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ıranda ~osyaı [ Londrada dünyanın en IAdlsababa 
devrım •• h. . l . k ld 

Kabine 
babraaı hab~~:an ~Ürkiye için ferah verici mu ım ış erı onuşu u 

bu lca d geliyor. Çünkü bu haberler 
"'- r C§ Ulkcde başlı d . ·ı·k 
4'llrclcetin· yan evrımcı ı L . w { b . /ı/ .k . •• f • Al 
tcriyor. ı:n:unnadan ilerlediğini gös· ıtvıno ır te l eyı gos erıyor, manya 
tinı ise a tahakkuk eden son dev- J J d • A • / "' 
lcadtntarık;~~.ann . serbestliğidir. iran Teuue ıgor,• VUSfUrga lmparafOT ugunun 
lir h Yuzlenndeki peçeleri atmış· k / ·ı • •• •• l' J .. 
lca~ er tnanasi]e sosyal hayata artık uru ması l erı suru uu 
. Jıntılardır Son .. l d 

tıatazı) • gun er e (Baha • 
Pılrnı1tı~r;~~.da büyük bir toplantı ya- Sekizinci Edvard içtimai ve siyasi rejimler 
lcriJe b · utun İran saylavlan zevce- d f k •• t · 
tur ı eraber bu toplantıda bulunmuş. arasın a ar goze mıyor 

• ranın so 1 O 
lllahiyeti d sya hayatında bir devrim len lngUiz 
tah a n e olan bu tezahürata Şebin- kralı beıinci Car 

azretıer· . h 
da iJtirak e ı~ı~ aremi hümayunlan cun cenaze töre-
lthazret ş ~ıştir. Bu münasebetle A· ninde bulunmak 
lllillctinc h~ht ınşah Hazretleri de İran 
llıu. ı ap ederek beyanatta bulun• üzere dünya dev 

:r• §U tarzd b" · l tl · d b · tur: a ır ıradesi neşrolunmuş- e erın en ır 

- Ben 1 
"• ele ran kadınlarından çalıımak 
ı onornj · ti" 
eriııd... \._ 11 Yorum. Ve bunu kendi-

"" uekl' llıı \te 1.. 
1Y0nım. Ekonomiye alııı • 

lcırıız. l~zuınıu2 lüksü bir tarafa bıra-
uzurnsu illa.,. 2 masraflardan ıakını-

l3ir taraf 
tan (Baharistan) sarayında 

~Plh•,.~·~ürat, öbür yandan Şebin· 
-.re · . 

! 
, rının bu sözleri kardeş ıra-

bır nıaksatla kadınlara ser • 
f~ ekte olduğunu anlatmağa kf· 
dcUnı ~!la beraber şunu da ilave e
de._.let r ndaki sosyal devrim sadece 
le laierJce · . etten fb zıne mlinhasır bır hare • 
•ilayett adret değildir. Bunun delili de 

er ek" ı Yolda nı ı ran kadınlarının da bu 
hıaaıdır, Crkez ile birlikte yürümekte ol-

lriln ,_.·ı~ 
~) iı Vetlerinin birinde (Furugu -

çoklarının reisle
rinin ve tanın -
mi§ diplomatları 

nın Landraya git 

mİ§ olmcuı, bu 
ıehri birden pek 
canlı bir siyaai 
faaliyet merkezı 
haline getirmiı -
tir. 

Derhal bütün 
dünyayı ehemmi 
yetle alakadar e· 
den siyaai temcu 
lor olmuı ve bü
yük meaeleler or 
taya atılmı§tıT. . 

lcdiği nu::1ndc bir mektepli "kızm söy
iltlcadaıı u hu bakımdan (Teheran) 
dutr. Şu lllızda büyük bir takdirle oku -

_ I lattrları o nutuktan alıyoruz: 

Bu huausta ge Dünya siyaset ati amları l.ontlracla; 
len telgrafları 11 nal, Q§<rğıda AQu•turyalı Prena S(arhemberg ve 
rasile aıağıya ko Bulgar Kralı Boris. 

~ ...,_ kadınlarının peçe içensıne 
.. ~ıı bir nı . "d" B ·· k"" d" "' .._,t~ azı ı ı. uı::un u un-
tlirı att 1~na a&la uymıyan o mazi bu • 
' 

1
"' Yok 1 '~rı L: 0 muıtur. Peçe kadınlar 

yuyoruz: 
Londra, 30 ( A. A.) - Öğrenil 

diğine göre 8. Litvinof, dün B. 
Eden ile öğle yemeğini yediği 

sırada Almanların Rhin mınta

kasını yeniden askcrile§tİrmek 
için yapmakta oldukları hazırlık 

(Sonu Sa. 7 Sii. 1) 
b~~r ll"ıUsibet "d" ----~ . ı ı. Kadınların peçe ar· 

'"' 1ı ~·11~nrneleri ıran milletinin ya • D ü n ~ e h r i m iz d e 
~ ıçe •nd". Y beşinci 

}1apı:dı 
Garç 

etlrı "'es' ırıyordu. Halbuki bir mil· • • • 
lcact,nı .ut olabilmesi için erkek ile 1 ç 1 n ay 1 n 
~· " hırib' ı . 
1~~birleti •. ır erıne yardan etmeleri, 
~ Cr\elc~ı ikmal etmeleri lazımdır. Al
t'tttı. Niçi: k.adını ayni membadan ya -
~J~lc 1 hır kadın erkekten a!ağr bir 

Za 
0 

arak telakki edilsin? • 
· nnedi " 

~ı bu •ö r0ruı ki buraya naklettiği -
tiıtı ha"a ı er lranda esen kurtarıcı dev· 
2i~ y sını . 
-'411 tarafı taınamıle gösteriyor. Bi -
:taıı..-~ nıızclan ayrıca b" ··t 1 

- ... 61 ha ır mu a ea 
te dUıen cet kalmıyor. Bu meselede bi 
ltıi. 1 §ey sade~ k d t . ~ o duğu .. ~e ar eş ranm gır· 
tllrı. biraz d guz:l ve mes'ut yolda her 
li.._ ,_ aha ılerlea·~· · ·· ·· ··unc11:tir. ıgını gorup se • 

~SiM US 

1'111soııaı 
lngili~ d Kilisede ayinde hazır 
4kdı . onanmasının ölen ve gömülen 
t enızde niçin İngiliz kralı beşinci 
O!JlQnd ., . . Corcun ruhunun is • 
n ıgını b1l1yormuş! tirahati için dün şeh-

tebı· Oflla, 30 ~ . rimizde İngiliz elçi
'rnecl~e. göre ~A·~:) -:: Resmı bır liği kilisesinde bir 
li~ ısınae B ugunku bakanlar ruhani ayin yapıl • 
ttın "-navatan~~ilMussolini! "İngi - mış, İngiliz sefiri Sir 
laaıı'\kdenizd os~un bır kısmı- Persi Loren de ha -
lle fık eden h ... ta)ışıt edilmesine zır bulunmuştur. A
hi} ~~Uğunu r ~dıseleri~ hakikati yini rahip Okley i • 
ltaıy~r surette eteb: c~;hı gayri k~- clare etmiştir. 
luntn n lrıuhtıras Yyun e.den,, hır Bu ayine istan -

Uştur. ma telmıhte bu · bul vali muavini B. 

~erıb~ç~, Afrik . Hüdai, şehrimizde ',. 
\'e ~uıı~ sıhha~~a.kı. lta~~an as - bulunan bütün ya • 
Sek 1\r\reı tnan . rın~n.mukemmel bancı elçiler ve kon· 

13
° duhnu s~vıf er~nı~ çok yiik- soloslar ve İngiliz 

ğu aY.'Mussoli ~ emı~tır. tabaası halktan ıso ,. . • • . • • • • • • • 
de Airıkasın nı, halı hazırda do kişi gelmiştir. Ayin Valı muavını, lngılız elçısıne tazıyel bılclırıyor. 

l'tnekte olda ~0.0Q~ ... amele gön • pek mliessir olmuştur. l akşam üzeri Ankaraya hareket ctmiı -
Ugtınu ılave etmiştir. İngiliz büyük elçisi Sir Persi Loren tir. 

yola 
ita f yanların Venizelosçularıa 

ı • . . ? kı alc1lar1n UlJUşmalarına 
eııne mı geçıyor. büyük bir mani var 

Atina, 30 (Kurun) - Kral ya-
Ras Desta buna mani 
olmak için çalışıyor 

Adisababa, 30, (A.A.) - Bu
rada bulunan yabancı muhabirle
rin, Habeş kaynaklarından alıp ta 
verdikleri haberlere göre İtalyan
lar Ne,gelli'den Uadara'ya kadar 
keşif hareketlerinde bulunuyorlar. 
Zırhlr otomobillerle uçaklann hi
mayesinde bir İtalyan kolu Daua
parma boyunca ilerlemektedir. 
Ras Desta'nm kıtaatı, İtalyan kuv 
vetlerinin Damhara ovasına gir -
ınelerine ve böylece Şiyala. Ausa 
ve Zuai göllerini aşarak Adh~aba
baya doğru ilerlemelerine mani 
olmak için, göller bölgesine hakim 
tepeleri işgal eylemeh'iedirler. 

rından itibaren siyasi partiler li · 
derlerini birer birer çağırarak is
tişarede bulunacak ve matrut za
bitlerin eski vazifelerine iadesi 
meselesini görüşecektir. Komü • 
nistler, matrut Venizelist zabitle
rin vazifelerine iadesi lehinde bu
lunuyorlar. Venizelist partisi reisi 
Bay Sofulis kabineyi teşkile me • 
mur edilirse milli bir hükumet teş 
kiline çalışacaktır. 

Habeş kumanda heyeti, ltalyan 
ileri hareketini gölle koruyan dağ 
silsilesinin eteklerinde durdurabi
leceği kanaatindedir. 

Ras Desta'ya yeniden takviye 
kıtası gelmektedir. Zannedildiği -
ne göre, imparator, umumi karar
gahmr cenup cephesine nakledip 
harekatı bizzat idare etnıek niye
tindedir. 

CENUP CEPHESiNE KIYMET 
VERlLlYOR 

Adisababa, 30 (A.A.) - Ha. 
va.s muhabirinden: 

(Sonu: Sa. 2 Sü. 4) 

Fakat matrut zabitler mesele
sinde kralcılarla Veniezlistler a • 
ı-asmda bir anlaşma husulüne im
kan göriilmemektedir. Ellinikon 
Mellon gazetesine göre Yunan or
dusu matrut zabitlerin vazifele • 
rine iadesini sureti kat'iyede red • 
dediyor. l 

KOMÜNiSTLER ALEYHTE 
Atina, 30 (Kurun) - 15 ko • 

münist saylav neşrettikleri bir be
yanamede faşizme ve dikiatörlü • 
~e mütemayil bulunan Kondilis ve 
Teotokisin iştirakile bir milli ve • 
yahut koalisyon kabinesinin teski
lini reddettiklerini, sürgünleri ve 
siyasi mahkumlan affedecek olan 
başka kabineye müsamaha reyi 
vereceklerini bildirmislerdir. 
SOFULlS KA8f Nç.Yt KURMAK 

tSTlYOR 
Atina, 30 (KURUN) - Bay 

Sofulis icabederse kendisinin yal
nız basma kabinevi kurmağa ha• 
zır olduğunu bildirmiştir. 

Kıymetli Elen yıldızı Zozo Dalmasla san'at arkadaşı Kofinyotis1 dün sabah
ki konvansiyonelle İstanbula gelmişlerd ir. 

Elen memleketinden gelen artistler, garda bir _çok ki§i tarafından karşılan • 
mışlardır. Zozo Dalmasa bir buket verilmiş, gelişinden duyulan sevinç anlatıl • 
mıştır. 

Dün gece Beyoğlunda "Fransız Tiyatrosu,, nda ilk temsillerini vererek, Türk 
artistlerinin iştirakile, Emmcrih Kalma nın "Çarda§ Fürstin,, opretini oynamıt
lardır. Bu. temsiller de' am edecek, ba§ ka operetler de temsil olunacaktır. 

Resimde Zozo Dfilmfisla Kofinyotisi yanyana görüyorsunuz. 

lstaabal Adliyesi 
teltlş ediliyor 

Birkaç müfett1ş birden çalışmıya başlatl1'ar 

Geçende İstanbul genel savamanlığı 
icra dairelerini teftiş etmeğe başlamış· 
tı. Şimdi Tüzede geniş sahada teftiş 

yapılmaesına girişilrrüştir. 

Müfettişlik tarafından yapılmasına 

giri§ilen bu teftişte, İstanbul genel sa
vamanlığı ile ağır cezayı ve istintak da· 
irelerini müfettiş Sırn, asliye ceza hak
yerlerini müfettiş Alaettin, hapisane i
le tevkifhaneyi ve ihtisas hakyerlerini 
milfettiş Ferit, asliye hukuk hakyerlc
rini başmüfettiJ vekili Rahmi, Çatalca 

ve Silivri mülhakatını müfettiş Kazım. 
teftiş ediyorlar. 

Teftiş yapanlardan çoğu, lstanbula 
başka yerlerden gelmişlerdir, memleke
tin her hangi bir adli mıntakasında tef· 
tiş yapmak suretile faaliyette bulunan 
müfetti§lerdir. 

