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SAYIFA 

00 say/avın 130 u Venizelos taraf
darı olan Liberallerden seçildi 

Bir çok fırkalarden müteşekkil bir kabine 

işçiler ve fabrika sahipleri! 

Sl~den soruyoruz ı 
iyi mal · çıkarmak için nelere 

ihtiyaç vardır? 
kurulacaöı tahmin olunuyor 

Yunanistanda 1 Ye:-li çoraplardan 
yapılan . şikayetler 
haksız mıdır? seçim 

\'unaniştandcr . t ~ 
ll\lltk re.. . • bır .teçım yapılıyor. 
k d Jınıının td .. .. cfa ol ssusunden sonra 
0Planıyor arş~k bjr n:eb'uslar meclisi 
. • ınıd' 
ltnlcrıe b "' ıye kadar yapılan se -
a u deıakin' tdır. B ın esaslı bir farkı 
i u da evv lki rcr hUki\- e seçimler partici 
aldc bu dJet .k?ntrolü altında olduğu 
lan Denıf:akinın bitaraf bir hükumet 

t?nd rcıs ka bi . . a Yapıı nesının nezareti al -
VaJ... nıış bulunmasıdır. 

·ya bu satı l 
nGı b r an yazdığımız srra-

C:c·· u seçı.ın· · 
J " ın kesin olarak neti-

11 de~·ıd· . gı ı, Bazı seçim daire -
erın toplanması işi bitirile

. nizelistlcrin mi, yoksa 

Soluli• 

rtilerin mi daha faz- tan bundan sonra milli birlik hükumeti 
racağı anlaşılmamıştı. Ba ile idare olunacaktır. 

t r~ liberallerin, diğer Yunan milletinin dostu olan Türk-
ana a ralcılann çokluğu ka· ler bu memleketin iç işleri ve aile kav-

hcrabcr da • bahsediyordu. Bununla 
tık rneydan 1laldiden şu hakikatin ar . 
lebilir: "iu: 'i~ktnı§ olduğu kab'lil edi -
bir· ~ · anısta.nda iki bilyilk parti 

•ne Yakı °Pli• ti\itft • 

galan ile asli alikalı olamaz. Türkleri 
aliblandıran gey dost Yunanistanın 

sadece kuvvetli olmasıdır. Yakın do • 

"'RU~-.Ulli~YJP'" 
hiç b' ndn Onu . . b 1 d ita 1rinin öb~ · n ıçın un ar an mak gibi Uzerine bir insarilık vazifesi 

tısız bi ur tarafı yok etmesi im -
ltlistıer r klşcydir. Bu takdirde Veni _ almış olan Balkan antantı içindeki ge-
\tall'ılı b' ço Uğu kazanmış olsa bile de- refli mevkürıi muhafaza etmesidir. Bu 

ktalcııa ~r hükCtnıet kurmak için eski balamdan son seçimin büyük bir inti · 
b rıa ele) zam içinde olup bitmesi gerçekten Yu· 
l!riJıet· e vererek anlaşmak mec-

rı •ndc ol ~ nanistanm dostlarını memnun etmiştir. 
1 erin acagı gibi eski kralcı par- Bu gilzel neticeye göre artık dost mem 

b Çokluğ 1 
Un.tar h • u a dıklan surette dahi teket ve milletin acıklı tecrübelerdeıı 

r vcnız r •ni du e ıstlcrle uyuşmak zarure- kurtulmuş olduğuna hükmedebiliriz. 
Ya"aktır. Netice olarak Yunanis- · ASIM US 

ltalyanlar yeniden bir 
hastaneyi bombaladılar 

licil;, • 
"- e,ıaro,.,c1 

. ~ıtlrv4tiı1 
Y(Jll.fft it-' 
h7 b.:VtlJıo"\t 
~ll~ı: 

IÖtd.. a casuslar .. ı· al 
l'>ıQh llftİnii:ı •6,. ~a .. ı cez andırılıyorlar bakınız: Casuş, resim-

VolrırlQrl ~ 1
' baglanmıştır . levhada "Vatan hainleri böyle 

il 1. ·" •ozle · QoeıiftQ el '' vardır. Casuslar günlerce bu halde bırakılır ve 
11 

Q P.ek ~ok bulunan akbabalar tarafından parçalanır 
.(Yazısı son haberlerde) 

\lenizelos 

iyi ve temiz iş ~ıkrmıyan bir 
İ§çiden ceza kesen müesseseler 

1 

var. Buna kartı iyi it çıkaran İ§çi-
lere de mükafat verilmesini ileri 
sürenler görülüyor. 

Ayni bahis üzerinde bir fahri· 
katör de, iyi mal çıkarmanın her 
ıeyden evvel mütehassıs İ§Çİ me
selesi olduğunu ve bu itibarla ıa· 

nayi tedrisatına. ehemmiyet veril
mesini icap ettiğini söylemiş bu
lunuyor. 

Bahis, yerli mallarımıza müm-
Atina, 27 (KURUN) - Seçi- kün olan sağlamlığı ve nefaseti 

min son alınan neticesine göre vermek olduğuna göre mevzuu 
muhtelif fırkalardan aşağıdıaki mühim ve münakaıaya değer bu. 
sayılarda saylav çıkmaktadır: luyor ve alakadar itÇilerle fabri .. 

Liberaller (Venizelos taraftar- ka sahiplerini dütüncelerini . ıöy· 
lan) : 124; Çaldaris fırkası: 65; lemeye dav~t ediyoruz . . : . 
Kondilis fırkası: 60; Metaksa fır. Jıçiler ve fabrika sahipleri! c 1 

kası: 11; komüni tlel' 16 cumuri Düşüncelerjnizi bize -bildiriniz, 
yetçiler: r2. yazalım. Yalnız bu yazılar kağ1-

'"'*~ yerli çoraplardan tiki.yet e • 
den bayanların hakıız olduğuna 
dair bir itÇinin ıöylediii ıöz1eri 
de okuyacaksınız. 

Bu saY,Ilar 288 tutmaktıa,dır. dın bir tarafına yazılmıt bulun -
Geri kalan 12 saylavın hangi par- malı, uzun olmamalı ve mevzuun 
tilerden çıkacağı henüz belli de- hududu dr~ına çıkmamalıdır. 
ğildir. Çünkü ·bazı yerlerden da - Bugün 8 inci sayıfamızda Eko
ha seçim neticeleri gelmemiştir. nomi sütunumuzda bu mevzua ta
Yalnrz bu 12 saylavın da 7 sinin alluk eden yazılar bulacak, bu a - ediyor. 
Venizelosçu parliden, 5 inin de ~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yanda gördüğünüz reıim Av· 
rupa gazetelerinde çıkan bir ço
rap reklamıdır: Sağlam bir çora· 
hın bir finonun tırnakları altında 
kalsa bile yırtıJmıyacağını itaret 

Çaldaris fırkasmdan olacağı tah· 
min edilmektedir. Bu hesabı doğ
ru sayarsak Venizelosçu partiden 

. . 

Almanya ve müstemleke işleri 
131u'.:~~vf::ı!\::~a~u~uteşekkn Hitler kadınlar hakkında 
bir kabine teşkili henüz müşkiı1 

görülmektedir. Çünkü Kondilis ı d •• •• • • ? 
bufikremuhaliftir.Fakatkuvvet ne er uşunuyor. 
le tahmin olunduğuna göre ya 

Bay Demircis, yahut da Sofulisin "Ü)• • t' d •• k ·· ld v k 
başkanlığı altında bir çok fırka. ımpıya ıar a mum un o ugu . a-
l~rda~ müte~ekkn bir kabine teş- dar çok Fransız görmekle sevinecegv iz 
kil edılecektır. " 

HER TARAFTA VENIZELOST

ÇULAR KAZANDI 

Atina, 27 (Kurun) - Yuna. 
nistanda dün yapılan intihabatın 
kat'i neticeıi henüz alınmış değil
dir. Maamafih şimdiye kadar a • 
lınan neticelerden liberallerin ya
ni Venizelistlerin diğer partiler 
namzetlerine nazaran daha çok 
rey kazandıkları anlaşılmakt:ıtlır. 
Yeni mecliste 300 meb'us buluna
caktır. Venizelistler mecliste 135 
- 140 meb'uı bulunduracak•arı· 
m ilm;t edivorlar. 

'Sonıt Sıı, 11 ~W. 1 ı 

www--
Mısırda vaziyet 

çok teh 'ikeli 
Vefd par hs de kabjneyi 

Bay Hitler, ilk defa bir Fran-
sız gazetecisini kabul etmiştir. Bu 
gazeteci Pari - Süvar gazetesinin 
muhabiri Bayan Titaynadır. Bu 
hadise Alman - Fransız siyasası 

bakımından büyük bir alaka ile 
karşılanmıştır. . . 

Kadın gazetecinin Hitlerle ko
nuşmasına ait ajansın v!!r.diği kı. 

(Sonu, Sa. 11 Sü. 3) 

Berlin Olimpiyadına iştirak _,_....., -

teşkil etmezse Kral bir ~ ~~};~---
nevi diktatörlük kuracak lAlmanyaJa kı§ olimpiyadının yapılacağı sahalarda alınmq güz.el bir 

'(Yamı 10 ncu Sayı/ada} lotoğral. .(Yazııı 6 ıncı -sır...~. 



ita/yan - Habeş harbi -
ar ye iden bir )Kıralın cenazesi 

h . b b I d I bugün kalkıyor 

vaziyet 
-------------

General Grazyani'nin hedefi Harar, şi1" 

Askeri 

astaney· om a a ı ar 
lf eyetimiz dün 

ordusunun hedefi ise Desiyedir. Fak 
yağmur mevsimine kadar ltalyanl 

Beş hasta kadınla iki hasta 
çocuk yaralandı 

Paristen Londraya 
Hareket etti 

Londra, 27 (Kurun) - Kral 
Gorge'un cenaze töreni yarın ya. 
pılacak:tır. Her memleketten ge -
len heyetler bugün burada hazır 

buralarını zaptedemiyeceklerdir 

Eritre Cephe:.inde: 

Ayın 21, 22 ve 23 ünde Makalle 
nin ıimali garbisinde, Habe§lerin, 
Dorya muharebesine bir cevap ola
rak, ltalyan irtibat yollarına yaptık· 
tarı büyük taarruzun plançosu bir 
dereceye kadar nnlaşılmııtır: Ha • 
be§ler, bazı ehemmiyetsiz ltalyan 
mevzilerini zaptetmişler, fakat asıl 
muharebenin gayesi olan Makallenin 
şimalle irtibatını tamamen kesmek -
ten ibaret maksatlarını elde edeme -
mitlerdir. Muharebeye fta!y.anlar • 
dan bir faşist fırkası ve iki yerli fır· 
ka, Habet tarafında da Ras Kassa ve 
Seyum'un takriben 30 bin !<işilik or • 
dulan iştirak etmişti. İtalyanlar, ölü 
ve yaralı olarak, 700 kiti kaybetrniı· 
ler, Habeı zayiatının 5000 olduğunu 
iddia ediyorlar. 

tind6"0girittiği harekatı tekrar ,ı. 
maktan baıka yapacak bir te1. 
mıyacaktır. Hakikaten, Grazi,-l 
ticeyi, baıka bir yerde değil, 
ri olarak burada aramalıdır. ita/yanlar ilerlediklerini, Habeşler de çe

virme hareketi yaptıklarını bildiriyorlar 
veya yolda·.bulunu.yorlar. 

Dolo muvaffakiyeti, ona, 
ve arkasını dü§Ünmeksizin il 
imkanını vel".ir. Bu §Üphesiz bir 
dir, fakat hepsi bu kadar,,. Adisababa, 27 (A.A.) - !tal· 

yanlar 18 kanunusanide saat se • 
kiz buçukta Makalle civarında 
bir hastahaneyi bombardıman e • 
derek beş hasta kadını yaralamış 
!ardır. Saat 14 de tekrar gelerek 
yeniden iki saat kadar bombardı
man etmişlerdir. Bu bombardı -
manda attıkları küçük kanatlı t or 
pillerden iki hasta cocuk varalan-.. . 
mrştır. 

A vusturyalr Dr. Şuplcr, Adis • 
~baba Ktzılhaçma bir protesto t€1 
grafı göndererek Milletler cemi • 
yetine tekrar müracaat edilmesini 
istemekte ve hastahane üzerince 
ki beynelmilel Kızılhaç işareti 
pek bariz olduğunu kaydettikten 
~onra: 

l talyanlan n bilhassa hastaha -
neler üzerine saldırdığını görün
ce bombardımanın önüne geçmek 
için bu işareti indirdik,, demek -
tedir. 
iT AL YANLAR İLERLiYORLAR 

MI? 
Roma, 27 (A.A.) -İtalyan res 

mı harp tebliği: 
Somali cephesinde, bir mofürlü 

kolumuz, Gala Borana ile Sidamo 
arazisinin hududu yanında ve Ne
ge11inin 70 kilometro şimalin'de 
kain radoraya bir akın yapmış -
tır. DUşman gayet az bir muka • 
vemet göstermiş ve bir mühimmat 
deposunu yaktıhtm sonra geri çe
kilmiştir. ~ir çok esir alınmış ve 

Kamutayın dünkü 
toplantısında 

Bir çok esaslı layihalar 
müzakere edildi 

:Ankara, 27 (A.A.) - Bugün 
Fikret Sılayın başkanlığında ya • 
pılan Kamutay toplantısında ar -
tırma eksiltme ihale kanununa 
bir madde eklenmesi ve pamuk 
ıslahı hakkındaki kanun layiha • 
larmm ikinci müzakereleri yapı
larak kabul edilmiş, Rizenin Se • 
limiye köyün.den Piyade oğulla • 
rmdan Mustafa, Safı oğulların • 
öan Hızır oğlu Hüseyin, Hasan 
oğlu Bekir, Demirci oğullarından 
'Abdi oğlu Hakkının ölüın ceza • 
Ianna çarpdmalarına ait mazbata 
tasvib olunmuştur. 

Türkiye ile Finlandiya arasın
'daki ticaret mukavelesinin ve 
Türkiye ltalya arasındaki ticaret 
mukavelesi ve klering anlaşması
nın 30 birinci teşrin 985 den iti • 
haren mer'iyete girmek üzere bir 
ay daha uzatılmasına ait anlaşma 
nm tasdiklerine ait kanunların bi
rinci müzakereleri yapılmış, d~v
Jet Demiryollan ve Limanları iş -
letme umumi idaresi memur ve 
müstahdemlerine tekaüt maaşı 

tahsisine, polis teşkilatı hakkın • 
öaki kanuna bağlı cetvele yeni , 
oen eklenece~ kadro hakkındaki 
kanunlar da müstaceliyet kara -

bir çok mühimamt erzak ltalyan- HEYET1MlZ LôNDRADA 
lar eline geçmiştir. Paris, 27 ( A.A.) - Be§İnci 

General Agastini kumadasın- Corcun cenaze töreninde buluna· 
da bir rurhlı otomobil müfrezesi cak ola n B. Arcu ın bCJ§kar.lığın
Dana Parma boyunca bir ilerleme daki Türk heyeti bugün buraya 
hareketi yapmıştır. Bir Yunanlı gelmif ve bCZ§ta B. Suad Davaz 
sübay idaresinde bulunan Habeş olduğu halde Türkiye büyük eı · 
kuvvetlerini kaçırdıktan sonra, çiliği erkanı ile Fransız dıl iıleri 
bu müfreze, Dolodan 210 kilomet ve harbiye bakanlıkları delegele -
ro ilerde Malka Murri mevkiini ri tarafından •elamlanmı§tır. He. 
işgal etmiştir. Bu muharebede Ha yet Londraya hareket etmiftir. 
beşler 1467 ölü vermişlerdir. Hava•'ın •andığına göre B. A
HABEŞLERE GÖRE CENUP rcu dönüıte Pariı'Je bir veya iki 

MUHAREBELERi BlTII gün llalacaktır. 
Adisababa, 27 (A.A.) - Ras FRANSIZ HEYETiNiN LON. 

Desta kuvvetleri ile general Gra. DRADAKI TEMASLARI 
ziani kuvvetleri arasındaki mu - Londra, 27 (A.A.) - Fransız 
harebcler artık tamamiyle bit . Cumur batkanı Bay Lebrun, Vic -
miştir. toria durağında dük dö York ta -

Negelli ve civarında gayet ça· rafından karşılanmıştır. Bay Leb
buk surette müdafaa tertibatı a • run'ün yanında bahriye bakanı B. 
lınmıştır. Negellinin bir kaç kilo- Pietri ile Douvres'a kadar kendi -
metro Şimali garbisindıe ltalyan . ıini kar§ılamaya giden Fransanın 
Iar yeni bir tayyare karargahı kur Londra büyük elçisi bulunmakta 
maktadırlar. Bu karargah, kuş ba· idi. Fransız Cumur başkanının ya
kışı ile Adisababaya 440 kilomet. nında general Gamelin ile gene -
ro uzaklıktadır. Ras Destanın ka ral Denain de bulunmakta idiler. 
rargalu umumisi yeniden, Negel - Victoria durağındaki karJıla • 
~inin 60 kilometro şlmallndc Uar· '"""""' ............. -·nt mia f r perve 
dera da bulunmnktadır. kunini:lan gayet önemli olmuftur. 

Muharebelerin en büyüğü, Ma- Kralın kardeıleri gelenleri dostça 
kallenin 75 kilometro şimalinde, kartılamakta idiler. Kral sekizinci 
Agula - Hauzien yolu üzerinde Edvard ise bu esnada Buckingham 
cereyan etmiştir. Habeş askeri sarayına gelen yüksek mi~afirle -
mahafili, Geralta eyaletinin çe · rin ziyaretlerini kabul eylemekte 
virme manevrasına devam niye - idi. Burada İngiltere kralı, Ro -
tindedir. manya kralı Karol,'ün ziyaretini 

Türk Kuşu 
Atatürk Planörcüleri mizi 

takdir ettiler 

kabul etmiıtir. 
Yüksek misafirlerin geli§lerin

de binlerce kiti Victoria durağın
da bulunmll!lardrr. İtalyan veli -
ahti de nerede ise gelecektir. Ken 
diıi durakta beklemektedir. 

Belçika kralr, Danimarka kra
Ankara, 27 (A.A.) - Türk lı, ve kraliçesi ve Bulgar kralı da 

kuşu alanında çalışmalar gittik • bu ziyarette beraber bulunmuşlar· 
çe artmaktadır. Cumartesi günü dır. 

Muharebeden sonra, Ha!>eşleri ta
kip etmediklerine 1rörc, halynnlnnn 
da zafer iddiıusmda bulunmalan ha
kikate uymıyan bir iddiadır. 

Somali Cephesinde: 

ltalyanların, Dorya muharebesin
deki uviatlarını hala neıretmemc -
leri mühim bir noktadır. Dorya mev
kiinin büyük ehcmnüyeti olmadığı 

ve h alyanlann Ras Desta'yı bırakıp 
tekrar Gorahai nuntakasına gitmele
ri lazım geleceği mütaleaunda bu • 
lunmuştuk. Fransız generali Duval 
yazdığı tenkitte Habeı cepheclrindc· 
ki harekat ve bu noktalar ha!<kmda 
şu mütaleada bulunuyor: " ... Habe§· 
ler, münferit taamızlnrda ekseriya 
muvaffak oldular. H~ halde, haly n 
arek:mnıcıgırıaşurdılar ve onlan 

'1aha ihtiyatlı davranmağa mecbur 
ettiler ve bu suretle, rnuz:ıffcrane bir 
mukavemet hisıi bile verdiler. Faka t 
imparator bununla iktif~ etmedi. Tig 
re, Ognden'de il:i ltalyan taarruz 
cephesine aldığı müdafaa vaziyetine 
taarruzi bir hareket ilave etmek iı -
tedi, RM Desta'yı, Dolo'ya, ltalyan 
Somaliıine ve Oeaden ordusunun 
Mogadişyo ile irtiba t yolunn taamı· 
za memur etti,,. FraT1sız generali, 1-
talyan hıırckatının bir bııı~kın olma· 
dığını söyledikten sonra Ras Desta'
ya karıı kazanılan muvaffakiyetin 
ehemmiyeti ve neticeleri ne olacak • 
tır sualine ıu cevabı veriyor: 

"Bunun ehemmiyeti oldukça Z..'l • 

yıftır. Takip esnasında garba doğru 
fazla ilerlemeleri ltalyanlan, kendi

leri için hiç bir. faydası olnuyan, sa· 
pa bir yere götünnüıtür. Ras Desta
nın askerleri, kendilerini kovalayan· 
lann karıısında büsbütün takats1z 
düıtükleri zaman ltalyanlar için, 
Grazyani'nin daha evvel, Sasabeneh, 
Dagabur, Ciciga ve Harrar istikamc· 

Fransız müneklcidi, fiındiki 
yet nasıl mütalea olunmalıdır .e 
reıal Badoglio, yağmur me ' 
den evvel, harekat için mevcUt .. 
içinde ne yapabilir? Sualine ıcart' 
fikirlerini §U suretle izah ediyor: 
kadar az zaman içinde onun 
Adiaababadır. Fakat, Habeş P' 
tını almak güç olduğundan bİf 
mazsa mare§al, Cibuti demi 
zaptetınek arzusunda bulun 
Bunn için de, general Grazraaİ 
dusunun Harrar ve Diredava'>4 
ması icap eder. Gorahei ile 
arasındaki mesafe 400 kit..:........,.• 
Harrar da Dircdava'dan 50 
re uzakur. Harrar yaylasına 
dan evvel 400 kilometre!ik dal 
her §Cyden mahrum bir arazi ' 
çilmesi lazımdır. Bütün bun1 
ay içinde baıanlabilmesi akla 
görünmüyor.,, 

Fransız generali, aon olar.Is; 
rare cephesinde de, ltaly 
Makallcden 300 ki!omctre c 
bulunan Desye'ye varanuya 
ve bunn muvaffak olsalar bile 
ferini Habeılerin baskınlarına 
korumak ve yollan düzelt~ 
bütün ltalyan ordusunu yo! 
dizm..<ı.k lazım geleceği nctic:e.i 
rıyor. 

Diğer cihetten, Torino'da 
Gazetta del Popolo ismindeki 1 
gazetesinin aakeri muharriri 1 
ğı uzun bir tetkikte Dorya m 
besinden ıonraki vaziyet h 
ıu mütııleada bulunuyor: ".Ral 
ta'nın ltalyan nrazi~ine akın · 
li bertaraf edildckten sonra, 
Grazyani'nin Raı Naıibu ile 
ba§lanılan muharebeye tekrar 
etmesine bir mani kalmam1ıtıt· 
neral Grazyani'nin artık ti 
bakabileceğini iddia etmek bir 
ya sayılamaz. 

