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13 lerin kararı 
lya ile Habeşistana hemen harbi bır karak 
h müzakerelerine başlamalan teklif edilecek 

~-ri tedbirler ve ambarfo almaca 
eı1aplara göre kararlaştırılacak/ 
• A erikan gazetesi yazıyorı "Milletler Cemiyetinin 
ukavemeti Aftjka harbine olmasa bile yeni bir Roma 

imparatorluğu hulyasına hatime çekmiştir!,, 
Cenevre, 4 (KURUN) - Ev • 
• IÜD Jiilletler cemiyetinin 
~ tedbirleri tamim edea heye. 

ltOpıandı. "On sekizler,, diye ta. 
bu. heyetin toplantıamda 

., .... ._ ..... Dış Bakam lrlister Eden, 
Rllterenin petrol ambargosunu 

lehinde olduğunu söyledi 
~ petrol isbmal eden, yahut 

·.~~ı nakleden Killetler cemiye-

~':" btınu Jıabul etmeleri • Bunu kabul ettikten eon. 
~tere için pet.ıol ambargo -

"- tatbik etmekte hiç bir mah • 
JO]dur • 

.._.Eden bu e6de tng11ta . 
•JB*Jtini vuzuhla hmstr -.. 

o TAVL - -
-~ -

Müsabakam•ZID • ...... 
tafsilib • •• • '9 aneıı aagıfarnizıltı 

Facianın ebebi 
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~ ita/yan - Habeş harbi \ 
~ - I '> = ~ <. . ·:w .. . 

Barış müzakereleri için •• j Askeri vaziyet 1 r 
~ # 

Mab rebenln tatili isteniyor ( Tembieni müdafaa eden Kassa ve Seyyum ordu·) 
~ farı tamamen çevrilerek imha edilememiştir. ) 
J ltalyanlar, bundan sonra Aksum garbindeki \ ita/ya bunu l-labeşlerin lehine bir teşebbüs sayıyor 
) .Jmr u ordusuna taarruz edeceklerdir. ( 

Londra Habeş 
razı 

imparatoruna sulha 
olacağını şormuş .• 

ne şartla a ltalyanlar, 1 = ; 
~ T embiendeki i = $ 
~ Kassa ve Seyuı ~ 

J ordulanm da ı· j 
~ maiden ve cenur ~ 

Cenevre, 8 (A.A.) - B. Flfm
din ve B. Eden, muharip iki tara· 
fa tebliğ edilecek metni tesbit et
mişlerd.ir. 13 ler komitesine veri • 
lecck olan bu metin barış müza · 
kereleri yapılmak üzere muhasa -
matın derhal tatilini teklif' etmek
tedir. Zecri tedbirlerin taliki ve 
İtalyan ilerlemesilc hasıl olan fili 
vaziyetin tanınmasını istihdıaf e • 
den Fransız tekliflerinin bir tara. 
fa bırakıldığı bildirilmektedir. Di
ğer taraftan, B. Eden bu tebliğa· 
ta cevap verilmesi için bir mühlet 
t esbiti hakkındaki teklifinden 
vazgeçmiş, ancak bu cevabın 
mümkün olduğu kadar çabuk ve
rilmesi arzusunu bildiıınekle ik -
tifa etmiştir. 

Cenevre, 3 (A.A.) -13 Ier ko· 
mitesi toplantısr, harbeden hükU -
metlere yapılacak bir müracaat 
hakkında delegasyonların uzlaş -
masmı temin için bugiin öğleden 
sonraya talik edilmiştir. 

Fransız Dış işleri Bakam, dün 
Jtalyan delegesi Bova Scoppa ile 
görüşmüşliir. Fransız delegasyonu 
şimdi evvela 1ngiliz Dış işleri Ba
kanmm ta~dikine arzedilip sonra 

13 ler komitesine teklif edilecek 
olan bir metni müzakere etmekte
dir. Bu işte mevcut olan başlıca 
müşkül, harbin derhal durdurul • 
ması, yahut da müstakbel görüş • 
meler esaslarının tesbit edilmesi 
cihetlerinden hangisinin tercih e
dileceği noktasıdır. İtalyanlar har 
bin chırdunılmasını Habeşlerin le
hiııe bir karar olarak telakki c~ 
ınektedirler. 
LODRA HABEŞISTANLA TE -

MASA MI GEÇTi? 
Londra, 3 (A.A.) - Habeş im

paratorunun mutavassıt 3ıfatiyle 

İngiliz kralı ile bir sulh şeraiti 
müzakeresine hazır olduğuna da· 
ir imparatonm bir mektubunun 
Londraya gelmiş bulunduğu hak· 
kındaki haber resmen ve kat'i 
surette yalanlanmakta<lır. 

Bu tekzibe umumiyet itibariylE
inamlmaktadır. Mamafih bu tek
zip, İngiliz hükumetinin, Habeş 
imparatorunun bir sulh müzakere· 
sine hazır olup olmadığım ve ha
zrr olduğu takdirde hangi şerait 
tahtında bir sulh kabul edebilece
ğini öğrenmek üzere sondıajlar 

yaptığı hakkında diplomatik ma· 

Adlsababa Tola 
Tabllkada 

lmpa rator ordusunun başına geçerek 
son bir hücum yapacak 

Habeşler Amba Alacinin kendi ellerinde 
bulunduğunu söylüyorlar 

Londta, 3 (A.A.) - Eritre 
kaynaklarından gelen haberlere 
göre: Bir kaç hafta evvel parlak 
gözüken Habeılerin askeri vazi
yeti, Badoılionun ıeri muvaffaki
yetleri üzerine bilhaasa ıimalde, 

tamamile berbat bir hale gelmİ§
tir. 

Malugeta, Kassa ve Seyum 
orduları artık bilkuvve büyük bir 
muharip cüzü ta.m olmaktan çık
mıt addedilebilir. Adisababa yo
lu, timdi ancak De11iede tahtid e

dilmekte olan kuvvetler ve Des
sie karargahından timale doğru 
sevk edilen kıtalar tarafından hi
maye edilmektedir. 

Söylendiğine ıöre, imparator, 
en mümtaz Habet kıtalarının ve 
imparatortak mu haf aza kuvvetle
rinin batında olarak Aıanci gölü 
mıntakasına yürümektedir. Öyle 
zannediliyor ki, eğer İmparator 

vaziyeti ümitsiz görürse, bizzat 
kendiıi ordunun batına geçerek 
son bir gayrette bulunacak ve bu 
ufurda hayabnı ve İmparatorlu
ğunu da feda edecektir. 

4.MBAALACI HABEŞLERDE MI 

henüz tamamile metkôk bulun
maktadır. Mevsuk ve resmi bir 
menbadan haber verildiğine göre, 
Amba alaci ehemmiyetli Habeı 
kuvvetlerinin elindedir. 

İtalyanlar, bu dağın şimal ci
hetinin atağı kısımlarına çok tid
detli ve devamlı hücumlar yap
makta ve ağır zayiata uğramakta
dırlar. 

Ras Kaasa ordusunun ltalyan
lar taraf mdan çevrilmiş bulundu
ğu haberi burada yalanlanmak
tadır. Dola~an bazı ıayialara gö
re, İtalyanlar, cenup cephesinde 
iaıe hususunda kart ılaştıkları müş 
küllerden dolayı, Neghelliyi tah
liye etmitlerdir. 

General Nasibunun bazı mü
h·m kuvvetleri timdi Uevi Şebelli 
vadisinde toplanmıt bulunmakta
dır. 

Şimalden gelen bu kuvvetler 
Doloya doğru yürümektedir. T e
min edildiğine göre, General Na
sibu kuvvetleri Ganale Doriada 
toplanmıt bulunan lta!yan kuvvet
leri için çok büyük bir tehlike 
teıkil edebilecektir. 

hafilde meYcut kanaati giderme. 
miştir. 

