
lfıaırılaki kabine 
buhranı 

})~, 25 (Özel) - Kabine 
ticeı sürüyor. Müzakereler ne
den enınedi. Nahas Paşanın seçim 
tirnı 8'!elki bitaraf bir kabineye 

eJi kabul ettiği söyleniyor. 

o 
19-Zncl 

Yıl 
Sayı 

8481 
421 

o 

o 
PAZAR 
28 

2klncl 
tlnun 
1938 

o 

Almtınga iki geni zırhlı 
yaptırıyor 

Londra, 25 ( Ozel) - Alman • 
ya yakında 26 şar bin tonluk iki 
zırhlı ile 20,000 tonluk bir de u • 
çak gemisi yaptıracaktır. Zırhlı .. 
lar on bir pusluk toplarla teçhiz 
edileceklerdir. 

llaıya Slblryadald llldalaaıım Kavvetleadlrlyor 
9ubun 
it dası 
:--yada (K.q yardımı) adı al -

lia ~ kunun vardır. Bu kurum it -
0ı,. __ la ailelerini la§II1 zorlukla -
-qı korumak için çahJir. Bu 

1ıar t!a her taraftan yardım arar. bu-
~ lllubtaçlara dağıtır. 

'-r.~ nasyonal aoıyalizm partisi 
) ~n h~aye gören. hattı (Gö -

libf (Hıtler) den sonra yeni Al-
~v: .... _ 

en nüfuzlu bir devlet adamı 
~ dan bile kendi clile iane toplamak 
• de tcıvik edilen bu kurum itsiz -

)~it Yalnız ınaddi ihtiyaçlan ile, yi -
ur 'le giyecek dertleri ile meıgul ol

ile, .or. Ayni zamanda okumak ihtivacı 
'11lzlcr için kitap tedariki ile de uğ-
ott . . 

lıir • liiç tUpbe yok ki yemek ve içmek 

Habeşler Maka/le ya
kınında dövüşüqorlar 
Ras Seyyum italyanlardan 12 

top, 100 mitralyöz almış 
11 

'?lan için ne kadar esaslı bir ihti -
~ra': 01nınıalc da öyledir. Bunun söz 
ttr dQ~en her ağızda, her giln tek - Habe, ordıuarula 1 - Sudanlı Bey; 
Oııu et diglni ifitiriz. Fakat bu sözün Habq olmıyan 2 _ Vehip Pt11a; 
ttldi:ar edenlerde bir kanaat haline kumandanlar. 3 _ Elya Naauı 

ötic e Pek nadir tesadüf ederiz. Bey; 4--F aru/ı 11. 

I 

~ ib ICSriUOyor ki Almanyada oku -
~ tu t!Jacı Yemek ve içmek ihtiyacı ile Habet ordusunda vuife alan ve Ha- kiye ile uzak yakın hiç bir münasebet -
Jet lç'tulac:ak dereceye gelmiıitr. İşsiz- bet olmıyan zabitler arasında Vehip Pa leri kalmamııtır. 
~e lll 1i1ceek ve giyecek tedarik et · tanın bulunduiu ötedenberi biliniyor - Bunların resimlerini yukanya ko • 
ll,.Q '11ratanlann ayni zamanda ru - du; v ehip Papnm yanmda '8kl Oı - yuyoruz 
'ttrrrı ~~ olan kitap işine ehemmiyet manb ordusu sabltlednden bul kim - 1 numara ile iprct edDen 'f'e Tank 
de~ bunu gösterir. Hakikat hat- ıelerin daha bulundupnu da timdi tiğ- Bey denilen adam Sudanhdır; Trab • 
bir._ 1 ~lar için kitap ihtiyacı renmit oluyorus. Bunlann hepli tilrlü luıgarpta kumandan iken meırutlyedn 

lıciıa. 'Jtb ~r için ondur. ÇUnkU iş- maceralara ~ ve bu yüzden or - ilk acnesinde İltanbula gelerek Harbiye 
... ,trdig. aahi k den unutturmak duam atiblm keeilmit, memıwtı - ilimi Q1an ~cup ataI1J11 ~aic\iı:; 
~)'o~ ._tıtaamdan daha milenir bir mizden Çlkanlımt kimselerdir \.e Tf1r. (Sona ... 4. SG 3) 

4ctbt ·.denilebilir. ============================ \ )!) kitap ve okumak ihtiyacının 
l'eni Fransız kabinesi 

(Yazısı 2 inci sayfada)' 

Ceza ve mükafat 
Bir işçinin iyi 

yardım 
iş çıkarmasına 
eder mi? 

Bir fabrikatör, herşeyden evvel mütehassı• 
amele ve sanayi tedrısatı lazımdır, dıyor 

Sümer Bank 
fabrikalarında i
yi mal çıkart · 
mak için, dik -
katsiz it yapan 
ameleden ceVl 
ke sil di ğin den 
bahsetmiı ve bu 
arada iyi it ya -
pan ameley~ ~e 
mükif at veril -
mesini ileri sür -
müttük. 

Bu mevzu et .. 
rafında bir fab. 
rikatörle görüt -
tük. Fabrikatöre 
ıöre, ameledf'n 
ceza almak, ve 
,..hat ameleye 
mükafat ver .. 
mekle iyi mal r;ı-

karmak kabil de
iildir. Y.ı ... 
ve mük&fat a. 

aulleri ba iti ballebnele muktediri den· enel tu"ça~eyi. ileri ıü~ek:. 
delildir. Fabrikatör bu iki usul - ticlir: (So~u: S.. 4 Sü. 3) '-~ tcc][ •e stiyecek ihtiyacı kadar ta

lel( ıtlurt oldufunun bizde halk kilt
~ ~da anlaşılacağı zaman ne va. 

llaaıt gelecektir? 

~ ASIM US 

~lfterikada soRuktan 
donanler ölüyor 

._:~ork, 25 (A.A.) - Amer~ 

.... ı:iuklar hafiflemeye bati!. 
~ de yeniden ölüm vakalar 

Mecliste 100 reylik bir Şirket vapuria.rı Deniz 
ekseriyet kazanacakmış Yolları idaresine geçiyor -T 

.. bir. 
~-.York, limanı büyük buz ki~ 
il de ~oludur. Niagara ıeli!~· 
~ 'IOllanıttur. 

abaha karşı 
~ocanın yattığı 
Ocl•1a giren adam 

Flandenin dışbakanhğına gelmesi 
lngiliz dostluğunu kuvvetlendirecek 

Londra, 25 (Kurun) - Frarı
ıız kabineıini tqkil eden M. Al 
bert Sarraut vazifesine baılamııtı:·. 
Kabinenin mecliıte 100 reylik bi. 
ekseriyet temin edeceğine muhak
kak nazariyle bakılıyor. Bu ıureı
le F rama, gelecek Nisanda yapıl· 
maıı beklenen umumi ıeçime k'l.·· 
dar olsun, ıağlam bir hük\imete 
ıahip olacaktır. 

"Kabine, muhtelif partilere 
memup olmakla beraber, Franu. 
mn finansal ve siyasal menfaat . 
lerini kollamak ve dıprda emni -
yeti sağlamak huıuıunda hep ay. 
ni endite ile hareket eden kimıe· 
lerden mütetftkildir. 

YENi KABiNE HUSUSi IHTI 
RASLARI DOYURMUŞ 

LAVAL IŞLERIFLANDENE 
DEVREDiYOR 

Pariı, 25 (A.A.) - Bay Frank 
lin - Bouillon'un haJkanlığı altın· 
da bulunan Cumuriyet cephe~i 
vermit olduğu bir kararda: 

Denizyolları idare•ine geçen Ş:. ket vapurlarından Tan oapanı 1 

Pariı, 25 (A.A.) - Yeni D1~ 
itleri bakam Bay Flanden dün öğ
leden ıonu Bay Laval ile görüş· 
müıtür. Bay Laval bugün öğle ü
zeri Bay Flanden'e Dıı itleri ba -
kanlığını devredecektir. 

FRANSIZ KABiNESi GENiŞ 

Vapurculuk Şirketinin 17 vapu. na geçmit bulunmaktadır. 

BiR EKSERiYET BEKLiYOR 
Paris, 25 ( A.A.) - Kral Cor · 

cun cenazesi kaldırıldıktan ıonra, 
Perıembe günü parlimentonun 
huzuruna çıkacak olan Sarra•Jt · 
kabinesinin geni§ bir ekıeriyeı 
kazanacağı tahmin ediliyor. 

YENi FRANSIZ BAŞBAKA
NININ SOZLERI 

(Sonu Sa. 7 Sii. 1) ru dünden itibaren Denizyolları 

Paris, 25 (A.A.) - Dün ak -
k d ı C 

• • Hava Kurumu Uskildar ıubealntn bir eşya piyangosu tertip ettiğini, bUet · 
tam, ar a aı annı umurrreuınl! 1 . k ldı~ ~ B · · · h ı d " ı· • erın satı§a çı arı gıru yazmııtr&. u pıyango ıçın azır anan e.,,cr ı ve 
takdimden ıonra Elıze sarayından nrif qya, göz hekimi general Esadm eıt. Uıldldar hava kurumu idare heye -
çıkarken, Bqbakan Sarraut ga l tinden ve şehir meclisi azasından Bayan Makbule Esadın evinde toplanmakta -
.tecilore ıunlan ıö1lemiıtir: dır. Resmimiz bu kıymetli hediyeleri göıtcriyor. · 

Şirket hi11edarları geçen top • 
lantıda parafe ~ilen mukavele -
nameyi okumuı, kabul etmit vtt 

tasfiye heyeti seçmi~lerdi. Muka
vele, dün Denizyo'ları idaresi di. 
rektörlüjünde tirket .taıHye hey.. 
ti müdür Bay Mustafa, Riza St:. 
mer Banktan Nihat ve avukat 
Cevdetin huzuriyle imza edilmiı ~ 
tir. 

Limanımızda bulunan Şirket 

vtıp'..lrları dün Denizyolları ka:.dııo
suna ahnmıthr. Seferde bulunan 
vapurlar da limanımız g:lclilu:e 
Den:zyolları kadrosuna alınacak -
tır. B!rkaç ıün önce de yazdığı -
mız gibi Denizyolları idaresi Va-

purculuk ıirketi kadroaundan 
almmıyacak memurlara birer a:r. -
lık ikrameJi verecektir • 



!- KURU'S 

Sovyet 

Akdenizde lngilterege bir tecavüz olursa 

• k d b ld d Moskova, 25 (A.A.) - 1-' Pariı, 25 (A.A.) -Pariı Soir etmıye arar ver ı•gv inı• )• ı•r )• janıı muhabiri bildiriyor: 
cazeteti, iB. Hit'lerin kendi aytan Sovyet Ruayanın uzak 
Bayan T itayna ile o lan bir müla • müdafaası teşkilitlandırı 
katını neıretmeldedir. Kahire, 25 (Kurun) - İspanya hü· jansı muhabirinin öğrendiğine göre,' le iştigale memur mütehassısların 3 §U d 

B. !Hitler, aytara demiştir ki: kftmetl de Akdenizde bir taarruz vu • Küçük İtil!f ile Balkan ttilifı devletle- bat tarihinde toplanmaları icap etmek- ırMoskova'da umumiyetle. 
- Sulhculuk kelimesinin Fran kuu takdirinde İngiltereye yardım ede- ri, son günlerde Milletler, Cemiyeti ko- tedir. Ancak bu mütebassıalann ıubat 

aaClaki manası Almanyada!<i ma- cek devletlere iltihaka karar vermif, ve ridorlannda mezkar cemiyet mukavele· ayının ortalasından evvel bir takım tek nm Sovyet Rusya lehine 
naıından bafkadır. Almanya, mil- kararını İngiltercye bildirmiştir. Bu su- namesinin on altıncı maddesinin tatbi - liflerde bulunmaları beklenilmemekte fikri hakimdir. Bunun için 
Jetin esas haklarından vazgeçme. retle İspanya, Fransa, Yugoslavya, Yu kinde bctaat gösterilmemesi icap ede - dir. On sekizler komitesi de diplomatik yet Rusya, Siberyadeki 
ği vazeden bir sulhculuğu tanıya- nanistan ve Türkiye bir taarruz vuku - ceği mütaleasmda butunmuılardır. Bu ve ıUel hadiselerin ve ayni zamanda A- tetkilitım takviye eylem 
maz. Bizce, sulhculuk her mille- unda İngiltereye yardımı kabul etmiş devletler delegeleri, komitenin İtalya i- merikan kongresinin ittiha; edeceği hat Bir taraftan uzak f&rk 0 

.~n yaşamak tabii hakkına yani ve İngiltere de bu devletlere ayni temi- le Milletler Cemiyeti azasından olan ba- tı hareketin tesiri altında ancak bu ta- mevcudu arttınlırken diğer 
yaşanıağa değer b ir hayat geçir • natı vermittir. zı memleketler arasındaki ticari mil - rihlere dofru içtimaa davet edilecek tan bu orduya yarayacak 1 
mesi prensibine c!ayanmalrc!ır. Cenevre, 25 (A.A.) - İngiliz heye- badelelcrin artması meselesile de rr.eı - veya edilmiyecektir. d 

h b 1 ·1 1 b · mı verecek olan aıır en 
H er ıkim su1h fot erse, evvela bu ti murah asası, eyne mı e mat uat ô- gut olmaır huıusunda ısrarda bulunmuş PETROL AMBARGOSU KOMiTE· 

ha1-1_ I d nünde İtalyan notasını mevzuu bahse - tardır. Kür.ilk itilaf ve Balkan ttil!fr dev SiNDE INGILTERE tezyidine çalııılmakla ve 
KK1 tanıma ı ır. Harb i istiyen ~ t .. ı 

bl·r tek Alman yol .... ur. Son harp, derek bu notanın en esaslı kısmının letleri, ltalyanm zikri •eçen on altıncı nehri üzerindeki istihki.Dı~ ... • Cenevre, 25 (A.A.) - 1nıiltere, pet 
bize 2 ilyon. ölü ve 

715 
miloyon Akdeniz emniyeti hususundaki müza - ınaddeyi tefıir eden notasını da tetkik rol zecrt tedbirlerinin müeuiriyetini tet kuvvetlendirilmektedir. 

yaralıya mal olmuıtur. Hiç bir kereleri Milletler Cemiyeti paktı zihni - etmiflerdir. Bu devletler murahh11lan, kik edecek komitede temıil olunacak Bundan bqka maYerayı 
zafer, bu kıymeti dolduramaz. yetine muhalif gören fırka olduğunu hali hazırda bu notaya cevap vermefe trr. Bu komiteye deterelerini intihap yaya süratle ikinci bir 
Hanai devlet adamı, bugün harp- kaydetmi!I ve bu iddianın esassız bu • lüzum olmadıfı mütaleasını serdetmit· etmeleri için, Fransaya, Belçikaya çe en yapılmaktadır. Daha timalc.111' 

1 b• . L lunduğunu, Milletler Cemiyeti paktı: - terdir. fa•la ....tro' iıtiihsal •dm' daha ycdı' ıe e ır ar•zı •azanabı'lı"r?. O da .. r~~ ,, ~ • b' k l A ma .,. nın 16 ncı maddesinin birinci fıkrası mu Zecri tedbirlerin tiddetlendirilmesl 1- çen ve ır o u mur 
an--1- bı·r •-ımı .a.ıman oJ k ·· Jdz devlete de davetnameler "'8ndc.dle- d K l k"' ~ -" ~ •Kı "" ma u " cibince, bir üye devlet taahhütleri bili- - • a omsomo ı ı ye var&eal9 
zere iki milyon lti•ilik bir arazı' cektir. İlveç ve Norveç de aynca davet • 

:r fında harbe tevessül ederse, diğer bü - _ bu demiryolu intaatı ae11izC• bza---1'- • • '11 t• •• L-b ,_ olunacaklardır. 
ii o1::ilri ::uy' :• 1~1. rfoezdaucet~ tiln üye devletlere kar~ı harp hareketin- fıtalg.ftn uabeş uarbı· GELECEK KONSEY TOPLANTISI !emektedir . 