HARP, HARRAR YAYL 
DA NETJCELENECEKTtR. 
yolJar, bilhassa Fransız ve 
Somalisinden gelen kervan yol~ 
§İmendifer bu mıntakada bi 
leri için Harrar'm ltalyanlar 
fından zaptı, Habe§ imparat 
nun çökmesini mucip olacaJctır• 

Bugün, yeni vaziyete göre. 
beı İmparatorluğunun can e~ 
nuptan zaptetmek daha kolay 
tur • ., 

alanda çok mühim uçuş ve atla - HALKLA POLİS ARASINDA 
1 

yışlar yapı1mı§tır. Şef Planörcü Londra, 27 (A.A.) - Dün, kra 
Abdurrahman ve Raif yap lın cenazesi önünden alay halinde 
mıtlardır. Paraıütte batlıyan geçmeğe hazırlanan halkı zabıta 
saniyeli uçuşlarda iki gencimiz dağıtmak isteyince, Veıtminster 
paraşütelerini sekiz saniye geç kilisesi civarında bir hadise çık
açarak atlamışlardır. mııtır. Halk gürültü çrkarmış ve 

Hikmet 2000, bayan Yıldız zabıtanın müdahalesini şiddetle Mısırda vaziyet hala buhra 
2100 metreden paraşütle atlamış. protesto etmiıtir. 
lardır. Bir aralık, polis kordonlarının Yeni karşıklıklardan korkul uy Başlangıç Planörleri üzerinde yarılacağı zannedilmitse de, ni • 
beden terbiyesi talebesi nıle ve hayet halk Baldvinle görü~mek 
kısa sıçr malar yapmıtlardır. Sov- üzere batkanlığa bir heyet gön • Kahire, 27 (A.A.) - Kabine( tu muhafaza UH'siyesine 
yet Rusyada yükselen Planörcü _ dermittir. buhranının önüne geçmek üzere kabine buhranının haUolu 
lük mektebini bitiren Bayan Sabi------ yapılmakta olan müzakereler de- ' aleyhine ve İngiliz aleY 
ha çok muvaffakiyetli uçutlar Herşeqden evvel Alman vam etmektedir. Son dakikaya takını nümayişler olmuşttıı:: 

kadar bu hususta hiç bir terakki rede Sanayi mektebiniı: 
yapmııtır. Bir lig., i 

B b 1 1 d 
müşahede olunmamıştır. Çünkü bir çarpışma olmuş ve blll 

u tecrü e eri öğ e en evvel M" 'h 2 (A A ) AJ · 
genel kurmay talim ve terbiye he· unı • '. · - .m~~ Ali Mahir Paşa, kralın arzusu Ü· bınası tamamen harap o 

t. r· .. l . k. . Nuyonal SO$yalıst Talebe Bırlığı zerine, parti şeflerinin bitaraf ka· Nümayişçiler, mel;tebi ya ye ı ıe ı ve uye erı ta ıp etmıt - . 
1 d' nın onuncu yıldönümü münasebe bineyc devlet bakam olarak ve dır. 1\1ansura ile Darıl• . 
er ır. ·ı B H' l b' k ,. 'hl Öğleder. sonra cumur reisimiz tı e ay ıt er ır nutuk iradede müşahit sıfatile girmeleri üzerinde ·arışıklıklar olmuştur. J{a 

rek hilhaMa ıtu sözleri söylemis ısrar eylemekte, halbuki Vefd nümav. i~i ve 1 ~ JlOlı's v. arft Atatürk sahaya gelerek gençlerin . :ı- t ":N v 

bu çalı§malnrının takip ve takdir tır: partisi bt'ı kombinezona yanaşma- tır. 

etmitlerdir. 

riyle müzakere ve kabul edilmiş • 
tir. 

Kamutay çarşamba günü _top
lanacaktrr .. 

"~Iilli birlik, ancak hususi me'n maktadır. Polis silah kullanınıık 
!aatler feaa edilmek suretile vücu Vefd §efi Nahas Paşanın süku- riyetinde kalmıştır. i.ıı' 
de getirilebilmiştir. Biz, Almanlı ftUlllll11t111.-..ınııu•••ıı-mn•••mnnımıtıııııııımııırn•mn-m11•11111m• Eğer 24 saat içinde kab ıı 
ğm tarihi inkisafmda Alman zi vazife, bütün milleti hatta icahm ranına bir hal çaresi bultl 
mamnarlarmm uhdel~rine t Q?'Ct da Şiddete müracaat. etmek sureti yeni kanşıklıklara intizar 
tüp e'den bir vazife görüyoruz. O le milli birliğe kavuşturmaktır.,, maktadır. 



retler 1 
n sıkıntısı ve 
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(I). 11 7Gı"!"a Gialat; 
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Ticaret odası Liman Hanını satın 
almak için para arıyor 

F. •• oUııle-ım söylemif -
..._._atilain._ ear"YUHla Tokatlı 
~ önce aördiifii itibar• 

Ticaret Odası genel sekreteri 
Bay Cemalin, Ankal'aya gittiğini 
ya~mıştık. Bu seyahatin Oda büt-
çesini götürmekle beraber satıl • 
makta olan liman hanının Oda ,,.;: """'1ıfı öıbet bir 

elJ..1' ....,.,.danberi defi!. --......, =_.. • tarafından alınması için Bakanlık r ,..a._... •u.cenr. . 
~ı .,..,., nezdinde teşebbüs yapmak üzere 

:..:..._ "Aeem diyP. acı- 1 ld .. ;; · 1 k d" ..__. drtlii, Tarlı oliafu yapı nuş. o .,.u sby ennıe te ır. 
rtcQ lıovald y Öğrendiğimize göre eski liman 
~ a. eni ltarlle - şirketi tarafmdan 360 bin liraya 

L.:... .,. •nra yaı yaz _ ;'"'IJI...., ~ 4 yapılmış olan liman ham şimdi 
te.ı. eferli bi .. ar- 90 bin liraya l\'lehmet Ali ~drnda ~._ A run. Bıı tırlttultlf rok 

•111fOJeler ~ rtl 11 bir tüccann üzerinde kalmıştır. 
A.n.li ..,.,.;;. I'~ ":. Liman müdürlüğü bina~'& 85 bin 
oe "-"i laialerine e:., , lira vermiş olduğundan Ti.car~t 

· 8a ~eri 6i 
1 
T .. °._ Odasının binayı, doksan bin Ji -

,_.,,1H-.L• r ar~ rt al b'J ... l 
~ olaralı ne bir rayr a ınrsa, a ı ecegı sanı • Liman Hanı 

!L.~ de "'ecmacııcla netr• yor. . 
~a. 6a ~erin de- Yalnız Ticaret_Odasmm bu pa- dar bu sarayın odaıun kendi malı 
~iı vahlar l•pan· rayr nereden temın edeeefi mev • olan Zahfre bol'888mm üstünde 

,_.... · • •erti. HiluiyJe- zuubahs olmaktadır. Ticaret Oda- yaptmlacağı söyleniyordu. Bura. 
:.._rlrl !'laalıo lbann oltlu sı mecliSinin geçen toplantımnda da yapılacak binanın projesi de 
~ ... nıecmaolartla ve yapılan gizli celsede bina mesele. hazırlanmış bulunuyordu. 

• •'-uniYeUi bir :,, _ sinin düşünüldüğü sanılmaktadır. Yeni binanın inşaat masrafı 
~ Şimdi arluulaıum _ Ticare~ O~aaı esasen bir Tica- yüz bin lira kadar tutmakta idi. 

ziyade lehine bir iş olacaktır. Çün 
kü vaktile ayda 1400 lira kira ve
ren Ticaret Odası şimdi 800 lira 
aylıkla Vakıf hanının bir katını 
tutmaktadır. Liman hanı alındığı 
takdirde hemen buraya taşınmak 

·ve aylık masraflanndan kurtul • 
mak mümkündür. Yalnız yukan • 
da da yazdığımız gibi T:caret O
dasının yeni bina almak için elin
de mevcut parası bulunmamakta. 
dır~ Söylendiğine göre bunun için 
binanın Ticaret odalan bankası • 
na her sene aynlan para~an alır.· 
nıası ileri süriilecektir. Fakat Ba
kanlığın bu fikri de kabul edip 
etnıiyeceği belli değildir. Çünkü 
bu takdirde bütün Ticaret odalan 
ayni surette ayırdıklan paralan 
istiyecek ve birer bina sahibi ol • 
mayı ileri süreceklerdir. 

Netice, Bay Cemal Ankaradan 
geldikten sonra anlaşılacaktır 

Genel sekreterin bugünlerde gel
mesi ve gelir gelme·z, gene gizD 
bir toplantı ile bir karar verilmesi 
muhtemeldü-. 

tIIJI...,,. laerlıa: ~·Ben ret sarayı yaptırmak kararmı ver- Ayni para ile liman hanının alı -
,..n~~ .. " d~7eceMV. Ş:mdi mi~ bulunmakta idi. Şimdiye.ka. nabilmesi Ticaret Odasının daha 
,..,..., erin araınd a en t!!l!!!!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!B!l!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!IB!!!!!!!!!. !!111. !!!!!!!!!!9!!!~!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!1!8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!1!!!1• 

llıit ..,=:,~~ir. ~·"";~·Şehir tiyatrosunda! Aşıklar İnezarlığl 1 Ekmek ucuz'uyor 
~ı uaını ya· 

,_,. ,,._ . · Salihiyetı oımıyanlar da nereye aittir? Birinci nevi ekmek . 
~...,._, Yerlı matttıfa ' 11 k JO 

6f,. -..~ fiphe "kolo- loca ·~tır11orlarmı uruı para 
~-ı....:11.ıı~- °'•d m.:'..ıtıır. Vali ve beledJye reJsi Bay Mu. E•kafla Be ediye Belediye narh komisyonu dün 

ine. f41J"Mrn,,.. _ bittin Ustündağ bir kaç gece ev. arasındakianl~azfılc1ar toplanmış, Ticaret ve Zahire bor-
-~ -ao1ı- ve! Şehir Tiyatrosunu teftiş etmi~ EvkaJla beled)y~'W!sındaki sasından gelen un fiyatlarını tet-

....!, ""'•' an ..-. saıibi,eti olm1J$D bizi ldnlJeJe • anlaşmazugı lialfea' olan •J- ıaıt ~. BU tetkik netteeatn-
;-..,. 6a6alann ,o- rin loca açtırdıkJan ve koltuk a • lavlar komisyonu bupn öğleden de son hafta i~de DiyarJ?eldr 

la 7ıl4ır 1ae7 ,.,in yırttıklarnu görmüştür. .~ı.. ve havaliainden fazla buğday gel 
~o,.,_,. 6-1• • Bu hal belediye btitç~ ali· ::: ~ıı:~::~k te~· eliği cihetle fiyatlann düştüğü 

7 -IQftf naillerin •n kadar ettiği cihetJe önüne geçil - görülmüştür. · 
mesine karar verilmiştir. Daimi Komisyonun tetkik ettiğime· Çarşamba sabahından mute • 

seleler arasında Kasunpaşadaki 
encümen bu hususta bir talimat. Aşıklar mezarlığı da vardır. beı: olmak üzere birinci ekmeğin 
name hazırlamaktadır. fiyatı 12 ~ on bir kuruş 

Şehir Tiyatrosunda kimlere Evkaf burasının kendisine ait on paraya, francalanın fiyatı on 
parasız loca ve koltuk verilebile • olduğiınu ileri Sürerek belediyeye yedi kuruştan on altı buçuk ku • 
ceği tesbit edilecek, bunJ&rdan devretmemekte ve bu mezarhğı ru§8 indirilmiŞtir. lkinci nevi ek
başka kimse ücretsiz içeri gireJni· doldurmaktadır. meğin fiyatı 11 kuruşta bırakıl -
yecektir. Kendilerine loca ve kol· Evkaf Beyoflunda yapılan ye. mıştuı. 
tuk tahsis edilenler de handan ni binatarm araalarmdan çıkan 
ancak kendileri sabahleyin tele • taş ve tbprakJann buraya dökül· 
fon etmek surebite istifade .ede. meeine müsaade etmiştir. Ancak 
bileceklerdir. · · araba b8§1Da beş kunJŞ almakta • 

Istanbul daha z yade 
aydınlanıy_or 

lstanbul sokaklannı daha zi • 
yade aydmlatmak ve J§ık bulun • 
mıyan sokakları da I§1P kaVU§ • 
turmak için belediye reisi MuJUt. 
tin Ustündağ ile Elektrik şirketi 
arasmd& konU§Dlalar b.a§lainışbr. 
Bu anla§ma tahakkuk etiifi ;tak • 
dirde yeniden 1600 IAmba daha 
konacak ve bir müddet sonra bu 
lambalar iki bine ~ .. 

Bir lamba, kablonun uzaklık 
veya yakmbğma göre 8& lira ile 
500 lira arasında --.fa liizuni 
gösterir. Belediye bu meerafı kar 
'1lamak için yeni bir tesviye yolu 
bulacaktır. 

dır. Halbuki beledıiye buraya top. 
rak dökülm~ni evvelce yasak 
etmiştL lhtlIAf halledilmediğ; için 
Evkaf me-ıarlıfm sahibi · sTfatile 
doldurulmasına müsaade etmek. 
tedir. 

Finans Bakanı 
ıehri111 · zde 

Finan8 Bakam Bay Fuat Afra· 
lı, dün sabahki ekspresle Ankara. 
dan ailesile birlikte şehrinıize gel 
miş, Perapalas oteline iıunişth-. 

Bay Fuat Ağralı bir kaç gün 
için istirahat etmek üzere gelmiş. 
tir. Dün havanın iyiliğinden isti· 
fade ederek Büyükadaya bir ge. 
zinti yapmıştır. 

z:raat Enstitüsü bat 
as stan•arının bir 
müracaatı 
~ Yükaek Ziraat ensti • 

tösündeki sekiz baş asistan, seki • 
zinci derece yerine dokuzuncu de
rece addedilerek maaşlarının o • 
na göre hesaplanması dolayısile 
Devlet Ştirasına baş vurnıU§lar • 
dır. Asistanalr bir çok hulaıld se. 
bepler göstermektedirler. 

Mali yed en 0e'ediyeye 
sreçecek memur ar 
Maliyeden belediyeye geçecek 

bina ve arazi vergisi memurlanru 
tesbit edecek olan komisyon dün 
vilayette valinin başkanlığında 
ikinci toplantmım yapmıştır. 

Bu toplantıda belediye varidat 
müdüıii Bay Orhan ile başmUra. 
kip Bay Hayri de bulunmll§W. 

llUGlllılı tarilai, Wlıl 6ilnıf 7e • 

relı, bellıi iaıemiyerelı 7eni bir ~ 
takla tılımaf• baf!ar pJer. Bu 3·e
ni yattıfa, tnm...isi tatmalı, ibii
:e el ıızatmd, pg1179 '""" l'İlf
aiid '°""'*"atlı Nrilir. Dinya 
lamılalıberi ~ ,e,...!ni tlefit!ir • 
trNtliii İfİn, Jd,dma Mllllan bir 

yer )'imi )'CUCUI """•· •• )'acr, 
lıııo11et önibule yaltalılOllllUlfı n· 
nenler hrfUUlda alan iail•e7' 
6ayunırda. T elıler artUUHla tlip. 
ni lıa!dmnalı ~in kelle Hrenter 
~o/ı •örüldiifii ltalde, milletleriıı 

bir diiflrün afranda lal(f relı#ld .. 
ri, IHı,ralı °'tılılan İfİ'İlmİf ıq 
tlefildir. 

Ot.İenberi ıelıl.n., toplıılalı· 
lann tılelalana• 6a ölgiüiis _,,.. 
lalı •ö:e papar. Galiba 6a )'lb • 

tlea: "Ene 7"JHllun, im~
cemiyd 6atlıııl. de7ill .,... 
rU. "MllfCri uicdann Itır, "•.,.,ı 
ralai)'at,, lar ııytlıa11wunu tla ani• 
plan lıentli oiotlanltırunm ....,..,. 
malı ~ Wıınn-. birer flhrtcin 
botlıa bir te7 defil. 

EHi. illı ~""'- ...... -
,,., hep 661'• olııpltli. v • ..,., 
İfİle bU tle İllclnda "K.611,. .... 
Nlı, W"1ltı raı olna7flft 6lr:nd 
oılllllftllt ~ tlcfU, Mn oe 

lınoede ütef• Nnflft 6ir ıln
tlir. 

,..., --- ,.,. 6ir tlefiı • 
.... 6elirl701". Elli liri millet, 6ir 
Mddn N, aeıında Jirelılerinin 
birlilıte attıfını Mmaİf gi6ltlir Ar
tık ıü~ıüzün kanından, pc"'elae 
Ama ya1ıı1,,.... lmlcrıunM, in • 
Mnlıf• afu ....... ...,.,, .. 
Tarila •eeainJe 6a1 7Cni 6ir ta 
na 6ilmeın. l.ı.r lcentli ,_.,... 
tliitünmelden, üter 7flfna WIA 

ılanıılannılan ....,., Oİ'ftlll• t• • 
nü bir qılı ""'· Bıımı 1tir6ir- inWr 
mnseri ıilema. · 

Si7Utı)ll dolaoere, ilıi 7'Wlllilt. 
yalanttılılı Ji79 tanil .,,., iare 
•esmiften a7"1malt Utiyn 6b lrı
.ztn İçinJe7's. 

Baa ö)'le •eli10r lıi~ 6a ~ -~ ylmdan tlana,.,,. MW, 
aaoaı hrbal .. aın mewlcıın ._ 
tibwle lilüleni;por. Edıicl• tl6flil, 
tiinudleri tliulten, pı1ııırı .... 
doltlara 6ir alinılirtli. Son rar• 
pqntalar dslerıli lıi, '-sa. mi • 
.... tleiiJ. :ı.ı.ıeiir. Dill7« lunf. 
taam Pllelerle aiirenlar, ilmn • 
tlen 6aılıa ne 6ige6Uirl•7 .. llirif 
yolanda e1li rlri milletin el ete-. 
n,inl, 6cn 6iJ7'e ~ ll)Wldl'frn 
iM N)'l)'Onun. lnaanlılı, •olih ,,,. 
tı/ı ASJ>aille Lo1tmanı ~ti. 

S. Gezgin 

------------------------
Haliç is'ce'elerndan 

ahnan resm 
Haliç sahillerindeki bazı iak .. 

lelerden alınmakta olan reaimle • 
rin kaldmlmasma dair belediy& 
tarafından alAkalı makamlara bir 
müracaat yapıld1fını yazml§bk. 
Bugün haber aldıtunım göre ha 
yerleıin belediye ile hiç bir all • 
kası olamıyacağı çünkü Vakıf bu. 
lunduğu iddia edilmektedir. tak• 
lelerden yelkenli büyük kayık yük 
leiınıten 150, motörden 125, ma • 
vuna yükünden 80, orta kavıktaa 
70, sa.lahurya yükünden 50, pa • 
zar kayığı yÜkünden 20 eu ka11 • · 
ğmqan 15 kuJ1JŞ alınmaktadır .. 
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Ağırcezada yeni bir dava Dil yazıları Kış ortasında ağaçl - -
Mezbahada kesici Bekiri ~üne~-Dil t~ori· 

.. ld .. k . . M t I sındekı makanızma çiçek açıyor! 
o uren esıcı ura . (BQf taralı Jünlıü ıayımı=Ja) Ziraat Müdürü ekim vaziyetinin 

GUNEŞ - DiL h 1 
Dün akşam sorguya çekildi. Şahitler, bıçaklanan 
Bekir in kanlar içeriainde gere serilişini anlattı

lar. Suçlunun karışı da dinlenildi 

Günet - Dil teorisi yalnız ıü - olduğUDU, endişeye ma 8 
netten bahsetmiyor. Bu mefhum J d •• J •• 
diler abatrakıiyonlarm bqıdır. o ma ığını soy u yor 
Dilde esas mefhumlar, buıünkü et 

Mezbahada bir kesicinin bir 
kesiciyi öldürmesi davasına ait 
duruşmaya, dün ak53m geç vakit 
İstanbul ağırceza hakyerinde öaş. 
lanmıştır. 

Suçlu yerindeki, kesici Zarif 
oğlu Murattır. Öldürülen de ke -
sici Bekirdir. Kanlan arasında 
geçen bir dil kavgasından sonra, 
bu kıya işlenmiş, Bekir, kanlar i
çerisinde yere serilmiş, "beni Mu
rat bıçakladı,, demiş, can vermiş. 
tir. Dava şekline göre vak'a böyle 
olmuş. 

Dün hakyerinde sorguya çe -
kilen Murat, vak'ayı şöyle anlat· 
tı : 

- Bekir, benim üzerime sal -
dırdı. Onda çifte bıçak vardı. tki. 
miz öeraber yere yuvarlandık. 
Bıçaklardan biri, ona saplanmış! 

- Poliste böyle söylememiş, 
vurduğunu açıkça itiraf etmişsin? 

- Dövdüler de ondan! 
- Ya istintak dairesinde? Sor-

gu hakimine de ikrar etmişsin? 

- Tekrar dövecekler sanarak 
korktum da ondan! 

- Olen Bekirin kansı Şerife 
davacı yerindeydi. Şahitler çağı· 
nldı. llk olarak mezbahada kesici 
Abbas 'dinlenildi. Şöyle dedi: 

- O gün Murat koyun salha -
n asinaen g eldi. Sığır salhanesinin 
köşesinde oturan Bekirle iki, üç 
laf ettiler. Derken Muradın tara. 
:Undan bir yumruk geldi Bekirin 
üzerine ... Bekir, elile böğrünü tu
tarak gerisin geri döndü. Ben, 
Murat Bekire ~ıumruk savurmuş 
sanmıştım. Meğ~r iş başka türlii 
imiş. Birdenbire Bekir kanlar i· 
ç"erisinde yere serildi. 

- Bunların elinde hıçak gör
'dün mü? 