Teftitin ne kadar aüreceği belli de
ğildir. Bununla beraber, geni§ sahada, 
şümüllü olarak yapıldığına göre, ol • 
dukça uzun süreceği tahmin oluııabi • 
lir! - .• - -
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Suikast hadisesinin Nasyonal Sosyaliz~ 3 üncü yıldönümünde 

dünkü muhakemesinde "Almanya sulhçudur, fakat .. 
-----------

Şahitlerin dinlenilmesi için bir gizli 
celse yapılmasına karar verildi 

Ankara, 30 (Telefonla) - Su
ikast hadisesinin muhakemesine 
bugün de devam edilmiştir. Mah· 
keme salonu bugün her zamankin. 
den daha fazla kalabalıktı. Bu 
kalabalık o derecede idi ki içeri 
hakimler heyetinin girebilmesi i . 
çin salonun kısmen boşaltılması 
icabetti. 

Bugünkü celsede reis Talat 
müddeiumumi Baha Arıkana mu
hakeme tahkikatı hakkmda mi.i • 
taleası olup olmadığım ~ormuş. 
müddei umumi de evvelki gizli 
celsede hukuku amme şahidi sıf a
tile dinlenilen Emniyet direktör • 
Jüğü ajanı İzzetin ~aporunda ve 
şahadetinde ismini zikrettiği şa -
bitlerin Suriyeden getirtilmesini 
Emniyet direktörlüğünden alınan 
bir tezkerede bu şahitlerin Suri • 
yeden hareket ettiklerini bildir . 
mekte olduğu cihetle şahitlerin 
gizli bir celsede dinlenilmeleri i . 

çin iki hafta daha mühlet veril • 
mesini istemiştir. Müddei umumi 
hu takdirde iddianamesini de an
cak o giin okuyabileceğini heyan 
etıniştr. 
HAMiT SEVKETIN T ALEBl 

Dünkü celsede, maznunlardan 
Ali Saibin müdafaa vekili avukat 
Hamit Şevket, ötedenberi beyan 
ettiği gibi, bu davada hiç bir nok
tanın gizli kalmama.smr herkesle 
beraber arzu ettiğini; ancak, na . 
vanm daha fazla uzatılmağa ta -
hanımiilii olmadığım söylemiştir. 

Neticede, iddia makamının ser
dettiği talebin mahkemece muva~ 
fık göıiildüğü hildirilmiş ve şa . 
hitlerin amme hukuku şahidi sr . 
fatile dinlenilmesi için muhake -
menin gizli bir celsede devam et
mesine 'karar verilmiştir. 

Gizli celse şubatın 6 ıncr per · 
şembe günü mat 10 da yapılacak
tır. 

Türkiye· - ltalya 1 Palamut değirmenleri 
vergisi 

Yeni ticaret anlaşması 
kati şeklini alıyor 

Ankara, 30 (Telefonla) -
Palamut değirmenlerinden alınan 
muamele vergisinin hariçten re • 

Ankara, 30 (Telefonla) - kabet görülmesine sebep olduğu 
Türk • İtalyan ticaret anlaşması • husustmda Ekonomi Vekaletine 
nm müzakeresine devam olun . yapılan müracaatlar vekfiletçe na. 
maktadır. Müzakereler zecri ted- zan itibara alınmış ve bu verginin 
birJer çerçivesi içinde cereyan et- kaldırılması icin tetkikine karar 
mektedir. Anlaşma bir iki güne verilmiştir. • 
kadar kat'i şeklini alacaktır. ------ ------

Yeni anlaşmada kömür, balık K J ve Eden ve hayvan ihraç etmek için esas· ıra 
lar konulmuştur. 

lngiltere 
hükiimetimize 
Sır aanagi kredisi mi 
açmak istiyor? 

Londradan Türkiyeye beş on 
milyon İngiliz liralık bir sanayi 
kredisi açılmak üzere konuşma • 
larda bulunulduğu haber veril • 
mektedir. 

Yugoslavyada çıkan "Novos . 
ti,, gazetesi L<mdradan aldığı şu 
telgrafı neşretmektedir: 

"lnailiz hiikOmeti Türk hüku
metine iki IJuçuk milyar dinar ( 60 
mİ'lyon Türk liraıı) kıymetinde 
bir ıanayi ıkrediıi açmağı teklif 
etmittir. Türk hükumeti bu para 
ile yeni vapurlar yaptıracaktır.,, 

Dııbakanımızı kabul 
ettiler 

Londra, 30 ( A.A.) - Kral se
kizinci Edvard, bu sabah, Türki
ye Dıt itleri Bakanı B. Araı'ı Ma 
cariıtan Dıt İtleri Bakanı 8. de 
Kan yayı ve Ef ıaniıtan Dıt itleri 
akanı F eyz Muhammed Hanı ka
bul etmittir. 

4 • .. 

Londra, 30 (A.A.) - Türkiye 
Dıt itleri Bakanı B. Araı, Sovyet 
Ruıya Dıt itleri Bakanı B. Litvi· 
nof ve Litvanya Dıt itleri akanı. 
bugün B. Eden'i ziyaret etmit !er
dir. 

Reuter, bu konuımaların mu
ayyen meselelerin halline tahsiı 
edilmediğini ve umumi mahiyette 
olduğunu bildirmektedir. 

Kısa Harici Haberler 
"' Nevyork şehrine Statenş • island'da 1 

k~in. Stalepton'da 30 hektarlık ıcrbest 
bır lıman yapılacaktır. Bu limanda rü
sum tediye etmeksizin ihraç ve ithalat 
yapılacaktır. • * Avusturya Finan bakanı Bay Draa-
ler, Londrada Cresditanıtald bankası • 
run alacaklılan ile imzaladığı bu itilaf· 
name ahkamına göre alacaklılar yüz 
milyon Avusturya şilin&i alacaklardır. 

* Bay Mussolini, İtalyan tiyatroların
da ecnebi piyeslerinin temsil edilmesi • 
ne ait y11ağı kaldırmıttır. 

* Londra, 30 (A.A.) - İngiliz "'Rail· 
way Finance Corporastion" ı 27 milyon 
sterling'lik obligasyonlan satıp. çıkar -
tacaktır. Bu obliıasyonların ihraç kıy
meti 97 tlllngdir, ve ytlzde iki buçuk fa· 
izlldlr. Obllguyonlar 1951/52 senele • 
rinde itfa olunacaktır. 

• Beynelmilel demiryollan federaa • 

yonunun iki komisyonu Münih'te top • 
}anmaktadır. 

Komisyonların müzaheretleri elek • 
trik motör ve şofaj'larının inkipfı me • 
selesi üzerinde cereyan etmektedir. 
* Maumieıtiı'de bir askeri casus tet' 

kilatı yakalanmış ve beş kişi tevkif e • 
dilmiştir. 

ıt: Kahireden General Veyııtandın ne • 
kahat halinde olduğu, Fransız elçiliği • 
ne bildirilmiştir. General ıeyahatine ait 
programı değiştirmiycccktir. 

::ı Roma, 30 (A.A.) - Yarı reımi t -
talyan mahafili, 1935 deki altın ih • 
racatmm J 934 dekinden daha az oldu· 
ğunu kaydederek, bunu milli paranın 

müdafaası için hükfimet tarafından a -
lınan tedbirlerin müesair oldueuna de
lil olarak tellkki etmektedirler. 
* Kazablankadan Ucıden'e gitmekte 

olan bir otokar bir kamyonla çarpıfmıt
tır. iki 81U ve 17 yaralı vardır. 

Alman siyasetinin "halaskar ,, gayesini 
nelerdir? kolaylaşhrmayan şeyler 

N asyonal sosyalizmin üçüncü 
yrldönümil dolayısile dün Alman 1 

konsolosluğunda kabul töreni va -
pılmış, konsolos Alman kolonisi • 
nin tehriklerini kabul etmiştir. 

Öğleyin Bay Hitlerin ~·erdiği 
söylev radyo ile dinlenmiştir. 

Akşam üzeri Alman klUbünde 
hir müsamere verilmiş, Almanya
dan gelen bir zat nasyonal sosya. 
lizmin Almanyada muvaf fakiyeti 
ni anlatmıştır. 

Şubatın birinci günü Ankara -
da Alman elçisinin yapacağı ka . 
bul törenine iştirak etmek üzere 
buradaki Sovyet konsolosluğu er
kanından bazıları bu akşam An -
karaya eideceklerdir. 

HITLER DiYOR Ki: 
Berlin, 30 (A.A.) - Nasyonal 

S?sya!istlerin iktidar nıevkiine geç 
tıklerınin yıldönüınü ınünasebeti
le bugün Lustgarten'de muazzam 
tezahürat yapılmıştır. Biiyiik bir 
söylev veren Bay Hitler bilhassa 
demiştir ki: 

"Nasyonal sosyalizm daha fe • 
dakarlıklar istiyecektir. Fakat bun 
lar boıuna gibniyecektir. Alman . 
ya aulhçudur. Fakat düşmanlar; • 
mız, Almanyanın i.c:inden çıkardı
ğım hacalete yeniden di~mek iıte 
mediğini anlamak arzu etmemek
tedirler.,, 

Bay Hitler hundan sonra Bay 
Lutze'nin kuınandasr altındaki 
Berlin hücum kıtalarmı teftiş et -
miştir. 

Berlin, 30 (A.A.) - Alrnl 
jansı bilclirij·or: 

Milli sosyalizmin üçüncül 
nümü miinasebetile, Kores~ 
dans diplomatik politik gaı 
şu satırları yazıyor: 

Karışık bir dünya o 
yeni Almanya bir sükun ,.e 
unsuru teşkil etmektedir. d 

Bu halfıskfır neticenin 
tarafından kolaylaştırılınaJ111' 
bilfıkis biiviik bir muka,·ee 
karştlaşmıŞ olması teessiife d 
Bunun içindfr ki, dünyanı~, . 
ınanyanm beynelmilel teşrıl? 
saiye koşmasından dolayı Ş • , 
te hakkı olmadığı gibi, iste~ 
cerrüdünün de tehlikeli ına ~ 
lara matuf olduğunu iddia e 
ğe de hakkı yoktur. 

Deniz Konferansının projesine göre 

Bar devlet yapacağı gemileri 
llaber verecek 

Japonya Amerika donanmasile yarış edecek mi? 
Londra, 30, (A.A.) - Deniz 

konferanaının teknik komitesi bu 
gün itini bitirmittir. Komitenin ka
bul ettiği proje konferansın yarın 
ki toplantısına verilecektir. 

Bu projeye göret her devlet de
niz inıaat programını senenin ilk 
dört ayı içinde bildirecektir. Yeni 
gemiler bu programın tebliğinden 
enaz dört ay sonra tezgaha konu
labilecektir. , 

Devletler ilk önce inşaat pro . 
gramları hakkında umumi malii 

Nlllayetı 
Mısır kabinesi 
teşekkül etti 

Kahire, 30 (A.A.) - Kralın 
özel kabinesi şefi ve saylav müşa
viri Ali Mahir Paşa, bugün öğle -
den sonra bir "Bitaraf Kabine,, 
teşkil etmiştir. Bu kabinede her 
fırkanın adamı vardır. Ali Mahir 
Paşa, ayni zamanda iç ve dış iş -
leri bakanlığını üzerine almıştır. 

Yeni kabineye 
Sosyaljstler dost, 
cumuriyetçiler düşman 

Paris, 30 ( A.A.) - Bu sabah, 
saylavlar kurulunda gruplar, bir 
çok toplantılar yapmışlardır. Oğ -
leden sonra aktedilen celsede ise 
kabine beyannamesinin okunma. 
smr müteakip umumi siyasa hak -
kında bir müzakere başlamıştır. 

Sosyalistlerin beşte dördünün 
hükumet lehine rey vermeğe mü. 
temayil oldukları zannolunmak -
tadır. 

Buna mukabil cumuriyetçi cep
he, hükftmete hasım görünmekte
dir. 

HükUmet Milletler cemiyeti çer 
çivesi içinde vücude getirilmiş o • 
lan dostlukların, mütekabil yar -
drm misaklarının F:ransaya temin 
etmiş olduğu menfaatleri muha -
faza edecektir. 

mat verecekler ve her gemi tezga
ha konulduğu vakıt bu gemiye ait 
teferrüalı bildireceklerdir. 

JAPONYANIN VAZiYETi 

Londra, 30 (A.A.) - Londra· 
daki Japon mahafili, büyük Ok 
yanos adalarını tahkim etmek ya
sağının kaldırılması, Japon meha 
filine muhalif olmiyaca ğı kanaa . 
tindedirler. Bu mahafile göre, A 
merikanm Guam adasını tahkim 
etmesi Japonyanın emniyetini teh-

Addisabab a yoiu J 

(Üstyanı l incide) 

Süel durumda hiç bir d€ğişik
lik yoktur. Son zamanlarda önem
li harekat nadiren vakidir. Tigre 
cephesinde arada sırada çarpış • 
malar oluyorsa dat ehemmiyetten 
aridir. 

Ogaden cephesinde Italyanlar
la Habeşler mevzilerini tanzim ile 
meşguldürler. 