Röyterin diplomatik muhabiri 
bu hususta diyor ki: Tabiatiyle 
bu hususta hiç bir resmi teyit ya -
pılmamaktadır. Mamafih şu ka • 
bul olunmalıdır ki tngilterenin 
Habeşistandaki askeri ataşesi mi
ralay Holt, D~iede imparator ile 
sıkı münasebet halinde bulunmuş 
ve Holtdan Londraya muntazam 
surette raporlar gelmiştir. lngil -
tere hükumetinin, iki tarafa mü -
zakere teklifi yapmayı istihdaf 
eden Fransız teklifini kabul etıne
dıen evvel, Habeş imparatorundan 
anlaşmazlığın halli ihtimalinin 
daha ziyadeleştiği hakkında bazı 
delail ve malfımat almış olması, 
tabii bir ihtiyatkarlık telakki o -
lunmaktadır. 

iT ALYA iLE ALMANYA 
Paris, 3 (A.A.) - Echo de Pa

ris'nin Cenevreden aldığı bir ha· 
bere göre, bir çok murahhaslar, 
Avusturya hakkında İtalya ile Al
manya arasında Polon~'a protoko
luna mümasil bir protokolun imza 
edilmek üzere olduğunu bildir -
mektedirler. 

~ lan birer kolor \ 
~ du ile çevirerel. ! 
j ~ğlup ebni~leı ) 
: dır. Fakat, ıd J"1 · 
f dia ettikleri gil 
~ Habeı kuvvet 
g leri, her tAraftn 
~ kuptrlarak tıı 
= ·m1ıa § maınen ı e 
~ dilememiıtir. T; 
€ kaza ıimalinde Ta 1ıa , 
~ Ras lmnı ordu . üÖIÜ 
i sunun mecvudi ~~~ 
~ yeti kuıatmanın § 

Şlmal'cephes'"cJ e. son 

vcız.ive.ı:i G~stet-ti,. lerolı.İ 

g tam olmasının 
~ önünü alabil • 
g mittir. Bu ıuret 
~ le Hftbet ordu · 
~ lan açık olar 
'§ ıarp istikame 
~ tinde çekilebil D~ssy~ l 
a ·ı S . I 3 mıı er ve emıen ,, 
~ havalisine varmıtlardır. ş.ınn . c .. phcsınde, halyan ileri hare • ) 
~ Evvelce de söylediiimiz ıibi, Habet kelini uzun müddet durdurabile · i 
~ ler, Tem!>ien'i bopltmakta geciktik- cek bir Habeş kuvveti vücut bulması 
'§ leri iç.in Seloa'ya çekilemiyerek ıar pek müşkül olacakbr. Eğer ltalyan · 
g ba dojnı ablmıtlardır. Bu yüzden, lar, geri hizmetlerini tanzim ederek 
~ Adisababa istikameti hemen bot kal. dunnadan ilerliyebilecek olsalar, ön-
~ mıı ıibidir. Şimdilik bu ittikamet ü- lerine çıkacak bir Habeı kuvveti 
i zerinde, Raı Muluıeta'nın Aıyangi bulmıyacaklardır. Bundan sonra, 1 • 
~ havalisindeki daplc orduıundan talyan istilasına, yolsuzluk ve arazi 
l batka bir kuvvet bulunmamaktadır. müşkülatı gibi tRbii manialardan baş 
~ Bundan ıonra, ltalyanlar için, Ak- ka karşı koyacak bir kuvvet kalma • 
l sum agrbindeki Raı lmru orduıu • mış gibidir. 
S nu da çelrilıneğe mecbur etmelc güç Diğer cihetten, Habeşistan seferi, 
= bt ır-nımıyac.cıkcır. ntnhu ae"f;"' "tttJtre t! ~ıu:u. • . .. 

Almanya Den)•Z ~ Vaziyetin bu suretle kı;aca tah1i • kazanılamıyacağını ve '"kuır..:ınd 
~ )inden, !!İmal cephesinde Habet mü . ın zafer icirı hunlarc:fan daha mühin'ı 
~ dafaasının esasından sarsılmış oldu • bir amil o1duğunu göstermiştir. 

konferaDSJDa ~ ğu kolayca anlaşılır. Bundan sonrıı, B. O. 

S t R 
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ovye usya ı e era er ~ 

girmek istiyor .... Yananlstanda vazl•et . 
Londra, 8 (A.A.) - Butün J ~ 

mühim gazeteler, Almanyanm gerglnla•tl '-i 
İngiliz· Alman deniz paktına zeyl T 
olacak bir muahede imzalamıya -------

hazır oıduğu~a dair olan tebliği Buna ordunun askeri kükiimet kurma~~ 
neşretmektedırler. 

Timesin haber verdiğine göre, 
İngiliz ve Alman hükumetleri ara
sında yapılmakta olan fikir tea . 
tisi, konferansın ilerlemesine şim
diye kadar mani teşkil etmiş olan 
müşkilatın bertaraf edilmesine 
doğru atılmış bir adıı.mdır. 

Yakında Sovyet hükfımetile 
bir yakınlaşma yapılacağı söylen
mektedir. 

AIMANY A SOVYETLERlN DE 

ANLAŞMIY A GiRMESiNi ŞART 

KOŞUYOR 

istemesi amil oldu 
~-----~-------~ 

Harbige Bakanı (;eneral Papagos çekilecek mi? 
~--------~--------Ati na, 3 (KURUN ) - Siyasi kurulmasını istemişler ve bu bıllr 

vaziyet çok gergin ve buhranlı bir ranlı vaz!yetten ticaretin haleldl' 
hal almııtır. Buna zabitanın si - olduğunu söylemiılerdir. 
yasi meselelere müdahalesi amil Umumi kanaate göre buhraııı' 
olmuıtur. Ordu, hiç bir fırkanın önüne geçmek için bitaraf bir~ 
Venizelosçularla birleımesine ra· bine tetkil edilecek ve Baıve • 
zi değildir. Bundan batka askeri liğe aene Bay Demircis ıelece'A"",...._ 
bir diktatörlük istemek temayülü- --------------
nü de görtermi,tir. Bu cihetten 
ordunun bu arzusuna tercüman o
lan harbiye bakanı General Pa
pagoı, vaziyetten mesul tutulmak
tadır. 

Venivelosçu parti lideri B. So
fulis, bugün Bqvekil B. Demirci
disi ziyaret etmiı, orduyu ve onun 
fikirlerini beyan eden General 
Papagoıu protesto etmiıtir. Ge
neralin istifa edeceji rivayet olun
maktadır. 

Kral, bu vaziyet kartısında bir 
kerre daha arayı bulmağa çahı
mı§ ve B. Çaldarisle görüterek 
fırkalar arasında çalıtma birliği 

yapılmasını tekrar tavsiye etmiş -
tir. Fakat Caldarisin bunu gene 
kabul etmediği anlaşılmaktadır. 

ALM,.\NY ADA 
Bir Haıp Meclisi kuru' 

Berlin, 3 (A.A.) - Havai j 
jamından: B. Hitler, GenJ"" \ 
von Blomberı, von Friç, aıoi 
Reader, B. Görinı, von Ri~ 
trop, Göbels ve von Weurat 
ıizli bir iıtitar~de bulunmak ~ 
re, dinlenmekte olduğu BaV1"i
da Berchteıgaden'den ansı 

Berline gelmiıtir. 
• iyi hir yerden haber alındı~ 

na göre B. Hitler, bilhasaıt 1 , 
giltere ile aktolunacak deniz -~ 
laımasını müzakere edecektiri,.r 

diaababa, 3 (A.A.) - Adisa- Yakında beklenilmiyen hadise-
babanm noktai nazarına göre, ti· lerin vuku bulmaaı muhtemel gö-1 
mali prkt cephesindeki vaziyet rünmektedir. 