.,,..... de bulunmuı telakki edilmesi llzım c:- • • n~ nı Yakınlarda Sovyet Rus,-
ınek bir deliliktir. ., - - - - NEREDE OLACAK? 

J leceğini beyan etmiıtir. · _ govesçensk mıntakasmdaki 
naan mantrkı, böyle bir harbin 'flı A k "' • t Cennre, 25 (A.A.) - Konsey içti 

aleyhindedir. Verıay muabedeıi. CENEVREDE ZECRi TEDBlRL.c.R S efl V8Ztye mamdan IOftra, deleceler ilerideki top- nı kapamııtır. Bu mıntaka, 
a.:• • •1.. • IÇlN TOPLANTILAR lantıJanndan birisinin Lizbon veya Bük ruriden timali Siberyaya ak"' 
vır 11tı ayı ve manevi bir zaf e'i · · db" 25 • 1 • 838 -s • l Cenevre, 25 (A.A.) - Zecri te ır- rette yapılması lmklnmı konutmuılar- pılabilecek biricik vadidil'. 
teyıt ey emittir. Fakat lier zaferiıı 1 • "b k "t · b k _. ted Şubatt b ••t•• er 1m at omı esı aş anı, zecu • a u un dır. Şimdilik karar verildiğine göre, e Sovyet Rıtıya a-i 
sayif noktalan vardır. B;_ -·ı"lletı' b" ı · t tb"k" et ed ksper '·· 

•& ... ır erın a ı ıne nezar en e - cephelerde bu··yu"k fer mayısa kadar fevkalade bir içtima ya tl d aıağı göstermek ve onu cahil b!: ler komitesini 29 klnunuıani ö:lleden ileri müdafaa ha arını a ~ p1lma11 mevzzu bahsolursa bu içtima f · 
mevkie sokmak katiyen dojnı de-. sonra, 18 ter komite9ine petrol ambar- muharebeler Olacak Lizbonda yapılacak ve 0 zaman mayıs etmeği dütünmektedir. yı 
fild ir. 1870 de Almanya, walnız goıunun mlieuiriyeti hakkında rapor irtimaı da Bükreı1te olacaktır. Eg~cr a alan mehafilde ıöylenditi°' 

<T 
1
• Eritre cephesinde: :ı :s 

maddi bir zaferle iktifa etmit ve verecek olan pdrol ekaperler lcomiteain rada fevkallde bir toplantı olmazsa ma- re, Sovyd Rusya, son za 
Frantanm ıerefine dokunmamı• de 3 ıubatta toplantıya ~avet ebniıtir vnı i...+imaı Cenevrede ""'pılacaktır. da Moskovaya 0 elen Moıol ,. Avın 20 ılndenberi Makallenin fi· J ·- ~- J,. • 

br. , ~ BALKAN ~NTANTI BETAAT CöS- m.ali garbiainde, Tembien'de Jİd • PAUL BONCOUR CENEVRE tine, bir Mogol sınır muhafı• 
lnsan vicdanının adaleti, parti TERILMEMESINt iSTEMiŞ detU 11t11lıanhler devam ediyor. DELECESI veli tefkili için lazım sele11 

menfaatlerinin üstünde tutmaıı Cenevre, 25 '(A.A.) - Zecri tedbir · ltal11anların, neti<-e haklcında, ma- Paris, 25 (A.A.) - Resmi ıazete. kadroıu ile silah ve harp le 

ı :!l l terin tatbikini kontrole memur komite- lumat wrmekte 11ecikt"'~.le.r,ine_ba·. .. tya,ndan ve neıaretsiı }:>akanlardan venneği vadeylemi•tir. 
azım ge ir. Her milletin, lren~. i · -· " ' S' nln mOtehaaaıstaTı. bu ayın 2Q unda, ts- lahr-. mu.ooll•ki114ti• ıı~~ •= 'Da.•J ~---..ı- c----ı- ı:----

ananelerine ve ekonomik vaziye · veç murahhası Bay W; stman'n.rn ba~ • arruzlarını akim bırakmaktan iba- , daimi murahhası tayin edilmiş olduğu 
tine göre, yaşamağa hakkı vardır. kanlığında toplanacaklardır. Havas a - ret kaldığına hükmolunabilir. 10. nu bildirmektedir. 

Bir ik1sım miJletlcri, öteki kıın:?ı ============== lngUiz menbaları, fimalde mu. 
milletlerin aleyhine olarak iyi b:r Yu"' anı.standa harebenin Makallerdn finwıli ıar. Bı·r 
vaziy~te çıkarmak manasızdır. aa; blaindcn Aksuna'• ltatltu- t1ftif 6ir Çin diplomatı 

öldürüldü Çünkü bu insan cemiyetinin • ceplw ü•rinde eereıan etmekte ol. 
muvazenesini bozar. Sulli iae an. S e Ç l M ..... ııe iki tartılın tl• ""1" zcyia. 

ta ulrwtlığını lıtiber verigoriar. 
cak muvazeneden ve binnetice Atina, 25 (Özel) - Bay Sof ·ı- Somali cephesinde: 
aClaletten doğar. Bu sulbü kura . 
cak tedbirlere gelince, insani his· 
lerle, a layıf hisleri ile ve biraz 
seki ile bU1mak çok kolaydır. 

liı bugün bir beyanname neıret 
mi!, Venizelistlere rey verilmesi Gewrol Grazl/(llli, fUICak dmri 
ni iıtemittir. kuı•vctlcri ve tanklarla. Habefleri 

Komüniıtler de, Kondiliı ta takip etmi,ti. Neghelli'11e •irnıler 
dt1 6s11larfiı. R• Dnttinın ~kilt!n 

raftarlarının bir darbei hükumet ordusuna en ınüessir gardımın Ci-

Pekin, 25 (A.A.) - Şangpci 
civarında, bir otobüsün içerisinde 
bir talanı meçhul limaeler, Nan • ı 
kin merkez icra komitesi üyelerir.
den ve Nankin hükumetinin Mon 
ıol makamlan nezdindeki dele -
geıi olan B. Nimaaotehsuerh'i ö!· 
dürmüılerdir. 

Balıkeıir, 25 (Kurun) -
balkevine menıup altmış kitilik bif 
bugün Balıkesire gelmiştir. ~f 
büyük bir sempati ile karşılan j. 

dır. Akşam partin~n \1erdiği şöleJ\ 
lunduktan sonra gece Balıkesir 
salonunda güzel bir müsamere 
lerdir. Çok muvaffak olan 
Bahkesirlilerde unutulmaz bir g,P 
tırası bırakmı§tır. Balıkesir ş~h~ 
bü Ayvalık evcileri §erefine bıf 
vare verdi. 

Bugün Almanyada 68 milyon 
ıman vardır. Bu 68 milyon qi, 
yemek, giyinmek, bannmak v~ 
Jafanıak istemektedirler. Dünya -
nın hiçbir m uahedesi, bu hakik~~ 

hazırladıklannı iddia etmiflerı·.: clgs ,,_ BaHr muddasuıdakl &n 
de Dahiliye -.ekili bunu tekzip~ Nasibu kuvvetlerinin •irtrile Şe -
mit ve asayiıi ilılil edenlere kar:ı ı l>dl ialikanwtiatle ceulıwı ÜUltıt'leri 
ıilih kullanılacaiun bildirmittir. olduluna ~ ~ıniftik. /agi. 

Maktül pren& Teh ile görüşmek -------- - --

'deiittiremez. lu ınenbalan. m nihayet bu kuv • 
Atina, 25 (Özel) - Hilımmf'•. ı"dll Habe, Ol'dularının unuba doğ 

1 
yannki mebus intihabatı müna • ru hareket• g~tiklerini blldiyor . 

Kısa HarJcl Haberler ı · sebetiyle Atinadaki bütün hüka - lar. --------------.:111 met dairelerini, poata, telpaf vr. BK vaziyeft~. gf'neral Grazgarri 
• Honoluluda bir ıece man~ - telefon binalannı muhafaza altı için bütün ka~. R• Dnt11-

C!an ~kte olan iki bombardnnan l 11111 ,,.nl 6u11iıp S'6t!U vddWnt 

ten avdet etmekte ve Kalgana 
doğru gitmekte idi. 

Çin mahafili bu cinayetin siya. 
sal sebeplerden ötürü iılendiği 

fikrindedirler. Valc'a maktülün 
pek ziyade sevilen bir adam ol -
masından dolayı MongoUar ara 
snkla büyük heyecan uyandı~ı~ 
tır. 

fayyaresi hava meydanı üzerinde iç bin na aldırmıfbr. SiiYarİ deniye ce kopuılıin hfk- yaırdaeek bir şey 
metre irtifada ikm sarprpmflar Te ye- ri, halkm toplaDblannı dalıtmal kal11tı11or. Şu halde, valwıd•, DfJr- L d J k 
re di!Jere1ı: parsa1anınqlardır. ıld tay - için aokaklan mütaMdiyen dou· ya multarebesinin bir kar,Uıiı ol. on raua i cenaze 
yarcci ölmüs ve dört tayyareci de ağrr ııyorlar. mak izcre, bir ŞelJeli muharebesi merasimine gidenler 
yaralanmı hr. Atina, 25 (Özel) _Eski Bl\ş gireceğiz llernnkir. 

• Nevyo kta içinde 11 ldşilik bir aile baka n General Kondilis Yugos ı Evvelce d~ yaıdıjunız gibi, Dor- Londra, 25 (A.A.) - Kralın 
bulunan bir otomobil Vanin civarında lav A vala Ajansı muhabirine Y'" iti muhtırebui. Htrbeşler için, bii - tabutunun b~lunduğu \Vestmin.a 
bir trenle çarpışmış ve içindekilerden rmki intihabatı Venizelistler ka yii.k bir feltiMt ol"""'"flır. Umu - ter Hol'u dün soğuk, rüzgar ve &l• 
yedisi ölmüş ve iki çocuk d.ı ağır suret- ıni olarak, Dor11a llUJlıtıTebesi. /ur rekli yağmur altında uzun müddet 
te yaralanmıştır. zandıkları takdirde elinde meY iti fflnılaa 6iWAI ee~ld m. beklemek zaruretine rağmen t 001 

• 4000 tonluk Forthbidge ismindeki cut kunetlerle Te Veniaelistlerin NUnlııl ~ ..,,,..,,,,.. bin Jrişiziyaret etmiştir. 

[ Ankara Habuıerl 
f~ İzmir palamutçulan e~ 

kanlığrna başvurarak geçen ı 

beri palamut değirmenlerinden~ 
le vergisi ahnm;:ısırun palamut ~ 
m güçleştirdiğinden şikayet etr1 
dir. Bakanlık bu müracaatı tc 

fngiliz vapurunda dün Japon denizinde iktidar mevkiine ıeçmelerine mG· şa.au., r~tl• ""'"'" _,, .... l Kral sekizinci Edvard ile anne-
Okinoshima ada!ı açıklarından geçer • saade etmiyecejini be,aa etmit - rriftn, ,,.,.._ ,,,..,.. fekUllW ıw. ı si vediğer aile erkinı c!a gelerek 1------ ----__.. 
ken bir yangın çıkmış ve bu yangın ne- tir. t.19, Cfdtla'""1ı eMlfN Bllbef ta- 15 dakika kadar ziyarette bulun 
ticesinde gemi tamamen harap olmuı • Kondiliain V:enizelistlere ref ı .,.,..,.. lllı ltareütln 1/0kında ln • IDUflarcbr. Norveç kralı ile krali 
tur. Mürettebat gemiden çıkmış ve ba- __ L • • L--· 1 L!&_ 1 1d..,t ~,,. 61tb pbel .,,. l- çeai de beraber idi. Bu esna.da bal 

vermemca ıçın muJJM;ır ere ~ • .ı-z. y~a. --ı: .,.ım ..... 
lıkçı gemileri tarafından alınarak ada • · ,_, ..- ...,,...,. ille .,..,.- ı, kın ziyareti 15 dakika durdurul • 
ya çıkarılmıştır. ben bir beyanname netredecei• ,.,. r111• ...,.,., 6ii)iik w 1catı""' muıtur. 
* Honoluluda iki süel Amerikan u • ıayet Venizeliıtlere rey ~•itler · ..,ılder elNfD eüttitü. lld ta- ı Belarad, 25 (A.A.) - Kral na 

çağı bavada çarpt'"arak, biribirlerlne ta se kendiıi iktidar mwkiine pldi-• rllllfl. ,..., • lflllü ene.- eıh- ibi Pl'.e~ Pol, lngiltere kralı Cor. 
---' d &..-. L!Jd 1 eelr 6lr ht1 _,,arriftni kazma -h tnu,lar ve alevler içerisinde yere düs- ği zaman ~an ıraca ..... "' 1 l cun cenaze merasiminde bulun • 

mü Yerdir. Altı kişi ölmüş, yalnız iki rece ii söyleniyor. 1 :: ::::::::;,.,":'::,, ~~e: mak. üzere Londraya gitmiıtir. 
kişi para:ütle atlıyarak kurtulmuşlar - -n 1 Bulrar kralı Boriı, dün akşam 

rfıl ~ g8re, nıllı milzalte • 
drr. çileri delegeleri milli konferansı, maden , Belgrattan geçmiıtir. O da Lon • 

, rttlnln, mart içinde baflıyacağı 
• 1ngllterede kömür maden i~çileri me 

selesi hanolunmu§ ve bu ayın 27 11tnde
Jcı grev tehlikesi bertaraf edilmiştir. 

RHrmnıtıltdin1diffne gl5re, maden it 

ocağı sahiplerinin tekliflerini bbut et • 1 ta,.mln olrma&IRr. 1 draya ıitmektedir. Türkiye heye-
mtşlerdlr. 'ı ı1 ti de ayni trenle gitmektedir. 11. o. 

