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$inıal cephesinde l 
Habeşler kazandı 

Cenupta Ras Nasibu General Grazyaniye 
l<arşı taarruza geçti, süratle ilerliyor 

liabeş Harbiye Nazırı muharebe meydanında ölmüş 
ltnparatorun oğlu gençlerden kurulacak olan 70 bin 

""--- kişilik bir orduya kumanda edecek 
!,.,.-::.-d-.-b-lr_______ Neıhelli, 24 (A.A.) - St~fani 

ajansından: 

()Ü • Neıhallinin itıali ile neticele-n ya SIY3S3SID3 nen ve General Grazianin tarafın-
Op • b• b k dan yapılmıt olan taarruz hakkın . u 1 r a iŞ d,a &f&iıdaki tafıilit almmıttır 

ln8Üterede ıaltanat 
!ıı değifmai: 

deQ llUz kralı beıinei Coreun ölümün· 
di lllUtevcUit matem töreni devam e
~-krallık tahtına sekizinci Edvard 
~ Ve dün sabahtan itibaren vazife-

)( '-tl.lllı§tır. 
!:I ~ kral betinci Corc ile son 
bal. i t • • T '1 1 h' • • t • • ""•'ili ldiı -· .. ,.. .. ,,.., U' """'" bir ~ er. Aralarında simaca büyült 
1tfeııı zerli\ vardı. O kadar ki bu iki 

1anyana görenler kendilerinin 

İtalyan kollan,, Barano ile Mro' 
yu ıeçtikten aoma 19 ikinci kinun 
akpmı Ubi-Avelli'de durmut • 
lardır. Fecir vakti, ileri hareketi 
tekrar baıl•aufbr· Taarruz eden 
kuVYetİD pitdularmı lüftrİ hilük· 
leri tetkil ediyor ve budara zırhb 
ntnmqbillerle mitralylı ltta-atı 
miiuberet eıliyordu: Ne,beılr 
vanldılı zaman cltlflllan. ltil,aa • 
larm ileri mevzileri ile ıüYarilere 
kartı atet açmıfbr. Bunun üzeri · 
ne tanklarla zırhlı otomobiller, 
mevzi almıılar ve diifmanın, at~ • t.; 

9ine mkabelede bulıbunuılardır. 
(Scnnı Sa. tı Sil. 1) 

Birçok gençler Şark· 
ta çabşmaklstlyorlar 

aeıinei 

istenilen daktilo için dün yüz 
yirmi genç müracaat etti 

'(Yazım 4 üncü sayfada) I . ~orc ile ıon Ruı Çarı 
~ ~"et Nikola bir arada y • d • 
~"rıQ:rdcı olduklannı zannederlerdi. ananıstan a seçım 
'tı.baaı a beraber kral beıinei Corcun 

et tflko~edinci Edvard ne çar ikin- •• 1 · . yaklaşırken •• -... blrtbir ~bası üçüncü Alexandre gu n er 1 
Siııı lenne benzemezlerdi. 

)etı bu •c.. biribirlerine o kadar benzi • ------------

ltrı •r,,'! •k~·~~ ~ükümda."n ·~ibet- Hükômeti devirmek için hazırlananlar laıtz tfl a akı buyuk fark ıster ıste . 

k-,~ ~. n~ne geliyor. Rus Çan bol • Jd ..- t k • d•J• 
6leıı ttı ~atı neticesinde idam edilmiş. O U gu e ZI p e 1 1 y Ol 
tfL Rtltere kral b . . C • 
"\IQ hı 1 eşın:ı orc ıse bil-
~ ao11~:1 rd~h ile gecirdikten baş . 
torıuıu.. Yd içınde İngiltere impara • 
laL .. u düny . 
"etti h 1. anrn en mes'ut hır mem 

ırı a tnd, .. 
uıt\ır. B gornıe~e muvaffak ot • 

-llıhda ~nun için ikinci Nikolanın 
'llttine alk tarafından hiç sevilme • 
de L ll'lUJrabiJ b ' • q•llr ~ esıncı Corc tngiltere-
'btt buhııu de bUyük muhabbet ve hür· 

!tur. ASI~ US 

(Sonu Sa. 7 Sii. 1) 

Berline 
"aran yol 
le,1c·ı-Or 1 atlandırılm1ş bir 

taAvrupadan g~er 
!Yedinci sayfamızda) 

Atina, 24 (KURUN) - Pa • 
zar günü Y unaniatanda, yeni meb 
uı int habatı yapılacaktır. Her ta· 
rafta intihabat propaıandalarma 
tiddet verildijini ve muhtelif 
partiler namzetlerini kazandır • 
mak için yer yer mitinfler Ye top
lantılar yapbkları halde, ufak te-
fek bazı hadiaeler müateına ol 
mak üzere ıüktn ve aaayiı bozu!· 
mamııtır. 

Muhtelif partilerin liderleri 
aöyledikleri eöylevlerde yekdiie 
rini batırmaia uirafıyorlar. Çr '. 
dariaçilerle Kondifi.çiler arallb 

da ıiddetli bir zıddiyet var.tar. 

(.Sonu Sa. 2 Sü. 1 ). · YallClll Kralı Corc 
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Yeni 1iirkiye 
Atatürk ve Corc Vaşing~ 

tonla Şarlman 
Pariste milletimizin emsalsiz büyüklüğü, 

asil karakteri lıegecanla anlatıldı 
Parla, 24 (A.A.) - Anadolu Ajan-~ 

amın husuat muhabirinden: 
Henry La porte dün akpm, "Yeni 

Tildtiye" üzerine çok mühim bir kon • 
ferana verdi. Bu konferan11nda inkılA • 
bmıızı tahlil eden hatip, dehaunı Va • 
ıingtonla ve Şarlman1a ölçtüğü Ata • 
tilrk'ten hayranlıkla bahsetti. Türkiye 
Cumuriyetinin siyasada, finansda ve e
konomideki bapnlannı takdirle anlat• 
tı. Hatipten sonra söz alan ve konfe • 
ranaa baıkanlık eden büyük elçi Suat 
Savat da bu tetkiklerin değerini anlat
tı ve taylevinde Tilrk - Franau dost
lupnu tebarils ettirdi. 

EaJd bir P'raııaız muharibi Oeh"bolu
da tamdrlı milletimhfn adl karakteri .. 
nl, ema1als bflynklütGnll heyecanla an-

JattıKonferanı salonunu dolduran dini& 
yicilcr hatipleri hararetle allcı§ladılar. 

Ağır Cezada meraklı bir dava 

Dolandırmadım Puvason 
Davril yaptım~ diyor! 

Merkez Bankası makbuzları üzerinde 
ognıgan Matkoviçe dün ceza istenildi 

(Tam il inci .. ,,_.) 

Fransız kalllaesl 
allla1et karalda · 

Yeni Fransız Dış bakanı geçen yıl 
lngiltere ile müşterek hedef fer 

tespit etmişti 
Londra, 24 (Kurun) - Al bert 

Saro kabineyi teşkile muvaffak 
oldu. Albert Saro dün ba.5lad1ğı 
konuşmalara bu sabah da devam 
etmiş ve nihayet kabinesini ta • 
mamlayabilmiştir. Saronun kahi • 
nesinde dış bakanlığını (Flan -
den) deruhte ediyor. Flanden, ile 

çen sene hu sıralarda Fransa haş. 
vekili idi ve Londraya giderek İn• 
•iltere ile Fransa arasında drş ~i
·asa bakımından müşterek mahi 1 

.vette olan hedefleri tesh:te çalı~ • 
mış ve muvaffak olmu~tu. 

Yeni kabine radikallerden ve 

sağ ile solun rnutedillerinden mü
teşekkil olmak dolayısile tam bir 
merkez kabinesi sayılır. 

Paris, 24 (A.A.) - Saat 17 yel 
doğru Bay Saro Elizeye gitmiş ve 

Yeni kabineyi kuran 
B. Alber Sara 

~·eni kah'ne arkadaşlarını "ttmur 
başkanına takdim etmiştir. 

(Sonu sa. 2 sil. 5) 



Yunanistanda 
Seçim günleri 
Yaklaşırken 

(Üstyanı l incidej 

Atina, 24 .(KURUN) - Eaki 
baı bakan General Kondiliıe doat 
ve taraftar olan ordunun bir dar
JJei hükUmet hazırladıfı rivayetle
ri ıen• dolapnaia bqlanııfbr. 
Batbakan B. Demirciı bu pyiala• 
n J.&lanlam.qtır. · 

Dün kral Y orai, harbiye baka
nı General Papagoıu ıaraya çağı 
rarak 'bu ıayialarm doğru olup ol
madığını sormuıtur. Harbiye ba· 
kanı, «dunun ıırf askeri vazife • 
aile meıgul olduğuna ve ıiya.,;et 
ile uğraşmadığına dair krala temi 
nat vermiftir. Kral harbiye baka. 
nından, pazar günü yapılacak in· 
tihabat esnuında birbirine zıd 
partiler arasında kanlı müsade -
melerin önüne geçmek İçin ne gibi 
ukert tedbirler alındığını da ıor· 
muftur. General Papagoı intiha -
bat günü aaayiıi muhafaza için 
fevkalade tedbirler alındığını kra
la ıöylemiıtir. 
KOND1L1S NASIL KARŞILAN -

MIŞ 

Atina, 24 (KURUN) -Yunan 
Harbiye bakanı gazetelere verdi
ii bir teblijde eıki batbakaıı ge -
neral Kondi1iı intihabat propa • 
ıandaaı için Hara karfeıine git . 
tiii zaman oradaki fırka kuiııan
danınm maiyetindeki aaker1erini 
ıeneral Kondiliıin güzersihı ö • 
nünde ııraya dizerek askeri ?le • 
raıimle kartılandığını yalanla -

Fransız kabin 
nihayet kuruld 

Milletler Cemiyeti ·Konseyi 
(Üstyanı l incitlı 

Öğrenildiğine göre, devlet 
kam Bay Paul Boncour ayni 
manda Milletler cemiyeti işi 

90 ıncı toplantı devresini bitirdi meşgul olacaktır. 

Yeni kabine ,gelecek pazar 
nü kabine konseli halinde ili 
lan tısını yapacaktır. Perşenı 
nü kabine iki meclisin h 
çıkıp itimat istiyecektir. Ka 
beyannamesi perşembe günü 

Bay Litvinof Rus - Uruguay meselesi~de başka 
bir devletin tah~ikini görüyor 

Cenevre, 24 ( A.A.) - Millet .. 
Jer Cemiyeti Konseyi, Sovyet Rus
ya tarafından Uruguay hakkında 
verilen §ikiyet üzerinde kararım 
vermiş ve iki memleket arasında• ı 
ki diplomatik münasebat inkita
ınm geçici olması ümidini izhar 
eylemittir. Her iki memleket. elle 
rine geçecek ilk fırsatta inkıtaa 
uğramıı olan münasebetleri ye
niden kuracaklardır. Konsey, her 
iki taraftan, sulh menfaatleric.i 
haleldar edecek ve istikbalde mü
nasebetlerin yeniden kurulmaaına 
engel olacak hareketlerden tevak• 
ki eyiemelerini istemi,tir. 

Bu son toplantı ile, Mil!etler 
Cemiyeti Konseyinin 90 ıncı içti
ma devresi hitama ermittir. 

Moakova, 24 (Kurun) - Ta11 
ajansının bildirdiiine göre, Bay 
Litvinof, Sovyet - Uruguay siya· 
sa meselesi hakkında Cenevrede 
yaptığı beyanatta ezcümle ,öyle 
dem ittir: 

"Hiç şüphesiz her müstakil dev 
ru u ;zw 

let kendi verecüği hükme göl'e dip 
Iomatik münasebetler tesis etmek 
veya kesmek hakkını haizdir. 

Bununla beraber, bir de\"let di
ğer bir devletle olan münasebatı
m ittihamlara dayanarak keserse 
iş dcğ·işir. Böyle bir inkıta daima 
beynelmilel hasmane hareketler -
d~n sayılmış ve mes'uliyctini ınüd 
rik olan her devlet bu hareketi 
cihan efkarı umuıniyesine tatmin 
edici bir şekilde izaha mecbur ol
muştur. 

Sovyet hükumetinin, :Montevi
deodaki elçiliği vasıtasile, Brezil
yadaki komünistleri teşvik ettiği -
nin ve ve bunlara yardımda bu -
Iunduğunun kat'i ;urette teyit e
dildiği bildirilmektedir. Bunu kim 
teyit etmiş? Ve ne zaman teeyyüt 
etmiştir? 

Bu ayaklanmalar, Montevideo 
da Sovyet elçiliğinin ihdasından 
ve ekserisi hatta Rlısyada Sovyct 
idaresinin vücut bulmasından ev -
vel vukua gelmiştir. Ümit etmek 

yon yapmıttır. Bu tarzda ıpekühs bahi yapılacak, bir bakanlar 
yon yapmakta olan yalnız U!u· seyinde kat'i surette kararl 
guay değildir. Çinin istiklalinin lacaktır. 
ihlili, bu spekülasyon perdesi al· YENJ KABJNENJN ŞEKLi 
tında vukua celmi§tİr. Yine bu spe · Paris, 24 (A.A.) - Yeni 
külasyon ahmdadır ki bizzat Av- bine şu suretle teşekkül etmiş 
rupa devletlerinden biriıi, muhteo- Başvekil ve dahiliye vekili 
lif istikametlerdeki ilhak planla . Sarraut; kabineye memur: 
rını icra mevki ine koymak ıçın Paul Boncour; adliye: Del 
yapmakta olduğu )Jluazzam ıilih· hariciye: Bay Flandin; ma 
lanmaıını gizlemektedir. Batka Bay Regnier; harbiye: gen 
bir Avrupa devleti de, sırf yaptı~ı Maurin; bahriye: Bay Pietri; 
tecavüz Sovyet hükUmetinin t2'a- va: Bay l\farcel Deat; kültür: 
vibine mazhar olmadiğından do Buernut: tiC<ı.ret: Bay BQJl 
layı. gazetelerinde böyle bir ıpe- nafia : Bay Chautemps; ' 
külasyona başlamııtır. Bu müna- B. Paul Theilier; P. T. T. : 
kaıalann silahlı ihtilaflara inki- Mandel; müstemleke: Bay S 
lap etmesi tehlikesinin önüne ıeç- mesai: Bay Fro~c;ard; sağlık: 
mek, Milletler Cemiyetinin men . Nicolle; deniz ticareti : Ba.Y 
faati iktizasındandır. Chappedelaine; tekaüt: B. B 

lT ALYA BiR NOTA VERDi başvekalet mUste~arı: Bay 
Cenevre, 24 (A.A.) - İtalya dahiliye müsteşarı: Bay 

hüüU.meti, zecri tedbirler komite· geitte; harbiye müsteşarı: 
sine iza olan devletlere, Akdeniz Jacquinot; adliye müsteşarı: 
de karıılıklı muavenet hakkında- Maxence Bibie; nafia mü~ 
ki ıon İngiliz muhtaraıı huıusun· Bay 1\faze; teknik tedrisat: 
da nokt•i nazarını bildiren bir Jule Julien. 

maktadu. ... ... ...,.----................. ._ ........ 

SEÇiM GONO SiLAH TAŞIMAK /talg!n _- H_a!,~_!!arbi 

isterim ki Uruguay hükumeti bü -
tün bu isyanlan ve bilhassa bu • 
günkü başkan Bay Terra'yı hüku-

nota vermittir. SA YLAVLAR KURULU TO 

YASAK 
Atina, 24 (Kurun) - Atina ve 

Pire poliı müdürleri, intihabat 1 

anleame mt&adrl olan yanl'M ati 
ifttrfeil iülıün (buaün) mu'hte J 
lif partilerin ıolcaldarda nümayiı· I 
ler yapmalarını yuak etmifler, ıi
lih tatımak için evvelce bazı kim 1 
aelere Yerilmit olan miiıl&adeleri 

1 
de geri almıtlardır. 
iKi DEFA REY VERiLMEMESi 

iÇiN 
Atina, 24 (Kurun) - intiha - , 

batta iki defa rey verenler için 
tedbir almmaaı uzun müddetten • 
beri iıteniliyordu. Nihayet vekil- 1 

ler heyeti, reyini iki defa kulla -
nanlardan para cezaıı alınmaıına 
karar vermittir. j 
HARBiYE MÜSTEŞARI iSTiF A 

ETMIYECEK 
Atina, 24 (Kurun) - Harbiy~ 

bakanlığı müatetan general Fa • 
di'nin itaifa edeceğine dair çıkan ı 
haberler tekzip edilmektedir. 
:vENIZELOSÇULARlN MEVKi t 

1 
iKTiDARA GEÇMEMELERi 

iÇiN 

Askeri vaziyet 

Eritre cephesinde: 

Tembien nuntakaıuula, taıua • 
relerine i§tirakUe birkaç gilndenbe 
ri cereyan etmekte olan 11U1hare -
benln bu kuımdaki ltalgan cephe • 
sini düzeltmek için yapıldığı tah
min olunabilir. Buradaki Ha~ 
kuvwtleri Makallehin 11eri Ue irti
batını tehdit edecek vaziyettedir. 
ltalganlar, ilerleyebilmek için> hat
td ıalinı ve emniyetli bir miJdalaa 
için, Tcmbkn mıntakaaını zapta ve 
Habefleri Geva dereıinln cenu -
buna atmağa mecburdurlar. Şi -
mal cephesinin merkez ve ıağ ce -
nahuula AbUll& mmtakaıuula bu 
gibi mevzii muharebeler beklenebi· 
lir. 

Somali cephesinde: 

General GNUlanl'nin aıl murıa
rebegi kazandıktan .onra, bozulan 
Habefleri ıltldetle takip etmekte 
olduğu anlaşılıyor. ltalgan süva -
rileri w piıdar~rı Dolo'nun 280 
kilometre 5imali garbisinde Neg -
helll mevküni ifgal etmiıler. Şid • 
detti ve amansız bir takip ihmal o
lunduğu takdirde kazanılan zafer 
ıılıra iner. General Grazianfnin, 
bu mühim kaideyi tatbik etmeıini 

bUen bir kumandan olduğuna oa -
kagi gösteriyor. 

Muharebe, ayın 12 ıinde bafla • 
dı, 20 ıinde 380 kilometre uzakta • 
ki Neghelli lıgal olunmuı. Şu hal
de, bu müddetin dört günü muha -
rebe ile geçtiği halde, günde 50 ki
lometre ilerlenmesi pek fena bir ne. 
tice dt'ğildir. 

B. O. 

mete geçiren 1938 isyanını, Sov • 
yet el~iliğine yüklemiyor. 

Brezilya ve Unıguayda ihtilal 
·-:.V- l. ••• ı;..41 .. : 1-1.~~-ı.~ 

ler gibi telakki olunmalıdır va mu 
hakkak surette bunlann derin da

ı hili sebepleri mevcuttur. Madem 
ı ki vaziyet budur, o halde niçin 
1 Brezilyadaki son isyanın kabahati 

Montevideodaki Sovyet elçiliğine 
yükleniyor? 

Bitirmeden evvel meıelenin 
bqka bir aafhaıı ile de bir mik 
dar meıaql olacaiım. Sovyet hü
kaıneti, muhakkak ıurette, muh• 
teli f memleketlerin irticacı mu • 
hitlerinde Sovyet Ruıyaya kartı 
mevcut olan ve malOm buluıun 
fena dütünceleri üzerine ıpeküla .. 

DANZI~ MESELESi LANTISINDA MONAKAŞL 
Cenevre, 24 (A.A.) - Danzig Paris, 24 (A.A) - Sayla 

meselesi hakkında raportör B. E- kurulu koridorlarında nakle 
den ile aerbeıt tehir delegeleci ğine göre, Bay Flandin, dem 
_..,.. 1 -er1 r• .ı.: • 1 • ta • ,. :1>f.~#nı1,. n-l~A ..... :.;;ı.,.,.,., 

tur. Danzig delegeleri zorluğa ıe- her türli.L temerküz .~oınbjn 
bep olan aon iki kanun liyihaımı nuna muhalefet etmekte ol 
değiıtirmeği kabul etmitlerdir. nna bina.en! bu partinin ~ .. ı. 
AMERiKA PETROL AMBAR • lığından ıstıfa etmek tehdıd!Pi 

GOSUNA GiRECEK MI? vurmuştur. 
Vaıin~on, 24 (A.A.) - Dıt _____ _._..-.. .-~ 

itleri Bakanı B. Hull, Cenevrede Balkan EkonO 
petrola ambargo konmasının tet-
kiki hakkında verilen kararlara Konseyi 
alakadar olarak beyanatta bulu • 

Bük. ref, 24 (Kurun) -T 
narak demittir ki: 

t111nı bitiren Balkan Eko 0 Amerika birletik devldtlcri, 
ltalyan • Habet ihtilafı ka11ııın • Konaeyi netrettiii tebHid• 

rı zikretmektedir.: da tamamen müstakil bir siyasa 
takib edecektir. Konıey üç komisyon t 

mittir: 
1.-Ticari münaaebetlerill Vefd Partisi kabineyi teşkilden vaz geçince ... 

pfı komiıyonu; 

lllıır bab.raaı 
çdl•aza sapta ı 

Tal ebe sokaklarda milli marşlar 
söyliyerek dolaşıyor 

Londra, ~. (A.A.) - Vefdl 
Partiıi lideri Nahu papnın yeni 
bir kabine teıkiline çalıımaktan 
imtina etmeai üzerine Mııırda çok 
karııık bir ıiyual durum hük\am 
ıürmektedir. 