Londra, 3 (A.A.) - Deniz 

tahdidatının teşmili hususunda 

burada beyan edildiğine göre, Al

manyamn yapacağı gemilerin eb. 

adr hakkında her hangi bir suret • 

te bağlanmıya Sovyetler birliği 

de a;,.ni tahdidata tabi olmndıkç<ı 

muvafakat etmiyeceği aşikar gö • 

riilmcktedir. Sovyetler birliği, İn· 
giltere ile iki taraflı anlaşma ak • 

dini derpiş edip etmediği hakkın

da henüz istimzaç edilmemişse de 

bunun yakında yapılacağı anla • 

şılryor. Şimdiye kadar Sovyetler 

birliği yalnız deniz lronf eransı 
müzakereleri hakkında tngiltere
den mahlmat almıştır. 

Diğer taraftan ticaret odaları, 

bugün hazırladıkları mukarreratı 
bildirerek bir temerküz kabinesi 

Dün sabahleyin erkenden ~ 
lıyan toplantı, saat yarıma ~ 
sürmÜ§ ve saat 17 de yeni b~ bit 
toplanılmıthr. Buna dair hıÇ 
tebliğ neıredilmemiıtir • 
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Zenginliğin ve 

rösterişin de Eski bir şeker işine Şevket Süreyya Sarı yerle Fındıklı 
~dı kaçıyor! yeniden bakılacak! 0 - d" - 1 . kt , arasında· evlerden 
•ae,..Wtariletmefelıalluır- . or uncu gene 1spe e -

onan laanlonntlan, aparlı- Salihattin Nifatla arka- lik Kültür müşaviri oldu 
.,... ..... an balıseJalıen bir de 

Bir çok eşya ça(anlar, 
dün tevkif edildıler • i olJrığımıı aöyleriz: "O- daşlan hakkındaki karar 

OBIL SAHiBi ADAM.,, de- Bulgaristandan gelen muhacirlerin 

. 
>'ene mi Jiyecehiniz? 
".utAJıASI OLAN ADAM . ., ....... 
il.,. WJe tevazu için olacak, 

• , hali vakti yerinde ada-
tline Beçfi mi, derhal araba 

alıyor: 
._ Smn araba yaman. 
._ Aman bir araba alıyorum, 

T"l" ..... ..ıüinü. Y ohf Qfağı iti, bcm· 

..... Yeni mi boyandı arabanız? 

..._ Aman bu arabadan bıkhm. 
iane lıaynıldrurınıı alacağım! 

• 4 "" e....n _,.arı, alılımlan bir oto
alnttifı Beçiren piyango la· 

trile, mira yedilere dolnındu 

gUmrük resminden muaf olarak ge -
tirdikleri mevzuu bahsolan şekerleri 
memlekete kaçak olarak soktuktan 
idiaslle bir müddet evvel dokuzuncu 
ihtisa8 mahkemesine veri1en Sahihat
tin Rif at ve arkadaşları hakkındaki 

muhakemede, müddeiumumilik beraet 
kararı istemiş, ihtisas hakimi ceza 
kararı vermiıti. 

Bunun üzerine karara gerek ihtisas 
müddeiumumisi, gerek SalMıattin 

Rif at ve arkad~lan tarafından tem · 
yiz edilmişti. Temyiz layihalannda 
ileri sürü1en sebepler temyiz mahke
mesince varit görülmUi. verilen ceza 
karan sözlerin birliğile bozulmu§tur. 

lg, yenide.n ihtisas mahkemesinde 
incelenecektir. Tekrar muhakeme, ya· 
kında ba.,lıyacakhr. 

Fena ve pis! 

Yemekler bizde nasıl 
p= şiriıiyor? 

Eminönü mıntakasındakl bir çok 
lokantalar sıkı bir teftiıten ge<;irilmiş 
yağların fena ve yemek pi§ irilen yer
lerin pi8 olduğu görülmUıtUr. 

Bazı lokantalar hakktnda zabıt tu
tulmuıtur. Para cezası alınacaktır. 
Kontrol bundan sonra da devam ede
cektir. 

Unyon Fransezcie 
fotoğraf sergisi ............... ~"' ~ .. , _. .. ~ _,,..,_.. iiaer•..,. fle, .,,,,.,,. "Bir §ehriınlzdeki "Onyon ~. Jıa-

salaibi,, nn... yır cemJyeti bir resim \•e fotoğraf ser-

Arabcı demek lôzım.. Senin gisi tertip etmi§tir. 

e bir lıaıg bin liralık ev gibi Bu sergide orijinal eserler teşhir 
fliAıa otomobil bulunacak; •en edilecek ve en iyilerini yapmış olanla

rnoda diye buna "araba,, di- ra artistik hediyeler verllecektir. 
.,...._ı&...:·~- Sergi, martın 15 inden 30 Una ka -

... . . 
t-.,. de ba,.,ıa fU lelalret gel· 
11111 
tf,;..;, aeni bir tanulıfına ta· 

._ Bq Vurda'yu talrJim eJe
ICenJüi büyük zevk .aiti-

• Çolı süzel arabalarından ------ haiin inpallah Kilyoaa• 
'- l..p 6iTliltte uzamnz .. 
..... tanulılı: 
'OoA, oola ne ôla! Ben tle -- 6'qılınm... Nedir ba-
Penlılm? Mümlıün•e o gün 
tlflmvrudan imini kOfUn a· 

YalarlannJa da pn-
ol4a ma, artılr değmeyin 

..... ı.s..... Araba ömür ıeydir. 
., .. a6cua .. 

ifa 7flftlnmlalıine: 
"-17i iri 1Babalanmı ölıü ara-

dar nçık bulunacaktır. 

Artvin Valisi 
Eıki Konya say1avı Bay Refik bu 

defa idari teıkilitı yeniden vilayete çev 
rilen Artvine vali tayin edilmiıtir. Bay 
Refik pazar günü Karadenize hareket 
edecek posta ile memuriyetine gitmek 
Uzere Ankaradan 1atanbula gelmittir· 
Milll mücadele baırndanberi meb'us -
lukta bulunmuı olan kıymetli arkadaıı 
mızm yeni vazifesinde muvaffak olaca
ğ1 JUphesizdir. 

MÜZRER KIMYAHANESJ 

İstanbul kültür yar 
direktörü Bay Şev • 
ket Süreyya Aytaç 
merkezi Tunçeli vi -
!ayetinde olan dör · 

diincü genel ispek
ter!ik kültür müşa • 
virliğine terfian ta • 
yin edilmi:ı1tir. Bay 
')evkct Süreyya, bay 
ram ertesi yeni me
muriyet yerine gi · 
decektir. Şevket SU -

B. Şevket Süreyya reyya, İstanbul da • 
rülfünunu edebiyat 

fakültesinden mezundur. Değerli bir 
gençtir, evvelce muallimlikte ve mu • 
allim mektebi müdlirlüğünde bulun -
muştur. Yeni vazifesinde de muvaffa · 
kiyct dileriz. 

125 Lira alacak 
yüzünden .• 

Cey'in pastahanesi sahib 
bıçakla yaralandı 

Sarıyerle Fındıklı ara.~ındaki sahil 
boyunca bir çok evi soydukları sanı -
!arak yakalanan Mehmetle Fehmi, dün 
ak-;.cınm üzeri polisçe adliyeye getiril -
mişlerdir. MUddeiumumt muavini Şc· 
fik, bu mevcutlulan yedinci istintak 
dairesine göndermiştir. MchmetlE' 
Fehmi, tevkif edilmişlerdir. 

Bu iki kişinin davacı1arı, Osman 
Memduh, Ömer, Cuma, Yervant !sim· 
lerindedir. Tahkikata sorgu lrn.kim1i -
ğincedevam olunacaktır. 

ELEKTRiK UCUZlUYOR. 
Elektrik ücreti on dört kuruş otu:

paradnn on dört buçuğlı. indirilmiştir 

Kuduz köpek 
Ô.dürülür i<en memurun 

bacağını ısırdı 
Beyoğlunda Piri Mehmetpaşa ma · 

hallesinde Dere sokağında 100 numa
ralı bostanın sahibi Bulgar tebaasın
dan Apustolun köpeğinde dün kuduz 

Evvelki akşam Taksimde Ceylan pas alametleri görülmüştür. Bunun iizeri
tahanesi sahibi Antuvan Süleyman iı - ııe zabıta memurlarından 1563 numaralı 
minde bir ahbabı tarafından ağır suret B~y ~rldu?a. haber veri~miş, memur 

köpegı temizlık ameleler1:ı.e yakalat-
te yaralanmı§tır. 