Habeş pükumeti cenup cephe
sindıeki durumla ziyade alakadar 
görünüyor. Hatta Posta iç işleri 
ve finans bakanının dün akşam 
hiç şüphesiz önemli bir vazife ile, 
v~ uç~kla Dessieden buraya gel . 
dıklenne bakılırsa, bir takım giz.. 
li tertibatın da alınmış olduğu 
anlaşılıyor. 

HABEŞLER ÖLÜLERiNİ YA
KIYORLAR 

Asmara, 30 (A.A.) - D. N. B. 
ajansının özel aytarı bildiriyor: 

İtalyan ordusu kumandanlığı 
Asmaradaki harp aytarlarma Ma~ 
kal~enin .cenubundaki İtalyan cep
hesıne gıtmek fırstım vermiştir. 

Aytarlarm gezdiği cephe, Go -
bat vadisindedir. Bu vadi, yarım 
ay şeklinde cenuba doğm Şelikot 
yakınlarına kadar inmektedir. Bu 
rada yapılmış olan kuvvetli mü -
dafaa tertibatı cephenin buradan 
yarı1ahilmesini imkansız kılmak -
tadır. İtalyanlar. tonçu kuvvetleri
ni öyle yerle~tirmişlerdir ki top -
lar, bütün Yadi ile cenuptaki dağ • 

likeye koyamaz, zira o tak .J 
Japonya da F ormoz adaaııd ~ 
kim etmek ve bütün Çin , • .n~ 
nin kontrolünü temin edeeelı 
takım üıler tesis eylemek h 
da serbest kalacaktır. 

Yine aynı mahafilin t 
rine göre, Amerika kırk bet" 
tonluk zırhlılar yaptırsa bi11• 

ponya mutlaka kendisini bu 
takibedecek değildir. Zira J 
donanmasının üslerinden u 
mağa mecburiyeti yoktur. 

Çlade 
Komünist kıya 

büyüyor 
Tiyen Çin, 30 (A.A.) _.. ~ 

münist kıyamı, Honan ve C"' 
toung'a doğru yayılınaktıı ]" 
kıyamı son f eyezanlarda fe 
uğramış olanlar köıiikleıneld 

lara hakim bulunmaktadır. 
Kobat vadisi ile cenup~ Ji: 

larda Ha beş kuvvetleri, ~ııJ2? 
biye bakanı Ras Muluge~ ~ 
daresi altında mühim bır dıt• 
müdafaa sistemi kurmuşlar j1I 
Habeş kuvvetleıinin 2~ b~ 
kadar olduğu tahmin edılfll 
dir. ı' 

20 kanunusanide yapıl ~ 
bombardıman esnasmda_~,Jt 
lugatanm ayağından ya~ ~ 
oğlunun ise öldüğü söylefl~~ 
dir. Habeşler. cete n1u?ı di!:~ 
yapmakla iktifa .. eylcıncI<t~ ~ 
İtalya!1 .fovzile:i.'inden, J{sb tcl' 
v~tlerının bulunduğu y~r~~ı 
y~k duman sfüunları ~orıvıf'~ 
dır. Bu dwuan sütunları, .ı!:l 
lerin ölülerini ~·akmala;trı~ıiil".J 
gelmektedir. Habeşlerın: ~· 
yakmak mecburiyeti ço ~ 
olan bu arazide bunları · f'i 
mek imkansrzlığmdan il~~ 
mekte, bundan başka P 
her türlü salgın hastaiıkl~ 
da şiddetli tedbirler alınf! 
buriyetinde bulunmakt&gP 



... 
::~:;,~~~---------~-----------•""!!'""""!!llP'!!IP!IJl!l!l'll!!lllJl ____ ...,...-ııll!ll!I!!""""'-.---------• 1 - KURUN 31 11. KANUN 1936 P!l!!!l'!!! Zeif_a_r_e_t_l_e_r_l_I 1Gezi•tiler1 

ınheri zurafası: 1 Karanlığı 

ı...';:''llZ~!! ~~a, ırünlen.I aspirin 1 UYDURMAll Ticaret Odasında c.::~.t~:ı~~ .. 
~·.:~ 1enı bir sürprizle kendini VClf gemilerinin raünferilc Jolu. 
~)'or. lıtanbulda in•anlar Feridenin ölümüne J<omanyadan ge- Genel sekreterle şube Topları, parlaJı llerili '*' ytlıın. 
4.z.ı W•ziyor, ıokaklarda kıp - sebep mi oldu? · direktörleri geçinemi- l11r1 ~i manan, t1.,.;, ,,_'""'" 
Zet, ::::"· PırrI_ kiraz taneleri lez. Beykozda Mektep sokağında len 2 delikanlı.. yorlar mıymı~? llal•olon ~en ....... 6ir · 
6cıJa "• tazelıh hal.ine girmif 12 numaralı evde oturan deri fab- biri Bdınca Jenix intliril:7« • 

Cb'ln ta kend" "d· A.. rikası amelesinden Kazımın kan- Ticaret Odası genel sekreteri 
"•re,.~ ısı ır. gaç dalla- Sahte bir muhacır Bay Cemalın Ankaraya gidip dön mllf· 
"Cini~ 'z;'k beyaz;, penpe, ergu· sı Feridenin son günlerde başı çok mesi, bazı dedikodulara sebep ol. Japon, Ameriian, l,..ilu ,., • 
l'lefe 6-~ erin arcuınJan ılık gü- ağrıMyor~uşb.. h l l b b .. tezkeresi yapmaktan, muştur. letleri, • tannlafuwı ._ hrlııaç 

Y1C1Yorl E üz ıç ır a a an u aş ag- T ·· d 1 B C ı A ka 'd k • ltld .ı· -L• • L-- L--ıe12,.1.,. -ı ... ar. 11e kıyılarında uze e ay ema n raya gı er en zır arın aıre111cnnc uı1m11 ~ • ,,. ı rısmı gidermek için Feride bir · Od · ı · d b' · · b 
... 0ı ara tcqınıyor. . . d yerme a reıs enn en ınnı ı- yülıulec-elılerrnif. s.,.. a,,_. tli· 
.-.rz iti ... tl tüpte bulunan dört a.sprinı bır en Romanya muhacirlerinden o · rakmış bulunuyordu. Oda reisinin 1!_.ı "O' ..ı .::....- _lı!L •• 1 ltlcrltl1i4 ~:.arını haybetmiı bir yutmuştur. Aradan yanın saat lup Çanakkale civarına yerleşti - genel sekreterden yüksek bir ma· ua:ıe J'Gll09n •• ....,... a 

leıra 6caJ, ıı 1 acaip göz!erle insan. geçmeden Feridenin kalbini s:ın • rilmiş olan iki delikanlı, sahte O· kam sahibi olınası "küçük memur lıii.a lli70rlar. Ralıamıl1111 tatbqon 
laa6erl 

1
•Yor, insanlar umulmadık cılar kaplamış, Beykoz belediye larak muhacir tezkeresi hazırla · büyük memuru yerine vekil b! • ların .özlerine IHJıılına, .. •cmi 

..,. ~::.:: manzaralarla, karııla _ hekimi çağırılmıştır. Doktor gel • maktan lstanbulda yakalanmış · raktı., şeklinde bir dedikodu h~ . ler, yalnız suları Jefil, mifletl~rin 
., -111acır gibi ıen... diği zaman kadım ölü bulmuştur. lar ve dün akşam üzeri Tüzeye vası uyandırmıştır. Bundan başka kazananı da ezecelı, ve mutliue 
"'«11'a L- Bu ölüm vaka'smdan zabrta ha getirilmişlerdir. Oda reisinin Ticaret odası tarafın. nl ı..-··- u 

~,. ı._ ""'tın "olları lıapadıgvı, gu·· d d'I hk'k t b l l d ne tırmana arın --.aca.an .,. uqz de -: • _, her ar c ı ıniş, ta ı a a · aş :m- Gene savamanlık yarların an dan seçilmiş olması Vekaletle ala- son kerte, geni§ ve lraranlr.i bir 
itti ri6• d nızınae saplanmıı ge. mıştır. Şefik, bu iki genci Sultanahmct kası bulunmaması, genel sekreter. 
f. ~ onuk bir ufukta sallandı. Ayni evde oturan kundura fab- birinci sulh ceza hakyerinc gön- lik vazifesi i1e kabili telif olmadt- botluk olacalı. 
6i, lttır:~~e , insanlar kenclilerini rikası amelesinden Salibin kansı dermiş,' hakim Reşit, sorgularım ğı şekilde telakki edilmiştir. Büyük savG§tan sonra, her top· 
ı., ,._;"":'.ra orelu•unun siperleri- Meserretin de ifadesi alınmış, Fe- yapmıştır. Genel sekreter Ankaradan dtin lCUUfta silahları aaltma ifini lıo • 
l 191eri ıl ridenin dört asprin yutmak sure · !ki arkadaş, Mehmet ve Ham- dükten sonra rahatsızlanm rş ve L _J,,. ofnn•• ... M-.ı• ili ...__, .ı e ~•pÇevre l'Örmeğe a· nuıma11 muu.. ··-."-'· oa • 
···ll&flcır111r. tile öldüğü ve kadının ölmezden di isimlerindedir. Mehmet, önce vazifesi başına gelememiştir. Bu yorum; lakat bu, keyfin defiıme-

. ~ Afaçlortl ev,·el kendisine fenalık geldiği ve sorguya çekildi. Şöyle dedi: müddet zarfında genel sekreter • •imlen, bir yeniliğe MOUffnalı İ8 
ll(rte1,.,,, a ıallanan buzlar ve basının döndüğünü söylediği tes- - Arkadaşım, muhacır tezke- lik vazifesini üzerine almış bulu-
'~ Ya.lanan kar yığınları bit' edilmiştiı·. resini kaybetmiş. Bana, yanaya . nan Oda reisi yerine genel sekre- teğinJ~n, ge~miıi befenmem.lı • 
'°'-'c1~.:•1tcıların.ın nerelere kadar Ceset Morga kaldınlmıştır. kıla dert yandı. ''yimdi ben ne ya. ter tarafından büro şeflerinden ten doğma bir ıey de;ildi. Genit 
ı_. .."arın Tahkikata devam olumaktadır. pacağnn?,, dedi. Haline acıdım. Bay Sadi getirilmiştir. uluklular, bu harıl hani .Ualtlan· 
""'lırl..,. ı ınsana ürperiılerle KAVGANIN SONU - Kadı - Benimkine bakarak, onun tıpkı • Duyduğumuza göre Oda ge · manın öteanJelri lıara ballitlan 
'vllriı. :~ damlara çarpan, ahfap k.. ·· d "\,~ .., 1 k k w d b · r smı yatmag~ a giristim. Bir kag .. ıt nel sekreterliğini uzun müddet J hl • • 
'
., ..... ı.. "'"'bur11alarınJan, pençer"" oyun e ı ag ı çı so agın a ı ~ b d' kt .. l . b 1 gör ü • eri ıçın: 

..... ... numaralı evde oturan Karagözle aldık. cabeden şeyleri de yaz • yapmış şu e ıre or erı u unur-
.. ı.-,. :.'::""an irerı· •ızan ru··zga"'r d B' kıs d k d' ken bir bı·iro şefinin bu ı"şe uetı'rı·ı- - Bu ilerleme Jeğil, yavarla---ır -.-v ~ oğlu Hristo bir hesap meselesin - ım. ır mmı a o ·en 'l yazı- l'-. ____ , Jranun 
~•'lıları~ftrnun ayak •e•leri ve den uncu Ağya ve fırıncı Mehmet- sile tamamladı. mesi iyi karşılanmamıştır. Tica . 'nıfhr. Çelilr k~an ızı 

1111r. le kavga etmişlerdir. tkinci olarak sorguya çekilen ret odasında uzun milddet genel emiyor! Artık Juralun! 
6a /(lf fiinl · b Kavgayı ayırmak üzere arala- Hamdi de şöyle söyledi: sekreterlik yapmış bulunan Bay Diyor gibiyJila. Beliri.,ini yii-

"• ı.~ erı öyle bir harbin, k . kA .b. R l GaliJ> Bahtiyar, Bay Taip Servet, reL•en L-flal-.ı·ih-'11. L __ ayan-L. ı vır ua .. .1 rrna fırıncılar şir etı atı ı e - - Ben Canakkaleden stanbu- "~ 1a1 ""-e-·- vu lK efİıacle .. .• ve"'anın tabiat kıya . 1 - Bay Hakkı Nezihiden başka ge-
~ ıoruniiıüdiir. şat da girmiş, başından yara an - la doğru yola çıktığım sırada, tez· ne şube müdürü Bay Mehmet Ali lılr .ahini ğınh o 
a11ncı cıl nuştır. Kavgacılar yakalanmış - kerem yanımdaydı. Yolda düşür. ve muhasebe müdürü Bay Asaf lılr •abahı sökmedi. Tanyeri aja-

ltaız ~ -~ımııı:z.dır. ltiya~lc:rı · lardır. müşüm. lşi Mehmede açtım, bir bulunmaktadır. Su be müdürleri racafına hü•bütün karardı. V • 
ctleu ~·· ar günlerini, parlak 76 YAŞINDA ADAMIN DAM· çare arad:ık. O, bu çareyi buldu. varken onlan unutarak şefin ge • ıimdi yeni hafian emelr, tJnl, para 
6izi 1-., 11 

bir ilk bahar gününde DA NE iŞi VARDI? - Beyoğlun- Sonra da işte yakalandık! ne) sekreter vekilliğine f!etirilme-- ha-anıvor. Milıro.lıo-'ar olJrJıla-
!f:•ı CIPanaı .. • J da Kamavola sokağında 80 nu - Hakim Reşit,üzerine Hamdi . . d .. h 1 kt a .... " ,,,. 