Al • Abram ıazeteai, bütün Mı
sır orduıunda f evkalide bir vazi
yet mevcut olduiunu bildiriyor. 

lemek ve bağırıp çaiırmak sure· 
tiyle ıehrin ıokaklarında dolaf" 
maktadır. 

Abidin mahalleainde bir çar -
pıfma olmut bir polis zabiti yara• 
lanmııtır. 

KURUN - Mııır memui hak
kıntla 4 üncü sayılam.ızdalıi "Gii
nün aiycucuı,, nı ohyunuz 

2.- Münakalat itleri k 
nu; 

3.- Turizm itleri komi•1 
1 / 1 / 1936 dan itihareıı 

memleket arasında poıta .. 
graf mukaveleıi meriyet• 
mi,tir. 

Bugün Dıt itleri Bak• 
da bir tayyare nakliyatı 111 

leıi imza olunmut ve bu~ 
ilk projeler tanzim edil~İ~ 

Bir turizm daimi konııt ,. 
kil olunmuf, bunun ıtatüler' 
pılmıt ve faaliyet planııtdl 
hatları çizilmittir. 

Konsey, gelecek topla ti 
6 temmuzda Bellfl"adda ~
tır. 

Ati na, 24 (Kurun) - General I 
Kondiliı Tifoı ve Ala ajanılar1· 
na ye.ptıiı bir beyanatta Venize
IOIÇUlar intibabatta kazandıkları. 
takdirde de iktidar mevkiine ıeç· 
memelerine çalıtdacağmı töyle -

1 miftir. Hükibnet mahafili Konc:li -1 

liıin bu aözlerini gülünç ba1mak - ' 
tadırlar. General Papagoa bulun _! 
duiu bir beyanatta intihabı kim 
kazanıraa hükUmete geleceğini 

aijylemiıtir. .......................... ~------........ --............. ..... R5yter ajansının Kahireden aldt• ------------
lı bir habere ıöre, halen Kahir~ Kamutay Buaünkü toplantıda 

müzakeresi yapılmıı olaJI ltalyan takviye 
kıtaları 

Cep)feye giderken 
kaçtılar 

Loadra, 24 (A.A.) - Röyte
rln Mairobi' den bildirdiğine gö • 
re, 380 ltalyan yerli askeri firu 
etmiflir, Ken,.a ımınnı geçmitler 

ve silihlannı teslim eylemitler • 
dir. Bu haber Nairobi'de reımen 
ilan olunmuıtur. 

içinde küçük zabit de bulunan 
b u firari kıta, Graziani orduları• 
nı takviye için Eritreden yakında 
cepheye gönderilmiıti. Bütün as

kerler, lıiolo civarında hususi bir 
kampa konmuılardır. 

de ıükilnet vardır. Fakat Vili!e- d 
re vazifeleri bafmdan ayrılmama- toplantısın a lar arasında Türkiye ile 1 

tan arasında münakit 30 ~ 
lan bildirilmiftir. 
TALEBE NOMA YIŞLERlNE 

DEVAM EDlYOR 
Kahire, 24 (A.A.) - Talebe, 

tahriklerine de.anı etmektedir. 
Talebe, derilere ıirmemekte ve 
Mtıırın iıtikliline ait tarkılar ıö~ 

Ankara, 24, (A..A.) - Buıün 930 tuihli ikamet, t
0 

Refet Canıtezin başkanlığında ya" Seyri Sef ain mukavelet~ 
pılan kamutay toplantJıında Ay • rak 26 eylul 935 tarjJılıl ...... ..,..J. 
dın saylavlığına seçilen Dr. Hulu- clunan anlatmanın tat 

--·~ .... si Altaf ile Çoroh ıaylavhl<lar111a ir kanun liyihaıı da bu 
seçilen Ihsan Kurtkan ve llyaı idi Kamutay paarteai ıü-' 
Sin\i Mut and :çmiılerdir j nacaktır. 
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•retler 1 

Bir Yunan yüzbaşısının 
teıekkür ~ektubu 

·Şehir 
tiyatrosunun yeni 
ça~ışma programı 

Şotö rıer 

P.aka res m.etinin 
ind riımes nı isted ler 
Şoförler cemiyeti idare heyeti 

aalanndan bazılan dün beledi • 
yeye g~derek alika~r şeflerle gö
ıiişmil§lerdir. Şoförlerin mümes • 
silleri, plaka ücretlerinin indiril -
mesini istemişlerdir. Bun!ar on 
iki buçuk lira olan plaka resminin 
yedi buçuk liraya, yedi buçuk li
ra olan resmin be§ liraya indiril
mesini, bu ·yapılmaz.sa şoförlerin 
bu resmi yakın bir umanda vere
miyecek birhale geleceklerini bil· 
dirmişlerdıir. 

Bu istek belediye daimi encü • 
menince tetkik olunacaktır. 

Şoförler cemiyeti azalarmdan 
biri dün demiştir ki: 

•- Cem:yet ilk it olarak plllra 
ream · nin indirilmeaini tofiirleria 
menfaatleri icabından ıörclü. Ş:m 
di ba itin halli için çal1111orm. 
Belediye de müracaabmm müsa
it bir tekilde karpladı. 

Antre ücretini 26 kuruttaa OD 
1:.et kuruta indirmek yotund& bir 
teıebbüaGmüz yoktur. On kuruta 
müıteri tqnnak mueleıi de da • 
ha minaa!p bir amanda 16riifii
lecektir.,, 

Bir yılda ne kadar 
balık ve et yiyoruz? 

Tutulan bir iataUltile gire, 
Jitanbul halkı eenede vasati ola
rak altı milyon kilo karlar balık, 
on sekiz milyon kilo da et yemek
tedir. 

Nüfus başına 25 kilo et, dokuz 
kilo balık düşmektedir. 

Maıeşa Pilsucfsk1nin 
yeteni dün gömüldü 
Lehistan konsolosluğu matbu 

at şefliğinde bulunan ve mare -
ııaI Pllsudskinin yeğeni olan Bay 
Gaştvad'm öldüjünti dünkü sa -
ymıızda yazmıştık. 

Diplomat meslekdaşın cenaze.. 
si dün Feriköydeki latin katolik 
mearbima gömülmüş ve tören.ee 
Lehi8tan konsolqsu ve konsolos -
Juk .erkini da bulunmuştur. 

Eeyaz Ruı'ar 

-, Gezi D tiler r 
Yardım 
yaratıcı ığı 
Bala iflaintl• A.,...,.,,.,.,,,. 

1-lar lerledifini •lief•• 6ir 
mecmııa Ot1T4a. A4lllCI •DioolN• 
ileri•. Almanca 6ilmeclifin.t W4• 
iter ltalllı. ~ ..ııtirrnetln om icı
rqtınr, raimlerl,.. 6ahrun. 

Diinlrii t#qUlntla 6iltün ~ 
lıaplqan 6ir raim ~. lllıin N

lnı.u bir hmaoal görlnllji .,.. 

dun. '~· 6lıto' ""....,. sini! lf 
lca6be lıaılar iocaman 6lr lıaan, 
arabtqa 7iilılenmlfti. Hollda 4olm 
bir soluJıtan •eririli70ftfa. 

Eoet, illıin 6ir luırnııoal ••• 
zelifi •cuunlffUn. Falctd .,.,... ... 
yirdlartle bir lıarnaoal NOinci. • 
Pnlerin rensi ~- Wlıaluılı 
Plifleri balaınoyınea, daralotlun. 
Meralıun artlı oe Aı....... Mlen 
bir arlıaJOfll ramin na 4.Iijini 
.ortlarn. 

Mela 4iln7'flllll en 4erin oe • 
lfli 6ir fCYİnİ, ben naahtolalı .,.,.. 
nllfV'L Ba raina, .,,,"7fllU., ta r• 
lıilmlt imif. Ba Alman ıatımltı 
yılda bir Pin 6iilin laollı 6ir h-
Sllltflan rarba İger H O ,tinliiJı mat 
lalı ~lafını 6a sarh lua:tılılt 
olaralı 6ir 7'Jll"lian luıta~a otilrı 
toplanan para )'Ol..U.a dafda
ı,,.,,.,,. 

Bgnıı 6~, ranN hhrai 
oerılifbn yanlq ltilldbpılen ' lllllrll 

bir tlalaa· aıaıwlım. "........ lt
lann tletl• tiireai tli7e .........,,u,. 
lllri lıa 70Fdaa 7'Jla, ...ı. )oha 
..... """""' ,.. ..., 6ir .,. 
..,,,, • .,. ..Jın7flr. G...,, 7G111 • 
lan, .,..,. bir lmbbeler n..ı ltaf. 

ka halka kemerler tatmaa. topl• 
""""' ıırautıılalri rala 6 rfilini • 
6a lıöpriil• l*Jinler. Y .Wa 6ir 
1iıa flqip •epnqin.Ba ..... iain-

'• dlut PtJ7I tla anatal~ llıi 
,. elli 6in lıifilil """ 6ir ..,.,., 
-1rtı lvırcı ca P7 tlef3 i' anı.,. 
)WfCdan lıölı, 7"'tlam _.imt.e-
rnelııir. 

BWe 1.eım 6a Wlt lillzlen,,... 
Ji. 324 tlet1rimintlen1Mri "iane,, 
aödniin, ,_,.,.,_,,,.,.. ...., ... 

J61ıiil4Qilnli,..,, 6ilir~ 

Boyna htaliı paıl,lann, W. 
J-.alı tlllamlann! ho. lıapı , .. 
,.,,,.,... "" •JM7İ a/ıitlir.. Kar. "°" tlcrW. litre, uWt: • .ı;r1.,ı • 
nin -.an ,,nun ,,.,,__. 1#• 

feri ""'· 
Fa/tal aaldauılı ~ ytm11. 

6a İfİ 6ir tat H ...rine ltaliıw .. 
....,.,,, sitfi. R~.f111eli .. ,,.,,.ti . pelı ıö• ,,_,.. ,.,.. 
lmtalanmn tla 6irer tenelıe lfaın • 
vay pasom ıibi lmllanıldlfım ... 
ri)'Ora. 

Y anlunı ananel.,Wnpelı. ona 
•irenefin .a-IlifiıwlO. w. .., 
htıt.M •erelı.. Hele ortmo Tiirlt 
yiirefi .un. fiihnnaa 6ir ollut 
,,.,., .,..,., 6aım :,ı.....-

finM tlefll nai1 •• 



UıJı .,. ~ m..c_. ~r.. Enellri •ece )'CW19I lodoe hrtınaı 
.,. 6anrı ,,_, ._ rülllfdll .silt ıilrlfrlllerlle hrrpi 7tlfmımlan 

..,_ "-cının tleflı~en hrhnfar •kMe)lft rene açıi oe .S· 
ıiıııli Wr •• 7Wı 1aır,.1,,,ııı ... 

Y....,.M raimde 6a p.l '-'alanlan UtffoJe iP,. ıameye 
,.... ~.n ıirl)ıona. 

ilk t.clriMl llıetmealerinin 
meiken ~anntll 1'1tçede fula 
ıelir olmaclılı için '"1 JJ)da •.nl
m•ine imk&n ıöriilememiflir. 
Ölretmenlerin ,_ 1aa1da lüi ka
lacak .. • • ... ,. ..... _.. ........ 

o - Bltüa olrular-
cla talel>q.e tifo 117sına devam e
dJJmtktedi& Afi bir uıüddet daha 
aürecekt.ir. Alı olan .okula Dd ıilıı 
tatil verllmektecllr. 

v,u.d ce.ocı ;,,e•lik 
da çalqmak U&erı ız 1ira 
tilo iatenmlıtL Bu dektll~ 
ııo 1dJ1 m1lractat etmtt, Wl'fWlll 
,.. --.tı ltmılımn ...... 

Pol .. haberlerl: 

Kepu truav.ay 

Sa.uıatya ite ıtnmeı 
dak1 tramvay ttll evveld 
81ZUl kopmuştur.. Zabıta 
hemen baberdar edlldtll · 
tibat almq kıM bir d 
fmda tel balJanmıştır . 

ÇMlPqMA - Şoför 
idılı-'B'Wti 1812 numaralı 
mobil Galawa~ 
tiizlelden gelen .37ö nwıuı~ 
vayla prppntpr. OtoaP 
murlakJm parçalanJJUliır. 

SOICAdA DOŞTO -

!Aft 

Kütahya iclami riltdıt 
lllclrpn•'@i;t m\ 

=-(V~•) 
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Yabancı Posta 
Boşanma rekoru 
Y ugosla vyada 

ita ltn !iOk evlenen ve en çabul boşanan 
k dıntar kimlerdir? Şimdiye kadar her
Ft• bu ıuate cevap bulmak için derhal 
,_.

0 llivud artistlerini düşünürdü. Filha. 
~lb . . 

sınema yıldızlarının çoğu boşan-

~ rc~orunu kazanmış diye sayılırdı. 
lt'albukı son günlerde yapılan bir tet • 

1~ bu zannın yanlı olduğunu göster • 
~1Jtir. En çok koca değiştiren kadın -
ar Amcrikada değil, Balkanlarda Yu • 
~~slavyada Sombor ci,.annda küçük bir 
lt~Ydcdir. Sofiya Niçeviç isminde bir 
;!m kadın bu defa altmış yaşında öl
d uştUr. Ve bu kadının hayatta on altı 

efa nika~h ·ı k d ~· . d. . . 1 lı1t ı c oca egıştır ıgı anlaşı -
.. ıtır 1 Bu kadımn kocalarından beşi 
<>lnıüıtür. Fakat on birinden resmi su. 
rette b ak oıanar aynlmışhr. Boşanma 

•cbeplcrt hep geçinememek, erkek ile 
kadının t b" 1 . a ıat erındc uygunsuzluk 
ıtlesclesidir. 

Hayatta ve ölümde 
ikizlik 

Amerikada (Massachusetts) hükQ -
meti dahilinde (Wrentham) köyünde 
bu kere iki kardet ayni gUnd~ ve ayni 
saatte ölmüşlerdir. Her ikisi de yet -
miş yaşında olan bu iki kardeş ikiz o -
larak ayni gün ve saatte doğdukları için 
ayni günde ve ayni saatte ölmüş olma
lan hakikaten agrip bir hadisedir. Ga -
rabetin derecesine bakmalıdır ki ikiz 
kardeşlerin ikisi de ayni hastalığa, yani 
mide kanserine tutulmu~lar, hastalık -
lanmn seyri ayni şekilde devam etmiş, 
nihayet dediğimiz gibi ayni gün ve sa -
atte ölmüşlerdir. Bu, biyoloji alimlerini 
gerçekten alakadar eden bir hadisedir 

Bir aile kavgası 
Bugtin harp halinde olan İtalya kra

lı ile Habeş imparatoru bundan ile; beş 
sene evvel çok dost idiler. O kadar ki 
1928 senesinde İtalya kralı Habet im • 

ik~ miiessese ara• paratoru Haile Selasiye'ye (Co11are del-
l'annunziyata) ismindeki nişanını ver-

•ında bir İzdi V8Ç mişti. Bu nişanı alan ltalyada en yUk • 
F sek bir imtiyaz derecesine mazhar olu-

.. ransada tiyatro buhranı bulundu -
tu ı yor demektir. Çünkü ni~anı alan kimse 
b 

ma Ctmdur. Bunun sebeplerinden 
a•l doğrudan doğruya İtalya kralına "ye • 
~ tcaaı ~tiphesiz ki radyo ve sinema -

tırn "ok ·ı 
1 

. · ğenim,, diye hitap etmek hakkım lca .. 
:r ı er emış olmasıdır. Uzun za -

hlarrdanberi buhrana artık tah-ımmül e- zanmış ol~r! . 
dcfniyerek k d . . Son gunlerde bır İtalyan romancısı 
1 apanmak erecesıne gelmış h • b' ı· t b h~d' · o a.n h ususı ır mec ıs e u a tseye ıma 
• mcş ur Fransız tiyatro müessese- d k. • 
1(~(Maison de Moliere) i kurtarmak için e eret · 

1 
H b h b. b. ·ı k 

evlet radyosu) ile birleştirmek ca - - ta yan - ~ eş _ar ı. ı~ aı e av 
resi dü!f.·· .. 1 .. .. . .. • gasmdan başka bır ~ey değıldır.,, 
b :rUnu muştur. Bır kaç gun evvel D · t' 1 u trıaksatıa . . . emış ır 
1 1-......_~ topla.nan hır ıçtımada Fran ı11•ıııııtıı•·•"""uıı11•••·•"ı"''""'"'"''"'""ttUl'...,....•111oetfln~ııuo111tv1 
ı.z ~vmcdi idaresi müdürü (Alexandre) lar, hiç düşünmiyelim, vakit ·geçirmiye-

•u sÖzleri töylemiştir: lirn, hemen evlenelim. Bize genç zevce 

1 ;- ~ayın baylar, biz mazisi çok par - olarak verilen dilberin bütün arzulannı 
ra bır ı:nüesseseye mensup bulunuyo - yerine getirelim. Bu sayede bizim eski
du.z .. Yakıa bu müessesenin duvarların - miş olan müessesemiz de gençleşecek. Es 
a;ı Yaldızlı renkler zamanla biraz üç- ki saadet günlerini belki yeniden ya • 
~ ~.'.biraz solmuştur. Bununla ber:ıber şamağa imkan bulacaktır ... 
U&uıı elimize güzel bir izdivaç fırsatı Bu nutuktan sonra iki müessese ara · 

~eçll'Iİ§ bulunuyor. Bize izdivaç için tek smdaki izdivaç mukavelesi imza edil -
;~/'dilen bayan çok güzel, çok genç.. miştir. Bugün artık Fransız komediyen 
Yon''(;; ~fısız1 .olarak xatıında ile mil • !e~i ile Fransız Devlet radyosu balayı 
~n ık bır se:-1ıetı de vardır. Bay- ıçındec!ır. 

Köpek eti 

. 
-.:-ı,,_, --3-1~,-q ~ - ,_,SWWWL~._..-.--------------

Kırkından Sonra ) 
tlen götüremem, ~ ,ı\.zanı Teneşir Paklar ıı 
0 hiç götüremez! f Atalar söıOı 

dat
D·oe· r

1
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iskeleyi çek .. Halatı al. 
üflüyorum .• üflüyorum .. üflediiim .. ~ 

lstanbul ile Bağdat arasında müm 
kün olduğu kadar az; bir zaman
da poıta i§letmeğe karar vermif. 
o vakıtki vcuıtalar ile on altı gün
de posta götürebilecek bir adam 
aranmı§. Padi§ah Sadrağzama ıid
detli emirler verdiği içn ıehrin 
bütün mahallelerinde dellaller.: Vücudüne elektrik değmiş gi- hazretlerinin büyük mahdumu an. 

_On altı günde Baidada pos· bi titriyerek sıçradı. O saniye san- leri teşrif ediyorlar! 
ta götürebilecek olanla .. hükume - ki vücudünü ateş kaplamış, boğa- Nihayet ~apur kalktı. Heybeli-
te müracaat etsinler!,, zı kurumuş, gözleri kararmış, ba- ye uğrayıp açığa vurdu. 