- Hayır, ellerinde görmedim. 
Ne onun elinde gördüm bıçak, ne 
·cfeounun elinde! Bckirin bıçağı 

ıibi teknik sözleri ile yüz bin tane Havalar ılık ve güneşli gitmek- 924 senesinde harar 
kınında imiş. Sonradan bu Murat delil idi. Belki 25- 30 ırup d•· te devam ediyor. Bir çok İstanbul yedi bu~uk, 912: 918 sen 
kaçtı. bilinde birkaç yüz abetrabiyon _ lunun denir. kenarlarmda, park • 

1 

nakıs altı buçuk dcrecey• 
- Bunların arası açıkmıydı? dan ibaret idi. Bunlar da "Aydm- Iarda paltosuz dolaştıkl~n görü- düşmü~tiir. 
- Hayır, zaten akrabalard'lr ! lık, parlaklık, hareket, mesafe, lüyor. tkincikanunun dün yirmi Diğer taraftan ağaçl 
Hakyerinde genel savamanlığı yer, toprak, zaman, sacla, aöz. ha- yedisi olmasına rağmen henüz açması bahçe sahiplerini 

temsil eden yarlardan Ahmet yat, aıda, ·büyüme, çoialma, kuv- kıştan eser yoktur. Bir ~ok yer. düşürmüştür. Çünkü bu. 
Muhlis Tünay, bazı cihetleri sor- Ali h f d' d ·L- Jerde ag~açlar çiçek ac;mı•, çimen- dan sonra hava birden bit' vet, a , e en ı, v.ı .. ,, en llNl - ";{ 

durdu: ret olabilir. Günet _ Dil teoriainde ler büyümeye, her taraf yeşillen· sa bütün tomurcuklar ve 
- lki taraf da iş elbisesi giy - ıüneıe Yerilen bu kerameti, Yer- miye başlamıştır. lar .soğuktan kavrulup 

miş vaziyette mi idiler, yoksa dı· mek iıtemiyenler, &teki abatrakıi- Ellerinde çiçek açmI§ ağaç da. caklardır. 
şanya çıkış kıyafetinde mi idiler? yonlardan hanıiıini beienecek _ 1r taşıyanlar ve bunlan kıymetıi İstanbul Ziraat müd" 

- lş elbisesi giymiş halde idi- lerdir? Çünkü mevzuu babao'an birer hedıiye gibi dostlanna gön. Tahsin bu hususta şöyle 
ler. Fakat, daha işbaşı olmamış • fey inRn dilindeki ilk abstralui • derenler göıiilüyor. ,,_ Havalann ııcak 
tı ! yonlardır. Abıtrakıiyon ve elar - Rüzgar dün poyrazdan lodosa yüzünden htanbulun baSI 

- Kesiciler bu vaziyette iken gı'ısementlerden ev"elki dile dönmüş ve hararet derecesi dün 
? rinde ağaçlar çiçek aÇlll Üzerlerinde bıçak bulunur nıu · (NUTUK = LOGOS) diyemezsi- 16 yı bulmuştur. Bu sene ikinci 

d B k kat bu aiaçlar lodosa - Bellerinde takılı ır. ıça - nı'z. Gu··neı. Dil teorisi ba·'-a kanunda hararet derecesi birden 
· · kl · .- yerdekilerdir. Poyraza lan, kesme işine gırışece erı sı - "Doım,, lardan daha kusurlu de- aı;:~gvı düşmemi•tir. .,.. 

)"4 ~ lan yerlerdeki ağaçlar ,.,. rada kından çıkarırlar! gv:.ldı'r. Fı'kı'r daı'ma her •eyin illeti- Geçen senenin ikinci kinunu I 
k · :s mrttrr. Havalann böy e • Şahitlerden mezbahada esı · Bu k · t ek b' ise fırtınalı ge"'mi!llti. Ve hararet ni arar. na varma 11 em ır ~ '$ mesi ve ıonra ıoğuk ıe 

ci İrfan, vak'ayı uzaktan görmüş. bı'lıı' ı'nceliıvidir. de nakıs 2,5 dereceye kadar düş· 
d b h t çek açan ağaçlara zarar Sebep olarak da, şun an a se • AG = iLK SES müştü. 

lıtanbul mıntaka11nd• ti: iptidai ıealerin en fenni tet • Son senelerde ikinci kanunun 
1 
... 

S b. '1 k vaziyeti rok iyidir. Evve ~ - ebep, ır aı e avgası ve kiklerini yapan Avrupalı "Char- bu kadar sıcak geçtiği görfüme • y 

· d k' ı· l k b' · H b k k mur yajdriından bundaJI aynı zaman a se ız, on ıra ı ır leı Callet,, dir. Bu zatın kuıuru mışti. atta azı imseler ırk 
l k l'b ' b d b b 1 d k ye mahal yoktur.,, a aca mış ga ı a. ~srk dillerini biri birine karıttrr - eş sene en eri u ay ar a sıca 

Sırasile şahit Refet, suçlu Mu- ~aıı olmuttur. Arapçayı bile görmediklerini söylüyorlarsa da Gelen haberlere göre. 
radm kansı Ayşe, Bekirin karae- Türkçe ile karıttırmı§tır. Fakat hatıralarında aldandıkları iddia Gemlik, lzmir ve havali 
şi Kadrinin kansı Hacer, Hida - teorisi eıaı itibariyle ıayet fenni- edilebilir. Çünkü resmi rakamlar havalar sıcak gitınektedit· 
yet, şahitlik ettiler. Bunlardan Ay dir. iptidai ıeıler her canlıda var- bunun aksini göstermektedir. larda da ağaçlar çi~ek 
şeye, ba~kan Kemal, suçlunun ka. 919 senesinin ikinci kanunun . hatta kiraz ,.e erik ~·eti 
rısı olması dolayısile isterse şahit- dır.Bu zat bunları üç cinse ayırı • da da hararet zait ikiden aşağı yasaya turfanda meY'·a 
likten çekilebileceği~i ~~I.di~n~~' yor: Grognement, Sifflement: düşmemişti. Bu seneki ikinci ka. mıştır. . 
Ayşe "Hayır, ben bıldııımı soy· ~ leNeM. ı ...... ıar •• u ... .ı., ,._nunda:.Ja. luu•arot: -it Di· cı ..... · ~ llunAn:e4~nd ela J.. 

!emekten çeldnmem. Yemin de e- dail!rda, ormanlarda, majaralar- ye kadar düşmüştür. 920 senesin· gitınek.ted~r .. ~araret. de 
derim,, dedi ve yemin ettirildik • da, çöllerde yaıadıklarma ıöre de . de hararet 18 dereceye kadar rada yınıu hın geçmış, de 
ten sonra, Bekirin Muradı evvel - bu tarzlardan biriyle konuttular. çıkmıştır. renler olmuştur. 
ce dövdüğünü, sebebini bilmedi • Bunlardan muhtelif gruplar çıktı - ----. 
ğini, sonra cinayetin vukua geldi- ANA KOK - Geçmiş Ku1unlar - Kabil üniversiieıı 
ğini anlatarak çekildi. "Etimoloji, morfoloji ve fone- 28 Klnunuaani 1922 çalııaca/c profe$örll 

Başkan Kemal, üyeler Sakıp ve tik baknnından Türk dili,, kita • Büyük harp kaça Efganistanda kunııaJ. 
AbduıTahman Şeref, genel sava • bında bütün aıll kelimelerin ha· 1 Kabil Üniversitesi için 
manlığm tahkikatın genişletilme- tında "Ai,, ıeainin, yahut bun - mal O mut den bir rektör istenmiştir· 
· · t v• · afık buldular Du YtlfÜlgtontlma bUfllrUdijine gö. sı ıs egını muv ı· 1 . :.. l • dan doğrudan dofruya çıkan ıea- re bir llkuat ilmi hoeuı runumı versite profesörlerinden . 
ruşmayı şahit po ıs enn çagırı. 1 - Ierin eskiden mevcut olup ıonra- lıarp maraflannı 108.30i6'6IJ22 do nemenci Kabil tlniversit 
ması ve bazı cihetlerin de yazı 1 e dan aenkoplandıiı yazılıdır. Meıe- lar oltınık lıaap tt111lttir. tör olarak gidecektir. . 
ilgili yerlerden sorulmasına karar li: Şöhret = On; kendini methet· Bu rakamdan FrflMGnın lıiaıni. Ayni zamanda bu 'ün~ 
vererek, duruşmayı 24 şubat pa • mek = 00 + ün + mek; izzeti ne 25ı81Z,731,flH; Almanl/flllfl 41 nin tıb fakültesinin n· 
zartesi günü saat ona bıraktılar. nefiı =Ot, Ut; terbiyeye davet müıar llllJ(JOMJO; ln,Uterege H diye ve diğer kısımların' 

------------------------- OO+fil;v~~~~ ~~A~~~n~~~M m~~m~~~u~ 
Keresteciler Hali varidatı Haliç vapurlarile Yem~, ZIRIS + ı iaabet etmektedir. ,_.ı,. 

ELOH, HELA, O • Cihan dilgunu umumigeıi 1713 çentler de gönderileceallP-
arthrı yor iskelesi tamir ediliyor SiS + IS + EA, HA, AHI, AHA. te I,5081J()O,fJOO doları ıermlıti. Bu lara verilecek r'naaş rn 

Belediye Kerestecilerdeki Seb- Haliç idaı·esi, vapurlardan iki- AGIOS, ACO + ACA = Bı;yük, mikdar 91' un~tlnde 4' milyara ile 150 İngiliz lirası a 
ze halinden altı ayda yüz bin lira. sini tamir ettiriyordu. Bu tamir Allah, Sahip, Efendi, Şeyh, Mü- balii olmuıtıir. 1120 •enulntle ite Kimlerin gönderileceği b 

· l · b' h fta katla bı'tecek barek... ZSO mll11ar dolu olmaıt..r. A11nı bı't edı'lm~A değildir. Ya Ya yakın varidat temin etmistir. ış erı ır a ya r , ")' 
.. d' ~ 'k· k v . Hayvani ihtiyaçlar ile totemik proluörün h~ıaplarıntı göre arı- tu"r bakanlıgı"" •nrafmdail Hazıran· sonuna kadar bu yeku - sonra ıger ı ·ı vapur rz:aga çe .. d ık nl aı•· 'kdar ız wa 

kt mefhumların dil münasebetleri an ' • an ""an ,,. ' d'l kt' nfuı yüz elli bin lirayı geçeceği kilece ir. mil11ar ZSIJIJ(J0,000 dolar kı11metln- 1 ece ır. 
tahnriİı edilmektedir. İdare, pek harap bir hale ge- bu misallerde ki.fi derecede gö · tlnir. YeniJen or la 

0 
Yeni Hal yapılmadan evvel be. len Yemiş iskelesini de tamire ka· züküyor. h açılac""'· 

. t' B . kelenı'n suda lmd'ı hayvani .. eten rıkan hir Esnaf cemiyetleri ısla •• ~ lediy&nin eski hal yerinde satılan rar vermış ır. u ıs J y 

sebze ve meyvalardan ancak se • olan ayakları çürümüştür. Yeni i- "Primat,, bu ıeıten, yani bu ediliyor Şehrimizin orta okUI ol 
ned~ yirmi bin lira kadar bir pa. da~e ii~ ?in l~ra har~ıyarak iske . (AGA YEMENT) den (ALL~H) Esnaf teşekküllerini ıslah et • karşılamak üzere tstarıb 
ra alıyordu. Halin yanma yeni bir leyı tamır ettırecektır. yaptı. Onu ıafak, aydınlık, ziya, mek üzere çalI§malara başlıyan direktörlüğü şimdiden~ 
kısım ilave edilip de kavun, kar- -- - Bu akşam saat ateı ve ıünet içinde kulland, ve Ticaret Odası esnaf şubesi, muh· almağa ba§laml§tır. ~ 

~ k d 1 insan oldu demek elbette dojru- telı'f teşekku··ııerin bü+"elerini ele yerlerinde açılacak yenı puz, sogan ve sarmısa a a mm. 20 de dur. Alı•trı"' ı bu idi, batka ne bu- "'.r 1 . . k' ·ı m1n 
ca varidat daha ziyadeleşecektir. 'S' alllll§ ve bu arada olmak üzere bu ar ıçın ıra 1 e uy&.... · 

lacaktı. teşekküllerin teklif ettikleri maa- ranmaktadrr. Bulunan İstanbul Belediyesi 
Komervatuvarı 

KONSERVATUVAR KOROSU 
(Orkestra ile) 

Şef: MUHtDDlN SADIK 
ve 

ALI SEZiN KUARTETi 
29 II. ci Kanun saat 21 Saray 

Sineması 
KORO: Hande!, Gluck, Schu -

mann, Haydn 
PROGRAMDA: 

Kuartet: Mozart, Cemal Reşit 
Gişe önünde beklememek için bi

letleri şimdiden almalıdır. 

BEYAZ 
GöMLEKLILER 

Türkçeye çeviren 
Vecihe Zeki ve 

H. Z~ki 

Fransız tiuaf ro~u 
HALK OPERETi 

Bu alqam saı 
20,30 da ' 

DENiZ HAVAS 
Büyük Opere 

Son 
Perıembe alqamı 

.. 
.. -~- ~~· 

' . ~ " 
•, ~ -, . 

1 • ~, 
\ -- .,"'( ....... .' 

: ... lt .· 
HALK OPEAE 

Zozo Dalmq ve Kofinyotisin ittiral::te 

Bu bir fiziyoloji, bir biyoloji, orta okullann ne ~ 
d rafları yarı yanya indirmi~. 

bir antreloji meselesidir. Mo ern b' "ıl&""'"" henüz belli d flk Tasarruf edilen paralann ır .,.. "'°&" JP" 
felıefe bu bilgiler üzerine kuru· binalardan bazılann~.I 
lur. Bu bilgilerden dolacak olan kısmı muhtaç esnafa bir kwnı da lann 1-2-8 üncii llJP'. "". ul. 

ileride bütün ali.kalı teşekkülleri ,.,,,~ (DiL "Prehiıtoire) i dahilind~ ça· Jeri okutulacak ve bıfl 
bir araya toplamaya yanyacak ııad 

Iıımak hiçbir vakit tulü emel sa- bir esnaf sarayı inşasına yanya • olanlar da 4-6-6 
yılmaz. caktır. Bundan bqka esnafa kil· açılacaktır. 

·ıŞehrimizde Ingiliz elçiliği ~~:~i verilmesi muvafık --B-IR-KA-VGA -~. 
kilisesinde iyin ___________ yede oturan lbrahin1 

Bugün İngiliz kralmın gömül - bir kaç lngiliz dükkanı de kapalı Cemil Turan bannda e~ ~ 
me merasimi yapılacağından şeb- olacaktır,. ken §Oför Mahmut ısıı:ı. 
rimizdeki Ingiliz elçiliği kilit;e • Diplomatik mahafile mensup ga etmişlerdir. Kavı;_., 
!inde de bir ayin yapılacaktır. Ingilizler siyah kravat takmakta linden lbrahim baflll 

ÇARDAŞ FURSTIN ! Bu münasebetle şehrimiz:de ve siyah şapka giymektedirler. mıştır. 



' l J 

;:~~--9!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!1!!!1!!!11!!!!!!!!!1!11 ____________________ !!9 __ 1!!11!!! ______________ S - KURUN 28 il. KANUN 1936 __ , 

Yabancı Posta S 0' il - \· f 

en~ıutun ( Kırkından. Sonra 
ültra modern 

ilin usulü 
bir Keşke zemzem 1(( Azanı Teneşir Paklar ' 

Su~n~ sön~~~~~(·~==.=Y=a==a=n=:=S=e=~-et_M_u_h~~=r=A=~=~~Ar~~=r~=
1

=···~~ 
~~ı~dudm bın ~~~eı•~---~·=~="="="=~-"~--_g_J ____ ~_2_8~===~=====~~ 

A~rtkada (C" · • 
Jeıınıet ıncınati) şehrinde ev-
~nbaı cb lcarar vermiı olan bir kızla ni
lc..ı .. e eraberce pazara çıkarak ev • 

Hicaza gidip gelmi§. Sonra Molla E • 
~::yamiyi ziyaret ederek iftihar rtesi giın pazardı .•• - Nereden bildiniz? 

- Çünkü, bakıyorum, az ekmek yi-

.... eıyı d .. 
ğaı,.1._ uzınck ilzere mobilyacı ma-

-.nnı . 
bİrirıin gezıyorlardı. Mağazalardan 
dUler: Clnııklmnda §Öyle bir afiş gör-

yorsun uz. 
- Fakat galiba siz de Fransızsınız? 
- Niçin? 
- Çünkü siz de pek çok ekmek yi -

yorsun uz. 

Bu bakımdan Türkler Fransızlara 

benzerler. Çünkil Türkler yemekte u • 
mumiyetle ekmeği fazla yerler. 

- Hamdolıun, Kabeye gittim 
teba-rülıen clivar.ımı H«:erieıvew 

de ıürdüm.,, 
Demİf. Molla Hayyami ıiirleri-ı 

nin Jııymetıi%liğini anlatmak 
için: 

~:~ utiyen çiftler izdivaç tö
)~ IZlnı ınaiazanuzın vitrininde 
~ h lllllvafakat ederlerıe ken • 
•ı hL....__ lllİİlcifat olarak 'bir yatı.\: oda· 

-lllllilehQ. 
, cli19 edil , Y~ odaıı takımı he-
lia ecelrtir. izdivaç töreni için bir 
~ -..ıc&.unuz belediye nikah me • 

- Eğer Ze111%em ıuyuna ıür • 
müf olıaydın daha miinaıip olur-Bu defa istatistik meraklılan hangi 

milletlerin adam batına ne kadar ekmek dul,, 
yediğini hesap etmigler ve ıöyle bir ne- Diye cevap vermif. 

Nı 11 
emrine verilecektir.,, 

la-.~ tanlılır esa w 

ticeye V!l,l:mıglardır: Cercilik fenninden 
Bir Fransız orta hesapla yılda (190) 

.~ • sen evlenmege hazrr-
'bayJe b~lduldan için nikah töreninin 
Ptbııa ır mağaza içinde aleni olarak ya 
~ :~ hiç bir beis görmediler. 1çe
'-laiı..:... dıler. Mıwafakatlerini mağaıı;a 

kilo ekmek yer. Fransızlardan sonra 1- bir DÜmUDe 
talyanlar gelir: Bir İtalyan senede • • • • 
( ı 71) kilo, ondan sonra bir tapanyol Adamın bırı lakirlılıten artık 

""uıne bildirdiler. 

(145), bir İngiliz (135), bir Alman ya,ayama% hale gelmi§ti. Dilen
(63), bir Finlandiyalı (43) kilo ekmek cilik yapmak iıtecli. Banda da 

oq Jen" 
~r •Wr 1 tarzdaki izdivaç töreni o ka yer.. .. . . 
tdıi le buldu ki 0 gün hemen bütün Buyük harpten evvel hır Fransızrn 
ğu ~ ay~ğa kalktı. Seyre gelenlerin ço- yediği ekmek yılda (220) kiloyu bulu -
di cndı taraflarından yeni evlilere he- yordu. Bu rakama göre, Franaada ek
çi Yeler ~etirdi. yeni evliler balayını ge mek sarfiyatının azaldığı anlaşılıyor Bu
la:;ıc ıç~ seyahate çıktılar. (Clev • nun sebebi doktorlara atfediliyor. Fran
ıy i lehrıne geldikleri zaman burada sada doktorlar harpten sonra ekmek 11 lcltild · k · • • d.. ·· w •• •• ·1 · ·· k h ı ttı e yıne bir mobilyacı mana • alıtesının uştugunu ı erı surere a -
ilti tn_da ilan gördiiler. İlanı görü~ce km mümkün olduğu kadar az ekmek 

ncı der la 1 • • • d · ı l'ittin a o rk burada mağazanın vit- yeme erını tavsıye e ıyor armıı. 
de nikih r· . . . 1 

r~ ·1..1"" • orcnı geçırdıler. Bu su-
h_ l->mc:ı b. . 
"'lllldl b 1~ ızdivaç yapmış oldular .. Ruzvelt'e rakip 

seçilecek doıa~~ Yenı evliler bütün Amerikayı 
khirde ta~ır. Her uğradıkları büyül: 
ttrzd& rnobılya mağazası sahiplerine b!.l 
Itrın f evlenrne töreni ile yapılan ilan -
Olarak ';_dasını anlatmakta. ilk müşteri 
lcr ş· kendileri kaydedilmektedir -
tehireur.diye kadar bu evliler şehirden 
lcuz de~ez~re~ tam üç yüz altmış do - partisinden olan Ruzvelte kartı cumu -
l!u sur al lZdıvaç töreni geçirınitlerdir. riyetçiler tarafından rakip bir namzet 
k Ct C ı. "llltlar 0 >\adar çok yatak ve oda ta- seçilecektir. 

Bugünlerde Birteıik Amerika mem -
lekctlerinde en mühim mesele Cumuri
yet Partisinin yakında yapacağı büyük 
kongredir. Çünkü bu kongrede bu se -
neki Cumurrcisi intihabında demokrat 

~ile.rı ~etın!a"1Jelaı:ıhr h i i})ayet ken • Cunıuriy.ct.partisinin kanıresi (Clev
kat<lr v ~ tnobitya m~a.!ası açmf.ğ:ı land) da toplanacaktır. Bu ~hrin içti -
., erınışlerdir. «:,. 1_ ma merkezi olarak intihap olunması ta-

lllllek yiyenler bii bu yer için bir §eref meselesidir. Fa-
'b kat bundan ba•ka bir cihet daha vardır 0atı :ı 

'tdifi ha7eınleketle:de halk çok ekmek ki o da kongre azalarının toplandığı 
•rıı.r de bazdan da pek az yer. Fran şehirde lh§ verigin artması, ticaret ha
l•r iae ~ole ekrnek zyi).'cplerden, Alman- reketinin canlanmasıdır. Onun için 
t\aı>a !:~r~krnek yiyenlerdendir. Bir Av (Clevland) belediye cumuriyet partisi -
iki kiıi ınde lokantada yemek yiyen kasasına iki yüz elli bin türk lirası kıy
""1ı: arasında şöyle bir konu§ma ol - metinde dolar vermeği taahhüt etmiş • 

...... ?tt~ . tir. Görülüyor ki Amerikalılar siyasi 
llıt? Yö, anlıyorum ki siz Almansı- hayat ve hareektlerin ticaret tarafını en 
::::---___ iyi ke§feden i§ adamlarıdır. 

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

- Bilir misiniz? -i
l 

ı,ıerl t----:::----------...!! Dünkü Sayımızda 10rduldanmız ve 
'l'lJıi ii askerlik tubeainden: cevaplan: 

21G44 ~of. Ahmet İstanbul 316 _ 1 - Galata rıhtımı ne vakit yapıl-
,,~ 

3 
chrnet Ferit oğlu. Ahmet Mu- dı? 

~il~~ - 23047, Ali oğ. Mustafa - 1896 da. 
~~p ~ ne. 313 - 16196, Hasan oğ. 2 - fstanbulda elektrikli tramvay---ttp 1' remıt 314 - 16633, Haspi oğ lar ne vakit işlemeğe batladr? 
0 l. ah rabzon 312 - 16771 Rüstem - 1913 te. 

"' ll'let E ' 
ti ot }.{ rzurum 314 - 20641 Sab-ı 3 - Büyük Millet Meclisi ne vakit 
ıo33i, ~~~et Hamdi İstanbul 3İs - açrldr? 
20741 .\l" ır oğ. Cemil İstanbul 307 - - 23 niıan 1920 de. 
ta?tbuİ 31; Rifat oğ. M.chmet Sadi is- 4 - Türk Sözü gazetesi nerede çı· 
tılrllit ZUb - 20546, Mehmet Reşat oğ. kar? 
~hdurrah tU İ~tanbul 313 - 20918, - Aclanada. 
llı)t 314 İnan og. İsmail Suavi Sela • 5 - tlaç bulunmazsa ba§ agrısı 
Of. Ahın - 18115, Mehmet Şükrü Paşa için ne yapmalı? 
li~ct Cevat İstanbul 311 - 18388 - Sıcak sirkeli bezi alına koyma" 
315 _ 11~1· Mehmet Celilettin Utak lı, yahut sık aık kolonya kok!amalı 
3ts _ 11~2• Rutat oğ Kadir Trabzon YENi SORGULARIMIZ 

~bl..---- ı. 
::--QQa ;.:_ 1 - Yeni köprü ne vakit yapıldı? 

