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ay Bitlerin söylediği sözler 
aponları çok kızdırdı ! 

60 talebe yaralandı 1"B~~~~a~ı~zce 
'<ahire sokaklarmda kanh çarpışmalar var. fark gözetme/ere 
~anan ve taşlanan polisler ateş ediyorlar devam ederse ... ,, 

beniz 
Postaları 

\ri.p 
1 Urculuk ş· k . 
llıda b" ır etı ile hükumet ara. 

t; ır tnüdd 
tluırrıaı . etten beri devam eden 

ar nıhav t · · · 
rtıııtır. İki "e ıyı bır neticeye 

an~ıına 1 taraf aı .. sında tam bir 
t •~cuı:;1u!tur . . Bir iki gün sonrcı 
a 1r Şırketı seferlerini durdu •onun . . 

rcı· ..,.;erınc Devlet Denizyolla. 

Talebe grevleri genişliyor. Nümayiş- Japon -Alman 
çiler tirenleri durduruyorlar! anlaşması çok uzak 

Kahire, 29 (A. Tokyo, 29 (A.A.) - Havas A· 
jansından: 

Bay Hitlerin geçenlerde söyle
miş olduğu bir nutuk dolayısiyle 
Dıt lıleri bakanlığı namına söz 
söylemeğe salahiyettar bir zat, şu 

Japon imparatoru Hirohito 
beyanatta bulunmuıtur: 

"Bay Hitlerin "Avrupanın da
ha az medeni ırklara hakim ola· 
cağı,, •uretindeki iddian bizleri 
hayretlere diifürdü. Şayet Bay 
Hitler, bizi İ•tihdal etmekte oldu
ğunu hiHetmekte olduğumuz böy. 
le bir nezaketmce lark gözetme 
lere devam edecek oluna Japon 
gazetelerinin, bu devlet rei•ine 
karıı beslemekte olduğu hürmete 
rağmen, bir takım mukabelelerde 
bulunma•ına mani olmak zordur .• , 

Bu hadise, ötedenberi bah~olu
nan Japon - Alman anlaımasr 
nm tahakkuk sahasından çek • 
zak olduğunu iıbat etmektedir. 1 

b\atı:._ 1 .ı. Urk l" ..;.. P<>ita ımanları arasındaki 
et • •efcrlerini kendi eline ala. 

A.) - Şeyh Ko
leji önünde, Ko
leje girmeğe le -
şebbüs için top -
lanan talebe ile 
vukubulan çar · 
pıımada altmıt 
kadar talebenin 
yaralandığı ha -

_ ~...... her alınmakta -
~c sa~~uluk Şirketinde bulunan ser. 

ltalyaya soralmaş: 
Çunıcu ş·ıpkleri hundan memnundur. dı~ahire, 29 (A. 
~c ır etin ı . . 

reccği ., >.mızyollan ldaresıne A.) - Kaırül -
Almanya askerlikten tecrit edilen 
mıntakaya ait hükômleri bozarsa ... tak devıct?Urların bedelini para ola. ayni bölgesinde ' 

bcvlct be '_11 alacaklardır. Bu suretle talebe tarafın • 
bet Viıiy ;ı:cyollan ile bir nevi reka. dan yapılan bir ltaıu ~ .. a uapacaktır• 
:~rrıaycıc:j:d: kalarak idaresinde. bil ~~.~~~~~!~ası~~.~ #-Aa-M~.J- :( 

erine al Urtarmış bulunacaklar ile bi,.,.ok polis • . 
)c . acak1 . • "3' K lı _, -~aı al b _, l 
. ılc dah arı yenı hareketli serma. yaralanmıttır. a ıreae ıs ayan yapan t e eaen gurup ar R • • F . h •• k A t• 
tıtcb:ıccck~ ~zançlı yeni teşebbüslere Talebe polisleri tata tutmuşlar Polisler atet açmıtlardır. Nahaa Oma Cevap Vermış. 13Dsa U UMe 1 
bıı l>e.,ıet ~;d.ır. ve su hortumlariyle ıslatmı§tır. Patanın kayın biraderinin yara • Jt J d • • k f 

ltıuarrı ı nızyollarına gelince, o da lılar arasında olduğu söyleniyor. ne yaparsa a ya a aynı şeyı yapaca • 
tc~ir· ç~· enin sonunda istifade ede. ç t b bl NOMAYISÇILER BiR TREN 
~>'ah~t P~~ku masrafını artırmaksızır e e ar f!URDURDULAR! "Habeşisiana 7 fırka gÖnderi/miştir.Fran-
.ıt rtıcrrıı k a~ bir fazla masraf ile bü. Kahıre, 29 (A.A.) - Havas 

d1ti Yapac:k~ırn deniz postalarını ken. H b . t d Ajansının özel muhabirinden: saya yardım için adam eksik değildir. 
b· lı'akat ele . · a 0Ş1 S 8 n 8 · A§ağı Mısırda dünkü gösteri- " 
lt elden . nız postaları bundan sonra • baş 1 ad 1 ler. vahim bir tekil almış~ır. Zahı- Petit J ournal, diyor ki: r sile büyük bir ehemmiyet iktisab 

dc,,ı,t bu 
1

.dare edilecektir, demekle Y 0n1d0 n ta ıle ha!k arasında !en.ı~~~ ç~r· B. Lebrun ile Fransamn resmi edememiş olduğunu kaydetmek • 
zaıt:ı ile hışt~n kazanacaktır, bu ka.1 pış.malar olmu,tur. Bır kısı olmuf, mümessilleri ve Westminsterden tedirler. B. Eden ile B. Neville 
Caktır de azınenin varidatım artıra 1 2 kişi de yaralanmı§tır . . !lön~~ ri- Vindsora kadar Fransanın büyük Çembcrlayn ve B. Flandin arasın· 
iliz 'P<ıtta~ek. ıst~miyoruz. Çünkü de .· Cenupta Ras Nasibu vay~tler.e bakılırsa,. gosterıcıler dostunun cenazesini teşyi ettiler, da yapılan görüşmelerden bahse-
~lt ÇoJc y~ 1ıle d.evlet varidatını artır. Grazqani kuvvetle1 ine Kahıre ıle lskenderıye arasında fakat müteveffanın bizde bırak. den SaintBrice Le Journal de ya· 

'l'Urıt u n ış bır hareket olur işli yen bir treni durdurnlUt larsa mış olduğu hatıra onun cenaze zıyor: , 
~llıj ltr-vi:a.nları arasında küç~k ka. doğr U yüı Ümektedir da al~kadar m!"kamlar bu hususta merasimi günü pek ilerlerine, çok "Bu bir ilk temas olmU§tur. 

crlttzdcn .nın devlet eli ile ve bir sıkı hır ketumıyet muhafaza et - ötelerine kadar devam edecektir. Bu temas arasında bazılarının 
~ttt ~ltida ıdare edilmesinin ehemmi _ mektedirler. Gazeteler cenaze merasimi mevcut mütkülita ilave etmeğe 1

dit. lıu t ve masraf meselesinde de. Kah.i.re ... 29 .. <~.A.) .-:- Eyale~ - münasebeti!~ Londrada yapılmış canla batla uğratmakta olduklan ıtlu... Usulun eh · · . I d k h k m s rm kt d · d b ~ eıt011 • emmıyetı devletın er e su un u u u e e ır. olan görüşmclenn ahval olayı - (Sonu Sa. 7 Sü. 1) 
;~~-~h~ete~~w~k A~~~~egre~,eya)~~hl~---------------------------
d lir\iycdc b~l~~ıleceğinden dolayıdır. lerine ıirııyet etmektedir. 
1ıa"'lcı clind t.un demiryollan bugün KAHiRE ÜNiVERSiTESi BILA 
il >'ct bUJdu;dır: Bu demiryolların ni. MODDET KAPATJLDJ 
"~ dt?lct t u lırnanların idaresi de ge. Kahire, 29 (A.A.) - Dünkü Deniz Konferansı 
...,., ,.. arafınd k · .. · l .ı 1 t l b le oaıı def . an ontrol edılmekte. numavı" erne vara anan a e e -

""iatert da lırnanlar arasındaki posta den biri dah!\ ölmüş ve bu sure+l.. o • k ti • • t k 
~'Sirtce., hue·rnilnhasıran devlet eline ölen1erin aıledi iice çıkmıttır. o enız uvve erını ar ırma 
l't~iıd llllıııi;!n '~emkleketteki kara ve ~iversite bila müddet kapatılmı!- •• ç •. n . top 1and1 ? 
it ilırıcfe c e .eleri bu el ile ida. ır. m 1 • 

1tcı ibra başlanınca hükumet mem.. 
lbllı...1.:.-• catınr h' 
tiJt~ old ırnaye etmek için 
lttiııt hpabil~ğu kadar tarifelerde ten. 
,.. tctiıtı ol ır. llatti ihracatı devletçe 
.. ,Crt b an ba 
bir eda..,8 d z~ eşyayı hemen he. 

Askerlik kanunun
daki deQ-işiklik 

I> tlerct il enebılccck kadar düşkün 
t.~lalln U"l'r~ra:akledebilir. Hususi va. 111'1 Layiha du"'n Kamutayda 
4[ ... U '" .. , k 1 Grazyani kuvvetlerine ne yapaca-zrı~ it iaketcı a ta kir bulmadıkla rı 1 •• k ı. b l d' ld 
"il,_ ere gvı merak/.· beklenen Ras Nasibu muza ere ve ?(a u e 1 ı 

04 IQ'*•ı d Posta işletebilir. Sö "4 

,.,.. 1\ ~ta e\r)ct eli ile idare edilecek Harbe dair haberlerimiz ikinci 
.. ıcrrıı ,_ ıer.,islc . d f d d 

' 

'"'etin rın e kar meselesi sayı a a ır. 
'''l\d ckono "k 

a iltinc· rnı menfaatleri kar. -------------
ht,~ İtibarı: ~er~ccde kalır. den hem devlet, hem de memleket için 1 

•rr,I\ de\PJ enız postalarrı·n mün . hayırlı neticeler bekliyoruz... / 
et eli il 'd 

Ankara, 29 l A.A.) - Bugün 
Refet Canıtez'in ba~kftnlığında ya 
pılan kamutay top'antısında as -
kerlik kauunumm 36 mcı mad 
desinin ve &skeri ceza kanununun 

(Sonu Sa. 7 Sü. 1) kı • ' m ed;!mesın. ASIM US 

Q,.ışık ve bozuk qağlar qemekten 
niçin kurtulamıqoruz? I 

(6 •ncı ••>'d•cJf ~konomi ıütunu. muzu okuyunuz) 

Büyük zırhlıların ve 
kalmasına karar 

büyük topların 
verilecekmiş/ 

.............. b_ .. ..__~ 
:<Y azISI son hatierlerde X 

... 
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Somali cephesin-. : prensi 
Yun an başvekili istifa etti de askeri vaziyet Buluşunca nej 

Kıral yeni kabineyi kurmak için parti başkanlarını çağırdı 
Dorya muha1ebesi 
Habeşlere iki ay 
zaman kazandırmıştır 

Kabinenin çok 

Atina, 29 (Kurun) - Çaldaris 
partisi, Venizeloı aleyhtarı diğer 
partilerle uyuşarak sırf kralcılar 
dan mürekkep bir kabine tetkili
ne uğraşıyor. 

Halbuki, Çaldaris~ Kondilis 
T eotokis, Metaksas partileriyle 
müstakil kralcıların yeni meclis
te ancak 143 roebueları vardır. 

Yunan meclisi 300 mebustan mü· 
rekkep bulunacağına göre bun . 
lar aralarında uyuısalar bjle, mec 
liste ekseriyet temin edeme~ler. 

Krral, bu gibi, yalnız kralcılar· 
dan ve yahut Venizelistlerle eski 
cumuriyetçilerden mürekkep bir 
parti kabinesinin iş b~ma geçme
si aleyhindedir. 

Kralın arzusu ve dileii bütün 
partilerin ittirakiyle milli bir ka 
bineyi it başına getirmektir. 

Milli kabinenin teıekklilüne en 
büyük engeli, ıon İsyandan sonra 
ordudan kovulmuı olan Venize -
list zabitlerin kralcı partiler tara
f mdan reddedilen eski vazifeleri· 
ne iadesi meselesi te§kil ediyor. 

Bay Çaldaris Venizelistlerle 
anlatmayı reddediyor. 

güçlükle kurulacağı zannediliyor 
Ras De&tanın Dolo üzerine yapbğı 1 

tazyik neticesinde 12-16 1. de vu. 
kua gelen Dorya muharebesi, neticesi 

Kralın husuıi büro müdüriye . 
tinin, V enizeliıt partisi ikinci reiıi 
Gonatas ve müstakiller partisi 
başkanı Mctaksas kabine buhranı 
hakkında BÖrüttüğü resmen tek· 
zip edilmiıtir. 

Atina, 29 (Kurun) - lç Ba . 
kanlıktan tebliğ edilen ıon inti -
habat neticelerine göre Venizelis
lerle eski cumuriyetçiler 142. 
kralcı Çaldaris, Kondilis, T eoto -
kis, Metaksas partileri 143 ve ko
münistler 16 mebus çıkarmıılar

dır. 

Katimerini gazetesine göre son 
İntihabatta Venizelistlerle eaki 
cümuriyetçiler 573, 705, kralcı 

partiler 596,592 ve komünistler 
72,887 rey kazanmıılardır. 

KOALiSYON KABiNESi 
iSTENiYOR 

Atina, 29 (Kurun) - Venize
list partisi Başbakan Bay Sofulis 
Kral tarafından iktidar mevkiine 
davet edilirae, bir Koaliıyon ka· 
binesi teıkiline çalışacağını tek. 
rarlamıthr, 

Bay Çaldaris de şu beyanatl;l 
bulunmuştur: 

' d f k 1 d 1 ne olursa olsun, sevkülceyt baknrun. 1 'Ma emki ıiyasi ır a ar an 
r dan Habeılerin lehine neticelenmiıtir. 

birbiri, tek b .. ına bir kabine tef· J ~ ~ 1 935 te§rinievvel 3 de harekat baı. 
kil edebilecek kadar bir ekseriyet ar başlamaz, General Grazyani, Şebe. ı 
kazanamamııtır. Bir Koalisyon 

1 
li ve Fa.fan vadileri boyunca mühim Hı:ı 

kabinesi t<?tkiline mecburdı;rlar. beş istinat noktalarını ele geçirerek 
Böyle bir Koalisyon kabinesinin 1 Harar istikametinde süratle ilerlemeğc 
tetkiline Venizelist partisi öna . baılamıştı. HABEŞ KUVVETLERi 
yak olmalıdır.,, ı NIN, CiCIGA VE HARAR MINTA. 

KASINDA TECEMMULARINI BL 
Bay Teotokiı, eski batbakan TIREMEDEN JTALYAN TAARRU .. ı1 General Kondilisin bir ittifak ka ZUNA UCRAMALARINDAN KOR 

binesine girmemesi için hiçbir se· 
bep bulunmadığını söylemiştir. ! 

Bay Metakıas ise, kendisiyle' 
f ırkaıınm bugünkü buhranda oy -1 
niyacak hiçbir rolleri bulunmadı · 
ğını beyan eylemittir. 

VENIZELOSÇULARLA KON -
DILISÇILER ARASINDA 1 

Atina, 29 (Kurun) - Lotraki 
ıehrinde Venizelosçularla Kon • 
diliıçiler arasında arbedeler çık · 
mııtır. 

KABiNE ISTIFASINI 
VERDi 

Atina, 29 (A.A.) - Baıbakan 
Bay Demircisin siyasi buhranın 
hallini kolaylaıtırmak için KralC' 1 

kabinesinin iatifaaını vermiftir. 

KULUYORDU. Grazyaninin bu iıti. 

kametteki muvaffakiyetleri böyle en 
diteyi haklı gösterecek mahiyette idi 

Böyle bir tehlikenin önünü almak ve 
Grazyani kuvvetlerini uzalclaıtırmal· 

için, Ras Desta kuvvetlerinin Doloyf 
taarruz etmesi düşünüldü. Bu taarruz. 
dan beklenilen maksat tamamen tahak 
kuk etmiıtir: Kanunuevvel ve kanunu 
sani aylarında, Somali c:epheıinin sağ 
cenahındaki ltalyan kuvvetleri Do1o 
mrntakasrnda toplanarak Raı Deste 
tehlikesini bertaraf ctmeğe mecbur ka 
mrılardır. 

ltalyan Soma!isi için, "Ras Desta, 
kuvvetlerinin teıkil ettiği tehlike orlll. 
dan kalkmııtır. Grazyani utık, eski 
hedefine, Harar i~tikametindeki esk: 
taarruzuna devam edebilir. FAKAT 
VAZIYET IKt AY EVVELKISI GI. 
81 DECILDIR. RAS NASIBU KUV 
VETLERI, BU MODDET ZARFIN. 