Diye bağırmq. Bu bağırmalar şı dönmüştü. . Poyraz sıkıca estiğinden gü .. 
günlerce, haltalarca devam etmiş. Para çıkaramıyacak mı? .. Bı- vertedıen tek tük salona inenler o
fakat hiç bir kimse bu posta iıine Iet almryacak mı? luyordu. Hacı Dana Anadolu kı
talip çıkmamı§. Yan dönüp gen~ ark.a c:~e el yılarına gözü dalın~, (Yarab bü-

Nihayet bir gün Süleymaniyenin uzatırken ?u sefer de ~.ırs.~~ ~- yüksün!... Allahım kudret Y~ kuv
Tiryaki çar111ında afyon yutan iki ~uşacrk bır ne.sneye gom~l~ ~ · vetin sahibisin L. Ulusun, ey hali. 
ihtiyar konuıurlarken gene Jelltıl- bı oldu. O gergın, ılık tenlımn gok. ki bahrü ber!..) Diye dudak oyna· 
[erin aesini iıitmi§ler. sil. .. .. .. . . tırken birden burnuna gene o ıne-

Dellalin ne diye bağu·dığını ıor Artık tahammulu tukenmıştı. nekşe kokusu geldi. 
maılar ve anlamıflar. Bunun ii::e- B~ı~ çevi~di. Açık eflatunlar giy Başını çevirip de ne görsün 1 
rine alyonkeı ihtiyarl.rrdan biri mış bır hun. . Eflatunlu huri tam karşiki sıraca 
Jıalkmq. Babıaliye gelmif. Saıl- H~c~ bki~y 0 kınkadlağr dkendinkden kendine yer istemiyor mu? Göz • 

... b ı d "' geçmıştı , şaş 1 m an ça e - ıük· ı·· b' ·hti I d ki b" ragzama maruzatı u an ugunu . . d ...... b'.t"' 1 . u ır ı yara yanın a ır 
anlatml§. "Bağdat poatcuı meaele- tının, par esusunun u u~ ~ep enne kıranta.ya: 
• ·1 al"'k d d d""'' • • L m el daldmyor, defterlerını, evrak- B . 

61 ı e a a ar,, e ıgı ırın ene dUşü'• .. b" - iraz ayrilisız, oturazayim; 
miyetle içeriye alınmqlar. larıru, puslala.nnı ruyor, ır yokarda usumusum ! Demiyor muT 

Herkes Bağdada on altı günde türlü cüzdanını bulamıyordu. Da. Onlan aralayıp oracığa yerleş -
postayı yetiıtirecek bir adam ,,,,. madına: . 

1 
d h rnez mi? 

tı ::annederken ihtiyar Sadrağza- .. :-.~ı:etı.se~·~d.· vapur a esap Dananın 0 anda beti benz;i git. 
mın huzuruna çıkınca: gorürüz · Dıye 1 ı. . . · 1 · h ta f 

p, d • B v d d Damat beyde de akıl cıcoz fı· mış, fena sersem emış, er ra ı 

alt
- .. adıam, temı~ı'·· abg.la akan kir marangoz ..• Onun gözleri de nı da bir titremedir almıştı. Güya 
ı gun e pos a go ure 1 ece a· " d 0 d k d · · k b t- yüzü pençereye çevrik denizi ve 

dam varsa gelsin, diye Jellallet e~atunlu a. k a end ıl~ı. ayd .. ~ karşı dag"lan seyrediyo~ ama ne 
h d b ... K ı mış, ağzı açı ayran e ısıne on-

er yer e agınyor. a unu:: on .. gördüğünden haberi yok bir ba -
altı günde Bağdaıla gidemem. Bu- muşEf.I" 1 1.....:-ıaı · ·b· b. kar kör olup cıkmrn. Mevdan bn. 

t ... ıd· , atun u, ıum sesı gı ı ır ~ :o • 
nu arze mege ge ım." 1 b'l •~· . ı d.. lan K§.şif ise gözleıini eflatuna 

B .. .. • S d i kız ses e ı e~ıye ses en ı. 
u •oz u::erıne a ro. zam • - Bana gitmek gelmek bir bi- dıikmiş; ha ciğere bakan kedi, ha 

mıı: 1 t · · Am t b ? ci - Be adam, biz on altt güncle e vennız e ey· · 
Bcıidadcı gidebilecek atiam arıyo- Allahtan olacak, kaptan hare. Hacı, kafası yan durmadan bö

yun damarları uyuşuk, güneş bey
ninde, menekşe kokusu genzinde 
azap çekerken kör olası şeytan i
çine giriverdi, dürttü. 

ru::. Gidemiyecek adam değil!,, ket kumandasını vereceği esnada 
Diye ihtiyarı kapı tlifarıya çı· iskele memuru: (Bekle, Vacit bey 

kartml§. efendi hazretleri buyuruyorlar!) 
Eserler ~i-çin sü

rükleyici değildir? Fakat ihtiyar bir gün ıonra tek. diye haykırmış, vapur kalkmamış-
P r a g' da p~k makbul! rar Babıaliye gelmif. T.zkrar Sad tı. 

(3 üncü sayfadan devam) K t 1 d.. ·· 
Başını döndürüp bir baksa 

mı? .. Göze yasakmı var, kiyamet 
kopmaz a! ... 

lstanbulda köpek eti satan bir rağzama maru::atı bulunduğunu ayna a, omuz an uşmuş, a-
. Okuyucu muharririnde ideali · ·· l · B del S drag"'•amın yakları sürre, sürçe, dıamad da ha-

il cığercinin yakalandığı yazdmış • ıoy emı§. u a a M :s 
r: ı," muharrir okuyucusunda yapa · tı; son posta He gelen Prag gaze- adamları ihtiyarı tanıdıkları hal· şı arka.da, tökezliye tökezliye va-
cıgı eserin maddesini bulur. d "G Al'b .. t t pura gı·rdiler lelerine göre burada ıon zaman . e a ı a maraza ını amam · 

Eser muharrir kadar okuyucu- tarda köpek eti satmak revaç bul- söylemedi. Ben Bağd.ula on alil Vacit bey, gazinonun önünde 
~ıı,.. malıdır. Sürüklemek bahs• maktadır. Köpek eti yiyenler ,eh- günde gidemem. Falan gidebilir.,, faytonundan inmiş, şapkalı bir 

ll11dan sonra mevzuul,ahı olur. rin fakir tabakadan olan halkr - demek için gelmiş olacak diyerek tatlı su frenğile konuşmada. 
. Halbuki okuyucuyu s ya • dır . ihtiyarı gene içeriye almqlar. Fa· Ne laf, ne laf, yeter tükenir gi-

;~ muharririn üzerinde işliyece· Köpek kesmek için gizli mez . kat ihtiyar Sadrağzamın huzruru bi değil. Kapdan da, bacamn ar
ı ı trıaddeyi ortadan kaldırdıktan bahalar vardır. Köpek mezbahs- n~ ~ıkınca bu defa da §Öyle de· kasındaki köşkünde, fesini düzelt. 

• 

0
l. ~ra. eaerin okuyucuyu ~ürükleme mıı: miş, gö~sünü iliklemiş, (Allah Ö-

r )arını idare edenler zavallı kö -
ı.. Çın dür.yanın bütün beygir ki . , . k. . h·ı 

1
. . _ Fahametlu Paşa hazretleri. mürler versin efendim!) Diyerek 

"Cf.lvvetl · b" pe erı ete geçırme ıçm 1 e 1 va- d B -' d kan<lilli temennaha hazırlanma .. 
erı ır araya getidlse kim· t l .. t tm kt dı' B ben on altı gün e ağa« a poata •ey( (,: . • sı a ara muracaa e e e r u 

to- .r •antım yerınden kımılda- I b b k"' k f götüremem. Samatyada bir karde 
-•ıQ;ı:. nun a era er OpC C l gene U -

0
· el h .-.!1" L 

d v•ld' rı~ f k l"'d d' ıim var. ra a mey anecuıR ya· 8 b cuz egı ır. A a, ev a a e ıye • .. .. 
1 U ir nokta·/-'- t b. J •• h ı·f . l l b . pıyor O hır ooturemez . 'riikl . ' «Ra ız~ e su - mu te ı cını ere ayrı an u etın · :r 0 

" 

ltev enme .. mevzuubahs olan mü· fiati kilo ba§ına üç frank ile dört - Bilir misiniz? --.. 
ı>erlerdı"r B ·· l fiirl·· · u munevver er de frank arasındadır. 
ıı, türliidür. 
&i Köpek etinin en makbulü iki 

"1Q/ ·r kısmı Yerli malıciır. Yerli yaşında olanıdır. Bu yaıdaki bir 
ı eaeı-le .. . d l 

rqrtl ki r u.zerın e on arın hay- köpeğin eti dana etine benziyor-
~· arını görüyoruz. mu~! 

r( .... ,,.kkıınu doğduğu f!Ündenbe . --------------··•e tep · v ' •ınema, radyo ve aile valanmız, baş ağrııından bafka 
~fcııile ·· • b ·1· ' lil'Jlt mutemadıyen başka ik- ne vere ı ır. 

ı. 1• .ere •iiriiklenmektedı·r. Bunlar o zım , Eğer onlardan biri çılupta 
bir 

111 
~r°1?1.zda henüz bedbaht bizi sürükliyecek eser vermiyor • 

lQr. 
11 acır hisaile YCl§amaktadır· •unuz derıe ben ona fU hikayeyi 

anlatırım: , 
Onlar • • 

bete ıçın mukadder olan iiki- Vaktile adamcağızın biri çek~ 
, 011lar her • • .. "'hl 

"1eltıec1· l anıye •uru en · mİ§ afyonu, çekmif afyonu doğru 1 
~ qf ır er. Bunlann gözleri baş- hamama gitmif; 

""11ıo; "!~ara dikümittir. idealleri "-Bu afyon beni tutmadı de
clec1· ır cliinyanın haritası için- mi§, ayağında takunyalar, belin-

ır. Bun[ b . • 
Zct d·· .. ar ı.zım toptaklarımı - de pe§temal hamamdan ıokağa 

llftrı.Jd ••• 
Ottlqp 1.. ert ıçın bedbahttırlar; çıkmıı, afyonu satın aldığı akta 

'«eraclilen • b" d kk """'" reı· nı ır gün bir va· nn Ü anının önünde durmuı: 
f0pQcax ıp bu ı•sız adadan kur- - Elendi demi§, ıen bu al"o-
• s-tna in l ,, 
'P iltlirttı anmıı ardrr Bu aca. na galba toprak karııtırmıınn bir 

erin Yolcularına bi::im da· türlü tutmuyor •... 

Dünkü Sayımızda sordukJanmız ve 
cevaplan: 

1 - Torpido ne vakit icat edildi? 
- 1861 de. 
2 - İstanbulda ilk tramvay ne va. 

kit işledi? 
- 1871 de. 
3 - Yeryüzünde ilk tramvay n~ 

vakit kullanılmağa başlandı? 
-1803 de. 
4 - Lüks sabunda l:angi yağ kul

lanılır? 

- Ayçiçeği yağı. 

S - istanbulda kaç Çukurbosta:ı 
var? 

- Altnnermerde, Edirnekapı•ın. 
da, Sultanselimde. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Top ne vakit icat edildi? 
2 - Gözlük ne vakit icat edildi? 
3 - Galataknlesi ne vakit ve kimin 

tara!mdan yaptmldı? 
4 - "Ya g8rUndüğün gtbi ol, ya 

olduğun gibi g!SrUn,, sözUnU kim sl5y~ 
ltdl? 

S - Kaç çe§İt gül vardır? 

da ... 
Bu vapuı, Pendik, Kartaldan 

adaya gelen, yalnız Heybeliye uğ
rayrp köprüyü tutacak olan 14 nu
maralı {Aydın) vapuruydu. 

O zam.anın direk postasr o. Sa· 
bahlan bir buçukta adadan kal -
kar, akşamlan köprilden 1 O po$ . 
tasım yapardı. 

Kaynata, önde, damat arkada 
güç halle oıia salona dıalabildiler. 
Ayaklara, eteklere basarak, nım
ca, ennenice, yahudice azarlar İ· 
şidip hiç oralı olmayarak yfüüdü-

l Ier. Dana boyuna .burnunu çe
kiyor, galiba o menekşe kokusunu 
arıyordu. 

Civan kadınsız bir yer araştı. 
rıyordu. Güneş vurdue:u için sol 
taraf pençerelerinin önleri seyrek
çe idi... Bir köşeye iliştiler. 

Vacit bey:f endi hazretleri bu -
~'Urmuş olacaklarki, kapıdanın 

- İskeleyi çek! ... Halatı al! ... 
Üflüyorum, üflüyorum, üfledii . 
iim !... Tornhayt !.. Diye ağız ka . 
Iahalıklan arasında, iskele memu
runun cırlak ~esi gene öttil ~ 

- Beeeekle, tzıet beyfendi 

Dayanamadı, yüzfüıü çevirdi. 
Eflatunlu ile göz göze gelir gel. 
mez, elektrik çarpmış gibi, tepe
den topuğa bir daha sarsıldt Yü. 
reği güm güm atıyordu. Gözlerini 
kapayıp bir müddet hafakanın ha. 
fiflemesini bekledi. Göz kapakla
rım usuletle. araladı. Tavşan uy .. 
lnı..:;u va7.iyetinde, eflatunluya 
haktı haktr. 

Sahiden bir huri ... Başında mor 
menekşelerle donatılmış bir şap -
ka. Göğüs a~ık. Kollar dirseklere 
kadar çıplak. Elinde burulu bir 
paket, roğan bir çanta ... 

Kara gözleıi mahmur, ağzı 

hokka, içinde iki ıra inci, teni de 
kannı kar ... Omuzlar, bel, hiçim 
ve endam mükemmel ... 

Dilberde de ona, hafifçe gülüm 
seye gülümseye öyle bir bakış ki 
sanki tan tyor; ha konuştu, ha ko
nuşacak. .. 

Hacı, ıstakoz gibi kızarmıştı. 
Bir yandan ba.~rna çıkan kan bir 
yandan kızgın güneşten pişme, 

zırıl zırıl ter döküyordu. Vapur 
Fenerbahçe önünü geçiyordu. Ar
tık durmağa takati kalmamıştı. 

Damad·na; 

- Sıcak fena bastr, hava al:ı
lrm ! Dedıi. Kalktr. Hiç bir t:ıraft .. 
na bakmadan yürüdü. 1<3.şif te 
peşi sıra ... 

Hava alac.ak adam, şaşkın şaş. 
kırı, alt salonun merdiveninden 
indi; cıgara dumanından gözgözli 
gö~ıeyen halvete girdi. 

(Arka11 var) 



Dil YAZILARI 

Güneş - Dil teorisine 
göre tecrübeler 

8ulgaristanda 
Çankof iş başına mı 

gelecek? 

Eski Bulgar ~ aşbakenı 
rahat durmıyormuf 
SOFYA - (Ozel) - Kö • 

•wr•t onlaaaa 
ıoa '''••anaları 

Evvelki akşam 
göaterilen film 

duyguli\,rile 

konsoloslukt 
büyük takd 
karşı landı 

-5-. 
• Yurilumuzda bu kökten geleni 2 - Akıl, zeki, feraset, uya. 

isimler: (Amu • ya, Amas - ra, mklık. 
Aınar • at, Amar . iç, Am · ut, Anı 8 - Sadık, açık kalpli, düriist 

seivanof hükUmetinin mü • 
manaatine rağmen, eski başbakan 1 

lardan profesör Çankof var kuv
vetilc hükumeti ele almağa çalış
maktadır. Bulgaristanm en kuv -
vetli partilerinden birisin:n lideri 
olan Çankof, memleketinin muh • 
telif yerlerinde toplantılar yap -
mağa ve parti mensuplannı teş -
ci ederek faaliyete geçmeleri için 
harekete getirmeğe karar vermiş 
bulunmaktadır. Geçen gün Flibe
de yapacağı bir toplantıda bulun • 
mak üzere Sofyadan aynlmak is
tiyen Çankofun hareketine hüktl -
met km7vetleri mani olmuştur. Ay 
ni gün Çankofun Flibeye gider -
ken geçeceği duraklarda bütün 
taraftarları toplanarak liderleri le 
hine tezahürat yapmıijarsa da 
Çankofun geçmiyeceğini öğrenin
ce hükllmeti protesto ederek da -
tılınışlardır. Kral Borla ile Çan -
kofun arasının iyi olmadığı söy • 
lenmektedir. 

• har, Am • ildus, Am - im, Am 
man, Amara, Amaran). Ayni ka
tagoriden olanlar da şunlardır: 
(Em • evi, Em - ert, Em • eriye,) 
gene (Ağam+ Am) esasına bağ
h olan §U köy isimleri de çardır: 
(Mahan, :Mahanda, :Maha). Ana
lizi. 

Malaan = At + Am + Alı + 
An+.+. 

Mıknda = Ai + Am + Mı + 
An+Ad+At 

M9b&n=Ai + Am +Ah +Ai 
Hepainde de ana kök (Ağ + 

:hı) dir. Fal Mımrda bir (Ma
pn) vardır ki biz ( Mahan) nm 
kendisidir: 
Malaaa=Ai+Am+Ah+An 
Maıaa=Ai + Am +As+ An 

<At + Am) -:- Ağam = Am 
kudret ve kuvvetin ışığın kendisi, 
ipreti ve remzidir. (Ah, Ag) ise 
ayn geyler değildir. Mısırdaki 
Kagan su kıyısındadır. Mahan, 
Kabanda, Mahaya) nm su layı • 
larmda olmalan pek tabiidir. 

(1) (2) (3) (4) 
Uhn=Al+Aa+Ab+AD 

{1) Al= Kök; su demektir. 
(2) Am = Ek; kök anlamım 

temsil eder. 
(8) Ah= Kök mefhumunu ta.ı 

marnlar .. 
Şu hale _.,r-r, 
(Ai + Am + Ah) = Atamah 

-= Mah) 
Tam minlda ao demektir. Bu 

kelimenin son konsonu da düşe • 
ıek kalan (Ma =Su)- sözünü A
nplar 111 mbbmda kullanıyor • 
Jar. 

(4) + An = Anlamını obje veya 
.rljenin biti§iğine ve yakın muhi
tine getiren ek.n 

Bundlan sonra Bay Hasan Re. 
fit: Tankut ea önemli bir kelime 
~· duruyor: 

,.Anır,, kelimesi ve ctiJor ki: 
..._ Sf1mer siteleri buna (Enki) 
ttedilar. Bunun bir adı da .Ea) dır. 
Enld bir Sümer sitesi olan Erudu 
~; sular üzerin.de bAJrim. 
dir akıl, feraset, ilim ve hikmetin 
teana iclL Eli_.§i ve yazı ean'atmı 
baWa. fnsanltiı tufandau kurtar
mak içbı(Uta-Napipim =Nuh) 
a. akıl yeren odbr. $ümerliler de 
Enld insan a~ olarak da kullam· 
nır. Enkidıf Gilfami§in sadık 
doetudur. Onu birçok beWardan 
~· Enkidunun Eti mite>. 
lojWılc)e' ele etkili bir rolü vardır. 
~ ve kuynıklu bir adam 
teklinde gösterilmiştir. Bu günkü 
Tilrk lehçelerinde de buna hısım 
:0lan bu kelimeler vardır: hatıra, 
feraset, istidat, kabiliyet = Ang; 
JevJıa, manzara = Angu; idrik, 
~ fehhiı = Anprmak; mlbed, 
~ ilk, yar.ık, kapı, geçit, ka
jir, kmlilet = An; dolru, dürüst. 
~ ijt.ah etmek, hazır = Anık; 
m.t. ga~ezıa, sat taraf = Ung, 
g. anı; matmur = Angın, an
tmi; hatıra - Angı; bayAI, resim 
- Anp; idr&k ~ AnglaJJI; ga-

- Ankı) eski, Jelli Türk leh· 
1111.-..a. 1111& ank De tlgili keli
_... hepdnde 111 mlnllar var: 
ı~~aaU~ 

n'n. 

4 - Resim, hayal, ışık 
5-Su 

Sümer mitolojisinde de sular 
tannm. 

Kelimenin bu anlamlanm öğ. 
rendikten sonra Ankaramızm a
nalizini ya palım : 

(t) (2) (3) 

Ankara = Al + An + Ağ + 
(4) (5) (6) 

Ak+ Ar+ Ai 
( 1) Ağ = Ana kök; asıl, esas, 

sahip, kudret 
(2) An= Ek; bu anlamlan &Ü· 

je veya objenin en yakın sahada 
muhitine V"e bitişiğine götürür. Sü.. 
je veya obje ile ana kökün çok ya
kın bir münasebetini ifade eder. 

(8) Ağ= Ek; bu mini ve mü
nasebeti temsil eder. 