Süleymamn Antuvandan 125 lira a· 
lacağı vamuı-. Bunu bir kaç defa ia • 
temit, alamamı§, evvelki akp.m Silley
man Antuvanın yolunu bcklemiı, ben • 
zin deposu önünde kavgaya tutuımuı 
tur. Antuvan parayı yine vtrmeyince 
Süleyman bıçağını çekmiı. Antuvanı 
dört yerinden yaralamıştr. Vak'adan 
eonra Jra;mak ~en stlleyman tof.Pr
Jertarafrndan ~kalann'lı!tn'. Yaralı An-
tuvan Beyoğlu hasnesine kaldırılmıştır. 

Matbuat balosu 

tırmak istemi§tir. Köpek tutulacağı· 
nı anlayınca kaçmıya teşebbüs et -
miş, Bay Feridun hemen tabancasını 
çekerek köpeğe ateş etmiştir. Çıkaır 

kurşunlardan ikisi köpeği yaralıyarak 
yere düşürünce memur bakmak üzere 
yaklaşmış, bu sırada kuduz köpek 
memurun ayağını ısırmıştır. Bay Fe
ridun bir daha ateş edince xöpek öl
mıa.tDr. z:a&t&;eınura.llPVf aJtmn 
alınmıştır. 

Eminönü 
Halk~vinde 
Eminönü balkevinden: 

Müddetleri dolan evimiz komite üye
lerinin yeni seçimleri sıra ile aşağıdaki 
gün ve saatlerde yapılacaktır. Her ne 
kadar bütün üyelerimize ayrı ayrı da
vetiye gönderilmişse de herhangi bir se 
heple davetiyelerini alamamış olanların 
bu ilirumızı davetiye yerine kabul ede
rek kendi komite günlerinin toplantı 

gününde evimiz merkez salonuna gel 
melerini rica ederiz. 
Şubesi T oplanh günü Saati 

Dil, edebiyat, T. 9 mart 936 pazartesi 17 
Ar şubesi 10 ,, ,, salı 17 
Gösterit Ş. 11 ,, ,, çarşamba 1 7 
Spor şubesi 12 ,, ,, pcrıembe 17 
Halk D. ve K. Ş. 13,, ,. cuma 17 
Sosyal yardım 14 ,. .. cumartesi 1 S 
Kitapsaray ve Y. 17 ,. ,, Sah 17 
M fü:e ve sergiler 18 ,, ,, Çarşamba 1 7 

-....tmiyor bu adam... A- ------------------------------~ 
\r 1irü pJelim .. 

• o pnden ıonra itime oto
• • en bah•efHniz, yanlıı 
rruımatı için ihtimal ATSIZ! 
A lıaydini tle ilôve etmeğe 

Ba yıl hrban stıflfı, difer yıllara nisbetle cız ,,,mırttlur. Yarcltla1lann fOiu kurban beclellerini 
Haoa Karamana vermeyi dalttJ layJalı ~muılardır. Yuluırilci raimlerima de bir NIJJ yerinde 
elanmqtar. 

~------------~------=--
1Gezintiler1 • = 

Zavallı kurbanlar 
Kenar ıemtlerde, yangın yer• 

lerÜ'ıde, boı ar•alarda nrtlan 
boyalı, boynuzlan yaldızlı koç
ları görünce, kurban bayramının 
qiğinde olduğumuzu anlamlfhnL 
Dün akıam onlar araaında ıöyle 
bir dola§tım. Ne de güzelleri var/ 
Tüyleri yıkanmıı, taranmlf, boy
nuzlan parlatdmıt bir tanesini. 
hepsinden çolı •evmiıtim. Sür
meli gözleri, sim ıiyalı ağzı ve a
banoz kulakları Üe gerçekten ca
na yakın bir hayvandı. Oteki 
yorgun ıürülerdekiler gibi donalı 
donuk bakmıyor, bCl§ı •arkmıyor
du. Duruıunda meydan olnıyan bir 
hal, gözlerinde genç bir ate, var
dı. Kendisine •okulanların eli• 
rine uzanıyor, doıtça yalJQfıyor
du. Belli, ki avuçtan bulenmeğe 
alıımıı. Eakiden böyleleri, niıaıt 
armağanı diye gönderilirlerdi. 

Sevelim, okıadım oe uzaklapo 
tım. Her zevkin •onunda bir acı 
gelir, derler. Doğru imif. Bu gü
zel ve cana yakın hayvanın iki 
gün •onra ı.lak bir '"kur bOflnda 
gözleri bağlanarak yatırdacağım, 
tarcınmıı, yıkanmlf, tertema boy
nunun kana bulanacağım, daha 
etleri titrerken yüzüleceğini. çen
gellere asılacağım dÜ§Ünmek İçi• 
me acı bir tortu gibi çöktü. 

Onu kuzuluktan büyülen, 
böyle lutık gibi •emirfen adamın 
nasıl ıatabilcliğine, muıl bile bi· 
le biçak altına verdiğine fCJ.ffım. 

Daha ileride rastladığım sürü. 
btı§ka türlü acıklı idi. Hayvan
cıklar açtılar. Karınlan nrılanna 
yapıımıştı. Çobanın elindeki ek
meğe bir kaçı birden uzanıyorlar, 
yalanıyorlardı. Sokakta, arıkta 
ycıJırılclıkları yetmiyormıq gibi 
~ir de aç oe srımz bualmal'iıi· 
çin?.. lnıalı yolı mu bıı adamla
rın!. Yoksa böylelikle zavallı/an 
canlarından bezdirmek ve ölümü . 
özletmek mi i•tiyorlarl 

Bizde bir vakitler bir hayoan
lan koruma ocağı kurulmuıtu. 
Ne yaptıklarını, ne gibi laayırlar 
iılediklerini bilmiyorum. Fakat 
diliyorum, ki kurban bayramlan 
yaklQfıp da kaabaya sürüler in
meğe bQf layınca sokakları bir do
lCl§nnlar. Geceleri Gflıkıan, mmz.. 
laktan meleyen · k()fiarın halini 
görsünler. · 

"Kurban,, lakirlere etin tadım 
tanıtmalı, yılda bir ol1U11 doyum 
vermek için kıırulmuıtu. Bugün 
artık teklerin emeğile loplulalda
rın yarasını sarmalı hülya lttular 
uzak bir §eydir. Sonra balnnu, 
bir hayır için lnırulan fU İf, ne 
iıkencelere yol açml§ bulunuyor!. 

S. O•:ıoln 

l luTLAN 1 JLAR 1 
Ormancılar cemiyetinin yıllık top • 

lantısı 6 mart cuma günU saat 10 da 
Sultanahmet Alemdar nahiyesinde ya • 
pılacaktrr. 

* Cumurıyet Gençler Mahfe -
linin yıllık kongresi 8 mart pazar günU 
saat 10 da Beyoğlu C. H. P. binasında 
yapılacaktır. 

Yiıksek talebe birliği kooperatifinin 
llık toplantısı 15 mart pazar günü E-

1inönü halkevinde yapılacaktır. 

eseceğiniz kurbanı Hava 

Kurumuna veriniz 
Türk milleti, geçimi~ ltor

cadrğtnın hemen yanı •ra, geçint 
kadar zaruri bir ihtiyaç halind• 
TAYYAREYE 11C1nnın bir kımıı· 
m ayırmağa mecburdur. Kurban 
bayrama da ba oai/eyi yapmall 

\ İf.İn iyi uc /wqulı 6ir uailetlir. 