1 

Çete harbi yeniden başladı 
Cenupta Ras Nasibu, Grazyaoi 

kuvvetlerine doğru yürümektedir 

DA, T AKVIYE OLUNMUŞ VE CI 
CIGA VE HARAR MINTAKASIN 
DA KUVV~TLt MEVZiLER VOCU. 
9'..,. ""'l:TtQll MIC:TtD r.Nı:'DAI 

GRAZY ANI ŞiMDi, KOLAYCA 
YENEMlYECECI KUVVETLE~ 1 
KARŞISINDA BULUNACAKTIR. 
BU lTlBARLA, DORY A MUHARE 
BESi, SEVKULCEYŞ BAKiMiN . 
DAN, HABEŞLER iÇiN PEK lYf 
NETiCELER VERMiŞTiR. Dorya 
muharebesini, muharebe meydanında 

ltalyanlar l<aznndılar, fakat umumi va. 
ziyet üzerine olan tesiri itibarile Hn. 
beşlerin lehine neticelcnrr.iştir. 

Londra, 29 (A.A.) - Röyter
den: Şimal cephesinde bilhassa 
Makalle bölgesinde çete muhare· 
heleri tekrar ba§\amı§br. 

Cenupta, Graziani son Ganale 
Doria muvaffakiyetinden istifa 
deye çalıtmaktadır. 

Röyter Ajansının Deaaideki 
muhabiri bildiriyor: 

Makalle etrafındaki mu hare • 
be hakkında buraya gelen Ha -
be§ r-aporları, Habeş muhariple • 
rinin çete harbi bilgilerinden is· 
tifade ettiklerini göstermektedir. 
Habeıler geceleyin sürünerek iler· 
lemekte, düşmanın en zayif nok
talarına ansızın hücum eder~k U· 

yuyan dütman aıkerlerini öldür • 
mektc ve sonra sessizce geri çe -
kilmektedir. 

Dekaz Maç T eka, yirmi beş 

ınuhariple ıeceleyin Akebdeki 
Jtalyan hatlarına girerek 10 İtal
yanı öldürmüş, bet ltalyanı yara 
lamıı ve 26 tüfek almıştır. Yara· 
1anan iki Habet aıkeri, bir ltal -
yan takviye müfrezesinin ıe1me -
ıi üaerine vaka yerinde bınkıl -
mııtır. 

Adua yolu yakininc:le muharip
leriyle dolatan kumandan Nega§ 
küçük bir ltalyan müfrezesini ya
kalaaııttır. Askerler kaçmıtlana 
da bet zabit esir edilmittir. 

Dekaz Maç Şalio, Tepmbien 
hölıesine airmek istiyen 300 Erit
reliye puıu kumıuıtur. Bir ltalyan 
Jhhaım ile eUi aakeri ölmüt ve 
diierlerl ıillh ve yiyeceklerini 
'bVakarak kaçm111ardır. 

CENUP CEPHESiNDEKi 
VAZIYET KARANLIK 
Adiıababa, 29 (A.A.) - Ce

nup cepheaindeki vaziyet, biraz 
müphemdir. Bunun da sebebi bil
haaaa ıudur: Habeı hükumeti, 
hiçbir haber vermemekte ve ltal -
yanlar tarafından ortaya ablan 
haberleri tekzip ile iktifa etmek
tedir. 

Raı Mulugeta'nın Tigre cep ~ 
hesinden cenup cepheıine nakle
dilmit olduğuna ve kendisinin lia
li hazırda Sidamo mıntakasmda 
harekat icra etmekte olan Habe! 
orduıu kumandanlığını deruhte 
edeceğine dair olan haberi teyit 
eder bir güna malUınat alınma · 
mıstır. 

Resmi mehafil. cenuptaki İtal
yan ordularının Sidamo dağları 
eteklerinde teşahhüd etmekte ol 
duk1arını hevan etmektedirler. 

Ras Nasibunun kuvve~lerinin 
General Graziani'nin ordusunun 
aa~ cen"hı üzerine yüklenmek 
maksadiyle Üi!ad,. ... d,. cen1 p İdi 
kametine doğrn il .. r}P"1.ekte ol -
dukları teyit edil'Dcktcdir. 
MUHAREBE DEVAM EDiYOR 

Neıelli, 29 ( A.A.) - Röyter 
ajanıının muhabiri bildiriyor: 

ilerlemelerine devam eden ltal 
yan kollarivle Raa Deıta orduıu • 
nun muhtelif müfrezeleri araun. 
da muharebeler devam etmekte -
dir. Bu mürezelerden bir kaçı ıu 
ihtiyacluını ~ideııme..1< iç.in nevmit 
bir tekilde Dauaparma nehrine 
yet· ım:ıiye ~hşıyorlar. 

General Agostininin kumanda. 
ımda ltalyttn aol cenahını te•kil 
eden kol 550 ölü veren Habe.sler
le iki muharebeden tonra Dau. 
panna nehri üerinde ve Doloya 
230 kilometre mesafede bulunan 
Malkamuniye varmıştır 

B. O. 

Ras Destanın son harekatta 
muharip kuvvetlerinin yarısını 
ikaybettiği tahmin edilmektedir. 
Desta ordusu bakiyesin,in durumu tehlikelidir. Zira, jbu bakiye yiye- ,._ ____________ ,_, 

k ' -•-• b" h ld • 1 tnmmııınnıntt11mıııunııı111t11ıwııım111ı:ım111ınnnmuuıuıuıwuwnnumnuımmmnnıı ce ve ıçecmuız ır a e ımıa e 
doğru çalılıklar içen.ine daiıtıı. Zecri tedbiri erin 
mqtır. Motörlü kolu takip eden 
piyade Habeş firarilerini çevir . 
melde meıguldür. 

Üçüncü bir İtalyan kolu Ges -
tro nehrini takip etmektedir. Şim
diye kadv muharebe etmiyen bu 
kol ltalyan aağ cenahını himaye 
etmektedir. 
HABEŞ ORDUSUNU INGI. 

LIZLER MI iDARE EDiYOR? 
Londra, 29 (A.A.) - ltalyan

lerın 17 kanunusanide yakin pr
ka hitaben yaptıkları radyo neş
riyatında, Ras Desta kuvvetlerinin 
lnciliz zabitleri taraf mdan idare 
edildiği bildirilmektedir. 

Resmi muhafil Habetiıtanda 
hususi surette ancak bir veya iki 
İngiliz zabiti bulunduğunu ve İn
giliz ordusu namına iae hiç bir 
zabitin bulünmadığını beyan et · 
mekte ve kendilerine vazife veril 
memit olan zabitlerin iştirak ede
bilecekleri her türlü hareketle hiç 
bir alakaları bulunmadığını ilave 
eylemektedir. 

Musolini 
Almanyadan yardım mı 

istiyor? 
Roma, 29 ( A.A.) - Alman 

haber alma bürosu bildiriyor: 
Dün Alman Büyük elçisi Fon 

Hasselin B. Mussolini tarafından 
kabul edilmesi üzerine bazı ecne
bi gazeteciler mahfelinde ve bil· 
hassa FraDSIZ mahf ellerinde bir J 

• • • • 
tevsıı ıçın 

Şubat ortasına kadar 
karar verilecek 

Cenevre, 29 (A.A.) - 18 ler 
komitesinin eksperleri muhtelif 
hük\ımetler tarafından zecri ted
birlerin tatbikini tetkik etmek ü -
zere bugün öğleden sonra toplan· 
mışlardır. 

Zecri tedbirleri tatbik eden bü· 
tün memleketlerin ltalya ile ticari 
mübadeleleri hakkında icap eden 
bütün maliimatı verebilmelerini 
temin için bir sual liıtcsi hazırlan· 
ması katııtırılmıtbr. 

Eksperlerin raporları, Pazar -
tezi günü toplanacak olan petrol 
amba.rgosunu tetkik komitesinin 
raporu ile birlikte 18 ler komite
sine verilecektir. Bu komite Şu · 
batın ortalarına doğru zecri ted
birlerin tevsii hakkında bir karar 
verecektir. 

"Alman yardımı,, hakkında şayi·' 
alar ortaya çıkmıştır. Salahiyet · 
tar menbadan alman ınalfımata 
göre, bıında gayri tabii hiç bir şey 
yoktur. B. Mussolini, bir kaç gün 
evvel Paristen dönen Fransız bü
yük elçisini de ayni suretle ka • 
lin seyahatinden dönen Alman bil 
yük elçisgini de ayni suretle ka · 
bul etmiştir. 

konuştular? 
Paris, 29 (A.A.) - dt 

Bria, le Journal gaze~~ 
çiıka :kralı Jtalyan veliaınİP!'J 
zamanda Londrada bu)Ull .. 
nr kayit ve Habe§ İJinde .JJ. 
Leopolda atfolunan tav...: 
tebbüalerini hatırlattıktall 
diyor ki: 

Romanya, Bulııariatan 
riyle Yugoslavya naibinin 
muş olmaları daha az 
değildir. İngiltere Bal 
nadir olarak bu derece • 
olmuştur. Bu prenıler bul • 

zaman, yarımadasının tah 
başka mevzu olarak ne 
edilebilir?. 

Denli 
konferansı 

Deniz kuvvetlerini • 
mak için mi toplan 

Büyük zırhlıların flf 
büyük topların kaL 
na karar verilecek 

Londra, 29 (A.A.) -
konferansı müzakereleri 
da resmi hiçbir §ey bildiri 
Fakat Reuter ajansının ö 
ğine göre, büyük zırhlılar ::JI 
caktır. Çünkü Amerika b~ 
rar ediyor. Halbuki diğer 
Jet azami hacmin 25 bin 
tesbitini istemektedirler "'' 
lar iç.in de 12 pus ileri İÜ 1~ Mamafih 34 bin tonluk 'Ve 
l •• 1. •--.,,'ı- :~---=-.l- ··-·A 
ümit eai iyor. 

Kruvazörlere gelince, 
9 bin ton ve 6 pusluk toplat 
rinde bir a~1la!tma yapılına11 

teme Mir. 
Diğer devletlerin de koO 

sa iştirakleri hususunda lıı 
dört devlet arasında bir a 
hasıl olur olmaz A hr."'nyl\ ""'ı 
vanın ve hatta diğer de'f 
de davet edilmesini istiyor· 
sa ise bunların ancak mualı 
imzası sırasında çağırılıııal 
taraftardır. 

Diğer taraftan l~giltere ..ti 

yanın melhuz insaatına kıP,.
tedbiri ihtivati olmak üzere 
hedeye bir kaydi ihtirazi rtı' 
dercini talep evlemektedir

0
· 1 

PROJE HAZIRLAN 
Londra, 29 (A.A.) - it 

Ajansının öğrendiğine göte• 
liz delegeleri bugün denis • 
ransına kalite itibariyle •• 
rın tahdidi müzakereleri~ 
olmak üzere bir proje ve 
dir. Diğer delegeler de b'u °A'• 
esas olarak kabul etmitlel'P": 
giliz teklifi teknik komite,-
le edilmi~tir. Japon mü 
bu toplantıda hazır bulu 

dır. BÜYÜK ZIRHLIL,.ll 
YAPILIYOR! 

Londra, 29 (A.A.) -; 
ransın lngiliz te!difl~rin~ 
meai cok muhtemel ollll ~ 
naen lngilterede inta edi~ 
lan yeni zırhlıların çok bil~ 
najda olacakları bedihi fl'~ 
mektedir. Daha §İmdideıt 
ve İtalyanın harp filola~~ 
de otuz bet bin tondan 
cimde harp S(emileri mu~ 

İngiliz plim filo ,... 
hacminin 18';!) ve torpid,..I 
rip,eri hacminin de 1 SOo 'lf'; 
dirilmesini de derpit e~ 
Bu sebepten dolavı. il!!/_ 
p)~11a s;rldetle r-1ıhalefet~ l 
tedir Cünkii Fran~ . • ~) 
hacminde 32 filo Tehhet1 ~ 
midir. B;naeraleyh bu ~ 
,.;;~••·t~"Dluı kruv;a .,.örter 
ithal eb-tJ""kle ohn lnpiliı 
n; kabulden imtina eyleJll 



D • • • ... •La AL 

T emsiJlere sekiz buçukta 
başlanacak 

Tiyatro ve eğlence yerlerine 
geçen sene tatbik eailen bir usulle 
Şehir Tiyatrosunu temsillerine sa· 
at sekizde başlamıya mecbur kal
mıştı. Son günlerde tiyatronun 
bütçe meselesi konuşulurken, bu 
halin tiyatroya büyük zararlar ver 
diği, ve bir çok kimselerin erken 
başlama yüzünden tiyatroya gele
mediği mevzuu bahsedilmiştir. Va 
ziyetin önüne geçmek için temsil
lere saat sekiz buçukta başlan • 
mrya karar verilmiştir. Bu karar 
bir şubattan itibaren tatbik edi ~ 
lecektir. 

laaıa. · ""• .... ,. .. ~-.ıneye konuluşundan 
d '-a..._.... 99ft .. 1 ... ,..4-... ~ .. ıl'!+ .. ,.. 
ık.I .- .• ""'" .. &"'"• ;aJ.• ~··'4............. ...., 

1. reJtıa~n t~kilde renkli afiıler Profesör bu çok meraklı ilmi 
.ı. -... ed ı b konferansr şubatın birinci günü 

18rdıu.. 1 
en u opereti ben akşamı 18 buçukta Alman ensti -

~ de haJu ve eeeri iğneliyenleri tüsünde verecektir . 
...... ile. ız bulmadım. Yalnıı- -------------
_._ 

1 larafı bundan müstesna- k 1 d ·ı b" k ""'· ab ınmamayı eğı ırço ıar · 
E:,. kıların tekrarlatbrılmamasını hak 

~ .....: lllusiki hakikaten güzel 
Jabi)le ,~f~iyetlidir. Vilinın ta -
'- iJi Mızaca uyğun'' dur. Ses
~ lanzüıı edilmistir. Fakat 
l.tri11~::!1t Ve aahney~ konut iti. 
·~ l•nınek için bir hayli 

&.. 1iireJdi olmak gerektir. 
...... ir-;-~e ':ince espriler,, ne . 
.... :: Şllndı dütünüyorum dü-
1-- ll)oru , 
~ lı hl da, tuhaf değil mi. ak· 
laitİ .. :~ hemen bunlardan hiç 
hile, Jor. Acaba bu ince eı . 

sızhk saydım. 

Bununla beraber, aksi tesadüf 
bu ya, bu eseri belki o ıece inadı· 
na operetten anlamıyan kimseler 
le beraber ıeyretmit de olabilirim 

• • • 
Eserde pekala ortaoyunu tiple 

ri de vardır. Haydi karısının &Jı
kını tutup kesmek için ortaya ko
•ııan bir numaralı acaip koca tipi
ni "ortaoyunu" tipi aaymıyalmı. 
Fakat ya karı11nı erkek oldu aa-'-il Para ve kad • d k 

1_ doldo.,ı ın Petın en O· nan iki numaralı kocayı ne yapa. 
-.l'rlldll a avukatın konutma - hm? 
ı., ~ lllı~ erkek olduğunu kedi- • • • 
~;L .. -·.-ııaYıark d 
1.. "q1esiJ\i • . en u_yan bayanın Bence on tabloya ayrılan bu 
.._ o~~ ı~ınde mı, yoksa me!- eserin ancak bir iki tabloyu bir-

">r,...•il• !1111• Donnasının: lqtirerek birinci perde ile aynlan 
L . Vf" lllızi ·· • • 
~ d6nıli .. ~0•te~·~·~· Şimdi tarafından batka kısımlannı b~· 
rllai ~ rttQ, ellerını&ı yaluanr ğenmek, güzel eser diye eaymak hır 
' ,,.,... Alt dudaklarınızı fit. hayli zordur ve bu eserin, umumi 
De~ ,,; deliklerinizi açınız heyetiyle, Avrupa stili ile batla 
feli"'ı ! · a dofru yava, yavClf yrp ortaoyunu tarzında karar kı · l>i ,, 
le )e tekra I ... lan bir eeerden bafka bir deieri 

el. illi? r adıgı mahut cüm- yoktur. Komik unsur da maalesef 
8a1ı. Pİy 1 . ibda edilememit komiklik, gene 

~di abaı~ e~ı~ en birinci mü- teklit itinde aranmııtır. Berek~t 
... ~ .. lt.ta~:ıdır, battan ıona versin ki, musiki tarafı güze) ve 
~ hir ese.. .'Şarkı tekrarlattır. oyniyan artistler kuvvetli. 
'-iclft? hilıaı e ıyi dernek için kafi A. Sırn Uzelli 

l'-.ıa. enı. 
"-11 c1-L t aalınelerinde ''Mimav 
~ q-çolc 1 , aJci tal\ I a kıılanan eserler. 
'°'11-ttn,ı. 1 ardan daha çok tek 
1 acs)). o~~ t&rkılar da vardır. 
~hllf değ~iu~ kabul ~ek bi
....._ lece nu, bu eserı seyret-
L'.=-- \ad Pek öyle baıtan 
~clıh.ı ar • ~atılanlara rast· 
~ -.ı:bı bir iki tar. 
'-ita 4- iti telcrarlattırıJan 

-.ctlta. GülJDekten 

Yazıs1z Hik8.qe: 

- ___ , 

llk okullarda okuyan talebenin • 
güzel ve kolay bir yazı yazabu - Nasyonalsosyalızm 
mesini t.emin için, ilk okul öğret-
menlerinin yazı tekniği yapanla-
ra gösterilmesi kararlaştırılmış ve Alman konsolosluğunda 
lstanbul 44 inci ilk okulda bir kur3 bugün kabul töreni var 
açrlmıştr. Bu kursa 1stanbulda bu-
lunan bütün ilk okul öğretmenle. 
rinin devamına imkan olmadığı 
için direktörlük burada gösterile
cek yazı tedrisatını bütün öğret. 
menlere öğretmek üzere başka 
tedbirler almıştır. 