---·- - -.&a1, doğum ve kayıt nu • - ---..rı 1lzılı 2 - Erzurum kongresi hangi ta-
lbeıa tubey zabit namzetlerinin be- rihte toplandı? 
'· e ınUracaat etmeleri ilan ° - 3 - Prenslikte idare edilen mem-

r~ leket neresi ve nufuıu, meaahaaı ne 

ifuN;;:FE:::::--R-A_N_.~_L_A_R __ ı: ka:ardı~eyotlunclald Aımab Meaçlt 

1111- _ adı nasıl verilmiıtir? 

....... 5 - "Büyük baflll büyük derdi 
G la .. erlerl h•kkında olur., darbımeseli kimindir? 

muvallalt olamadı. Nihayet o %a
manın mqhur çercilerinden biri· 
ne müracaat ederek kendiıine 
halktan para alabilmek için bir 
uıul tarif efmeıini rica etti. Cerci 
Bu lakire fU naihati verdi: 

- Eline bir kağıt al, malta. üe 
bu kağıdı el biçiminde oy, ıonra 
göğsünün bir taralına yapııtır, 

lıırk gün çıplak olduğun halde gü
neıe lrarıı otur, vücudünün her 
taralı kararır, yalnız luiğıclın al · 
tında olan pençe rumindeki yer 
beyaz kalır. Ondan ıonra ahaliıi 
aaldil olan bir köye git. O köyün 
meacidinde üç gün,. üç gece iba
Jet et. Dördüncü günü Meıcitten 
/.,.yat etlaek ~ık ve herlıue 
"ffureti leayı törtliim. O b.ma 
teveccüh etti. Eli ile göğriim iize-

• -1 I' L o;_.._~_ı -~ ~1• • • • He croııınrnwu. aa •tntn azı 

kaldı.,, Jiy~ ıöyle. Herka gelir . 
Senin göiıüne bakar, oraJaki el 
ıelılinJeki beytulıfı görünce ıe
nin amit olduğuna hükmeJer. 
Her ıuretle yardım eclaler.,, 

Erken dofuran 
cins kadın 

Adamın biri evlenmif. Fakat 
evlendiği günden ıonra altı ay 
içinde karın bir çocuk dünyaya 
getirmif. Adamcağı% buna maak 
ederek kalkmıf, aldığı kızın ba
baına gitmiı: 

- Kı%ını% bir çocuk dünyaya 
•etirdi. F altat evlendiiimiz gün -
den itibaren henÜ% altı ay geçti. 
Bu anııl ıey?,, 

Demİf. Kızın babaıı damadını 
teıelli eclerek bunda merak olu. 
nacak bir ıey olmadığını anlat · 
m11: 

- Oğlum, demİ§, benim k&zım 
cinıtir. Onun anaıı evlendiğimiz
den üç ay ıonra doğurmu§tu!,, 

üçüncü çorba 
- Garıon, siz bana ilıi çorba 

getirdini:z. Halbuki bu huap pu
ıulaıına üç çorba yazml§1tnız? 

- Evet, üçüncü çorba maJa -
mın elbiıeıine döktüğüm çorba
dır! 

- Politika 
Felsefesi 

Sadri Ertem a..l :ro~y lisesi hocalann _ , .. _________ _ 

~ı: ~:.. UZYI~e ~~ 1 Gelenler, Giden~ 1 tarafından yazılmış ıolan bu eser 
-•., &rasuı Dün Vf Yarın Tercüme Külliyc:tının 
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dnu bu nı aktaydı. Perşembe reşteki Balkan antantı iktisat kon- sahife olmasına rağmen 7 s kuruştur. 
':ra~de ~~ üzerinde Unyon seyinden dOnmüş olan Bay Ha • VAKiT KUtUphanesi ve her kitapçıda 
tir. ır konferans verecek- san Saka dün ak~mki ekspreele .. _._mıııııı _______ .. 

Ankaraya gitmiştir. 

Hacı Dini erkenden yatağından fır
ladı. Abdestini aldı. Namazını kıldı 

iskele gene mahşerallah; körj 
düğüm; zanbak, fulya, papatya! 
taı·lası olup çıkmış ... 

Esseyid bqı ~nki fırıldak. Fı-ı 
nl fırıl dönerek eflatunluyu ara . 
mada. Eflatunlu var, çok var, fa· 
kat aradığı yok oğlu yok.. <' 

Kaynata ile damat eve adım -
laıını atarlarken kaynananım bir 
yolunma dır tutturdu: 

- Müslümanlar, bugün başı • 
ma gelenlerden haberiniz yok. 
Oldüm öldüm dirildim, diki~ k::ıl
dr öbür dünyaya gidiyordum .. Ba
kın gelin, şu hale ağzrmı görün 
müslümanlar. Her tarafını hala 
sapır saprr, elim ayağım hala buz 
ecel terleri geçmedi bir türlü .. Ge. 
yire geyire geyreklerim birbirine 
gird~, boş böğrümü sancılar kap • 
ladı ... 

Sebebini söylüyordu: 
- Şu mutbağm yanındaki o 

karanlık kuyu kılıklı, yevümsüz 
oda yok mu, orada sepet sandığı 
açtım; kahve takmılarım, kara 
suratlı dolaba yerleştireceğim. 
Kanadı aralar aralamaz... "Geyi
rerek :,, Bööö !... Bak gene geyir • 
tilerim tutuyor ... Bööö, bööö !.. ka 
nadı aralar aralamaz ne göreyim? 
Bir 'M-eryem ana kandili ... Hu Ay· 
şe kadıncığım, aman bana bir yu. 
tumcuk su yetiştir diye bugaznm 
parçalıyorum, kim kime dum du
ma ... Çepeçevre papazilar, ga·z 
boyamalarr, çiçeklerle donatılm~ 
tasviri görür gönnez gözlerim ka· 
rannış; sırtüstü şarkadak yere yu
varlanmrşım da haberim yok. . 

Daha heyecanlanmağa başla
dı: 

- Hem vallahi, hem de billa· 
hi bu memlekette, bu evde artık 
yapamıyacağım. Ayip değil a o • 
turamıyacağım efendim. Burası 

meğerse frengistanmış. Bugün ak 
sama kadar kilise canlanndan 
~ ~ 

beynim uğuldadı; papas, zangoç, 
marabet görmeden içim karardır .. 
Ya eşek amrtılarını neyliyeyim? 
Kulaklarıımzm zarları delindi.. 
Ruiny0z karıların seslerini, kah • 
kahalaıını işite işite hal olduk ... 
Kaptanpaşa çıplakları hep buraya 
dolmuş. Kimsede ar, haya damarı 
yok; hepsinin yüzü kasap sünge
rile silinmiş, anadan doğma so • 
kaklara uğramışlar... Ehlime bu 
kadar sene kanlık ettim, rahmet
linin karşısına bir defacık bile o 
kılıkta çıkmadım ... Yoooo, yeter, 
illallah ; artık bıçak kemiğe da • 
yandı. Yarından tezi yok, başımı 
alıp gidiyorum. 

Hacı Dana sakal sıvazlıyor, 
Edanım gene çE:ne işletiyordu: 

-.Burada komşu namına da 
kimsecikler yok. Bir safa geldini
ze gelen olmadı .. . Tavanları süpü· 
receğiz, perdeler asacağız; t..·wan 
süpürgesi lazım, merdiven lazım, 
çekiç lazım... Biz kom~u 8ayanz, 
komşu hakkı tamnz. Oylc büyü . 
dük, öyle gördük. ff tişiktekiler 
mayese ne dıe olsa komşudur de . 
dik. Ayşe kadını gönderdim ; ta -
"·an siipUrgesi, merdiven, çekiç 
istettim. fanfin fanfin edip dur ·J 

muşlar. Zahir kadının söylediği • 
ni anlamadılar diye pencerecen 
seslene~im dedim. Maymunlar be
ni zeklenmesinler mi?... Birbirle. 
rine urumca bir şeyler söyleyip 
söyleyip katılıyorlar. Ahım şahım 
bir matah olsalar bari. Hepsi de 
kazulet, acCtze, şafi köpeği gibi 
şeyler. Anam yerinde karılar ,•ur. 
muşlar badanayı, sürmüşler allı • 
ğı, at canbazlarındaki paskallara 
dönmüşler... Amma yuvalarım 

yapmadım mı? Onlar fanfindey • 
ken (Yıkılın ka~ımdan düzgün 
kuklası: şıllıklar!) d~yip camı bir 
indiriş indirdim, beyinlerinden vu 
rulmuşa döndüler ... 

Esseyid hiç cevap vennedon 
yürüdü. Odasına çıktı. Soyunup 
geceliğini giydi. İspirto lambasına 
cezvesini sürdü. 

Bitişik evin bahçesinden gene 
ııımca lakırddar, şarkılar, kahka
halar... Hacı, (Kahrolun acllze • 
ler !) deyip öbür pencereye geçti. 

Ev halkı o akşam da ezanda 
yemek yediler. Dana, yat.suyu bek 
ledi, kılıp yatacaktı. Obiir cadde. 
Jere nisbetle sapa olan önlerinde
ki so~·ak bile adam almıyor, se • 
pet faytonlµl~r, eşekliler, yayan • 
lar, türküler söyijş~r,).t, ~lıklar 
kopararak, kahkahalar ata ata 
ardarda geçiyorlardı. 

Dışarıda parlak bir mehtab var 
dr. Ayın ya on ikisi, ya on üçü .•• 
Hacı namaza durdu ; selamını ve
rir vermez: 

- Halıktaalanın yer yüzün • 
deki kullarına bir ihsanı hameda. 
nisi olan mahitabı alemtabı seyir 
bize düşmüş; yaraşmış kel bqa 
şimşir tarak! Diyerek yatağına 
girdi. 

Uukuyu hak getire... İstediği 
kadar zihnini ba~ka taraflara gö
tünneğe gayret etsin, nafile. Pen
cerelerden odaya olan nur gibi aY. 
aydınlığına bakarak Ailahın bü • 
yüklüğünü, insanların zerreliğini, 
(ol sanayi zişanın in'amı Iiuzsa • 
sına kaışı nan ve nimet nanköıü 
ve günahi kebair hammalı) olduk 
larmı, ( cisri sıratı), (nan cehen
nemi) düşüne dursun, faydasız. 
Aklr fikri, tilki kuyruğuna kaç;u 
gibi gene ~ıppadak eflatunluya 
kaçmada. 

Ertesi gün pazardı. Hacı Dana 
alacakaranlıkta yatağından fırla • 
dı. Abdestini aldı. Namazını kıl • 
dı. Seccade üstünde biraz: da ev • 
rad ,.e ezkar çekti. Cezvesini, ka. 
minetoya sürC:ü. 

Kahvesini pencere önünde iç • 
medi. Bitişikte acuzeler, ik'anse • 
seler bulunduğu için duvar tara • 
fındaki mindere kaçtı. lk'anseıe 
yek'anıe!ii, ik'inaaıen diye sığa 
çeke çeke, ikilik cezvedeki kahve
ni.n hepsini hopurdattı. Gözünil 
açar a<:maz kendini pencereye a• 
tıp geniş g~niş nefes almak, c"ğer
lerine temiz hava doldunnak a • 
deti \'arken camın önüne yaklaş
mamış. kald1rrp başını dışanya 
çıkarmann~tı bile. 

(Arkatı var) 
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Taliat işe 1arar nu7 

Tuluat lıumpanyalannın zam2., %aman çalııtıkları ŞehzaclebCJ§ı .:acl· 
cle•incl en bir görünüı. 

Sahne hayatımızda yıllar :b:ı- dı. Bu kararını tatbik etti; bu va
beri sürüp giden bir Tuluat derdi ziyet, memnuniyetle karıılandı. 
vardır: Yarım asırdan fazla bir Piyeasiz, suflörsüz oyun oyni . 
zamandır memlekette Avrup~ iir- yan, sahnede ağzına geleni sa . 
neğine uyğun temiz tiyatrtl.yu, vuran, köhne ve kirli ananeye sa
sanat tiyatrosunu kurmak istiyen- dık tuluatçılar bu suretle artık 
ler, kartılarında daima "Tuluat,, eskisi gibi bildiklerini okumağa 
rekabetini bulmuılar ve bu yüz- imkan bulamıy:u:aklardı; tanın_ 
den zarar görmüılerdir. · mıt muharrirlerin · bilhaua halk 

Tiyatro için "Halla bir yan:lan için yazdıkları kıymetli eaerlerı 
eğlendirirken bir yandan da onun oynayamıyacaklar ve böylece gü
zevk ve fikir seviyesini yükaelmıe nahlarını belki de unutturmağa 
hedefini güden bir sanat ıubeıi- çalııacaklardı; fakat bir zaman _ 
dir,, diyonız; memlekette ıene - dır haber alıyonız ki, huylu hu _ 
lerdenberi böyle temiz bir tiy-cıt- yundan geçmemit ve Matbuat 
ronun yerleımeaini ve kuvvetlen- umum müdürlüğünün iyi dilekle, 
mesinl istiyonız. Sanat tiyatrosu, iyi maksatla baıladıiı "Tuluatı 
zaman zaman tuluat tiyatrosunun ıslah,, iıi maalesef müsbet netice 
rekabeti karıısında sendeliyor ve vermemiıtir. 

zaman zaman tikiyet ettiğhr.iz Şehzadebatmın meıhur tuliiat 
ıibi, hazan da tuluatın tesiri altın-

tiyatrosu da, ötekiler gibi bir za
da bile kalıyor. 

mandır tanınmıı muharrirlerin 
Halbuki T ulU&t denilen ıey pİ.J'•lerini OYJÜY.acaiım, tulU.ta 

ik~~~i· ve manasiyle bir da , ve ettiğini, muntazam, clerli 
m ıüzumundan fazla açık sa- toplu bir tiyatro haline geldiiini 

çık sözler, çirkin hareketler, ıııç- ilin edip duruyordu. Bazı karile-
ma sapan mevzularla halkın zev-

rimiz, bütün bu parlak ilanlara 
kinin ve fikir seviyesinin adi!eş -

rağmen gene kantolar, düetolar, 
tirilmesi neticesini veren bir ke . 

davullar ve klarinetlerle ananevi 
pazeliktir. 

göbek atma havası içinde eski 
Tuliiattan iki noktadan tiki -

tuliiat eıerlerinin sahneye konul -
yetçiyiz: 

duğunu haber verdiler; bunun ü-
1 - Tuluat tiyatroları öted~.n-

zerine bir yazıcımız kalkıp bu 
beri halkın büyu .. k bir kısmını rir-

3' tiyatroya gitmif, salonda gürü1tü 
kin vasıtaların cazibesiyle çekiyor 1 i e fındık fıstık satıldığını, para -
ve asıl memleket için faydalı olan 

diden aıağıya leblebi atıldığıraı, 
sanat tiyatrolarının inkitaf ına ıen-

ve tam karilerimizin anlattıkları 
ıel oluyor; halk arasında tiyatro gibi davullu, klarinetli kırık dö -
mefhumunun yanlıt anlaıılmuı • 

kük bir musiki ile göbek atıldığı
na ıebep oluyor. 

nı ve hi.li. bu asırda "incili Ç.b-
2 - öte yandan sanat tiya•.ro-

VUf,, oynandığını görmüt ve üzül
lannm son yıllarda eserlerinde 
tulU&t malzemesine yer vermit ol-
malanndan da tiki.yetçiyiz. 

Meseleyi b~ iki noktadan ince
lersek ikinci maddeyi teıkil eden 

müttür. 
"T" ıyatro,, namı altında bu 

sanat sefaleti ne zamana kadıu 
devam edecek? 

fikiyet mevzuumuzun daha ça • --- ••11 
• ••• 

buk ve daha kolay halledilebUe _ BiR DöVOŞME - Kasrmpa -
ceğini görürüz. Sanat tiyatroh.... şada Hacı Hi.isrev mahallesinde 
asıl maksatlarından, hedeflerin'_ oturan tütün amelesinden Mustafa 
den ve çerçevelerinden tamamen ile yol amelesinden Refik rakı içmiş 
dıtan olan tuluatı ve ancak tu _ ler ve sarhoş olmut-lardır. lki arka 
hlat sahnelerinde görülmesi mu- daş konuşurlarken kavgaya tu -
tat olan çirkinlikleri derhal tuşmuşlar ve birbirlerini odunlar. 
kolundan tutup kapı dıtarı etme- la dövmüşler ve yaralamışlat·d ır. 
lidirler. Bunu yapmak, onların Bu kavgada l\lustafanm üç dişi 
sanat borçlarıdır; bunu yapmak- kırıldığı gibi başındaki yaralar 
la hiçbir ıey kaybetmezler; bili _ da derin olduğundan sıhhi imc~at 
kis sanat hesabına çok ıey kazan- otomobili ile Beyoğlu hastahane • 
mıt ve yükıelmit olurlar. Sanabe- $ine kaldırılmıştır. 
verler, bunu bekliyorlar. AYAKKABILARINI BiRA • 

Asıl meaele birinci maddede KARAK - Evvelki gece Taksim
ıösterdiğimiz tiki.yet mevzuumu· de Park otelinin arka tarafındaki 
zun halline bir çare bulmaktır bahçe duvarından atlamak sure · ı 

Matbuat umum müdürlüğü bir tile orta boylu bir hırsız girmiş, 
zaman evvel bu itle alakadar o' - ayakkabılarını eline alarak kapı- 1 
du; tuliiat tiyatrolannın oyniya- tarı dolaşmıya başlamıştır. 
bilecekler; eserleri tetkik etmeği, Bu sırada gece bekçisi görünün 
lıattl l>u tlyatrolara değerli, na - ce hırsız ayakkahılannı bıraka • 
muala kalemlerden çıkmıt halk rak geldiği yerden atlıyarak kaç
piyeeleri hazırlamağı kararlattır - mıştır. Aranıyor. 

Ana şefkati s p o R • • • • • Kızını kurtarmak için 
denize atıldı 

tstinyede Fuat Paşa yalısında o. 
turan nakkaş İhsanın zevcesi ha· 
yan Aliye evvelki gün altı yaşın • 
dakr kızı Sahure ile deniz kena • 
rında gezerken kızın ayağı kay - 1 

Olimpiyatlara hangi 
sporcularımız gidecek 

nuş, denize düşmüştür, T J C J "' k • d •• h • 111' 
Bayan Aliye kızının gözü önün • • • • umu mı mer ezt UD Şe fi 

d.~ boğulmak üzere o.ıdu.ğun~ gö- de too'anarak konuşmıya başladı 
runce aklı başından gıtmış, yuzme 1 ~ 
bilmemesine ra;;.men kend;s1ni de-_, 
nize atarak kızma sarılmıştır. 

Dokuz aylık h~.mile olan ka · 
dm deni.lele kızıla kurtulmak üze
re uğraşırken yoldan geçen İzzet 
isminde bir genç bunların imda
dına yetişmi~tir. Bay İzzet kendi
sini elb:sesile denize atmış, ~o · 
ğulmak üzere olan ana ile .krzı 
kurtannıştır. 

Bayan Aliye baygın bir halde 
Haseki hastahanesine kald:ırıl -
mıştır. 

İşaretler: 

.. Can sıkıntısı 
ağız tadı 

ve 
Kıı olimpiyaJıncla Hokey mü 6abakalarının yapılacağı ıa1uı 

(3 üncü sayfadan devam) 

ıanat eıerlerinin clava.ı budur. 
Bütün ıoıyal kıymetler kendileri
ni Peygamberler gibi ıon gelen 
ıamrlar. Peygamberler clevri ile 
bugünkü •anat cereyanı araııncla 
tek bir fmk vm. 

O zaman cemiyet dinamizmi
ni he•aplı bir .urette açar, İn•an
lar ıon merhale larzettikleri cle
vir üzerinJe aarlmca yCJfarlarclı. 
Bir devir olgunluğunu bir çok a· 
.. rların birikintileri ile tamamlm
dı. Bugün bunun tam zıddı olu • 
yor. Hayatın dinamizmi; durma· 
Jan "Clinlenmeden bözulmu§ bir 
zemberek gibi bOfanıyor. Bu ba -
lıımclan günlerimiz •enelerle kı -
ya. edilecek kadar olğun, fakat o 
kadar ıİ•tematik bir hal alıyor. 
Günlerimizi göremiyoruz, çünkü 
biz bir rotatif in lahzalık hareketi
ni göremeyiz. Fakat bir el el eğir
meninin, bir araba tekerleğinin 
hmeketini vuzuhla görebiliriz. 

ltiytalarclan, fikirlere kadar 
bütün bir cleğiıme içincle olan in
ıanlan kim memnun edebilir? 
Hangi ıanat aclamı etrafına ce -
maat toplıyabilir? 

Bu ıartlar içinde ıanahn mu • 
valf ok olma.ı için yardımcı iki 

r. ı. c. ı. umumi merkezi, şeb 1 
rimize gelen birlik batkanı Erzu· 
rum saylavı Bay Aziz Akyüreğin 
reisliğinde toplanarak konuıma

ya batlamııtır. Bu toplantıda belli 
baılı mevzulardan birisini Berlin 
olimpiyatları tetkil etmittir. 

Bay Aziz toplantıdan sonra bir 
muharririmize demittir ki: 

- "Bugün muhtelif spor şube 
lerinin müracaatlannı tetkik et 
tik. Olimpiyatlara hangi tubele -
rin ittirak edeceğine dair henü.T. 
karar vermiş değiliz. Bu, birkaç 
gün içinde belli olacaktır.,, 

Yeni güreş antrenörünün ıeh 
rımize geldiğtnı ve G alata:raTay 
kulübünde güreıc;ilerimizin id • 
manlarmı seyrettiğini yazmıştık 

Yeni antrenör Finlandiyalı Pelli 
nen bir metre seksen santimden 
daha uzun bir boya ve 85 - 91) 
kiloluk bir vücude maliktir. Otuz 
altı yatındadır. 