r elt;- fQ1t.. .Yacagına ınan ırır. 76 d . f t ~ f t 1 ht sı ognı u unmama a ır. rı yerde durur, ,,,. ... er •o····tl-'·.n· 
., ••• o maralı evde oturan yaşın a nın o ogra ı yapı§ ın mış sa e ç;:·· ı d' .. · .. Od 1 ... _ • ., nr.: .ııı:rer. fjQ ıcıtın UJ1nm6ınl iJeafi:::e . d L a· 1\' h •,Oy en tgıne gore a gene b 
lır,.. ı.· Yan a"ancıler lıııtan kurlu· Lusi evinin damında kiremitlen tezkerevi ikisine e gÖSLCr ı. ,ıe sekret(lrinin uzun müd'det yerine kemirirken, öldürücü ta iate in· 
~ utr ZOle 1 düzeltirken müvazenesini kaybet- metle Hamdi arasında bir nokta- gelemiyeceği anla.~ıldıi!J vakit ve- •an rücünün ile lıah~lfl Aarımn 

ılrfı11 ı.~ •ayar ar. T abiatte nıiş, on metre yüksekliğinden so- dan ihtilaf çıktı. Hamdi, o gece killiğin ba~kanlık tarafından göste da irlıilmemelı elJe Jef "I. 
illi ..... ı.' •ıııreketin bQflaclığı gü k ~ düşerek ölmüı:ıtür hepsini ötekinin yazdıg"ı tarzında ·1 . ]" ı· a· d ··"""Gtideal .: • 1 agR :t • rı mesı azım ıre ır ı; bu a ya • Bugün, yalçin tlıvarlan _..,,. 

lliitii q .. ,rır er. GORONMEZ KAZA _ Top- bir ifade kullandı. Buna Mehmet, pdmamışhr. Biitün bunlar, genel 
)a-.._ ~. 6. unlara rag .. men ben dı"· hanede kanalizasvon inşaatında itiraz etti: sekreterle c:ıube müdürleri arasın· g~it vermeyen mf)fltlillerin ,olr ~ 
-:~··· rıı., çalışan Esadm ba'~ma ansı~m bir - Sen ne söylüyorsun, yahu? da bir geçhnsizliğin olduğu dedi- laıunu, lliifiinİİfİİmİİn ••rilifin • 

d, - /(,, taş dü~mü~. yaralanmıştır. Esat Şu kısmını ben yazdım, fakat bu· knC:ım:una da meydan vermekte . de aramayalım. Geri u.• .. en iti· 
•ra "~•Yor".::e,dcsin? Neden biz. Beyoğlu hastanesine kaldll'ılmış - ı·asım da sen tamamlamadın mı'? dir. çiilı tabiat aaldırqlanna lıartı lıa-

11 • tır Doğru söyle! 1 L- 6a 1.-L~ 
ı. il ara · pı anmız C1Ç11Ua, nan Hacvı fU 
~)6oiclcıl, Yı§ın kıı aramı:z.da72 GOROLTÜ ÇIKARDIKLARI Nihayet Hamdi, Mehmedin de- Bir başkatip beraet etti, dur: 
~erden 'ıcı kbaharın takvimJek· lCIN - Galatada otm·an sabıka- diğini tasdik etti. Hakim Reşit, b" • d BClfunuı terı ifletiyoruz. Ehr~· 
vtr 4o,ı._ ar ı kalmayacak diye lıİarclan -Arap Abdülkaclirle Arap ikametgah gösterip gösteremiye • ır 1an arma ceza yedi! men '"hi lıaranl•~ı hali~, ulur• 

t ,. "•iildir Hüseyin evvelki gece Çe!llb~rli • ceklerini sordu. Burada Mehme . İstanbul üçüncü ceza hakye • •. -
el lft ltafaı . taştaki Aile bahçesine gıtmışler, din dayısı varmış. !kisi de onun rinde, bir hakaret davası karara auluiu yalueltiyoras. Körtliifiim 

caı. te.vr d a pençereleri ardın· çalgıcılara istedikleri sarkıyı çal- evinde yatıp kalkacaklarım, ba • bağlanmıştır. ifte hudur. Bet bin yallılı tariltirti 
ltaeuliıı. ;. en ve kııı Aristokrat dırmak istemişlerdir. lki sabıkah ıınacaklarmı anlattılar. Serbest Yapılan duruşmada, dokuzun. arJınJa .ariilıleyen inMlfllılı 
tiliı,, tt..:! ı.l'e •evenlerJen de Jc- bağırıp çağırdıkları için yakalan - bırakıldılar, Genel savamanlıkça cu ihtisas hakyeri başkatibi Sua. gerçek Jiinyanna ancalı iine 11,.1: 1

- •• • ·••11temac1· 1 1 U 1 · d b. d ı. araştırma devam edecektir. d M f · · d 
"CI oiiiı. ıyen az!a masraf. nnslan ır. zer crın e ırer e uı m usta a ısının eki jandarma- ğinJen bakarken, bu bot ltarc• 
"Vi en kıı be · · · h" çal~ bulunmı;-.tur. Mehmet, hakyeri salonundan yı tahkir ettiği rnbit olmamış, baş 

lltli 6" nrm ıç:n ıç te iŞ ~ıkmak u"zere ı"ken. hakı"me dog.. . k~ . S b nııa acınmaz mı?... Evet, acınır: 
ır -· t el BAYAT BALIK YEM - ·atıı> • uat eraet etmistı·r. Bu sı· ti~ •wra eğildir. Ona - d · · · k · " ama acıvanların Ja v .... ,.;;, 6a. ~ ..... Yaka k lk Haydnrda oturan lhsan yediği ba- nı <merek içını çe tı: rada Ahmet ismindeki başka bir " ,_ .... 

f bi •ı a ık bir cekef, hktan zehirlenmiş, Beyoğlu has . - Pişman olduk bu işi yaptı . jandarmanın ba.tıkf!tin Suada ha. ı Medeniyet Jediiimis oarldı, lliin· 
tefqlıtı. r rnu§amba altında rast tanesine kaldırılmıştır. ~ımıza ... Çok nadim olduk doğru. kar<'t ettiği Fabit ~örülmüş, onun yayı birletik kaplara JöndiirtliJ. 
t~b . BiSiKLETLE GEZERKEN_ su! bir ay hapsma ,.e otuz lira para En uzak ülkelerdelıi en Jıiisilr 
~e..z lielan~arın güne~ir Alınan mektebi talebesinden Ho- - Fakat iş i~tcn geçtikten son- rr.zası ödcıncs:ne l:arar verilmiş. bir Jalfalanma, göz. ~P 1ıaptqın. 
'caı. "ert1iı:;'1~a- İnanarak ncuıl fer Maslakta bisikletle gezerken ra ! tir. caya kadar ba!Jlıa iilkelertle tir. 
... '~- .. erıne acıyorum. Tarla- ağaca çarpmış, başından yaralan- Dökmeciler nereye tıpkısını doğuruyo '· Ba dingi, 
1ıı: • -,.lllCflii)'o"" t 8 b ·'1141eıa, 6cı1acır m. Tarlalar byaz ör mış 11'- İr mübaş;rin ir avukat g itsinler gülle ve biçalı tarlaıında lıofanlo· 
~fwr11 L_ ın Yetilliğini, yazın I 

3 aleyhı" e açtıg"' ı dava ra gü!meyelim. Çünlıü Jüımrmelt 
~, --ıafı Kdıko""y Su Şirketi n Süleymaniyede, Galatada ve .- fllev.:-.! Ilı fıkaracaklarel•r. - a·.. b' k d b 1 d"" l için lrOfUyorlar. 
~ .:~:"':._"de incele, incele bir Belediyeye de borçlu mu? İstanbul üçüncü hukuk hakyeri ıger ır aç yer e u unan o~-
-..,. ••uı llC#fG d mübaşiri Kamil tarafından bir meci dükiınlarma bir kaç ay e\' -

Clrtccai lıcıl n P.re?erin yatalı. Kadıköy su şirketinin hesapla- müddet evvel avukat Hayri aley- vel tebligat yapılmış, dükkanların -------------

'

'ter '""ttltl ın bir kar tab:ıkaıı. rı maliye müfettişleri tarafından hine dava açılmıştı. Mi.ibaşir Kfı- bacalarından cıkan dumanların Beyazıt lcu'~s"ne 
Orını el k civardaki halkİn sıhhatini bo 7 du. IQıqzt a~ay~rak kana, tetkik edilirken şirketin hükume- mil, avukatın bir ·aydiye mesele. ~ düdük konuldu l.,._,_ . ı.ıfunu elınel·rece.'ı'ir. te bor<'u çıktığım dün yazmıştık. sinden kızarak kendisine hakveri ğu ileri sürülerek bacaların yük · ""'fi) erj Ziiral · · Bu borcun kırk bin liradan fazla kapısında sövdüğünü ve eİiyle seltilmesi bildirilmişti. Almanyadan bin lira masraf 

lQı- Cilt 4İraz pı°!.1 kgıbi sokağa olduğu tesbit edilmiştir. vurduğunu ileri sürüyordu. Bu Dökrnecilere yeniden bir teb . edilerek getirilen ve Galata kule-
ue Ucaltıı-z' .. t·aıa oşan çocuk- yoldaki davanın dunı5'1.,'nl'""ına, ts. ligat yapılmış, diikanların nisan sine konan düdük bozulC:uğu için 

ı.. •• o e 1.. Sirketin belediyeye borcu olup """"' k d h' h · · d b' b l d' · ··t hh' h" fi• vir rn n noruz gibi va. - tanbul üçüncü hakyerindc geçen. sonuna a ar şe ır aı·ıcın e ır e e ıyenın mu ea ıt aley ıne 
1
"· evıinıin kötü alameti. olmadığı tetkik edilecektir. dıe başlanmıştı. yere kaldrnlmalan bildirilmiştir. dava açtlğmı evvelce yazmıştık. 

Şirketin yeni tarifesi de Anka· Son celsede ücüncü hukuk hak Dün yaptığrmız tahkihıta gö· Bu dava bir yandan yürürken yer-
S radan tasdik edilip gelmiştir. Met- yeri başkan vekili Zeki, odacı Be· re, bu kararı vilayet umumi hıf • li bir fabrika ye:·li bir düdük yapıı 
•tf rJ Ertem re mikabı on dört kuruş otuz pa - k zıssıhha komisyonu vermiştir. ınış dün Beyazıt kulesine koymuş. 

liınan --.. ------ ra olan tarife on dört buçuk ku - irk dd~kltil~ 1 M.üşlerr~ şahit ola • Dökmecilcre belediye tarafından tur. 
mut h 1 • d' ·1n11'stı'r ra ın enı mış er, urusma arzu- sehı'r dı."ında mu"'nası'p bı'r yer go··s- B d""d"k da "t'b t !atanh 

1 
e assısı ruşa ın ırı "' · halcı Mehmetle baçka bir sahidin · "' u u u yarın n 1 1 aren 

•rıcta t U liınan U"" t 1 b" l"ğ" çagıv nlmasına kalmıştır. Duruş • terilecektir. Bu yerin tramvaya ya her gün saat on ikide ötecektir. 
~llo etkiklerini ının ıslahı etra - gre men er 11 1 mıya martın onuncu günü saat on kın olması için tetkikat yapılıyor. Bundan iyi netice alınırsa bir eti 
~ ~i Bakanı §apmakta olan Öğretmenler Birliğinin kend1 dörtte devanı olunacaktır. Süleymaniyedeki dökmeciler de Galata kulesine konulacaktır. 
~ "'-~ Anka ıgı uzmanı Fon kendini feshe karar verdiğini ev- diyorlar ki; ------------• 
hler:' blftrıda ~a gitmişti. Uz velce yazmıştık. Diğer tarftan avukat Hayri de - Süleynıaniyedeki bu dükkan üstündeki vapur durnanlannm hiç 
l>orıı!.~ teikfki · . ar şehrimize Bu karan bütün öğretmenlere mübaşir aleyhine kendıisine söv • lar 150 senelik dükanlardır ve şim bir farkı yoktur.,, 
l1Uıi"~•ıırıa erını bitirerek ra - bildirmek üzere yann öğleden son düğU kaydile dava açm1ş bulunu- diye kadar dn buraca oturanlar Dökmeciler yeni emir karşı • 

e dir, rnası muhtemel gö- ra Halkevinde bir toplantı yapı • yor. Bu dava, hakyerine gelme • dumandan şikayet etmemişlerdir. sıtıda yüksek makamlara mtira • 
lacaktır. miştir. Tahkikat safhasındadır. Esasen buradaki dumanla köprü caata karar vermişlerdir. 
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Yabancı Posta 

1 iyatrolar saat kaçta

Jn_F~ti 
başlamalı? 