• Bay Eden Londraya, Bay ~k Vır l._ ______ ...,..,. __ .._ .... _.l Cenevre, 25 (A.A.) - B. Ti • 
ıovaya hareket etmipir. - - tülako, B. Litrinoff n Tmik. 

ler reislerine 
YereCektir. 
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) itaretler 1 IGezintiler 1 
Mekkede fabrika Babalık hakkı 
• "Kı•ırlı7§tırma,, hakkında li-~"":,~•radyo - s b h l Yüz Lira veri Pehlivanla opera- 1 kirler •orula70r. Anlıetler yapılı -

""!--.J".VI" a 8 8 . yor. Gaze•el.rJ. ol•un bc:.!ltrTaıt 
,, -llelJtede bir dolwn111 lab- k to .. r arasında! ba nolıtcı üüin.lelıi Jü,;inceleri .._ .,.,._ a r ş 1 Lehine ,. apor ver evim 

" · çıkıyor. Bütün btatlar göıteriyor 
•.w.,i DM plderin artlın • Mil nl k · t · t "" · kı·, Java, kendimize mal eclilmi ... '- .,. .-ı--1_ R. .x- a. Karı kocanın yatb.X. Polla telefonla 19 g&en bir yo u taımına ıs egı 

••cnn HO•rarta ... , narma, •• tir. Göni.tllertle izi yerlepa:y• 
:;: 0e sırı ri6i e1rzoıu. bir 1ıatıra odaya giren adam 401•ftd~r~ yaılc~ı~r ve son vaziyet ıf!7/er, ,,., kadar l'•7iın Yft" ,.., • 

.....,,,Tr. Evvelki gece saat iki buçukta Zabıta, olç~ ~apan .b~. t:ıccarı Himmet pehlivan, bir müddet maz. Yanılmıyorsam, bmm illt e»r· 
11.W.. 6ise nmhtld .. lritapla- Galatada Kasımbey Hanında tu- dolandırmak ıstıyen bınsını ya • eyvel operatör pr~n Abdi a.ley- taya atanlar, akıl ~tolıhlariyle 

- ,...__u __ J -L:.u· --• • haf bı"r tecavuz·· vak' .. •ı olmn-.tur·. kalamıştır. • . .. hıne İstanbul bırıncı hukuk hak -·- ... _,.._.,.,..er, IUHlUI, pı.cen ao ~ V l ı- ta b ug"'rr .. anlar oltlr.. K.on Pll:rcNnllll .. R 1..~.--1 .LJJ Yırm· ·ıye yakın aı·ıenin bannd~. • en en n:ıa ~~. gore, uya.- uerinde tam bir milyon lira taz - ~ zsa:av, Wi cenuıı,.-i, top •a1n111ı kala ha..ı.:-es le !muştur • ku•-'-•- 1.-~ a-..J.}(.. kor -ğı bu hanın bir kısmmda Ref"ıa nıa wm 1 şoy 0 . • minat isteğile dava açmıştı. Peh- :scuı ..... n "'-t-•- ~wt-.,.. 
.,. ~~erintle •omuz çöllerin .,,.. isminde bir kadınla kocası, oda• • qaıtada .Topha.ı:ıe .. caddesınd~ livan, bir güreş sırasında kınlan lrunr ruh bo•akiuklarını yalnndan 
I..,;.. te11ıyan bir Arap yüzü gibi lannm yanında da beklr bir a • ı~alathanesı olan ?lçu ve. terazı kolunun yanlış tedaviye ta.b~ tu- görenler onl.ar oltluğu. için, si:z!ei 
""""""1L Onu, bu topraktan, bu dam oturmaktadır. ~~can Samuel bın y asefın~ on tulduğu Te dolavısile bu vi.izden Jikhatle Jinlenmeğe değer . 
...,. J>7Gll L_ ··1cı c E iki kadınla k~ gun evvel t.elefomı ~almış, bır a- kat kaldıv ·,,J.:ı· •

1 
•. .. .. 

,"'"" - ua 10 en av.o. vır vve gece v~ _,_ S ı· uşt N ist sa gı JU'Uıasmı ı eıı suru- Alm~-yada bı"r ,.;;. bı·r ltabı"fe --. .,. - · wam amue ı sorm ur. e e .. .... -
Jlılr4 .. Nltaıder wi6i anartlık yatar~en odasında rakı ıçerek diği sorulunca da mühim bir me- yordu. .. . kalaıının uerimi olan hııulqtu • 

Ululr altında IOJ'crran çölclen, sarhoşl\ık olan bekar adam ya • sele için kendisile görüşeceği ce- Buna karşı operator, Hırnmet ma, bizde bir sağ:ıh ifi, bir ı.,,.. 
.. · -'l-J nmdaki.· odanın kapısını. açlDJI, vahmı· verm;.,..1·r pehlivana tatbik ettiği tedavinin 

.... .,en .TVS' ııınıan, oe .oruuz · · k b tim bo 65l" • d ı tarrr..a. atı.lı•t dan·"aıuaı fıa!Qler. _, ıçen ~ere on eş~ .. • Telefon o gu··n bı'r kaç defa da- tamamile yohın a o duğt:: J söy.. :ı • 
•ev ue 'ıplak inam denizinıtlen daki kamasını "ekm'_.ır Ka • Onmaz ha:ıtaltudan, kam, 6e;yllİ. Lır yun gürül' •• tül' •• b. ~ kil..,.cJe • 1 ha çalmış, fakat Samuel yazrha .. liyerek, kendini müdafaa yollu i-
..,...denlerin autlalılarınJa me - pmı!l u ır §e a~ - nede bulunmadığı için bu adam]a zahat vemıiş, bu arada başka bazı bozuk cfor.lardan babalık ~ 
~ IKr cofralya dile ıelirdi. masıle uyana~ ~.koca ~at görüşememiştir. Telefon ertesi doktorlann ehlivukuf sıfatile mü- almak, bir zulüm değildir. Hit 

Hurma flllll"" alhnaan bir bii- ~ladı~a~ gı~ı hı; yan an günü gene çalmış, bu sefer Bay taleaJan alınmış, muhtelif rapor- kinueye kendi ,ürüWkjiinü rel• 
Jlilt flırilrin Jelıora mzülür. Deve- mutecavızm elindeki kam~yı al • Satnuel bizzat telefonu açmıştır. lar yazılmış, nihayet mesele yük- cek '-·-aklara a~ılamalc 6uyralla-
llııı.L mıya savaşmışlardır. Devrıye ~ "' ı fı ..a.. b. k Trb ŞA t tkiki ·· • "'"wt .. ..,. ~ili lmmlartla sanki bii- lis" f ·ne kadar ütecaaviz. ı.e e on'* ır ses: se urasrnm e ne gon " .,, verilemez. ·Sonra unulmry.ı-
lıllıt 6V ttırila yumıqak bir Jeve a- le k~~ııi vee~ ~ - Ben ikinci ~be memurla - den1mişti. Yüksek Tıb Şürası da, ki, roğalma p~inde kOfmaiı, fa. 
"'-~~ .. d B arada odaya aoi ... n ada~ rmdan Mazhanm. Olçü sahtekar. kanunuevvelde yaptrğr bir toplan- ~ 
·-.UIUI fae dleri ıibi belirsiz bir er· de~ yarat ..... _ _._ e---· blı do1ayısile hakkınızda yapılan tıda bu meseleyi göz~ geçire - rıh, clölıük, im:"n süpüriinliilerine 
lenlflsJt •elir, gene 6elirm bir ınKadın da~b&UM9'r ~ua.n --ıac tahkikata .emni~e~ müdürü beni n:k: Orhan Abdinin yaıttğı teda- lruca/f, açmak .aycu•3'. yarulıra. 
...... -L- .-:"'-dı·. ·• UMJUU ,,.ç~ memur ettı T -h er hş lm•dı~ son cuna Hı.rbı·r mı!?Pet •akatlar, -'Jı.-'• --·-·· yumruk yüzünden sallancfıimı idt . . . .. ~ .:nı~e ~po~ v • vının yan o a 5• u ~ ıuı ~-·u· ,,.,._i ritm mukaJae• ker.. a· tmiştir m~k!ığim ıçuı yuz lira i!terim, de- varmıştr. ve ahmaklarla kuvvedenmn. 
~ ve ıeytanı haramileriyle ıa ~ütecaviz adam Galata mer - miştir. . • • • . Bu tiuruşm~ya, İstanbul birinci Bunlar bir toplalaiun 6"' bcZa.a 
~ • • .J• kezın· e göt' üriilm. •• uş,.. ifad-: alnnp Sa~uel, ~~dumn.d.amıa taciz hukuk hakyennde devam olun • 

6
_, . ~ 9!.. ••p rüya diyarı ıaı. - eden bır rakib bu ptrrm çökme ve dÜflne •e c-~enuır. oır 

kefalete bağlandıktan sonra dün dan 'ph 
1 

m . ışı ya a- muş, hakyeri son vaziyet etrafın -
Meltlteye bahanlar naıl bu serbest bırakılmıştır. sın • "1 e enmış ve şu ceYabı da iki taraf avukatlannm sözle.. yanJan onlara balunalr, 6ir YClll-

......... ieolojiden tecrit ederek Bekar adamın, ocfa koJJ1ŞU8U venni§tır: • • • • • . rini dinlemiştir. Duruşma, dosya Jan Ja korunmak zorvncla hltr. 
t~ iatemi,leru, oraJa Y<IJ1 

- kadına karşr alaka besle'diği ve yan-;fep~k ve;nmkaraıc;t üzerinöe tetkikat yapılmak üzere Sayıya önem verenlere Je 4iye • 
1-t v..marr ela mit/etlen, bar • gece yarısı bn maksatla Ye sar • ba _:C, im 1° y aniste~ a şubatın üçüneü günüıme bırakıl • tim, ki bunlar fthrJan beta yol-
~ oa tab:atten ayn olarak h?ş1~1.a tecavüze kalktrfr ~yle • . Diz saatte ~!;,_ arm • m.qtır. bılJanlrr. Sılrr im lair; laltat • • 
~ inerlerdi. nılmiştır. Tele.fondaki adam paranm ranu ·bir hiçtir. Hallnılti h tiirll 

••• 
~en Hü:caan clayanJığı ilri 

::: vardı: Biri hac, ötelıi at w 
.. ticareti. Binlerce Nne aüren 
ti ...,..,. heyafın alt tartılı bıı lra
.:.:,ı-. bu luıd ar kc•kin bir 

ılayanırclı. 

ı,,;.}' .. •ltlte ile Suk . ul - ulıaz biri· 
_....... ,_,defi idi. 

Kömür depolan olcluiu zarf içinde erteai günü Bahçeka. Şelwi•iae gelecek yabancı ltastafar, oarlıiı yolılvfrm afClia 
Yerde kalacaklu •? pıaa muhallebici Reeebin dükld. gazeteciler Ye heyetler yapmalttan barka ife )'Ol"amazlflr. 

nma hırablmasmı Wemi§t;ir. .• "Karfllıt:ıa,. lılan örrtelr ı.talım ... 
KuruçeşmedeJd kömir depa • Bu görilşmeClen sonra Samuel . 1tlayIS a~da Bükreşte beynel-

lannm kaldırılması baklmMJa ya. zabıtayı haberdar etmiş ve ertesi mılel ~etecıler federasyonunun demiyorum. Cılızı, •ıdtcyı aiq• 
pılan teşebbüsler bir sonu~ verme · günü üc memur muha11ebici dük· kongresı toplanacaktır. vermek aklımdan geçmez. Or.lan 
miŞf:i. Ekonomi Ba~ 1IZID81U k•VIPJ.ilPDde n dıpıida tertibat M&U>Uat Genel direktörlüğün- 6afnnnzcı &o.aralı lrmtr1etlendire-
Fon der Portenin yapmakta oldu. alml§)ardlr. den belediyeye bir :mektup gön· fim. Çünkü dertleri ,eçiciJir Fa -
ğ'u incelemelerden amra ktimür Memurlar zarfı almıya. gelecek derllmiştir. Bu mektupta kongre. laf 4amarlanmla lıan ~en. 
depolarının K~epıede kahp a~ı beklerlerken muhallebici - den ~1}1'8 elliye yalan ecnebi~ Air dcrn, beynin4e ecinni h.z:cm
kalmıyacağı anlaşlaeakt.ır. Ve nm telefonu çalmış, muhallebici zetecımn lstaiıbula gelerek UÇ lan lıayniyan zavallılara lı«J'fl 

Ln.ii~ _.._L riiya niı..-. ., bul- bazı kimseler, deponun KanCtilli göriil}mÜ§tÜr. gün kalaeaklan bilc::Mrilmiştir. . 
........_-...-.. anuır ,_,, ile Vani köyü arasında yaprbna • Kimin telefon ettifj Dlllhalle. BeleGiye, ~nebi gazetecilen J.,,Jajmsmz crcs, 6ir lwlat 1Je bir 
-..,..r. Hac bir yarda inkittıl et- sını istemişler ve bmmn için Ti. biciye sorulunca: şehrimizde kaldıkları müddetçe çoari IHıfıtltdac• _,,,,_ .. ,. ı 
...... bir memba değildir. caret odasına müracaat etınif1ao. - Köprü lıaıımda mııhallelıiti gezdirerek, iyi bir şekilde kargılı • ~-
L_. A.t oe ieve ticareti makineniu dir. Ha1im ustanm dükkinmdim tele- yacaktır. Karahla6.Iılı, 6at hl-. el· 
~-ff%J'.! 9iiral beygirim önünde Ticaret odası bu müraeaab Ba- ton .ediyorlar. Buraya bırakıla- • • • 
..._ •• k ı umm1a b ma1ıtcm 6afh """""" welııws. :.:""'..-. iıau;itıir. Bfr zanwınlar ma· ·an ığa bildirmiştir. B e- cak zarfın oraya gönderilmesini Lübemburgda bulunan birçok L ı·Lı • 
Ilı..' L ol l raber depoların burada yapılma. istiyorlar demiştir. ilmi mÜe$eselere ve enstitülere GünJen güne timarnane IR&nift ~1ifuırtcla narap an yurt ar sına ihtimal verilmemektedir. Bu· Memurlar hemen bu dftkkin. mensup kimselerd'en mürekkep ç'°*"""', hrlımtr hir ifaretlir. Bu-
illi ::._~neclen f~ytandan kaçar nun da sebebi burada mevcut olan dan aynJmışlar, Köprü başındaki bir heyetin ağutosta şehrimize ge- ,. ..,,..,..,. lıa,..ilıfuııla, .. · 
~ ~· makine rna.hnılleri- akmtmm kömür depolan~ mah dükkina. gitmişlerse de kimaeyi Jeceği belediyeye bildirilmiştir. ~ ..l•i-"'• .-.d, 601 tt 
..,. '- il_• '°:'plarlar, onu bir zurlu görülmesidir. bulamamqla~. ..... .. Heyette bulımaeak olan bir pro- --'hare_ ...... T...,.,_. 

et alcimeti 9tf7CJ'larılı. Geçen yıl şehrimize ıelen Sonra<!ap oğrepi1dı? gore, gün kalacaklar ve ilmi tetkikat ler doluyor, çünkü c1..- ..,,_._ 
.L.... ı !IJ! • • •• h b muhallebici Recebm dukkanm. yapacaldardir. ~~ ~ra &'~ırmeyı guna seyya AJISI clıuı bir çmak memurlardan evvel Heyette bulunacak olan pro • yor, W. ol.,., ulairiai a.ırla. 

l_; ftfce ıruanlar tanırım, bun- 935 senesi içinde limannnıza dökkindan ~ış arka sokak • fesör &tanbul belediyesinden pro- ,. ti.,,., altch7fW. 5'ıl'-ll ...,, 
it ~iclen önceki Cantliler itli. 54 seyyııh gemisi g'l!lmiştir. Bıı !ardan iliğer mulıaİıebici diiW. siktüsler TI! rehberler istemiştir İfİ" fHrtlur 7"' ,..ı.. 1:..ı-.~ önünde menli mukavemet gemilerden on biri Abnan, on Ü- nma giderek vaziyetten orada ------------ ,,.,..l•iıti ,.. hJ.,. .- ,.,_, .. 
L...':"' ltarpten ıonra kırılmaya çü lngili'z, biri Felemenk, üçü t - beldiyen adamı haberdar etmiş - iki kadın adliyeye verilmişlerdir. tutalınt, -Jll .. ~ '• ·~ ,,._ 
-.rar. talyan, biri Yugoslav, on dokuzu tir. KURŞUN ÇALANLAR - Sa- ._.. •• 
bıa ti • Bulgar, ilcisi Norveç, biri Fransız, 7•blta tarafmdan bir hafta • btkaldardan Galip Kılıçali p~a le raJ. ,.,_,,.,,,,,,,,. _. cM acıklı. 
~ enben fark memleketle- biri Yunan biri Polonya bayrafl. danberi aranan t.elefondaki adam medresesinin üstünden 80 kilo ka· ilerin, 11:11111 AeltimliA ~· • 
'-. • ltaltiJri bir Röne•an•ın lf1k- m taşımaktadır. bulunmuştur. Bunun ack Şem'idir. dar kurşun çalmış, kaçarken ya· rındmı bile ,izlenen iUell.,. 6ir 

a fl•nU-70 btqfam11tır. Bn vapurlarla 257( AıııerlkaJı, Gümziik lromisyônculan yanında kalaııml§Ur. Galibin üzerinde bir muayene lrordoniy/e lıcıl"f• danJ ... 
• Röne• ... -• ı.em devlet L___ 3644 Alman, 591 ~ 113 Ho- ça1Ismaktadrr. miktar <!a esrar bulunmuştur. I . .z_ı • • ı......_,,_.. 