On senedir Finlandiya milli 
takımında yarı ağır siklette Fin
landiyayı temsil etmiştir. iki kerf! 
Avrupa tampiy'onu olmuf, 924 o
limpiyadında dünya üçüncülüğü -
nü, 928 Amsterdam olimpiyadın 
da gene dünya üçüncülüğünü 

932 Los Angelos olimpiyadında 

da dünya ikinciliğini kazanmay3 
muvaffak olmuttur. 

an.ur vardır: Yeni güreş antrenörü 
I - Eılıi itiyatları hatırlatan 

e•erler; tarihi romanlar, geride neler söylüyor? 
kalan lelıele, din, ahlak, ve adet- yeni antrenör Çarıamba gü 
leri canlandıran, onlan tedai et- nünden itibaren güretçilerimi7ı 
tiren manzum ve me114ur par~a • • çalıttırmaya batlıyaci\ktır. Şun 
im.. ları ıöylemittir: 

il - Canı .. kılan, maziden bu- "Memleketinize henüz ayak bas-
nalan in•anlara iztiraplarclan kur- mıt ve güretlerinizi pek kısa bir 
tulmak için hınç ve kin atılayan zaman zarfında görmüt olduğum 
uerler. sıze ,söyliyeceklerim çok ol· 

Devrin mclınclan sürükleneceğ; --------
eserler bunlarclır. Sanat clekoriyle 
geçmif günleri yCl§ayan e•erler tu· 
tulacaktır. Bu eıerler zayıf ela ol
ıa bu e•erlercle sanat muvallaki-

' yeti az ela olsa tutulm4!arı kolcy-
clır. 

Yahut canı .. lzılan in:;ar.ı mez· 
buhane harekete •evkedecek ve 
nihayet nih=tist cereyan~ar yara -
tacaktır. 

mıyacaktır. Gördüğüm ekze 
bende bıraktığı intiba güref ,J 
manlarınızın çok mükemmel 
surette hazırlanabileceği f 
dedir. 

Ben buraya gelirken muv 
olmayı kendime gaye edi 
tim. Bu gayeye er:şmek için 
den geleni, hatta ondan da f• 
sını yapmaya ~lı§acağım. 
şündüklerime muvaffak olu 
ve bütün kendi bilgilerimi 
daha doğrusu bizim elemaıt 

da öğretebilirsem büyük bir 
tiyarlık duyacağım. 

Lisan huıusunda ilk bat i 
çelfoceğim güçlüğü, ·ı ürkçey1 
an evvel öğrenerek yenece 
umuyorum. Güre§çilerinizde -.ı 
cut kuvveti fevkalade olmnkl., ,~ 
raber bunlarda jimnastik, çe\fl'. 

~ 

lik kabiliyeti noksanları göz 
çarptı ki, bu noksanları derhr.l 
lafi için hemen tedb;r alaca 
Bundan ıonra muntazam ve c 
bir alaka ile çalı!mak ,artiyl 
gördüğüm çocukların çok mii 
mel bir surette hazırlanac 

muhakkaktır. ,, .. .. .... 
f( umar O'f/naqan mekit 

çocuklar yakalanaı 
Beyoğlundn Mesçit eokağ 

11 numaralı kahve dün a 
basılmış, i~eı·de kumar oy 
mektepli çocuklar bulunm 
Kahveci Mevlfıt yakalanmış, 

mar oyrııyan çocuklar da ba 
rma teslim edilmişlerdir. 

YANGIN - Mahmutp 
Kürkcü hanında bovacı " 
27 nu~arah dükkan~ndan d' 
balı yangın çıkmış, çabuk SÖ 
rülmüştür. 

Bu devrede ıaJece müc.erret 
•anat çerçeveıi içimle kalarak sü
rükleyici eur yaratmak bir hiilya
clır. Ağızlarının tadı kaçrl.1§ olan 
in.anlara mücerret .anattan bah
ıetmek biraz daha can srlrintasrm 
arttumak demektir. Anlıaratla beı ıenelilı ıanayl programını hazırlamak ~in topl~ 

Satiri Ertem heyet irti ma halinclc 
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Bu;ün Geli;or ! 
~~ D-1-- . h 1i .. L· .:.~ --.ıan wuqq, ay uzun suren uır 
>cır. n~ aonra tekrar btanbula geli-
~- •

11
11. hliijdeled· w • • ·b· 1... •• -•~ ıgumz gı ı, oupn a· 

' tıalcih.ıl~ ve birlikte gelecek 
~ aaıı •t arkadaıı Kofinyotisle, 
~ ?· akfllnundan itibaren "Fran • 
~ ~~u,, nda operetler oymya • 
~ .:rıt~ıill~, Elen ve Türk artiat
~ik ternıilleri teklinde olacak. 

letı Çolc • ele evvelce verdiği tem.il· 
~ip h ~ uyandıran ve her ıöreni 

ll111ıi ....... L• 
ıo I>aı...._ "~•ıne hayran bırakan Zo -
hld~ıclır. ' b~ operet, hem de fihn 
'-li "Ci . Se .. 12 "Kadın avukat,. ve 
tir. E:ı.a. et Berber,, filmlerini çevirmiı· 
~ ~eketinde, bqka filmler 

"·~ 11ttia .. tliiirlll1llflir Yardir. 1 

"'-tlıı b.a ~bullu olan ve Türkçe ko-' 
'tııı ıu~ı yıldızın kıvrak bir dana 
'"~ I ' Yukarıdaki resimde sörüyor • 
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Yeni bir revü lilmincle akrobatik elan• figürü 

Cine er Racers - - ,_, -
I - Fredle Bozuştu, il - Amiral Oldu! 

Cincer Racerse ait iki haber 1 Cincer 
Racera deyince, hatıra ikinci bir isim 
gelir. Fred Asterin ismi 1 Kadın ve er· 
kek bu iki yıldız, hemen hep bir arada 
görüldü gibi bir ıey... "Kariyoka,, da 
beraber, "Robcrta" da beraber, "Kon -
tinantal,, de beraber ... 

İlk haber, bilhassa çalak dansediJ 
kabiliyetleri bakımından biribirlerine 
uygun düşen bu eı yıldızların araaı a
çıldığına dairdir. Evet, Cincersle Fred 
bozuımuılar 1 Sebebin, son zamanlard:ı 
sık sık nükseden bir münakaıa olduğu 
söyleniyor. Fred, mensup bulundukları 
sosyeteye 1'Kontinantal,. in bir milyon 
sterlin gelir temin etmesi, ancak kendi 
sayesinde olduğunu ortaya atmış, bu a
rada haftalığının 27 5 sterlinden 600 
sterline çıkarılmasına da delil olarak 
dokunmuş ve filmin muvaffak olmasın-

da Cincerin tesiri tali derecede oldu -
ğunu ileri sünnüı. Bir, iki sabreden 
Cincer, nihayet ateı püakürürcesine öf
kelenmiı, film eşinden ayrılı§ karan 
vermiş. Ancak san'at sahasındaki bu 
ayrılış devresi, timdi çevinnekte olduk
ları "Filoyu takip et,, filminin çevril -
mesi sonunu bulduktan sonra baılıya • 
caktır. 

Sırası gelmişken, Fred Asterin evli 
bulunduğunu, metJıur zenginlerden Fi-1 

lis Boerinin kocası olduğunu da note • l 
delim. Karısının serveti, bet milyon 

sterlin ra_ddcsi\\_qe t · qlU}lızy r. Bir 1 

oğullan vardır. Bir kaç aya değin ikin

ci çocuktan dünyaya gelecektir. 

Şimdi gelelim Cincer Racers hakkın

daki ikinci habere ... Cincer, Amiral ol -

muştur 1 Evet, Teksas :valisi, kendisine 

fahri amirallrk verildiğini resmen bil • 

dirmiştir. Bu rütbenin tevcihine sebep 

de, Cincerin denizci §arkılarilc bahriye

yi senpatize etmesi ve bir çok delikan

lıda bahriyeye görüllü olarak yazılı§ 

hevesi uyandırmasıdır. Bu suretle ka • 

dın hir amiral da görüldü işte! 

}essi Mathiyus, tüyler tek ml§ olarak, dan.a hazır! 
......-................................................................................. ... 

Filmler için muvaffak kompozisyon
lar hazırlamakla tanınmış Alman kom
pozitör Frants Dölle, Marika Rökün 

"Sen benim Kraliçem olacaksın,, ve An
ni Ondranın "Donogo Tonka,, filmle • 
rinin müzik kısmını yapmıştır. 

Eleonor Vaytni, ''Havadaki milyon· 
lar,, filminde, figürlerini ve bestesini 
kendisinin tertip ettiği üç dana numa

rası yapıyor. Rivayete bakılırsa, bu üg 
numaranın üçü de biribirinden güzel, 
biri birinden hoımu! ! 

Silviya Sidney, Boşandıl 

Aıniral olan C. R . . L! 
ınceı- cıceraın yenı vır poza 

Silviya Sidney, bundan dört ay evvel Benet Seri isminde biri siyle evlenmİftİ. Umn azaJıya 
düıünüp fC1fınclıktan ıonra bir aile yuvcuı kuran yıldızla kocaıının, pek mesut ytlfaJıklannclan bahs• 
diliyordu. Hi,bir ır:zıltr dııarıya aluetmeden, anır.un bOfanddar. Gerçi karar dana keainlqmeJiyse de, 
ydd~, eaetecilere ~İ.i!Ü hsenka aynlm11 ıaydıfını aöylemiftir. Sebep? Her zaman oldufa ~hi, .,.. 

IClfamamazlı/r..... mııl 



nimeti tneııer 
Kristiyan ile Jak evlendiler. 

(Fransızcadan) 

dar yerinde bir nezaket göstermiş 
olunız. Yildönümümüzdıe bize 
gönderdiği antika jardinyere 
bir karşılık! 

Karar verildi. Bu eski büskü 
şeyler ihtiyar halaya devredildi ... 
Aradan bir kaç gün geçti. Mo • 
dem olmıyan bu hala nezaket ka

BORSA 
27. 1 • 936 

Hlzalarmda yıldız f&a,retll olanJar, üz:e_ 
rinde ımuımele görenlerd.l.r. Rakamlar 
uat ıı de kapanı, un, flyatlıı.n• ırr. 

PARALAR 
*Londra 620 - *Viyana 24:.-
*Nevyork 126- *Madrld 17.-
*Parla 167.- * Berlln 82,--
*Mlll.no tı>5 - * Ve.rgov& 24-
*BrUksel 84:.- *Bud&pefte 25 -
*Atlna 24.·- * BUkret ıs.-
*Cenevre 815.- *Belgr&d 55 -
* Sofya 24.- *Yokohama iU -
*Amaterdam ss.-- *Ait:m 9~-

*Pral !16- *Banknot 2Sö -

Evlendiler deyip te geçnıiyelim. 
En modern, en modemin daha mo 
·aerni bir yuva kurdular. Şimdi an
latabildim sanırım. Genç bayan 
Ki.ibik koltuğa oturarak diz diz ü
zerine, sık sık içtiği sigarasmm du 
manlarmı savuruyor. Genç bay 
pek o kadar içmiyor. Amma, ka
nsından daha şık, daha zarif! O 
kolonya kullanıyor, bayan esans 
sürünüyor. Bayan pek az oh-uyar, 
Bayın hiç ol{uouğu yok. Ne diye 
ol{usun? Artık bu zamanda 'da es
ki kafalar gibi olacak değiller ya! 
Modem gençler hiç bir şey oku -
madan her şeyi öğrenirler. Tabii 
eskfükle yeniliğin farkı olmasın 

m1? 

idelerini bildiği için kendilerine •--------------• 
* Stokholnt S2-

Evlerinde pek az bulunuyorlar. 

teşekkür etmeyi bir borç sayd'I. 
Gönderdiği mektupta diyordu ki: 

"Aziz çocuklarım. Ben sizi, 
genç nesilde çok görüydüğü gibi 
saygı v«: nezaket bilmez, kuru 
kalpli sanıyordum.,, 

Kristiyan güldü: · 
- Evet, Rozin hala sevimli bir 

kadındır. 

- "Bunda aldanmıı olduğuma 
çok sevindim. Pol amcanın mİt'ası 
sizin gibi zenginlere düıünce za • 
valh, fakir halanızı düıündünüz. 
Eksik olmayın, çocuklarım. Size ı 
ne kadar teıekkür etsem azdır.,, 

Ç E K LE R 
* Londra ti21. * Viyana 4 2380 
* Nevyork O S04!:1 * Madrid f> 8210 
* Parla 12 06 * Berlln 1 9775 
"'MllAno 9 9776 *Var.Şova 4 2182 
* BrUksel 4.7210 * Budapefte 4: ö4 
*Atına 8402 *BUkref LOS.U7ö 
tıc Cenevre 2 4:494 * Belgrad li4 87 
* Sofya 64,26 * Yokohama 2 7460 
* Amsterdam 1.1716 * Moskova 1090 rıo 
* Prat 19 20M * Stokholm S 1212 
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tş Bankası u 60 Tramvay !J 00 

* Anadolu • 22 80 * Çimento 10 20 
Rejt ~ 12~ ünyon Del. U 00 
Şlr. Hayrly 15 ()()() Şark Del. O 00 
Merkez Bank 61 7ö Balya O 00 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza O 00 
PonomontI 8.00 Telefon O 00 

AUahtn gecesi, bu sinema senin, 
o bar benim, bu akŞam tiyatro, ya
rın g~ce çay ... Apartımanda bir 
küçük "daireleri var amma o da 
yalnız yatmak için. Bu daire"de süs 
ler, resimler bilmem neler aramak 
zahmetine düşmiyelim. 'Asri bir 
yer. Yalnız pek lüzumlu olan bi -
raz öteberi. Duvarlar çırçıplak, 
tertemiz. Bibliyo, filan gibi şey -
ler hak getire. 

Genç bayanın kaşları çatıldı. ---,-.t-lk_r_a_z-la_r ____ T_a_h_v_ll_le-r--• 
Birbiri üzerinde duran dizlerini 
indirdi. Nikel koltukta doğrula -
rak sordu: 

- Ne oluyor Allah aşkına? Bu 
bunak hala saçmalıyor mu? 

* 1933 T.Bor. I 23 25 Elektrik 00 00 
.. n " n 21 ~ Tramvay 31.70 
,. ,. ,. m 2120 Rıhtım HOO 

taUk.Dahtu I 99 00 * Anadolu I 42 öO 
Ergenl İstik. 95 25 ::: Anadolu n 42.öO 
1928 A M ıo 00 Anadolu m ı ~ 
s. Erzurum 91'> 00 ':' MUmessll A 4Ö 75 

Bir sabah Kristiyan nikelli, za
rif .koltuğuna gömülmüş, hayala -
tına dalmıştı. öteae Jak yeni ge -
len bir mektubun zanmr açmış, 
içindeki kağıdı okuyordu. Kendi 
kendine "Allah, Alfalı ... ,, de"dik • 
ten sonra: karısına seslendi : 

Genç bay mektubu okumakta 
devam ediyordu: ---·----- - ---.... 

"Atelyeye gittim. Karmakarı Zahire satışı 
şık bir halde buldum. Tablolar t-------------11 

bt.anbul ticaret ve zah1re boraaemda dün 
bibelular, eaki kumqlardan e1bi· muamele ıören (kilo) maddeler: 

- Bu kağıtta neler yazılmış ol
duğunu biliyor musun? 

- H:ıyır:, bilmiy-0rwn amma, ha 
ıın söyliyeccğini hissediyorum. 

- N oteröen bir mektup! Pol 
mnc-- 1m mirasına konmuşuz. 

- Ne kadarmış bu miras? 

seler, neler de neler. Bunların ü. 
zerinde de kaim bir toz tabakası. 
Zavallı, iyi kalpli Pol amcanm a
telyesi lhiç de temizlemnemiı. Ne 
ise. Ben öteyi berif.İ kall!tmp du· 
J"W"k~ oldukça Jnühiın bir ıervet 
bqJdum. :Nereye el uztmıısam ~ • 
radan para çıkardım. Bir tarafta 
kaimeler, bir levhanın altında 
alttn. Bir eski elbise arasında gü • 
müş paralar. Allah gani gani rah 

- Aınçanın bütün van, yo - met eylesin. Zavallı Pol amcanın 
ku. Atelyesini bütün içindekilerle paraya 0 kadar ehemmiyet ver • 
beraber bize oıraKımş. diği yoktu. Bir tablo satıp da pa-

Kş. P. 
Nev'i: En az 

Buğday (yumu§ak 7.22,5 
,, (•ert) 6.7,5 

Kızılca 6 
Arpa (yemlik çuva.) 4.1~ 

" (dötane . 
Çavdar 
Mercimek 13 

Fasulye (tombul) 9 
Mııır (san) 5.20 
Tiftik (oğlak) 78 

" (mal) 68 

" 
(deri) 62.32 

iç fmdık 51,30 

K§. P. 
En çok 

7.30 
6.10 

6.37,5 
5 

5.30 

70,20 

- Bunu müjdeliyen notere Al- rasını aldı mı? öteye beriye atar-;....------------
l::ıh ön tirler versin. Bizi eskiler a- dı. T ablolarıda yüksek fiyatla sat ... -~---..---1111111ı-ı---~ 

Beyaz peynir 20,20 24,4 

lan yahudilerden sanmış. Yıllarca hm. Eksik olmayın, benim mer • 
biribiri üzerine yrgılnıış toz top - hametli yavrularım. Sayenizde 
rak. Srnin Pot amca bizimle alay fakir halancığmız d~ zengin ol • 
etmiş yavn1m ! du. Allah bir gününüzü bin etsin. 

Pol amca bir ressam"dr. Yap- Rabbim keder göstermesin.,, 
tığı klasik levhalar pek beğenili- Genç bayan kendini tutamadıı. 
ycrdu. Fakat şimdi, kübizm, fü - Kocasını paylamıya başladı: 
türiznr ·devrinde bunlar para eder - Işte sen dıaima böylesin. Bu 
mi sanki? Hiç Bayan Kristiyan işle kendin uğraşacak yerde, tu -
bunları alır da apartımanına ko- tar da herşeyi moruk halana hıra. 
yar mı? Jak bütün ültramodern- kırsın. Amma doğru bay yorul. 
liğine rağmen yine bu mirasa kar- maktan korkar, ellerini toza bu -
şr kalbinde hafif tertip bir meyil Jaştırınk, kirletmek iseme·z. Ta • 
duyuyordu. Dedi ki: bil... 

- Bir gidip görseydik. Belki - Beni meneden sen değilıni 
alacak bir iki levha, bir iki kroki idin? 
bulabilirdik. - Rica ederim, bay! Bu benim 

Takvim 
Salı Çarşamba 

8 II.KAn 29 rr. KAnun 

~~ Zilkade 4 Zilkade 
GUn doğuııu 7 15 7,14 
GUn batıp 17,20 17.21 
sabah namazı 6,15 6 16 
Oğlo namazı 12 27 12 27 
lldndl namazı 15,04 IS,05 
Ak§am namazı 17,20 17,21 
YatSI Dam&%1 l8 53 18 54 
lmaa.k !5,33 531 

Yılln geçen gUn.lert 28 29 
Yılm kalan g11nlerl 338 337 

~ ..... --"""""llilllllll ___ ._ __ __ 

tSTANBUL: 1600 m. - 18 dans mu 
siki (plik) 19 haberler. 19,15 Aida ve 
Faust'dan parçalar. ~O keman solo. pi -
yano refakatile. Stüdyo san'atkarları -
mız atrafından 20,30 stüdyo caz tan
go ve orkestra grupları 21,35 son ha
berler. Saat 22 den sonra Anadolu a -
jansının gazetelere mahsus havadis ser 

OCE K o N o Mi 

iyi mal çıkarmak içi 
ne yapmalıyız? 

Bir çorapçı, yerli çoraplardan şika 
eden bayanları haksız buluyor 

Bundan iki gün evvel, iyi mal 
çıkarmak için ne yapmalı?,, diye 
bir yazı yazmıştık. Bir fabrikatör 
iyi malın çıkması için, sanayi ted
risatına ihtiyaç- olduğunu söyle • 
mişti. Acaba, ihtisas amelesi kul 
!anmakla iyi işçr yetiştimıek1e iyi 
mal çıkarmak ka~il midir? 

Bu mesele etrafında diğer fa.b
rikatörlerin fikrini almak lazmı
dr. Dün de bir dıeri fabrikatörü 
ile konuştuk. Bize şunları söyledi: 

"- İyi mal istihsal etmek için 
mütehassıs işçiye ihtiyaç olduğu 
gibi, ham maddenin iyi oiması 
lazımdır. Mesela fena deriyi, en 
mütehassıs amelenin eline ver • 
sen, iyi mal almak kabil olamaz. 

Yerli mallarımızı ıslah eder -
ken, ham maddeye de büyük bir 
yer ayırmak lazımdır. Bir misal 
söyleyim, bir ~ban, öküzü sürer
ken, değnekle öküzlerin sırtını 
hırpalar. Bu öküz derisi delik de. 
şik olur. Bir işe yaramaz. Yerli 
derilerimiz incedir. Bu yüzden, 
Amerikadan ham deri getiriyo -
ruz. Böylece dışarıya yüz bin .. 
lerce lira gitmektedir. Deri fahri. 
kaları, yerli derilerden pek az 
sarf etmektedir. Kalın deri, elde 
etmek için, buna göre iyi hayvan 
bestem k lazmıdır. Ametikada 
sırt derilerinden istifade edilmek 
üzere hayvan beslenir. Bizde böy 
le değildir. Hayvanı, hem eti için 
hem derisi için besleriz. 

Son zamanlarda pancar mın -
takalarında beslenen hayvanlar • 
da, derilerinin kalın olduğu görül. 
müştür. Çünkü burada beslenen 
hayvanlara pancar kösbesi veril -
mektedir. Bundan ba,ka bir me • 
sele daha var. İyi deri çıkarmak 
için, malı havuzlarda bekletmek 
lazımdır. Halbuki bazı fabrika • 
lar piyasaya çabuk mal vermek 
için, deriyi az bekletiyorlar. Bu da 
bir hatadır. Fabrikaların bu usu!· 
lere de riayet etmesi lazımdır.,, 

lia" Mozart: Piyano konseri D. Moll 22. 
20 hab. 22,35 Faust senfonisi (Liszt) 
33,45 haberler. 

VARŞOVA: 1345 m. - 18,15 ha-ı 
fif musiki (J. Strauss, Rust) 18,50 hah. 
19 oda müziği. 19,20 konuşma. 21 or . 
kcstra ve piyano kons. (Beethoven: 
"Leonara., nm uvertürü No. 3 senfoni. 
D - Dur No. 2 Dcbussy, piyano ve or
kestra için fantezi Karloyvicz: Ruckehr 
der Vofen, Vagner: Tannhauserin u -
vertürü) 21,50 hab. 23,45 İngilizce konf 
24 hab. 24,05 caz. 

ÇORAP YAPAN NE pl1 
Geçenlerde yerli kadın 

1armdıan bazı şikayetler ya 
ğrm da işaret etmiştik. B 
raplann iki gün içinde bile 
drğmr söyliyenler vardı. 