Bu bakımdan (Ağ + An + Ağ 
+ Ak) = (Anganagak) = Ank: 
kuvvetli, kudretli, sahip, asil, 
demektir ve tam manada akıl ve 
feraset sahibi olan bir tanndır. 
Yukardaki kelimelerin bir kaçını 
analiz edelim : 

Berutta 

(1) (Z) (3) (4) 
Aak•At+Aa+Ai+Ak 
Ans == Ai + An + Ai + Aa 

Amk = Ai + An + ıı + lk 
Her üçü kelimenin unsurları da 

ayni kıymette ve manalan ayni-

Sevıi yüıunden bir genç 
aıkadaııaı öldürdü 
Beriit, ( Ozel) ..:.. Bu aym on 

tiçüncü güırii bbrada çok acıklı 
bir cinayet oldu. Hadise aytıi kl
zı iii gencin sewıeSiııPen doğ -
muştur. Bir yıl önce Iraktan Be· 

Yrtlıımla: Stalin (Mtla) Vorofilol 7oltl.,l11r maneoral.tırtl• 
Aln.: Soo)'ef onluanan bir savari 1nt' aı 

dir Şimdi AJı)cara kelimesine de-. •lea Alı•· " 

Evvelki a~ şehrimizdeki rette hazırlanmış gizlenme te 
Sovyet konsolosluğuııda baş kon· batında görülen pratiklik, seri 
mlos Bay Leon Haykis tarafından reket, ve bu meyanda mane 
verilen süvarede gösterilen Sov - nm yapıldığı Kiyef civannm 

{1.2~4) (5) 6) , • -. t l ' · er büyük tak ır ıs eri mahiyetteydi. 
... -.:..1.. + & _ + ~x. mekte fakat bundan biribir erine dmnT...,_ 
,.,..... iV ~ uyan ~11• Filmden sonra misaf.rlere 
{5) Ar= Ek; yalan, muayyen bir gey söylememelde idiler. Ce • Aarm en ileri teknik vasıtaıa •

1 

gin bir biifeden ikram edilın" 
btı bir sahayı ve o sahadaki ha- lal, kızın ailesine müracaat ede • rile makineleştirilmiş d~st memle- yemek esnasmcla Sovyet 
reketi gösterir, istenilen şeyin ol rek e-\'lenmek isteibil bilc1irmiş, ket ordusun~ ~ek bır ze.ki ve konsolosu Bay Haykis sulhu 
duğunu, tekarrürünü ifaeıe eder. fakat aradan hayli zaman .pçtiği mUkavemet orneği sayılabılecek ven b~ltca iki memleket 

(8) Ağ= :Mananın ifadesini ve halde cevap alamanuşar. Bu es· harekltı, evvelki akşam gösteri - T"" k. s t R dan 
tamamlandı"""' bildirir" nada 1..9-ft arka~ .... a.~etle se- 1 filmde b.. .. d ... 1 ril .. ur ıye ve ovye usya ısı.ur • AUMDt "'C11J& n.nm en 1 utün eger e e go • seden bir kısa ve rarnimi ·· 

Böylece Ankara akıl ve ferase- vi§tilini duyunca, bir gtD Ahme- riilü>:<>r<!u. . vermiş, buna Bay Neşet Har 
tin kuvvet ve kudretin tamam ve di yakalamış, kızdan vaz geçme • Filmm _sonun~ Sovyet Harbı. tay, ~ukapele etmiştir. 
mükemel olarak kararlaştırdığı sini söylelnlftir. yekommen Vorşılof yoldaşın sulh 
yer minismı verir. Ha)dkatte An- AhmM vazieç~ ceva • tan ve onu koruyan kuvvetten 
karanın bulundufiı yerin ehem • bmm vetml§, bunun berine Ce .. bahseden bir söylevl dinlenilmiş
miyeti, müdafaaya, elYeri§li olma- lil tabancaatnı çekerek arkada • tir. 
sı, çok esld ·ı.amanlatdl kültür ve şmı yaralamıştır. Yaralı ge~ has Bir orduyu bir an için~e ağır 
en~ merkezi oqu bakxmm - taneye götürülftrketı 1Sldritştür. teçhilatile birlikte bir mevziden 

dan bu mb&da bir iaim olması ------..----•ı bir meqie nakleden cesim tay • 
dofnı ve tabjl olmakla beraber t ve muayyen bir lalvlnm bir yeri- yareler, çenk, mukavemetli ve 
Ank adının 8t1lar tanrısı olması ni ifade eden bir i8im Clemek eluı:· muhked tanklar, griz ve şeci ef • 
ve iç Asyada A,nkara adında bir ki, bu l1lretle &ıJmamıriitt etı rat, Jllffkiin tabiatine uygun su -
de su bulunması göz6nüne alına- dolnı bir ifadesini 18PR· ADJıa-
rak onun bir de su ile olan milna- ramn e.Id DJDaDWdi ~ e· . t d b 
sebetlni araştırmak doim olur. bQırlk blr Sd uze~·:: ~ ır cına ye a a 
Bü bakımdan analizi: olduğuna fiiphe yo'kiut. ~ 

( ) (2) (3) ki isimlerin hepsi de su yaldniıt- 8 1 · ·d ·k 
== ~ + Alt + Al + de veya su kryısmdadtt. u firıstanda yenı en ı . 

(4) (5) cıJ Ank, angiğ, angül, ~ Türk mekteptisini 

şelerden Bay Rigerman, 
ajansı muhabiri Eav 
tarafmdan büyük alaka il! 
lerdif: 

Ak + Ar + Al Tu~ öldürdüler 
YL 1 · 

(1). At = Ana kök; IU Ankaramıza bu adı \Welller Biy lfulgarlstanııi Selvi Kasabasın- ...... __ 
(2) An .. Anlaaım çok yakm kal gölünün garbinc!mı göçmill.;. ela zengın· ve +annnnTO Türkler • ---------........ ~ 

bir muhitte ve talll bit.itikt.e bir Türklerdir. Baykal gölü garp ~ den Mehmet =ı;Th:himin evi • 
obje ve süje ile iJıisini gösterir. takasında Baykaldaiı çıkıp y~ " hırsızlık m~laıadile girmiş o • 

(8) At = Bu ek yukanki anla- sey (Yeniçay) bfiyük nehrine el;.. lan havdutlar lbrahimin 400.000 
mr Ye münaMbet.ini isimlendiren killen bir AngQra nehri varld tu ı..a - i~ 40 adet ~n lira • 
obje veya süje nehrin geçtiği truntaka esasiıı smı çaldıktan sonra 15 yqlarm • 

( 4) Ak • Diifüneeyi tamamla• cojrat)racılann ilmt ifadeleriae dairi Oğlu ..., ile koiDfu Çoc:.?k-
DU§ ve manaJi ta)in etmi§Qr. göre dünya yüziinde ilk sucYn Janndan ıa J8flbdaki Ahmet oğlu 

lltaUal l:teıinci icra .... ..., 
na: 

Şu hale göre (Ağ + An + sntmı çıkarmış ilk insanlık mm$- Hüseyini de kuma ~bi boiazliya-
+ Ak) - (Ağanak) • (Ank) m kamdır. Ankaranm ne kşdar eski rılt v.. katalarpu keserek ölcfür •• ..__ ... .._.._._.. .... 
bitin& tqtnayan fakat tamam ve b" Türk febri lduiun la 6k •• 
muavven bir 111 vani nehir v.e,,. ıJn bu • · oh k • u admD m ..a.:.. ıailşlerttir. O. _. dokm ?ad • 

'## ,,,. ~~ ilmi ız& Ç0 lD&D Clqu- ..ı.-.ı ... -:-..ı... -•:.bJ lbL•..:-:...; 
göl demektir. kanaatindeyiz. uam-lllUG • wu u.-wuu ve 

(5) ~ = Yakın muayyen, kat' Bu tarihi ve coğrafi izablaTCID kanlmm evde hulunmadıldan bir 
1 bir l&haJI. ve sahad'aki hareketi meydana çıkıyor ki, ~ ZMPPqda yapd.ımt olan lmBız1ıtın 
göeterir. çlnden geçen IUlarla *i:lbdar me~ çılawııı.ıası i§bı bu iki 

(6) At= BQt6n bu anJamm 1. laraJc Türkler tarafından isim me~ taiebtll ~ 81\tti -
tadesl .llJll .,.._kadını ~ · rllıattıilert zanno1~4\u'. Sa· 

Ba7lece Anbra bir suyun kat-f 4ir. . -Bitti- at i>Dda eve gelmi§ olan Azizib 



!!o ;tada bir : 

Dünya siyasasına 
. (Üsıyanı 1 incide) J 

~~.eri, kıyafetleri biribirine çok 
~i~ !Wde talihleri, hayattan, a~i 
>'tf bınbiriae hiç uymayan bu iki 
~'hükümdar Danimarka kralının 
~ rı idiler. Bunun için bu ihtiyar 

Avrupanm babası adı verilmiıtir. 

lngiltaenin dıı siya.an: 
Itır ~riltercde kral değiımesi bu mem -
t~ dıı ıiyasaıında herhani bir de
Jtr.ı ~et~recek bir hidise değildir. 
~ be1ııncı Corcun ölümü ve yerine 
~ d ın geçmesi ile İtalyan - Ha • 
la.Q lfteaeleainin cereyanı üzerinde her • 

ti bir tesir vukuu beklenemez. 
~en gUn yeni ve genç İngiliz dı§ 
)a.t Eden intihap dairesinde bir si -
lıı~Utuk aöylemitti. İlk defa olarak 
~ ~evlet adamının ağzından bu nu-
1914 dıkkate değer sözler vardı.(Eden) 
haett•enensinde tngiltercnin harici ai -
~ e tereddüt eseri göstermekle bil -
~J lıa~ çıkmasına aebep olduğl:nu 
trı~· b ~ surette kaydederek bugünkü 
llr ız 1•Yasetinln eaası sebat ve istik -
ll t ol~uğunu ifade etmiş, bundan son
'gılterenin kollektif emniyet prog -

r !U tarzda izah eylemiştir: 
..;- l>G1tn ıa'hu müteca.izleri evvel
' lıorbtac:alc derecede kuvvetli bir 
~--yon sayesinde muhafaza edi • 
1-; • ~-t bu organizasyon mesele • 
~ •hi amancla ıilaha müracaat et
~ç lmakmı:vacak surette hal
..... için de elastiki bir nWıf. 
'." ... ". Je lai.. 'b bulunmalıdır. lııte ftncak böy-
'- ?"'anizaıyon tesekkül ettiği ve 
"-' ~c:e filen iıhat olunduğu zaman -
~.•ilahlann azalma11na çare bulu-

tl ~: lngilb dış bakanının bu sözle
' tına geçtikten sonra Cenevre po 
hıaıı ltnı deliı1tireceğini zannedenlerin 

~klarınr göstermektedir. 
~ e İngiliz bakanrr.m sözleri ara -
~ ~ Al~an:•ya. ikincisi Milletler 
Setine aıt bırer fıkra vardır ki ar
~ ıiyasa bakımından dikkatll" 
~ fa liyrktır. Bahsetfğ"imii bu 
~ r CCÇen yıl hadiselerini hatırlat -
~de IOnra •öynenmiştir ki bunların 
' en ınUhim olanı iki hidiaeyi şu 

...., ' kavdetmektedir: 
~ ~laıuna1r hakkını iıtiyen kuv
"- -....ı Alrnanyanm meydana çrlnıı 
~t "~ ıiyaea hayatında müte • 
~ ._~retten kuvvetli bir mes'uli -

' l&r&n~ _!tçen M:lletler Cemiye -
uıu.,, 

) Fran.ız buhranının sonu: 
~~da bir kaç gün evvel başhyan 
~ (~ranı dün bitmiştir. Radikal· 
~. lCa r~) Yeni kabineyi tetkil et -

ile lllıatecıu bınenin öbür azası radikaller 
~~'Pttr &ağ ve mutedil sollardan mü
--~ r:._ nı, bakanlığa eski başbakan
t~ )il nde~ getirilmiıtir. Flanden 
""4t. bııı bugunlerde Fransada iş ba -
~et U!ı~yordu. O vakit Londrayr 
!Qtiltı ~ış ve bu ziyareti esnasında 
~~ becı ra~sı.z har;ci siyasetinin müs 
.;;~ -:,erinı tayin için çalışmış 
'9 ~ fak da olmuştu. Onun için 
llt ~ h bu zatın getirilmiş olma -
~ ~lf mahafilinde memnu -
~bu nı lllnıştır. Londrada g8rU . 

iaı Ceıı tlıınuniyete bakıhna Flan -
t9re liyaaeti ile İngilizlere 

toplu bir bakış 
Laval'ıien ziyade yaklapcağma hükmo
lunabilir. 

Bununla beraber bu hµaulta bir ka
rar vermezden evvel yeni hUk\tmctin 
işe ba9lamasınr ve bucünkil hldiseler 
kat§ıamda bir vuiyet almaamı bekle -
mek daha doğrudur. 

Alman)'CI oe Lolrarno: 
Almanya, İngiltere, Fran11 ve ttalya, 

Belçika devletleri araımda akt~dilen 

1924 tarihli (Lobmo) muahedesinin 
eaa11 ıudur: Almanya ile Fransa ve 
Belçika arasmda mUtterek olan hudut· 
lann taamuundan maıun olmaar, p · 
yet bu hudutlara Almaiıya, yahut Fran 
sa tarafmdan bir tunm vaki olursa İn
giltere ile İtalyanın abOr tarafa yar • 
dnn etmeai. 

Bu ıurede Lobmo muahedesi mu
cibince Fransa prlr hudutJannı Al • 
manyaya karp, Almanya da prp bu -
dutlannr Franuya kartı temin etmif o
luyordu. Son cGnlerde Alman gazete • 
teri Lokamo muahedesinin İngiltere ve 
Fransa tarafından bozulduğunu iddia 
ederek tiddetli netriyata hafl&mqlar • 
dır. Bu netriyatın ıebebi de İngiltere 
ile Fransa arasmda mütekabil askeri 
emniyet mua1aedeai akteöılmit bulun -
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go Berline varan yol 

metre atlayışı 

Kış olimpiyat /arı 

1 eşkilô.tlandırılmış bir 
Orta Avrupadan geçeri 

başlamak üzeredir Çekoslovak Başbakanı bütün Avrupa 
AlmanyaJa k11 olimpoyaJlan d J . • • k ! OJ f • k • d 

baflamalı üeredir. Gelen haber- ev et.erlDID ya JO ıaşacagı l llD e 
ler lnı selerki müsabakalann ge • 
,en olimpiyatlardaki müsabaka- Prağ, 24, (A.A.) - BaıbakanJ 
lardan ,ok daha atqli olacağını B. Hodza, gazetecilere Çekoılo
anlatıyor. Yukarki ruimde bu mü· vakyanın iç ve dıt ıiyaıaaının ana 
sabakalara girecek olan dünya hatlarını anlamıf ve B. Şuıingin 
f'l'"Pİyonlarını atla)'lf halinde gö- ıon aeyahati ile alikadar olarak 
riiyorsanaz. Ondeki sporcunun a- demiıtir ki-
dı Löreruendir. NorveçliJir. Dün- "Yeni Avrupayı teıkil eden bü 
ya ilıinciai. ikinci eencin atlı tün devletlerin , yani Tuna hav
Bireer Raddar. Norueçli ue dünya zaıı devletlerile Almanya ve Sov. 
f'll'lpİyonudar. Arkadaki sporcu- yet Ruaya araamdaki bütün dev • 
nan atlı Boenadir. Alman fani • Jetlerin ekonomik menfaatlerinin, 
piyonudur. 0 bu it birliiindeki menfaatleri nU. 

betinde, birbirine yaklatmaıı mut 
Dünya fantpiyonumın atlaytf 

lak bir mecburiyettir. Bu ekono · 
relıoru 90 wamedir. Ba olimpiyaJ mik yaldaıma, aiyaaal y&klaıma 
lartla banan 100 metreye uaraca- ile münzi olarak ıitmektedir. Bü 
fmı amanlar pek ,oldur. tün Avrupa devletleri arumda 

Orta A vrupada yapıcı bir ıiya,. 
sa takip etmek mecburiyetinde • 
dir. Bu hareket, Berlinde hiç b~ 
hoınubuzluk vücuda getirmeL 
Ne Çekoıyovakya, ne küçük an • 
tant, ne de Orta A vrupada her 
hanıi bir kimse, Berlin aleyhine 
müteveccih bir hareket arzu et • 
memektedir. Eaulı prensiplerimiz 
den biri, Berlin ile bir anlqma 
tarzı bulmaktır. Fakat ıunu da 
aöylemek lazımdır ki, Berline va
ran yol, tetkilitlandmlmıt bir Or 
ta A.vrupadan aeçer.,, 

MACARISTANDA KA TOLIK • , 
LER TUNA ANLAŞMASI IS. 

maaıdır. Alman gazeteleri Fransa ile ------------- kartılıklı bir antant vücuda ıe. TIYORUR 

Almanya araamdaki bu anlatmanın I.o-
kamo muahedesi ahklmmı ihlil ettiği- 1 
ni yazmakta, (Ren) deki Demilitari,.c 
mıntakanın Almanya tarafından tah 1 

""""'!!!im• • tirmek mümkündür. Bütün nzi· 
yet tudur- Baltık antantı, Balkaıt 
antantı, küçük antant ve Roma 
paktını imza eden devletler bu ge. 
nel karıılıklı antanta varabilmek 
için ilk merhale, Roma paktına 

imza eden devletler ile küçük an
tant araıında bir ekonomik ve ti
cari yaklaımayı hazırlamak olma 
hdır. 

Peıte, 24 (A.A.) - Macariıtaa 
Bq Papaıı Kardinal Seradi ana
nelerin ve müıterek menfaatlerin 
kuvvetli bailar tetkil etmekte ol
duiu koıntu devletlerle bir ittifak 
yapılmaıını tavıiye etmiıtir. 

kim edilmesini istemektedir. ! t»:i;;l;:ırr:'ı!ıl>~'iıf.. 
Bu ne,riyat üzerine Fransanm Bcr 

tin elçisi (Franauva Ponse) Alman ha . 
riciye müstetannı ziyaret etmif, tn · 
giltere ile Fransa araımda son zaman
larda aktedilen askeri anlapanm Lo • ı 
kamo muahedesile asll alikası bulun 
madığını, bu anlapalann İtalyan -

1 
Habeı meselesi dolayısile Akdeniz mu
hitine münhasır bir mahiyette olduğu-
nu söylemi§tir. Eier Almanya Ren mm· ' 
takasını aakertleıtirecek olursa buna 

1 

karşı Fransanm kayıtsız kalamryaca -
ğrnı itive etmiştir. 

Fransızlarla Almanlar arasında olan 
bu münakaşalar daha ziyade teorik bir 
mahiyette olmakla beraber Avrupanıl' 

hassas bir meselesini hatırlatmaktadır 
Diğer cihetten Franaız elçisi Ue Alman 
hariciye müı.teşan araımda cereyan e
den konuşmalara rağmen Alman gazc· 
telerinin tenkitkSr neıriyatr durmuş de· 
ğildir. 

U zalr Dofa vaziyeti: 

Son günlerde Uzak Doğudan gelcrı 
haberler iç Mogolistanın Nankin hü · 
kQmeti ile atikasmı keserek muhtarf 
yet ilin eyl~diğini bildirmittir. Japon · 
lann öteden beri Mançukuo ile. dış Mo· 
golistan arasında bir tampon devlet 
kurmak için faaliyetle çalııtrklan ma -
lOmdur. 

Esasen 1912 senesinde Ruıya ile Ja· 
ponya ara11mda aktedilmi' olan gizli bir 
muahede dış Moeotistan Uzerinde Rus· 

lngiltere tahtına oturan 8 inci 
Eduardın ünilorma.ıile ~ekilmif 

•on raimlerinden biriai. 
yanın nüfuzunu kabul ediyor, öbllr ta- ---------------
raftan ic Mogolistanr da Manc;urideki 
Taponvanuı tesir ve nUEuı:u altma ve • 
rivordu. Snvyet Rusya Avrupada mU -
him meseleler ne mqJtU1 o1dufu tein iç 
M1J.,.01i.,t2n fi:!crtnde çabsan Taponva • 
nrn faalivrtine en1?e1 olmak istC!nive -
ce~f acık bir 1ut1dkatttr. Bu fttbarla 
Çinde cumuriyet Ulnmdan sonra par • 
çalanmıı olan ve bir taamı doğrudan 

doğruya Çin eyaletleri arasına girmit 
bulunan iç Mogoliıtanda Japonların tab 
rild ile bir muhtariyet hareketi çıkmıt 
olması pek tabii ve mantıki bir hadise -
dir. 