1 
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. DiL YAZILARI · 
Turova ve Turlu kelimeler 

Dünkii yuıl&rdan sonra Turova ke
limesinin türlü fekillerinin analizini ya• 
palım: 

Türkçe "Turova,, = 
(1) (2) (3) (4) (5) 

ut + ut + ur + ov + ai 
Fransızca "Troie,, = 

al + at + ir + iy + ağ 
Almanca ''Troja" = 

of + ot + or + oj + ağ 
lngilizce "Troy,, = 

of+ot+or+oy+ •· 
Rumca Homerilr (Trola) == 

of+ot+or+at+aa 
1, 2, S, 4 unaurlan biribirinin tama

mile aynıdır. Aralamıda manayı az çok 
deiiftiraı his bir fark yoktur. Çünkü 
(i, y, •) aynı kateıoridendir. Bqinci 
unsur inıilizce dilpnOf, rumcada (s) 
tekllne ılrmfttir. lncilizcede dtipniif et 
bl eörUnUyona da, kelime biraa dikkat-

lice okununa yine varlıjı anlaphr. Rum
cada "I" eberiya ortotrafl icabıdır. Kal 
cbnJına yerinde bir (ai) kendini ıös • 
terir. 

Bu bq unsuru teker teker mana • 
Jandınıbm: 

(1) UI - Ana k6ktilr. Burada "yük· 
teklik, IJllyWdOk, kuvvet, kudret,, bil • 
cfirir. 

Eğer phıs kastediliyona, bu sıfat • 
larla bir adam demek olur. Bu kelime, 
adam yahut bir adı olsun, kendiaile ta· 
rihin geniı bir aahuı içinde fazlaca uğ
rapbiliriz. 

Marr kelimenin Tur - an'dan üre • 
dilini söylüyor. Bunun için ikiye bö • 
lilnmelidir. Tur ve an. Biz asıl analizi 
ıördüğümilz için (tur) lu kelimeleri 
kendimize göre gözden geçirebiliria. 
Baıb Türk lehçelerinde de (tur) lu 
kelimeler vardır. 

Turan = Etrüsk illhıdır. (Anado • 
luda Duran adına dikkat. Tarih I). 

Turmus = Etriiak illhıdır. (Anado • 
Juda Durmuı adına dikkat. Tarih 1). 

Turaççi = (tur - aççi) hami, tef • 
katçi, istinatgih (Yakutçada). 

Turda = Mel:e, sığınacak yer, saye. 
Bu kelime buıiln Anadoluda (Tulda) 
olarak aynı anlamla kullanılır. 

Geçme namert köprürinden ko götiir· 
rin BU seni 

Yatma tilki duldasında ko yesin arswn 
ıeni 

Birinci tekilde Yakutçanın "r" si, A
nadolu türkçesindc "l" olmuştur. Bu 
iki harfin niçin değiştiğini analiz ile al· 
iki harfin niçin deği§tiğini analiz ile an· 

(2) Vt - Radllcal ldSktür. Sahihlik lanz: 
anlatır. Ana kökün anlamını üzerine al• Turda = uğ + ut + ur + ad + ağ 
1DJf oluyor. Bu halde ut = (uğut) = Dulda = uğ + ud + ul + ad + ağ 
(uf + ut). Uğut yani yüksekliğin, bO· Birincideki "r" yerine ikincide belli

1 

ytUdUIGn kuvvet ve kudretin sahibi de- ve phsl olmıyan, umumi, ıamil, her j 
melı: olar. yerde bulunur genif bir mana veren 

(3) ar - Yakın, muayyen, kat't bir ( • + 1) vardır. Bu suretle kelimede is
uha w o tabadaki hareketi gösterir tikrar yerine, umumilik ve gayri phsi
farkn temyb ettirir ektir. (ul + ut + lik taayyün ediyor demektir. 

Kmltllrl ... 1 

Tıp Fa~ültesinde 
Tedrisat şekillerinde 
yenilikler yapılacak 

· KWtUr Bakanlığı tıp fakWtesi ted· 
risatında ijnümUzdeki tedri8 yılı ba • 
şmdau_ itibaren bazı yenilikler yap • 
mıya karar vermi§tir. Bu karar üze -
rine Almanya, Fransa ve İtalya tini • 
versiteleri tıp fakWtelerinin talimat -
nameleri getirtilmiştir. Tallmatna • 
meler tetkik edildikten llOJll'& yapıl& • 
cak yenilikler tesbit edilecektir. 

iLAÇ KODEKSi Y APTIIULACH 

Sağlık Bakanlığı bir ilAç kodekai 
yaptırmağa karar vermJetir. Y'Ümda 
Ankarada bu itle mqgul olmak Gsere 
bir komisyon toplanacaktır. Oniver • 
site rektörlUğUnden bu komiayona 11 • 
tirak etmek üzere bir doçent isten • 
miştir. Doçent tıp fakUltesi tarafın • 
dan sec:ilcrek gönderilecektir. 

YENiDEN ORTA OKUL l'E LiSE 
AÇILACAK 

Kültür Bakanlığı bütün vilayetle
rin okul ihtiyacını yakından incele • 
mektedir. Önümüzdeki ders yılı ba • 
~ında ~ehrimizde üç orta okul ~ı1a • 
<-aktır. Diğer vfüiyetlerde alman ne • 
ticeye göre yeniden orta okul ve lise
ler açılacaktır. 

ORTA OKUL VE LISET.1ERDE iKiN
Ci YAZll.I YOKLA.MATjAR 

Orta okul ve liselerde ikinci yazılı 
yoklamalar evvelce gönderilen fmti • 
han talimatnamesine göre yapılacak • 
tır. Bu talimatnamede yapılacak de -
ğipneler bayramdan sonra BakanJık
ta toplanacak bir komisyon tarafm • 
dan tesbit edileek esas talimatname 

Facianın Sebeb 
fren bozukluğu ve 

nun verdiği 
fazla 

ağırlık 
Şişhane yokuşundaki feoi tram ı sının durdurulamamasım, 

vay kazası tahkikatına dün de de nm bu işi başaramamasına 
vam edilmiştir. Görülen lüzum ü- !etmektedir. Onun saaece el 
zerine evvelki gece tekrar bir ke- le de kazanın önünü a 
şif yapıldığım dünkü sayıda yaz- mümkün olduğu mütaleasıJlli 
ml§trk. Bu keşiften sonra ehli vu- sürmektedir. Bu yolda bir 
kuf heyeti, hazırlamakta olduğu aya başvurmanın elektrik 
rapora yeniden bazı cihetler kat • nin bozuk oldu~ hususun 
mış, fakat dün .a~m ~r~c ka- velce edindiğimiz mal1lmaU 
dar ra ponı yetıştırememiştır. Kur ve tevsik edici mahiyette b 
ban bayramından sonra müddei - duğu şüphesizdir r 
unmmiliğe gönderecektir. K' da k ltrik. f 

'f"dd . aza e e ıe 
J.r u eıurn.umilik, tahkikatın luğuııdan başka, yollara 

sorguya ve saır hususlara ait kı • kül' · · 
1 1. .. d" 1.. 

1 
memesının ve aynı snn annı gece ı, gun uzu ça rşma f 1 1 tr 

ti · d d" kşa .. • az a yo cmıun amvaya sr ne cesın e, un a m uzen ğı 1 ... da t . . lduğu, 
ta .1 b't• . . R d. a r ıgın esm o 
mamı e ı ırmıştir. apor gel ık . 

ten sonra, tahkikat yeni safhuma kuk etmektedir. Yapılan k 
girecektir. Yeni saflıaya ait tahki- rübelerinde, tramvayda 
katın istintak daresince yapılaca- tıkça tekerlekler üzerinde 
ğı tahmin olunabilir. de bariz derecede arttılt 

baskının tekerleklerin devir 
bestliğini takyit ettiği m .. 
olunmuştur. 