Yazı kursuna her ispekterin tef 
tiş mıntakasından üç öifretmen iş
tirak ediyordu. iŞmdi bu öğret
menler öğrendiklerini kendi mm 
takalarındaki öğretmenlere öğre -
tecekler, bu suretle bütün öğet
menler kursdaki yazr tedrisatını 
gönnüş ve öğrenmek imkamm bul 
muş olacaklardır. 

Kültür Direktörlüğii tarafın . 
dan açılan yazı kursu dün çalış · 
masım bitirmiştir. Önümüzdeki 
şubat ayı başından itibaren bütün 
mmtakalarda kurslar açılacak ve 

Yeni Alman rejimi olan nasyo
nal sosyalizmin üçüncü yıldönü · 
müne isabet ettiği için bugün sa
at 13 de şehrimizdeki Alman kon
soloshanesinde bir kabul töreni 
yapılacaktır. 

Akşam saat yirmide "Tütün · 
ya,, isimli Alman klübünde bir 
müsamere verilecektir. 

Bu münasebetle Almanyadan 
gelmiş olan Bay Simon isimli bir 
Nazi, Tütünyada konferans vere
cektir. 

Alman elçisi Fon Keller de ŞU· 
batın birinci gecesi Ankaradaki 
Alman elçiliğinde kabul töreni 
yapacaktır. 

bu kurslar .av sonuna kadar de . f .. E 1• k d .d 
vam edecektir. Kurslarda bir ay Pro esor g ı a a emı e-
içinde dört ders yapılacaktır. ki vazifes·nden çekildi 

Bundan başka aynca mesleki 
mecmualarda da yazı tedrisatı "Güzel San'atler akademisi,, 
hakkında makaleler çıkanlacak, mimari profesörü Egli, akademi 
kurslarda gösterilen dersler üze. ile olan bir ihtilaf neticesinde çe

rinde bütün öğretmenlere konfc · kilmiştir. 
rans1ar verilecektir. Bu konferans Profesör Egliyi, gene bir At • 
lan kursta yazı dersi veren Bay .. 
Feyzi ile Bay Şinasi verecektir. man olan profesör Polzig istihlaf 

Direktörlük yazı tedıisatı işin- edecektir. 
UCU \Jln TUıh""Ç ~'\1ı1~lttr.ıı\l oıı.;:- ::;.ı 1: t r -..ı::;.ı l 
kısrmJarile de alakadar olacak bi ~Uue SU K8 an ar Şlauet e 
rer okuma ve tahrir kurumlan da cezalandırılacak 
aç.acaktır. Bu kurumlnrda da ya. 
zı tedrisatının tekniği kursund:ı 
olduğu gibi bu dersler üzerindP 
tedrisat şekli öğretilecektir. 

Direktörlük gelecek yıllarda da 
hesap, resim-elişi, hayatbilgisi, ta. 
rih coğrafya. tabiat.eşya gibi ilk 
okullarda olfonan dersler için 
'kurslar açmayı düşünmektedir. 

Yazı tedrisat kursunun dün 
son .dersi olmak münasebetile Kül 
tür Direktörü Bay Tevfik de oku. 
la giderek dersde bizzat bulun . 
muş, öğretmenlerin çalışma ve öğ 
renme durumunu incelemiştir. 

Çocuk düşünce'! 

Süt talimatnamesinin tatbikı . 
na büyük bir ehemmiyetle başlan 
ması alakadar makam tarafından 
bütün kaymakamlal'a ve belediye 
şubesi müdürlerine bildirilmiştir. 

Seyyar süt ve yoğurtçulardan 
alınacak nümunelerin belediyf 
kimyahanesine gönderilmesi, ha 
lis süt satmayanlaıın talimatna . 
meye göre şickletle cezalandırıl -
ması bildirilmiştir. 

Şubatın başından itibaren de 
belediye şubelerinde belediye dok 
torlan süt tahliline başlıyacaklar. 
dır. Belediye zabrtası memurlan · 
nm sabahlan çok erken ani tef . 
tişler yapması da altıncı şube mü
dürli\ğüne bildirilmiştir. 

eu sene fidanlar ucuz 

Hcn>alaT iyi gi!liyor, diye ıeui
niyorclıık. 1'4ra ki§ i;:nle f::ı4e, 

aydınlılı bahar günlerine kav:rf • 
tukça, bu yıl yaradılııın brz~en 
)'ana olduğunu söyliyerelı /ıeyil
leniyorduk. Sabahlar, biraz aia!i, 
azıcık bul.anık da oka, öğleye 
doğru uluklara gerilen dı::man 
cibinlik açılıyor, yemyeıil dağlar. 
çiçekli kıyJarla ku!aiılmıı durğun 
deniz adama gülümı;yorJu. 

Paltolar atılalı hani-lir. Sokak
larda ceketli gençler, bQ§ıkabak 
delikanlılar dola5ıyor. ŞuraJa, 
burada sucularla ıerbetçilerin çın
gırakları bile ötmeğe ba§lcufı. Ga
zetelere geçen duyumlara göre 
Lodosla kucaklQ§IJn yamaçlarda 
bademler, erikler çiçek açmıt. ye
mİf bağlamıı. T ıırlamla çağlalaT 
satılıyormuf. Amerilı.ada atlamlar 
donarken, bizim bit:p tükenmez 
bir güz yqilliği, b!r bahar ılıklıft 
içintle yCl§amamıza belki imrenen
ler çoktur. 

F alıat dikkat eJiyorum, İMGllG 
ne gül, ne diken yanyor. Haoalar 
güzel, amma herkes ha.ta. Sıml
lard a çocuklar öksürüyor. Solrak
tan geçenlerin çoğu, boynum/11 
tülbent aargılar fC1fıyor. Ec:zalaa • 
neler kalabalılr. 

Toprak yalmz çiçek açmıyor, 
mikroplaTa Ja yavalılr ediyor. Ka
lın bir lrar yığınının ''Pa.tür,. Erw
titüleri kadar bize gerektifi anla
ıılJı. Ben, lraTı, yalnu bir .iEs, biı
Jünya makiyaji .aymam. ErJet, 
lıalıin rü~wtirlarla aavrulan luır 
~an, sofalı, yerle birlilıte in
sanlan da süsler. Kıı, yakanlrlar
cla pembe bir lır~a ~bi JolCJfır 
en •ofun yüz, onunla kariıların
ca, sağlığın rengiyle kızarır. Her
kes ve iter ıey giizellqir. Kirli 
soltaklar, /taplıara Jtımlar, dhelet 
çahlar birdenbire büyiilenmif gibi 
dilberlqirl~r. Kııta aiti maaalla • 
nn anlattığı eli değnekli dlıirbaz. 
ları andıran bir hal VaT. F dat 
onun, yaraJıll§ denilen büyük 
çaplı ahenk i,inJe bir oaz.ilai de. 
canlılaTı hastalıklardan h~ -
nJır. Toprakta bira: umnc:a ya
tan lrar, lıorlmlu vaTlılJan orta. 
dan kaldırır. Ya tarlalar? .. Onlar 
da bu •oluk yorğan alhnda kal. 
madan, Haziranda bir altın Jeni
~ine dönemezler. Böyle giderse, 
ltorlttanm, lıi çektiğimiz yalmz ge
çici ltatalılrlaTla Ja hlmıyac:alı 

Ekmelin yükselme• Je hestıpftı 
var. 

Niko kızr Fotika tarafından 
Süleyman oğlu Mahmut Nedim 
isminde biri hakmda yaprlan şi . 
kayet üzerine, bir müddet evvel 
dövmek suretile çocuk düşünne
ğe sebep olmaktan İstanbul ağır 
ceza hakyerine verilen Mahmut 
Nedimin duruşmasına, dün de ba

Fidan satış1arile meşgul olan Uçıuz bucaknz boılukta dün 
bahçıvanlar bu seneki satışların yaları dönclüren büyük c.he,..in 
geçen seneye nazaran bir misli azıcık fa:::-::ıEı. ortalığı karrr.alıaJ 
iyi olduğunu söylemektedirler. En rıfık e:liyor. T emmu=Ja kcır ne 
çok satılan fidanlar kaysi, vişne iae, karalzışta da ağaçların ciçelr 
fidanlandır. Talebin bu kadar açmaıt otlur. Her şey yerinde .,. 
çokluğuna rağmen fiyatlar da gc- vaktin:le Jeğerini b:ı!ur. 

kılmıştır. 
Dünkü celsede bir kaç. şahit 

dinlenilmiş, duruşmanın devamı 
başka güne bırakılmıştrr. 

Ôldürmeğe davranış! 
çen seneye göre yüzde yirmi beş s. G«zaln 
daha ucuzdur: Kaysi 35, dut 30, ------------
vişne25, bki~az 125-5-4200, şeftlalı 25, Kadıköy Su Şirketi 
asma çu ugu , aşı anmış 

gül 10-15 bağ çubuğu 6,5 kuru~- Belediyeye geçmek Üzere 
tur. 

Ali Osman oğlu Halil İbrahim 
isminde biri aleyhindeki öldür • 
meğe davranrş davasının duruş • 
masma, lstanbul ağır ceza hakye- ============= 
rinde dün başlanılmıştır. 

Kadıköy su şirketinin alınma
sı etrafında yapılan konuşmalar 
devam etmektedir. Haber aldığı. 
mıza göre Bayındırlık Bakanlığı 
bu işe taraftar göründüğünden 
şirket bir kaç aya kadar belediye
ye geçecelrt.ir. Bu takdirde sular 
idaresi bus~me Kadıköy su işleri• 
le dıe meşgul olacaktır. Sular id~ 
resinin bu yeni çalışma safhası, 
yakında bir toplantı yapılarak bir 
program halinde tayin edilecek • 
tir. 

Bu davada, Mustafa oğlu Meh 
metle Mustafa oğlu İbrahim, da-

vacı vaziyetindedirler. Sorgudan 
sonra şahit dinlenilmiştir. Başka 
şahitler dıe çağınlacaktır. 

• Evkaf genel direktörlüğü idare 
mecliai azabfına Çorum vallai B. H.ık • 
la Haydar tayin olunmuıtur. 
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Blylk Bas edibi 
Paşllla ve eserleri 

Vatman Sait,hapse 
mahkum oldu 

Dini Ayın - üç dört ay evveline ka. 
dar şehrimizde İtalyanın baş konsolos 
luğunda bulunan Bay Salerno Mele'. 
nin geçenlerde Brendizide öldüğünü 

yazmıştık. 

Dün sabah şehrimizdeki İtalyan başı 
konsolosu ve İtalyan kolonisi Beyoğ. 
tunda Sent.Antuvan kilisesinde bir di. 
ni ayin yapmışlar, bugün diplomatik 
ruhunun istirahati için dua etmiş!erdir. 

Haydarpaşada urulaO 
hastane Cumaıtesi 
günü açılıyor 

Haydarpa.:5 

Ru•ların büyük ıairi Aleksand~ı 
Puıkin'in ölümünün yıl dönümü 
müncuebetiyle1 Bay Sami zade 
Süreyyanın Püıkin'den dilimize 
çevirdiği "YüzbQfının kızı,; ro 
manının Edibin hayattan eserle 
Tinden bahseden mukaddemesin · 
den aldığımız bazı parçaların ilk 
kısmını dünkü sayımızda vermiı
tik. Bunları bugün tamamlıyoruz. 

PUŞKIN'IN EVLENMESi 
Puşkin 1830 da çok güzel ve işvebaz 

olan Natali adında bir kızla evlendi. Bu 
evlilikten ikisi erkek, biri !cız, üç ço -
cuk dünyaya geldi. 

Puıkin artık bir aile babası olmuı -
tu. Yalnız kendisini değil, çocuklarım 

ve onların istikbalini düşünmek mecbu
riyetiyle karşılaştı. İşte bu mecburi • 
yettir ki Puşkin'i ihtilalci bir §<lir ol
maktan uzaklaştırdı. Yazılarında onu 
daha mutedil, daha düşünceli harekete 
aevketti. Hatta saraya kur yapmağa bi

sında dilimize çevirdiğim Yüzbaşının 

Kızı'nı çok beğenirler. Bu hikaye, İkin
ci Katerin zamanında meşhur Kazak 
isyaymı idare eden Pugatçeff adındaki 
sergerde etrafında döner. Mevzu, çok 
sadedir. Fakat sadelik içinde dikkate 
değer bir samimiyet ve güzellik göze 
çarpar. O zamanki Rusya insanın göz
leri önünde canlanır. 

Puşkin'in, sayısı pek çok olıruyan 

küçük hikayeleri de vardır. Bunlar ara
sında bilhassa şunları sayabiliriz: 

Kar Fırtınası, Maça Kızı, Dubrovs
ki, Akulina, Silvio, ( 1) Hancı, Tabut
çu, Kırcalı, Mısır Geceleri, Büyük Pet
ro'nun Zencisi. Son iki hikaye Puş -
kin'in şah eserleri sayılabilir. Ne ya -
zık ki Puşkin bunları tamamhyamadan 
ölmüştür. Büyük Pctro'nun Zencisi ile 
Puşkin büyük dedesi Hanibal'in ha -
yatını canlandirmak istemiştir. Bu hi -
kayeler tamam olmamakla beraber bü
tün dillere çevrilmiştir. 

Sami zade Süreyya 

le mecbur oldu. Borodino ve Mazepa •(l) Sami zade SUreyya Kar Fırtınası, 
ünvanlı manzumeleri hep bu endişe ile Akultna, ve Sllvio'yu dilimize çevirml§ ve 
yazmııtır.ı bunlar Hilml KUtUphanesl tarafından bir 

• cilt halinde baaılmıotrr. - KURUN -
Puşkin, artık hercailiği bırakmıı, --------------

1 Gelenler, Gidenler 1 
INGILIZ ELÇiSi - Dün lngi· 

liz büyük elçisi Sir Persi ve refi · 
kası Ledri Loren Ankaradan şeh. 
rimize gelmişlerdir. 

Bugün saat on bir buçukta Ga
latasaraydaki elçilik binası kili . 
sesinde ölen kral beşinci Corc i -
çin büyük bir ayin yapılacaktır. 

çok sadık bir koca, §efkatli bir baba ol
muıtu. Fakat ne yazık ki bu evleniş 
zavallı şaire hiç te hayır ve saadet ge
tirmedi. tik önce mali sıkıntıya uğra • 
dı; parası yetişmcmeğe, borçlanmağa 

batladı. Kansının hafifmetrepliği, i§ve
bazlığt, Çar'a karşı olan temayülü, di -
ğer taraftan Çar'm Natali'yc delicesine 
itık oluıu, D'enthcs'nin aradaki rolü, 
bahtsız piri küstürüyor, neş'esini ka -
çmyor, ruhunu karartıyordu. Yazılan 

eski ateşini, eski parlaklığını kaybetti. 
~--------------Daima §en ve §atır olan, kahkahalariy-

le salonları çınlatan bu neı'eli §Clİre bir 
durgunluk geldi. Cesareti azaldı, nef • 
sine itimadı kınldı. Putkin, Putkinlik
ten çıktı. 

PUŞKIN'IN öLOMO 
Puşkin'in ölümü hakkında iki rlva -

yet vardır. ikisini de kaydediyorum. Bi
rinci rivayet: Çar'ın Natali'ye olan aş
kı dayanılmaz bir raddeye gelmişti. Bi
rinci Nikola, Puşkin'i yok etmek isti -
yordu. Böylece bir taşla iki kut vur -
mut olacaktı. Fakat nasıl? Menfaya gön 
derse efkan umumiyeden korkardı. 

