsa. 
11/ 18 No.lı dükkan. 1200 90 ! Bakırköy Zeytinlik Orta sokak 39 sayılı ev. 
B~ikt&§ta Sinanpa!a mahallesinde 1 Mercan Büyükyeni han ikinci kat 19 oda. 
Hasfınn S. üstünde bir odalı kagir Hacıküçük Mahallesi Kürkçü hanı ikinci kat 10 sa. 
11 No.lı dükkan. 60 4 50 yılı oda. 

Yukarda semti, senelik muhammen kirası ve muvakkat temi- p:::::::::::::::::."11::::::::::::::::::::::::::::::::11 Yukarda yazılı mallar 4 - 2 - 936 Salı günü saat 14 te b~~ 
natı yazılı olan mahaller 937 veya 938 seneleri Mayıs sonuna kadar !i Dr. Mehmet Ali fi rında yazılı muhamm'=n yıllık kira bedelleri üzerinden açık ~f 
kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuıtur. Şart- H B 1. ..

1 
h U ile ve kira bedelleri dört müsavi taksitte ödenmek prtiyle 1'i1' 

nameleri Levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isti- ~i ev ıge mu e assısı U verileceklerdir. · 
yenler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek- ::Köprübaşı: Eminönü han Tel: 21915:: isteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini vaki ~ 
tubiyle beraber 10 - 2 - 936 Pazartesi günü saat lS de Daimi En- l.:::~~:i:~~:;l::~i:ii::ii~===~~~~~=~;!~ ayyeninden evvel yatırarak mezkur saatte İdaremizde mütefe1"' 
cümende bulunmalıchr. (B.) '(ı408) Neşriyat Direktörü: Refik A. Scvengil Satıı Komisyonuna müracaatleri. "F.,, (3t9l 
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