"'1ldıır. B Yatro buhranı olduğu ma•l 
ntro1arııı unun sebepleri aranırken ti
ilr!iJ o~e~Jren başlaması ba§lıca bir 
Y•troı.r le~eri sürülüyor. Pariste ti
~lar. lfaıb ?uçuk ile dokuz arasında 
~ ÇdJr def UJri 0 rada tiyatroya gitmek 
lır, o laa a llnokin giymek li.zım ge-

~~~akada~ bu tarzda giyinerek 
1iler tlt • da unkln yoktur. Pariı • 
tibıd(b~uhran sebebile gittikçe 
oJ~ . çok çalı§tDiğa mecbur 
r._ 't'tr~~asaa tiyatrolara bilet pa
"Uıı isfıı Ctren halk tabakası ... O • 
0~ Uz tintro buhranına karşı çare 
daı.. lec~langıç zamanının biraz 
her.bez. taıJıanı eıi isteniliyor. Bununla 
' B en bu fikre zıt olanlar da 
to • u ilrinc· f'k' • "-tı . . ı ı ırde olanlar tiyat-
' ,;ruıın biraz daha erken başla -
4'ıı ~::ın Yemeklerinin tiyatro • 
~ • sonra yenmesine imkan 
'balla ıatcınektedir. Tiyatroların 
1-r lltt 111aıınr istiyenler: " Oyun -
dir15e ,1;;:1~uçu~ta bitmelidir. Bu tak
~ y er tıyatrodan sonra ucuz 
'debnır 'c;1efi Veren bir yere girip supc 
tebiıir.~ c! ece Yansında da yatağına gi· 

trnektedir. l\ii . 
lld bJanın garip 

•11ılarından biri 
lla\taıun 
~t Strotoafer tabakalarında 
-CSr b:. :n.Pınakla meşhur olan profe -
dlL 

0

&qrd1 b'l • 
~hJUıı 1 rnıyen yoktur. Bu zat 

dit. Cet-; en garip adamlarından biri -
""- ııde daırn· 'k" ""' lcbcb· a ı ı saat tapr. Bu • 
lrıır kontr 1 

saatinin doğru olup olmadı-
tiıt L 

01 etmek · · d' v . qer ikisi ıçın ır. Eger saatle· 
;0ıttrirae de ayni saat ye dakikayı 
·~r "atı ne ata. Olmadığı takdirde pro 
lnıl'll Satık erden birisinin yanlış oldu -
ttltY.eri!-! heder. Profesôr Pikard son 
~le için k ti,o~~) metre yilksekliğe çık 
~ ar... eıtdısıne küçük bir S.let yap-
ıı.ı.._ ~"SUnd d 
~ için a ır. Bu maksadığmı te -
~tiYacı .,Profesörün ( 500,000) franga 
ti .. ~ ardır ş· d' . 
-ooıe "er.. 

1
_ • ım ı bu parayı kend:· 

91.t 1;Ce~ b' 
•'lldiir ı ır zengin aramakla meş-

Çünkü kıskanç bir adam gezdiği yerler
de bu alet ile istediği zaman karısını 

telefona çağırabilecektir. Yahut ayni su 
retle kadınlar da kocalarını mürakabe 
altında tutabileceklerdir. 

Fransada cumuri
yet kabineleri 
Franaada Uçüncü cumuriyet rejimi 

esnaSinda §imdiye kadar yüz kadar ka
bine değişmiıtir. General Mak • Mahon 
zamanında (8) defa hükiımet değişmiş
tir; Grevi zamanında (12), Lube za -
manında (6), Falyer zamanında (7), 
Milrau zamanında (5), Dumer zama • 
nında (16). 

Şimdiki cumurreisi Albert Lebrün 
(1932) senesinde intih<ıp edilmiştir. O
nun zamanında dört yıldan daha az bir 
müddet zarfında değiıcn hükumetlerin 
sayısı (12) bulmuıtur. 

T> eş1nci Corc'un pu1 
kolleksyonrarı 

Müteveffa İngiltere kralı beıinci Cor
cun pul kolleksiyonu yapmağa çok me
rakı olduğunu yazmıştık. İngiltere im -
paratorluğunda bir misli daha bulun -
mıyan bu kolleksiyonun dünya yüzün· 

de de baıka eıi yoktur denilebilir.Onun i 
çin müteveffa kralın kolleksiyonun ne 
olacağı Avrupa gazetelerini çok meş -
gul ediyor. Bu kolleksiyonun kıymeti 

otuz milyon frank, yani Türk parası ile 
üç milyon lira kadar tahmin olu -
nuyor. Bu kolleksiyon (600) al -
bümden teşekkül etmektedir. Bunların 
içindeki pullann sayısı da (150.000) i 
bulmaktadır. Bu kolleksiyonu bazı 

mümtaz simalar ziyaret edebilmiştir. U
muma gösterilebilmek için de filmi sev
rilmiıtir. Bu filmi çevirirken meşhur 
Frank Goden hem pulları çevirip gös • 
tenniıtir, hem de pulların en kıymet -
lileri hakkında izahat vermiştir. Bir 
müddet evvel bu film Pariste hususi bir 
surette gösterilmiştir. Gelecek mayısın 
(9) undan itibaren Ncvyorkta beynel -
milel pul sergisi açılırken de gösterile-
cektir. ıı~ep te ef onu 

llb.... -:-Yet cep t 1 f . B'l' . . . ? -~ d e e onu ıcat edilmiş de- ,,- J ır mısınız --,lllllııı 
1bl.._,, ercceye g l . t' M ... 

YENi SORGULARIMIZ 

.~ ı .. .:_ e mış ır. astını ıs • ltt. "il' İtalyan müh d. . .b'l Dünkü Sayımızda aorduklarmuz ve 
bt )tfltttiriı bil en ısı otomı ı - cevaplan. 
~ • llu al • e en bir alet yapmı! - • 
"'it ~etin Pllğr ilzerinde bulunan 1 - İrsi hastalıklıları karşılaıtrrma. 
lı1a r,.~1'1 Yeri~e getirmek bir dostu yı resmen kaç hükumet .ka~u.l et. 
lıtt kGçilk fa kifı _gelebilmektedir. Bu miştir ve b~şl~caları hangılerıdır? • 
llbı. 'beıız boyda bır fotoğraf makine _ 26 hükumet ve ba!lıcalan. 
llo~trnektedir .. Bir müddet sonra ~)manya, Danimarka, Finlandiya, h-
ı~,~ ikınaı edilerek piyasaya çı _ vıçrede Vaud Kanton, Kanaclada AJ. 
~l~lan bu alet alelide telefon berta eyaleti, Meksikada Cruz Vera 
~ ne 1c e bağlanarak herhangi bir a• hükumeti. 
~e hQ aı:uıulab~lecektir. Rivayete 2 - "Erkeğin med~.n~~e~~ir~ceğ~. son 

tatarın uınurnı hayata girerek her mahlı1k kadındır ... sozunu kım soyle. 

~~tı!" b~u!!anmağa başlayınca miştir? 
~~nkılap geçirecektir. Meredith. 

1( - ......... ,m .. """"""'""-"""'"""' 3 - Bcnjamin Franklin başlıca ne. 
IS" H - ff teri icad ve keşfetmiştir? 

~ A B E R LE R l Hannonik çalgmm, sallanan iı-
ftteı~ ~ kemleyi icat ve Golfstrim cereyanım 
.... _ 1'o -'"·-- gelen Yunan bandıralı ~ "'•r-" y ketfetmiştir. 
«& tte ~ e ~~1 

bir Bulgarı has • 4 _ Dünya merkezine olan mesa-
... kte)t h. .. ,_~!tir. Bu adam ambara 'd' ' 
""'~ : .=----ıunı 1 fesi ile en yüksek dağ hangisı ır. 
~ Oldufu id ~tır .. Kendisinin ko • Ekuador'claki Oıiborazo dağı, 
tdiJ~ de \P ~ıaaı ile ne Bulgaris - Evereıt'ten 4 kilometre kadar yük-
·~tir, llnaniatan ~rafından kabul 

Ya sektir. 
~ Purcuı\lk · 5 - Yalnız bir istisna ile, ahalisinin 
d 0U.rı l-'-- ~trketi vapurlarının de-
\lrırıllftıı '"Q'eııne d . . Hepsinde, elinde ve ayaklarında u. S r, Bu cvn muameleaı mumiyetle 7, en az 6 parmak olan 
tt~ ilzere °!_taele etrafında izahat kasaba nerededir? 
N- ti! Ba .... S Ça5 •nlan Denizyolları di· 
..... ı ad tti ispanyada, Madrit vilayetinin 

• e n Ankaraya gitmlş-
ll Carvera de Buitrago kasabası. "•l tyaı Pe i 

hl~ Pcyn:ı:rr fiyattan dü§mil§tilr. 
tıı lı PtYnirin toptan 9, 10 kuruşa !' '-tr~,___ Perakende kilosu 20 ku- 1 - "Saman yolu" nda kaç yıldız 

l.tisa1t "tadır. vardır? 
=~ tkrnc;~nda bir kitapçı Gedikpa • 2 - "insan ölür fakat insanlık öl-

1\ b' narktan 0 mez,. sözünü kim söylemi§tir? 
•Ia~lt ır fırıncı halt n para fazlasına 

• "' da,,aar l kında on paralık 3 - Dünyada İngilizce konupnlar 
'0aaın l( Çrnıştır. ne kadardır? 
111 'ti-~ buııı:~rnu namına bir heyet 4 - Termometre hangi sene kulla· 

""hl'! " Dahiliye Ve.kir ş··k _ nılmağa başlandı? aly, l u 
~ ı..a .... c!e but ret etnıiı. afiyet te • 5 - Kimlerin çok yapmağa isti-

-.,IQİr, llnınuttur. Vekilin arh • datları vardır? 

----------------

- ~ - -
Kırkından Sonra 

Kral Edvardın 
zekası ~ . 4~zanı Teneşir Paklar 

( Atalar ellzU) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
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Sekizinci Etlvard bir futbol maçı ' 

•eyrediyortlu. Bu arada kendi•i • Go·· zlerı· do·· rt açılmıştı .• 
nin it•iz olduğu •öylenen bir 
adam yanına kabul edilmesini i.
tetli. Kral Etlvartl "Gelıin !,, dedi 
Fakat gelen adam terbiye•fa itli. 
lngiliz veliahtine hitap ederek: 

- Vaktiyle cephelerde harbe 
den biz.im gibi in•anlar böyle 
açıkta, iııiz. olarak türlü i•tiraplar 
içinde ya§ıyoruz. s:z iıe lüks oda
lar, yataklar içinde zevk ediyor • 

Sanki bir Evkaf nazırıymış gibi ağır 
ezgi, fıstıkı makam yürüyordu 

ınınuz..,, 

Dedi. Ha-liıe bir i•kantlal §ek 
lini altlı. Saray adamları bu atla • 
mın yakasından tutarak tlııarıya 
çıkardılar. Fakat Pren• müdahale 
ederek bu a:lamı tekrar yanına 

~etirtti ve kendisine fU ınıali •ar· 
tlu: 

- Siz a•kerliğinizi nerede yap
tınız? T aburunuz; nerede itli?,, 

Bu mal üzerine iısiz!ikten Ji • 
kayet eden kaba adam ıcqırtlı. 
Kekeledi. Yanın:la gene iısizler • 
den birkaç arkadtıfı vardı. Bunla
rın hepsi de eski mulıariplerclen 
idi. Onun için arkadQfları kendi
leri namına söz söyliyen adamın 
nerede cı&kerlik etm:f olduğunu 
tcuri etmcsir.i, de!il ve ve:siha gös· 
termeıini idediler. Nihayet anla
ııldı ki eski muhaTiplerden oldu . 
ğıınu iddia etlen adam ömründe 
bir gün a•kerlik etmif tleği/J;, 

F ~la olarak ecnebi tabibiiyetin • 
den olduğu anlQfıldı! Sıkıntınn
Jan kaçmağa mecbur olclu! 

O vakit herlıu Prense: 

- Bu adamın cı&kerlik etmedi. .. .. ... 
ğini nereclen anlaJımz.?,, 

Diye •ordular. Prens ıu cevabı 
verdi: 

- Dikkat ettim, bu aJam ar
go konuıuyordu. Fakat kullandığ' 
kelimeler cukerlerin kullandıkları 
argo kelimelere benzemiyordu!,, 

Prens Dögalin 
hovardalığı 

Dana, hiç tetiğini boznııyarak, 
kapıya doğru yürüdü. Kızım sana 
söylüyorum, gelinim sen anla he • 
sabınca güya kızma, halbuki kay- ı 
nanasına olarak: 

- Rabia, dedi, bazı müstacel 
evrakı tetkik dolayısile bir buçuk 
vapurunu kaçırdım. tki buçuk \·a
puruna yetişemezsem Evkafı Hü
mayun mühendisi Artin Horoz . 
yan efendi muhibbimize bir nebze 
uğramak arzusundayım. Pazarla -
n evinde imiş ... Herifçi oğlu ba . 
bamızm uşağı değil, işini gücünü 
bırakıp günlerce bize sayfiye ara. 
dı ; didindi, uğraştı, bihakkın yo
ruldu. Gidip bir acı kahvesini iç
mek, gönlünü hoş etmek vecibe
clir ... Mumaileyh ayni' zamanda 
çok makul bir kef eredir. Evkaf 
Nezareti celil esine gelen bütün 
nuzzan kiramın baş tacı, nuru ay· 
nidir. Fatin, mütefennin, elhak 