ÇUnkü halk Puşkin'in delisi idi. Onu 
aevmiyen, ona tapınmıyan kimse yok -
tu. Çar, bu umumi cazibeye kar§ı dur
maktan ürküyor, buna cesaret edemi • 
yordu. Nihayet sarayda maskeli bir ba
lo tertip etti. Buna Pu§kin'in kansı da 
'davetli idi. Nikola, aslen Fransız olan 
l>'enth~s isminde macera sever bir 
hassa zabitine önceden talimat vennit 
ve o da aldığı talimat mucibince hare. 
ket ederek, Puşkin'in görebileceği bir 
vaziyette, Natali'yi öpmüştü. O man -
zarayr görünce §<lirin damarlarındaki 

'.Afrikalı kam derhal galeyana geldi; el. 
divenler atıldı ve D'enthes ertesi gün 
"(27 ıonkanun 1837) için düelloya da
vet olundu. 

Derler ki Puşkin'in revolverine 
·kasten bot kurşunlar doldurulmuştur. 
Her ne ise, biçare Puşkin düelloda a -
ğırca yaralandı ve kırk beş saat sonra 
(29 sonkinun) gözlerini, bir daha aç • 
mamak üzere kapadı. 

Eliziz - Diyarbekir 
hathnda yeni tarile 

Devlet Demiryollan idaresinin 
yaptığı tetkikler sonunda Ela·ziz • 
Diyarbekir hattında trenlerin El
azizden Diyarbekire cuma, pa • 
zar, çarşamba günleri kalkmaları 
muvafık görülmüştür. Bu tarife 
bu cumaıtesinden itibaren tatbik 
edilecektir. 

lzmit Kağıt Fabrikası 
yakında çalışacak 

Birinci beş yıllık endüstri pla
nile kurulmuş olan lzmit kağıt 
fabrikasının açılış günleri yaklaş
maktadır. Ankaradan bildirildiği. 
ne göre açış merasimi Başbaka • 
mmızm da iştirakile şubat sonla • 
rma doğru yapılacaktır. 

Bugünkü vaziyetle tamamen 
işlemeğe müsait olan fabrika Sov. 
yet Rusya limanlarından gelecek 
olan iptidai maddeleri beklemek
tedir. Bu maddeİer gelir gelmez 
fabrika derhal faaliyete geçecek 
ve bütün Türkiye için lazım olan 
kağıt miktarım hemen imal ede
cektir. Gene Ankaradan bildiri! · 
diğine göre, hariçten gelecek ka
ğıtlara fazla gümrük konmıyacak 
tır. 

ih1acat kaqıtları 
lıtatiıtik umum müdürlüğü Dış 

Ticareti tefi Bay Muhittin Anka 
radan tehrimize gelmit, Türkofia
le temaı ederek dıt ticaret istatis

Müteka t lsmail Hakkı 
Paşanın o.umü dava
sında verilen karar 

Geçende Kadıköyünde feci bir 
tramvay kazası olmuş, vatman 
Saidin sürdüğü tramvay arabası 
altında kalan mütekait İsmail 
Hakkı Paşa, parçalanmış, kanlar 
içerisinde can vermişti. Bu sırada 
ayağı tersine çevrilmiş, başı ile 
bir hizaya gelmişti. 

Üsküdar ceza hakyeri, davayı 
bitirmiş, kararını bildiııniştir. Sa· 
idin, tedbirsizlik ve dikkatsizlik, 
nizamlara 1·iavetsizlik suretile ö · 
lüme sebep oİd'ltğu, tehlike fren
lerini vaktinde kullanmadığı sa -
bit olmuştur. Bir sene hapsa ko • 
nulmasma, 30 lira ağır para ceza. 
sı ödemesine karar verilmiştir. An 
cak, İsmail Hakkı Paşanın dal • 
gmlrkla ileriye doğnt yürüdiiğii 
kanaati de hasıl olduğundan, bu 
ceza müddetinin üçte biri indiril· 
~liş, Sait, sekiz ay hapsa ve 20 
lıra para cezasına mahkUm kal -
mıştır. Ölenin varisleri, tazminat 
isteğile aynca hukuk hakyerine 
müracaatta serbest bırakılmış • 
!ardır. 

Çobanın başını ezmek 
suçlularının duruşması 

* İstifa eden Şirketi Hayriyeden bi. 
ri Bay Yusuf Ziyanın yerine sabık tş. 

• letme Müdürü Bay Sadi getirilmi§tir. 
* Açık bulunan iş ticaret müdürlü -

ğüne, İstanbul yüksek ticaret mekte · 1 
bi müdürü Nihadın getirilmesi takarrür 
etmiştir. 

* İnhisarlar idaresi p:ıhah sigaralı -
rın ucuzlatılm:ısı h;okkınd-ki hazırl·k. 

larını bitirmiştir. Bir şubattan itibaren ı 
Sipahi ocağından Yeniceye kadar olan 
bütün sigaralar veni fiat!erile satıla ı 
~kb~ . 

* 935 senesinde Bal khaneye 8330 
kap midye, taran ve emsali, 883,688 
çift palamut, 823,444 çift torik girmiş. 
tir. Bunların kıymeti 96, t 20 lira tut . 
maktadır. 

* Bazı mekteplerde vekaleten hoca. 
lrk yapanlara asli maaıın üçte ikisi ve. 
rilmekte idi. Finans Bakanlığı ancak 
beşte birden üçte bire kadar verilebi. 
leceğini tamimle bildirmiştir. 

* Orduda askerlik hizmetini bitiren 
genç köylülerin en yetişkinlerinden bir 
kısmının Kültür Bakanlığı emrinde bir 
müddet stajdan geçirilmesi ve bu su. 
retle faydalı köy unsurları elde edilme. 
si dü§ünülmektedir. 

Kayri mübadil bonolarının son gün. 
lerde on be§ liraya kadar dilşmeıi üze. 
rine alakalılar yeni tedbirler almayı 

düşünmektedirler. 

* Meyve ve sebze halinde yapılmak. 
ta olan nhtım inşaatı ilerlemiş ve ik. 
mal olunacak pek az bir kısım kalmış. 
tır. 

~name h~ 
nesi cuma~ 
nü sabahleY1~ 
birde acııaca 
.Merasimde ~ 
ve belediy~ 
Bay M uhittıJl 
tündaiY ile S 
müdürli n:ı~ 
Riza, hasta 
doktoru ,·e e~ 
cıları ve diğer 

Dr. Nuri O~n:an Z1 rlavetliJer 
Eren iunacaklardıt· 

General Tevfik Sağlam dıJI 
''e c:-efli<>'ine trahom mücadele 
·' "s ~ ' ... 
is'erinden Day Havdar lbr .• 
kulak ~efliğine, Zeynep l\ 
ha.Jahanesi ni.:aire miiteh" 
Bay Zeki nisaiye ·şefliğine tB 
edi Imişlerdir. 

Haseki hastahanesi cildi)'~ 
ziihredye şefi doktor Bay • 
Osman Eren de Haydarpa~a 
tahanesi cildive ve zühreviye 
liğine tayin edilmiştir. Dört a~ 
vel Peştede toplanan beyne 
lel cildiye kongresinde hü " 
miz namına murahhas olaraJc 
tirak eden Bav Nuri Osman 
Avrupada te'tkikat yapr11JŞ 
memleketimize dönmü~tü. 

Kendisi ayni "Zamanda C.e . 
paşa hastahanesinde de cıl 
servisine bakacaktır. 

Haydarpaşa hastahan 
eczacr başılığına Heybeli adB 
rem sanatoryomu baş ec 
Bay 1\fünip tayin edilmiştir. 

Rontgen ve teşrih marazı 
likleri henüz münhaldir. Has 
nenin idare memurları ka 
da dolmuştur. 

= 
* İran hükQmetile aktedilecek tica . 

ret ve akamet mukavelesi etrafında 
tetkikler yapmak üzere teşkil olunan 

Çatalca civarındaki bir köyde 
Halil isminde bir çobanın başını 
kütükle ezerek kıya işlemekten 
suçlu berber Mehmetle arkadaşı 
Arifin ve onları bu kıyayı işleme
ğe, ellerine de silah da vererek 
teşvikten suçlu Uzeyirin duruş -
n'1G1 .. -, fof..,.,..l..nl n(Yr- An>r., l.~l~T,.. •···•"•.J . -'-.3-- • T----~-r ~1.- --..& 

rinae devam ediyor. tar kambiyo noktasından tetkik edil. henüz başlamamıştır 
İdam maddesine uygun olarak mek üzere Finans Bakanlığına veril -

·1 h ki da ispanya ile yapılan ticaret hakyerine verı en ve a arın miştir. 
bu maddeye göre ceza istenilen * Mühendis mektebinde bu günkün. la,ması imza edilmiş oldujıl 
suçlulann duruşmaları son safha· den daha sıkı bir disiplin tesis etmek de henüz tasdik edilmemi§tir 
ya yaklaş~, bu sırada m.üda!aa maksadile yeni bir talimatname yapıl itibarla şimdiye kad:ır ihrac&l 
vekilleri araştırmanın genışletı] · mıştır. Bu talimatnameye riayet etme. pılmamıştır. 
mesini istemişlerdıi. yen talebeye şiddetli cezalar verilecek - lstanbuida ispanya ile it 1." 

Bu dava dün de görülmüş ve · 
bazı şahitler dinlenilmi!?tir. Bazı _tı_r._____________ cak tüccarbr, anlaşma metııt 
cihetler baklanda da istilamla ma- Polis haberlerl : linceye kadar mal gönderoıelı., 
lumat tesbit olunmuştur. Tahki • te emektcdirler Bunun da ıe 
kat tamamlanmak üzere, duruş • Mangalın içine düşen bi~paranın ne ıu~etle alınac& 
ma başka bir güne kalmıştır. ihtiyar kadın henüz belli olmamaaıdır. 

Komünistlik davası Fatihte Çırçır caddesinde 9 Anlatm~ metninin bir iki 
numaralı evde oturan 70 yaşında kadar imza edilmesi bekle 

Salahi ve Vassaf aleyhlerindeki Bayan Fatma evvelki gece yansı tedir. Bundan sonra ıevkiyat 
komünistlik tahrikatı yapmak da· apdesthaneye gitmek üzere yata- lıyacaktır. 
vasm~, İstanbul ağır ceza hakye- ğından kalkmış, kapıya doğru yü .. 

d. · ru"rken odanın bı·r kenarında du - ispanya ile iş yapacak t · rinde dün devam e ılmıştir. 

Eski gümüş mecidiyeler 
Eski gümüş mecidiye yarın . 

dan itibaren tedavülden kaldırı
lıyor. Bundan sonra bu mecidiye. 
ler hiç bir resmi daireler de kabul 
edilmiyeceği gibi şimdiye kadar 
olduğu gibi vergi borçlarına kar
şılık olarak da alınmayacaktır. 

İıt~nbul Btltdİll\'ıİ 

~2hir1Yyatrosu 

111111111111111 

!\\\\\;;;\\\ il 

Bu akşam saat 
20 de 

HOLLECl 

Yazan: 
Reşat Nuri 

ran mangalın içine düşmüştür. ların çoğu tiftik ve yuınurt" 
Devrilen mg,ngaldaki ateşler ile uğra~an tüccarlarımızdır. ,1 

ihtiyar kadının muhtelif yerleri - lar, ıevkedecekleri malları 1ı 
ni yaktığı gibi yerdeki kilimi de lamış bulunm~ktadır. ./ 
tutuşturmuştur. Gürültüye evde ----------=--"" 
bulunanlar yetişmiş, yangını sön
dürmüşler ve Bayan Fatmayı dn 
Haseki hastahanesine kaldırmış
lardır. 

AL TIN SUYU - Sabıkalılar
dan Çakır Hasan evvelki gece 
Sirkecide Kadir isminde bir ada
ma altın suyuna batmlmış, iki 
gümüş mecidiyeyi beşibirlik diye 
yetmiş liraya satarken yakalan · 
mıştır. 

Açık te,ekkür: 
Ellialtı yaşıma kadar hiç b• ı>'' 

geçirmediğim halde karnımda zUlıuJ)J;' 
den bir hastalık yüzünden o uf 
hastahanesinde tehlikeli bir . '~.' 
yapıldı. Kıymetli profesörümliZ 

. S ._,.,e: ... 
mal, Ali Esat, ba§muavın aı.•· si' 
avinlerden Muzaffer, Necati, dJ' 
himmet ve muvaffakıyetlerile b\J ,ıs ~ 
ten kurtuldum. Kendilerine aleJl 
şekkür ederim. , ,ıJ. 

Ahırk1pı, trak-Ma cadde••~ 
Tekirdaih2 

ikinci rivayet: D'enthes kansına l-
1ık olmuıtu. Natali'nin kalbi de ona 
karşı pek boş değildi. Puşkin i§i sezi -
yor, fakat elinden bir şey gelmiyordu. 
Nihayet bir gün müstear bir imza ile 
bir mektup aldı. Bunun D'enthes'den 
geldiğine hükmetti ve ona çok ağır bir 
cevap yazdı. Düelloya gCtya bu mek -
tup sebep olmuştur. 

tikleri hakkında bazı tetkiklerde --------------
bulunmuttur. Bu tetkikler bilhu- Fransız tiuafrosıı 

80 YUMURTA ÇALMIŞ -
Galatada Beyazıt sokağında Hı · 
ristonun dükkanına mi.isteri sıh
tile sabıkalılarnan Tahsin girmiş. 
80 yumurta çalmış, k~~arken ya 
kalanmıştır. 

halles"nı1e oturan Dürdan~ re~ 
hice ve Ahmet knvrra et~1~Ş~~ 
Dürdane dayak yedii!i gıb1 .,.,,fi 
dan da yaral<·nmıc;. ZeyneP

1
:tJ'', 

mil hr~t::ıh .. .,c .... ine kalr ırıltJl fı'JI' Puşkin'in gerek yaralanması ve ge -
rek ölümü halkı son derecede mütees
sir etmişti. Şairin başına gelen felaketi 
duyan ahali akın akın evinin önüne 
ko§Clrak sıhhatini soruyor ve her daki 
ka halka sıhhi durumu ilan olunuyor -
du. Puşkin'in öldüğü duyu1duğu zaman 
Rusya baştan baıa yas tutmuş, bu mem 
lekette, en h6rca köşelerde bile, ağla -
mıyan göz kalmamıştı. 

PUŞKIN'IN ESERLERi 
Pu§kin'in en çok yazılan manzum -

Chv. Nesri udır. M.enaur yanlan ara • 

ıa ihracat kayıtlarının müfredatı HALK OPERETi 

olarak tesbiti etrafında bir takım 
yenilikler yapmaaı etrafında top
lanmaktadır. 

Türkofis lazım gelen malumatı 
vemıittir. Bu huıusta İstanbul ih 
racatçılarının fikirlerinin alınma
lı da yerinde bulunmutşur. Bu -
gUn Türkofiı merkezinde toplan 
tıya bütün ihracat ile metğul ta -
cirler davet edilmiıtir. 

Bu akşam sat 
20,30 da 

tik temail 

Dost Yunanistanm 

Kıymetli Artistle rı lılılıllılıiMıilMlıııiilılıiliillll 

Zozo Dalmaş ve Kofinyotiıin iştirakile 
ÇARDAŞ FORSTtN 

Gite gündüz a~ıktır. Telefon 41819 
Fiatlar 35 - 50 - 60 - 100 - 125 

Loca 400 - 300 - 500 

KURŞUN SÖKERKEN - Fa 
tihte Gazan(er medresesinde o 
turan Muharrem ve Adil ic:-minde i 
ki çocuk merlrcscnin üzerinrle ku: 
c:nn sökerlerken yakalanmıslardrr 

V APURJ) -'N IPLF. INERK~t<o! 
- Galata rı]ıtımma hniYlı Giilce. 
mal vapunmdan iple inen Foti. 
inin konma~ı \\zerine rıhtım taş · 
larına <lü~müş, ağır surette yara -
lanmTcıtır. 