Dün bu mevzula da ın 
duk ve bir çorapçrdan şunl 
ledik: 

"- Mütehassıs itçiye ç 
tiyaç vardır. Hele çorap f 
sında çalı§an amelenin çok 
katli olması lazımdır. Biz b6 
gahın batına bir amele ko. 
muz halde, gene fena iş , 
Bu yüden, fabrikalarda, 1 

kaçan, bozulan çoraplar 
bir yı'ğın teşkil etmektedir· 
mallar, pek ucuzca seyyar 

lara verilir, şikayet edilen 
Iar bu çoraplardır. ÇoraP 
kullanılan iplik Avrupadall 
mektedir. Avrupanm kadııı 
ları ne kadar dayanıyorsaı , 
çoraplar o kadar dayanabil 
itibarla, bayanlarımızın yet~ 
raplardan şikayetleri pek 
dır.,, 

Almanya mel}ve alı 
Bir Alman firması, Türl<' 

fazla miktarda yaş mcyya 
alma'K için teşebotlSlere g 
ve bir mümessilini Istanbııll 
dermiştfr. Mümessil, dün 
Türkofise müracaat etmiş 
fis tarafmdan meyva tiiC 
ile tam~tmlmıştrr. 

Almanqa yurta 
Geçen hafta içinde AlTll 

bin sandık yumurta gönd 
tir. İspanya ile yapılan 
henüz tatbike konulmadrğı 
yumurta piyasasının iyi 
Türk yumurtalarının bu • 
satışlar bulacağım anlatJ11 
drr. 

Almanyanın yumurta i~ 
vam edeceği haber verilrn' 

htan.!>ul uliye üçüncü hukl'i' 
kemeainden: 

Kurtuluş Kasap sokak 48 ıı 
oturan Evdokiya tarafından 111 
valdesi Vasil km Eleninin vera.tİ°. 
mz kendisine münhasır bu}uod# 
üvey kardeşi Dimitrinin vatdetf 
likseni olup bu suretle kaydın 
le hasrı verasete karar verilrııetl 
kında açılan tashihi kayıt dav 
mitriye taalluku hasebiyle mudi 
müdahil sıfatile celbine karar 

- Sakın ha! :Bulsak da ne ola- amcamın işi değildi ki mani ola. 
cak? Ben duvarlara bir şey as - yım. Saçma söyleme. Bir insan 
marn. Vaktile bir defa gidip gör- hiç olmazsa amcasına karşı biraz 
miiştük. Bu kadarı çok bile. Artık saygr duyar, biraz nezaket gös -
(lemo.de olmuş bir ressamın nesi- termek ister. Bir defacık olsun gi
ni beğeneceğiz? Hele o toz, top- der de aceleyle bir göz gezdirir! visi verilecektir. 1 

BUDAPEŞTE: 550,S m. - 18,30 
orkestra 19,50 konf. 20,20 Macar mü -
ziği konseri (Jozcf Vidak sigan ork. 
tar.) 21,30 hab. 21,50 plak. 22,15 'Die 
Dubary,. sesli filmden potpurri (ork.) 
22,40 Macar oda müziği kons. Solist: 

ROMA: 420,8 m. - 17,35 plak, 18 
hah. 18,15 plak. 18,55 hah. 21,35 Ma
riotti'nin "Cupido's lotterie., isimli o

ve davetiye dahi tastir ediııııi 
ikametgahı meçhul olduğundan 
davetiye bila tebliğ iade edilıSlif 
ruşması 29-2-936 saat 10 ~.Jfi 
lunmuştur. Mumaileyh Dirnitt;l'.,....1 
günde mahkemeye gelmesi vcY' 
kili kanuni göndermesi tebliğ ~· 
kaim olmak üzere ilan olunııt· 

rak ! tık kavga böyle başladı. Ondan 
- Amma, büyük şöhret kazan sonra bayan Kristiyan eski atelyele 

mış bir ressamdı. ıi dolaşmıya başladı. Belki de köşe 
- O zaman, belki. Şimdi me • ye, kenara atılmış birşey bulacak 

telik etmez. İstersen git hepsini tr. Şimdi eski levhaları çok se
eskicilere sat. viyor, bayılıyordu. Fakat ne yazık 

- Hayır, bunu da istemiyorum. ki Basra harap oldukff~m sonra. 

Biz reddedince hepsi Rozin ha - -·· '*'*'"' - .. ·--™111
••

11
•

1
•-

laya kalacak. ZAYl 

- İyi ya işte! Halaya bir mek- Zati mühürümü zayettim. Yenisini 

tup yaz, bu Kıymetli nıirasr ken • kazdıracağımdan eskisinin hükmü ol -

disine hediye ettiğimizi bildir. O maclığmı ilSn ederim. (V. No. 13006) . 

zaten eski paçavralarr, antikları Tophanede Boğazkesend! No. 1 Zey

pek sever. Hem bilir misin ne ka- nel oğlu Kanber. 

Ernst Dohnanyi (Bartok: yaylı sazlar 
için kuartet, Major: Trio Serenad 2 
keman 1 violonsel, Dohnanyi: Klavier 
kintet 23,15 konu§ma. 24 caz müziği. 1. 

05 haberler. 
BOKREŞ: 364,5 m. - 18 plak.· 19 

konf. 19,15 plak. 20 hab. 20,15 koro. 
Tagannisi. 20.50 piyano · konseri. (da 
Costa: Suite, Alter: Maskerade.) 21,10 
konf. 21,15 orkestra ve piyano kons. 
(Rossi Uvertür "11 Barbierc di Sivig -

perasının yayımı. 

DERUN: 356,7 - 17 oda müziği, 
18 Şubert List müziği, 18,30 güzel san 
atlar. 21,20 Skeç. 22,10 Münihten. 23, 

30 Hamburgdan. 13007) 
ViYANA: 506,8 m. -18,30 Sophie ----------~ 

Munteam (soprano). Herrm Zechner 
(piyano). pr. da: Mozart. Jacobi, 
Brahms, Kienzl, Viengartner, 19 konf 
19,35 fransızca ders. 20 haberler. kon· 
ferans. 21 Viener senfonik konseri, 22, 
35 tefrika 23,10 V. A. Mozart'ın eser· 
leri (Kamper Kvarda kavarteti tara -

ZAYi 

1928 senesinde Kaba tat 
aldığım tasdiknameyi zayi e~ı 
sini alacağımdan eskisinin 11Uld" 
tur. (V. No. 13014) 

fından). 24 Macarca konf. 24,10 Charly ----------
Gauriot cazı tarafından meşhur caz par 21 Sarauss'un "Eğlenceli h•r:• 
çaları potpurisi. li opereti 22 almanca, 23,S 

MOSKOV A: 1744 m. - 20 konser. neşriyat ve konser. 
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flinide ye~i bulunan 
kömür madenleri 

rofesör G .k k·kı . . ranı , son tat ı erını 

~- ınuhabirimize anlatıyor 
11 bağ:n Karafasıl köyü ile 
ktıi Gl ı Azdaday nah~yc~:n:n 
· illik .an Çaı·çamba ci,·aım. a 

~asta kömür mad.eni bt:
diı~ ve bu maden:n nu",;ıi • 

d .. _ ır profesör Granik '~ -
~ Veril · Le.. 

en ızahati e'"·elce 
be. Profesör KURUN içi.n 

hkuı Yanatta maden saha..ı -
llft. .. dad esaslı surete tetkiki • 
~ a· .. lltitti J l§ine b~Ian~cr ~ ,.u 

. leo~ u sefer yanında mu • 
'Dly llu ~oktor Grani, topoğ • 

Proiuör Granilı 
e bir ~n, Bay Hikmet ve B. 

ll Pl'Ofe ~kte Ef~aniye tekrar 
re Sör Granık, n~iye - metre dcı :nlikteki maden vazi -6 ve ~eterli müdürü Bay yetini anlatmağa kafid:ı·. Fakat 
le~ ta~fından arka ~ daha derinlere inmek lüzum ve za 