_,,, n RUTır A o-~ d. • ma. T.ri, böyıeıenmn ııımı1 -s·---lı a, laern Jevlet münasebet_ landaJr, 839~ İIJgıTızL 1702 vus • .. ı:rnı ınin ken ~ıne. müf~ttiş BIÇAKLA HOCUM -Yem~- rı•~--Jrr. y.,..,, daha oenif ~ ~., -... J k •11 1 • • tnryalı, 23 Litv'anyaıı, 7 :Kanadalı 811!11 vererek Agop ısmınde bır a. te Tahmis sokağında peynirci th- unun • 
~ l e far mı ~-ennı~ 534 tsviçreli, 441spanyah; ?59 ts- damdan 150 lira aldıir gibi Sahn rahim ile kom§usu Refika kavga nımlar lrcrrıutnda laep birle,ece
"''-. an ayıılanncla u yem veçli, 4 Beremlyah, 62 Be~h, iaainde bir tatlıcıyı da ~ etmişlerdir. Refika bı~kla tbr.ı • jiz; laka.t ne yazık ki. gq%n ~ 

'IGretiJir. 1080 Polonyalı, 19 Yunanlı,11 Fffis memuru süsü vererek dolandır - himin üzerine hücum ettiği için mmıa actatcılıta ela biıleımif ol• 
~ s.drl Ert-. tinli, 5 Suriyeli, 8 Mmırlı, 1 Sodan mıştır. yakalanmıştır. 
ilet. .. _. lı, 19 lrlandah, 21 Danzi~ 160'1 Şem'inin akrabalarından bir KAMYONLA TRAMV Ay _ cafız. 

L ~ konseyine giden ttalyan, 79 Danimarblr, 4 Nor • ~ kişi Jıakkmda c!e teşvılt nok- Edimekapı .. Sirkeci hattında işli- ~. Gc z4in 
~ . b _ .. _ veçli, bir Veneznellah, 1488 Çe. tasından tahkikat yapılmaktadır. yen ıa numaralı tramvay Sirkeci-

:9ıl.L..lb~z ugun donuyor koslovak, 60 Yugoslav, 4 Pinlan- y. lı de Hamidiye caddesinden geçer - Nebati yağlann kap!aı na 
~Balkan antantı ikti. diyah, 2 Stonyalr, 8 Japonyah, anan ev er ken bir kamyonla çaıınşmış, iki t•k t apışhıılacak § · toplantmma iştirak et· 7 Arajantinli, 26 Romanyalı, 98 Yegilköyde Yakub sokağında camı TI! ""!taraf parm..ıthklan kı- e ı e :l' 

.""111111 1 Hasan Sakanın baş.. Bulgar, 3 Cenubi Afrikalı, 6 A • Despinanm evin.de mangal dev • nlnuştır. Fıçı ve teneke i~inde "tur,, ve 
'fi ~~ Türk delege heyeti. yustury&b, 77 Kübah, bir ÇinH, 6 rilm~ bu yüzden yangın çıkmış.. KAR.YOLA ETEGl _ Alem • "turlin,, iı;mile satılan nebati rağ • 

.:""IU!l öğle~en sonra Ro!Dan- Portekiz, 1 U~h ki cem'an tır. itfaiye ,etişineeye kadar bu darda lnekçi çavuş sokağında 27 laı·m kapları üzerine ''idrojene • 
§ehnmize gelmesı bek 17280 seyyah gelmiştir. nle yanındaki iki ev kısmen yan- nwnaralı eve vaziyeti şüpheli bir dilmiş pamuk yağıdır .. etik€tinin 

l> 1 • Bunlardan başka muht.elif yQI- Dlljtır. kadın girmiş. karyolanın eteğini yapıştırılmasına h~lediyc encüıne-
t..:!!ege heyetine riyaset eden l~rla da 9615 seyyah da1ta gelmiş- PAR:llAKLARI EZlLDI - çalarken yakalanmrşbr. Şükran nince k:ı.rar verilmiş ve bu karar 
~ la 1-şkanr Bay Hasan tır. .Biiyükderede kibrit fabrikasında adımdaki kadm polise teslim edil- bütün belediye şubelerine bildi • 
----- Ankaraya giderek, ı Gel•I•, GldMW 1 çalışan Rabia sağ elini makineye miştir. rilmiştir. 
-.ıııı-~ da etraflı tafsilat _ kaptırmış, parmaklan ezilmiştir. KOLU K.IRILDl - Karaköy. Osmanh Pa"k•s• 

BiNBAŞI SAMSON-lngil. TAVUK HIRSIZLARI - Fa· de sular idare.sinin havuzlarında 
terenin ayni zamanda Atina ve tihte Kimıa!ti m'ahailesinde 19 nu çalışan Şaba.n ile Cuma şakala • 
Sofya ataşemilit.eri bulunan hin. maralı evden tavuk Ye hindi ça ·ı şırlarken Şabanın kolu ktrılmış • 
b8Şl Samson, Atinadan gelerek lan iki kadın yakalanmıştır. trr. Cuma yakalanmış, Şaban has-
Ankaraya gitmiştir. Melek ve Hayriye ismindeki bu tahaneye ya~mlm!§trr. 

Osmanlı Bankasının ta.vyare 
''ergis·nden ve cfarn"'3 resminden 
m~af olduğu vilayet ve belediye. 
ye bildirilmiştir. 



il!!!!!!!!!! 4 - KURUN 

l._I S_P_O_R_ll 
Beşiktaş - Galata 

Saray 

Bugün yapılacak maç 
mühimdir 

Dün Şeref stadında Hilal -
Vefa ve Be§ikta§ - Galatasaray 
(B.) takımları karşılaımı§lardır. 

Beşiktaf ve Hilal takımları rakip
lerini 3 - 1 yenmi§lerdir. 

BUGONKO MAÇLAR 
Bugün muhtelif sebepler ile 

tehir edilen lik maçlarına devam 
edilecektir. 

Bu maçların en mühimmi, Şe
ref stadında yapılacak olan Be -
tiktat - Galatasaray maçıdır. 
Bu iki takım şampiyonluğun en 
kuvvetli namzetleri arasında bu -
lunuyorlar. 

Galatasaray bugün yapacağı 

maçla birinci devre müsabakala -
rmın dokuzuncusunu yapını§ ola
cakbr. 

Her iki takımın da bugün ya -
pacaklan maç ıampiyonluk üze
rindeki vaziyetlerini belli etmiş 
olacaktır. 

Birinci kümeye yeni geçen bir 
takım kar§ısında iyi bir netice al
mak isti yen Vefa ile Hilal arasın
da yapılacak olan maç da günün 
mühim bir maçı olacaktır. 

Taksim stadında da ikinci kü
meden birinci kümeye yeni geçen 
takımlardan Anadolu - T opkap1 
maçı da günün ehemmiyetli ve 
zorlu maçlarından biridir. 

Güreş anlrenoru 
burıün geliyor 
Finlandiya ve merkezi Avrupa 

yarı ağır ŞC1mpiyonu ve dünya ikin
cisi (Pellimeu) nin milli güre§ ta
kmımıızı çalı§tırmak için memle
ketimi:ıe geleceğini yazmıthk. . 

Yeni antrenör bugün öğleden 
sonra Romanya vapuriyle ıehri -
mize gelecek ve rıhtımda, f ede -
raayon erkanı, sporcular ve gü -
retçiler tarafından kartılanacak -
tır. 

Antrenör aktam iistü Galata -
saray kulübüne gidecek, orada 
kendisine milli güre§ takımımız 
ve diğer sporcularımız takdirı1 

edilecektir. 
Bundan sonra güreıçiler ara -

Jarmda bir gösterit müsabakası 
yapacaklar ve antranör de bu su
retle görqçilerimizin ilk antran
manlarmı görmüş olacaktır. 

Duyduğumuza göre milli güreş 

takımımız (1936) da Berlin olim
piyatlanna ittirak edecektir. 

idman ittifakı umumi 
merkezinin toplantısı 

idman Cemiyetleri ittifakı U
mumi merkezi, önümüzdeki haf • 
ta içinde toplanarak Berlin olim. 
piyadı meselesini görüşecektir. 
Federasyon başkanlarının Anka
raya gitmeleri müşkül görüldü • 
ğünden umumi merkez baıkanı 

Aziz Akyürek lstanbula gelecek 
ve toplantılara batkanlık edecek. 
tir. 

Galatasaray - Beşiktaş 
B takımları mn,çı · 

Mıntaka "B,, takımları f&lDpi
yonasına bugün de devam edilmiı 
ve tehir edilen maçlardan Gala • 
ı.taray • Beıiktat B takımları ma
çı yapılmıttır. 

Heyecanlı bir karşılaşmadan 
eoma Beıiktq maçı 3-1 kazan· 
DiiflD'. 

Habeşler yakınında [KISA 

SAN'AT OKULLARINDA_ Jt) 
şam kız san'at okuluna muaaUiıO 
avini alınacaktı. Bunun için e'l'f 
akşam imtihan yapılmış, müsabaka 
on yedi kişi girmiştir. Bunlardan dördi 
kazanmıştır. 

(Üstyanı 1 incide) 
tstanbulda erkanı harbiye mektebinden 
çıkmıştır. İstiklal harbi sırasında Ana
dolu hareketini bastırmak için teşkil 

cdilmi§ olan kuvayi inzibatiyeye gire -
rek millet ve memleket aleyhinde çalış
mıı ve bundan dolayı ordu ile alakası 
kesilmiş bir adamdır, on beş yıldanberi 
memleketimizde değildir. Habeşistanda 

gayri muntazam Habeşlerden mürek -
kep bir kolun reisidir ve İtalyanlara ani 
baskınlar yapmak vazifesile mükellef
tir. 

2 numara ile gösterilen Vehip Paşa
dır; bilindiği gibi umumi harpte ku -
mandan iken harp sonlarında ismi bazı 
suiistimal hadiselerine karışmış ve he
sap vermeden memleketi bırakıp git -
miştir; devletçe resmen de i!Sn edildiği 
gibi Türk tabiiyetinde değildir ve Tür
kiye ile hiç bir alakası yoktur. 

3 numara ite gösterilen Elyas Na -
sar'ın kim olduğu biJinmiyor: Türk ol -
madrğı adından belli ... Vehip Paşanın 

sağ kolu saydıyormuş, nakliyat şefi 

imiş. 

4 numara ile gösterilen Faruk, cşki 

bir erkanı harp binbaşısıdır. Atinada 
ataşemiliter iken yabancı devlet~erin 

casus teşkilatına girmiş, sonra kaçmış 
ve askerlikten tardolunmuştur; bundan 
sonra memleket dışında serseri bir ha -

hücuma geçmiıler ve karıılarınd21. 
bu mıntakadaki ltalyan kuvvetle· 
rinin sağ cenahını himaye eden ve 
kuvvetli mevzilere yerleşmif bu . 
lunan iki f ırkalık Eritre askeı i 
bulmuşlardır. 

Habeı hücumunun tiddeti ku 
şısında ileri İtalyan müfrezeleri 
iki f ırkalık kuvayi külliyeye doğ -
ru çekilmişlerdir. İtalyanlar Ha -
beşleri yanlardan vurmak için ana 
vatan kuvvetlerinden müteşekkil 
bir üçüncü fırka daha göndermiş · 

lerdir. İtalyan topçusu hücum'l 
kalkmıt bulunan Habeş kuvvetle· 
ri önünde baraj ateti açmıt ve 
Habet saflarında mühim botluk · 
lar yapmıthr. Fakat gene taarru2 
tamamiyle durmamııtır. Gecele 
yin Habetler bir miktar ilerlem!' 
bulunuyorlardı. 

Çarşamba sabahı kısa bir to9 
çu hazırlığından sonra İtalyanla.,. 
mukabil taarruza geçmişlerdir. 

İtalyan piyadesi hücuma kalkmış 
ve bunun neticesinde çok kan~ı 

süngü muharebeleri olmuıtur. Bn 
esnada İtalyan hava kuvvetler; 

yat geçirmeğe başlamıştır. Bir zaman - ========================::::;== 
lar Paristc ve Berlinde şoförfük etmiş. 
son senelerde de Habeşistana gitmiş, 

vazife almıştır. Orada kolonel - albay 
rütbesini taşıyormuş. Vehip paşanın er· 
kanı harbiye reisi imiş. 

Habeş - İtalya harbine dair dün 
gelen yeni haberler şunlardır: 

GENERAL GRAZY ANI 
. ÇEKiLiYOR 

Londra, 25 (Kurun) - DeyH 
Telgraf gazetesinin aldığı haber· 
lere göre General Grazyaninin 
kuvvetleri, iıgal ettikleri mıntaka
lardan çekilmeğe batlamı§tır. 

3000 iT ALY AN MAKTUL 
VE MECRUH 

Berlin, 25 (Kurun) - Adisa 
babadan gelen haberlere göre Ha
beıliler Makalle etrafında yap 
tıklan hareketlere devam ediyor
lar. Vaziyet Habeşlilerin lehinde
dir. Habet tebliğleri İtalyan mak 
tul ve mecruhlarının (3000) e va'"· 
dığmı bildiriyor. 
BOYOK BiR iT ALYAN TA't. 