BiR KAVGA VE NETiCESi 
- Usküdarda Çolak Sinan ma • 

YANGH' - Fatihte 5o 41(1 
mah:-ı.llesinrle Yeni sokakt3 'I_ 
vekili Şerefin Pvinnen y~~~~' 
mıs. c:;irayct etmeden sonA 
müştür 

CA' nıcı KnCtYI y ~ 
- Zekeriyya köyünde 02 

mer oğlu Sadıkın mandır i 
hir keçisini çalıp kesen aY1111 
den temizlik amelesi f[asB 
çinin etini yirken yakal 
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nıahut casus Lavrens de girdi 
L !nıu~e, -·'-

yetinin •on müzakerelerinde ba -
lunmuıtur. Fakat Laval birkaç 
gün •onra Pari•e döndüğü 11akit 
i•tila etmeie mecbur olacafıni 
bilcliji halele gene Cene11recle 
neıesini hiç bozmamııtır. Hatta 
mecli• müzakereleri sıranncla bir 
aralık bir &ğıt üzerine iki satır 
yazı yazarak zari içerisine koy 
muf, lngiliz Hariciye Ncuan E
clen'e gönclermİftİr. Eclen zarlı 
açıp ta okuyunca reımi bir mec 
liste bulunma.ana rafmen gül 
mekten kendini alamam1fhr. La · 
11al'in yazclıfı iki •ahr fU idi: 

Hemen odaya girdi .•• 
IQ lchQı -.aut casus (Uvrens) 
için - •e ~braaını daima yaptmak 
difl 1erde ~ bily~ İngilizlerin girebil. 
....._ lbıde dikti. Burası Lon. 

.._ eQ bflyijk ınibedi. 

llfıa eıa~er Abbey,, dir. İngiltere 
ra~ 1daınlan, Britanya impa. 
da bir k8Jeua. en terefli hadimleri bura. 
~ ••csıen b~urlar ve bu köıeyi bul. 
ler. " ınaantar sırasına girer • 

Ctaua ı:.a bir ~d •rense bugün bu kilisarun 
li oıı1.1n in .e tunQ bir büstün dikilme. 
it llra1ın~ilterenin en büyük adamla. 

' Ya llyıldığını ve hatırasının 
difiııi ,:tı~ama ehemmiyet veril • 

ta terıyor. 

1-bt ;:,•in alürnUnden beri Lord Al. 
~ ÇurçiJ gibi tngilterenin en 
11iıQa ~e~l~ri ve siyaaileri, hatıra 
de baJuıı eıtirilnıeıi için teıebbüaler. 
~ la UJor~. Nihayet bu teıeb • 
~ LlU?alfakiyetle neticelenmit ve 
lb1de: ....:;;nairı hatırasını yaptmak 
ta~ ~e açılmııtır. 

)'QJc ~ isın ıeçilcn köıe, onun bü. 
lllıa ıaa2 de 0Ynadığr rolünü, İngiltere. 
"-hıl Mısın itgali sırasında oy. 
ııL._ Profeaö 
'"il', r Polmerin yanıbaımda. 

15-~daııı Uvrensin tıpkısı idi. O 
ti ~"bi ~ençliğini Arap bedevile. 
~ ~ınniı, onlarla dütüp kal. 
"- tan-_ hatiı muhlis bir müslil • 
~ ~;'· onların konuıtuklan 
1'11)~ ld 'IUlıit, Uıtelik hepsinin 
~ ...:!erini, aralarındaki ma • 
lllba,et blıtun çhldarı öğrenmif, ve 
tiıae hı-._-_· bu bilgisi ile memleke. 
p~ ~tluitti. 

ıaa2 ltneatn lnıiltereye yaptığı hizmet 
~bir e İsabet eder. O zaman 
'1.s. bir lbtiıat kopmuı, Arobi paıa 
it ~ Mısırlı İngilterenin ltlıaı. 
lll lıir ~ ~ harekete geçmiıti. Gra 
~ '11klan tan da Sina çölündeki Arap. 
,,. ~ ~k ve bunların da Sil. 
~ doğru akın yapmasile 
~'I. ~ tehlikeye koyınak isti. 

~ bu tehlikeyi yenmek için 
~ etar Palmeri Yafa limanına 
~, ~ Araplar arasına saldılar. 
~ bat Arap kılığına girerek. 
'9 ~leJh Abdullah namını verdi 
~ ' e 't'ardıktan sonra çöle dal. 
~ ~deki ıeyahati bir buçuk ay 
a ... llP ~ etnıftti. Palmer çöldeki 
~ '1taılannı ziyaret ederek hepsine 
lıl.a_ ~ ~ ıunmuı, kendilerine 
.:. .... IQGe 8&.-. tlar vadetmiı ve günün 
~ ı;·•71 taraflannda görünerek 

1'.L - '"' lilizlere bild' · u· 
~-~bu . ınnıı • 
Stı.ntıe ._ bir ip batardıktan aonra bir 
b.-.~ » landık altınla yeniden 
.._~ ~ lbt on bq gün ıonra bir 
~ ~ k CSldUrüldU. Taııdığı aL 
t......~deıı edenler onu öldürdüler. 
~-~ lllUteıekkil bir kuvvet 
~ 'fe dalarak katilleri aramağa 
~~ Pahııerüı cesedini ele ge • 
~bir ~ l'lltceldikleri Araplar. 
~ ~W 1Üalayank takenderl. 
)tft~ eeae: ve orada idam ettiler. 
~ 1llalıa ise, İngilterenin ölme 
_ -...ertQ at Ut köıeye gCSmUldU. 
~ toıta.a bQflnıflndcn 35 sene sonra 
~de Yilk harpte tekrar eden 
~ ,::nı terefe erdi ve onun ya 
... ~aldı. 
~ 1'e !tadar tn~ caıuıunun tngilte 
~ _lttdt •eVildiğini gösterdikten 
~ llpb°:ıuıı CSUlnıUndcn tUpbe e. 
~. Crbıi katdınnağa yardım 

1(,., Onaer Riza Dofnıl 
~ lıEdvard 
~ ede 

-.. ~ ~ leldaıneı l!dnr.ı bil. 
.. ldl il sa.nan henUz yir 
!ılt. ........ latedı. Cepheye harbetmek 

-.._ 'Olaıı ı:ab.t o zaman har. 
'b.... rd (kiçner) müva. ....... : 

LafJJ'e,.. 

- Benim dört kardetim var. Eğer 

ölecek olursam bundan memleket hiç 
bir zarar görmez.,, diye gitmek için ıs. 
rar edince Lord (Kiçner) töyle müka. 
helede bulundu: 

- Ben senin ölmenden korkmam. 
Fakat olabilir ki, Almanlara esir dUter 
sin. İngiltere V eliahdinin Almanlara e. 
sir olmasını asla istemem. İtte bunun 
için arzunu reddediyorum.,, 

Münakap burada bitmedi. Nihayet 
it krala aksetti. Kral Betinci Corcun 
müdahalesi Uzerine prens Flander cep. 
hesine gönderildi. 

lngilterede 
matem hayatı 
Kral Beıinci Corcun ölümü üzerine 

tngilterenin Monden hayatı büyük bir 
tahavvUl geçirecektir. Çünki kralm -ma 
temi gelecek ağustos nihayetine kadar 
sürecektir. Halbuki, lngilterede Mon • 
den hayatın en büyük tezahüratı hep 
bu 'müddet içinde gelip geçecektir. Bun 
dan dolayı İngilterenin en büyük ter • 
zihaneleri büyük bir buhran içindedir. 
tik bahar ve yaz modaları yeni matem 
vaziyeti ile telif etmek gerçekten müt
kül bir meseledir. 

BekAr ve seyyah 
krallar 

Umumiyetle İngiltere krallan çok 
seyahat ederler. Müteveffa kral befin. 
ci Corc esasen bahriyeli idi. Böylece 
bütün dünyayı gezdi. Fakat yeni kral 
Sekizinci Edvard seyahat cihetinden 
babasından baskın çıkmııtır. Kral Ed • 
vard Kanadayı, Yeni Zelindayı, Birle. 
tik Amerika memleketlerini, Maltayı, 
Çini, Japonyayı, Şarkt Afrikayı, Hin. 
distaru, Cenubt Amerikayı, ve daha bir 
çok yerleri gezmiı, görmUıtUr. Bu se. 
yahatlerde (300,000) mil yol a1mıt • 
tır. Bunların (8000) ini tayyare ile gez 
miftir. 

tlive edelim ki, Sekizinci Edvard 
İngilterede beklr olarak tahta çıkan 
kralların üçüncüsüdür. Bunlardan üçün 
cü Corc kral olduktan sonra bir yıl i • 
çinde evlenmittir. Sekizinci Hanri dah: 
tahta çıktığı zaman beklr idi. Fakat 
kral olduktan sonra birçok defa evlen. 
di. Hattı bu evlenmelerin sayısı itiba. 
rile İngiliz kralları arasında rekoru ka. 
zandı. 

Bu misallere bakılacak olursa bu de 
fa gene bekir olarak Sekizinci Edvar • 
dın da yakm bir zamanda evlenmesi • 
ne ihtimal verilir. 

- Baron Aloizi çakmağı için 
ol "ti" , petr ı• yor. ,, 

Makul bir teklif 
Fakir bir adam bir zengine 

müracaat ederek: "Ben •enin e

IJincle iken ölmüt olsam ne yapar· 
clınu?:, cliye •orclu. Zengin ".'Ve 
yapacağım; aeni bir keline •arar, 
mezarar gönclerirclim,, diye cevap 
11erince lakir "Şimdi ben •af iken 
bir gömlek 11eriniz. Şayet ölecek 
olursam o 11akit kelin.iz gömclü
rürsürriiz,, cleJi. 

Gazeteci korkusu 
Yeni lngiltere Kralı Ecl11arl 

kııın alri ile kayma •porana çok 
marklıclır. Prerg Jö Gal iken az 
bir zaman içinde bunu öfrenmİf 
tir ele. Y alnu oelialatin, kayarken 
ara ara cliifecek olana gaeted • 
ler ile lotoğral meralrlılan tara • 
lırulan raminin çekilmesi, canını 
akıyordu. Onan için prens biiyüt 
kıt •porlanna gitmezdi. Kimsenin 
bilmeclifi, tanunaclıfı küçük •por 
yerlerinden olan Kitzbuchal'e gİ -
Jercli. Keneli.ine •por talimleri 
yaptıran prole•Ör her sabah hiç -
kimse bulunmıyan bir kayacak 
yer arar ve bulurdu. Fakat Prens 
clö Galin bu •ki meralıımn neti
cesi e11velce hiç kimsenin bilmedi
ği Kitzbuchal istasyonunun az bir 
zaman içinde ıöhret bularak ka 
labalık bir hale gelmesi oldu. On. 
elan aonra Pron• dö Gal •ki ile 
kaymaktan 11ageçmefe mecbur 
llalclı. 

Bilir misiniz? - ..... 
Dünkü SaJD111Zda aorduklarnmz ve 

cevaplanı 

1 - Demiryolu hangi tarihte icat 
edildi? 
1824 ele 

2 - Haydarpap ile Eskitehir ara. 
11 kaç kilometredir.? 
3150 kilometre. 

3 - Kuron hangi milletlerin para
Ildır? 

Çelro.lcmıkya, Danimarka, lıveç, 
Noneç, Çek. 

4 - Hıçkırığa kal'fl ne yapmalı? 
Az sirkeli ıuyu birden İçmeli veya 
teker J'mneli. 

S - Sultanahmet parkındaki çeıme 
ne vakit yapıldı? 
1895 de. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - İrsi hastalıklılan karıılaıtınna. 
yı resmen kaç hükfunet kabul et. 
mittir ve bathcalan hangileridir? 
2 - "Erkeğin medenilettireceği son 
mahlQk kadındır.,, sözünü kim söyle. 
mittir? 

Taşdeleni Üsküdara 3 - Benjamin Franklin bathca ne. 
leri icad ve keıfetmittir? 

indirmek tasavvuru 4 - Dilnya merkezine Olaf\ meaa. 
fesi ile en yüksek dağ hangisidir? 

Taşdelen menbamda yapılan 5 - Yalnız bir istisna ile, ahalisinin 
yeni inşaat üzerine su fazla mik -
darda akmaktadır. Taşdeleni Us. Hepsinde, elinde ve ayaklarında u. 
küdara indinnek için evvelce be mumiyetle 7 • en az 6 parmak olan 

kasaba nerededir? lediyenin bir tasavvuru vardı. Bu
1 
.. ________ lmll! __ .. 

tasavvur :veniden canlammttır. 

Aynalı dolabın önüne gitti, ~endini 
baştan aşağı bir daha süzdü ••• 

Bayramlarda amirlerini tehni
yete çıkarken kalemis yağı sürün
mek hiç şaşmaz bir adetiydi. Sah
tıyan burçtaki Kudus işi zeytin 
çekmedıen kalemis yağı şişesini 

alırken, vazgeçti. Ada gibi bir 
yerdıe hacıyağı kokusu gitmez. 
Çelonecedeki gül boyun bağı iğ· 
nesini kravatına, altın kalemini 
de kösteğine taktı. Paketten kirli 
mendiline biraz karbonat döküp 
saatini, kordonunu, kalemini par
lattı. 

Odanın kapısı hala sürgülüy -
dü. Kulağını yaklaştırdı; dışarıyı 
dinledi. 

Sofada ses yok, gezinme de 
yok. Bu vakte kadıar kallonama -
lan imkansız ; mutlaka aşağıda • 
lar. 

Sürmeyi ~ekti; yavaşça kapıyı 
aralayıp başını dışan uzattı. Kay
nanası gene alt katta avaz avaz 
söyleniyordu: 
-.::.. Hay kamaksı, kahrolası a
da. Bir şeyclk demem, tez günde 
tez saatte denizwrin, dalgaların 
altında kal, yedi kat yerin dibine 
bat da bir daha çıkama işallah ... 
Allah lillah rizası için söyleyin, 
bana hak verin. -Şu musibet ada
ya, şu mundar eve adımımı attım 
atalı öğüre öğüre hal olmuyor mu
yum? •. O çirkef çukuru alafranga 
abdesthanenin yüzünden iki gün 
iki gecedir helak oldum. Karnı -
mm içi gerile gerile tanburaya 
döndü; göden barsaklanm birbi
rine yapışıp taş kesildi... Ustüne 
çıkmalı imişim. Affederler onu, 
yağma yok. Bir de ayağım kaysın 
da tepetaklak yuvarlanayım, ka -
famı dıuvarlara çarpıp kan revan 
içinde can vereyim. Haydi orala
rı da bırakalım, geldik geleli su -
suzluktan, koktuk, kirli kuklalara 
döndük. Güya kuyu var, kovayı 
daldır, takır tukur boş. Sarnıç 

dersen dibinde iki parmak çamur 
içinde cMl cMl kurtlar kayın -
yor!. .. 

Dana, ayaklarının ucuna basa 
basa sofanın ortasına gelmişti . 
Kızının oda kapısı açıktı. Aralık
tan içeri bir göz attı. 

Küçük torunu, koskoca oğlan, 
salıncakta uyuyor. İçeride kimse 
yok ... 

Hemen odaya girdi ; aynalı do
labın önüne gitti. Baştan aşağı 
kendini bir daha süzdü. Fesini, 
bıyıklarını, sakalını düzeltti. Bo
yun bağı iğnesini ortaya getirdi. 
Ceketinin yakasını önüne çekti. 
Yeleğinin, pantalon kemerinin 
düğmelerini ilikledi. 

Bu oda, evin en iyi döşeli, ta
ze harcı odası olduğu için Rabi~
ya verilmişti. içinde aynalı dolap. 
tan başka bir lavabo, bir komüdin 
bir iki kişilik karyola, bir de ka· 
nape ile üç sandalye vardı. 

Dananın gözleri lavabonun 
üstündeki kolonya şişesine ilişti. 
Jspirtolu olduğu, abdest ve oruç 
bozduğu için ömründe kolonyo 
sürünmemişti. Hele lavantanın 
katresini vücudüne değdı.innem~q. 
ti. Kızı ve damadı genç olduklan 

için alıp kullanırlar, o görmemez. 
liğe ve duymamazlığa gelir, ma • 
mafih arada sırada vesile bulup 
gül yağının, çiçek suyunun hem 
mübahlığım, hem de daha güzel 
kokulu olduklannı söyleyip du • 
nırdu. 1 

Gözleri kolonya ve lavanta şf. 
şesinde, düşündü, düşündü. Kon
yak, hatta şarap bile soğuk algın. 
lığı için, fakrüddem için, tabibi 
bazik ta vsiyesile ve ilaç niyetine 
mikdan vafi içilebiliyor, buna 
şeriatin müsaadesi var. En derin 
din uleması, en kaba sofular bile 
bu bapta fetvayı veriyorlar. ica
bında o menhuslara bile cevazi 
şer'i varken bir kaç damla kral 
suyu sürünmekte ne beis olabilir 
ki?... ispirtolu ise içmiyor ki? .• ., 
Iki kaziyei külliyei fikhiye de mey; 
danda: (El'umuru bimakıadıha) 
<lnnemelimalü binniyet) yani 
bir işten maksat ne ise hüküm o
na göredir; 

Kral suyunu sürmekten mak • 
sadrı ve niyeti, eşrefi azası beden
den olan başını ve yüzünü tathir; 
bu susuz diyann çamurlu, balçık
lı sularının kirinden tatahhur. 