Kaza arabasının tekerle 
zerindeki çelik bandajın 
nın 13 milimetre old~gö 
tür. Halbuki, 16 milimetre o 
lizımgel~iği anlaşılmıştır. 

hazırlanacaktır. 
ur) ıı=a uğutur = tur büyüklüğün, yük- Diğer kelimelere gelelim: 

lieJdilln kuvvet ve kudretin bir sabipte Turkun = En eski türkçede bir rüt· HUKUK FAKtJLTESINDE iKi YIL 
tecelllsinl. tekarrür ettiğini gösteren be ve mansıp idi. Şimdi Yakutlar bu kc-1 VSTtJS'l'E DôNBNLBBIN DILEOI 

Evvelki gece yapılan keşif, ev
velki ke~ifleri tamamlayıcı mahi • 
yette idi. Elektrik freninin bozuk 
olduğu kesenkes tesbit Prlilmi~ ve 
kazaya bu cihetin başlıca blr b~ -

bep teşkil ettiği neticesine vtirıl • 
mıştı. Bu yolda kanaat hasıl oldu
ğunu gören tramvay şirketi, mü -
dafaa yolJu bazı itinularda bu -
Junmuş ve işte bunun üzerine id -
dia olunan itirazların varit olup 
olmadığının anlaşılması için, ye
niden bir keşif icrasına girişilmiş
ti. 

Keşif sırasında, vaktin 
ortalığın nisbeten tenha o 
rağmen, gene bir çok me 
lanmı~. tecrübeleri dikkatle 
diyordu. Müddeiumumilik 
mmca vilayete yazdan bir 
rede bütfin tramvay arab 
kontrolden geçirilmesi i 

bir kelime olur. limeyi at ve ökUz için "seçkin ve en. çok 
(4)" ov - Anlamın, Oaerinde tecel • makbul ve iyi cins,, manalarında kutla. Hukuk fakillteslnde iki yıl UstUete 

Ji ve tekarrUr ettiği en yakın sabayı ve nırlar. ımufta kalan talebenin durumu Kül • 
hadau ob·e -eya sü3·ey1 ...x.ıerlr A k u tür Bakanlığı tarnfmdan incelenmek-· Keşif, bu feci kazanın tahki • 0 

sa IU J • ...... • • Tuoramas = Kaya, kar, topra top ' te idi. Bu talebeler Bakanlıktan ken • 
randan mana b1r yer adı olduğu için bu- veya yıp. Bunun Tuorapas) ıekli d~ ~J>it .. llllJ.lıh• hiırarmt..ycL.to _ katım yapan müddeiumumi mua-

te, bu ıuzunıa ışaret efülme 
:ı\ı-abalar bugilnlera~ tetki 

w•1d obJ6 pluin kendisidir. • vardır. vali\ hakki is~~ijlsmU. Bakanlık l>u ..v1'4t ~ WM4J~ ~t:.ıuı ıu;ı.zw·J • 
f'rmt"- m&naYJ tamamlandıran, tı. Tuorçut = Orman ilahı i~. Ka~n isteği kabul etmemiştir. le yapılmıştır. Adli makam mümes 

simlendiren ektir. Şimdi bütün kelime- idi. Yollan iyi bilirdi. Tur kelımcsinın silinin nezareti altında yapılan ve 
yi birden okuyalım: sonunda "r" diltrnüş olarak bu mana • saat yirmi dörtten bir buçuğa de- bi tutularak, umumi vaziy 

ı·aporla ortaya konulacaktıı (UI ·+· ut+ ur+ ov+ ai) = (u· lan veren sekilleri de vardır: Tiyatro işlerimiz ğin süren bu keşif, iki yerd~ icra 
iuturoval) = Turova) yani temayila TO = Altay, Tclevüt lehçelerinde edilmek suretile, tetkik sahası ge-
ve tebrrllr etmft bir. BUyWdUlı:, yOk - A f ' 

'-·d --'-1bi ım dağ. iman reı·isörü, ausl un niı:letilmiştir. Keşim yapıldığı yer selı:Hk, kunet ve m;u ret .._ o a • Tu - mak = Eski türkçede (Orhun ~ 

YARALILARIN DUR 

Hastanelerde bulunan 
lann sıhhatleri günden gün nm bir yerde taayyUnUni tam ve mil • Yenisey) yolu kapemak. temsiHnde bulundu lerden biri, Şişli ile Hamidiye Et-

kemmel olarak anlatan leçlı:in bir keli· ku Bakanlık tarafından -~1 ... ve fal hastanesi istasyonlar ıarasın -
medlr. H. Reıit Tan t ~~&-.& dakı· hat üzeridir. ı~;;.er yer de, al-

şehrimize gelen Berlin operası baş &l&g 

leşmektedir. 

Beyoğlu, zükUr hastan 

ESE 8ECESt 
· Şehrimlsde bulunan Eceli talebeler Hı• kaA ye 

bu akpm Maksinı. salonlarında biyilk 
bir Eıe ıecesi tertip etmiılerdir. Gece 

nin cibel olması için bir çok sürprizler Müsabakam_ iZ 
I buırJammttır. 

Bayramın birine· Hilıaye mii.abalıamız için 
gilntl akşamt, uerilen mülalet bitmiıtir. Jüri 
!kinci gUnU heyetimiz bu hikayeleri tetki-
gündUz aut ke batl'amlfhr. Gönderilen lai-

15 de ve kayelerin •ayı~ (300) ü geçti· 
Akpm 20 d< • lı 
üçtınctı gUni; fi ~n bu tetkikin hır aç ııün· 

gündüz ı tle bitmetine imlıôn ,olttar. 
Saat 15 de v, Ba itibarla müaabalıa netice-
Akqm 20 de linin ancalı morhn ·on betine 
., A U B T Jofra olmabilecefi anl"fll· 

!l'tlrkçeye çeviren: Seniha Bedri Gaknil """"""ır. Netceyi martın on 
D&'cllnall sQntl: GUncllls 8Ut 14 de HtinJ• ilin eılehilecefimizi 
~ 'ft1atrolu GOLJllYBN ÇOCUK 
Yam Jıf. Kemal ve akpm mt 20 de 111JM70rru. 
opeNt YARASA TUrkgeye çeviren: 11..-----........ ----.1 
Ekrem Reşit 

Fran&ız tiqatrosa 
B. CEVAD mil HASTAIRERI GEZDi 

reji.arü profesCSr Bay Kart Ebert de tmcı daire ile hllnkalar istasyon • yatan Yelkenci Mehmet 
tiyatro illerimizi tetkike b&ilaırpetır. lan arasındaki sahadır • 

Jorj hastanesinde yatan b Kari Ebert dUn tuluat kumpanya -
larmdan birini gezmie bunların tiyat
ro durumunu gözden geçirmittir. DUn 
gece de Tepebaşl tiyatrosuna giderek 
Faustun ilk temsilinde bulunmuttur. 

Opera ifl için Almanyadan çafın
lan musiki adamı profesör Hindeml • 
tin bazı gar.eteler dibı şebrimhe gel • 
dfltnl yamıJllardı. Profesör dün gel • 
mit değildir. Buglln gelecektir. 

BugUn öğleden sonra. JdlltUr dlrek
törıtıfQnde Bay Cevadm bagkanlığı 
altında ilk toplantı yapılarak alman 
neticeler therinde ~k ve bir 
rapor hazırlan•caktır. 