Y ARESI DAHA DOŞTO 
Harrar, 25 (A.A.) - Ciciga · 

dan gelen yolcular, Havas Ajan 
ıı aytarına, Daggabur civarındP: 

büyük bir İtalyan tayyaresinin 
düttüğünü ve Habeşlerin iki tay
yareci ile üç İtalyan askerini esir 
aldıklarını haber vermitlerdir. 
iHTiLAL ÇIKRAN HABEŞLi 

YAKALANDI 
Adisababa, 25 (A.A.) - Ha · 

vas Ajansı ayları bildiriyor: 
Gocam ilindeki ihtilal hareke

tini tertip ed~ ve Gocam'a avde~ 
etmek üzere tayyareleriyle birlik· 
te cepheyi terkeden Deccaz Gaı 
sassah'nın nihayet, Tana gölü kı
yılarında tevkif edildiği bildiril 
mektedir. Bu sebeple, Gocam' da
ki ihtilal hareketi bilfiil nihayet 
bulmuf sayılabilir. 

ŞiMAL MUHAREBESiNi 
KiM KAZANDI 

Londra, 25 ( A.A.) - Reuter · 
ltalyanlar, Şimal cephesinde fü 
gi1n süren muharebeyi kendiler: 
nin kazandıklarını iddia etmekte 
lerse de, Habeşler bu muharebe 
nin fasılasız olarak devam ettiğiı• · 
bildiriyorlar. 

Adiıababadan bildirildiğinc

göre Habeşlerin bu muharebeni! 
neticesine itimatları vardır ve he 
def Makalledir. 

Diğer taraftan ltalyan mena · 
biinden alınan haberlere göre Ha. 
bet ordusunun en güzide askerle
rinden mürekkep 25 bin ki§İlik 
bir kuvvet Makallenin garbından 

Ceza ve 
Mükafat 

(ttstyanı 1 incide) 
- " Her §eyden evvel, ihti•a• 

amele.ine ihtiyaç vardır. 929 ıe
nuinde Ankarada ıanayi kongre
ıi toplanmıı tı. Biz fikirlerimizi bu 
kongrede •öylemi1tik. Bu fikirler 
ıunlardan ibaretti: Bugünkü en -
düıtri inkqafının ihtiyaçlarına 
göre amele miktarı aztlır. Yani •a
nayiin ihtiyacına göre ihtitcıı tı -
mele•i mevcut değildir. Amele ye
ti§lırmilt7aiıin'(/ır. unun için de 
1anayi tedriıatına ihtiy°' vardır. 
Ekonomi Bakanlığı ıanayi tedri • 
ıah için bir tqkilat yapacaktı. 
Bu yapılmalıdır. l.ıanbul, lzmir. 
Ankara, Burıa gibi tehirlerde ih 
tiuu amelen yetiftirmek için A -
meli Sanayi mektepleri açmalıyız. 
Nitekim bu meıele ticaret odası 
tarafından da tetkik edümiıti. Bu 
yolda hazırlanan bir raporda, her 
mıntakada kurulmuı endüıtriye 

göre, ihtiıcu mekteplerinin açıl -
mcuı münaaip görülmiiftü. Mue -
lU: Bur•a, ipek ıanayiinin tee11Üf 
ettiği bir ~·erdir. Burada ipek lab
rikalannın yanıbCJfıncla, daha iyi 
ipek amelesi yetiıtirmek için, 
mektepler açmak kabildir. 

l ıtanbulun muhtelif ıemtlerin
de de bu tarzda i1çi mekteplen 
açmak mümkündür. Y eclikulede 
deri labrikalan civarında, Deri -
cilik mektebi aç.ılacakh. Bu, ıene
lerdenberi tcuavvur edümektedir. 
Bu ıuretle i§çiler, bu tarz mektep
lerde yetiıtirilecek olurıa iyi İf bi
len amele kazanırız. iyi İf bilen 
amelenin verim kabiliyeti daha 
fazladır. Elinden daha iyi İf ve 
daha ucuz it çıkar. Halbuki acemi 
amele böyle değildir. Fabrikatör 
için bile zararlıdır.,. 

Belediye daireleri dışınd · 
yapılan evlenmeler 
Hasta olup da evlenme daire

sine gidemiyenlerin evlenme mu. 
amelelerinin evlerinde yapılabi • 
leceği evvelce belediye tarafından 
bütün evlenme memurluklarına 
bildıirilmişti. 

Yeni bir yayımla, belediye da
ireleri dı.ıımda yapılan bu gibi ev. 
lenme akitlerinde yalnız beş lira 
alınması ve fazla para alınmama .. 
sı bildirilmiştir. 

Habeıleri mitralyöz ateıine tut -
muılardır. 

Piyade muharebeleri Perşembt! 
sabahı tekrar ba§lamıt ve İtalyan 
lara göre bu muharebeyi kendile 
ri kazanmışlar ve Habeşlerde11 

yüzlerce esir almıılardır. 

MAKALLE CiVARINDA ŞiD
DETLi MUHAREBE 

Adiıababa, 25 (A.A.) - Röy
ter ajansı muhabirinden: 

Makallenin pek yakınında şid. 
detli bir muharebe devam etmek
tedir. 
HABEŞLER KAZANIYOR 
Adisababa, 25 (A.A.) - Röy

ter ajanıı muhabirinden: 
Resrni olmıyan bir menbadan 

bildirildiğine göre Ras Seyum ile 
Ras Kassa, halihazırda Makalle. 
nin şimali garbisi ile garbinde 
sevkülceyt balumından mühim 
bir çok noktaları ele geçirmişler -
dir. Habeşler, on iki top, 112 mit
ralyöz, mühim miktarda tüfenk 
ve mühimmat zaptetmi~'~rdir. 

Roma, 25 (A.A.) - Bir tebliğ 
son günlerdeki zayiatın 25 ölü za
bit ile 19 yaralı zabitten ve ölü ve 
Yaralı 389 bevaz nefer ile gene 
ölü ve yaralı 310 Eritreliden mü -
rekkep olduğunu bildirmektedir. 

Habetlerin zayiatı, beı bin ö. 
lüden fazla tahmin olumnaktcdır. 
HABEŞLER 10 ACIR TOP, IOG 

MiTRALYÖZ ALDILAR 
Desaie, 25 (A.A.) - Röyter 

ajansı muhabirinden: 
Şimal cephesinde vukua gel -

mit olan büyük muharebeye mü -
teallik buraya gelen haberlerde 
bu muharebenin Habeşlerin tam 
bir muzafferiyeti ile nelicelenmi! 
olduğu ve Habeılerin on ağır top 
ile yüz mitralyöz iğtinam eyledik. 
leri bildirilmektedir. 

Habeıler, ltalyan taarruzunu 
püskürtmüf, ltalyanları üssülha -
rekelerine at11UJ.,ve cok vı\iıtah -
ırem IB:ı mevzle gırmiş olduklarım 
söylemektedirler. 

Adisababa. 25 (A.A.) - Ha. 
vaı ajansı muhabiri bildiriyor: 

MUALLiMLER BIRLtCINE Al 
EŞYA - Muallimler birliği azala . 
halkevlerine girmeye karar verdik.itti' 
ni ve muallimler birliğini kaparıı11' 
karar verdiklerini evvelce yazmıştık-. 

Birlik tara{ından ılün vilayete bir if' 
tida verilmiş, birliğin kapandığı bildi' 
rilmiştir. Birlik eşyaiarından bir ~ 
maarife, bir kısmı da halkevlerine fC.' 
rilmiştir. 

FRANSIZ PROFESöRO - şeısıf' 
mizde bulunan meşhur Fransız anat~ 
mütehassıslarından profesör !IaJI" 
Balbiye dün bazı F..ransız meslekda? 
rile temas etmiş ve görülecek tarihi f' 
leri gezmiştir .. 

Profesör Tahrandan gelmektedir. fi 
rın Parise gidecektir. 

• Nafia vekaleti memleketin ınab' 
su ilerine ait nakliyat tarifelerini ytrıİ' 
den tanzim etmeği kararlaştırmıştır il' 
hususta tetkikat yapılıyor. 

• Köpri.i üzerindek; tramvayların ; 
şam Üzerleri birikmemeleri için beledi' 
yece tetkikat yapılıyor. Bebeğe gidtC,
tramvay hattının Karaköy rıhtımı O' 
rinden geçirilmeleri dü!lünülüyor. 

• Hariciye müsteşarı Bay Agah rttl' 
zunen Ankaradan şehrimize gelmi~ 

• Ayasofya müzesinin tamirint fi 
bahı;;esinin veniden tanzimine yakıocl' 
başlanacaktır. 

* Hac~a gitmek iizere Çin TürkisU' 
mndan şehrimize gelen seyyahların•.~ 
latıklarına göre yoJculardan yedi..,.. 
Siberyada kurtlar parcalamıştır. 

* fstnabulun imar planını hazırl~' 
cak olan mimar Prostun caf,ınlması iel' 
beledive dnhiliye vekaletinin müsaadl' 
sini istcmistir. 

* Beyle;hcui saravrnm tamirine b'f' 
lanmıştır. Diğer sa;arlar da sırasil' 
tamir olunacaktır. 
* Karaköv Türk mezarlığına giJ' . ' yolun be1ediyece tamirine başlanrnlJ 

tır. r:.ı. * Yeni konservatuvar binasının liP' 
radan sonra inşasına başlanacağı hat! 
verilmektedir. 
* Sürp Agop mezarlığı yüzünden 11" 

lediye aleyhine yeni bir dava açılmıf' 
tır. Davayı açanlar Ermeni patrikb•ıs' 
si mütevellileridir. 

Yerli bir kaynağa göre Habeş
lerin Tigre cephesindeki muzaf -
feriyetleri hakikaten mühim ol • 
muttur. Zayiat miktarı henüz 
kat'i olarak tayin edilmemiş ise Mevcut Mavunalar Lim•' 
de İtalyanların binlerce telefat idaresine yetmivor 
verdikleri söylenmektedir. al' 

y ALNIZ KILIÇ VE SONGO Liman idaresinin şimdiki h 
de elinde mevcut bulunan 300 tt' 

iLE HARP vuna ile 16 romorkörünün ihtiY~ 
Adiaababa, 25 (A.A.) - Son larr ka~ılamamakta olduğu ~ıı.ı1 

günlerde Tembiende ve Makalle laı:nlmıştrr. Liman direktörlUJJ 
etrafında vukua gelen büyü mu - mavunalan 400 ze romorkör]dtif. 
harebe hakkında Habet menabi - ele 31 e cıkarmak istemekte. : 
inden verilen tafsilata göre, üç Bu durun1 BakanhiYa bildiri1JJ11~ 
gün zarfında matemadiyen göğüs tir. Bakanlık müsaade eder etıtl_"' 
göğüse harbedilmit ve hemen he- mavuna ve romorkörler alınacw 
men yahnz kılınç ve süngü kul· tır. 
lanmak mecburiyeti hasıl olmu~ • B 1 ? 
tur. Mücadele, geceleri dahi dur - ulgaristanda peh O dl 
mam19hr. Habet fedailerinden Bulgaristanın Varna civaflJI dl 
tetkil olunan hücum kıtaları, yolu rastlanan bazı sulardan bur• 
müdafaa etmek üzere ltalyanlar petrol olduğu ıanılmıttır. Bvl~ 
tarafından kurulmuş mitralyözle- 1 h · ·ı • ., 
ri iki Blokhauz hücumla zaptet • hükumeti bir sveç eyetı 1 e .t 
miılerrlir. Bu müıtahlcem mevki _ taşarak tetkikat yaptırmağa b 
lerdeki ltalyanlar ölmüttür. Hare lamıştır. __./.' 
kit, Habe•lerin muzafferiyeti ile · t 

'S' B .. saa 
neticelenmiştir. İu~nbul Belediql'Sİ ugun 

Cenup cephesinde Ras Desta ~ h. rr. f 11 de 
kuvvetleri Ganaledoria yakının • tt1 2 lr 1 iga rDSU Beyaz GörnleıJil' 
daki dağlık araziye çekilerek o • JJlltıııııııııı fürkçeye çe~ 
rada vaziyet almışlardır. Negelli- ,,, ,.. 

ı l b Vecihe ze~ nin ta yanlar eline geçtiğ,i ura-

111 

da teyid olunmaktadır. 111 H. zeki fi 
Londra, 25 (A.A.) - 17-23 Saat 15 te 

kanunusani haftası içinde, 17,341 111 Akşam 20 dB 
asker ve 19 bin ton levazım taşı· 111111111 (MIRN~~J, 
yan 13 İtalyan gemisi Süveyt ka- Operet. Y'pj 
~lından D~ğu A.frikası~a g~.tmek AFiF OBAY Müzik: A. B0ı .A 
uzere geçmıtlerdır. Aynı muddet ~· ; 
içinde, 980 asker ve 420 sivil ta • 
fıyan 9 İtalyan gemiıi de ltalyaya Fransız 
doğru kanalıgeçmişlerdir. HALK OPERETi 

Adisababa, 25 (A.A.) - Ha. 
vu ajanıı aytanndan: Bugün Matine 

saat 16 da. Yerli bir kaynağa göre, Habe§ 
)erin Tigre cephesindeki muzaf • Bu akşam sat 

h 1 20,30 da 
feriyetleri hakikaten mü İm o • DENiZ HAV ASI 

tiqafrofll 

muıtur. Zayiat miktan henüz kat'i ....• 
olarak tayin edilmemişse de ltal. Buyuk Operet . 
yanların binlerce telefat verdik -ıı Gi§e gündüz açıkt ~~ı.Jı;'M•. "l',ı;,, 
leri söylerunektedir. Pek yakında BABALIK Telefoll• 
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J ıırı 'J,;':/,i ~;';af ı~İntılı,ı :;;:~~~;:,~== L;;l:~;~::r:~~::::~ 
parmağı ile yemek yiyormaf. Ya- B • ı Bir ka 