~firlırlikte mısafir edilmi~ rureti karşısında bu aletle istedi -
illin ere Cumuriy~t Halk ğimiz neticeyi alamıyacağız; bu • 
~~~a ~dası salonların nun için Amerika ve Almanya ile 
ıiyafeU: bı~ zıyafet veıilmiş- muhabere etmekteyim. Uç ay zar· 
iye Jneın ın :safirlerden ba~lrn fmda daha· geniş tertibatlı bir son· 

urları da bulunmuş - daj aleti getirteceğiz. Karafasıl -
Ziyafet ' daki maden sahasının jeolojik du-
la~snnsında: yeni maden rumunu evvelce fotoğrafla tesbit 

da i1.abatYapacağr işler hak - edel'ek hükfunet şeflerine göster· 
den ti \'eıınesini profe • miştim. Muavinim Dr. Grani bu 

1
_.ca ettın1. Söylediklerini hususta yeniden tetkikat yapmak· 
·~~ ~dac]~! nahiy-e""""'sin~in-Ça~r~-·ı ı ~~!~~!;:;:n:~:ı~: :: 
evkiı civarı ile En· · ın· lani nahiye merkezinin on kilo • ıl k"' .. anın 
.. oyu ~'anlarında geniş metrelik cenubu şarkisinde olan 

~ksek kaliteli kömür ma- (Bolamortepe) nin jeolojik va • 
da ':d~u ,.e bu saha'da ziyetini ~e yakından tetkik et • 

eJee ~~~la: başhmılacağım mek için dönüşte oraya gidecek· 
~ 

1 
eıniştun. Bundan bir tir. Malum olduğu üzere (Bola

'I\~ e nıaden ülı d. · B 
4 '4l1l m en ısı ay ınortepe) de demir ve çelik ma -

u.! ve Bay Reşatla iki baş denleri vanr Havalar müsait ol • 
~çavuş . . . 
~e ve ıkı t~~tabaşı duğu takdiı-de ben on gün sonra 

' buntar :~daçya gonder - tekrar Eflaniye dönerek Karabüke 
it ı...., arşambay:ı geçeceğim ve orada iki gün kal -
~ ""'1Unuyorlar. Yanların - .. 
· u kadar hafriy t 1 • dıktan sonra Ankaraya donece -
~· Ben de a~~a ~= _ ğim. Maden sahalaıındaki arka -
vırıikte Yann burada:ha _ daşlarıın bana her hafta munta
~k Çarşambaya . d _ zaman verecekleri raporlarla va -
°!'da Yapılacak ilk i gı ç~... ziyeti anlatacaklaı·dır. Ben de her 

bQ. ~daki maden !iliası- ay bir defa bu sahalara uğraya -
' ahi 6'411'ltasmı aldıımak olacak <'ağım.,, 
~ '4ınanda tecrübe ocak • Profesör Eflanide gördüğü hüs-
aı,..:_- başlıyacağız. Ben, 0 • nü kabulden dolayı Fikret Güngö-
te.~ lazım gelen t~dbir- n: çok teşekkür etmiş ve ~eınnu-

'blr ~ltikten sonra \'e niha- nıyetle buradan aynlmıştıı. 
bir zarfında mühendis B. Celil Salih Güney 

bbı ele to 'Başçavuş, bir çavuş - - 1 
• ••• -·· 

4öııece~ alarak Kara - Unioeraite talebeai lzmir 
~l'b-.i~ ve ayni ·işe ora- L --/ • • • •-.gını !Onda. • 1 .1 na rı9atını gezı9or 

anı 1. , J ış ene 
'Ytna e 1Yesi önümüzdeki ey- İstanbul üniversitesi edebiyat 
1.~d;:: bitirilm~ olacak fakültesi talebesinden bir grup 
~ ~ '6 neticeye varırsam Bergama harabelerini geznıeğe 

......... PJGnr:he etmiyorum - ey- gitmişlerdi. Talebeler Bergama · 
talblk :lı <!altŞma prog- dan lzmire dönmüşler ve şarbay 
~ ecektir. Suat Yurdkonı ile beraber tzmil' 

--··· .!ı:denin rnikdar ve hafriyatma giderek orada antiki· 
dıktan sonra Ka • teler direktörii bay Salihattin Kan 

r'!'!'V..-, ~ bir makasla tarın verdiği izahati dinlemişler, 
Olıt CJeldt.ee Azdak daya bir demir hafriyatı gezmiflerdir, 

• l.....:. .r , bu hat ~x.::ı u·· • ...._ uusu Bundan sonra Kadifekalesine 
.-...,._ela ~lacaktır. Ayni çıkarak bay Suat tarafmdan şehir 
~ oJara ve Çarşamba- hakkında verilen izahatı dinle -

'-&Ut ~ çalışaeak iki bin miAler~ir. 
~ Itri efradı icln rnek· 

te ~hastane, sinema, fı • 
~ilılııl.llGJt.ı~ edilecektir. E

.. J al~i bize üc .. • yuz 

Kafile bnn~an ı:tn'lm T<ar.:-~ • 
kava P.'!clerek Kız MualUm lt'ek • 
tebin'de verilen mUsamereyf sey -
retmiş \'C tzmirden aynlmıştır . 
. . 

• 
MI 

Bir macera Doğu ellerine giderken 

17 yıl sonra ••• 
Anasına babasına kavuıan. 

bir genç 

Adanada gördüğüm yeni 
ve ileri müesseseler 

tamirde çıkan "Anadolu:, ar· 
kaclafımrz yirmi dört )'atında bir 
gencin Mııır..:an lzmire ıelt.ii ni 
ve yedi yatından beri ayn ya~a • 
dığı anasına ba' aıınn l:avuttua • 
nu yazıyor. Bu sat!rları aynen A· 
nadolu gazeteain~:en alı~·or:ız: 

,;lnanılmıyacak kadar ga6L 
bir ma~cra geç:ren bu gencin adı 
Süleymandır. Bababsmın adı Md1 
met, nı~mleketi Urfadır. Seneleı· 
ce aile kuca3'•ndan, millet kuca -
ğın .::an ve vatanc.,an uzak yerlerde 
kaldıktan sonra n ·hay~t kurtulup 
gelmi:tir. 
· Hadis:?yi, şöyle hikaye edebil: .. 

riz: 
Mütarekeden biraz sonra .. Sü • 

leymanın ailesi, Fransızların A • 
dana havalisini işgali üzerin~ di • 
ğer bazı ailelerle birlikte l?:cret e- ,. 
diyorlar, Ailenin işi gücü bozulu
yor, fakir düşüyor. f stanbula ge .. 
lince, yedi yaşında bulunan Sl\ • 
leyınam, askeıi rüşciiyelerden bi -
rine leyli yazdırıyol'lar. Bir brün 
Süleyıuan mektepten dönerken 
tenhalıkta bir kaç şahsın hücumu
na maruz kalıyor ve kaçırılıyor. 
Meğer zengin bir Ermeni, çocuğu 

nönü ilk okulu - Hastaneyi genitletmeı: - Trahom 
. n.ücadelesi - J:(anaıanın fayda.arı 

daha evvel çaldırmak için tedbir Adanatla Kanara parln ve Kana ran111 önünde et lıcunyonlcan r 

aI~~un~~::diW ve tethiş Adana, Anadoluda bir tetkik malarya uğraşma tatbikat pavy()m 
altına alınıyor. Sülcymancık, ka • ıez:ıt J'apan 8zel .,ıanm12clan > nu var. Burada çok önemli, veıina 
patıldığı evlerde, ölüm korkusu - Adaııada yeni yapılmakta olan li, ilmt denemeler yapılıyor. 

bir ilk mektebe gittik. Altı ders- Doktorların ve hastahane men. 
ile ses çıkarmJYor. Nihayet neza- haneli olacak olan bu mektebin suplarının ağzında adı aavm ile 
ret altında Enneni mektebine sev. ~:!:I· 
kediliyor, fakat Ermeni, İstanbul· aynca sineması, konferans salo • geçen "Boşnakzade Salih efendi,, 

nu bulunacaktır. B. T. Hadi Tür- isminde bir vatandaşın hastahane 
dan ayrılmak zaruretine düşünce kiyenin bu en modem ilk okuluna 1 için çok değerli yardımlarda bu • 
çoc~dida alıp evv;;a Y~a- güzel ve çok yakışan bir ad bul .. lunduğunu derin bir hayranlıkla 
na gı yor, sonra mısıra .. 

Ermeniler, Süleymaru vaftiz e- muştur: anlttılar. Bizi pavyonlarda gezdi· 
diyorlar, akıllan sıra tam Ermeni· - tnönü. ren kulakçı ve Başhekim vekili dko 
Ieştiriyorlar ve kendisine şu adı Adananın. en değerli kurumla • tor B. Reşat Atameriç, kuvvetli bir 
veriyorlar: Mığır!. nndan biri de hastahane pavyon- inancm verdiği mcaklıkla anlatı

landır. Kadrosu dar olmakla be- yor: 
Zavallı Süleymancık (gel Mı • raber, bu kurumlara gerçekten - Adana için bu kadro dar • 

ğır, git Mığır,) büyüyor, Ermeni çok önem verilmiştir. Burada iç dır. Hiç olmazsa, bu hastahanede 
mekteplerinde okutuluyor, yavaş ve dış hastalıklanna, trahoma, ve- 800 yatak olmalıdır. Şehrin nüfu
yavaş şivesini kaybediyor. Fakat reme, sıtmaya mahsus koğuşlar su 76.QOO ni, llbayhğm ise 
damarlarında çalkanan Türk ka-
nını ve göğsünde çarpan Türk yü- ve yataklar var. 7,800 liraya ye- 360.000 ni buldu. , 
refini unutmuyor, bir Türk evladı ni tip mükemmel bir rontgen ci .. 8. R. Atameriçin sözlerini n • 
olduğunu daima katırlıyor.. bazı almml§. lyi bir bakteriyolo • baya anlattiğnn vakit, bu ihtiyaer 

jihanesi, zengin bir eczahanesi llhay da tasdik etti. 
Nihayet 1skenderiye~ ot.elci var. Yatak sayısı 120 yi buluyor. Bu yıl 8,000 ne yalan ilk meJG. 

RP.şid nammda bir Türk V"atanda- Sağlık Bakanlığının emrinde bir tep talebesi üzerinde trahom tat
şı ile tanl§al'ak, gizlice, bafmdan ı-=ıı=====-=====-==--====-ım=ıı-ı bikatı yapılınıştır. Hastahanede .. 
geçen macerayı anlatıyor: delikanlıyı tanımıyoz:. KonU§llla . ki trahom koğuşunun yatak sayı " 

- Beni kurtarınız diyor. Fakat ğa başlıyorlar. ihtiyar baba; sı 20 yi geçme& Kadronun tlarh • 
duyulmasın, çünkü öldüıiirler di • _ Evlit diyor, bana öyle geli ğı, mücadelenin kuvvetini kesnıeıt 
ye korkuyorum! yor ki, sen Urfalısın, bizim soy" . te ve hızını azaltmaktadır. 

Otelci Reşid, Süleyniandan al· dan, yakm'tardan olacaksın. Ka . Adananın (Kanara) 81 da gö • 
clığı maltiınat üzerine derhal kon- mu kaynıyor. rülecek yerlerden biridir. Bu ö-. 
soloshane vasıtasile hükumetimi. Süleyman, bil'denbire herşeyi nek müesseseye eğer "Mezbaha,, 
zi haberdar ediyor. Bittabi tah - anlatmayı doğrubulmıyarak: adUlI verselerdi muhakkak ki, 
kikat yapılıyor ve anlaşılıyor ki, _Hayır. Diyor amca! Ben oğ bu ad (Kanara) kadar manalı ve 
filhakika, Urfada böyle bir aile lunun arkadaştyım. Beraber bu • cazip olnuyacaktı.. 1,982 yıhn<la 
varmış. lunuyorduk. Beni gönderdi, ken açılan kanaranın etrafı mükem • 

~ilihare lstanbu~a~ daha sonra disi şimdi vapurdadır, neredeyse mel bir perk haline getirilmiş ve 
Imııre gelmış. Aynı zamanda bu çıkıp gelecek!. müessese en modem cihazlarla 
ailenin de kaybolan bir çocuğu Zavallı baba şaşıyor, süslendirilmiştir. Adanalılar bu • 
bulunduğu muhakkak!. - Fakat diyor benim oğlum rada kesilmiş eti end.i§esie \"e kor. 

Bunun üzerine Süleymanın, a- gelmiş olsaydı, seni ne diye gön • kusuz yiyebiliyor. 
na vatana ve tzmire dönmesi te- derirdi de kendisi gelmezdi? Müessese yılda 120 bin liraya 
min ediliyor, Süleyman, vapura Nihayet, ihtiyar babanın k~ - yakm gelir yapmaktadır. nk a .. 
biniyor ve çıkıp geliyor. Kendisi· fası Ye ruhu, hakikate ısınınca Sü· çıldığı yılda gelir 85,69$ ve 933 
ne verilen adresle babasını bulu- leyman kenrlisini tan•tıyor ve ku- te 87,088, 984 de lOS,010 liı aya 
yor. Babası Mehl"'et, art•k yetm·rl rrl··~~ıvor!ar.. yiibelmi~. Son yılda Kr.nar:ı 
beş yaşında bir ihtiyar<fır. Süley. .Bu' ~ncin, fzmir~e h!r ttc:.ıret· da 39,180 muhtelif hayvan kesil· 
man, babasmı tanıyor, fakat ha • hanede Nusret namında bir amca miştir. Adanada günde ortalama 
bası, yinni döıt yaşındaki meçhul! oğlu da vardır.,, (Laden m71ltqe. ~) . 
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F ,.. t db• } . ·ilk mekteplerde ı. t bil'• · U 
f8DS8 zeCfl e )f efJD Dördüncü ve beşinci ÇOa • •• 

tatbikına muhalif olamaz sını~Jarın tarih kitapları v fd p t• .d k b. . t k·ı tn1 

Yeni kabine ilk iş olarak frangı 
kurtaracak düşmekten 

yenıden yazılacak e ar ısı e a ıneyı eş 1 e 
Kültür Bakanlığı ilk okulların kıt af bir DeVİ diktatörlük k Uf 8CS 

4 ve 5 inci sınıflarında okunan 

tari~ kitaplarını ~·eniden ~azdn~ 1 alebe nümayişleri gittikçe fazla/al' 
maga karar ve11nış ve bu ışle ug. 

Pariı, 27 (A.A.) - Kabine, 
ilk defa olarak, dün bat bakan 
Sarraut'nun reamt ikametıahı o . 
lan Matinyon ıarayında toplan
mıttır. Bu toplantıda, kabinenin, 
önümüzdeki Pertembe rünü par -
limento huzurunda okuyaca§ı 

IMyannameai kal•me ahnmııtır. 

tihakları ihtimalinden bahıeden raşacak olan bazı öğretmenleri Kahire, 27 ( A.A.) - Kral, ta· 1 

mamile bitaraf müstakil bir kabi-1 
ne kurmayı kendi özel büro!ıu di. 
rektörü Mahir Paşaya teklif et • j 
mi§tir. 

Kahire, 27 (A.A.) -
liderlerin bütün me5aisine 
her tarafta grev yapma 

Havas Ajanıının parlimento 
muhabirinin haber aldıjına ı&re 
bu beyannamede, kabinenin bat 
hca &devi franıı korumak olduiu 
taırih edilecektir. Bundan baıka, 
&.,.anname, Franaanın Milletler 
cemiyeti ve and!aımalara riayet 
prensibi üzerine müeıaeı ananevi 
ıiyuuına devam etmek azminde 
bulunduiu teyit olunacaktır. 

FRANSA. ZECRi TEDBiRLERE 
MUA.RIZ OLMIY ACA.K 

Lyon, 27 (A.A.) - Bay H•rriot 
dün Rhöne umumi mecliıinin top
lantııına riyaaet etmittir. 

Mtamaileyh, vaziyet haklund• 
umumi tekilde izahat vermiıtir. 
Dıı ıiyaaaya taalhik eden muele· 
ler hakkında beyanatta buluna 
rak bilhaua Fransanın Milletle~ 
cemi1eti miaakına riayet etmeıi 
ikim ıelmekte oldujunu ve bi· 
naenaleyh zecri tedbirlerin tathi· 
kine muhalefet etmeıinin imkanı 
mevcut olmadığını söylemi,tir. 
Radikallerin '4Halk cephesi,, ne il-

bir hesapla 108 baş haynın har -
canıyor demektir. 

Kanaranın kadrosunda soğuk 
hava mahzenleri var. tşçilere o • 
kuma odalan açılmış, ameleye 
mahsus büfesi var. Buradan ayni 
zamanda parka dinlenmek için 
gelenlere bira satılıyor. Yazın sı
cak günlerinde Kanaranm parkı 

Adanalıların en sevdikleri yer -
lerdendir. Soğuk hava depoları 
Çukurovada peynirciliğin inkişa -
fına çok yardım etmiştir. Önceleri 
Çukurovanm tulumpeynirleri, ya -
zın ta Niğdenin yüksek dağlarına 
ve mağazalanna kadar gönderi -
lerek veya İstanbul frigolarma 
yollattınlarak muhafaza edilirmi~. 
Şimdi Ceyhan ve havalisinde ku
rulan peynir merkezleri mallarını 
buraya gönderiyorlar. Bir çok ai
leler yiyeceklerini, Kanaranın so
ğuk hava depolarına bırakıyorlar. 

Hastalara parasız buz veren bu 
müe~esenin yazın buz sarfiyatı 
çok yiiksektir. Son yılda buz sa
tışından 15,392 lira alınmıştır. Bu 
rakam İzmir Kanarasmm 15,674 
lira olan buz satışma pek yakın -
'dır. 

25 kadar fabrikası olan Ada -
nada tecimsel mugmani genişle -
ten 8,000 e yakın çeşitli iş yapan 
dükkan ve mağaza vardır. 20 ka
dar büyük ham da bu kadroya so
karsak o vakit Adanamn hakiki 
tecimsel krokisini çizmiş oluruz. 
Şehirde her gün muntazaman 
meyva, sebze, zahire, pamuk pa· 
zarlan kurulmakla beraber ayrı -
ca pazar günleri de bu ürünlere 
mahsus büyük ve panayıra benzer 
pazarlar kurulmaktadır. 

100 den fazla gazino ve kahve 
bir tiyatro, S sinema halkın eğlen
ce ve istirahat ihtiyaçlarını kar -
plamaktaaır. 

- ~emalKc>p 

hatip, radikal fırkasının tetrii in
tihabatın iak devreıinde yüzde 
yüı radikal kalacaiını ve ilk dev
renin neticelerine &öre ikinci dev
re için bu meaeleyi yeniden tet · 
kik eyliyeceiini beyan etmittir. 

Finanıal meıeleden bahıeden 
r _. ~· Herriot, ıermayelerin harice 
çıkma11na mani olmak huıuıun • 
daki imklnıızhiın ihtiyatlı dav · 
ranmaia tef vik etmeai lizım re · 
lecetini ı6ylemiftir. 

Nihayet Bay Herriot, radikal 
ıoıyaliıt fırkaıı reiıliii ile Lava) 
kabinea!nden iıtif a etmeıi meae • 
leıine ıeçerek dalıah ıuları reç· 
mek için eıki ve fakat ıajlam bir 
kayıktan iıtifade edilir. Fakat bir 
kere ıu seçildikten ıonra bu kayı. 
ia bir tekme atılır. "Zannedersem 
ben eıki kayık rolünü oynadım.,, 
YENi HUKOMETIN V A.ZIYE'f I 

SA.CLA.M 
Pariı, 27 (A.A.) - Bakanlar, 

dünkü toplantıdan ıonra pek zi -
yade ketum davranmıı oldukla · 
nndan ıazeteler, netredilmit olan 
tebliii iktibas ile iktifa etmekte 
ve rene yakında okunacak olan 
kabine beyannameıi hakkında bir 
takım faraziyeler ileri ıürmekte
dirler. 

Matin ıazeteıi, yazıyor: 
lkrfıwı~ u no~taları iliti

va edecektir: 
Finansal, ekonomik, iç ıiyaıal 

vaziyetlerle Cümuriyet hüriyetle -
rinin müdaf aaıı, Milletler cemi -
yeti eıaaına dayanan dıt ıiyaıa 
ve F ranaız - lnriliz tefriki me-
ıaııı. 

Petit Journal' den: 
Beyannamede ne ıol cenahta 

ve ne de ıai cenahta hiçbir ekse
riyete bat vurmıyacaklır. Beyan · 
name, yalnız hükumetin progra -
mını okuyacak ve kimlerin bunu 
taavip edeceiini evvelden ketf ve 
tahmin etmeje kalkıımıyacaktır. 

Oeuvre ıazeteıi bakanlar ara-
11ndaki itilafı ehemmiyetle kay -
dederek diyor ki: 

Pazar ıahahı Bay Sarraut, 
Bay Flandin ile birlikte ·kabine 
beyannamesine dıt ıiyaıa hakkın
da konulacak olan fıkrayı dikkat
le tetkik etmek ihtiyatkirlığında 

bulunmuıtur. 
Bay Paul Boncour ile Bay Deat 

ve Bay Bibie'nin intihabatın 

roümkün olduğu kadar yakın bir 
zamanda yapılmaıını istedikleri 
ve bazı bakanların pek yakında 
yapılacak intihabatın arzedeceği 

idari mütküllerden bahıetmİ! bu
lunduklarını kaydeden Oeuvrt 
gazeteai diyor ki: 

intihabatın birinci turunun ta
rihinin 26 Niıan ve ikinci turunun 
tarihinin 3 Mayıı olarak teıbit 
edileceğ: ı:annolunmaktadır. 

Ordre aazeteıinden: 
Kabinenin yapmıt olduğu bu 

ilk toplantı neticeıinde nazarı dik
kate alınma11 lazım gelen nokta 
ıudur: Hükumet erkanı arasında 

hiçbir noktai nazar ihtilif ı yok -
tur. Sol cenahtan tai cenaha ka
daı- bütün bakanlar, mecliı tara • 
fından ittifak ile taıvip edilmit 
olan formüllerin ayni formülleri 
o tekilde vücude ıetirmek huıu -
awıda ~bık kahaıılardır. ,., 

Ankaraya çağırmıştır. 
tık okullarda bugün okunan 

tarih kitabı l'iiksek öğretmen o • 
kulu direktörü Bay Hamit tarafın .. 
dan yazılmıştır. Kültür Bakanlığı 
bu mesele etrafında görüşmek ü
zere kendisini Ankaraya <;ağır • 
ımşh. Bay Hamitle beraber giden 
ispekter Bay Süleyman Edip ve 
"Öğretmen sesi,, gazetesi sahibi 
Bay Selim Siret Kültür Bakanlı • 
ğında iz;ahat verdikten sonra dün 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Haber aldrğımıza göre tarih 
kitaplarım hazırlamak üzere An· 
karada beş kişiden mürekkep bir 
komisyon kuııılmuştur. Bu komis 
yonda tarih kitabının mi.iellifi 
Bay Hamit, Muğla orta okulu öğ
retmenlerinden Bay Eğmel, İzmir 
öğretmen okulu öğretmenlerin • 
den Bay ŞekOr, İstanbul ilk ted • 
risat ispekterlerinden Bay Süley • 
man Ed~p, öğretmen gazetesi di • 
rektöıii Bay Selim Siret vard1r. 

Komisyon Bakanlıkta ilk top
lantısını Ankara tarih dil coğraf
ya fakültesi profesörlerinden Ba
yan Afetin başkanlığında yapmış 
ve kendisine bir çalışma programı 
çizmiştir. 

Yeni yapılacak tarih kit:ıpla • 
rınm harita kısmmı Bay E~el, 
to.rıhi kmınt kısmını Bay Şekür, 
resim kısmım Bay Süleyman Edip 
eski tarihin bugünkü kritiğini ae 
Bay Selim Siret yapacaktır. 

Kitapların hazır1anmasma baş 

lanmıştır. 

BURSA ö~ETMENLERl 
BIRLICI - İstanbul ve Üskiidar 
Öğretmenler Birliği feshedildik • 
ten sonra Bursa Öğretmenler Bir
liği de kendi kendini fes he karar 
vermiştir. 

Bursa Öğretmenler Birliğinin 
öğretmenlere yardım için kurdu -
ğu ve bugün 20 bin lirası bulunan 
yardım sand·ığmı muhafaza ede • 
cektir. 

YENi BiR HARIT A - Bütün 
okullarda öğretmenlere ve talebe
ye yardımcı olmak üzere bir Tür
kiye ormanları haritası vücude 
getirilmiştir. Harita Muğla orta 
okulu öğretmenlerinden Bay Eğ • 
mel tarafından yapılmış ve Küt • 
tür Bakanlığı tarafından bütün 
okullara tavsiye edilmiştir 

Polla haberleri · 

Gramofondan sonra 
dtıl}ak faslı 

Langada Musalla caddesinde 
28 numaralı evde otur~n Agopla 
Hampar evvelki gün sabahtan 
gramofon çalınağa başlamışlar • 
dır. Bir plak müteaddit def al ar 
çalınınca evin üst katında oturan 
Cebrailin tahammülü kalmamış, 
oğlu Salih ile birlikte alt kata i · 
nerek gramofon çalanlarla kav -
gaya tutuşmuştur. 

Komşular yetişinceye kadar 
dört kişi birbirini iyice dö\'mü~, 
demir sandalyelerle ba~lanndan 
yara lanı ışlardır. 

GARSONLA KAVGA - Ka· 
sımpaşada oturan ~oför Burha -
nettin Tokatltyan önünde otnmo
bilile müşteri beklerken garson 

UIU1&l cepheyi teıkil eden bü· 
tün partilerin, ıimdiden müzahe • 
retini temin etmiı bulunan Mahir 
Paşa, Vefd ile müzakerelerine de
vam etmektedir. 

MISIRDA DIKT ATORLOK M07 I 
Kahire, 27 (A.A.) - Kralın ı 

özel kabinesi oefi Ali Mahir Pap. 
guetecilere Vefd paıtlaini koaHa
yon kabinesile mesai birlifinde 
bulq.nmata davet etmete kat'iy · 
yen azmetıtıf~ oldufunu söylemi~ 
tir. Mumaileyh, Vefd fırkasının 
imtinaı takdirinde hüküındann 
mes'uliyeti kendi üzerine alaca . 
ğmı ilave etmiştir. 

Zannolunduğuna göre böyle 
bir bal vukuunda kral, bir "Sa -
ray,. kabinesi teşkil edecek ve bu 
kabine bir nevi diktatörliik mahi· 
yetini haiz olacak ve başına kta
lın öıel kabinesi şefi getirilecek . 
tir. 

Nümayi~çiler, Abidin 
önünde tflplannn~lar ,.e 
hacH~e çıkarmak!ızm da 
dır. 

Nahas Pa~a, talebeyi t 
mt'k içi\1 elinden geleni 
tadır. Mahir Pa~anın 
bir kabine teskil edeceği 
lunm:ıJ\tadır. J{ahire ile 
riye arasında ki.in nem 
beş talebe, polis taraf1nd.O 
kuqun1aı la yaralanımştrt• 
yaralanan talebeden bi ' 
müş olduğuna daiı· o]ıın 

teeyyüd etmemiştir. 

MISIRDA iT AL YAN • 
T ARAFT ARLAJll 

l(ahire, 27 (A.A.) -
bulunan halkın, Habeşj!ttı' 
gösteri yapmakta ok~uld~ 
bir vapurun üzerine, Sarc. 
purundaki ttalyan askerleri 
fından ateş edildiğinden, 
idde bir takım hadi~eJer 
tır. 

• İtalyan l~onrnlosu ile ~l 
VAZIYET ÇOK TEHLiKELi toriteleri tahkikat ~-apıyor 

Kahire, 27 (A.A.) - Vaziyet. MISIR KRALI YENi J 
teki kararsızlık dolayısile asker • KRALINA BiR TEL 
lik ve zabita bakımıda ihtiyat ted· ÇEKTi 
birleri arttırılmı~tır. Talebenin __ J_~~_ahir~~77 (A.A.) ~ 
icra komitesinin neşretmiş oldu • Fuat, tng;Itere kralı fe!\iı 
ğu bir tebliğde siyasal vaziyetin varda şu telt!rafı çekmi~tit 
çok tehlikeli olduğu ve bütün ta 'I "Ma.iestelerinin öz cJ11 
lebenin vazifesinin vukuatın inki· ve yüksek idareleri aıtınc!'ı 
şa!ma intizaren sükunetini muha· denheri İngiltere ile Mısı1 
iaza etmesi lazım gelmekte bu - lerine ha~lıvan bunca nıii 
lunduğu beyaıı edilmektedir. lerin dalı·a ~i:vade inkişaf 

Kralın özel büro direktöıii Ma- ğinden asla şüphe etmiyo. 
hir Paşa, mevcut çıkmaza hir hal canc~en dileğim, iki devleti' 
sureti bulmak için hugün parti rine r:ıptedecek o~an de'~ 
bnşkanları ile göıii~melerine de - !uğun giinden güne kU 
vam edecektir. ınesidir.,, 

Hu~itle aralarında kavga çıknnş· 
tır. Bu kavga esnasında Hurşit: 
Burhanettine bıçak çekmiş, Bur • 
hanettin de Hurşidi dövmü~tür. 

KALP DURMASINDAN -
Kumkapıda Yeniçeriler cadd~ . 
sinden geçen bir adam ansızın dü
şüp ölmii5tür. Belediye doktom 
tarafından muayene edilen bu a· 
damın kalp durmasından öldüğii 
anlaşılmrştır. Üzerinde ('Ika11 hü· 
viyet varakasına göre adı fhra. . 
himdir. Elli be~ yaşındadır. T~
çı Mustafa oğullarındandır. 

PARALARI Ki~ ALDI - Ga· 
latada oturan Kazım, Nerati he:· 
caddesinde Hasanın birahanesin . 
de arka.daşlarilc bira i~erken du
varda asılı bulunan paltosunun 
cebindeki on lira <jahnmıştır. ~üp 
he üzerine sabıkalılardan Mar -
mara Hasan ile arkadaşlarından 
Nazmi ve Ri1.a yakaJanmı~tır. 

DOŞTO YARALANDI - K&
sım p~~da Caıniikebir mnhalle • 
sinde oturan 60 yaşında A vram 
evindeki merdivenden inerken 
dü~mü~, başından ağır surette ya. 
ralanmıştır. Avram hastahane~·e 
kaldınlmıştır. 

EZiLME - "Süleymaniyede 
Hamam sokağında oturan 15 ya· 
şmda. Hü~eyin köprünün Ada is
kelesindeki demir parmaklıklar 
arasından geçerken sol ayağı par. 
maklıklara &kı§mI§, ezilmi§t.ir.· 

Çince komün st' 

Her .iyor 
Perin, 27 (A.A.) - O 

komün:~t, karşılaım:ı çıl<~ 