Japonya Uzak Doğuda bUyük Asya 
pltnmı adım adım takip ediyor. Lem • 
dra deniz konferaJ111Ddan çekildikten 
aonra da hiç ıüphesi.ı daha açık ve da-

Bu, Tuna havzumdaki milleb 
lerin teıriki meaaileri lehinde ka
tolikler tarafından ıöaterilen ilk 
temennidir. 

Japonyayı tekrar deniz 
konferansına getirmek için 

Nevyork, 24 (A.A.) - Lo~ 
dra deniz konferansındaki Ameri
kan murahhası B. William phi· 
lippı, buraya gelmiıtir. 

Mumaileyh, Japonyanın kon· 
feramtan çekilmit olmasına te11üf 

etmiı, ~lnız diler devletlerin J .. 
ponyanın tekrar mevkiini alma
sına medar olacak bir proıram 

bulacaklarını ümit etmekte bu • 
lunduğunu ilive eylemiıtir • 

Japonya kendi işlerine Ame
rikanın karışmasını istemiyor 

Berlin, 24 ( A.A.) - Deutsche olduğu nutka telmihte bulunm11f, 
Allgmeine Zeitung, yaz11or: olması muhtemeldir. Bay Hirot.. 

Bay Hirota, ıon ıöylemit oldu nın ıözıeri açıkca rösteriyor ki, 
ğu nutukta bazı ecnebi devlet a - Japonyanın, Amerikamn uzak 
damlarının hattı hareketleri kar" ıark itlerine müdahalede bulun • 
ıııında dütmekte olduğu hav· maıına kat'i ıurette muarızdır. 
retten bahıetmit ve bu zabn Ja- Bundan dolayı Amerikan. Japon 
ponyanın milli temayüllerini ali münasebetlerinin vahimletmit ol • 
kadar eden i~lere karıımalannın duğu ıövlenebilir. 
caiz olamıyacağını ıöylemit idi. ----~f;~e-n_i_ç_ık~t-ı-.-;.-.-.-.-.. -..._
Bay Hirotanın bu nutku ile A .. 
merika Reiıi Cumuruna ve onun lllç'ln UIOmft 
Aınerikan kongresinde söylemiı Ne.fls bir hiklye ._ ......... _.. .. __ , ____ ,.,...., _________ _ 
ha serbest olarak bu sahada Derlenıck· 

te devam edecektir. 

ASIM US 
. 

La. Tolato11 
Haydar Rifat 
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- Yangın var! Yangın var! 
- Aman, yanıyoruz! 
-lmdet! 
- Can kurtaran yok mu? 
- tmdat, imdat! 
Beyoğlu otellerinden birinin 

oanyo dairesinden yangın çıkmış
tr. Gece yarısından iki saat son . 
ra ... Herkes, biribirine giriyordu. 
Duman, banyo bölmesinin bulun
duğu katın koridoruna yayılmış
tı. Kapılar açılıp kapanıyor, her
kes yatak kıy af etile odasından dı· 
şarıya fırlıyor, dumanla karşıla
şrnca, telaşla tekrar odasına gi • 
rip, sonra gene dışanya çıkarak 
kaçacak yol araştrnyor, sağa, so
la, ileri, geri koşuyordu. Müthiş 
bir tel{tş, şaşkmhk, ne yapacağım 
bilemeyiş... Yangın tehlikesi do
layısile müthiş bir panik! 

Bir taraftan da otel garsonları 
kova kova su getiriyorlar. Ayni 
zamanda hortum açılmış, yangın 
çıkan yere su boşaltılıyor. Şanı 
şarıl akan su ile hanı harıl etrafı 
yalıyan alev arasında bir boğuş . 
ma 1 Kısa, oldukça kısa süren bir 
boğuşma! Nasılsa uzun sürmiyen 
bir boğuşmadan sonra yangının 
önü nlmdr. Aı bir yer yanmıştı. 
Hattfı itfaiyeye haber verilmeden 
yangın söndüriildü. Ateşin banyo 
daire~indıcn çıkmış olmasmm da 
çabu:K ~öndürüşte tesiri görülmüş· 
tü. Hem içerden, hem de dtşar -
dan bol bol su akmasr, ateşi, alev. 
ler silsilesi halinde etrafı dolaşa· 
madan yoketmeğe yetmi.~ti ! 

Ya.zan: H. V. 

nıkliyan olmasaydı, ihtimal daha 
fazla da uyurdum. Yangın da baş 
larıgıçta söndüğüne göre, olan bi
teni artık yarın sabah sizden öğ· 
renirdim ! Uykusuz kalmama se -
hep sizsiniz! 

Bu sivri sakallı, uzun boylu a
damın pannağını uzattığı kadın, 
kısa boylu, bıdık bıdık bir ka • 

llluJanada J1l4ız ip.retli olanlar, tize. 
rinde l!!ll9QWAe eörenJerdlr. Rakamlar 
.. t U de kaput11 •bt tl,Jatlan ur. 

PARALAR 
• Loııdra 621 - •Viyana 24.-
•Nevyork 12'- • lladrld 17 -
• P&rf• 167.- • Berlln K2 ·-
• Kll&no 1M- • Varıova 24. -
• Br1lkhl SB.- •Budapeıte 26 -
•AUna 2, - • Bükre, ll:J -
•Cenevre Sil'>, - •Belgrad M-
• Sotya 2-ı- •Yokobama 8' -
•Amıterdam SS.·· •A.Itm ~9-

•Prat 96- •Bankııot 256 -

dmdı. O, kahramanlrkta neden •-------------• 
• StokboJm 82 -

geri kalsın?. Kızdr ve şöyle dedi: Ç E K L E R 
- Hiç de dediğiniz gibi kapı- • ı..ondra 622 C.> •Viyana 'il 

yı hızlı hızlı vunnadım, yumruk. :~:;:rk 1~~1 ~ ::e::d ~:: 
lamadım. Ben, telaşlı değildim • Klllno D ~ • varıova u2 
ki!. Usul usul, bakayım ne oluyor, • Brttknt n1 • BudapeJte 4lı018 
d" k 'd d *AUna 838900 *Bükreş 108~ 
ıye orı or. a yürürken, kapım· •Cenevre 2 .uö6 * Belgrad ıu SOS7 

zm önüne gelince, belki siızi dıe o- • socya 64 S860 • Yokohama 2 7«0 
lan biteni merak eder, görmek İs· • Amsterdam 11716 • Mo~kon 10S9 71'1 

* Praf 1918'6 • Stokholm B 117~ 
ter diye uyandırdım. Şöyle par • ı--------·-----ıı 
maklarımın ucile kapıyı hafif ha
fif tıkırdatıverince, siz yataktan 
fırlayıp soluğu dışarıda aldınız! 

O erkekle bu kadın arasında 
münakaşa açrlamadr. Çünkü, baş
ka bir kadın söze karıştı. Yangın 

ESHAM 
11 Bankuı ll ro Tramvay 
Anadolu 2260 *Çimento 
Reji 212ô Unyon Del. 
Şlr. Hayrty H> 000 Şark Del. 

* Jlerkes BanktlO ro Balya 
U. Sigorta 00 Şark m. ecza 
Poııomootr 800 Tel et on 

'H~ 
10H> 
000 
000 
000 
000 
000 

sırasında ciyak ciyak haykıran bu 1•--1.-1-,k-.. -.-z-ıa""" .. ---T--a-h_v_ll_le-r--ıı 
sıskamı sıska ya~lr kadım da, şöy
le söylüyordu: 

ılı 1933 T.Bor. I 2S W Elektrik 00 00 
" " ., JJ 21 82 TJ'amvay 61. 70 
., ,, ,. III 21 20 Rıhtmı 1' 00 

lııtık.DahUt I ~ıı 00 * Anadolu J -12 Si> 
Ergeni tetik. Oll 00 ı:o Anadolu lI ll?Sl> 

1928 A M 10 00 Anadolu m 1 .0 
S. Emırum illi 00 o :MUmcssll A 4f> 4{) 

- Ben yangından te1aşlanına
dım. Ağzımı bile açmadım. Yal. 
mz başkalarının bağırıp çağnına· 
!arından, gürültü patırdılarındnn 
rahatsrz olduğum için koridora a- ----·----------• 
yak bastım. Rastgeldiğime de sus ı.------------"'""':ı 
malarmı söyledim. Lakin dinliyen Zahire satışı 
olrnaclx beni!. İşte, ne oldu sanki? ıı--------------1 
Y angın, kendiliğinden söndü işte! 
Ben, zaten böyle olacağım biliyor. 
dum. Banyo dairesinden yangın 
çıkar da kendiliğinden sönmez 
mi hiç? Bu, besbelli bir şeydi! 

htaııbal tlt'.aret ve uJalJ'9 bonaınada dUn 
muamele ~ren (kilo) maddeler: 

Ko. P. K§. P. 
Nev'l: Enu En çok 

Buiday (~ımatak) 7,17,S 

" (kızılca) 6,10 

0 EKONOMi 

Pamuk istihsalitını 
arttırma ya başlı yoruı 

Endüstri ve ziraat planları arasınd 
ahenk kurmak için umumi bir 

plan dairesi kurulacak 
1 

• 
rnTANEUL: 1600 m. - 18 Tokat .1 

lıyandan nakil. telsiz caz. ı 9 ~ocuk sa·! 
ati, hikayeler. 19,30 muhtelif plak. zo 
ıs - hah. 20,30 - opera parçaları:· 
plak 21,35 -- son haberler, ·saat 22 -
den sonra Anadolu ajansının gıuetele • 
re ahsus havadis servisi verilecektir. 

BERLIN 356,7 m. - 20 Statzer Kam 1 

Son zamanlarda ortaya bit 
muk meselesi ~kmıştır. Mesele 
dur: Memleketimizde beş s 
endüstri planı mucibince, paıtl 
lu dokuma istihsalatı artmakt• 
Bir iki sene sonra Nazilli, Ko. 
Ereğli pamuklu dokuma fa 
lan da çalrşacak olursa, elde 
len pamuk ihtiyaca kafi gel 
mi? Son yapılan istatistiklere 
re, Türkiyedeki pamuk sarfı 
yüzünden pamuk ihracatı 
maktadır. Bunu rakamlarla mer orkestrasının gece konseri. 20,45 

haberler .21,10 söz ve müzik, piyes. 23 iyi ifade edebiliriz. 930 sen 
hab. 23,30 ve cumartesi geceleri dans 32 milyon 418 bin kilo pam 
edeceğiz ve eğleneceğiz! isimli neıri . r:ıç edilmiş. 931 de bu miktir 
yattı: Soliıtlcr, ıarkılar ve Villy Sie - milyon 7 4 7 bin kiloya l 
bel orkestrası iştirakile. 934 senesinde de bu miktar 1 
BUDAPE.ŞTE: 550,5 m. - ıs,Jo iki yon 274 bin kiloya kadar in 

keman il.zerine Macar romanaları. 19,10 tir. Pl~n Bairesinde endüstri 
konuşma. 20 keman ıolo 20.30 konuş· ,. • 
ma. 21 müzik mektebinin ıca.zbandr. 22. yon 76.L bin kilo pamuk ist 
ıo hab. 23,35 B~ K.iS1i'in ~ingcne o:k. cdilmi~ti. Deıuek oluyor .. ki i:ı 
23,45 orkestra konseri. (Mozart: s~rt> sal edılen pamukların dort.tt 
nad, Schuber - Dohnanyi: Momel)ts . pamuklu dokuma fabrikaları -
Musicaux, Veber invitation a la danst tarsa dı~arıya pamuk ihraç e 
R. Stransa: Rosenkavalier - Sui!:u, ğc lüzum kalmıyacaktır. Hattl 
Langer va}). ı.s bab. h ·ı · 'd k d d .J , · a ı enye g. ere -, rşan a Y. 
BOKREŞ: 364,5 m. - 18 askeri b;ın k 1 k 'ht' ı· · b'l d.; .. 1 

. mu a ma ı ıma ını ı e ur 
do. 19" konf. l9,I5 aı~~rı..f:>ando. 20 hab. . ,. • 
konf. 20,35 "Der Roıen kavalier" ope. nenler vardır. Zıraat VekaletJ. 
ret beste: Richard Strauas (operadan nu hesab edıerek, Adanada, ~ 
nakil). 23,45 hab. 24 plak. muk istihsalini arttırmak içill 

LAYPZIG: 382 m. - 20 bando mu - şebbüslere g:rişm "ştir. 
zika. 20,40 haberler. 23-,35 kral de Vogt Şu hale göre, bir taraftaıı 

Şimdi bütün odaların pence -
rel ri Ye kapılan ardına kadar 
açrk.. ~ Dumanın d~şarıya çıkması 
1çin qir çok yol uçılmış hulunu -
Yor. Duman dalgalana dalgala • 
na dışarıya çıkarken, koridorda 
hep bir araya gelenler, artık he
lecanlarını yatıştırmışlar, kolay • 
ca,.. oldukça kolay geçiştirilen 
tehlikenin dedikodusunu yapıyor
lar. Arada latifeler de olmuyor 
değil.. Hatta gülüşmeler jşitiliyor 
ve bu gülüş, yavaş yavaş kah -

- Siz telaşla benim boynuma 
sa~Jan, aman1 lJenı _ırnrtann, t§tL 

1ı canımdan olmıyayım, diyen ih
tiyar kadın dıeğilm~iniz, detl)ek ! 
Anlaşılan, bu otelde tıpkı tıpkısı
na size benziyen b~ka birisi var! 

Faıulye (çalı) 
......... ("'9) --"'•-~>tw.•'~~--.ı!lt-..,,(...,te"""n..,o~ıt)A....!'iliwil""d'""""'""'"'~hjnl!M~.(aoonno) \. • frtrlan t"lci..1.tll<: e.d1ll 

· kahalar şeklinde, kulağa üst per
deden değiyor! 

Tehlike sırasında herkes kor
kudan tirtir titirer de, bir kere 
tehlike atlatıldı mı, bunlann hep
si birer kahraman kesilir. Hemen 
herkes, hemen hepsi, diyerek bir 
kaç istisnaya yer bırakalım, ister
seniz! 

Btı oteldeki yangın atlatıldık· 
tan sonra da kahramanlık laktr -
dılarr atıp tutmalar aldr, yürüdü. 
Herkes, o sırada tam bir souk kan
lrlık gösterdiği idıdiasmdaydı. 
Herkes, telfişla kimsenin biribiri· 
nin haline dikkat edecek, korku
sunu farkedecek vazivette bulun. 

~ 

madığı düşüncesile, kahraman ke· 
silmede meydanı boş buldum, sa
nıyordu. 

Atıp tutmalardan bir kaçma 
kulak vermek ister misiniz? tşte, 
bir kaçı: 

- Ben henüz yatmıştım. Bur
numa bir duman kokusu geleli. 
Koklac)nn, baktım, yanık kokusu! 

. Bir yerin yanmağa başladığım 
anladım. Fakat, hiç istifimi boz • 
madım. Çünkü uykum gelmişti. 

Başımı ,yastıktan kaldırmadım, a
lev benim odayı sanncaya kadar 
şöyle beş, on dakika olsun tatlı 
tatlı uyuyabilirim, dedim. Ve u -
yudum da! Şöyle bir şeker!eme 
kestirdtm. Ancak kapıyı hızlı hrz· 
Iı vurdıuklan zaman yavaş yavaş 

kalktım yatağımdan! Hatta, yum-

- İhtiyar kadınsa boynunuza 
sarılan, ben değilim herhalde! ' 

- Şüphesiz, şüphesiz! Ben, ·o 

SüMim 
Tiftik (mal) 

" (deri) 
Güz yünü 67 
Peynir (beyaz) 22 

" <katar> 42,20 
Y eytin,.ait ( ıahunluk) 34 

58,36 

22,15 
Si 

ihtiyarı teskin ettim, kendisini ya· ;ıııı.-----.---..---~ 
Coınart.MI P&&ar 

trştınl!ı bir, iki söz söyliyerek, k'Jl
larmı boynumdan ayırdım. Zaten 
benim o sıradaki işim, gücüm, te
laslıları teskin etmekten ibaretti. .. 
Ben, bu gibi haller karşısında, 
soukkanlılığımı hiç kaybetmem. 
Size de metin olunuz, dediğimi 
hatırlıyorsunuz ya! 

Yakışıklı dıelikanlmın böyle 

Takvim 
GUD dolUfU 
QOD batıp 
labeb DalDUI 

ôtte DUDUI 
hdlld1 namuı 
A.lrpm IWDUJ 

Tatm namuı 
lmalr 

TıJm seca ıuıııert 
Yılm kalan g11Dlerf 

5 II. Kln 6 ILKAnun 
J() Şenal 1 Zilkade 

7 .17 1,16 
t l,16 17.17 
615 6 In 

1226 1227 
15,01 15,02 
17,16 J 7,t 7 
18~0 18 51 
S,34 s 33 

25 26 
341 340 

seslendiği güzel bir kadın, öfke • ;-.--------...ıı-..--.ı 
lendi. Şu mukabeleyi ileri sürdü: 

Tersine olmuştu, ·zannederim. 
Asıl ben size metanet tavsiye et
miştim! 

Delikanh g:ülüm!:edi, kadın kı
nttr. Ve bu arada boynuna, her 
ağızdan ayni terane: 

- Ben çok cesurumdur. Hatta 
o kadar soukkanhyımdır, ki ... 

Hülasa, falan filan, v. s., v. s., 
hep sıcak tehlike karşısında souk· 
kan teranesi! Hep ayni nağme, ... 
Hep ayni nağme ! 

Derken pek komik bir hadise!. 
Uzun bıyıklr, iri yan bir adam, 
otel müşterilerinden şimdiye de -
ğin ortada seçilmiyen biri, görün
dü. Ağır ağır ilerledi ve koridor • 
da, kendi tarafına arkalan dönük 
duran1ann kalabalrğı arasında 
boy gösterişle beraber, şöyle ö -
vündii: 

- Herhalde soukkanlılrk re • 
koru bendedir. Otelde yangın çık· 
tığını duyunca, yatağımdan yavaş 
yavaş kalktım, yavaş yavaş giyin
dim, kıravatımı bağlayıp aynanm 
karşısında kendime çekidüzen ver 

SatJbk ve Kiralık ev 
Oıküdarda tmrahorda cadde üzerin

de, altı odaaı Elmalıauyu, elektriği vt 

klfi bahçesi otan, deniz gören mUsta • 
lcil bir hane ehven fiyatla kiralık ve sa
tılıktır. Galatada Tünel karıısmda Be· 
cidyan kumaı mafazaarni müracaat. 

(V. No. 12838) 

dim. Bir de cigara yakıp, işte or -
taya çıktını! 

- Mutlaka geç uyanmış ve 
yangının söndüğünü bizim konuş
mamızı dinliyerek öğrenmişsiniz
dir de, onun için böyle .... 

Birden, delikanlı, aralanna ka
nşan adamın bacaklanna doğru 

baktı ve kahkahayı attı: 
- Onun için böyle hiç mi hiç 

telaşa kapılmamış ve ..... Panta • 
lonsuz dışarıya çıkmış bulunuycr
sunuz herhalde ! 

-Aa, .... Aa! 
- Aman, .... Ne ayıp!.. Olur 

şey değil! 

Uzun bıyıklı, iri yarı adam, 
kendisini odasına dar attı. Kah . 
kahalarla uğurlandı ı 

Laypz{g radyo ork. diğer taraftan da buna 
HAMBURG: 332 m. - 20 köylü ko olarak ziraat planlan tatbik 

rosu tar. oynanmr' muhtelif eserler. 21 mektedir. 
hab. 21,10 "En ziyade sevdiğimiz ope • 
retler., serisinden (Herma Raltner: sop 
rano, J{urt Uhlig: tenor ve Brestau rad 
yo orkestrası tarafından 23 hah. 23,30 
musikili oyun. 24 dans müziği. 

PARIS: 431,7 m. - 18,30 Vagner 
konseri. (Tanheuser, Parsifal ve Die 
Valkyrie operasmdan kısımlar). 20,3 0 
hah. 21,38 asri musiki. . 22,30 kabare 
müziği 24,30 hab. 24,45 caz. 

POSTE PARISI: 312,8 m. - 20,15 
hab. ve plaklar. 22,15 eğl. konser. 22, 
30 plak. 23 caz 23,35 konu!ma. 23,50 
caı. 24,30 plak. 