&ta~ ç cUrı evvel bu ıılitunlardaı 
llllf Olan davalmda jliri vazifesini yap
~ on iki kitinin muhakeme ne _ 
llQa • ~r verecekleri ııırada ka _ 
PJtlia lllUci~ce ~rk ııekiz ııaat kadar 
bariç lllGdüriyeti binasında kapalı ve 
te ~ İhtilittan memnu bir vaziyet _ 

~~~§tık. Fransız ga
Jllii •erdilderı malumata göre 
h :1-" saat on dokuza kadar dava
~ mUzakelerle meşgul olduktan 
""- IO~raya oturmu§lardır. Yemekten 
rı.u; ~ ma.aau başına geçmitlerdir 
Gb.~ ~mlen bu suretle iki ııaat kağıt 
..lı.h~ardır. Jilri azasından hiri Pa-
-.... Gobu ıra .. 
' n llO gında bir biral·,,.ne ve 
)IQ ta itletmekte olduğundan gecf'le-
~ litif içkilerden bir mikdar ge
~ ve ~~kim arkadaslanna taktiim 
4-~ Jün azasını muhafara altın -
laeı 4a .la ~e~ur olan zabıta memur
Ce bıraz ıstırahat etmişlerdir. Ge -
licı.atr.hrısıııa Y&km bir zamanda resmi 
~ot lalihiyetini haiz bir zat g:ıyri 
tir. lao1aralr jUri azasını ziyaret etmiş
loftın-..~da iUri azasından altı kişiy· 

· --·111 bir halde hakim koltuklıı -

nnda gömülerek istirahat etmekte ot - nında "'_a':'aT~an biri: agaj arın 1 
duldanru görmüıtUr. - Nıçın boyle be§ parmağınla 

Staviıki davasının karan verilece • yemek )'İyornın?,, k k 
ği son gün vazifedar olan memur mu - o· T-~Z yl b aca ıye sormaf. W.e i fU ceva ı 
hakeme esnasında yapılmıf olan mas -
rafların müfredatını hesap etmi§tir. Bu 
maıraflann yeknnu bir milyon frangı 

bulduğu anlaşılmı§ttr. Bu yeldln için -

de jüri azasına verilecek fevkalide taz
minatın mikdan elli bin franktan biraz 
daha abladır. Paralar karar gecesi ad
liye nezaretinin bir memuru tarafından 
azaya tevzi olunmuıtur. 

Memurlardan biri mahkBm edilenle
rin adetlerini nazan dikkate alarak bu 
paranın ağır bir masraf olduğundan 
bahsetmiıttir. jüri azasından biri kendi
lerine tevzi edilen tazminatın çok ot • 
duğuna işarrt edildiğini zannederek 
şöyle demiştir: 

- Atır bir muraf kısmı, diyonunuz? 
Ha1huki muh11keme esneamda öyle ıı
krnhlı zamanlar geçirdik ki hakla hu· 
zun1n arttınlmaımı, azaya ilaveten biT 
m;kdar daha para verilmesini iıtiyec:ek 
olduk!., 

oermif: 
- Altı parmafım olmaJıfı 

içini,, 

Zenci, fak at 
yamyam değili 
Eslıi Fran.u Baıoekili (Heryo) 

kentli partisine menaup Frans12; 
melnıJanndan bir Zenci ile konıı
fUTken birdenbire Jetli lıi: 

- Yahu, •en amma da adam 
imipin/ Londrıula lnılandafun 11-

raıla lngiliz. gaetelerintlen biri 
benim aleylaimtle bir,ok ima neı· 
riyal yapmlf. GiJip de lnı türlii 
yadan yazan ıulamlan bir tedip 
etmek yok mu?,, 

Kendin lord gibi 
bıyık bura bura 

kuş kafesine 
Köprüye yanaşmışlardı. Hacı 

da kıpırdama eseri yok; ( acel~ye 
ne lüzum, kalabalık savulsun ! ) 
Diyerek beklmede ..• 

Vapur bomboş kalınca çddı . 
lar. Eminönünd~n tramvaya bin
diler. Ayasofyada indiler. Evkafa 
girdiler. 

Kalemdeki Taşra kısmı mümey 
yizi gene çakıştırmış ve keyifti ; 
dilinde metelik dönmüyordu.: 

tayyare ve propaganda 
'- :a~e ile radyo son zamanlannf 
~Propaganda vaaıtalan haline 
~ • Bu vaaıtalardan en çok is -

~ e~~.~emleketler iıe Amerika -
' 

1
PllZlerdir. Bilhassa son A -

~ :--rası intihabatı yapıldığı za -
....._~tllterede tayyare büvük bir rol 
.;..~tır. Buna misal olmak üzere şu 
~ aibedilebilir: İngilterede bazı 
~ 0~bı ile üniversite diploma 

Zenci mebaa (Heryo) nan ba 
mrıahez.esine karıı f11 cevabı oer. 
di: 

- Aman reiaim, beni sana çok 
yanllf anlalmlflar olacak. Ben 
Zenciyim, amma yamyam defi -
timi,, 

- Maşallah, maşallah, buyur 
bakayım aslanım ... Adanın ab ve 
havası bir gececiğin içinde mü · 
dürüme yaramış yahu... Muhte • 
rem, hele evine bir yerleş, vallahi 
bir akşam düşeceğim; şöyle deni. 
ze, deryaya, yeşil çamlara karşı 
bir kafa çekeyim, çul üstünde zı -
barmasına razıyım ! 

ııt.: ,._ oturduklan yerden 1n,1ra 
~ IJ1l{-. rey verebilirler. Bunun 
~~:: ~nin a:vni günde buar. 

r~ ~ ~ ild yerde 
llrooq . · IAznn geUr. Son fntihahatta 
(~inde bir İngiliz kahı 
~def d) da revini verdikten 11<>nre 
ta)h ' bir rey daha vermek fçtn 
1aoc1rt~y~ binerek f ııkoçyada ( Grr~ • 
~e.ine gitmiştir. Orada d.~ re 

DoNGRELER 

yini verdıkten sonra yine ayni günde 
Londraya dönmüıtUr. Bu suretle tngi· 
liz kadını udece rey vermek için bq 
yüz kilometrelik bir hava seyahati yap
rnııtır. Bir İngiliz kadını alelide taba! 
rey hakkını kullanmak için bu kadar u
nın bir hava seyahatini göze aldıktan 
11<>nra parti propagandacılarmm, mt>b'• 
us nanıntlerinin tayyareden nuı1 is • 
tifade edecekleri lrota,ea anlapJabllfr. 

Fakat dikkate değtt bir Jıac&edlr ki 
lngilterede, Amerikada, hattl Alman -
yada siyasi propaganda için bu tekil -
de Şullandan tayyare bqka •emlelr:et
lerde hükQmetlerin hoşuna gitmemek -
tedir. Meseli son gilnlerde yeni bir mec 
lis intihabı için hazırlanan İspanyada 

hilk<mıet tayyarenin propaganda vasıta 
sı olarak kullanılmaamı yasak etmif -
tir. 

Betiktaı balkevi batlıanlıiınclan 
Yarın ak§am ıaat 20 de Befiktaı 

halkevinde doçent Bay Na§it tarafın. 

daı:ı (zehirli madde ve gazlar) hakkında 
bir slSylev verilecek ve tecrübeler ya • 
pılacaktrr. tıteldiler halkevi yönetim 
işvarlanğından girif kartlanm atabi • 
lirler. 

Bir ,air ile 
kitapçı arasıada 
Şair - Benim son fÜrİm halı

lamla ne JÜfİİnüyonanru? 
Kitapp - Ba fiirinmn son 

aerinia olnumntlan tiolqı pÜ 
memnun oltlam 1 

Serauayesine sabı 
Hırnzın biri bir adanun cii6-

baini ,aı,,..,. Pazara •ôtürüp tel
lala Nrmİf. T ellôl ciibbeyi aatrnalı i'"' gezdirirken ,aldırmqflr. Ar • 
kaıl(lflan alqam döllÜfÜnde ciib • 
beyi kaça aattıfını sortlıılrlan za
man hına: 

- Sermayesine verdim, gitti!,, 
Demİftİr. 

ff ana acıyın! 
Hakim, babasını öldüren maz· 

nana: 
- Sa"'n aabit altla. idam etli

lecelısin •. tletli. 
Mmmın 6ir an drırakltMlı. Son

ra batını eferelt: 
- Bana acıyın, dedi, yetimim.. 

- Hacı Beyim neredesin? Pe· 
şinen mah cemalini göreyim, son
ram da seni ilem çekişeceğim ! di
yerek mühendis Aıtin odaya dal
dı. Sesi ortalığı çınlatıyordu: 

- Büyükadadaki köşkün em
rine amada dunıorsa daa bunda 
vakit geçireceksin?.. Kapab dük
kina kira vermek günahtır. sezon 
gidoor, vakitler bedavasma ge -
çoor be ciğerim ! .. 

Dinanm adaya naklettiğini 
duyunca açtı ağzını: 

- Bravu, aşkolsun, deeecek 
yok!.. Bu hırhızlama göç edişin 
sebebiyatını agnamamışım. insan 
bir haber etmez olur? .. Adamrza 
gelesin, sana kavuşalım dee bun. 
ca ev aramışım yorulmuşum, on 
keret büyük tur etmiş kadar taban 
tepmişim, cenahından mukabili 
budur? 

Hacı: 

- Eksik olına Artin efendıici
ğim, himmet ettin, bizler için ha· 
kikaten yoruldun, üzüldün; sana 
müteşekkiriz. Bir gececiğin için • 
de karar verdik, haber etmeğe va
kit kalmadan alelacele taşmdrk ! 
gibi cevaplar veriyor, Artin laf 
dinlemiyordu: 

- Yagnışsm, hiç de doğru et· 
medin. Prenkipoya taşınma oyun. 
cak değildir. Bu herif adaya ge-1 
loorsa küflülere oturmuştur sanıp 
tak debarkaderden etine yapışır. 
lar, sülük kan emerler gibi para 
emerler... Bagajlannı bana hıra -
kacak idin, lord gibi arabana o • 

tunıp bıyık bura bura gazinocu 
Yaninin kuş kafesine gelecek 
idin. 

Ayasofya minarelerinde ezan 
okunuyordu. Kalemdekiler birer 
ikişer namaza dağıldılar. Dedik a 
bizim hazret de beş vaktine he~ 
katar. Hergünkü mutadı, ezanı 
duyar duymaz Ayasofya camiine 

çıkmak. Namazı kıldıktan sonra av 
ludaki büyük ağaçlarm altında, 
evden getirdiği kunı köfte veya 
söğüşle kanımı doyurup üstılne 
okkalı filcandaki kahvesini İçt.tlk 
sonra, ağız ağız kalemine dön • 
mek. 

bana hıra-
idin ..• 
arabana kuru up 
gazinocu Yaninin 
gelecek idin ••• 

Camiden dönüşünde, Dersmu!eı 
kısmı mümeyyizi: 

- Nazır Paşa hazretleri sid 
arattı. Adaya gitti mi, gitmedi mi 
diye sordu! 

Deyince hemen kılığına çeki 
düzen verdi. Fesini düzeltip püs
külünü tam arkaya getirdi. Cekeıı 
tinin düğmelerini ilikledi. Nazı .. 
nn odasının yolunu tuttu. lçeride 
yalnız olduğunu odacıdan anla • 
ymca iki büklüm, yerle beraber 
temennahlarla odaya girdi; bir 
sandalyenin kenanna ilişti. 

O gün Nazır Paşanın keyfi ye
rindeydi. Cam laklak ebnek, şa • 
kalaşmak istiyordu. Hemencecik 
tutturdu: 

- Gel Hacıcığim, gel edibi I~ 
bibim, gel şairi mahirim.. Uzağa 
oturma, yaklaş yahu. Anlat ha • 
kalım adada ne var ne çok? Gö • 
zün gönlün nurlandı ya, didelerin 
kim pilir nelerle rüşen oldu?.. A-
da ömürdür, cennettir billahi.. 
Hele Büyükadaya bayılmm, ağ • 
znnın suyu akar ... Belki 20 yıldır 
yüzünü gördüğümüz yok, gide • 
miyonız fakat inan ki burnumda 
tütüyor. Bir zamanlar bizim ba • 
canak oturduydu, arada bir misa-
fir giderdim. "Sesini yavaşlata • 
rak :,. Vakti kerahet geldi mi ~ 
kılan kuyuya sallandırır, gel keyw 
fim ~el vuvarlarken Pisiler, Mer. 
canlar, barbunyalar da sıcak sı • 
cak önümüzde.. Adada icim f e • 
rahlar, ömrüm artardı. ·vallahi 
çakı gibi olurdum çakı. "Fesini 
yıkıp sesini daha yavaşlatarak:,, 
Orada ne korfoaJar vardır ne ko
riçalar. Bir ikinsese ara, tallahüJ. 
kerim bulamazsın.. Af erin, varol 
Hacıcığun, sen sahiden bulunur 
adam değilmişsin; zannımdan 
fazla akim evvelmfş. Dediğimi 
yaptın, şu adaya ~dm. Evla • 
dma ne m~habbetli, ne müşfılC 
bir baba olduğun da bahsi diğer •• 

.<Aıtsur Yll') 
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- Bu hacı ef en'd.i elbette doğru, 
namuslu bir adamdır. 1şi ona an -
!atsam belki bir çare bulur. 

Buna karar vererek seslendi, 
atlıyı davet etti. Fakat atlı gelir
ken köylünün içine şüphe düştü. 
Ya kendisini aldatır da elin'd.en 
alırsa ... V :ı g çti. Amma gelen 
atlıya da bir şeyler söylemek la . 
zımdr. 

- Ne istiyorsun? Beni ne diye 
çağırdın? 

- Affet, hacı efendi, demin -
denberi bir türlü hesaplayama -
dım. Şu tarlanın kaç dönüm oldu
ğunu söyler misin? 

- Ne sersem herifsin be! Benj 
bunwı için mi çağırdın? 

Atlı öfkelenerek hayvanr mah
muzladı. Köylü yine derdine bir 
çare bulamamıştı. Bu defa yeni -
den çağnmaya mecbur oldu. Ar -
tık ne pahasına olursa olsun akıl 
danışacaktı. Atlı yine geldi. Bu 
sefer öfkesi tepesine çıkmıştı. 
Muhakkak köylüyü tepeliyecek -
ti. 

- Gene ne istiyorsun? Galiba 
ecern rreldi. 

- Yok, affedersin, hacr cf endi. 
Söyliycceğim, söyliyeceğim amma 
ben de nasıl diyeceğimi bilemiyo
rum. 8ey ... şur:ıda ... işte şu kazıl -
mış toprakların altında ... 

- Sö~ lcsene be adam. 
- lşte bu toprakların altında 

bir define ... buldum. Ne edeceği -
mi bilemiyorum. Kuzum hacı e -
fendi, Allah rızası için bana bir ö
tüt ver. 

Atlının öfke.C\i rreçti, yüzü gül
di r·r 'ki d~J-"ka dii~ ·1ndü: 

·· ·· l ne! Srına yol 
gös e ir'm amma ka~ılrğınr iste-
rinı. 

- Yarısını veririm hacı efendi. telif plak aqriyatı. 11 Tokat!ı)'alldan 

Hacı efendi atından indi. Hey. ~:.~ı!e~~:k~.2~9 k~:ıe.:;10, ~~~~~ (kinci beş yılJık programın tatbiki 
helerini de indirdi. no refakatile. Sttidyo an'atklrlanınq 100 • l L• h 1; 

- Haydi bakayım §U altmlan tarafından 20,ıo ltlldyo cas, tango ve mJ YOD 11a 3lCaDaC3ıt. 
çıkarıver hele. Mlreetn ıruplan. 21,35 IOll haberler. 

Hasan Baba, topraklan açtı. A- Saat 22 den sonra Anadolu ajanamm 
VUÇ avuç altın çıkarmaya başladı. gazetelere mabıus havadis servili veri. 

yerde büyücek bir küme oldu. Ya- 1ecektir. 
nı başında da küp kınkları top • BUDAPEŞTE: 550,5 m. - 18 ha. 
lanmıştı. Hacı efendi, hakmzhk flf 111U1ikl (orlr.) Offenbeeh ... Le Sa • 

voyard., (uvertür) Lehar: Oold uQd 