Bayram tatili 
Bayram mUnasebetile resmt daireler 

Keşifte, 13 numaralı tramvay can Hasan Alman hastan 
arabasına binilerek yukarıda kay derek yatmışlardır. H.-..:.... 
dettiğimiz yerlerde bir kaç defa Iinde şiş vardır. Tekrar 
gidiş, geliş suretile bazı tecrifoe · alınacaktır. 
ler yapılmakla beraber, aynca ka
za kavsi de gözden geçirilmiştir. Alman hastanesindeki 
Devrilen ve par~alanan araba ka mm bumundaki yara iyile 
dar eski olması gözetilerek seçi • rağmen doktorlar kendisini 
len 1914 tarihinde yapılmış 13 nu neden çıkarmamaktadrrJar. 
maralı arabaya, devrilen arabada hastanede ya~n Ziraat 
otuz kişi bulunduğu ve her bir ki- memurlarmdan Bay Veh · 
şinin yetmiş beş kilo ağırlığında ramdan sonra çıkacak, e • 
oldufu farzedilerek hepşi 2250 ki- davi edilecektir. Bay Vebbt 
lo ağırlık tutan kum torbalan yer kadar vazifesine gide~ 
leştirilınit, ~ifte hazır bulunan- Alman ha&tane&ine giden 
lar da binerek araba harekete geti ci Mehmet dün bir m\1&111111-

ve mektepler bupnden itıöaren dart rilmiştir. Diğer taraftan arabaCla demiştir ki: 
gün tatildir. Befinci günU de puara te- kır kişi bulunduğu farz;edilerek "- Beyoflu Zükftr 
udilf ettilinden dalreler ancak pazar • tecrübeler tekrarlanırken, yUk art den memnunum. Ope 
teli at.hı açılacaktır. Bu saretle me- tnılnll§.tır. Sadrettine bH1'a'l8a med 
nmrlar bet sOn ladralaat etmft o1acak • Şirbt, elektrik freni bosuk ol- ranmı. Hayatımı kurtar 

HALK Ol'KRl'~TI 
Jardır. 4 

~ kurulacak olan clnfet ti • SBVtNDIRtLEN ÇACUXLAR aa bile, trlmftJ'JD .. treDl1e ur fl razı olsun. Fakat haStaıie 
yatron etnfmda incelemeler yapmak dunılablleceflnl, bu iP fttni&DID labalık oldufu'1dan rahat 

v:::ı~=~ üsere fllarlmln ıelen yUbek teddaat nz!:.zn~~:=·-= iti llflam tutma...., freni t'1 lcfa dim. Geceleri uyuyamıyo 
BaVP9"' P·l'nO'l'&rn tef•t. kurulu bapaaı Bay Cevat bu mn re etimelble ballı öWutmnı oitaya kü bı"r POk yaralılar, ka '<1·- n•• ... cHr. Bu arada Çoculdan Bllrpme Ka .. Bu ~--ıH-- ~ 
beraber birinci zu tlnrlncle ~•llflUlı:tadır. rmaunun KllçUkpuar nahlytll 4e Jetim atm.. itibarla uu.n.au&...- ft geliyor, inliyorlar. Ben i&Aı 

Matine: 16 da BAJ Cevat diln 6lleden enel profeıo ~UDU pylacHrmlttir. Da Dfthıi geıçıne ıtıen: muJıte- dinlemeye mecburum •.. - i' 
BEı:·oCLU Ç/ÇE< sar mimar Plldkle birlikte hutanelerl lif geldllerde ,api]arak, ftdyet Alman hastanesine ya~; 
Akşam 20.45 d cumltler •• plecelı: yıl hastanelerdel..-----------1m11 hakkmCla bu noldaClan aar1lı bir fi. 
HAL 1 M E yapılacak lnpat,,. yenililder etrafında Tavla müsabakası kir edinllmellne pbplmaktacbr. lla&tanelerde yatan 

2 inci ,uaa: Matine 16 da HALIMB cı. tetkllrat Japmifbr. öileden sonra Arabi, ya1mz el frenUe on dlıt, hepsi dün kendilerile _,.,..~ 
Akqm 20,45 de .BBYDOLU ÇIÇBOI Gnh'eı..,_ pderelı: tıp falı:Ulteaine atı- M1Jsa6alcalara i,tiral )'&1nll elektrik freıille yedi ve her arkadqınuza tramvay !:: = :•~J~: ÇABDAŞ . nacak ~t!erln imtihanında bulun. • lıaklanı vere11 iki fren bfrden kullamtarak da va edeceklerini•• büyik 
4 Unell gUntl: Matine 18 da BAUllB muıtar. ~entllk imtihanına 3 kıtl tfört metrede durdurulabilmi§tir. f.stlyeceJCterini söylemi 

Akp.m 20,45 de ÇARDAŞ ılrmlftia. lmtiban evrakı tetkik edile • kupon: 9 Ortaya attıfı iddiaya baabr.. rablal', istidalaruu ba 
Puar IODil 16 ve 20,~ de BA.LIM• celı:tir, lla tramvaı §irketia kar.a araba • _vereceklerdir. 
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Yabancı Posta Kırkından Sonra 1 
Pavlova'nın beyni Kan yerine.. ~ Azanı Teneşir Paklar ~~ 

( A t.1.lar aörO l 

Hakaret görmüı olan bir adam Yazan : Sermet Muhtar Alus 
kendi•ini tahkir edenin üzerine ==::&ıi!!· ... -· ................... _........ 6 • ···--··············································:z Rıoya<fa şt>hret kazanan büyük Rus

ların beyni için bir müze açılmıştır. Le
nin'in beyıııi oradadır. Balet artisti Pav 
1ova'hıo beyni de bu müzeye konula -
taktır. Moskovadaki müzede her beyin 
bir şiıe itlndedir. Ve her §İşenin üze
rinde bir etiket bulunur. 

setlerini muhafaza ederlerdi. Ruslarsa 
büyUklerinin dimağlarını muhafaza e -
diyorlar. 

yürüyerek bağırdı: a:a::ı• • r: .. :••• "1iiiiiiiiii!iiiiiiiS!liiillfü • ii::ESiiiEii:Eiiliii!S:.mmm:mmm:::ı 

F.:·:~iden Mısırlılar firavunların ce • 

Daha başka yerlerde, ölülerin suratı 
alçı ile alınır ve bu alçı muhafaza edi · 
lir. 
Dahabaıka yerlerde ise ölüler yakı -

lır ve külleri saklanır. 

- Bana sürdüğün bu lekeyi 
kanla temizliyeceğim! 

- Aman_, tlur. Daha kolayı 
var. Bir az benzin getireyim. O. 
nunla daha güzel çıkar! 

- Angenı! J 

Angeliki derhal dışan çıktı .. 
Gene nımca fısıltılar. Angeliki 
odaya girdi ; Hacıya bir lira uzat
tı : 

Londra mahkemelerinde yemin Hangisi daha 
hassas? 

- Pardon, bu lira bozarsiniz 
pasam? .. Bizim bakkal yetmis bes 
kurus alazak var. Lira veriyoruz, 
25 kurµs ufak para bende yok di· 
yor. Bir kaç gün önce Londra mahke -

l'llclcrinin birine Hindulardan biri bir 
dava ile alikadar olarak getirilmiş ve 
§ahadetine mUracaat olunması tazım geL 
l'lli§tir. f ngilterede yeminler, mukaddes 
kitapların üzerine edilir. Fakat Hindu, 
İngilizlerin tanıdıkları kitabı mukaddes 
saymadığı için hakim kendisine hangi 
kitabı mukaddes sa)·dığını sormu§, Hint 
li ise: 

- Bizim mukaddes kitab:mız yoktur 1 

Dediği için mesele çatallaımıı ve mü 

zakereden sonra içinden ıu tekilde çı• 

kılmıştır: 

I< ömürden 1Jağ 
çıka1ıyo1 lar! 

Almanya kömür araştırma heyetinin 
kömürden muhtelif yağlar ve bu yağ • 
lardan da sabun istihsal ettiği iddia e
diliyor. Yazıldığına göre Dusseldorf'da 
Paris arattırma hereti ile teıriki me • 
sai eden Vittondaki Marfiıe sabun 
Şirketi, rür üzerinde, uzun tecrübeler -
den sonra, Vittonda kömürden geniı 
mikyasta aaid istihsal etmeğe ve ondan 
da sınai yağları, sabun ve makine yağ 
ları }'9pmağa batlamııur. 

Bu kumpanya bir kaç milyon mark· 
1 ık bir istikrazla işe başlamaktadır. Bu 

Hakim şahide: 
- Dini itikadına göre hangi yemine 

karşı bağlılık hissediyorsan öylece ye -
min et 1 demiştir. 