Kran o kadar çabuk vermi~tl 
ki hemen elini uzatmasile kolon
ya şişesini yakalayıp avucuna dölt 
mesi, saçını, sakalını bulaması bir 
oldu. Şişeyi yerine korken yanın
daki küçüğünü kaptı. Bu bir (Ya9" 
min) lavantasıydı. Ondan da avu. 
cuna akıtıp yüzünü, gözünü sıvaz. 
ladı. 

Sofaya çıkmış, duralamıştı. 
Aşağı inse mi, inmese mi? Kim • 
seye görünmeden, daha doğrusu 
kaynanasına rastlamadan kapağı 
bir dışarı atsa ... 

Kendini bir topladı ... Ne olu
yor? Neden bu kadar korkuyor? 
Kaynanası ise başının belası mı?. 
Firavun olsa bu kadar korkulmaz. 
Azrail değil a bu ... 

Herşeyi göze almıştı. Sert seıt 
yürüyerek odasına girdi; şemsi • 
yesini aldı; merdivenleri çatırda
ta çatırdata aşağı indi. 

- Kız, merdiveni mi yıkacak. 
sm? Sınk hamalı gibi o ne biçim 
iniş öyle? .. Zelzele oluyor diye 
yüreğim ağzıma geldi! Diye çın
gır çıngır bağırarak mutbaktan 
dışarı fırlıyan Edanım, damadım 
böyle buram buram kolonyalar, 
lavantalar içinde, iki dirhem bir 
çekirc~k kıyafette görünce, yap • 
macığı mapmacığı yok, sahiden 
dona kaldı. 

Yalnız, (Lahavlenin boncu • 
ğu ! ) diye bildi ve iki çenesi, men
gene ile sıkıştınlmış gibi birbirine 
yapıştı. 

Gözleri dikik, göz kapaklan 
kırpışa kırpışa bakıyor, burun de
likleri açılıp açılıp kapanıyordu. 

Edanım, (Lahavlenin boncu • 
ğu) nu öyle bir can evinden &Öy • 
!emişti ki Rabia ile Ayşe kadın da 
ne oluyor diye biri küçük odadan, 
öbürii mutbaktan dışarı koşmuş • 
lardı. 
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KILIÇ! BORSA 
29. 1 • 938 

Hlzalarnı4a yıldn ,pretU olanlar, tize. 
rinde maamele görenlerdir. Rnk&mlar 
ııaat H de kapa.ıııt sahi .flyatlarrı ıır. 

[0 _EK ON OM i 

Karışık yağ yemekte 
niçin kurtulamıyoruz? 

Efgan hiklyesl 

PARALAR 
•.Londra 621.- •Viyana \!!. -
•Nevyork 12~. - *!ıladrld 17,-
•Parla 167.- * Berlln S2.-
* :MflAno 1f>5 - * VarJova 24.-
•:Brükael SS.-
* Atlna iM.·-
• Ccne\'re blô.-
• Sofya 2!.-
*.Amsterdam SS.·· 

•Budçqte 
*BUkr~ 
*Bclgrad 
*Yokohama 
•Albn 

26. -
ıs. -

M -
IU -

1•49 -

"iyi mal çıkarmak için ne yapmalıyd• 
anketine bir yağcının cevabı 

iyi mal çıkarmak için ne yap- ----------
ı-----Ç-E_K_L_E_R------ıl malıyız? B-:ı suali sormaktan mak-

* Londra b'2l.7f> *Viyana .J 2380 sadımız, yerli mallarını daha mü-

1\C Nevyork o S020 • Madrid fı so~ kemmel bir hale getirmek için 

*P:rağ 116- *Banknot 235 -
* Stokholm 82 -

• Parıs 1203 •BerUn 1.9700 rareler aramaktır. Şimdiye kadar 
* MUAno 9 962ô * Varıova 4 2071'.ı :r 
* Brüksel { 7070 * Budapcştc ! ı,350 verilen cevaplar arasında, bazı 
ıc:AUııa S3 ~7 •BUkre,, ıososro fabrikatörler, itçilerin fena çalıt· fSTANBUL 1600 m. - 18 
•Cenevre HHSO •Beıgrad 11(.7Dtl tığını, bazıları da İptidai madde_ yandan nakil. 19 hab. 19,15 
* Sofya M 2116 * Yokohama 2.'1620 operası (plak) 20 Viyolcnsel 
• Amsterdam 1169ıl * Moskova 1091 w lere ehemmiyet verilmesini ileri , yano refakatile. Stüdyo san dJI. * Prag- rn.ıeı~ * Stokholm B 1184 sürdüler. İyi mal bahsinde, yalnız mu; tar. 20,30 stüdyo caı: 

Zeynep •opayı Pir 'AU nin nıratına inilirdi. E s H A M fabrika mamuli.tını h~aba katını- ork. grupları. 21,35 son hab· 

Pir Ali, "Kızıl Hacı,, vadisin·ı terkedeceğim. Çünkü Hind'ı.idur, tş Bankası 9 60 Tramvay ~ oo yoruz. Bunların arasında yiyecelt den sonra Anadolu ajansmın 
den aşağı bakarak kabilesinin ta..c? maymunlarla çiçeklere tapan biı ·Anadolu 22 50 *Çimento ıo !O eıyası da vardır. Mesela: Sene . re mahsus havadis servisi. 1 

- Reji 21~ ünyon Del. O 00 b l d "k d' PUDAPEŞTE 550 5 ""' tan ,yapılan evlerini gördü ve: kafrrdır. şır. Ha-'y l"'OOJ Şark Del. 000 lerden eri yağ ar an tı i.yet e ı- · m. _.,, 
.,.. u jaı:band. 19 konf. 19.SO Taroı~ 

- İşte, dedi, bahtiyarlık yu · Kumandana veda ederek ka - lıferkez Ban'kSi 'Jf) Balya 000 lir, zaman zaman, piyasada karı · ziği. 19,55 konuıma. 20,30 Of"" 
vası ! pıya doğru yürüdü. Fakat k'Uman· ~~~!~~~ s·~ ~=~:· ecza g~ tık yağ satıldığı hakkında gazete- yal'dan nakil Vcrdi'nin .. .BalJOi' 

Ve sonra güle güle ilave etti: dan son bir söz söyledi: lerde şikayetler görürüz. Belediye chera,, is. opcrasL 23,30 -

- lnsan oğlunun karnı da bu- - Pir Ali, dedi, askerliğe dön· latlkrazlar Tahvlller bu karıtık yağ satanlarla uğraşır plak. 24,1-0 Pali Pertiı'in Z~ 
rada doyar! mek istersen gene bize gel! Senin * 1933 T.Bor. 1 23 w Elektrik oo oo Hasılı ortada bir yağ m~elesi konseri. ı,oy habeder. 

,, ,, ,, n 21.70 Tramvay 81,70 tt N d • • ... bul BOKREŞ 354 5 ıs oJ 
Çünkü bir günden beri bir şey gibi adamlara ihtiyacım var. .. ,, ,, m 2120 Rıhtnn u oo mevcu ur. e en ıyı yag amı- • m. - • 

B l h kk d A müsiki. 20 hab. 20,15 Roman* 
yememişti. Bütün günü kısır dağ· _ Dönmiyeccgv im., kumandan ! laWLD&hlll I 99 oo *.Anadolu ı '2 70 yoruz. u mese e a ın a, s · 
1 

Ergeni 1sttk. M.25 •Anadolu II ,12.70 lt d ... .. • t ta · konuşum. 21,15 AthenaeumdaO 
arı aşa aşa geçirmiş, Hayber ge. Pir Ali, Duhteri Hinduya gitti 1928 A M 1000 Anadolu m HO maa ın a yag uzerıne op n ış konser (Haendel: Samson), 

çidinden başlıyarak ancak cüce Adı Lakşmi idi. Ona kararını bil- "'s. Erzurum 95 oo lılllınessll A ııı '7f> yapan bir tacir fikirlerini §U su · da hah. ve plak. 23,45 haberlet• 
çinarlar ve defneler yetiştiren dirdi ve ,._ ____________ .... , retle izah -ediyor: BERLIN 356.7 m. _ 11 şar 

yolları aşmış, yoııılmuş, acıkmış, _Gidiyorum! dedi. 7 h - lstanbul piyasasına Trab • 18 yeni müzik. 19 dans, hafif 
.1Ja ire satışı ·• fo l'l.at yurduna kaVU§muştu. - Dönmiyccek misin? zan, Kars yağlariyle, Urla yağla- 23,20 arsıulusal binicilik. 23,.-ı 

Dnhtiyardı. _ Hayır gideceğim \•e evlene- ı.taa1ııa1 Ucaret n r.Utre bor1U1Dda dun rı gelir. Son senelerde Karstak: m~.:t~ŞOVA 
1345 

m. _ .ıs,ıJ 
Bumsı, kendi öz yurdu idi. Te- ceg"' im. muameıe sörea <kllo> maddeler: yağ fabrikalarının çıkardığı yağ. 

\__ Ki- p K§ p müziği (F.E Bach: Mcnuett, 
miz, güzel ve şerefli yurd. Sıcak - Beni bıra.KiyOr musun? Nev,: En :.Z En. ~k lar, piycuada bütün bir mevki tut· Ludwig XIII, Nielscn: Alle 
aile ocakları, .zengin lte verimli - Evet. ... Buğday (yumutak 7.50 muıtur. occoso, Liszt: :Liebestrauaıe. 
topraklar, yeşil tarlalar; lrn<!lar Hintli kız titredi. Sesi, mıila • ( S.lO Fakat ne de olsa halk öteden· mann: .Musikalisches Bilder, .n."":l ö• ,, ıert) 7.1.2 6,1.2 dl) 
ve yabani hayvanlarla dolu or • ğıp.a ke&kin çelik saplamış gibi, Kızılca 6.10 6.l.2 beri sevdiği Trabzon yağlarını ~:;f_G!~chpe;y·a:0ier::n=a.S~(rBe~r'I ı:ın!ar, kıyıları nane kokan ır • hırıldadı ve A'ıpa 4.20 4.25 tercih etler. Trabzon yağlarından 

11 b. k d k k r • ...- 6 5 k k 'k l l Ç k sert) 19,30 hab. 21 karnava1 ına ~ ar ve ır aya an opara _ Benı· sevnlı'yor musun?. de- ~ . .ıo •• sı §ı ayet er yapı ır. ün ü . ..J MN 5 (ork.) 21,45 hab. 22 R. piy~ 
bir hayaya çarparken tatlı tatlı :..J 1•• "" D' • bu yag"lar uzun müddet muhafaza 

- u Tiftik (oğlak) 81 8.30 ıan konseri. 23 orkestra korıt-
fr~J 1aşan çaylar, yularsız dola - Pir Ali cevap verdU: edilemez. Derhal. acılCl§ır. Bilhas- hoven: Coriolan Uvertüril, ~ 
:an huylu hayvanlar, .olgun, sulu _ Seni sevivorum, fakat "11ll'- " ((d~I) 66

'
10 7

62
1

.3.lOS sa Trabzon yağı i•mi altında ıa· H.Moll, Brahma Uvertür trıjlkt 
k 1 1 k 1 d 

., ., • ,, en) 56.5 
\'C .om Ll avun ar bura a idi. dumu, daha çok seviyorum! Yapak Anadolu 39 42•20 tılan ıürfe yağları böyledir. Yağ - bert: Deutsche tanze, Weber: 
Tc!·a·ar öz yurduna kavuşmuştu. _Git öyleyse .. Fakat seni sey. Güz yilnü kirli 49 laTın bu evsafı haiz olmaıında, Uvertürü. 24,05 plak. 
Al!:ıha şükür.. diğimi unutma! Pamuk yağı 39 40. tacirlerin hiçbir kabahati yoktur. ve ~~~~n:2~~~S~h~ ~~:~~ .,_ 

Yıllardanberi Hint hududunda Pir Ali du .. akladı. Fakat ken _l~====:::;=:::;::=~I Esas mesele §udur: Bir kısım ~· - si (arahlarda keman ve şan 
dö~i.i.:c döğüşe, çalışa çalışa ke ~ dini toparlıyarak yüıi.idü ve kapı· Takvim ;~~c 31 ~un köylümüz yağ yapmasını iyi bil. 23 konuş. 23,10 caz. 23,45 tsatl>J 
mcrini altınlarla doldurmuştu. ya varır varmaz bir şeyden kaçı. ======t 5 Zilkade 6 Zilkade' miyor. Yapılan yağların içinde MOSKOVA 1744 m. - ı9,.f 
Artık geri dönüyordu. Serveti, yormuş gibi koştu, koştu ve an _ ann dofuou 7 1 ~ 7,r2 bir miktar ayran kaldığı için bu. ser. 22 Almanca konf, ve kon.eıi'. 
h!ç ~üphe yok ki gözleri kamaş • cak yurduna kavuştuğu zaman GUn batı11 17,22 l7.2J yağın acılaşmasına sebebiyet veri· Fransızca konf. ve konseri. 2

4 

tıracaktı. Maceraları, akıllara 'dur durdu. Sa.balı na.mazı 6.15 6 lö yor. Halbuki daha mükemmel u- yolca Sovyet tiyatro ve ainerOI 
ogıe .namazı 12 27 12 27 konf, 

gunlu.k verecekti. Fakat onun dü- Burasının havası bambaşka lkfncıı namazı 15,06 15,07 sullerle temiz yağ yapmak müm- MOSKOVA 748 m. _ 17 
şimclüğü bunların biri de değildi. idi. Pir Ali. durup ..:J,-n'n den·n na. Alqaı:llYatsı n~~ 17,'22 17,23 kündür. Fakat köylünün çoğu bu ) sf 

, Ull! " .,....._., J8S5 185 resitah (Prof İgumnov tar. 
Onun içini kemirei bir şey sıla fos aldı. Havayı şimalin gök gü • imsak s.So 5 2~ usulleri bilmiyor. Kars yağları ginkovun id. koro heyeti (V~ 
hastalığı idi. Sınırlarda hizmet et· riiltüleri soğutuyor, evlerin baca. YılmgeçengUnlerı 30 31 Trabyon yağlarına nisbetle, koku- lan) 19,45 Beethovcn kon1erı.( 
tiği müddetçe, ölümle karşılaştı. lanndan yükselen dumanlar ağaç· .._Y.ıim-ka •• ı.an"""'rtınJ--erı.ı..-3-3•6-.:..-3.,.35-..J suz ve daha az. nefistir. Yalnız tra (tef: Fite1bcr~) Ka?lo" 
ğı anlarda bile bu hastalığın ona Jann tepelerinde toplanarak gök _ Elbette tanıyacaksın .. Şöh. labrikarla yapıldığı i,in, içinde Rejdetvonskaya (&0pranol) ~;, 
can ve ümit verdiğini hissetmişti. yüzi.ine yükseliyordu. Köyüne gi. retim dağdan dağa yayıldı.. ayran mevcut değildir. Ve acı· ci senfoni, 4 cu piyano konllCrı 
Hizmet müdijeti biter bitmez ku- den yolu tam döneceği sırada _ Evet şöhretini duyduk.. maz. Uzun müddet muhafaza edi- m~l~ ;~~a~~6.8 m. _ 18,2.s 

mandamna müracaat ederek: genç bir kızm bir ke"i c.ün.ıs·· u"nü l{' d ? lir. içinde su da yalı.tur. Trabzon ~ .. a ~ "' - ım en... saatı, Beate GreveUi (sopn-- ,., 
- Artık gidiyorum! dedi, öz otlattığını gördü. _Annenden.. yağlarının ela Karsta olduğu gib: J{urz (tenor) pr. da: J. Haıed~ 

yurdumun dağlan ve diri, 51cak Kumral saçlı, km-şuni güzel _Fakat size bir şey söyliye. daha lenn'i usullerle ,ıkarılma•r ive,, Donizetti "Der.Lie~~J)Jf 
havası beni çekiyor! Gidip evle • gürbüz ve olgun kız güzelce idi. yim pli, ben meğer budalanın biri lazımdır. Bu nasıl olabür? Kö;yli: zart., "Don Juan Nıkolayı -' 
neceğim ! Fakat Pir Ali onda harikulade imisim? arasında bir kooperatif kurulur V"? tiğen \Yeiber von Windsor,, 

1~ 
~~ b k 'f b f b dat hakk. konf. 19.20 muht k0 

Kumandan olan miralay ondan bir hal sezdi. Çünkü yıllardan beri - Neden? u oopcratı ir a rika açabi - d..., l" Wiener Symphoniker'in ıtU '.:is 
ayrılmayı istemiy~rdu: ancak yabancı kadınlan görüyor- - Cünkü sınırlarda servet a p ır. k k 2 n pi1ao " y l or . sr tar. onıcr. 2 ~ f>l1. 