etmemek için altın yığınının iki Silber, Massenet Sdnes pittorequea, 

ikinci bet senelik ıanaJİ pro
ıramının eaularını bazırlıyacak 
olan komiıyon çalıımaaını bitir • 
mİf, ikinci bet aenelik proırama 
ıöre ıirecek mevnlar teebit edil
mittir. 

Bu mevzulann hazırlanmaıı 
için raportörler ıeçilmi9tir. Bun -

lar çalqmalarını Male 
bclar bitirecekler ve t 

vereceklerdir. 

müsavi parçaya ayırtarak her iki Kaach: Lied, Nıgypal: Verllcbte briefe, 
parçayı, iki heybeye koydurdu, a- Vıninıer: Mar§ 19 hah. 1930 kan,ık 
tının sırtına yükledi, kendi de bin- kons. (Keler Pınte~i. U'l'erti!r, Verdi 

di. Köylü ne olacak diye bakıyor- . Trniatı fantezi, ~har: • G~af v~ Çikolata fabrı·katorları Bak 
du. O, atını mahmuzlıyarak ba - Luxembourı vals, EiJenbcrı. Dıe Müh v 

ğırdı: le in Scbwaru Wıld, Job. Straua: Dic ga baet vurarak hı• maye ı•sted 
• Flcdermauı Potpuri, Vecaey Valse Trla Y 

- Yarısını, yanı altınlan ben te, Hubay: Rosenczarda!'.) 20 20 ıpor 
alıyorum, öbür yarısını yani küp 20,45 R. piyeıf 22,zskeman ve 'ş:ın kon 
parçalarım da sana bırakıyorum. ıerl. 24 Jenl Farlraı in Zlıın orlr. 1,05 

Son kelimeyi söylediği zaman haberler. 
artık uzaklaşmı~tı. Hüseyin Baba BUltREŞ: 364,1 -. - ıs hafif mu
bir iki dakjka şaşkın şaşkın arka· tiki, 19 konf. 19,15 cas. 20 hab. ıo,15 
sından baka kaldı. Sonra aklını caı 21 R. piyeel. 21,ss Viyana ~üziii 
toplıyarak h f din' 'tt'ğ' (~~k. ve pn) 22,30 hah. 22,45 Vıyana 

, acı e en m gı 1 1 muz. devam. 23,SS bab. 
yolu gözden kaçırmadı. Köye dof ROMA: 420,8 ... _ 18 Augusteum' 

":1 ;yo~~andı~nı aı;ıl~dı. O da deli dan nakn konser (aralıklarda bab.) 20, 
gıbı koye, evıne gıtti. Genç ve çok 20 hah. 21,35 R. piyesi. 23 cazband. 2J, 

güzel olan karısına iii anlattı. 4S hab. 
Kadın sordu: 

- Nereye gittiğini biliyor mu
sun? 

- Her halde hana inmiş ola -
cak. 

- Pek ala, ben yapacağımı bi
lirim. Yalnız itime karşına, ne 
dersem onu yap. E mi? 

BORSA 
aa. 1. 93& 

lllzalannda )'llda llareUI olanlar, eze. 
ıla4e _ .... ,e...-en11r. .. ...... . 
.... ll .. bfMll ............. . 

•LC>Dflıa 

•NffJOfk 
•Parla 
•Kllbo 
* Brtllaıel 
• Atlna 

PA•ALAlt ., . 
121-
157.
tM-
88-
2' -

•vı,... 
*Kadrld 
• Bertfll 
•Vll'IOft 
•lladıapefte 

* Btllrref 

Şehrimizdeki çikulata fabrika-t /tl.Uanmu Pntriilden · 
törleri, Ekonomi Bakanlıjma mü- Jifi sama, ,.lıerin in 
racaat ederek, himaye ıörmeleri- ni inse ietle etrnelı l 
ni İltemektedir. Fabrikatörlerin mesele INılılımtla eooelcr 
bu müracaatı ıu suretle hüli.aa • mi Balıanlıfına miiractıat 
dilebilir: tilr, mürocaatimi~ haldi 

Bir iki aene evvel toz kakaodan lartlL Meıele lıomiıYoıt11 
50 kurut iıtihlil resmi almudı. etlilmifti. Komi.70n do 
Şimdi 150 kurut alınıyor. Bu yüz- oamifti. Falıat itila W, 
den çikulatanm maliyet fiati art- çıkmaclı. Eğer lıomUyoıı 

~·fbr· Fabrikalar çikalatalannı n tatbik etlilecelı olur•.' 
ucuza mal ettikleri zamanda, Su - lelıetlere çikulata ihracı 
ri7eye ve Halehe ihracat yap1Jor· olacalıtır.,, 

lardı. Bu ihracat durmafhlr. Şehrimizde 10 çikulata 
Bir fabrikatör diyor ki: kası vardır. Bu mü 
- "Tiirlri~ pJnılataları, Sari- 1500 den fazla itçi ~b 

7911• ue Holepte rolı rafbet eör. dır. Ekıeriıini kadınlar t 
ınİİftii. G.,.. iltreat yapabilin~. mektedir. 

................................................................................. 

ÜLKEMİZDE 

Eski eserler tarihi mezarla 
kazılarak aşırılmış! 

Mani•da Usunbunın köyü J4· Maniıa Aıliye ceza mahk 
kınında meydana çıkan banati ıönderilmiıtir. 
kadan ba•ılanm ortadan kaldır 

Proföıör Sıddık 

kon/eran$ "~' 
lstanbuı hukuk fakül 

nı profesör Bay Sıddık 
mir barosunun daveti · 
mire ıitmittir. 

Profes6r lzmirde bar 
tip ettiii aylık konf er 
bu aya ait olan konf 
mittir. 

Konferansın mevzuu; i 
kukunun en önemli bir . 
ti va eden (idari fiil ve 
!erden devletin mesuliyetl 

Konferana . Halkevi ,. 
verilmittir. 

tarafından yuıl-w olall 
DGa vı Yarm Terclme 

40 uncu kitabı olulllır '' 
aahlfc olmamna ralmtn fi 
VAKiT KOtOphaftellw laef 
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reni Fransız kabinesi 

Mecliste 100 reylik bir 
ekseriyet kazanacakmış 
Flandenin dışbakanlığına gelmesi 

Ingiliz dostluğunu kuvvetlendirecek 
(Üstyanı 1 incide) 

~d•nlarda.ki ihtilafların önemini 
0 ~ hafifletmektedir.,, 
· Eko de Pariı' den: 

11

8. Flandin, B. Lavalin dış si
J'aıaaınııı tamamiyle aksini takib 

Sarra ut' nun bu defa kurmuş oldu
ğu Cumuriyet temerküz kabine 
si, üçüncü Cumuriyetin kurulu -
ıundanberi 101 inci ve bu tefr1! 
devrenin bqındanberi de 11 inci 
kabinedir. 

ey)iyec .... • . b' . 
li egını, yanı ızı zecri ted • içinde: Demokrat sol cenabta:n 
ll'ler macerasına atmaktan çeki. 4, radikallerden 6, radikal sol ce 

ltece~-ı· a k .. 1 . . D 
ı,· . 5~ çı: ç.a soy emıştır. ene nahtan 1, sol cenah cumuriyetçi • 
~ır kı ka~ine buhranının güttü • }erinden 4, aoıyali.ıt cumuriyetçi • 
. gaye hır tek adamın değişme· !erden 1, sol cenah uıüıtakillerden :,:t bir istikametin değiştirilme. ı, ve sırf müstakiJlerden de 3 ki!i 

en ibaretti.,, vardır. 
Gene bu gazete: 
"B Yeni kabine, Laval kabineaine 

ac:.Ja. u kabkine, bu teşrii devrenin nazaran daha ziyade aola maildir 
),j ~n. ço müteveccih olan ka -

neaıdır.,, diyor. YENi KABiNEYE DÜŞMANCA 
d' Popüler de B. Leon Blum' da VAZIYET ALANLAR 

1
Yor ki: Paris, 25 (A.A.) - Meclisin 
"B' 1 ,. ır u usal birliğe pek benzi • merkez ve sağ cenah ıuruplar:, 

eıı ııenit bir temerküz vücude Sarraut kabinesine kartı daha zi 
~eti1111ek niyetiyle hareket eden yade soğuk ve hatta bazan d ı 
il ~arraut nihayet, içerisinde ha. hasmane bir tavır takınmıtlardır. 
~ aval tortuları sürüklenen fa • Bay Flandin'in başkanlığı al .. 
1:.i: !~~ herıeye rağmen radikal tında bulunan Demokratlar blrli,. 
fık b. a ~et arzeden karma karı· ğine mensup saylavlarla senatör . 

B ır nım vücude getirmiştir. ler, altı müstenkife karft ittifak!a 
le l . La.va} yalnız dışarda hıra • verdikleri kararda, kabinede ınev 
11 

t ltlttlda kalmamış, fakat buhra-
": da k-:l"ıfınamış ve hükUımet o- ki almış bulunan parti üyelerin; 
tQrn l-ezYıratı haricinde kurulmuf· takbih ve bilakiı, ıurupun iznin~. 

.,, almadan Sarraut hükiimetine İfl~ 
INC/LIZ MATBUATI NE rakten imtina eden ve böylec~ 

D0$0NOYOR? parti disiplinine riayet ıaıtere!l 

"lürk,, deki: 

Hsk Bn~ou 
Erkeğin kadın kıyafetine 
girdiği iyi bir komedi 

filmidir! 
F ernan Gra vey ! F raıı.şızları!ı 

hu kanı sıcak, sevimli komedi ar· 
tistinin latanbulda timdiye değin 
birçok fılmi gösterilmİ§tir. Bun · 
lardan "Dütes olacaksın,, filmı, 
muhtelif Ginemalarda tekrar tek · 
rar gösterilen bir filmdir. Bir 
müddet · evvel, ilk gösteriliş• 

"Tü~k,1 sınemasında olan "Patron 
olsaydım .• filmi de çok hoşa ait 
mitti. Ayni tinemanın bu haftaki 
programını, gene F ernan Grave 
yin yeni hir filmi teşkil ediyor. 

"Aık bandosu,, ismindeki bo 
fihn, Fransızça sözlüdür. Müzi1( 
ve prkı da bulunmakla beraber. 
aııl kuvveti komedi tarafındadı!. 

Müzik, biraz da şarkı, filmin ko "Atk bandosu,, filminin yıldızı f ernan Gravey 

medi havaaındaki tatlılığı artın . "::::::================================== 
yor. Lakin. müzik ve ıarkısı bu 
lunmıyan bir film olsaydı, genel 
ayni ıeyi söyliyecektik: Komed~ 

tarafı kuvvetli olan bu film, esa5 
itibariyle iyi bir filmdir! 

Bu filmde dokunulacak bir c(. 
het, filmin ikinci yarısındaki bazı 

sahnelerin fazlaca uzatıhnuıdır. 
Bu sahneler, adeta tiyatroyu an · 
dırıyor ve vakanın yürüyütii, ilk 
yarıdaki hı:.ıtm kaybediyor. 

V~k'a? Bandoda çalgıa iki Al'· 

kadııış1 i,t. bulabilmek için ~adın kı
yafetin giriyor 'e bir kadın ban. 

dosunda iş buluyorlar. Her iki er ·( 
kek, bandonun ıözbebeii olan kı
za atıktır. iki arbdaf araaında 
rekabet b~t1öllerince ve bilhaua 
bunlann kadm kıyafetine girmiJ 
bulunmaları dol&Yf:Iİyle, komik 
haller biribirini takip ediyor. Ay
ni zamanda erkek kıyafetinde o
larak ortaya çıkıyorlar. Diğer ta 
raf tan kıza batkalarının da öte -
denberi kur yapmalarım hesab~ 
katars.anız, hayli eğlence! ve so -
nunda her ,ey, - bermutat - tat
lıya bağlanı or ! 

Fransızlar, filmlerinde gittikçe 
mauafı esirgiyor1 ekonomiyi ter • 
dh ederek, filmleri mümkün ol • 
duğu kadM ucuza çıkaımağa ba • 
kıyorlar. Meseli., bu filmde de V.&• 

ziyet öyledir. Amerikalılar gi~j 

masraflı d"'orlar ortaya koymak. 
tan çekinmitler ! Rejisör, dekor 
eksikliğini kendi maharetiyle ka
pamağa çalı~ıyor ve doğru.su ol • 
dukça muvaffak da oluyor. Tem· 
sile gelince, ...... ona da diyecek 
yok! 

i 

'tetlondra, 25 (A.A.) _ ''Deyli azayı da tebrik eylemiştir. 
k-b~ra.f,,, gazetesi, yeni Fransız Bu kararda, bazı üyelerin di · 

41 ıneaıl\in dr, siyasada lngiltere sipline kartı gelmit ve Sartaui: 
ın ~kt hir el birliği ile ça.l!fB.cağı kabinesine "anca'k kendi mauti -
IJ~~eaaını ileri sürerek diyor ki: yelleri altında,, i,tirak eylemi! ol-f-~--..... -----------------._.--.-.----------------------c-...· a.rtaut hararetli bir Milletler malarına esef edilmektedir. " y l l d ı z,, sinema$ ı n da: *Sumer,, deki: 

de '!eti taraftarıdır ve Flanden KABiNE ALEYHiNDE REY 

t Otedenberi İngiliz. Fransız u·e r ~es o o~ H 1 8 8 ~ s e ~,.yor 1 "Siyah Gözler" ve ! ~tt~i ıneaaiaini istiyen bir dev • VERECEK OLANLAR 
tt •daınıdrr.,, Paris, 25 (A.A.) _ Bay ~ı~ " "Vazife Kahramanları,, 

ı:ı ''Moming Post,, gazetesi ise, Marin'in başkanlığı alımdaki c~ B f d -b -h -d - k-- - . --- k 2 ı "Sümer,, sineması, bu hafta 
. d ctnden'in, bir çok nutuklariyle muriyet federasyonunun kabine - u ilm e a se ilece t~k artıst, pc zıt ro evvelce gösterdiği bir filmi tekrar 
~ ••bit olduğu üzere ltalyaile nin aleyhinde rey vereceği zanne- birden yapan Edvard G. Robinsondur! programına aldı. Bu film, bal>.. 
·..ı 2ll4tnanıak arzusunda Laval • d'l. 9efkatini ve fedakarhğmı mevz•J 
\('-ll 1 ıyor. "Herkeı ondan bahsediyor!,} suretle, va.kanın yürüyüfü, bir ke. 
•I ~eri kalmadığım ve binaen • S ı· ti · · kabı'oey edinen "Siyah gözler,. filmidir . 
.. eyh lll"f . ~ d . osya ıs er ıse yenı c; Bu cümle, timdi "Yıldız,, .sinema· re sanaryodan kolaylaşt'D:ılmt ?· ' 
dl·ı-e . ll rıt zevcrı te hu·lere gi· k h tt h"' k t takip ede TurJ·anskinin ortaya koyduguu bu 

•u k arşı ne a 1 ... re e sında gösterilen Fransızr• sözlü Sonra reJ'iıör Con oFrd, muvaf ~ -·ı aıne arşı durac;ıg"'ını yaz • 1 h kk d k' k l t :r- F o·'zl" fı0lmde Harrı· Bor •..q.._:ctadır. cek eri a ın a 1 arar annı a· filmin ismidir. uHerkeı ondan fak.. Hele Edvard G. Robinson, ransızç.a s u ' 
l!ı l'k t · l d' Bu grup kabine baba, Simon Simon klZI, Jan Pi 
C~u gazete diyor ki: 1 e mı§ er ır. ' bahıediyor!,, Biz de! temıilde_fevkalide!... ·s • t kk"l ta dan tarnamiy\A yer Oman da kızı ıeven delikanlı ..1, .. lllrrau. t kabinesi, &imdiye ka. nın eşe u rzm - Bu filmdeki mevzu, Gangster Evvelce de birkaç filmde görlı 

q J ı '1' lm ki beraber u rollerindedirler. Üç artistten bu tı·~· . <lVa ın Cenevrede takib et • memnun o ama a ' . tempolu bir mevzudur. Ancak, bir len bu artist, bu filmde iki rol bir-
'51 ı i · taalluk eden buı filmde en ziyade tipik oyniyan Si · 'du •Ya.sadan ayrı bir siyasa ile mum sıyasaya . .. · müessesede katip Coneıin 1 nu den kapıyor. Hem de biribirine 