TULUZ 328,6 m. - 20 hab. 20,0S 
operetten parçalar. 20,20 ıarkılar. 20, 
30 viyoloıcl solo 20,50 opera havaları. 
21,05 askeri musiki. 21;25 ksilofon solo 
21,45 eğlenceli konser. 22,15 mizah 22 , 
30 hafif musiki. Z2,50 "Mamzel Angot .. 
(Lecoq) operetten kısım. 23,45 caz: • 
band. 1. eğlenceli konser. 1, 15 konu9ma. 
1,30 caz 1,45 opera havalan 2 caz: 2.20 
askeri muıiki (aralıklarda kraa hab.) 

PRAG: 470.2 m. - 10,0S plak. 27 
35 konforanı. 18.55 radyo piyesi. 19 45 
plak. 20,15 radyo piyesi 21.35 Potpturi 
23 hah. 23.1 S plak. 23 30 hafi' musi . 
ki. 

ROMA: 420,8 m. - 1 7 .20 plak. 17. 
35 çocuk saati. 18,15 hafif musiki. 18. 

.55 haberler ve konf. 21,35 Teatro Re • 
aledcn naklen Alfano'nun "Siran.> dö 
Berjerak., operası. Aralıklarda habe-r -
ler. • 
VARŞOVA: 134,3 m. - 18,tS plak 

18,45 konu~ma. 19 keman konseri. ve 
şarkı (Rubinstein) der Daimon, Muss 
enet: Herode. Paderevski: Melodi, Ra
vel: Pavant. Bilinski iki Lltder. Zarıi • 
ki: Mazurka) 19.40 hab. 21 hafif mu· 
silti. 21,45 hab. 22,30 Folklor müziği. 
23 şan kons. 2:1,40 caz. hah. 24,05 caz:. 

ViYANA: 506,8 m. - 19.5 - Ktei. 
nes konıertsaaldan naklen halk şarkı -
larr. 19,30 - ayın kroniği. 20 haber -
ler. 20,10 - "Viyanada vata'" şarkılı 

piyes. milz:ik: J. Strauss. stUdyo ortces, 
trasr ve koro. 22,35 - Konuımalar. 22. ı 
50 - Spor konuım1111. 

Haber aldığımıza göre, en 
ri ve ziraat planlan arasındA 
bir ahenk kurmak iç'n umu
plfm dairesi teşkil edilecek ~ 

Ankarada ikinci enıiüc;:tıi 
"iarı tetkik edförken, bir plil' 
iresinc ihtiyaç olduğu h;~el~ 
tir. Plan dairesinde, ndüstri 
tahassrslarmdan başka, le 
endfü:tr;ye ham nıad ·~ ~·etişti. 
yollarını araştırmak için 
hayvancılık, ormancılık mii 
sıslarının bulunması aaruıi 
mektedir. 

Plan dairesinde lkt:sat "lf 
raat vekaletleri mütehassıs! 
dan başka, Sümer Bank, h 
kası emrindıaki fabrika müd :J, 
ve mütehassıslarının, ve t]Jll 
site profesörlerinin bulunac9r 
söylenmektedir. 

Yaş meqve ihrpcatı~ 
Yaş meyva ihracatımızıP: 

den güne artmakta olduğU 
mektedir. A vnıpada bulun'~ 
ni pazarlar, Türk yaş me~.t 
son derece rağbet gösternıfİ' 
ler. Tutulan bir istatist,;ke 
1933 yılında 65 bin, 1984 
634 bin liralık yaş meY"~ 
edilmiştir. 935 yılı istatistiil 
nüz hazU"lanmış oln:ıaın~~ 
ber satışın geçen yıldakl 
misli olduğu sanıJmaktadJrİ 

936 yılında yaş meY'18 • 
tına daha ziyade önem ~e 
tir. Bu yıl yapılan ve y~PJ tJ, 
olan ihracat çok iyi neucel 
miştir. Romanya ile yapı~ 
sit yolu anlaşmasının t~~ 
nıpada meyvalarımıza P""· 
bet daha çok artaca~ı 11' 
sanılıyor. 



ta, '•~er- ramim wBrliifllnk Şarli T.,,.pel/ "Harilıa Çocıı/ı,, 4'7- anllllılt1116aNOlmli~7'1· 
6a Wta "Saray Sinemtuınıla wöıterilen FrtıMaCG .asla "Giilıliiren Gözler,, lilmintle o~nayor. 

.,.._ O... Ve Can Dan11elle tlalaa bir"11ı artüt 1• 6a IUrrule rol alm lf olmalıla 6era6er, aenaryo, ad 
..,...._.Jltiaı· Yıl;iuı aöıterecek tarzda hazırlanmııtır. Baıit mevzulu olan filmde, senaryo daha iyi Tıaz.ır· 

eı..,.,, H rejWr DaoUl Ba der· ılaha becerildi dlJflf'tl'llMlydı, ~ elıi artiatlerin de 7GJ"ıiımile lilm 
derlitopla olurdu! Şörli T empel, ıirinlifi ile pelı lıota P/iyor. BımıJalri roUindc yeter dereffde 

Lı '!•r. Anl, /ilmin illı wlıaınıla maotıllalda. llıinci Mlllaolla, Ulrlnllelıini telırar lıalinıledir. Sari 
r!li""OIL-~İ.~1efi lllılılıuwla dalta ..nla bir lıtınaot -'in•Mlmclı irin, h,lıa lilmlerini ılc belılemelı oe rol ıle· 
~ 6enün..,q 4.,ecuinl wörmlı lburwla! Filmin yer pr bira balanılt felrilmif . olmaı, lelain 
---~..... Anca, aratla Şörli T em,,Zin .. Gil• Gösler., i qılladı fana •öre,..... Brmu 1tot •örmelı 

ı .... .. , 
~le" !e _ "~c;_le!,,~e!. i~i !in!~~~a ~ir~_!l-~Ö!te,!!!e!,1: ...... 

ilib Başına,,, Filmi, Doğrusu Pek 
.~adar lrçufulac8k Bir FilmDeğildirJ 

1-t h~ batma,, adlı bir fılmin,J söylüyor ve kumandan beraet e •1 değişmiş, "Harp,, kelimesinin kuy 
lbı--"' "lpek,, ve "Melek,, sine- diyorsa da, koca, kansını artık nığun8 bir "arifesinde,, takılmış 
~da. aösterilmesine başla • kaybetmiştir. B~unla beraber, ve Lil Dagoverin oynadığı filmin 
~ ~ tilnı, iki sinemada bir - zırhlı batarken ölen zabitin ku • Klod Farerin başka bir eserinden 
t-:Usteıilecck kadar ehemmi • mandana emanet ettiği mektup mülhem olduğu tavzih ve tasr~h 
~ 0 lllesine rağmen, doğrusu açılınca,. vaziyet dweliyor. lşte, edilmi~i. Bu, hakikt va:ıiyetin ifa-
~~dar uçurulacak bir film mevzuun hüliaası bu! desi idi!. 

...__ Hatırladınız, değil mi? Hatır· İ§te şimdi "İpek,, ve "Melek,, 
~~ bayrağmm bir ZD'hh. ladmızsa mesele yok! Hatırlama· sinemalannaa gösterilmes·ne ~ 
~ ~kilmesile başhyan dmızsa, hatırlamanıza yardım e • landan "Silah başına,, filmi, 
~dalı f>!r film... Bir deniz deliın. Bir müddet evvel İstanbul- "Harp arifesinde,, filminin mev. S e leçİyor. Böyle bir dekor, da bu mevzuda başka bir film gös zuunu, b~ değişik olarak tekrar 
bit ka~nadekorudur. Bu arada terilmişti. Lil Dagover lstanbula ortaya koyuyor. Oteki İngilizce 
~da !Jl, kumandanın kansının geldiği vakit "Türk,, sinemasın - sözlü bir filmdi, bu Fransızca söz
~ ~ ~ir balo sonunda kama- da gösterilen film •.. Onun Anıeri- lü ve ...•• 
~ li kalmam ve dışarıya kaya gittiği vakit çevirdiği tek Otelci gibi, Akademi Fransez 
~ltlaaı da var. Bu kamara, film! işte o filmdeki mevzu, bu azasından Klod Farerin, Lüsiyen 
S ~danla evlenmeden filmin de mevzuudur. Gerçi bazı Nepotinin iştirak.le yazd'ğı bir 
il~ bir zabitin kamarasıdır. değişiklikler yapılmışsa da, bun • eserden mülhem olarak yapılan 
~ 2rrh1t batarken filika ile lar aneak tef errüata ve filmin bi· "Silah başına,, filminde, diyalog
'Rlıttr. Zırhlıda kalışı koca. tişine aittir. Ana mevzu, her iki lan Marsel L'Erbiye ile Şarl Spak 
~ ır......:_ kaltyor. Fakat, 'sonra. filmde de birdir! · hazırlamışlardır. · Filmin ~evril -
lteb, ~,duruşması yapılır • Lil Dagoverin o filminin ilan mes!ni idare eden ve bu şekilde 
d'1\a ~~es u_ı ?lmadrğmı mey· edilişi de bu arada hatıra geliyor. vücude gelmesini temin eden de 
~ ile ta ak ıc;~n karşı donan .. ''Türk,, sineması, filmin Klod Fa- Marsel l'Erbiye ... Artistler, Vik -
fi:! llle.kf·rzda .~t \"erdiğini rerin ''Harb,,eserlnden mevzu a- tor Fransen, Annabella, Piyer 
.I.~ ~ llldekı hır zabitin gör-! lmarak yapılmış gibi illn edince. Rönuvar, Sinyore, Rozin llörc!ln, 1 

:4 baL..:.~~ ~atırlamadığın -: "Sümer,, sineması bu hareketi şid· Düno ve Kome-li Fransezden Rr
~ '~ 80!~eyi~ce, koca. detle protesto etmlf, bu filmi her Vidalen .... Ro1nn Tuteni uru. 
~Un say:~ı ogr~nıyor. Ger-l kendisinin göstereceğ:nl ileri sür~I tuyorduk. Müz"k kısnıım da Ja11 

sın e şahıt hakikati mü~tü. Bunun üzerine ilan derhal Lönuvann hazırladığım bahse ka-I 

1',etldlltec' 
........ ·--···------
Kitaplar arasıalla 

Son günlerde meydana güzel 
bir kaç eser çıkarıldı. Bunlan kı
saca okuyuculara tanıtmak fay -
dasrz olımyacaktır. 

1 - FINLANDIY A: Bayan Şü
kufe Nihalin eseri olan bu eser 
bize bu uzak Şimal memleketini:ı 
tarih, coerafya ve sosyal. bakım • 
dan varlığını toplu bir şekilde an
latıyor, Şükufe Nihal bu eserini 
yazmak için ta Finlandiyaya ka· 
dar gitmiş, incelemelerde bulun · 
muş, ora kadmlarile k<>nuşmuş, 
bundan başka birçok kitaplar da 
okumuştur. Eser 109 sayfa ve re
simlidir. 

Bu eseıi okurken insan fin mil· 
letinin temizlik ve nezaketine, 
varlığına hayran oluyor. Eser dil 
yönünden· de güzel yazılmıştır. 
Finlerle aramızdaki uzak da olsa 
tarihi bağlar bulunması aynca bi
zi sevindiriyor. Eserin başında Şü
kfıf e Nihal bu eseri niç:n yazdığı
m anlatırken: 

(Bu güzellikler, bu şiirler, ve 
yüksek insanlar yurdu beni ken
disine sonsuı bir sevgi ile bağla
dı) diyor. Filhak.ika insan bu ese
ri okuduktan sonra bu uzak mem· 
lekete gönülden bağlanmış olu -
yor. Bayan Şeküf e Nihal memle
ketimizde bugüne kadar az yazıl
mış veya hiç yazılmamış bu nevi
den bir eser yazmakla büyük bir. 
boşluğu doldurmuş oluyor. Kom· 

. şularmuz hakkında da bu şekilde 
)'&Zllım§ eserlere ne kadar ihtiya
cımız vardır. 

2 - IZMIR ŞAiRLERi AN
TOLOJiSi - lzmir, Cümhuriyet 
matbaası. 1934 lznıir Halkevi neş 
riyatmdan üçüncü sayıyı teşkil e
den bu kitap ciddi bir uğraşma 
ile meydaııagetirilmiş bir eserdir. 
Eserin müellifi şair Hüseyin Av
nidir. Bu zatın daha evvelce de 
(Tokadizade Şekip) adlı bir ese
ri çıkmıştı. 

264 sayfalık bu eserde (140) a 
yakın lı:mirli şairin hayat V'e eser 
terinden bahsediliyor. Bu şairler
den bir kısmı yakın zamanlara 
ait şahsiyetlerdir mesela, Eşref, 
Tevfik Nevzat, Tokadizade Şekip 
tzmir mevlevi şeyhi Mehmet Nu · 
rettin, Müstecabizade ismet Bey
leri bunlar arasında zikredebili· 
riz. Hüseyin Avni eserinde yalnız 
adlan kitaplara geçmiş şairlerden 
bahsetmiştir. Kitabında halk şa • 
irlerinden kimseyi almamıştır. 
Halbuki Batı Anadolusunda ne 
güzel halk şairleri yet:şmiştir. Bi
ze bunlardan bir kaçını tanıtmış 
olsalardı elbette eserleri daha çok 
güzel olmuş olacaktı. Sonra isim· 
leri kitaba geçmemiş ve adlan 
ancak mezartaşlannda kalmış ni
ce şairlerimiz ~ardır. Bun!ardan 
da bir kaç şair tetkik erlilmiş ve 
kitaba hayatlan veya hiç o!
mazsa mezar kitabeleri konulmuş 
olsaydı çok yerinde bir hareket 
olacaktı. Mamaf"h böyle bir eser 
yaznianm zorluğu göz önüne cıe-

talmı! 
Bu malumatı tesbit ettikten 

son~ gelelim filmin neden pek 
o kadar uçurulacak bir·film olma· 
&ğmı anlatma~a !. Bir kere 3583 
metro uzunluğundaki bu filnıin 
senaryosunda lüzumsuz bir taktın 
uzatışlar bulunuyor. Bu cihet, ba
şında olduğu gibi FranS'Z hayra • 
~mm zırhlı d"re~ne çek"lrne~ile 

biten filmin hilh~~ son ~fha • 
smda göze çarpıyor. Bu ~m~adan 

'Sonu Sa. 1 l Sü 3) 

tirilecek olursa kitap sahibini teb
rik etmek çok yerinde bir iş olur. 
Esasen bu kitap lzmir şairleri an,. 

toloj:Sinin birincis:ni teşkil etmek
tedir. 

Eserin en göze çarpan eksik • 
!erinden birisi sonunda indeksin 
bulunmamasıdır. 

3 - ANADOLU SELÇUKll E 
Rl : (Kültür Bakanlığını· kitap 
saraylar direktörii sayın bilginle
rimizden Hasan Fehmi TurgaJ'ın 
Müneccim başı tarihinden tereü • 
me ederek meydana getirdiği ha 
eser büyük bir boşluğu doldunı • 
yor. Tarih"mizin ana hatlanru ay
dınlatmak hele Selçuk devrml 
kavramak için bu yolda yazılml§ 
eserinin başlangıcında: 

( Otedenberi k8vrayış, göriiş, 
tükenmez duruşuşu ile gözlerirnl 
alan Selanikli Müneccim başının 
Camiüddüvel adındaki Ara~a 
tarihinden Anadolu Selçukil~rl 
kısmını seçtim... Bu kitap orta 
çağ tarihi için eski ve genel bir 
kaynak sayılabilir) dıemektedir. 
Filhakika Münecci~ başı Ahmet 
değerli ve hakikaten sadıkkalmış 
bir tarihçidir. Eser başlayış, 
yükseliş, yıkılış diye üç bölüme 
ayrılmış sonuna bir de has isimleı
indeksi konulmuştur. Lisan yö • 
nünden kitap çok güzel ve temiz 
anlaşılması kolay bir Türkçe ile 
yazılmfJtll'. &erde gördüğümüz 
eksiklik ancak, Hasan Fehmi Tur 
galm notlarla bizi bazı hususatta 
daha fazla aydmlatmamış olması 
keyfiyetidir. Bunu kendilerind~n 
beklemek en tabii bir hakkımızdır. 
Kitaptaki notlar lisan izahlarını 
göstennektedir. Bu kitap hiç şüp. 
he yok ki bu devrin tarihile uğra
şanlar için iyi bir kaynak ödevini 
görecektir. Kitap Türkiye Basım 
evinde tabedilmiştir. Fiyatı elli 
kuruştur. 

GAZiANTEP HALKEVI BRO 
ŞORO : (Gaziantep Halk fırka
sı Basım evi) 

20X27,6 ölçüsünde 868 sayfa
dan ibaret resimli, haritalı bu e .. 
ser bize Erkinlik savaşındaki şan
lı müdafaasile ölmez bir ad sahi
bi kalmış olan Gaziantebin tarihi 
cografi ve ekonomik durumunu 
etrafiıea anlatmaktadır. Gaz:an • 
tep müdafaasına tahsisi edilen 
sayfalannı okürken insan heye • 
cana kapılmaktan kendini alma • 
maktadır, Bu koca eser bir çok 
ttlkücü gençlerin ve şahsiyetlerin 
müşterek emeklerile meydana gel 
miş olmakla beraber Antep say· 
lavı Omer Asını Aksoyun bu hu
susta çok hizmeti dokunmuştur. 
Antebin eski tarihini gösteren 
sayfaları bize Eti devletinin bu 
çevredeki yüksek medeniyet yep 
lerini tanıtmaktadır. Biıe bu ka
dar faydalı eser ''eren Gaziantep 
Halkevini tebrik ve takrliı: etmtı
mek nasıl mümkün olur? .. 

Güzel Antebin üzümleri, fıs • 
tıklan, adet ve an'aneleri bu bro
şürde güzel olarak gösterilmiştir. 
Geçmiş zamanlarda Antebin ye• 
tiştirdiği büyilk at1amların hal 
tercümelerinden burada krsaca 
bahsedilmiştir. Bu yönden bro!=ilr 
yalnız Antep ve Anteplileri def!il 
ilim ve hakikat yolunif a koşan 
herkesi ;ltrilendirebilir. Gönül bu 
oşürün belli b:r fivatla sat1l•n.a 

çıkanlnı::ısmT ~k arzu ed\yor ~a
ziantep Ha1Jlevi broriirii hi.iyük 
bir boc:1po1i ~ır1Jr1urmr kbıchr. 

Hiltmet T urlacrn Dajlıofla 
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Doğu ellerine giderken Bir bayan 
Halka kolaylık! lzmir vilayet mecli&intlen 

istifa etti 
Adanada değişen şeyler - Bir pazarın eski ve 

gem manzarası - Bedava aı zıhal 
1zmir vilayeti umumi meclisi · 

azasından bayan Maide Kizım 
Dirik, İzmir valiliğine bir telgraf 
göndererek "şerefle taşıdığı vila
yet meclisi azalığından istifa et -
mek zanıı·ctinde kaldığım,, bil -
dirm"qtir. 

istifaname, meclisin ilk içtima
'lnda okunacak ve kabul edilecek
tir. Bayan Maide Trakya umumi 
müfettişi general Kazrm Dirik'in 
eşidir; kocasile hirlikte Edimeye 
nakeltmiş olduğu için tzmirdekj 
vazifesine devam imkanım bula-
maını~trr. • 

AJanaJa Siptilli pazarının eski hali 

tzm:r vilayet meclisinde Ba
yan Maidenin yerine vazifeye da
vet edilmesi lazım gelen yedek a
za da güzel bir tesadüf eseri ola • 
rak yine bir kadındır, tsmi Sabire 
Yunustur. 

Ana.doluda tetkik gezisi yapan 
muharririmizden: 

İlbay B. T. Hadi Baysal, bana 
Adanaya ait iki enterasan resim 
verdi; bunlardan birisi, (Kömür 
pazarı) na ve ötekisi de eski (Ba
şıbozuk) çarşısı olan (Siptilli) pa 
zanna aittir. Adanayı üç saat dö
nüp dolaştıktan sonra gördükle -
rimi bu resimlerdeki "manzara" 
ile kafamda karşılaştırdım; dev -
rim değişikliğinin ve iyi bir yö -
netimin sonuçlarının parlak fay -
dalarım bir kere daha görmüş ol
dum. Resimlerde görülen potur. 
karado~ şalvar ve çarşaftan bu -
gün Adanada nümunelik olsun bir 
tane bulmak mümkün değildir. A
dana, bu "meseleler,, i çoktan hal
letmek suretile devrimi kavrayışı
nın kabiliyetini en canlı bir şe -
kilde göstermiştir. Fakat bu, yal -
ruz Adanalıların giydikleri elbise 
şekillerinde değil, eski Adananın 
yüz yılları görmüş pazarlarından 
olan (Siptilli) bugün modern l)ir 
"Hal" haline getirilmiştir. 