- Pir Ali! dedi, hizmet müd. du. raı·ken yurdumdaki en büyük f>er. ağ arın karışık olmasına ge • sabah taze çiçek...... 23,15 •• ~ı 
detini tazele! Bir yıl geçmeden Acaba bu yurd krzı kimdir? veti unutmuşum.. lince.) bunda tüccarın da, köylii - ger Antonius,, revü operet rtJ_..--" 
seni terli ettiririm! Kendi kabilesinden mi idi, değil __ Hangi serveti? nün de kabahati vardır. MeseUi kar Jascha. (Viyana halk 0~~' 

Fn.kat Pir Ali: miydi. Kıza yanaşarak sordu: _ Seni! Çünkü ben, senı sevi- köylüler araaında, yağın içine mı yatrosundan nakil) 24,25 Ffl 

- Adın ne? yorum. · •ır unu koyarak hile yoluna ıa · .ru ... n•ca-n •• --.... ---~ - Hayır, dedi, Kızıl Hacı va
disine gidip kabileme kavuşaca -
ğım ve evleneceğim! 

- Kumandan: 
- Pir Ali! dedi, fakat burada 

da kadın var. 
Pir Ali: 
- Fakat, dedi, bizim kadın • 

ıara benzemiyorlar. 
Miralay devam etti: 
- Fakat senin burada, Hintli 

bir kızı avladığım haber aldım. 
- Evet kumandan 1 Hintli de

ğil Duhteri Hindu. Güzel. O ka· 
• dar ki gözlerinde birer yıldrı: ışıl. 

dıY.or. Fakat gideceğim. Ye onu 

- Zeynep Efgan kızı güldü: panlar vardrr. Tüccar, malı teslim · ~ 
ld 

vakidir. Belediye :uıbıltd"~ ... 
- Babanın adı.. - Fakat sen beni daha şimcU a ı~ı zaman, bunun /arkına var 
- Babam öldü. Ana baba ök· görüyorsun. maz. O ela müşteriye satar. Müşte· veliyle ceza ruallerin:;Jb'• 

süzüyüm? - Evet, şimdi görüyorum. Fap Ti kabahati yağ tacirinde bulur. yağ iıinin önüne ge~il• ~ 
- !kisinin de canına rahmet. kat ben sana ~ıknn. latanbul piyasasında yağı ka kat evvelce de •öyleJ ~ 

l 
yağ köylünün elindeylıB" ··A 

Hangı· kabiledensin? Pir Ali kıza yakla.c:tı ve onu rıştıran ar, toptan yağ •atanlar .. ,-
:t •ır unu karııtırdır•a, 111 

- Kabilem yok.. kucaklamak istedi. Genç kız ge~ değildir. Esasen bunlar, buraya 
Düşündü, fakat dÜ§Ünmeğe ne riledi ve bağırdı: gelen malı, derhal küçük tüccara kabahati var?.,, J. 

Jüzüm vardı. Kız güzeldi. Ve bu - Dur! Sen küstah bir adam. ve bakka1lara devrederler. YugoslavlJada si "il 
kafi idi. srn ! . Yani Trabzon yağlan, toptan Yugoılavyada Lubli~ 

Kıza dönerek: - Ben mi 1 Yanılıyorsun. Ben İ§ yapan küçük tacırın elinde uzun Mayısta açılacak olan ti" İl. 
- Ben, dedi, Pir Aliyim! sana aşıkım, sen, hayatımda gör- müddet duramaz.. Derhal ıatılır, nelmilel sergiye Türld1e -_fil 

- Askerlikte mi idin? düğüm kadmlardan güzelsin. Ben bu yağı alanların :vağı llarutır:lı . rılmıştır. Alakadar ına1'ştr_J 
- Evet, beni tanıyor mu.sun? seni bulmak için yurduma dön . ğı, içine vejetalin hoyarak: "Trah ! sergiye ittirak etmek iı 
-Adını taruY.orum. düm. ( Arkcuı yarın) .zon yağı,, namı altında sattığı carları haberdar etmiıtit• 



Italyaya sorulmuş: 
laJı (Osıyanı 1 incide) sa siyasetine müzaheret etmeğe fi. 
Oah~tlan başka şeyler mevzuu made olduğunu istihbaratına at -
h IOlnıuıtur. Alınan meselezinde fen bildirmektedir. 
S~e aükunu temin etmek için BELÇ)KA GEÇİTLER! T AHK!M 
neı blokundan başka komhi • EDiYOR 
haı:İ Yoktur. Bu kombinezonu Brüksel, 29, (A.A.) - "La Ga-
de 'Ya ~anlar arasında B. Flandin zetta de Charlcroi,, ya göre hilkU· 

Oe~ ır. met, Meuse nehrinin Lieg ile Fran 
l v;e gazetesi yazıyor: sız hududu arasındaki geçitlerinin 

rtnda~__ral1?1 ~ksek makamla • büyük çapta obüslere mukavemet 
V'1.) ogrenıldığme göre B. La - edebilecek bir sistemle an1, taar
aaıc'e:Jik zamanlarda Almanyanm ruzlara karşı müdafaasını temine 
nırnı.ıc:en t;crid edilmiş olan karar venniştir. 
nıeıi ~8: ~ut ahkamı ihlal eyle. MalUnı olduğu veçhile bu ge 
hare« r ırınde İtalyanın hattı çidlerin tahkimi işleri için milyon 
ta&hh~ n~ ol~cağını v_e Lok~mo }ar ang-cıje edilmiştir. 
ceğin· Renne rıayet edıp etımye - Yeni sisteme müteallik işler, 
tnanı 1 

F omadan sormuştur. Ro - sene nihayetinde bitmis olacakır. 
ıa ltal ab~9:. hükUmeti ne yapar lSVIÇRE VE ZECRi TED. 
Pat:a .. 

1
Y u~ınetinin de onu Y~· BiRLER 

<>ld ~ auretınde cevap vermı~ 
tev~f.: ve Rhin misakından mü • 
tııek ·:J~ahhüdatını yerine getir. 
kan, 1 

• anı hakkında Fransa hü. 
al etı tarafından sorulan bir sı:· 

Berne, 29, (A.A.) - İsviçre 
milli meclisi, hükumetin zecri ted 
birler sıyasasını bir muhalife ve 
bir kaç sosyalistin istinkafma kar 
şr 112 reyle tasvib etmiştir. 

Halktan alınan 
paralar 

Kadıköy .Su ~irkctin\n 
maliyeye borcu çıktı 

Kadıköy su şirketi haklanda 
maliye müfettişleri tarafından ya 
pılan tahkikat sona enniştir. Şir. 
ketin maliyeye borcu çıh-ımştır. 
Bundan başka damga resminden 
dolayı da şirketin hükılınete borç
lu olduğu tesbit edilmiştir. Bu hu 
susta -damga müdürli.iğü tarafın
dan incelenecektir. 

Şirketin faturalara yapıştırdı. 
ğı pulların bedelini kanunen ken 
disi vermesi icap ederken şirket 
bunu yapmamış, halktan almıştır. 
Senelerden beri halk suyun bu · 
lanık aktığından, alman beş lira

·nm hala kaldınlmadığmdan da 
şikayet etmektedir. Yakında bu 
şirket hakkında da bir karar veri
lecektir. 

Zehirli gazlar· Ye~f~vj!>en .~e ~frikaya yalnız 
'bina ır a gonderılmiş olmasına 
dirnı:n bdaın ektik oLmadığını bil 
dir a' ulunduğu söylenmekte . 
çok . ~ c7vap, Büyük Britanyada 
INcİYı hır in~iba hasıl etmi~tir. 

Bu münasebetle 1sviçre başka. 
m lsviçrenin 1920 bitaraflık ka -
nunlarma uy,gun düştüğü nisbette Kurslara ve konferanslara 

L TEREYE GÖRE ACiL 
Pa . TEHLiKE YOK 

zet~~/1~ 29_ (A.A.) - Oeuvre ga
giliz ınınFradıplomasi muhabiri, In· 
:rıın L; nsız devlet adamları • 
görü ndrada yapmış oldukları 
deniikeler sırasında Almanyanın 
sunu 0?feransma daveti husu . 
oıduıJehır etmeğe karar vermiş 
zeteni a~ı bildirmektedir. Bu ga
hükQ.ri t?grendiğine göre Alman 
ll'ıenıeke ı, konferansa iştirak et -
za etnı ~~ serbestiHğini ınuhafa . 
.Ayni egı tercih eylemektedir. 
danııatnuhabir, lngiJi.z devlet a -
tecrit 11g.1n Fransanın askerlikten 
luk ede ılmiş mıntakasma teal • 
etnıe .. en siyasetine müzaheret 
Bu:vuie :~zır olduklarım yalnız 
acil bi rıtanyanm hali hazırda 
ll'ıütaı r tehlike mevcut olmadığı 
etnıe:~~nda bulunduğunu ilave 

Milletler Cemiyetine karşı tesa · yakında başlanıyor 
nüd taahhütlerini tanımış olduğu 
nu ve ltnlyanın Milletler cemiyeti Zehirli gazlerden korunma ko 
paktını ihlc11 edip etmediği key • misyonuna bağlı komisyonlar ça. 
fiyetine <le "evet,, denilmesi la - lışmalarma devam ediyorlar. 
zmıgeleceğini söylemiştir. Yakında Eminönü Halkevinde 

FELEMENK ZECRi TtD . orta mektep ve liselerdeki fen 
BiRLERiN AZLIGINDAN bilgisi ve kimya muallimlerine 

MÜTEESSİF mahsus bir kurs açılacağı gibi ka-
k za ve nahiye merkezlerinde de 

Lahi, 29 (A.A.) - Felemen konferanslar verilecektir. 
telgraf ajansı, a~·an meclisi aza • Etibba odasında da Sıhhat 
~ından bir çoklarının hariciye memurlarına zehirli gaz kurs a
bütçesine ait olarak vermiş olduk-
ları raporlarda Milletler cemiye • çılacah.iır. 
tinin ltalyan - Habeş ihtilafına Belediye bütçesine bu sene 
daha ziyade sür'atle müdahale kurslar iç~n l~vazım alınmak üze . 
etmemiş olmasına ve bilhassa re (25) bın lıra koymuştur. 
petrol gibi harp için Hizım olan 
bir çok n;ad~e}erin ~aklarında Ankara - Jstanbu1 telefon 
zecri tedbırlerın tatbık olunan 
maddeler meyanına ithal edilme- hatl n çoğalıyor 
m~ bulunma..ı:;ına teessüf etmekte 
olduklarım bildirmektedfr. Ankara. !stanbul arasında ye

ni telefon hatlarının yapılmakta 
olduğunu yazmıştık. Bunun için 
Ankarada kurulmakta olan Ku • 

Muhasebe memuru alınacak 
Maden f etkik ve Arama Enstitüsünden: 

1 - Enstitümüz Genel Muhasebe Servisine amaçla beş pıemur 
alınacaktır. 

2 - Alınacak memur'a smaçta göstereceği yarB.rlığa göre 
100 - 150 liraya kadar ücret verilecektir. 

Aranılan şartlar şunlardır: 

A - Türk olmak. 
B - En u bir lise veya muadili mektepten mezun olmak, 
C - Yaşı 23 - 35 arasında o!mak, 
D - Ecnebi dili "Bilhassa Almanca,, bilenler üstün tutulacaktır. 
E - Askerlikle alakası olmamak, 
f - Muhasebe işlerinde en az Üç sene tecrübesi bulunmak, 
G - imtihan derecesi için güzel yazı ve intizamperverlik na

zarı itibare alınacaktır. 
H - Dilekçesinde hakkında malumat alınabilecek iki referans 

göstermek. 
3 - Müsabaka imtihanı Ankara'da 10 - Şubat - 936 Pazar

tesi günü yapılacaktır. 
4 - İmtihanda muvaffak olup ta angaje edilen işyar, bili.hare 

Enstitümüzün tensibi ile hudutlarımız dahilinde her hangi 
bir maden sahasında çalışmayı teahhüt edecektir. 

5 - Smaç sorgulan 
A - Ticari hesap, 
B - Usulü defteri. 
C - lktııadi umumi maliimat, 
D- Lisan. 
7 - İsteklilerin nüfus cüzdanı, Hüsnühal varakası, mektep 

~ahadetnamesi veya onların tasdikli suretleri 4 kıt'a f o

toğraf ve ıimdiye kadar çalııtıkları yerlerden aldıldllrı 

bonservislerle dilekçelerini en geç 8 - Şubat - 936 Cu
martesi günü akşamına kadar Enstitü Genel Direktörlüğü 
adresiyle göndermeleri veya bizzat getirmeleri ve müsa 
baka imtihanına girebileceklerin, numaralı kartlarını al 
mak üzere 8 - Şubat - 936 Cumartesi günü Enstitüye 
müracaat etmeleri. (173) (426) 

J ıstenbuı Beledlyeitl ilanlar. r .._ _______ _ 
Keşif bedeli 33 lira 35 kurut olan Zührevi Hastalıklar müdür 

lüğünün oturduğu Ta1atpaşa konağında icap eden mahallerin tami • 
pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı Levazım Müdürlüğünde görülür. 
Pazarlığa girmek istiyenler 510 kuruıluk muvakkat "teminat makbuz 
veya mektubiyle beraber 30 - 1 - 936 Per~embe günü saat JG da 
I.:evazım müdürlüğünde bulunmalıdır. (B.) (528) n·.. ır. 1 

Belçi~er taraftan ayni muhabir, 
--...:..., anın da bu meselede Fran. 

Rapor sahipleri, Felemenğin 
zecri tedbirlerin tevsi ve teşmiline 
yardım edeceği ümidini izhar et. 
mcktedirlcr. 

ranportfuile Ge~e~im~ed.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Askeı· ik kanunu 
dit cihazının işi bitmiş ve ilk tec. 
rübe yapılnuştı. Bütün hatlar on 
beş güne kadar bitirilmiş ve altı
ya çıkarılmış olacaktır. Bundan 
sonra :Ankara ile konuşmak isti

ba • (Üsıyanı 1 incide) 
"e ı ınaddelerinin değiştirilmesi 
l>ılrn azı ınaddelerine de ekler ya· 
La.la~'~ hakkındaki l<anun layı -
~ra,11•dle Türkiye ile Yunanistan! 
tiaefa· a ınünakit ikamet, ve sey
~Ylü) ~~5ınukavelesine ek olan 26 
ltla.nın de yapılmış olan anlaş
lalı)c " tasdikine, nebntların has
t'\11\Qı e zararlı böceklerden ko . 
ınu:ı:a.k'1na ait kanun layihaları 

)( ere Ve kabul edilmiştir. 
d aınutay · b il a.ak .. yıne u toplantısın-
~~nun :~ye ~ülki tekaüt kanu -

ıt kel' ı.n~ı ınıaddesindeki şe -
t.yint h~kknın ş~mul derec:sini~ 
~ç ortağı .,ındakı mazbata ıle ikı 
~tulla.rınd ııe kocası Doğruparmak 
)('. "-1l'ltrıüde an ~e~met oğlu Omeri 
r. trakuYu n .~1-~uren Mu~Ianın 
"~elıa kovunden Salih kızı 
l>ılrna11n:11! ölüm cezasına çar • 
etrninir. aıt mazbatayı da kabul 

lJE;Ntz 
eo~çOLLA.RI iŞLETMESi 

A '- ESJ ÜZERiNDE 
ta nl(ara 29 ( A il/· bütçe 1 

• .A.) - Kamu -
lııat ' .. dıvanı muhasebat ve 

l'e encunı l . rn (lap en erı bugün Müker-
(ttıunıt harta) nın başkanlığında 
lriır. eyet halinde toplanmış . 
d kononı· B 
ıı' butundu

1
.. ~anı Celal Bayarın 

ti 'rnede bulgu u toplantıda ruz -

yet A. K. A. Y. işletmesinin 1936. yenler artık beklemek mecburiye.. 
bütçesine bağlı 4 numaralı cet - tinde kalmryacaklardır. 
velde ve gene bu idarenin 1936 ---------------
yılı kadrosunda değişiklikler ya -
pılması hakkındaki teklifleri de 
tasvip etmiştir. 
lCRA VEKiLLERi TOPLANDI 

Ankara, 29 (A.A.) - icra ve
killeri heyeti bugün başvekil is
met lnönü'nün · reisliği altında 
toplanarak muhtelif işler üzerin
degörüşmelerde bulunmuş ve bu 
işlere nit kararlar vermiştir. 

~----------------, Kitap Al! 

"' TAP At! 
KAr:AN DA -- .. 
MIDENSIBI 
c;ıaAvA 

MUHTA~DIR! 
·Ap DKU! 

~ 

• Kurun 
Türkiyenin en ucuz 
ve en çok satilan 

gazetesidir. 
KURUN'a abone 

olunuz. 