türlü mukavemeti kıra~ 
eyaletinin merke::i olan tJ 
kadar ilcl'lcmi~lerdir. 

Elde bulunan bütün e 
taatr, komiinistıerin ilerle, 
ne mani olmak iç:in heıı> 
çıkanlmtrtır. 

Şangh3y, 27 (A.A.) / 
tral K e\rs ~jansının ha~,
ğ;ne göre, Hunan'da11 ge 
münis'Jcrin, Kuciçcu jliıı• 
ilerlemeleri üzerine, btı 
merkezi olan Kuejyang'd' 
rlare ilan olunmuştur. 

--
MogoHstan • M•"' 

hadiseleri 
Tokyo, 27 (A.A.) .,.,.,, 

Ustan- M~nçuıi hudtıt 11 ııl 
hakkında dış işleri ba1'-:
nmdan ve bu bakanlık rı it I 
söylemeğe salahiyettar b 
le demiştir: I' 

"Bu hadiseler haki<•~ 
curi hüktlmetinin cloğr'l 
~ya MoskOftya bir pro 
gönderileceğ'ini zan~~d -; 
Çünkü bunu yapmak ty-' 
<liselerde Sovyetlerin dS 
sının sabit .oluıalı ioall 



'At• (ltsıyanı 1 incide ı 
thada h ·· ' tihap . enuz 26 da.irenin in-
netı~le . l 

Veniı.eı· 
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rı a ınmadığı halde 
Teoto'kiııt. er 39,292 Kondilisçi ve 
ler ıs 

1
;:•ler ~,921, Çaldarisçi . 

re)Je/ .. rey kazanmıtlardır. Bu 
e &'ore V . l' l dan 9 enıze ıst er Atina • 
-10 K d'l' t..,_ft.. la ' on ı ıs ve T eotokis 

\it çı'--' r~, Çaldarisçiler 3 meh • 
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1
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liıı'kt gore enizelistler Se -

ı en 9 Çald . ·ı dil• •1 ' arısçı er 4, Kon -
llç1 er 2 Ko .. . 1 

çıka ' munııt er 2 meh'w 
1'8.caklardır. 

Halk'd'k llİze)' I 1 1 ya yarımadasında Ve-
li...·ı11t er, Çaldariıçiler Kondi -
-,.ı er b' , 

ilır. ırer meb'u~ çıkarmışlar-

Draına 
ıı. .. mutasarrıfının telgrafı 

tore Dram d V . · ı· ç.ıda . . a a enıze ıstler 3, 
nı .. 1 rdıaçıler 2 meb'usluk kazan

-1' ar ır. 

Garbi Trak l' . . . , 
tıııa .. ya va ısının ış ara-

Rore Gum·· "l .. d 4 V • Zelist 
3 

' u cune en em-
çi 1 M Çaldarisçi, 1 cumuriyet -
ti;. etaJcsasçı, meb'us seçilmiş -

~deağart . V • 1· l . 4 lrıeb' :r an emze ıst erın 
teliıtı '-u.na mukabil, anti Veni
dll', er bır meb'us çıkarmışlar -

' 30o MEB'UST AN 135 1 
A . Y.E~UZELQSCU_~~~· 

t:lefttaııa, 27 (Kurun) -- Vezeliat 
l eron v· 
İatJe . ıma gazetesi Venize -

rın Y • ı· buı enı mec ıate 135 meb'ua 
)o Und-uracaklarını tahmin edi • 

r, 

Ar 
>'e ıııa., 27 (Kurun) - Dahili -
~ı .. ll~zaretine gelen intihap neti-

.. rıııe .. v 
'\' ~ . ıore enizelistler bütün 
' nııtanda reylerin yarınısı ka-
11- ~ldarıdır. Metaksa.s fırkası -

""
1 Ye · ) .. ..: nı nıecliıte 7--8 Komünis! 

"'••il 12 , 
ilan tneb'us~.~lunacaktır. 
~ >"ade. butun Venizeliıt 
t0ı.,_. '. Venızevolun yeğeni Pis -
~ır. 

c\lllıur" • 'ela ~Yetçı f rrkalann listesi 
.._... nızami mikdarı kazana • 
... ıttll'. 

~ ARAslNDA KABiNE 
q._ n:! 2? (Kurun) - Baıba -
ti~ •rctı, in.la tebliğ için in
~ifiıı· 1~ arkası alınmasını bekle-

·s~ 'löJlenıittir. 
1hti f k lc..hin • ır alar arasında, yeni 

İtib .. enın teıkili için bugünden 
... ren ntü k 

br, Ye . za erelere başlaıunış· 
c:.ı_ nızelist .. b 
"'Ofuli b' partısı aşkanı Bay 
ı_.l ı tr teın k"' k b' . 
•1 elınek • . er uz a ınesı teş-
llıe.ia 

1 
ıçın Çaldarisle uyuş • 

katiftı ça. 1~•Yor. Fakat Çaldarisçi 
ennı 'Ve Eıı· . hıetet • ınıkon Mellon 

1 erı y . 
Oa alehta~J .. unanıstanda Venize • 
~. k ıaını temsil eden Çal -
l , OıtdT 
erini 11' ve T eotokis parti· 

L · n arala d 
~hiııeyi r~ a anlaşarak yeni 
tGyorlar ~tkıl etmelerini öne sü
ıt ~-· · erhalde timdiki ıiya -

·~•)'et nh'-h 
ltıa h.aau ~ .. I' emdir. intihaba -
lerine ıcs~ kadar alman netice -
\,• re Yun . d 
•r tenıerk'" anııtan a ancak 

lir. uz kabinesi kurulabi -

tALD~t 
BiRLE SLE KONDlLlS 

•ı· ŞECEK MI? 
~ lQ • 

Zelo1 f~ 27 (Kurun) - Veni -
...._ kOll;nı:n Çaldariı ile birle· 

'Ve .arkaclatı T eo -

·------
tolcise kartı cephe aldığı anlatıl • (Osıyanı 1 incide) yorum. Kadınları ıoıyal itlere 
maktadır. Diğer taraftan Çalda - sımları evvelki günkü sayımızda vermenin claha iyi olaıcafına ino
ris taraftarı gazeteler, Çaldarisle bildirmittik. Bu mülakatın çıkma- nıyorum. Bununla beraber eulen · 
Kondilisin tekrar birleterek Ve - mı§ olan kısımlarını da dünkü memiı bir lıaclın - Almanyaclt.< 
nizelistlere kartı durmasını tav - posta ile gelen aalmdan alarak erkek az olduğu için bö)'leleri 
siye etmektedirler. verıyoruz. çoktur - bir erkek gibi hayatını 

YÜZDE KIRK lKl LiBERAL- Bayan Tityana evvela Hitle - kazanmaya mecburdur. Size fUnu 
LER KAZANDI rin çalııtığı 'Vilhelmstrase sara- ela hatırlatayım ki, parti inkılabı· 

Atina, 27 (A.A.) - Şimdiye yındaki sadelik ve demokrasiyi nın büyült filmini bir kadın çe 
kadar Liberaller yüzde kırk iki ve methediyor. Saraya gittikten bet virmittir. Olimpiyat oyunları fil 
Kondilis. Teotokis Koalisyonu ile dakika sonra Hitlerin karşısına mini ele gene bir kaclın çevirecek· 
Çaldaris Halkçıları yüzde kırk çıkarıldığm, onun dairesinde gör- tir. 
dokuz nisbetini elde etmişlerdir. düğü sadeliği anlatıyor. Hazırla - - Bir sual daha: Olimpiyat o-
Diğer bütün partilerin kazançları dığı en ağır suallere kartı Hitit>: - yunlarından bahaeder misiniz? 
yü3 de on nisbetindedir. rin serbestçe cevap vereceğini da- - Bu oyunlarda Fran11zlart 

Tifos gazetesi hususi bir tab - ha ilk konuımada anlıyor. Bu miı- mümkün olclağu katlar çok Fran 
ında Bay Kondiliı ile Bay Teoto- him mülakatın çıkmıyan kısımla- 11z görmekle balatiyar olacafız . 
kise gönde-:-ilen telgrafnamelerde rı ıunlardır: Onların gelmelerinclen memnun 
Venizelos aleyhtarı elan partile- - Mü0temlekeye ihtiyacm::z olduğumun ıöıtermek i~n her Vaşington, 27 (A.A.) - Dok• 
rin Adalarda, Garbi Yunanistan _ olduğunu söyliyorsunuz. Bunu feyi yapacağız. Bütün Alman mil tor Vilyam Duran'ın başkanlığı 
da, Tsalyada, oMrada ve lyoni _ pratik bir surette nasıl elde ede - leti onlar için ıamimiyet bale altında bir bilgin heyeti, deniz ba 
yen adaları ile Siklad adalarının cekıiniz? mekteclir. Seyyahların yalnız .,,:.. kanlığına sunduğu raporda, hükfı 
hemen hemen her noktasında ka- - Eğer diğer milletlerin vic yerlerinde lıalmamcuını temenni metin, Makon ve Akron kabili -
zanmakta olduklarının bildirildi· elanı bu aclalet müvazeneıini ka - ederim. MenJelıete gelıinler. Bü sevk balonlannın başlarına gelen 
ğini yazmaktadır. intihabatın ilk bul ecliyorıa maddi telerrüatı hal- tün memleketi ıezıinler. Hiç pro- kazadan sonra terketmiş olduğu, 
neticelerinin tevlit etmit olduğu letmek eltemmiyetıiz bir fey olur. pagancla teılıilcitı olmadan bura kabilisevk balonlar inşasına yeni· 
intiba, Liberallerin - yalnız ola- Bugün beni alahalandıran cihet, ela hakikati göreceklerdir. Al den başlamasını tavsiye etmi~tir. 
rak nazarı itibare alındıkları tak- dünya yüzündeki milletlerde hüı- manyanın bir cennet olclufunu -------------

iLAN 

"ş.ic Demiryollan - Türk Aaoaİlll 
tirk&ti": 

1) Takriben SSO ton kadar hurda de
mir. 

dirde - en çok rey kazanmakta nüniyetİn uyanmı1 olmaıdır. Bu, ıöyliyecek değiliz. Dünya yüzün 
oldukları ve fakat halkçı Bay Çal hiçbir aykırı düıünce olmadan. ele böyle bir ı•Y yoktur, lolıat aer· 
daris ile Bay Kondilis ve Bay Te- her milletin en iyi ycqama.ı için beatçe gezebilecekler ve Alman · 
otokisin fırkalarının hep bitlikte bir el birliği vücucle getirecektir. yanın ıükunet, intizam ~e çalq -
kazanmıı oldukları reylerin Libe- Gene tekrar ediyorum ki, Alman· ma içinde Ytıfaclığını, kalkınma · 
rallerin kazandıklarını geçmekte yanın, Franıanın hayatı, in•anlı _ mızı, gayretimizi, ıulh ordumuzu 2) 5 eski lokomotifle 5 eski vagon • 

· l' I .. lıl .l• B''t" t · t dan mürekkep takriben 400 ton ka • 
olduğu merkezindedir. MalU.m ol- ğın ryi ıği i~in Avrupanın re ahı - gorece eraır. u un emennı e .:"' b el dar hurda' demiri. satııa sıkardığı muh 
dug ... u üzere Bay Kondilis ile Bay nı temin etmek lazımclır. ~,..ım u ur.,, terem halka bildirmekle kesbi ıcref ey· 
Teotokı ananepereıt kraliyet ta- - Bugünlerde Çine gideceiim. Hitler ayala kalktı. Kendisinin lcr. 
raftarlarının reisleridirler. çünkü Uzak Şarkta... tam sıhhatte bulunduğunu, bunur: Bu aatııla alikadar olacaklar fazla 

ATINA SAYLA VLIKL.A.RINI - Ger~ekten taliiniz vmmq. aksine çıkan fayiaların yalan ol izahat için, nihayet ı 5 §Ubat ı 936 tari-
KIMLER KAZANACAK? Bana uzun ıeyahatler yaıaktır. duğunu gözümle gördüm. Müli hine kadar, Sirkecide Şirket müdUrlye-

Atı'na, 
27 

(A:A.) _ v.apılan ~ ~~a~p_o.o~"-y_a,yı ve or.ada, mamulatımı· katımız elli dakik~ sürdü. . tine müracaat edebilirler. 
.ı . ~ ~ Bu müzay'e'deyc girebilmelı: için 50 

he .. aba' go"re· 'Atı'nadakı' yı"rmı' ' bı·r zın büsbütfin baflta f4relar Ciltıft- ~------------,, . ., .. T. lirası tesviye ctri'leıt icap eder. Bu 
ıaylavlıktan yedi veya sekizinin Ja yapıldığını göreceksiniz. Bun • S O S y OL O J J para müzayededen ıonra iade edilceek-
Liberaller, altısının Kondilis - lar dünyayı clolcluruyor. Bu laal tir, 
Teotokis, betinin Bay Çaldarisin bir gün Ruıya için ele ayni ola • 
Halkçıları ve ikisinin de Komü • caktır. Moıkova iclmecileri ihra
nistler tarafından kazanılacağı catı temin etmek için icap ederse 

Fokone ve Maus 

Haydar Rlf at: 

tahmin edilmektedir. bir kısım halkın açlıktan ölmesine Dürkhaym nazariyelerinin özü 
razı olacaklardır. Kommünizm 40 kuruş 

VENIZELOSÇULAR HER Ruıyacla, hemen ele ihtiyacı olmı- ------------~ 
YERDE KAZANIYOR yan, iılenmemİf geni§ toprakları T İ F O B j L 

Atina, 27 (A.~.) -Atina teh- bulunan bir halk üzerinde tatbik --• 
rinin 108 tane seçim bölüğünden ediliyor. Eğer kommünizm Al . Dr. IHSAn 
66 tanesi ıu neticeyi vermiştir: manyacla olıayclı, bir yıkım ola _ Tifo ve paratıro hısıılıklınna tutuı 

L.b il 17 318 Çalda · t mamık için ağızdan ılınııı •ifo hap 
ı era er , , rıs a · cakh. Zira Ruıytula aekiz ıehir/; 

H 394 K d 
landır Hiç rahatsızlık YC'rmez. l ler 

rafları alkçılar 11, , on i • memuru beJemeL irı"n clokıan ı"kı " :r kes alabilir. !\ut usu 5 3 Kr 
lis - Teotokis birliği 8,083, ko • köy amelui ~allfıyor. Halbuki 
münistler 3176, Kanelopolosun u- Almanyat/a ıehir halkı )'iiz;Je yet- -------------
lusal ittihat partisi 1450, Cumuri- mit beı 1--'adır. Ekonomı' ı'ılerı ZAYi ~ İstanbul 163 numaralı motosiklet 
yetçi partiler 993, Metaksasın hür- Jaha L....,ıfıLtır. l"k k 1e... " p a asını aybettim. Hükmü yoktur. (V. 
fikir partisi 1450. _ Politikaya temaa ettiğimiz No. 13023) 

YENi V AZIYETE DOORU.. için nazik bir meseleyi sorabilir 

SAMI 

Sahibi Kemal Arif 

MODORIYET 

Mufassal notlu kanun 
medeni 

Herhangi bir h§-lisc scbebiv!c kaı.u • 
nu tetkik ve o hadıf.eye mü tef erri ka • 
nun hükümlerini bulup çıkarmaktaki 

mütkilit maHlmdur. Eıerin sahibi. bu 
mütkilatı gidenne1< için (Her maddenin 
altına: Kanunu Medeni, Borçlar, Tica· 
ret Kanunlannda ~taka ve irtibatı o • 
lan) maddeleri hülil!alarile biriikte ya .. 
mıı tetkiki ıon derece kolayla9tmnıt • 
tır. Hakimler, avukztlar, talebe, ve hu
kukla İ§tigal eden 71 vat aradıklannı der 
hal bulmakta güçli:k çekmiye:.ekledir. 
Fiatı 200 kuru§. Satı§ yeri ts•anbul ine 
kıllp Kitaphaneıi. 

Atina, 27 (A.A.) - Reylerin miyim? Anılus hakkında ne dü
tasfiyesiyle ıimdiye kadar alınan tünüyorsunuz? 
neticelere bakılırsa, ilk takaimde - Suratla bununla ltimae mef
Liberaller 110 ile 125 ve Venize - lal almıyor. ViyanaJa belki cla
los aleyhtarı partiler 150 ile 155 laili politika için bunlara ihtiyaç 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

arasında mebus çıkaracaklardır. varclır. 
Bunu ihtimalki bir ikinci, bir - Kadınların hayattaki rolüne 

de üçüncü taksim takip edecektir. gelelim. Bunların yalnız çocuk 
Baıbakan Bay Demircis, kati yapmağa mecbur olduklarını mı 

neticeleri bekleyip, kralın kararı- sanıyorsunuz? 
na arzedeceğini söylemittir. Hitler gülerek cevap verdi: 

Liberal parti Başkanı Bay So- - Bunu ıize kim ıöylecli? 
fulis, bir ulusal birlik kabinesinin - Matbuat. 
kurulmasına dair taraftar bulun - - Ben kaclınlmı erkeklerle 

1 - Ankara Jandarma ve Po:1s mektebinde yapılacak oları 464M 
lira 60 kurut keıif bedelli mutfak ve çamqırbane tesisatı 29 - 1 . 9!8 
Çarıamba ,ünü saat 15 de kapal. zarf usuliyl~ eksiltmeye konula 
caktır. • 

2 - Teminat bedeli 348440 kur Uf olup 233 kurut kartılıjına apl'
da yazılı ıartname ve ekleri Ankara da Jandarma Genel Komutanhp 
kuraiındr. komisyondan alınabilir. 

Genel fenni eksiltme tartnam el eri, ketifname mukavele projesi, 
iki plin. • 

duğunu ifade eylemittir. 
Venizeloı aleybtan partilerle 

bir arada çalıımasını mümkün gö
rüp görmediği hakkında, gazete .. 
cilerin sordukları bir suale ceva· 
ben, Bay Kondilis, politika adam
larının memlekete, hayatiyeti olan 
bir hükfunet temin etmekle mü
kellef bulunduklarını, .ancak ken
disinin bu suale henüz cevap vere
miyeceğini, zira önce, muhtelif 
parti programlarının blribirine uy
.ğun olup olmadıklarını görme)< 

3 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin ilk teminat s~ndık mak• 
müıavi tutuyorum. Erkeklerin buz veya banka mektubu ve ıartnct mede yazıl, belıeler içinde buha
yapmak iıticladıncla bulanclulrları nan teklif mektuplarını eksiltme ı ünü en a~ aaat on dörde kadu 
iıleri kadınlara yüklemek iatemi - komisyona. vermit olmaları. (88) (198) 

komutanlığı Ankara 
komisyonundan: 

lizım ıeldiğini ıöylemittir. J 
Gene gazetecilere cevap 'Veren andarma genel 

Bay Çaldaris de, hiçbir parti mut- J 
lak ekıcr:yeti elde edemediğinden satına ma 
siyasal parti batkanlarının kuv -
vetli ve hayat:yete malik bir ka 
biqe kurup kralın ~iri,tii(i barır 

itine müzaheret etmeleri lazım 
gelecejini beyan etmittir. 

29 - 1 - 936 Çartamb:.'\ şü nü saat 15 de yapılacajı ilin edll
mit olan Ankarada Jandarma •e Poliı Mektebi mutfak ve çam••• 
hanesinde yaptırılacak 46,458 lira 60 kuruıluk k•palı zarf ebiltm• 
13 - 2 - 938 Pertembe ıünü uat 15 ıe uzatılmıt olduju ilailileree 
bilinmek ii%ere ilin olunur (188), ~(457) 
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ABONE ŞARTLARI: YAZI VE YONEflM YERlı 
Tıllıll il •.Jbll ı aylıJı Aylık 

.lılemJuetl.Dfl&cı. 160 '20 ~ 110 latAnbul. Aııkare caddet4, '\'t\Kn yurduJ 

Yab&Dcı yerlere WIO 72:1 400 16C J:eıeıuıı \ l•I • r.ı )o&871J 
Posta blJ(tğtne J j Yazı l§1Cı1: 21413 
rtrmfyea yerlere 1800 9Ml ~00 l.8C , Telgrıu l&ltre."I . KtllHTl'W laaa."lt>W 

l'llrktyenın ?ıer posta merkeztııde KUHONı ı bone yazıla POlllA ICUIU.ftl No 4" 
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'-f USUST ŞA~TLARIMIZI 1 

GiŞ~L[RiMiZDE:N SOQUNUZ 

OlANT~h ~AN~ONltıv. 
ieARAKÖY PALAS-AlALE'.MCf ~N 

Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 ·Almanağı 
En gUzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün 1aylavlanmızla gazetecileTimizin reıim albümü içindedir 

Ç 1KT1 

- • aı!aliiB .......................... 11'1 

Denizyolları 1 Memur Arıyoruz 
iŞLETMESi 1 

Ac.•&eleri: IKarake,t - Ke,rı~ 1 

hl. 42.1'2. ~irlı.eci Milalrtlar uth ı 

•-- ııaa tel•r••: ??74tı --•ı 

Trabzon Yolu 
GÜLCEMAL Vapuru 28 

lkincikanun SALI günü saat 
20 de RlZE'YE kada.r. (436) 

1 Şubattan itibaren 
KARADENiZ POST ALA

RI - Pazar günleri ı2 de, 
MERSiN POSTALARI -

Salı, Perşembe ıs de. 
lZMlR SÜR'AT POSTA

LARI - Cumartesi günleri 
ıs de. 

MERSiN POSTALARI 
Salı, Perıembe ıo da kalka
caktır. 

Diğer postalar: 
Bartın - Cumartesi, Çar

ıamba ı8 de. 
lzmit - Pazar, Salı, Per

tembe, Cuma 9,30 da. 
Mudanya - Pazar, Sah, 

Perıembe, Cuma 9 da. 
Bandırma - Pazartesi, Sa

lı, Çarıamba, Pertembe, Cu
martesi 21 de. 

Karabiga - Sah, Cuma 
19 da. 

1 
,1 
1 

Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsünden : 

Kütahya bülscsinde çalışmakta ohm Kömür Arama Gru· 
pumuz nezdinde mutemetlik yapacak bir memur alınacaktır· 
L:.hliydine göre ıSO liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

ARANlL,~N EVSAF 
ı - Muhasebe bilgisi olacak. 
2 - Üç bin liralık kefalet verecek. 
3 - Enaz orta tahsilini bitirmit olacak. 
4 - Askerlikle alakası olmıyacak 
5 - Ecnebi lisanı bil,..n üstün tutulacaktır. 
Aranılan evsafta istekli ç~k olduğu takdirde a!ınacak me

mur muhasebed~n yapılacak imtihan ile seçilecektir. 
isteklilerin 4 kıt'a fotoğrafları ve kendi el yazılariyl~ ya· 

zılmıt kısa tercümeihailerini dilekçelerine ilittirerek en geç 
1 - Şubat - 36 Cumartesi akşamına kadar Ankarada Enıtitü 
Genel Direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

imtihan 3 - Şubat - 936 Pazartesi günü Ankarada 
yapılacaktır. (154) (397) 

Eeuıet l ~mınottnrı ue ilmHnlorı ı~ıume ' mum ı~oresı ııınıarı 
Muhterem yolculara daha. rahat ve çabuk seyahat etmek ·~ 

kanını vermek üzere lzmir B~r.Jırma Ekspres trenleri ı - 2 - ~
tarihinden itibaren haftada üç güne çıkarılmı~tır. 

Ekspres katarlan lzmird?n Bandırmaya Pazarte~i, ~r§an'ı.. 
Cuma, günleri Bandırmadan f ?.mi re Salı, Perşembe, Pazar günleri 
hareket edecekler. BugünlerdP.11 maada günlerde İzmir . Bandırma -
İzmir arasında adi posta trenleri iş liyeceklerdir. 

50 kuruş 

Ekspres trenlerine karıı mun lazam İstanbul - Dandırma Of' 
nizyolları seferleri mevcut old~ğu gibi lzmirden Salı, Pertembe g:iO' •••••••••• ıı•----------... teri ve-Bantlrl'ftıadan Ç-aTşantb , Cınna gttnlert kalkan -adt polb't."' 

~---------------------------~ kar~dal~an~-Bandum1De~z~fe~erib~unduiuilin~un• 

El 1 • d b 1 ••) k t t • f f Betiktaı İCI'& daireıi: 087) ( 458) efJD e 3S:<U , an ar, erazJ, ar ) Merhun olup paraya çevrilmesi ka -

ıı.tre, o·· •çek . ve metre bulunan rarlaştmlan zemini kırmızı ve beyaz 
1 ve siyahlı bir adet büyük taban halı- y 0 g t ·ıbaylıg"" ından • 

h ı sının ihale pulları müşterisine ait ol - z a 1 • 

; 

ÖİÇÜ 53 İp erine: mak üzere 3-2-936 tarihine isabete- Yozgat Memleket Hastahane si için satın alınacak laboratu"-' 
den pazartesi günü saat 14 ten 16 ya malzemesi ile alalı cerrahiye tevhi den ve ah,ap malzemede toptan br 

iktisat vekaleti Marmara bö'gesi ö!ç3iler kadar 1stanbulda sandal bedesteninde rer kayma ile ve bazı mcnfatura ve mutfak levazımı müteferrik olf' 
satılacağından talip olanların orada ha- y r 

ve ayar baş ispektörlüğünden: zır bulunacak olan memuruna müracaat rak açık eksiltmeye konulduğu, ihalesi ıo- ı2 - 936 Pazartesi o 
1 il A 1 (V N 13013) gat Daimi Encümeninde yapıl:ı ~~ğı ilan olunur. (428) · 

Ellerinde baskül, kantar, tera zi, tartı, litre, ölçek ve metre gibi an an ° unur. · 0
• -"' 

llçü bu!unanlar Ölçüler Nizamnamesinin ı 7 inci maddesine tevfikan ------------------------------------------'---.--

llçülerinin cins, miktar ve vasıflarını gösterir bir beyanname ile 
31 - 1 - 936 günü akşamına değin bulundukları yerlerin Belediye 
Ayar memurluklarına ve yahut Ol çüler ve Ayer Ba§ Müfeltİ§liklerine 
bq vurarak müracaat kağıdı alma lan lazımdır. 

3ı - 1 - 936 günü akşamı na kadar yukarda gösterildiğ" şe
kilde müracaat etmiyenlerin cezalandırılacakları ilan olunur. (334) 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilanı 

Yozgat ilbaylığından: 
t - Yozgat Memleket hasta hanesi için satın alınacak (7873) 

lira (50) kurut muhammen berlelli 34 kalem madeni eşya kapalı zar; 
uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - 10 ~ 2 _ 936 Pazartesi günü yevmi ihale olup taliplerin 
teklif mektuplarını ve kanuni temi nallarını mezkur günün saat ~13) 
on üçüne kadar ihaleye salahiyet.tar olan Yozgat vilayet Daimi En
cümenine vermeleri. 

3 - Eksiltmeye kanuni şeraiti haiz olanların ittirak ede-bile · 
cekleri esas olup teraiti öirenmek için isteklilerin İstanbul, Ankara 
Te Yozgat Sailık Direktörlüklerine müracaatları, tartnamelerin yu
karda ismi geçen direktörlüklerce meccanen verileceği ilan olunur. 

(427) 

1 •stenbu• ~•ledlvesı ııan•ar• _______ _. 

50 top 57X82 boyunda peml:e kağıt topu 295 kuruf. 
50 top S7X82 boyunda birir.ci hamur topu 486 kuru§. 

Hal idaresi için lazım olım ve yukarda cinsi ve boyu ve mu
hammen bedelleri yazılı bulunan iki türlü kağıt pazarlığa konul~·J•
tur. Kağıdın nümunesi Levazım .nü dürlüğünde görülür. Pazarlığa bir
... İltiJenler 28 lira 2S kurutluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubiyle beraber 30 - 1 - 936 Perşembe günü saat ıs de Leva-

Müdürlilfünde bulunmalıdır. (B.) ( 489) 

Sahibi: ASIM Uı - Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevcngil 

-- - -- -----

CAY c;uv 'Ne: o.ıoc G•oı 

Al.TIN C.ÔlO' 

<:tLİK K ÔpR.uy t " VAPOI 

ı.<A~:.ıoA Mİ1.'fONlAR vA.RO• 

btanbul aıliye üçüncü hukuk mah • l 
kemeıinden: ı••-••••••••••••••tl 

Beyoğlunda Mektep sokağında 18 nu, Va p u re u .. u k 
maralı hanede oturan borsa accntası • 
Zare tarafından karısı Livada kızı Sofi fURK ANONiM ŞiRKETi 
aleyhine boşanma davası arzuhalinin 

lıtanbul Acentalığı ilanen tebliği icra edilerek tayin edilen 
Lima .• ban, Telefon: 22925 müddet geçmit olduğundan bu baptaki 
Galata şubesi Tel: 4:u;s,1 

tahkikat için 25 şubat 1936 salı günü 11--------------·• 
saat 14 ün tayinine karar verilmiştir. Meısin tolu 
Mumaileyha mezkur günde mahkemeye 
gelmediği veya bir vekili kanuni gönder 
mediği takdirde hakkında gıyap kara
n ittihaz olunacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. (V. No. 
13004) 

1 N ö N O vapuru 30 · 
lk"ncikanun PERŞEMBE günü ;, 
ıaat 11 de PAYAS a kadar. l 

1 

lktıaat Vekaleti iç Ticaret 'U~ 
müdürlüğünden: ~ 

30 tkinciteşrin 1330 tarihli kanuJl 

kümleri dairesinde Türkiyede it yS_~ 
ğa izinli kılınan ecnebi tirketleriJl , 
(Yunan M!m Seyris.efer bahri) ~~ 
ti bu kere müracaatla 26 Bitfncıt~ 
1935 tarihli hissedarlar umuaı! b ~ 
kararile şirketin tasfiyesine karar~ 
diğini bildirmit ve lazım gelen " 

yı vermiştir. . ~ 
Bu firkete ilgisi bulunanlann ti' Uf" 

ve icabında vekalete müracaatları 1 

mu ilan olunur, (V. No. 13000). · 