C nyayı hayrette bıralmnyacaktll'. sebepler dolayı~ıyle ona ıene m~- maralı halk dütmanı Manyon sa pek zıt iki rol birden!.. Pıaınk mon Simondur. Jan Piyer Omon, 
erıel"ren • 'k· ı h et edecektır ı küçük rolünde kusursuz. Harri 6piicG}d ın ı ı vanağına tatlı tat ı za er · mlmaaı, yüz benzer iği dolayısiyl~ mızmız, iyi yürekli kitip Cones!e- , 

Ce • er konduracak, MiJietler YENi FRANSIZ KABiNESi BU ikiıinin biribirine karıtbrılması müthiş haydut Manyonu o temsU Bor da babayı, her zamanki kud. 
"~ıydetinde kollektif emniyetten SEFER DE SAC CENAHIN baıka Ganı•ter havalı filmler ara· ediyor. Bu tarzda çift oynay'' retine yakla§an bir oynayiıla ba • 
'ıubueı k~hfakat Franaanın ce • HUCUMA U(;RIYOR ıında bu filmde yeni bir hattır. - hele ıiıakiyaj değiıikliği olma - şarrr vaziyetinde .... Reji bakımın· 
IUc 'b· C\Fr 1 ududuna 250 bin lti§i A ) E t....n.,.nk S bu l b·ı· • dan aluayı~lar, yok değil. Müzik. •ti ır rC\nıız ordusuna te!ı.::ıbül Paris, 25 (A. . - n D ,.... xraıuıa. göre, bu o ve o aanı a· dan - hakiki artistlik ka ı ıyet, T 

lrt-el1 bir .anla,mayı bozmıyacak . havadis gazeteleri tarafından iyi rak, öyle bir karı91khk alıp yürit. iıter. Edvard G. Robinaonu b,ı iyi takıinı edilmi\tir . 
. ,, karşılanan ikinci Sarraut kabine- yor ki ..... Ele geçmesini temin ede filmde böyle bir artist olarak gö· "Süme::-,, ıinemaıı, bu eski fil· 
Viyana 25 (A A ) R si ıağ cenah gazetelerinin şiddet. cek olana 25,000 dolar vaadolu ~ dük t me ili.ve olmak üzere programma 

Sherı) • ' · · - esmi li hücumlarına uğramaktadır. Bu· 
t'ut k ebı.n t~hmin]erin~ göre Sar· na mukabil, kabinenin kurulUfUn· nan haydut ele geçinceye, yafli so- Seyredeni sürükleyici bir filnı krsa bir röportaj filmi de katmış-
F'Iand!l ınesınin te$ekkülü ile B. elan pek de memnun olmamakla na deiinl olan "Herkea ondan bahaediyol',, tır. "Vazife kahramanları,, iın,i 
llteı;\ F11 dı~ bakanlığına getiril • V. R. Börnetin bir romanındaıı filminde, kendiıinden bahsedilf! altında gösterilen bu kısa filmde d~Jı. rkanatz - İngiliz el birlii!ini beraber, sol cenah gazeteleri ona 
celll· ısı. daştıracak ve Milletler oldukça hüsnü kabul göıteriyor. ınülhein olarak yazılan ıenaryo, cek tek artist, odur. Çünkü bütün aktüalite film operatörlerinin kat~ 
dec~k;.tı otoritesini de takviye e- lar. emsaline nadir rastlanır ,ekilde, yük ve bütün muvaffakiyet ond& )andıkları meşekkatler, göze al · 

\! rr. Petit Parisien diyor ki: rayet ustalıklı hazırlanıtııftır. Bu Temsil yükü ve muvaffakiyeti ! dırdıkları tehlikeler göz önünde":t 

i~;~~~~(A.A.)-''K~. ''~ruzlapanc~ri~tib·==========================~ g~~ı~~A~inmMd~m~· 
bi11.esi:rdn11:y., gazetesi Sarraut ka- ruma kabinesi gibi görünen yeni telif aaho.IPTda insanların iıtiye ... 

''B n Fİn bahsederek diyor ki: kabine, genel seçime kadar zah • rek ve istemiyerek ne gihi me,ek-
diittüi .. a~den, Habeş harbi ile metsizce dayanmak ve müsait bir Basın Kurumunun çıkardıg.., 1 kat ve tehlikelere atıldıkları, ak < 

l'l kurtu h'l'li~kü'l vaziyetten itaba· hava içerisinde bu seçime nezaret 
lt a:rmakt d h tüalite parçalara bakıldıkça göı; eöat ~ a a az musara • etmek imkanını kendisine verebi. 
L ''Kllbi~etulrh.,, b'l lecek oldukça geniş bir ekseriyet 1996 A_ iman ag'W 1 önüne geliyor. Bu filmde lngilizca 
11:'-n1.1 ranrnın ı umum bulacaktır. Ü olarak, sözle izahat da veriliyor. 

ı nu esasi h "k" I . ,, 
a -~ ... u um erme aykırı Maten de diyor ki: Aktüalite film operatörleri 1 
t •çddıgın • rtl l E il 1 bf lb "' d H b "'lledild'"' . 1 v~ aynı ıa ar~ "Dış işlerinde, B. Paul Bon • D g ze r yı BŞI armagaoı ır akikaten, u gölgede kalan in . 
ti ilıti 1

1rını ve hır takım husu cour ile B. Flandin'in yeni kabi • I sanlar, çok fedakardırlar. Güç, ilr· 
• taı an ta · · 1 • · kl · F Mil Biitün •aylavlarımızla ga%ete dlerimizin ruim albümü içindediY •tınl'll· n hnınıy e netice · neye ııtıra erı, ranaa.nm • ı kütücü itler başarmağa girişirler, 
"tl,N;' olclufunu,, kaydediyor. letler cemiyetine ve Franaız •in· Ç J K T J Bu girişmeleri, hayatlarına da 

FRANSIZ KABiNESiNDE giliz dostluğuna dayanan an'ane. mal olacak mahiyettedir. Ve bu. 
PARTiLER vi ıiyasasmı mW!afaza etmek az.. --••••••• 50 kuru.:: ~ 2S (AA.)" mini belli etmektedir. Esaaen, ı~ 'I na rağmen daima gölsede kalır • 

· · · - Bay Albert giliz ıiyaıaıının inki,afx, ton za. lar !_. 
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Biz, alelade ampuller, yakın bir zama
na kadar tasavvur edilebilen en iyi ıştk 
kaynağı idik. Artık bitti. İyi ışık lazım 
olan her yerde bizi, ÇİFT SPİRALLt 
YENt TUNGSRAM ampullerile değiş-
tiriyorlar. Maale11ef bu hareketleri çok 
yerindedir. Çünkü TUNGSRAM am
pulleri daha iyi ışık vermekle beraber 

fazla cereyan sarfetmiyorlar. 

ÇİFT SPİRALLI 
., ..... ' 

TUNGSRAM 
' 

Günün ampulüdür. 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 
1 - Bir kiloauna 110 kurut oe ğer verilip ekıiltmeıine iltekli çık

mıyan 10,150 liralık sade eksiltmesi ~1-936 aalı günü saat 15 de 
pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - tik teminatı 761 lira 25 kunıflur. Şartnameıi parasızdır. 
3 - Eksiltme Ankara Genel Komutanlığı kurağmda yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girmek ittiyen lerin teminat makbuzu veya Banka 

mektuplariyle pazarlık aaatinde komisyona bat vurmaları. ( 49) ( 147) 

Sinir ve akıl hastalıkları 

kemeıinden: 

Erganyan karısı ve Hosrof kızı Oje
ni vekili tarafından Beyoğlunda Feri- 1 

' köyünde kuyulu bağ sokağında 44 No. 
lu evde oturan Ahmet İhsan namı di
ğer Abraham Viktor aleyhine 934/ 1183 
sayı ile açılan tashihi kayıt davasına 
Zare Pekmezyan ve Edvart Pekmezyan 
ve Yervant Pekmezyan ile Karakaş ve
ledi İstcpan, taraflarından 5-12-936 
tarihinde verilen istida ile işbu davaya 
iştirak eylediklerini bildirmişler ve 
mahkemece de davaya ahiren iştirak e
den hissedarlann istidalanndan bahl·. 
le müddaaleyh Ahmet İhsan namı di • 
ğer Viktor Abrahama ilanen tebli • 
ğat yapılmasına ve muhakemenin 17-
2-936 pazartesi günü saat 14 de br -
rakılmasına ve müddaaleyhe ilan gü -
nünden itibaren yirmi gün mühlet ve· 
rilmesine karar verilmi§ olduğundan 

mUdahil hissedarlar tarfından mahke -
meye verilen istidayı adı ve adresi ya -
zılı dava olunan ilan gününden itiha· 
r en yirmi gün içinde mahkemeye nıü -
racaatla tebellQğ etmediği ve muhake
me günü mahkemede bizzat bulunrr.a · 
drl;7. veya bir vekil göndermediği tak -
dirde hakkında gıyaben muhakemenin 
yapılacağı ve bu baptaki 5-12-935 ':'. 
istida sureti mahkeme duvarına asılmı~ 
olduğu ilanen bildirilir. (19371) 

Z AY t 
322 doğumluyum, alaydan aldığnn 

askert tezkeremi .::ayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
(Galatasaray lisesinde müstahdem Bo -
yabatlı Ali oğlu Besim.) (V.N. 12989) 

KAYIP EHLİYETNAME 
415 numaralı şoförlük ehliyetname -

mi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
hlikmU yoktur. 

Şoför Süleyman oilu Adem 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete
ye girmek için Lee, zartmm kts§esine (ga· 
zete) kelimesi yazılmalıdır. 

KUJllık latlyen okurlar, mektuplarma 
10 kuruşluk pul koymalıdırlar. 

BuılmJyaD yazdan geri g~ndermekten, 
layı11etats yoll&DDlJI mektuplarm ıctne 

konulan paralarm kaybol.mumdan, UA.ıı 
olarak çıkan yazılardan dolayı. direktör -
IUk, llstUne eoru sorgu almaz. 

Giinü geçmİf aayılar 5 lnınqtur 

Adre.:!nl detfotiren aboneler ~ kuru§ 

öderler. 

Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 0u.eıem1zc1e cıkaD Jaa1ar1a ne1m1er1ıı 
Caialoğlu Hililiahmer caddesi Keçlgören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 l:-b;;;;e;;;;r;;;;bakla;;;;;;;;;;;;;;;;;;..ı;;;;&iiiiiiiiiiikea;;;;;;;;;cll;;;;.ıiii1ç1n ... c11riiiii.iiiiiiiiii ... iiııılil 
Ev: Ka4ıkög Bahariye Cevizlik Tramooy istaagonu karıısında ileri sokak nu 
mara 3. Telefon: 60791 

Birinci ilk 
kitapları 

okuma 
çıktı 

Dil devrimine göre Kültür bakanlığı 

taraf~dan hazırlanan ilk okuma etap· 

lannm birinci aıruflara mahsus olan da 

Devlet basnnevi tarafından çok nefis bir 

DA., c.tv&NC aıo' Q•OI 

A .. TIN CHhOI 

tekilde baaılmıt ve satıp çıkanlmı~trr. 
Genel satı§ ve dağıtma yeri: VAKiT 

kitap evi • İstanbul 
Bu kitaplardan bugünden itibaren 

Türkiyenin her tarafına dağıtılm&>kta 

olduğundan V AKIT' ın her yerde bu . 
lunan satıcılarından da temin ve tednik 
edilebilir. 

Fiab: 15 kuruıtur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehaam 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
tanbutda Divanyotunda (UM) numa • 
ralr hususi kabinesinde hastalannı 
kabul eder. Sah, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki fı
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ve 
ev telef on: 22.'l98. Kışlık telef on :21044 

En son çıkan Türkçe p1aklar listesi 
AX 1881 • Mahmut Celalettin 

Sen ne şekersin 
Sensiz cihanda, (Hicaz gazel) 

AX 1882 • Küçük Nezihe 

Ağladım acı çektim 
Gül pembe 

AX 1884. Nennin Eşref Mutlu 

tçin coşun Efeler 
Melek misin nesin sen 

AX 1885. Müzeyyen 

Balkonda saatlerce 
Ay öperken 

AX 1883- Ruhat ve Sıtkı Baba 
Kan koca analşması 

AX 1886. Safiye 

Hala yaşıyor 
Aşkınla yanan 

AX 1887. Erzincanlı Şeri 

Urfa mayesi 
Oyun havası, Leyla 

AX 1888 - Birsen Şemsi 
Güzel İzmir 
Gül - Tango 

AX 1889 • Seyyan 

Bir çift kiraz. (Foks - Trot) 
Tahassür. (Tango) 

Ruhat, Sıtkı Baba vt: A. Ona 
Ana baba nasihati 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan 

T eahhüdünü yapamayan müteahhi d nam ve hesabına 2089 !ıra 80 
l'Uf tahmin bedeli 543000 idi 4800 buz hayvan mıhı açık eksil 
ile 10/2/ 936 pazartesi giinü saat 13 de satın alınacaktır. lstekl 
tartnameyi parasız komisyondan alabilirler. Eksiltmeye girmek 
teyenlerin eksiltme gün ve saatinde 156 lira 75 kuruşluk ilk temi 
makbuz veya banka mektuplarını komisyona vermiş olmaları. "3 

Liselerin edebiyat koluna mahsus 
Cebir kitapları çıktı 

Liselerin son sınıf edebiyat kolunda okutulmak üzere K'ult· 
Bakanlığının programına dahil bulunan Ali Hikmetin cebir lôtab 
DEVLET basım evi tarafından basılarak sah!a çıkarılmıfb'. 

Fiyatı "77'' kuru,tur. 
Satq merkezi: VAKiT .evi • Ankara caddeai latanbııl 

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

Posta T. T. levazım müdürlüğünde 
Satın e.hnmasına lüzum hasıl elan 30000 metre tek nakilli ı 

kablosu açık eksiltmeye konulmuttur. Eksiltme 7 - Şubat - 93'
rihinde saat 15 de yapıla~aktır. Muhammen bedeli 640 liradır. lıt 
lerin mezkur tarihe raıstlayan Cuma günü muayyen saate kadar 
liradan ibaret muvakkat teminatlarını idaremiz veznesine teılim 
rek alacakları makbuzla ve şartnamede yazılı vesikalarla bir 
Ankarada Posta T. T. U. M. Binasında satınalma komisyonuna 
racaat etm~leri lazımdır. Bu bapta ki şartnameler Ankara -la Lev 
Müdürlüğünden, Beyoğlunda Pos ta T. T. binasında Leva71111 A 
yat muavinHğinden parasız olarak verilir. (3709) (8031) 
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Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiş;yi 

zengin etll)~tir. 
4. cü keşide 11 Şubat 936 daJır. 

Büyük ikramiye : 35.000 Lirad~ 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

ferle ( 20.000 ) liralık bir mükafat 

CtLİM Kd'pR.ÜyE '1A~Oı 
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Nqriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil 