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

- Politika 
Felsefe si 

Sadri Ertem 
tarafmdan yazılmış olan bu eser 
Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 
49 uncu kitabı olarak çıkmıştır. 224 
sahife olmasına rağmen 7 S kuruştur. 
VAKiT Kütüphanesi ve her kitapçıda 

Osküdar K.azaar Nüfus Memurluğun. 
dan: 

l'~~~ g8tij~~İn maddeler üze . 
J>1l rtt Anon· u ere~, Vapurculuk 
ld rların ]) ım. Şırketine ait va • Yeni çıkan, tavsiyeye değer Türk 
1•
1 

ıt1resince enız Yolları isletme 

Kumkapı mimar Sinan mahallesi 
Kanlrsokak 212 ve l no; lu hanede 
kayıtlı Marinanin babası ismi Vangel 
yazılı iken Osküdar hukuk mahkeme. 
sinin 7.12.935 tarih ve 1891 no; lu ka. 
rarile Angeli olarak tashih edilecektir. 
Keyfiyet ilan olunur. (V. No. 13081) 

~ .. " satın al d . I ve yabancı dillerdeki eserleri "Ki- p· .. ···-··-··························--···· """l ~ uen ·ı-. ınması o ayı ····-··· .......................................... . 
.11 ı ... Yolla ·d tap ve Kitapçılık" mecmuasında bu-
ı·ı· varid .. t rx • aresinin t936 ·ı== Dr. Mehmet Alı· ı.ii l~ • ... \'e lursunuz. Her ayın birinde ve on be- • 
tctt tabı ilttiıa. dasraf bütçelerine ginde çıkar. Yeni sayw gUzel bir • 8 z · h :: 
t"ır e at k·d et en tahsisat ve mü- . efl ıye müte assısı ri 

q ro a k b kap içinde çıktı. Tanesi her yerde 1 H 
·,... n a ul edilmiş. JKöprütmşı: Eminönü han Tel: 2191'1 •• 
" yedi buçuk kuru§tur. • 

ene bu fo ı•-------------1 m=::::==::-.::::::::::::::::~::-.::ı:ı::.I J>lantıda umumi ne· 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1900 lira muhammen kıymetli biri 100 fük diğeri 50 lik iki adet 
Santral bir arada ve 880 lira muhammen kıymetli 20 adet seyyar 
telefon da ayrıca açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 4 - Mart - 936 tarihinde saat 15 de Ankarada Posta 
T. T. U. Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapıbcaktır. 

isteklilerin mezkur tarihe rastlayan Çarıamba günü muayyen 
saate kadar Santrallar için 143, Telefonlar için de 66 liradan ibaret 
muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları makbuz 
veya banka teminat mektubu ile şartnamede yazılı kanuni vesaik 
yanlarında bulundu.ğu halde mezkur komisyona müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, lstanbul Le.. 
vazım Ayniyat muavinliğinden parasız ofarak verilir. (127) (314) 

Yozgat ilbaylığından: 
Yozgat Memleket Hastahane si için satın alınacak laboratu-var 

malzemesi ile alatJ cerrahiye tevhi den ve ahşap malzemede toptan hı
rer kayma ile ve bazı m~nf atura ve mutfak Ie,,azımı mü tef errilt ola
rak açık eksiltmeye konulduğu ihalesi 1 O - 2 - 936 Pazartesi Yoz-
gat Daimi Encümeninde yapıb ~ ğt ilan olunur. ( 428) 

Kapalı Zarf Usul ile . Eksiltme ilanı 

Yozgat ilbaylığından: 
1 - r ozgat Memleket hastahanesi için satın alınacak (7873) 

lira (50) kuru§ muhammen beı?elli 34 kalem madeni eşya kapalı 2arf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - 1 O - 2 • 936 Pazartesi günü yevmi ihale olup taliplerin 
teklif mektuplarını ve kanuni teminatlarını mezkur günün saat 03) 
on üçüne kadar ihaleye salahi)·et tar olan Yozgat vilayet Daimi En. 
cümenine vermeleri. 

3 - Eksiltmeye kanuni ıera iti haiz olanların İ§tirak edebile
cekleri esas olup 9erait: öğrenmek için isteklilerin lıtanbul, Ankara 
ve Yozgat Sağlık Direktörlüklerint müracaatları, ıartnamelerin yu. 
karda ismi geçen direktörlükleıce meccanen verileceği ilan olunur. 

(427) 



' ABONE ŞARTLARI: YAZI VE YONETIM YERi: 
rııwr ti aytılr a aylılı Aylı) 

Jlemleketimlzd4ı 760 '20 236 110 
l'ab&ncı J'Vlent 1830 721! 400 111() l'eJelon \ l•lı•re: 34370 

1800 9CIO MXl UM: 
\Yazı l§lert: 2141! Posta blrUatne J 

gtrmlyeu yerlere 

l'llrldyenlD tıer posta merllezlııde KUBUNa abone )'Ulln 
Telgraı adresi: KtlHUN ı.t&."lbul 

Poata kutusu No. te 

111hı111ınııı11111ıııııı11111ııımııı111111ııııı11111ıııııııı11111ıııııı111111ııııııu111111ııı11111ııııııı11111ııınıı11111ıııııı11111 ıııııııı11111ıı1111ıı11111ııııııu11ıııııııı111111ııı11111111ııııııı11111ıııııı11111ıııııııı1111ıııııııı11111ııııııı111ııııııııı1111ıııııııı;11 ıııııııııı11 ııııııııı111 ııııııııu 11 ııııııııı1111 ıııııııu111 ııııııııı111 ııııııın111ıııırııııııııııııııııııııııırıııııırı•"''ııııııı•lllıııurııırıııııurııll•"·"--

Vergiler 
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im •• nt a ·ı ·ı m~ .... . ... 
m: :mi .... . .. . .... . .. . .... . .. . .... . .. . .... . .. . .... . .. . 
:::: !!ii .... . ... 
m~ Bilanço Tanzimi Münasebetile m~ I 
m! Tonu 24,5 lira üzerinden muvakkaten tahsil edilen İlil ı 
mı bedelden beş tondan yukan toptan satışlar için tonda m~ ı 
ım 3,5 lira fiat farkı iade edilmekte olduğundan şimdiye nw 
iiii kadar bu farkları istirdat etmiyen sayın müşterilerin iiii 1 bir an evvel aşağıdaki adrese müracaatları. m~ ı 

~I Made Kömür işleri T. A. Ş. 1111 
I ··-... -····················· ..... y . . . h 9 1 o ..... ··--······*··--............. i!!i ·--···········-············· e ıca m ış a ·······················-·········· u ::::-.:::::::::=ı============: n . ı n - ;::::======================= ==== 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

ÇO&-C 
ZE TLI OLUR .... , ........ -.... --

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Ekonomik ve Finansal kanunlar 
serisinden 1 nci kitap 
Yazan Hakkı Yeniay 
(Sümer Bank şeflerinden) 
Bütün vergi kanunları 

25/111936 
Acenteleri: Kara köy - Köprübaf 

V 8Zi yeti Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

====il p ASI F 1 lial-- Han telefon: 22740 --~ 

Ura S~rmare :·- ·--···--·-·-··· I • 5 ~-:00. 1 ASY~~~~:in~~:=un PER 
AKTIP 

K8Slr. 

1/10/935 tarihinde mer'i oldukları 
şekilde, tadil ve ekleri, tefsir ve 

kararları, nizamname ve izahname 
leri ile bir arada. 

~~:;:.~~--~-~~~--~-~~:-~~ 1~2!.~~~:~~~ ~ 
Ufaklık .................. - .. -·-·---·- ., 931.963. 98 34 079.989.26 

Ibnyat akçesı .... --·-·-·---·-··--·······-··----·-······ t ~6.756.6i ŞEMBE saat ı6 da IMROZ'A 

Dahildeki Muhablrl•r ı 
T edawUldeki B•nknotl•r: 

Husu.si ve pratik bir tasnif 
522 büyük sayfa, iyi klğıt 

Resmi neşriyat kadar ucuz. 
----fL 317.272.48 317.272-48 

Deruhte edilen evrakı naktiye L 158.748.563.

Kanonon 6 TC 8 inci madde· 
\erine terlikan hazine tara· 
fından nki tedlyar Hariçteki Muh•blrler : 11.327.785.-

Alan: Safl kilogram 4.398,244 J 6.186.495.49 
'lnna tahvili kabil Serbest döTlzler I .050.031. 38 

!'.inliye memuru, avukat, mükellef. Dığer döyizler ve borçla klirıng 
Jere, hukuk ve ticaret hoca ve bakiyeleri ....................................... 12.559.910. 46 19.796.437.33 

Flatı :160 kuruş Deruhte edilen enakı naktlJt 
bakıyesl - ........... -..... - .......... _ 147.420778.-
Karşılı~ tırr.am•n alan olarak 

Hazin• Tahvlllerl: tedniile llh ete ı vazedilen 1. T 8.000.000. -
R~ıJront 'mukabili i{Aveten 
ıedavtlle vazedilen 6.000.000. - 171 420 778 

talebesine büyük kolaylık Oerubte edilen enatı naktiye 1 
Umumi tevzi yeri: Ufıhğı L.158.748.503..-

Ankara cad. Hafta idarehanesi. Kanunun ô ve 8 inci mad· 
Satış yerleri: :lelerine re~fıkan. Hazine tara· I 11.327.785.- 147 420.778.-

Ahmet Halit, lkhal, Haşet fından Yıkı tediyaı R ... "-----

Urk Llraaı Mevduatı ··· ··-.. - --... - ....... IS.006 988.·9 , 

Döviz TaahhUdatı : 
kitaphaneleri Senedat CUzdanı ~ .. ••••••••••ı••• flazine bonolan ... _ ....... _ ........... , L. 1729.125.-

ficarf senetler _ ........ _.......... •• l 8 667.805.89 20 396.930.89 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Esham ve Tahvlllt CUzdanı : 1 

Altına tahvili kabil dövizler~ 1.137.802.50 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri . ı • ı 17.717.654.51 18855457011 

SJ 330.450 58 Muhtelit ------·--···--··-................... . - .. .. .. ... Mahkemesinden: { Deruhte edilen evrakı nak· 
Ferus ağada Hasan ağa bahçesi 80• " tiyenin tarıılt~ esham Te 84.296.667.56 

bğmda 7 numarada oturmakta iken tabTilAt 1 itibari kıymetle l 
21 • 1 • 936 tarihinde ölen Hacı Emi B \ ~ubest Esham v11 TahTilAt - -l437.758.~1 38.73~426 07 

nenin terekesine mahkemece el konul. Avanslar: 
duğundan il4n gününden başlamak ü. 
zere alacak ve vereceklilerin ve sair su. \ltın \'e döTİ1 üztrine nan!' • 24.547.55 
retle alikadarlann bir ay ve mirascı. r ıhvillt üurint' avıns . ~-192.007 34 5216.554.89 

4500000 -
4208 041 73 

Jann ilç ay içinde Beyoğlu dördüncU Hluedarlar ..................................................... . 
ıulh buku~ mahkemesine baı vurmala. muhte:lt 
n mUddeönde baş vunnayanlann hak. 
kmda kanunu medeninin 561, 569 mcı 

YekGn 74.670.4~0 b5 YekGn j74.6?0.430.65 
. 

maddeleri hUkümleri tatbik edileceği 2 Mart 1833 tarihinden itibaren 
ilin olunur. (V. No. 13074)

0 

r•kor.to haddi Jllzde 5 1·2 - Altın lizerine avans yUzde 4 1·2 

Nafıa Bakanlığından: Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 14 - 2 - 936 tarihinde Cuma günü saat on bette Ankarada 

Nafia Bakanlığı Demiryollar İnşaat eksiltme komisyonu odasında 
1 - Eldeki ~Hıflarına uygun 2500 kilo sade ve 500 kilo zey 

!'.1ı4755 lira muhammen bedelli 295ı 1 metre mik'ap balast açık tinyağı eksiltmeye konulmuıtur. 
eksiltme usuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

2 - Bir kilosuna ııo kuruç değer biçilen 2500 kilo sade yağı 
Bu Balastlar, Aydın Demiryolunun Odemit Şubesi üzerinde Tor-

mn ilk teminatı 225 lira ve açık eksiltmesi S - 2 - 936 Çartamba 
6ab iataayonu civannda 52 inci kilometredeki F etrek deresi yatağın-
dan temin olunacakbr. ' 

günü saat onda. 
3 - Bir kilosuna elli kurut değer biçilen 500 kilo zeytinyağı 

Mukavele projesi, eksiltme ıartnamesi ve Nafia itleri umumi nın ilk teminatı 18 lira 7S kurut ve pazarlığı S - 2 - 936 Çartam 
prtnamesi 37 kuruı mukabilinde Bakanlık Demiryolları lntaat D:ıi- ba günü saat ıs de Ankara Jandarma genel komutaniığı kurağında 
resinden verilmektedir. 

Muvakkat teminatı ı ı06 lira 66 kuruttur. 
komisyonca yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak komisyondan aiınabilir. Eksilt 
isteklilerin eksiltme tartna mesinde yazılı vesikalan ve 24~ me ve pazarlığa iirmek istiyenle rin belli vakitte !Ik teminatlarını 

No.lı kanunda gösterilen diğer evrakı yanlarına alarak o gün aynı k . 1 · (ı29) (3ı2 ) 
saatte mezkur eksiltme komisyon unda hazır bulunmaları lazımdır .. 

(186) (459) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

Teahhüdünü yapamayan müteahhi d nam ve hesabına 2089 lira 80 ku 
JUi tahmin bedeli 543000 idi 4800 buz hayvan mıhı açık eksiltme 
De 10/2/938 J*lzartesi günü ıaat 1 3 de satın alınacaktır. İstekliler 
tarlnameyi parasız komisyondan alabilirler. Eksiltmeye girmek iı 
teyenlerin eksiltme gün ve saatinde 156 lira 75 kurutluk ilk temina! 
makbuz veya banka mektuplarmı komiıyona Termit olmaları. "399, 

omısyona verme erı. 

-------------------------------------------------------------
Cumurbaşkanlığı Filarmonik 

Orkestrası Şefliğinden: 
Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere piya!lo, keman 
viyola, viyolonsel, kontrbas, flütJ obuva, klarnet, fago, korno, trom 
pet, trombon, tuba alto saksafon. tenor saksafon, akoedyon, caz ba 
terisi sazları, çalanların 7 /3/ 936 cumarteıi günü ıaat 10 c:!an 17 ye 
kadar lstanbul Galatasaray lisesin de sınavları yapılacağından bu saz· 
lan çok iyi bir surette çalabilen artistlerin kendi ensfürümanlariyle 
birlikte sınav komisyonuna birer dilekçe ile baıvurmaları. "142" . - - ,, . 
"361,, 

kadar. (500) 

1 rahzon Yolu 
CÜMHURIYET 30 ikinci· 

kanun PERŞEMBE saat 20 de 
HOPA'YA kadar. (SOtl 

lzmir Sür'at tolu 
IZMIR Bir Şubat CUMAR· 

TESt saat ıs de IZMIR'E ka
dar. (527) 

1 Şubattan itibaren 
KARADENiZ Pazar günleri 
POSTALARI ı2 de 

Salı, Perteaıb 
ıs te 

IZMIR SOR' AT Cumartesi giiıı 
POSTALARI leri ıs te 

MERSiN Salı, Pertelll 
POSTALARI ıo da kalk• 

caktır. 

Diğer postalar: 
Bartın Cuma.-tesi, ç.r· 

ıarnba ıs de 
lzmit Pazar, Sah, Per 

ıembe, Cuın• 

9,30 da 
Mudanya - Pazar, Sah, per

tembe, Cuın• 

Bandırma -

Karal;iga 
lmroz 

Ayvalık 

9 da 
Pazartesi, Sallı 
Çartamba, Per • 
tembe, CUDJat" 
tesi 21 de 
Salı, Cuma 19 d• 
Pazar 15 de · 
Salı, t:uma 19 dı 

Trabzon ve Mersin posı-1•" 
rına kalkacakları günlerd• 
yük alınmıyacakhr. ( 476) 

Betikhlf icra Dairesinden: ,,, 
Bir borçtan dolayı tahtı hacse" 

nıp paraya çevrilmesine karar ~e ,,. 
üzeri mermerli masa muhtelif citl:, 
kemle orta kıtada saat büyük 1 ,oı'_ 
muhtelif resimli nargile dökıne ~ 

orta kıtada 6 • 2 • 936 tarihine ~ f' 
dif Perşembe günü saat 10 dan 1-pe, 
kadar Ortaköyde Divan yolun~ tP" 
mer sokakta satılacağından tahP _,, 
lann mahallinde hazrr bulunacalc 
muruna milracaatlan ilan olunur· 4711 

(V.N~ 
Sahibi: ASIM Uı - Vakrt.:rtf•t~ 

Neıriyat Dircktörit: Refik A, ~' 