kangüzar bir kimesne olcluğu da 
enamca mllfıaddak ve müsellem
dir ... 

Arkasına bakmadan, rüzgar 
gibi yokuş aşağı vurdu. 

Maksadı ne iki buçuk vapurile 
Istanbula inmek, ne de mühendi
sin acı kahvesini içmekti. Bütün 
Adalılann sabah, akşam üşüştük· 
leri iskele başını kolaçan edip Ef
latunluya rastlamaktı. Kendisine 
vapurda aşina aşina bakan, bıyık 
altından gülümsiyen, elektrik 
kumkuması, ılık tenli, pufla gö -
ğüslü haceyi uzaktan olsun bir da
ha görmekti. 

Çınar caddesine çıkınca alıkla
mıştı. Etraftaki bütün sokaklar • 
dan akan kalabalık hep aşağıya 
akın ediyor. Dörtte üçü benatı Hav 
va. 

Göğüsleri, enseleri, kollan çır. 
çıplak, ipincecik fistanlanndan 
vücutlan, bacakları meydanda 
madamlar, matmazeller. Bunlarla 
omuz öpüşen baş örtülü, dapda -
racık yeldirmeli, bülbül gibi Fran· 
sızca konuşan küçük hanımlar .. .. 
tk'ansese namına şahsı vahit yok, 
hep ilik, gülleşeker, peri ... 

Şimdi lngiltere Kralı olan Se· 
kizinci F.tlvarel henüz Pren• Jö 
Gal iken ara nra balolara gicl er. 
giderken ele yanına birlikte elan.e
deceği genç bir iradın •eçerc!i. Bu· 
nanla beraber lngiliz Prensi balo 
da tes!:ldül ettiği bcı§ka güzel kız
lar ile dan•etmelıten ele çekin
mez.eli. Bir gün b•;yük ln,,ili:ı Do
minyonlarından biri fere/ine ter -
tip edilmif olan bir baloda Prenı 
clö Gal gene ho§Una giden bir lnsri-

Dananın gözleri dört açılmış . 
tı. Siyah şemsiyesine dayana da · 
yana, sanki bir Evkaf nazınymış 

liz kızı ile dansetti. Bunu gören gibi ağır ezgi, fıstıkı makam yürü 
resmi zatlardan biri: . yor, hep etrafını kolluyordu . 

- Prens Haz.retleri, larkıncla Eflatunlu namına nesne yok. .. 
mısınız ki, Jc:nsettiğin:z gen<- kız Bir düşündü. Aradığı, her zaman 
Lonclra eczahanelerinclen birinde eflatunlara bürünecek değil a, bel 
çalı$ır.,, ki başka renkte bir fistan da giy-

Büyü\ makam sahibi ofon za- miş olamaz mı? 
tın bu ıözleri taJ.ii ,,•arak bir hatn Beyazlı, penbeli, mavili her ka· 
i~lem:R o'-luğrnu Prens,.. ihtar et- dma yiyecek gibi bakıyordu. Oka· 
mekti. Fakat Prens dö Gal ken - ra göz ve kara kaşta, o kar gil>' 
disine &öylenen r.özün mancsını simada kim12e, yer yarılmış, yen: 
•anki hfo an!ar.trımı' gibi gülerelı girmiş. Kara kaşı, kara gözü o . 
~ ceva!n vereli: !anların hepsi esmer mi esmer, 

_ Ya öyle rr!? F.ğrr f.!.,. wn Habeşi. Teni beyaz olanlann ka~
hasta olursam ilaç almak icin lan da ya kumral, ya san; gözleri 
dansett:ğim bu gcnr. l:ızırı bulun- ise ya ela, ya mavi... 
duğu eczahaneye gi-leyim!,, Esseyid son ümidi iskeleye veı-

1 · ··"'" IW wwwwwnoı•ı mişti. Bir an evvel, kestirme hiı 
sokaktan orasını bulmak istiyor, 
rast geldiği ruın çocuklarına, me
ram anlatabilmek için dilini bo • 
zarak: 

Finans Pakan1 
Şehrimizde bulunan Finans 

Bakanı Bay Fuat AP.ralı ve ailesi 
hu akşam Ankaraya dönecekler -
dir. 

- Mikro, ben iskeleye gidece-1 
ğim; ne taraf? .. Kopil, iskele yol 

bana göster!.. Diye soruyor, 
sağlık aldığı sokaklara dalıyordtL 

Nihayet iskele yokuşunun başı. 
nı bulabildi. Adım atabilmek ki
min hadd·ine düşmüş? Sokak aşa
ğıya kadar hıncahınç. Günlerden 
pazar olduğu için lstanbuldan g~ 
lecek ikinci vapuru bekliyen bek• 
liyene. 

Hacı Dana, besmeleyi çekip a
raya daldı. 

- Müsaade hitfeyle madam. 
cığmı ! ... Biraz geçecek yer ihsan 
eder misin kokona? ... Yürüyelim 
gözüm nuru matmaze1 ! .. Ayağına 
basarsam sayım soyum yok çor • 
bacı!... Diyerek güç bela deniz 
kenarına indi ve orada dema de
di.. 

Ne ileri, ne geri ; bir adım at • 
manın kabili yok. 

(İdarei mahsusa) run yepyeni 
çiçeği bumunda, Tersanenin Ej • 
der torpitosile yanşa çıkacak 19 
numaralı (Fenerbahçe) vapuru 
iskeleye yanaşmış, müşteri çıkan. 
yordu. 

Eflatunlunun rum ve Adalı ol
duğunu, pazar günü lstanbuldan 
gelecekler arasında bulunmıyaca
ğınr biliyordu. Ne olur ne olmaz, 
bel~i akrabadan veya abbaptan 
birini karşılar, araya sıkışmıştır 
diyerek, önüne geleni göğüsliye, 
dirsekliye, vapurun yanma kadar 
gitti. 

Ne bir eflatunlu, ne de o kq 
gözde, o bakışta, o endamda kim
seler yok. 

Bir kaç boy, köşedeki gazino • 
nun önünden yokuşun başına ka • 
dar çıkıp indi. Akıntıya kürek çe1' 
ti. Acınacak, perişan bir haldey • 
di. Nefesini güç alıyor, şemsiyesi
ni açmış olduğu halde alnından, 

şakaklarından, boynundan sel P, 
bi terler boşanıyordu. 

Onu, gelen vapurdan çıkımt, 
adaya gezmeğe gelmiş sanan aıı. 
bacılar sesleniyorlardı: 

- Pasam benim araba tsok te
miz; atlar da ne katsar bilirsin? 

- Beyikamu büyük tur yap -
mak istersin yoksam ufak tur, yol( 
sam Diyaskelos, Palyambelos gi~ 
mek? 

iki gün evvel evine götürenler 
de araya karışıyordu: 

- Nerde gidezeksiniz ben ore 
da biliyor. Bahçıvan oğlusu so • 
kak ... 

- 42 numero, Barba Yani ev .• 
Dana bir daha düşnüceye daJ. 

dı. Çok geçmeden eı:ni cebine ati' 
tı; cüzdan'nı çıkardı; mühendisin 
arlresini buldu: 

Mad-en civarında Zafiri sokak, 
numara 28. 

Bir arabaya atladı; arabacıya 
pusuladaki yazıyı okudu. Atlar 
yolu tuttu. 

Artin, sokak üstündeki taraça. 
sındaydı. Kapı önünde bir araba. 
nrn durdu~unu, içinde de Din& • 
mn bulundu2unu görünce haykır
mıştı: 

(Arkuı nr). 
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Hlıalannda yllcln ip.retli olanlar, tıze. 
rinde muamele gtirenlerdlr. Rakamlar 
saat 12 de kapanış eatııt fiyatları< 11r. 

(BQf lartilı Clüıikü sayrmız"da)" 
-Fakat ben seni sevmiyorum. 
- Ne demek? 
- Ne demek olaca.K. Başka . 

:ınu seviyorum. 
- lnannUY.orum.. O başl<ası . 

nın kellesine acıdığına için inan . 
mıyoruın. .. 

Pir Ali, kızcağrzı Kucaklamak 
üzere iKen kız eline geçirdiği di
kenli bir sopayı suratına in'dir'di 
ve Pir '.Ali gillereli: 

- Seni, "dedi, yabaniliğin yü -
zünaen dana fazlaseviyonun !. 

• • • 
Pir 'Ali, anasının evine yollan

dı ve karnını doyurduktan sonra 
anasile konuştu. '.Anası onun ev .. 
lenmesine razı idi. Kendisi 'de oğ. 
l una layik kızlan tanıyordu. Bun
ları sayıp döktü. Fakat Pir Ali al
dırmadı ve sonunda: 

- Ben çoeuklarunın anasını 
buldum! dedi anası sordu: 

- Buldüğun kızın adı ne? 
- Zeynep! 
- Zeynep mi'! Onu nereden 

tanıyorsun? 

- Ona bugün rastgeldim. Bu 
kadın kimdir? Kimin nesidir? 

- Oğlum, onu alamazsın! 
- Ne demek. Ben her istediği. 

mi alabilirim. 
- Fakat bu kızı alamazsın. 
- Sen onun kim.olduğunu söy-

le .. 
Pir Alinin anası Ayşe kadın an· 

lattı: 

- Zeynebin kabilesi Türkmen. 
Ierden bir kabilenin taamtzuna 
uğradı. Kabile darına dağın oldu. 
Efradından bir kaçı bizim köyü -
müze döndü. Ana babası baskın .. 
da öldürülmüş Zeynep bize sığın. 
dı. Bjzim kapımi.zm önünde diz 
çöktü, bize kul, köle olmak iste • 
diğini söyledi Bizim yardnn ve 
himayemizi diledi. Geri çevireme-
dik. 

Pir Ali sevindi ve 
- Demek, Zeynep bizim evi. 

mizde ! 
- Bizim evimizde idi. Senin 

geleceğini haber aldıktan sonra 
evimi~iıı 'darlığı ~zünden komşu
muz Demircinin dul kansına gön· 
derdim. 

Pir Ali kalktı. Anası: 
-Nereye? 
- Zeyneple konuşınağa. Ona 

kan koca olduğumuz zaman bu 
evin bizi sığacağım anlatacağım. 

- Olmaz. Kızcağız nişanlan. 
dr. Ayın sonunda Kasimle evle .. 
necek. 

- Mulla Kasimle mi? 
-Evet. 
- Kasını bana rakip olabilir 

Efgan hiklyesl 

PARALAR 
•Londra 628.- •Viyana 24c,-
•Nevyork 126.- •Maclrld 17.-
*Parla 167.- * Berlln B2,-
• lıılllA.no ıoa.- *Val'§ova 2{.-
•BrQkael ti-'3.- •Budape§te 26.-
•Atına 2L·- *Bükreı 18.-
•Cenevre 811>,- CBelgrad M-· 
•Sotya 24.- •Yokohama 84 -
* Amsterdam 83, -· *Altın 949-
•Prağ Dl>- *Banknot 23'! -
•stokholm 82-

ÇEKLER 
• Londra 622.00 * VJyana 4o 2a 
* Nevyork O 8080 ., Madrld li 81S8 
* Paru 12 O:>t> * Bcrlln 1 9760 
* MJIA.no V 91 * VAl'§ova 4 2210 
*Brüksel 4.i188 * Budapeşte 4,M2;'> 
il< Atin& 84: 0984 * BUlcre~ 108 2184: 
ıır Cenevre 2 «26 * Belgrad 84 8182 
• Sotya 6U2 * Yokohama 2.70 
ı:ı Anıaterdam 1.1745 * Yoskova ıos:.ı ôO 
* Praf 10,19i> • Stokholm 81157 

ESHAM 
İf Bankası 960 Tramvay !ı.00 

ıAnadolu 22.80 Çimento 1040 
Rejl 212:> Unyon Del. 000 
Şir. HayrJy 15 (XX) Şark Del. 000 

* Merkez Bank 61 7C> Balya 000 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza O 00 

mi? Onun Zeynebi almasına ma· 
ni olurum. 

Pir Ali, oda.dan çıktı. Kasımın 
Ponomontr S.00 Telefon 000 ona rakip olamıyacağı muhakkak •-------------• 

tr. Çünkü cılız, kanbur, bir adam. 
dı. Sonra kendisi Zeynebi sevi • 
yordu. Artık bir kimse ona mey • 
dan okuyamazdı. 

Pir Ali, Demircinin evine doğ. 
ru yürüdü. Demircinin dul karısı 

lstlkrazlar 
* 1933 T.Bor. I 23.1ö .. .... II 21.70 

.. " .. m 2120 
ı:: İaUk.Dahill I 9'100 

Ergeni btık. Uf>,25 
1928 A M 1000 

Tahvlller 
Elektrik 0000 
Tramvay ıu.70 
Rıhtım 1400 
Anadolu I 4270 
Anadolu II 42.70 
Anadolu m HO 

onu sevinçle karşılaar. Çok geç - ._ ___________ _ * S.Erzunım 9Ö00 MUme.ssUA 4HO 

meden kadının oğlu Kasnn 'da gel ı.------.---.---~ı 
di ve ikisi konuştular. Pir 'Ali sö· 
zü açık söyledi ve Zeynebi ona 
Ötrakmıyacağmı anlattı. Israr e • 
derse davaY.I ancak kılıç halle -
derdi. . 

Pir Ali ou teh'didi savurauktan 
sonra kalktı evine gitti. Ertesi sa· 
bah, yolda gene Zeyneple karşı • 
laştı ve gene ona yaklaştı. Zeynep 
gene suratına dikenli bir sopa in-

Takvim 
GQn doğ"l§U 
GOn batıp 
Sabah namuı 
otıe namazı 
Iklnc!l namazı 