25,000 lira harcanarak yaptı -
nlan bu (hal) in içerisinde elli -
<Ien fazla dükkan var. 

Fakat hiç birisi de boş de -
ğj.l... Bunun sebepleri hal'in mem
leketin ihtiyacına uygun bir şe -
kilde olması, maliyet fiyatının 

yüksek bulunmaması ve kira be -
ôellerlnin yıkıcı olmamasıdır. Büt 
çeleri yüksek olmıyan belediyeler 
için bu tip (hal) en iyi örnek ~
yılacak değerdedir. 

Güney Anadolusunun en bü -
yük ticaret merkezlerinden biri 
sayılan Adanada çok canlı bir te
cimer topluluğu göze çarpmakta
dır. Çarşılar halk kalabalığından 
ve araba bolluğundan dolup ta~ -
makiadır. Konuşanlann ağızların
da dolaşan "vahidi kıyasi" (bin -
ler) ve (on binler) dir. Bu vasıf 
Mersinde de böyledir; poıiakal ve 
mandalina ürününü 1,000, 2,000, 
3,000 ve 10000 liraya satmak .. Pa 
muk tarlalarının gelir değerlerini 
5,000, 8,01)0, 15,000, lira ile ölç • 
mek .. lşte Adananın başlıca va
sıflarından biri .. 

Adananın her sokağında 100 
evden muhakkak ki 10 evinin ü -
zerinde bir (Doktor) tabelası gö -
rülür. Sakiz on dakkanm ortasın
da büyük bir gazino kurulmuştur 

Seyhan ilbaylığınm 1935 (hu
susi idare) bütçesinin geliri 771 
bin 100 liradır. 1lbaylıkta tamir 

edilecek ve yeniden yaptırılacak 
köprüler için· 167,214, hususi ida
re akarlarının onarma ve yeniden 
inşası için 7.000, ilk mektep inşa
atile köy mekteplerine yardım i -
çin 28,000 ve hastaneye satın alı -
nan ı·öntgen cihazı için de 4,500 
liralık tahsisat 1935 bütçesine ko
nulmuştw·. 

On bir kurşundan 
kurtulan makasçı 

Adanada Bah~e kazasında ge
ce saat birde, Elaziz - tstaııbul 
posta katarına makas açmağa gi· 
den, Bahçe istasyonu makasçısı -
na meçhul eller tarafından on bir 
el silah atılmıştır. , 

Makasçı her na~ılsa bu 5.ni km· 
şun yağmurundan kurtulmu~tur. 

l\füddciumumilik işe vaizyet 
etmi~r. Bir tal"ftfnm d" Dev 

deıniryollan mtlfcltişi Necati, hu 
i~ için inceleme ve soruşturmalar 
yapmak iizere bu sabah Bahçeye 
gelmi~tir. 

1908 de İstanbul hukuk fakül
tesinden diploma alan Seyhan tı
bayı B. T. Hadi Baysal, henüz 
genç denecek bir yaşta bulunuyor. 
Geçen cihan savaşında, !stanbuJ -
da polis direktörliiğü "kısmı siya
si'' ~_,. y~ en bı;11 • 
ranlı devirlerinde kuvvetli bir ma· 
haretle başaran ve ondan sunrn 
kendisini ulusal kalkınmaya ,.e 
cumurluk idaresinin emrine bağ -
lıyan B. T. Hadi mütarekeyi mü-
teakip gelen karanlık çağlarda Çanakkale Halkevinde 
Maltayı da ziyaret etmiş ve orada 
epeyce bir müddet bir ıztırap dev 
resi geçirmiştir. 

Öğle yemeğini eski Adana ilba 
yı - şimdi Devlet şurası başka -
m - Bay Reşadm yaptırmış ol -
duğu ilbayhk konağının küçük biı 
salonunda yedik. Yemek arasın -
da muhtelif mevzulara temas e -
derek konu~uyoruz.; Bay T. Hadi 
Baysal şu kanaattedir ve her fır

Çanakkale, ~ 1 ( A.A.) - Ça -
nakkale halkevi mutat hafta top
lantıları bu akşam, kendi musiki 
kolunun ve memleketin tanınmıı:: .. 
ailelerinin iştirak ettiği bir tedan 
sanla yeniden canlandı. Bu top -
lantılar her hafta devam edecek -
tir. 

Hrrva tehlikesini 
bilen üqeler 

satta kanaatini tekrarlar: 
Y 1 

Ankara, 24 (A.A.) - Ha'a 
- apı an her iyi iş cumuriye-

tin malıdır. Biz ancak birer ame· tehlikesini bilen üyeler listesi: 
11111 Hüsnü Akalın lsmai oğ· 

leyiz. lu Gönen Sarı l{aınunda 40, 11112 
Bay T. Hadi, Cumuriyetçi bu-

lunmanın bütün vasıflarını iize • Hüseyin Durmaz Haliloğlu 20' 
ı 1l13 Mehmet Çömlekçi 20, 

rintre taşıyan değerli bir idare a • 11114 1smail Veli onbaşı oğlu 30, 
damıdır. tlbayhğa gelir gelmez. 11ı15 Hüseyin Gündoğan köyün
bir çok yenilikler göstermiştir. Bu rle değirmenci 20, 11116 Ahmet 
arada halka mahsus bir müraca · k C. H. P. Başkanı 20, 11117 Meh -
at bürosu kurmuş, büroya bir da - met Yahya oğlu Fuıı.mca 20, 11118 
tilo ve bir memur koymuş. Me - Nusret manifaturacı 20, l 1119 
murun yanı başında küçük bir te- Mestan kuşçuları Urla eski cami 
lefon makinesi ... Bu büro, h~kı) - mahallesinden 20. 
met konağının kapısından gıren unıaııı-"'""-"""-'"''""'""'""'"""" ... " ...... , ............ -. 
herkesin derdile isteğile alakadar tü "taamül,, ün önüne geçmiş bu -
oluyor ve istiyenlerin "istidalan - lunuyor. 
m,, parasız yazar~k ellerine veri - Sofrada, ayakta, büroda, yol -
yorlar. Bir kaç satırlık bir yazı, bir da hep idare işlerinnen anlattı: 
iki telefon konuşması halkın en - Memurun çalışmasını sistem 
mühim isteklerini yerine getirme- li bir surete ve iyi bir yolda ya -
ğe yetiyor. Hemen her yerde geril pılacak bir kontrol her şeyi halle
nen manzalardandır; okuyup ) az diyor. Buraya geldiğim vakit, hü
ması krt olan bir takım vatanda~- kCımet konağının her köşesinde 
lar "istida ve arzuhal yazıcıları" işini bekliyen halk kalabalığım 
denilen sımfın ellerind~ adeta ha- gördüm. Fakat bugün her tarafı 
raca kesilmişler; bu hal yzllaıdır tenha ,l?'ilrüyorsunuz .. Siz gazete -
böylece sürüp gelmektedir. Bay T. ciler zeki insanlarsınız, bunun ma 
Hadi, nkur yazann bilgisizi "ic:; - nasını izah etmiyeceğim .. 
tismar,, etmesi demek olan bu kö· Kadri Kemal Kop 

Bozcaada işyarları ya
pacak iş bulamıyorlarl 

üzümü, Şarabı - Havası, suyu -
elle tutulan tavşanlar 

Bozcaada, (Genel aytanmız -l 
dan) - Bozcaadaya haftada bir 
defa perşembe günleri vapur iş
ler. Başka günlerde motör ve yel
kenlilerle iş görülmektedir. Bura
sı ötedenberi ilçe şeklinde idare 
olunmaktadır ve yalnız bir kasa -
hadan ibarettir. Etrafında köyleri 
yoktur. Geniş bağlannda birçok 
köşkler bulunur. Nüfus geçen se
ne (1630) iken bu seneki sayım 
da(1691) bulunmuştur. Şu halae 
bir yıl içinde ancak (31) nüfus' 
artmış demektir! 

Havası çok sağlam ise de suyu 
yoktur. Ormam da olmadığından 
yakacak yüzünden çok sıkıntı çe. 
kilmektedir. 

OZOM VE ŞARAPLARI 
Adaya en büyük kıymeti verdi

ren bir şey varsa o da nefis üzüm
ler ile enfes şaraplandır. Bütün a
da halkı hep bağcılıkla meşgul -
dürler. Türkiyenin en kıymetli ve 
kokulu turfanda, çavuş, üzümleri 
burad~n çıkar ve ağµstos başında 
lstanbula gönderilmeğe başlar. 
Yapıncak üziimleri pek azdır. Di
ğer siyah bir cins üzüm daha var
dır ki, buna Kundra veya Karasa-

Tkrzlden1e!rtedh !eı, '1m tızftrııtt'r":!Jrf 

şarap içindir. Bunlar, başka hiç 
bir toprakta yetişmemektedir. Bu 
şarapların her tarafta büyük bir 
iştiha ile aranmasının hikmeti de 
budur.· Bu laal renkteki şarapla -
rm taamı pek hoş ve neşesi de pek 
dcvamhaır. Burada hemen her a
dım başında bir şarap deposuna 
111..Stlarur. Sahipleri pek cömert ve 
misafir sever olduklarından bizim 
gibi oradan geçenlere buyur ede
rek şarap ikram eylemekten bir 
zevk duyinaktadırlar. 

IŞY ARLARIN lŞSIZLIC.1 
Buradaki işyarlann rahati pek 

yolundadır. Bunlar kadar yükleri 
hafif olan işyarlar pek a.l bulunur. 
Kavga, gürültü, çalıp çırpmak gi
bi vukuat olmadığından hükumet 
kapılarına uğrayanlar pek az olu
yor. Onun için mahkemelerde iş. 

ler pek seyrek olduğu gibi r.iifus 
tapu ve zabıta dairelerinde de 
kimse görülmemektedir. Buna da 
sebep nüfusun azlığı ve bir de ha] 
kın çok temiz ve çok saygılı olma
larıdır. 

HAV ASI, SUYU! 
Kışın havası serttir. Lodos ve 

poyraz riizgarları insanı sürükli -
yecck kadar kuvvetli esmektedir
ler. Halkın en büyük sıkıntısı o
dunsuzluk ve bir de susuzluktur. 
Odun ve kömür burada öd ağacı 
ve ekmek kadar kiymetlidir. Kar
şı sahillerde halkın kendilerine 
mahsus palamutluklan ve hazır • 
lanmış odunlan olduğu halde or
man nizamnamesinin tatbikatı 
cihetinden görülen güçlükler do· 
layısile bir türlü nakil edileme -
mektedir. 

Kasabada bir çok kahvehane
ler vardır. Bunlardan bir kısmına 
nımca konuşanlar ve diğerlerine 
de Türkçe konuşanlar gitmekte -
dirler, bu suretle bir aynhk belir-

mektedir. işte bu yüzden 
konuşmalar burada ekaik o1Jl1' 
makta ve bunlara Türkçe ·· 
meğe imkin bulunamamaktadl1' 

Kahvehaneler ne kadar 
yatacak yer de o kadar azdır. 
rada han ve otel namına hiÇ 
şey yoktur ,.e lüzum da gör·· 
miştir. 

TAVŞANLAR 
Adada pek çok tavşan 

bunlar el ile tutulmaktadırı.t· 
leri tavuk eti gibi beyudır; 
yelik olarak kafesler içinde 
bula ve diğer yerlere, göt-- ~·" ........ 
tedir. Benim yattığım panSiY 
birisi bir sepet dolusu tavşaıı 
tirmişti. Sabahleyin içinde bit 
nesi kalmış diğerleri sepeti f.! 
rerek kaçmışlar ... Sonra bui11 
dan bir kaç tanesi oda ve so! 
nn kuvtu yerlerinde bulun . . 
tekrar sepete konularak lstafl 
la götüriilınü~tiir. t 

R.K.CA.NTOll 
- - ' 

Tarihi eserleri 
tetkik için 

MinmT ~tınt11~ Aııa 
~ehirlerini geziyor 
Anıtları koruma komisyo'1 

yelerinden mimar Sedat C 
Adanaya gitmiş, şehrin m 
yerlerini gemziş, ilbay Tevfi• 
di Baysala görette bulumn 

Sedat Çetintaş, gezi se 
hakkında bize şun1arı söyl 
tir: 

- lki gün Kayseride, bit 
Niğdede ve bir kaç saat ta 
fada kalarak Adanaya gel~ 
lazize ve oradan da Diyat 
~idcceğim. Birinci genel · 
lük tarafından ~ağml 
orada bir hafta veya on gilJ1 
rak Diyarbekir kalesinde ~~ 
rin müstakbel projesi ve s#'"':~ 
zerinde tarih ve kültür 
dan incelemelerde bulunac 

Bu i~lerimi bitir~ıtteı'......
Malatya, Ulukı~la, ~ ... 
Konyaya uğrıyacak ve b 
da incelemeler yaptık~ _JI 

Kütahyaya geçeceğim. ~ ... 
rihi incelemelerden maada 
sa asıl'di<Je Türk çiniciliği~ 
rar ihyası ve zamanın ibt 
rma cevap verebilecek t--..; 
araştırarak etütler yapadl ... ,. 

Kongada sa iılıt' 
Konya, 24 (A.A.) -:~ 

yun Beyşehirine akitıltJJ""': 
bin amele kanal açınaY• ..Js 
yor. Bir hafta içinde bi~
bu kanalın açılmasiyle 1'0!"_,. 
vasındaki Hotamış 
kurutulmuş olacak ve 
mahsul veren on binl~~I: 
arazi köylülerimizin _.. 
verilmiş bulunacaktır. 

Konya, 24 (A.A.) _,,, 
dahilinde baraj yapın~ 
yen kuyulan açmak içiJı: 
İsveçli mühendis işe b8f 



ımal cephesinde Habeşler kazandı Dolandırmadım Puvaso _ _, 
< v.ı,,.,,, ı ütdUJ 

~~il.. ltalJ&Dlann ileri hareke-
_. olmeia çalqırken, mo

... lat'alarla eiftrileri düpnanı 
'httea bir çenber içine almak ve 
~'"Da mani olmak ~in bir i
-ıa IDallenaaı yapıyorlardı. Bu 

- ....... , tamamıiyle mavaffalriyet-
ı. "'licelenmiftir. 

ltaiJaa manenumın ıür'atle 
hPıllllaaı, dütmanm kendi erzak 
•• 11riib1mmat depolannı tahrib et
...._ Yakıt bırakmamıı ve bütün 
'-ala.. ltal1anann eline dütmüt -
tGr 

~ HOKOMETI RAS DES. 
l'A YI KUMA)ıl)ANLIKTAN ÇE-

KiYOR MU? 
Moıadiacio, 24, (A.A.) - Ste

l'lni ajanamdan: 
Ecnebi ajamlan, NKqi hüku

'-tinin Ru Destanın yerine Raı 
'1.ııonneni tayin etmeğe karar 
::ı-it oldujunu ve mumaileyhin 
~ Deatanın ordusuna takviye 
._b Jetİftirmefe hazırlanmak· 
:.. ..... dulunu bildirmektedirler. 

De.tanın Ru Makonnenin 
"-aawı albna ıirmekten imti 
.. it ve Necqiye yakinda ya 
~ .... 1ı bir muharebe ile İ· 
S.. iade etmek vaadinde bu---ts; oldufu aöylenmekte.dir. 
IC:Nbt ZABiTLER ADISABA -

YA ÇACIRILDI 

1 ... _~e, 24 (A.A.) -Stefani a· 
,...nutan: 

Öireııildiiine ıöre, Necqi tim 
~· lradar askeri teık1ılt ıerviı · 
9riacle iıtihdam edilmekte olan 
._.bt zabitlerini Adiaababaya 
~· ltalyanlann ileri hare
.__ .. - durdurmak için kabul edi
~-k • e hakkında bir karar 
.i.:"'!18 ifCJtr liır li&rp 
~lai akdedileceği zannolunmak 

den ölrenildiiine ıCSre, timal cep 
heai muharebelerine Ru s.,,um, 
Ru lnru ve kiımen de Dedjaz 
Maç'ın kuvvetleri ittir&k etmekte• 
dir. Demek oluyor ki ıeceli aün 
diislü devam eden çok ıiddetli 
muharebeler l 10 kilometrelik bir 
cephede yani Mabllenia cenuba 
ıarbiıinden ~'un cenuba 
ılrbiaine kadar uzanan bir •'
da cereyan etmektedir. 

T eenüd etmi1en bazı haber
lere ıöre yetmitlik Harbiye Nazm 
Ru Mulupta muharebe uraımda 
eceliyle ölmüıtür. 

Mabetlerin milzaf fth' oldukları 
haberi ilk 6nce Makallenin ce$1bu 
ıarlriainde bulunan RU Kueadan 
gelmiıtir. 

Cenup cephesi mail6biyetinin 
enditeye dütürülmüt olduiu r• 
mı mabafilin bu endifeti~ ıimal 
cepbeıi zaferi ıidertmip. 

Zanneclildifine ıare ı.ar&)' ma · 
bafili imparatordan De11ieden &J• 
rılarak cenup cepheaini de si1uet 
keyfiyetini derpif etmeaini rica et 
mitlerdir. 

ltalyan menabiinclea plen ha • 
berlerde iae timdiJe bclaı timal 
cepheainde 1apılmıt olan muba • 
rebelerin a ıiddetliıi olmaktaclır. 
Tembien'de Habetlerden ltinlerce 
kiti ölmüt •• bir çok eair alnunıı • 
tır. ltalyan tanareleri hanklta 
ittirak ederek aa11ıa bomı.lar 
atmıtlar Te ıonra da alpktan tıç. 
rak Habet kuvvetleriai mitralJoz 
ateti albna almıflarmr. Çok mü -
euir neticeler elde .tilmittir. 

Addiı • Aheba'... aelea bir 
telsrafta Raa Nul..._. ıüratl" 
ilerlemeye batladılı •• hedefinin 
de ltalyan merkez ve aai cenahı
m tehdit •bilek olduju Dildiriımek 
tedir. 

Bu mıntakacla Geural Gra» 
ani biri hirinclen çok aak koUar. 
la 19diJiiz kilometrelik bir cep • 
he tutmaktadll'. Ru Nulba, Ge • 
neral Gruiani)'i Raa Delta onl• 
IUDU takipten alıkoJJD&k iatemek
tedir. 

ve 23 ikinci kinuncla yapmıf ol 
daldan mukabil taamazun maftf 
fakiyetle neticelenmiı oldutunu 

Davril yaptım, ·yor! 
bildirmektedir. İtalyanlar, çetin İstanbul a;ırceza hak.yerinde, ( DlI§, klering mukavelesi hüldha. 
mücadelelerden sonra Habet ta• bir fabrikanın tstanbul satış mü· !erini belirterek, normal muam 
arrmuna akamete uifttmqlardır. mesaili Matkoviç aleyhindeki da- vaziyetini ortaya koymu§tur. 
Bu ............,. ait bfitGn tafalllt, . va, St>n safhasına gelmi§, hakye • dan sonra Mat~oviçin hareke · 
önlmtbıdeld tebliilerde verilecek- rinde genel savamanlığı temsil e- ~nda yazılı tarzda teşrih e 
tir. den Ahmet Muhlil Tümay, esasa şötle c!~vam etmiştir 

Gmaeral Graziani, bütibl Galla dair görüş ve düşünüşünü bildir- - Eldeki makbuzlardan b 
• Borana eraziainde ... retin her miştir. sinde 4800 liralık sipariş bede 
türlü teklini ilıa eden bir karar- tverdon ~azı makinesi fabri .. nin, birisinde de 125 lirahk 
name netretmittir. kasının İstanbul aab§ mümessili kommand mukabilinin banka 

Neıhalli ıebrinin ltalyanlar Matkoviç aleyhindıeki bu davanın yabnldığı yazılıdır. Gerçi mail 
~fından zaptedilmeıinden ev • mevzuu, CWnuriyet merkez ban .. buzlar, bankanın sahici makb 
vel ppdmış olan muharebe eana· kasının iki makbuzunu elde ede • lardır; likin, para yatmlarak a 
ımda bir ltalyan tayyareai dit • rek, bunlann üzerine kendi lmmış değildir. Yeniden makbU 
•tlttür· adından bqka 1air imza attıtı ve basılması i§inde ömek olaea

fabrikadan gönderilecek mala kaydile boş olarak, g(iya bu it ~ 
kal'§I olmak üzere bankaya para her nasılsa bir yerden ele ıÇt 
yatmldılı kanaatini vermek te .. miştir. üzerindeki yazı ve imza• 
şebbüsüne giriştiği iddiasıdır. Da· lann, banka ile hiç bir allk• 

"Silah başı.na,, 
filmi 

(9 unc•ı sayfadan devam) 

bir çok yer, filme ::arar vermeden 
kesilebilir. Filme zarar vennek 
şöyle dursun, hatta bunun filme 
faydası dokunur! Senaryonun vak 
anm inkişaf teselsülünü tertipte, 
gene bilhassa son safhada hayli 
aksak olduğu muhakkak! 