Ak§am namazı 
Yatm ııanuw 
tmaak 

Ydm ıeçea g1JD)ert 
Yılm kalan g11nlerl 

CUma CnJJll\ rteaı 
l II. KA.n l Şubat 

6 Zilkade 7 Zilkade 
713 7,12 

17,22 17.23 
6,15 6,16 

12 27 12 27 
15,06 15,07 
17,22 17,23 
1855 18 56 
5,SO 529 

31 32 
335 334 

dirdi ve -------------------
-Sen, dedi, yalnız gücüne mi ------------

güveniyorsun? Fakat öküz de, 
kaplan da güçlü vekuvvetlidir. 
Ben bir öküz veya kaplana var· 
mak istemem. Kasım bu anda öl. 
se bile, gene sana vanmyacağım. 

Pir Ali, Zeyrİebin mukaveme-
tine hayret etti. - -

Eve döndüğü zaman Kasımın 
kendini kapısı önünde bekled~ği • 
ni gördü. Kasım yalvardı: 

- Pir Ali! Beni dinle .. 
- Hayır .. 
- Beni dinle diyorum, biz ço-

cukluk arkadaşıyız. 
- Ben de sana sonwzümü söy 

lüyorum. Zeynep senin olamaz. 
- Hayır sen onu değil, kendi

ni, kendi kuvvetini, kendi ihtiras· 
lannr, kendi gururunu seviyorsun. 
Tekrar rica ediyorum: Eski do~ 
luğumuzu hatırla! 

- Aramıza giren kadın, o 'dost 
luğun hatırasını sildi. 

Pir Ali doğrudan doğruya evi
ne girdi. Kasımla Zeynep haşhaşa 
geldiler. Zeynep sordu: 

- Ne yapacağız? 
- Yara dana güveneceğiz. 
- Fakat Pir Ali çok güçlü bir 

adam. 
- Pir Ali güçlü<lir. Fakat hak 

s1zdrr. 
O gün Pir 'Alinin anası oğlunu 

bu maceradan vazgeçirmek için 
uğraştı. Fakat muvaffak olama • 
ar. Pir 'Ali, köy ihtiyarlarının otur
dukları hücreye giderek ertesi 
gün yapılacak mübarezede hazır 
bulunmalanm istedi. Kabul etti . 
ler. Fakat bütün büyüklerin Ka .. 
snn tarafını tuttukları ve Pir Ali· 
yi sevmedikleri belli idi. 

Ertesi sabah köy camiinin mer 
mer avlusu yıkandı ve büyük bir 
kalabalık toplandr. Erkekler, tar-

!alarma gitmediler, kızlar sürüle
rini otlatmadrlar. Kadm örgüle • 
rini bıraktılar, çocuklar oyuncak
lanm oynamaktan vazgeçerek bu
rada toplandılar .. 

Herkes bir şeyler mınldanıyor 
du. 

Kasım zayıftr. Gözlüklü idi, 
sırtı kanburlaşmıştı. Pir Ali ise 
dev gibi bir adamdı. Bunlann kı
lıç kılıça gelmelerine razı olmak 
haksrzlıktır. 

Herkes Pir Aliye karşı yummk 
lannı sıkıyor, ve homurdanıyor . 
du. 

Köy başı meydana çıktı ve kim 
lerin çarpışacağını anlattıktan 
sonra Kasımı çağırdı. 

Kasım atıldıı:. Komşunun birin· 
den aldığı kılıç elinde idi. Daha 
sonra Pir Ali çağırıldı. O da mey. 
dana çıktı ve bağırdı : 

- Kasım! Sen okur yazar bir 
adamsın. Bense kılıç sahibiyim. 
Bu kavgadan vaz geç! 

Kasım: 

- Bana bak, dedi, buraya çe
ne çalmağa değil, döğüşmeğe çık
tık. 

Pir Ali: 
- Peki, dedi, fakat seni fazla 

incitmemeğe çalışacağım. Artık 
kendini müdafaa et! 

Ve ayni sözle karşılaştı: 
- Kendini müdafaa et, adem 

oğlu! 
Kılıçlar şakırdıyordu. Kasım, 

ye'sin verdiği kuvvetle hücum e . 
diyor, Pir Ali, kazansa da Zeyne
bi alaımyacağım biliyor ve kend1-
ni müdafaa etmekle iktifa edi . 
yordu. 

Zeynep bağırdr: 
- Kasım, Allah bazuna kuv -

DiL YAZILARI 

Güneş - Dil fon et iki 
Bay ısmail Hami Danitmend, lis) in yaptıklarında ''e, i, 1lı °' 

Ulus gazetesinde, Güne§ • Dil te- vokalleri elde edilmiştir. Sil 
orisinin fiziyoloji ve biyoloji ha- rübeler insanda ses cihazılll' 
kımındl.n fonetiğini tetkik eden şekkülü itibarile en tabii~·; 
yazılar çıkarmıştır. Bunları da, ön. tidai fonemlerin vokallerıll 
cekilere yaptığımız gibi kııaca a· baret olduğunu gösterir. 
lıyoruz. hayvan seslerinde de hikİlll 

FONETiK MESELELERi vokallerdir. Bu halde Güııet: 
Geçen asrın sonlar.mdanb~ri teorisi fizik tecrübeleriJe k 

yapılan tetkikler, dil bilgisine da· taayyün etmit demektir. 
ha tecrübi, daha müsbet bir §eki! ANA VOKAL 
vermiştir. Bilhassa fonetik saha· Alimler, insanda ses b 
sında elde edilen neticeler, Güneş nun aldığı muhtelif vaziyeti ... 
Dil fonetiğinin ne sağlam esas re tam 36 vokal buluııd 
lara istinat ettiğini göstermekte· keşfetmişlerdir. Tabii bu 'f 

dir. Güneş - Dil fonetiğinin ana menıe devirlerinde nitibarell 
fonemler itibarile tesbit ettiğ: telif amillerin tesiri altındt 
prensipl~r şöyle bir tertip alabilir; çok yeni vokaller teıekkiir 
lir: mütevellittir. Bu hususta eP 

1 - Vokal teşekkülü, konson him amil ana vokallerin bir 
teıekkülünden olur. sinden bir takım melez 'f 

2 - İlk vokal (H) dir ve ses hasıl olmasıdır. Lisaniyat.,. 
cihazının tekamülünden doğan di- yoloji alimleri vokallerin iK 
ğer vokaller hep bu ana fonemin nemden ibaret olduğunda İ 
muhtelif variyantlarıdır. etmiılerdir. Bunun için bütii' 

3 - tlk konson ( A) nın teker· şer dillerinde sayılan 36 'f 
rüründen hasıl olan (aaa = ğ) 33 ü sonradan teıekkül e 
sonantıdır. Diğer konsonlar bu i?· (Scoligero) ya göre vokaliO 
tidai (ğ) sesinin dudak, damak eskisi (a) dır. (Tullio) iıe <0 (, 

vesairede hasıl ettiği variyantla.r ü • e - i) nin ana vokal olaO 
demektir. nın birinci kategorisini tetk~.J 

4 - Bu suretle ilk teıekkül e· (u - i) fonemlerile kaynaflP""~ 
den konson kategorisi ( ğ · y - dan hasıl olduğunu ıöylü1of· 
g · k · h) grubudur. ğer ilimler de ana vokali (•) • 

5 - Dadak ve diş seslerile ıs- termekte ittifak etmişlerdir· 
lıklı ses kategorilerinin teıekkülü u . i) ana serisinin kayna 
daha sonradır. dan çıkan netice ıudur: ~ 

Fiziyoloji ve bioloji sahaların- (i + u = ü) , (i + a ~ 
da yapılan tetkikler hu bet pren ( u + a = 0 ) 

sipi katiyetle teyit etmektedir. Sonra (o+ e) den (ö) 
VOKALiN EKSiKLi(;/ olur. Yani bu "ana vokaller!tl.J 

Vokal ses borusundan nefesin naımasmdan ara vokaller b""'· 
dııarı çıkmasile tetekkül eder. Dil lur,, demektir. Birçok ili 
ve dudak gibi azanın iştiraki ol- tecrübeleri Güneı _ Dil kanii 
maksızın yalnız nefesin ağızdan ana vokali gösterdiği (a) fo 
çıkmasile hasıl olan en basit ve ni meydana çıkarmak iti 
en iptidai vokal ( a) dır. On do bizim için hususi bir eh -6' 
kuzuncu a!lırdanberi muhtelif ri · ti haizdir. ( Arkcu• 1"'·~ 
hazlarla yapılan tecrübeler hunu ----------~ 
teyit etmiştir. (Kemplen) in yap 

tığı tecrübe-de "e, u, a, (Rober \Vil 

vet versin! 
Fakat Kasımın kuvveti damla 

damla eriyor, nefes ciğerlerinde 
ıslık çalryordu. 

Zeynep gene bağırdı: 
- Korkma! 
Pir Ali, hem döğüşüyor, hem 

düşünüyordu. 

Zeynebi alamıyacak olduktan 
sonra n.e diye eski dostu ile dö · 
ğüşüyor, ne diye onun kanını 
dökmeyi göze alıyordu. Bu kav . 
gada zaferle mağlubiyet birbirin
den farksızdı. Fakat Pir Ali böy· 
le düşünürken Kasımın kılıcı, Pir 
Alinin sol dirseğine değmişve kı. 
lıç kırmızıya boyanmıştı. 

Köy başı bağırdı: 
- Mübareze bitti! 
İkisi de kılıçlarım bırakarak 

kucaklaştılar. V c o gün Zeynep 
Kasımla evlendi. Pir Ali köyünde 
d'Urmadı. O gün yola çıkarken 
Zeynebin kendisinin beklediğini 
gördü: 

Zeynep ona yakl~arak: 
- İlk oğlumun adını Pir Ali 

koyacağım. Çünkü kocamın haya. 
tım esirgedin ve istiye istiye ye -
nildin ! 

O da ona: 
- Ben de, dedi, ilk kızımın a. 

dmı Zeynep koyacağım 1 Çünkü 
seni seviyorum ! 

Ve Pir Ali yola koyuldu. Gene 
kumandanına kavuştu ve Hindru 
kızıla evlendi. 

-BiTTi-

ISTANBUL: 1600 m. - 18 ~ 
haberler. 19,15 plak. 20,30 ıtU~. 
ve tango gruplan 21.35 haber 
den sonra Anadolu ajansının g 
re mahsus havadisi. 

19 
~ 

BUDAPEŞTE: 550,S m. -
yano konseri (pr. da. Draeşke, S ıf. 
Glazunov, Blumenfeld, Debusı)')Ô 
spor hab. l 9,25 kanşık konser. ı .1 

"0"" 20,30 şan konseri. (Haendel.: ••?l 
ssias,, tan havalar, Belinı: ~ 
hav., Beethoven: Glücklic.he f'!J, 
schaft, ich licbe dich, Kodaly: ı.,ıO ~ 
tok ve Radnai,in şarkıları. 21•1

50 
yo piyesi 22 hab. 22,20 plak 22•r'J,I. 
3 opera ork. Kors. (Haydn, S ~· t 
24,15 Gyula Czorba'nm sigan or 
haberler. fif-'. 
BUKREŞ: 364,S m. - ıs ~:ı. •" 

siki. 19 konf. ı 9, 15 hafif rrıuıu ~ 
konf. 20 opera tiyatrosundan 11

•., 

chard Strauss'un 'Der Roscnl>' 

isimli opereti Finalde plak. "1il' 
BERlN: 356,7 m. - 18 dol' 

Uypzigden 21,10 dans batı biJI. 
müsabakaları 23,20 rsıulusal 
23,30 hafif müzik. 

0 
,ıl 

VIY ANA: 506 8 m. - ıs.3 eriı 
na Şvarz (soprano) şan tcorılr ~ 
muhtelif konuşma. 20,35 Vicrı;)· ıt ! 
nik ork. kons. (Şef: S. Hol~C (şef..! 
konf. 21,55 orkecstra konser•• cttı"',J 
lois Melichar) Maks Regcr, lJ~. il'"~ 
A. Melichsr. 23 hab. 23.10 pl • .,. 
ri (Sarasate, Kubclik, Pattı• '-'_J 
haberler. 24.25 Ch. Gnudriot'ıı: 1J'J 

MOSKOVA: 1744 m. - ı ,.;,,,; 
Yakantov'un konseri 21,15 k0.ttf' 
Çekoslovak lisanında 23,2. -~ 
Makıim Gorkinin "Anne,, pır· 
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ıamba 18 de 
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Mutlanya - Pazar, Salı, Per
ıembe, Cuma 
9 da 

daimi müstetarı 8. Van Sittart 
ile birlikte öile yemeiini yedik· 
ten sonra, 8. Eden ile 8. 8aldvin'i 
ziyaret etmittir. Büıün cİe kral ta· 
rafından bbul edilecektir. 

Diyorlar ki, Macariıtan, A vua
turya ve küçük Antant ile bir ya
kınlık huaulüne timdi pek o kadar 
aleyhtar delildir. Macar hükGme
ti A vuıturyı. ve ÇekoılovakyfA ile 
ekonomik ıahada yakınlaımaja 
taraftar iıe de, bqlıca mütkülit 
Avusturyamn, Romanya, ve Yu · 

goslavya ile yakınlık huıulündedir. 

MACAR. ALMAN TEMASLARI 

Londra, 30, (A.A.) - Alman 
Dıt Babnı Fon Noyrat, buradan 
ayrılmadan evvel Macaristan Dıt 
Bakanı B. Kanya sarayla görüş · 
müttür. 
HABSBURGLARI TAHTA GE

TiRMEK iÇiN 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 
1 - Jandarma ıhtiyac:ı için elde ki vasıflarına U)'IUQ "65,000,, m.t• 

re haki yazlık elbigeJik kumat ebi itmeye konulmuttur. 
2 - Bir metre yazlık elbiaehk kumafs "48,, kurut defer biçilmif 

ilk teminat bedeli "2340,, lira. kap alı :sarf &kıiltmeıi l 7 / 21938 pUar

tesi günü saat "15,, te yapılacaktır. 
3 - Yazlık elbiselik kumaıın ,artnameai "156,, kun11 kartılığıa 

daki komiıyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girmek isteyenle rin ıartnamede yazılı belge ve ilk 

teminat veme makbuzu veya banka mektubu içinde bulundunılacak 
teklif mektuplarını eksiitme vaktin den bir ıaat evveline ltadar komi• 

. im l "208" "520 yona vermıt o a arı. ,. 

1 •sten bu• Heledlyes• ılan ar• 1 
-----~--
Senelik muhammen kirası 30 lir;\ olan Caialoğiunda Cezri Ki!'• 

mahaaeıinde Hadım Haıanpaıa medresesinin 3 No. H odaıı 937 Ye 

ya 938 :;enesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık arttır • 
maya konulmuttur. Şartnamesi lev ftzım müdürlüğünde görülür. Art • 
tırmaya girmek isteyenler 225 kur u9ll!k muvakkat temir.a makbu1 •• 
ya mektubile beraber 12 '2 936 çar !amba günü saat 15 de daimi enci
~ende bulunmalıdır. (l) (492) 

Bir metre murabbaına 4 lira de ğ'!r biçilen C~hanıir yangm yerin• 
de 9 uncu ade.da yüzsüz bet metre 72 S. metre murabbaı ıahuındald 
arsa alakadarları arasında satılmak üzere pazarlığ konulmuıtur. Şart. 
namesi levazım müdürlüğünde ıör iilür. Pazarlıia ıirmek iıteyenler 
172 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mr.ktubile berabfl!I 
12 ' 2 1936 çarıamba günü saat 15 de daimi encümende bulunmabclır-

Mutasarrıflarının 

lsmi 

(B.) (491) 

Harih. Mi ktarı Metre Murab. 
No. Metre Muır1bbaı baına takdir 

~dilen kıymet 

Lira 
6 

Bedeli 
lmmllk 

Lira 

Emniyet işleri umum müdürlüğünden: 
1 - Zabıta memurlarının 935 ıenuine ait kaputları 20 si• 

müddetle ve kapalı zarf uıuliyle ekliltmeye konulmuttur. Belaer ka
putun muhammen fiati 1300 kurut olup 1800 adettir. 

2 - Şartnamesini almak ve ömeiini ıörmek iıti7enler her cüa 
Umum Müdürlükte mütetekkil \:o misyona gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye ıirecekler. bu kaputlarm tahmin bedeli olan 
23400 liranın yüzde y~di buçuiı.ı tutarı 1755 liralık ilk teminat pa
raıı mektup veya makbıızlariyle ka nunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde yazılı belıelerle birlikte tek lif mektuplarını ihale ıüni olan 
10 - 2 - 936 günü 1&at 15 deu biı· saat evvel komiıyona YermelerL 

(132) (344) 

Yozgat ilbaylığından: 
Yozgat Memleket Hutahıtne ai için ıatın alınacak liborataw-u 

malzemesi ile alitr cerrahiye te,·hi den ve ahıap malzemede toptan ı,,. 
rer kayma ile ve bazı mc::.nf at ura ve mut(ak levazımı müteferrik ola
rak açık eksiltmeye konulduiu iha leıi 1 O - 2 - 936 Pazarteai Yo• 
gat Daimi Encümeninde yapıla ~c ğı ilin olunur. (428) 

melere bazı mahfellerde huauat bir 
mana verilmittir. Röyter ajana 1-
görütmelerin umumiyet itibariyle 
Avrupa durumuna taalluk ederek 
samimi bir mahiy.tte cereJ&ll eden 
bir ıörütmeclen ibaret olduğuna 
öjrenmittir. 

Londrada, Almanlarm Rea 
bölıetinin ıilihlanmaıım ileri lir 
dükleri zannedilmemektedir. Zira 
bu mıntabnın ıilllıtan tecridi 
Veraay muahedeainde yaalıdll' 
ve bu Almanlar tarafından kallal 
edilmiıtir. Almanların Lokarno aa 
la9maıına bu balıede herlaantl 
bir tehlike ihdasına ıebep olmay .. 
cak derecede ehemmiyet Yerclik • 
leri zannediliyor. 

Londrada mevcut kanaate ıl
re, Alman hükWnetinir.. halen A•· 
rupanm halle mecbal- olduiu bir 
çok meselelere bir meıele daha 
katmak arzusunda olması iein cid 
di hiç bir 1ebep yoktur. 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllık e aylık il aylJlı A.ylılı 

M.ezaleketlmizde 'l:IO ,20 236 110 
Y•bancı yerlere ıaro 723 400 U!(l 

Poata blrllttne l 
glrmlyen yerlere 1800 ~ :soo 1.11( 

l'llrJdyenlD !!er posta roerkezlode KUK17Na abone yazıla 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latanbUl, A..ııkara caddea4, (\'AKJ1 yurdu) 

ı•eıeıc.m \ ldıue: 24370 
(Yazı l§lerl: 21413 

Telgraı adresi: KUl<UN lata:ıbuJ 

Po8ta ııutuau N6 '4.1 
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m~ Bilanço Tanzimi Münasebetile m~ l .... . ... 
jiii Tonu 24,5 lira üzerinden muvakkaten tahsil edilen mı 
liU bedelden beş tondan yukan toptan satışlar için tonda iiH :... . .... im 3,5 lira fiat farkı iade edilmekte olduğundan şimdiye im 
ilii kadar bu farkları istirdat etmiyen sayın müşterilerin ini 
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~--------------------------·----· Kültür Bakanlığı 
Tarafından neşredilen yeni kitaplar 

Adlan aşağıdaki listede yazılı olan filozofi kitaplap hizalarında isim· 

leri g<Ssterilenler tarafından lisanımıza çevrilmiş ve Kültür Vekaleti he

sabına Devlet Matbaasında nefis bir su rette basılarak satışa çıkanlmıı

tır. Karilerimize bu eserlerden birer tane edinmelerini tavsiye ederiz. 

Usluk Oğlu Farabi Kıvam ettin 

Yaratıcı tekamülden Hayatın tekamülü Bergson • Mustafa Şekip 

Tepta tecrübe usulünün tetkikine girit Cloude Bcrnard - Galip Ata 

Etika Spinoza - Suut Kemal 

Kant'tan parçalar M. Emin Eriıirgil 

Mistiklik ve Mantık Bcrnard Russel •Yusuf Şerif 

Be§erl bilginni prensipleri George Berkler • M. Saffet Engir 

Monadoloji Suut Kemal 

İlim ve Filozofi 

Hayatın Mihaniki Telakkisi 

Pastörün Hayatı 

Sabri Esat 

Mehmet Karabasan 
Dr. Galip Ataç 

Şi1e ıarbaylığından: 

İki bin iki yüz muhammen bedelli 32 
ila 40 beygir takatinde 6110 atmasforlu 
tazyikli tek veya çift silindirli yeni ve· 
ya az kullanılmış bir lokomobil sekiz. 
yüz lira muhammen bedelli mütemadi 
cereyanlı 220 volt 30 kilovatlık bir di · 
namo maa kızak rezistans 2301250 volt
luk mütemadi cereyanlı bir voltmetre ve 
( 150) amperlik mütemadi ecre -
yan için bir ampermetre açık ek -
siltme usulile alınacaktır. İhale şubatır 
21 inci cuma günü saat 15 de Şile be . 
tediye encümeninde yapılacaktır. Ek • 
siltmeye girmek istiyenlcr % yedi bu . 
çuk pey akçesi ve teminat ve teklif mek 
tubile müracaat veyahut bu mikdarın be 
lediye veznesine yatınlmıt olması la . 
zımdır. Teklif veya sandık makbuzunun 
ihale saatinden bir saat evveline kadar 
belediye reisliğine verilmit olması §art· 
tır. Bu alıma ait §artname isteklilere 
parasız verilmekle beraber adrca.Jerint 
posta ile gönderilecefi ilin olumu. (V. 
No. 12998) 

lat~nbuJ aııiye a]bncı hukuk mah ·ı 10 a talik ve müttehaz gıyap kararının•-------------. 
kemeıınden: on be§ gün müddetle ilanen tebliğine ka 

Ali Fuat tarafından Samtayada tl • rar verilmiş ve bu bapta yazılan gıyap S Q S Y Q L O J j 
yas bey mahallesinde İmam Aşir so • • . 
k y d 15 N d h 1 ik kararının hır mishası da mahkeme di • 
agın a o. a oturan ve a en a-

n)etgahı meçhul bulunan karısı Zühre 
aleyhine açılan boıanma davasının tah
kikatında tebliğata rağmen gelmedi • 
ğinizdcn gıyabınızda tahkita başlana -
rak dosyadaki kağıtlar okunmuş ve 
tahkikatın 17-2-936 pazartesi saat 

OAY c;uv 'Ne; oioc o•oı 

A ı. T !.!:!_C.ÔlOL 

vanhanesine asılmış bulunduğundan i -

lan tarihinin ferdasından itibaren beş 

Fokone ve Maus 

Haydar Rifat: 
gün içinde itiraz etmediğiniz takdirde Dürkhaym nazariyelerinin özü 
müteakip kanuni muamelenin yapılaca- 40 kuruş 

ğI tebliğ yerinde olmak üzere ilan o • --------------• 
lunur. (V. No. 13113) 

<:.C.llK w.<S°pRüyı :-vA~o· 

~~Q._:> .. ! _ _9_~~\'~~ VAR.Ot 

KLTMBARA Sahipleri 
Iı Bankasının 10.000 Liralık ikinci tertip 

ikramiyelerinin 936 senesine mahsus : 

2000 lir alık ilk keşide 
1 Şubat günü Ankarada Noter 

huzurunda yapılacaktır. 
ikinci tertip 1 Q.r >O liralık ikramiyenio 
ikişer bin Hralık keş U-:! eri Şubat, Haziran, Telll'"' 

muz, Eylül ve jJk kanun aylarının birinci 
günleri yapılmaktadır. 

Hevıeı ı emınofları uı iimenıarı 1sıe1me l mum ı~aresı ııınıırı 
.\1uhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motörlü yangın tuluaıb ... 
) / 3 / 936 pazartesi günü ı.aat 15,30 da Ankarada idare bi:u:.ıında 1'~' 
;>Zllı zarf usul ile satın alınacaktır. Bu ite girmek isteyenleı in 562 " 
:alık muvakkat teminat ae kanunun tayin ettiği vesikaları v~ teklifi~ 
rini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeler~ ~. 
,;ir.ıclır. Şartnameler parasız olara~ Ankarada malzeme dairesııı 

ve Haydarpaşada tesellam ve ıevlc müdürüğüııde dağıtıımaktadıf•) 
(431 

T eahhüdünü ifa edilmemesin den doıayı mukavelesi ~zutaıı; 
muhammen bedeli 14383,98 lira o la'h 479,466 M' ı çam dilme ve ~ 
ta 11 -- Şubat - 936 Pazartesi günü saat 15 de açık ekıiltıne 
iyle Ankarada idare binasında ıuı tın alınacaktır. .; 

Bu ite girmek istiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat . te~l;. 
makbuz veya mektuplarını hi!tai len yukarda yazı!.ı saatte Koaıı•1 
iteiıliğine müracaatları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada Mal ... e me Dairesinde ve " Haydarı>"ı-
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünd\? görülebilir. (432) 

Büyük P!yangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiş:yi 

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

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikranıifl" 

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 