Rejiye gelince, rejisör, başlan
gıcın ilerleyişinde iyi, hatti çok 
iyi bir kaç sahne ortaya koyabil· 
diği halde, kısmen o safhada ol • 
dufu gibi, daha ziyade sonda hay 
li bocalıyor! 

Gelelim artistlere .. Bunlardan 
en büyük rol, Viktor Fransende, 
dem.ektir. Bu sefer sakalh gördii
ğilnüz şu "Ariyan,, şaheserinin 
kavrayışlr yıldızı, Annabellanm 
karşısında, gene "Ari yan,, şahe .. 
serinin kavrayışlı yıldrzr gibi Mar
leyin l<arşısmaa olauğu gilii kuv.. 
vetli sayılamaz. Bu filmde, yeter 
deı:ecede canlı oynıyrcJDIYOr. A& 
nabella da hayli tutuktur. Sinyo. 
re, pek sun'i tavırlarla gülünç o
luyor. Gene en benimseyişli rol 
yapan, Piyer Rönuvardır. 

va şekline göre, Matko~, fahri • yoktur. 
kanm bir aralık lstanbula gelen Makbuzlan bu suretle 
müfetti§ine bu iki makbuzu vere• eden suçlu, fabrikayı kantdıl'maım 
rek, yazılı bedellere mukabil mal ve Iaırşılıfı yatınlmıyan 
çekmek istemif. Fakat, fabrika gönderilmesini sajllmak maksa 
§ilpheye dtipnfil, Cumhuriyet Mer dmı gübnüştür. Fabrika, mfife\· 
kez bankasına ınürt.caatla bu mak tişe veriln mektupta mal bedtlt 
buzlarda yuıh paranın sahiden nin yatmldığma dair makl>ulW .,, 
bankaya yatırılıp yatınlmadıtım rm hep ayni tarihli, yani 80 
sormu§tur. Banka, kısa blr tetkik• tarihli bulunduklannı gt5t'llllı1!• 
le böyle bir para yatmlmadıfıru ku§kulanmış ve Cumhuriyet il 
teabit etmiş, hemen bu yolda ce • kez bankasına keyfiyeti yamp, .. 
vap venniftir. itte bundan sonra iç yüzünün meydana çıkmtnlt* 

1 

da Matkoviç aleyhinde takibat yol açm·.., ... 
ve tahkikat icraama giri§ihniş, &9W& 

u - k ak 1ann Suçlu, "Ben bu iti .PuVlllll!•.l 
matko~ gere m buz ' ge- d' Avril olsun, Nisan Bablı = 
rek fabrikaya ywlan ınektubun 
80 maıt &arihli olmasına ipretle rayım, dfye yaptım. 80 mart 
bu jf1 cidclt bir maklatla nP.ID& • lerfc1e bunu gösterir. 1ld gün eo 
dıtw. lJd JÜD sonra ı nisan oldu- 1 nlaan, de.)1 mi T. Şakayı cl~ 
tunu g&ltererek, Puvaaon d'Avril aldılar!,, yollu müdafaade ~ 
yapmak maksadile hareket ettiği. nuyorsa da, bu bizi tatmin etml • 
~ fa~rik:&>'a Nisan balı'-ı .~ yor. Bize öyle geliyor ki iş mey• 
duğunu ve her nasılsa llllfeiiin dana çıkınca bu rastgeli§ aklıM 
ciddi)'! abndrlmı ortaya atmıftu'. gelnüf ve buna müdafaamnda 

Onee mevkuf olan, sonradan km olarak kullanablleeeti ~ 
salıverilen Matkoviçin dünkü du- ceaine kapdmi§tır. Bu müdafu 
rupnaaında esastan mütaleasmı kabul edemeyiz. Suç, labitdt. 
8Öyliyen genel savamanyar Ah • Kendisinin dolandmnak madde• 
met Kuhlia Tünay, önce h.ariçten sinden cezalandırılmasını WiJO • 
mal getirme muamelesinin nasıl riız ! Kaydetmeden geçmiyelim. Ku

mandanın genç kansile vaktile 
BiR iT AL YAN UÇACI ARA.. tanışmış olan genç zabitin zırhlı· 

yapıld'lğmı izah ederken, fatura Bundan sonra, hakyeri kunl 
bedeli bankaya yatmlınea alınan nu teşkil eden başkan Keftlal, • 
makbuzun fabrikaya göndenJdi • yeler Sakıp ve Abdurrahman 
ğini ve bunun üzerine maim güm ref, müdafaa yapılmak Ye kaıit 
rüğe geldijini, bedelinin de bu • verilmek üzere, celseyi ba§lca ca

NIYOR ya ilk çılaşmda kadım gördüğü 
Harru, 24 (A.A.) - Reuter zaman yiizilnde seçilen ifade, hiç 

ajansı muhabirinden: uyıun düşmiyor. Bu öyle bir ifa· 
Habetler bundan üç ıün evvel de,ki ancak o kadını evvelce hiç 

Daııabmodo yakinind• mecbart görmemiş olanın yüz ifadesi ola • 
radan oraya gönderildiğini anlat. ne bırakımflarckr. 

aurette karaya inmit olan bir ltaJ.. bilir. Hele bu kadını evvelce ta • J d ) k t J ğ 
yan uçalım aramaktadırlar. nmııyonnuş gibi araştırması da, an arma gene omu an 1 1 

İtalyan uçaklan, dün SauhlJa. garip!. Bu .~fha, filmde en m~.. Ankara satına ima komisyon undan: 
nebi bombardnnan etınitlerdir. mel ve muphem bırakılmış hır . 

safhadır ı. T •hlriiclüni ,.apama:raa 111iiteahhi el nam .,. beabma 2089 lıra 80 ı.. 
iMPARATORUN OOLU GENÇ- . , • nat tahmin W 843000 &di 48000-. baJV&D mılu -.k shd._ 
LER FIRKASINA KUMANDA Klod Farerın 'Harp,, ~enn • ile 10/2/UI puartesi tlnü ..u t 3 de aatm abwaktıı. lıtelcliltt 

EDECEK den mevzu alınarak çevrilen o ____ • L • ===' alaWlirler Ebiltme- -=--'-
• • d ki film. Şarl B An- f&ın.aamefl parua •aaallfuaa•n • ı- •"-

Adiaababa, 24, (A.Ao) - R• ısmıbel: .. Co ın,Lod • uvay;;kl teyenlerin eksiltme sün•• 1Utinde Ui8 lira 75 lmrutluk ille tem• 
. • hab. · elen na ~ n erm oyna an --LL-- L- ._ _ _......_. ___ L--!- • imala .. 

uter &J&Dll mu UUI : O fıbnin mükenunem;::.: ile bu (ıl • .... ıııua Y8J& ....... m.....,._.... llURllMJOD& Venmf O n. 
imparatorun OD üç J&llDdakl ~& 

Otlu Dük. de u - - - r, ffaL- ı•- mi uzun boylu mukayeseye giriş.. 1 
nan-a _, ..,...- k, f · k ı h. yü ıetan .. uı lıleledlv••• •lan•ar• leri araamdan toplanacak olan on me bu ilmm pe a ey ıne • .. ______ ,_..., ____________ _. 

bin ki•ilik bir fırkaya kumanda • rümek olur. Fakat, kısaca, Lil Da- ,,,.. 7 • 1' t B '-ii . • ı .a 
.... goverin "Harp arifesinde,, filmi- ~artı, era%r, an ar, a•t< l o• •aır 01911 

decektir. y A. nin şimdiki fılmden daha başa .. •alıi11lerlnin nasıu ı dikkatine 
ŞiDDETLİ y ACMURLAR nh oldutunu söylemek, "Silih ba· 938 aen•i kl.aambi a11 içinde bilumum 6lçü sahiplerinin ı.ılaa -. 

CIYOR llD&,, filmine üçüncü dereceyi ver duldan WecliJe ......... mine utla &JU .......-larmclao alacai • 
Adiahaba, 24 (A.A.) - Reu· mektir, ki.... Dürüst bir kritik, lan ilçllerln nevini bildblr hir ce"eli doldurarak ölçUlerir ._,..._ 

ter ajansı mubabirindtn: bundan daha fazla cömeıt dav. neai ifiD bbw müracaat Yelikaaı almaları lazımdır .. ikinci klmm 
Memleketin bir çok 1erlerinde ranamaz ! fı içbade ha tarette mGracaat edip vesika almayanların ceu _,.. 

tiddetli yapaarlar Jainut olduia ========== cekleri ehemmiyetle llAn olamar. (B) ( 440) 
haber Terilmektedlr. PaJtahtta 
Jirmi clirt aaatteaberi fırtına •• 
dolu ile kanım yajmurlar J&l
maktaclır. 

ITAL YANLARIN RESMi TEB-
LICI 

Roma, 24 (A.A.) - Maretal 
Badoallonan retml tebliliade, Ru 
Kauaam lmnetleriaia Temhle • 
aba cemahancla Japallf oltlakları 
taarruza kartı haltaalana 21, 2Z 

Beyoğlu tahsil müdürlüğünden: 
Dr. Hafiz Cemal 

Daltili;re •• .,.,,._ 

Puardaa bafka ıttaleı-de lileden Emrı&acla Tokmak ~anda Emirabcaclcletinde l 4 No. 
llODra aat (2 1/ 2 tan 8 ,a) kadar ta. bir ahır ve 858, 481 sin.mda muhtaiü ataçlan havi eml 
taabalda Dhan1olancla (lCM) .... • mı •• l 7.1 mamra " iki lGle Taktim IUJUnun l 13 hİaleli 
nlı lauul kabl...... llUtalarau caaclaa dola11 tabeill -..ı bnana hüküınl•ine &ôro i 

Mr 

bbtıl eder. Sah. nmart111 slalarl rak Mlmba,..ı. •blacaldlr. 
•bala ... 112 • 12" aatl_. laakild fi- ....-.ıu... 14/Mt:tt ta.-ilalae mtıaadlf C881& aünil aat 14 ._ 
kara1a mıll1Utar. Herktli• halt•• .. • • . 
lln•aa•leolanar.Muyeaelaue•e ra hnıer Ka,makamlltuada mütetekkıl ıclare heyet.me MI.,........ 
n telefu: ml8. Klfl* telefoadllMllarr. .,~ 



ABONE ~ARTLARI: 
Yıllıı 8 aylık e aytııı Aylık 

lılemleketlmlsde 700 uo <ı3a 110 
Yabaaeı yerlere 1800 1~ 400 tM 
Poııta blrllğt.ne \ 

1800 g!I() 'ıOO 11\l gtrmlyen yerlere) 

l'Qrklyenln her oosta merkezinde IUIH lJl'loa 'lhone yaz.ılu 
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Telgra.ı aııre11I: tHllCtJPll 
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•ıs r Basın Kurumunun çıkardığı 

• 

1936 Almanağı 
En güzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün •aylavlarımızla ga:zetl'C'İlerimizin resim albümü içindedi' 

C 1KT1 
50 kutuş 

... .... .. .· . . 1 • .,.1 - + • 

Liseler·in edebiyat ko una ınahsus 
Cebir kitapları çıktı 

Liselerin son sınıf edebiyat kolunda okutulmak üzere Kültür 
Bakanlığının programına dahil bulunan Ali Hikmetin cebir kitabı 
DEVLET basım evi tarafından bası1arak satıga çıkarılmııtr. 

Fiyatı "77'' kuru~pır, 
Satış merkezi: V AKIT .evi • Ankara caddesi lstanbı.ıl 

VAKIT'ın Türkiyenin her tarafında bulunan bayilerinden de 
tedarik edilebilir. 

Türk hava kurumu satınaima 
komisyonundan: 

b 
ti 
dı 

Jandarma 
Ankara 

genel komutanlığı 

satınalma komisy,onundan: 
1 - Eldeki usıflarma uyguu 2500 kilo sade ve 500 kilo zey 

tinyağı eksiltmeye konulmuıtur. 

21 inci tertip piyango bil.etleri için 110 bin el, 10 bin duvar planı b3" tt 
tırılacağından 27 / 1/ 936 saat 15 de açık eksiltme ile münakasa yr t' 

pılacaktır. İstekli olanlaı her gün piyango direktörlüğünde ıartııJ' 
2 - Bir kilosuna 120 kuruş değer biçilen 2500 kilo sade yağı 

nm ilk teminatı 225 lira ve açık eksiltmesi 5 - 2 - 936 Çarşambı 
günü saat onda. 

3 - Bir kilosuna elli kuruş değer biçilen 500 kilo zeytinyağı 
nm ilk teminatı 18 lira 75 kurut ve pazarlığı 5 - 2 - 936 Çarşam· 
ba günü saat 15 de Ankara Jandarma genel komut.ı!liığı kurağmda 
komisyonca yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak komisyondan aimabilir. Eksilt 
me ve pazarlığa girmek istiyenle rin belli vakitte Hk teminatlarını 
komisyona vermeleri. {129) (312) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

Evsafına uygun ve bir ki101u na (31) otuz bir lira fiat biçilmi, 
olan (150) kilo kloridrat dö kinin açık eksiltme ile 27 / 1/ 936 pazarte
si saat (15) de satın alınacaktır. Şartname parasız komisyondan ve
rilir. Eksiltmeye girecekler (348) lira (75) kurutluk ilk teminat mak
buzu veya banka mektubunu eksiltme gün ve saatine kadar Ankara 
Jandarma Genel Komutanlığı Ku rağındaki Komisyona vermeleri. 

(46) (146) 

OAY c~v<Nc; aio' a•oı 

. Aı.TtN G<:hOL 

mesini görebilirler. "338,. 

,;::?' . 

----· --
• 

ı.<AR!>IOA MH.yONLAR VAR.O• 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
~~~s~at~ın~aı~~a~k,~o~~i~sy~on~u~il~in~lar~ı ~~ ~~~ te~iz ~ırl~~t~ il~~ ltmWfl~Bn UR ~lil~M ij~llR lmsm ~ıre~ ai~IM 
1000 Ton Elektrolit bakır 10 Ton Fosforlu bakır tek taşlar _.. 
1000 Ton Eıektrolı't tu"tya On bir kıratlık bir çift pırlanta tek Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlü yangın tulumbr.t', 

1 O Ton Manganezli bakır 1..ıı 
taş küpe ile beş kıratlık pırlanta tek ta!I. ~/3/936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada idare bim:.smda ""'; 

500 Ton Platinen saç 520 Ton Saf ku 11 n s I' ryu yüzük bedestanda teşhir edilmektedir. palı zarf usulile satın :ıhnacaktır. Bu işe girmek isteyenleıin 562 1 

50 Ton Bohçalık saç 50 Ton Kalay le' · Bu ayın otuzuncu perşembe günü ikide ralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif 
• • Tahmin edilen bedeli (821400) lira olan yukarda miktarı ve müzayede ile satılacaktır. rini aynı gün ve saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 11' 

cınsı.yazılı malzeme Askeri Fabrikal~~ Umum Müdürlüğ~ ~~tmalma rı- , zimdır. Şartnameler parasız olarak Ankara.da malzeme daire~in~' ~ 
Komısyonunca .s -. Mart.- 93~ tarıhınde Perşembe gunu saat 15 S Q S y Q L Q J 1• ve Haydarpaıada teselHim ve sevk müdürüğünde dağıtılmaktadıf• ~ 
de kapalı zarf ıle ıhale edılecektır. Şartname (41) lira (7) kurut mu (4311 '>l 
~abilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan Fokone ve Maus " • . . . • . 

9
';6 

(36606) lirayı havi teklif mektuplarını mezkfu- günde saat 14 e ka· Elazız • Dıyarbekır arasında ıılem ekte olan yolcu tren1erımn 1/ 2/ 1 
dar komisyona vermeleri ve kendi }erinin de 2490 numaralı kanunun Haydar Rifat tarihinden itibaren Ela:ı.izden Diy ar~ekire cuma, pazar, çar,a~~ 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona Dürkhaym nazariyelerinin özü 1 günleri Diyarbekirden Elazize cumartesi pazartesi, perıembe gllır 
müracaatları. · (258) 40 kuruş leri hareket edecekleri ilan olunur. (102) (278) 

OROLOG - OPERATÖR .._ ____ I 

Dr. REŞiT SAMi 
idrar yollan hastalıkları mütehassısı 

B~oğlu İstiklal caddesi (Eski Mulen Ruj karşısı) Vehab B. Ap. No. 61 

~- ııı 111 !il il~ ~ili 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm1ştir. 
4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 

ıerle 

ikramiye
vardır .. 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik ... , ..... ~ ........ 
Denizyolları Orkestrası Şefliğinden: 

i Ş L E T M E S i Orkestra kadrosunda a·•ık olan yerlere atanmak üzere piyano, keJ11llıt 
Ac•t•l•ri: &ara&iy - &iprtı..ı viyola, viyolonsel, kontrbas, flüt, obuva, klarnet, fago, korno, tro~ 
l'el. 42.ıl2 · Sirk.C M"ılnlar 2atlr pet, trombon, tuba alto saksafon. tenor saksafon, akoedyon, caz J;I 

ita• t .. ı .. ren: '.?274t--•I terisi sazları, çalanların 7/ 3/ 936 cumartesi günü saat 10 c!an 17 

Ayvalık Yolu 
MERSİN vapuru 25 ikinc\

kanun CUMARTESi günü saat 
19 da lZMlRE kadar. "400., 

Mersin .Yolu 

kadar İstanbul Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağmd~n bu '·ıı 
\arı çok iyi bir surette çafabilen a"tistlerin kendi enstitürt!manJıır• 

2
,, 

birlikte sınav komisyonuna birer dilekçe ile ba~vurmaları. "14 
"361,, 

tt\kay işletmesinden: 
ERZURUM vapuru 26 ikin· 1 - Akay İşletmesinin bir sene zarfında Karadeniz havzasınd~J1,,, 

cikanun PAZAR günü saat 10 tirteceği maden kömürle;·inin lstanbula nakli kapalı zarf usulü ıle 
da MERSİNE kadar. "401,, nakasaya konulmuıtur. ' ••m!!! ___ llllll _______ ıl 2 - Zaflar, S/Şubat/936 çarşamba günü saat 16 da idare rnerlı 

ı t b 1 be . . . 
1 

• de Şefler Encümeninde 3.Çılacaktır. 
ı an u ııncı ıcra memur ugun • 

dan: 3 -
1 

Usulü. dairesinde kt».patılmı§ ve m~hürlen~it.~lınası ic•ı ıtJ' 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar- zarLarın nıhayet saat 15 ıe kadar Encumen Reıslıgıne makbU 

rer bir adet biçki ve bir adet torna ma- kabilinde tevdi edilmeleri lazımdır. 
kinesi 31-1-36 tarihine müsadif cu- 4 - Münakasaya girecekler 22501ira muvakkat teminat geti 
ma günü saat 10 dan itibaren Ayvan - ler ve bu mikdar ihalenin kesbi katiyet etmesini müteakıp bedeli 

il~~ 
saray Cabi camii ittisalinde araba yapı- 1 .. • d "'- 15 'hl w d'l kt' Jf .. ~ • . e uzerm en 1o şe ı ag e 1 ece ır. 1,, 

1 
ı ' cısı dükkanında satılacagmdan talıple- s1" , 

ll!ı rln yevmi mezkCırda mahallinde bulu _ 5 - Bu hususta ha2ırlar .. mı9 olan şartnameyi görmek ıve tıı.ııı at' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ m~kmemuramürac~tlanilin clu-~mal~d~mak~~yen~rinhu günidueleva~m~fli~ne.,, 

Sahibi: ASIM Us-YakıtMatbaası Neşriyat Direictörü: Refik A. Sevengil nur. (V. No. 12940). caatları. (287) ' · · 