Şahitd e elini kaldırarak: 
- Kudretli Allah namına yemin ede • 

rim ki yalnız doğruyu &öyliyecelim ve 
doğrudan başka bir ıey söylemiyece • 
ğim ! demiştir. 

Bunun üzerine hikim ıormuıtur: 
- Senin Allah dediiin kim? • 
Şahit cevap vermittir: 
Allah, KTiJna'dır. 
Ve herkes p.hidin ne dediğini anla

yamıyarak biribirine bakakalmıı ! 

"1 anrının giinünnde 
içki sattırmıyorlar/ 
1ngilterenin eıki batvekili olan ve 

timdi de Baldvin kabinesinde nazır bu
lunan Ramaay Mac Donald'ın büyük kı
tı bir meyhane açmııtı. Bu meyhanede 
her türlü içki satılıyordu. ıneilu ariı • 
tokrasisi buraya büyük bir rafbet ıcss· 
teriyor. Mac Donald'ın kızı habelin it
leri pek yolunda gidiyordu. Yalnız bir 
şey eksikti, o da bu son eUnlerde ta • 
mamlandı: Yalnız, Tınnnın gilnU o • 
lan pazardan ba9l:a haftanın blltlln gtin
lerinde içki satmak için kendisine "'mü 
sadei mahsusa,, verildi. 

Bir genç, doktora müracaat 
etti: 

- Lütlen •Öyler mi.iniz? Göz 
ıiniri mi, kulak ıiniri mi daha zi
yade haHcutır? 

- Bunu ne için •oruyorıun-
nuz? 

- Evleneceğim de. iyi ıarlıı 
ıöyliyen bir kız mı, yolııa renm 
yapan bir bayan mı alayım? lı· 
te buncla teredtliitl ediyorum!. 

Ne münasebet 
efendim 

Hôlım ıoruyortlu: 

- Bu bayanın ltolyesini ,aı. 
mıııın, ne tliyecelısin? 

- Ne müna.ebet,Bay ltalıim, 
ne müncuebet!. Bayan lıentlm· 
nin Çok açık göz oltlufuna iddia 
.diyordu. Ben de, balralım aai
ladıfım yeri bulacalc mı diye al-
mııhm! • 

Moda meselesi 

Hacı hemen elini keseye attı. 
Yetmiş beş kuruş çıkarıp verdi. 
Yeminlerin, kasemlel'in envaı: 

- Senden lira mr alacakmı -
şım? Vallahilazim, billahilkerim 
almam. Sizlere 75 kuruşum geçse 
kıyamet mi Lıpar? 

Angelikinin avucunda lira var 
mı yok mu, onu da Allah bilir ya ; 
yalnız elini uzatıyordu: 

-Bunu almazsaniz dariliyo • 
nım. O halde baska bir komsu 
bozdurayım! 

Hacı morarmr§tı: 
- Banger manger değilsek, 

küp üstünde otunnuyorsak artık 
yetmi§ beş kuruşun da hesabını 
mı dü2iineceğiz 1 Elmas parem al 
şunu, bakkala daya; 'dehle_ kera .. 
tayı! .• 

Sntmdan itti: 
- Ayak turabın olaynn uzat -

ma, götür ver; çabuk dön! 
tterken, titrek parmaklan ipek 

bluz içindeki etli ve gergin vücu· 
da değmişti. O elektrik cereyanı 

'"lroje ile Almanyanm artık yabancı mem --------------

Gen~ icadın kocaına ıilıôyet 
ediyor: 

gene her tarafını sarsmış, senaele
mişti. 

1-kctlcrden sınai yağ ithal etmiyeceği 
h~1c1p .... - .. ı... •• ,ı; .. 

Japon d;kıatörü 
Son günlerde kopan Japon isyanı 

dolayısile eski harbiye nazırı Arakiden 
bir hayli bahsolundu, hatta onun as -
keri bir diktatörlük yapacağı söylen • 
di, Fakat Japon diktatörlüğünü Avru • 
Pa diktatörlüğünün tıpkısı sanmak çok 
Yanlı§ olur. Çünkü general Araki'nin 
bütün gayesi, imparatorun kudretini art 
tırmak ve hakimiyetini genişletmektir . 

Kend: .. i Man5urinin istilasına önayak 
olmuştu. Demek ki yeniden iş başına 1 

geçecek olursa fütuhat siyasetini ilerle 
terek imparatorun nUfuzunu, kudret ve 
latvetini yükseltmeğe uğraşacaktır. 

General Araki sert, fakat diirüst bir 
adam olmakla tanınmış ve iki yıl önce 
'kabineden çekilmiştir. 
........ __________________ __ 

Polla hat,. rlerl · 

Feci bir kaza 

- Bilir •İsiniz? -
Düalrl Sa~ IOl'dtıldıunm:& ve 

ceınpları: 

1 - Bir Amerika cazcteıi her sayı· 
da ilandan en apfı kaç para kaza-
nır? 

- 100,000 lira. 
2 - Ağaca çıkan balık var mıdır 

\'C nerede bulunur? 
- Tekirbalıiının Hindiıtanda bulu 

nan cinai. 
3 - "Küçük parsalara ayırmasını 

bilirseniz hiç bir şey güç değildir ... 
r;Cizünü kim söylemiştir? 

- Henry Ford. 
4 - Jı yaparken ıarkı söyliycn a

namın daha çok iş gördüğünü, daha 
iyi yaptığını vt daha çok yaşadığını 
l:im söylemiştir? 

- c,rlyle (Karlil). 
5 - Traş bıçaklarn~a niçin "Jilet" 

i!!mİ verilir? 
- Büyük bir tra' bıçağı fabrikatö 

rünün adı Gillette (Jilet) tir. 

YENi SORGULARIMl7. 

- Nodyenin yeni aldıfr, fGP"' 
ı-,,. 11ördiin mü? J•te ıen böy_· 
lain. BOf*mclalri ıaplıamn n• 
halde olduğunu anlamak bile u
temiyoraınl 

- K11karvna lıarıcıfun. Ben 
•ana yeni ıaplıa aldığım zaman, 
a•ıl Naciye kııkanacaktır. Bale, 
görürıün. 

- Neden kıskanacakmıı? 
- Çünkü o zaman onunkinin 

moda•ı geçmİf olacak da ondan!. 

Her şeyi içinde 
Eczahaneden haDr bir ilôç al

mıfh. Kutu tenekedendi. Fakat 
ncuıl açılacağını bilmiyordu. Sor· 
du: 

- Peki ama, bu hangi tarafın
dan ve na•ıl açılır? 

- Merak etmeyiniz, icap eden 
malumatı lrutu içindeki tarileJe 

Angeliki çabucacık döndü. 
Annesi ve teyzesi de peşinden gir
diler. Gtlya bu bakal hesabından 
haberleri yok.. Fakat ikisinin de 
halleri büsbütün değişik. Misa • 
firlerine karşı daha güler yüzlü ve 
mültefit olmuşulardı. 

Esseyid gene kanapeye ku • 
rulmuş, alafranga olsun diye fesi
ni başından çıkanp dizinin üstüne 
koymuştu. Pürkeyif, lafı tuttur -
muştu: 

- Muazzez ve muhterem kom· 
şulanın, laf lazımya, biraz da kar
şınızdaki ahdi ahkardan bahsede
yim; kendimden söyliyeyim .. Ma· 
llımu irfanmız, bu ruyu zeminde 
tabayii beşer gfınaı1ndur. Her -
kes bir nesneye merak sardırır. 

Kimi meclisimizden dışarr, tavla, 
iskambil, dama, satranç kabilin
den lubiyata münhemiktir. Kimi, 
horoz döğüştürür, koç tutuşturur. 

Oazhçcşmedc Pamuk fabrikasın t - Japon parasının adı nedir ve 
da çalışan Hcrekcli 22 ya~ında Meh · kaç kuruştur? 

bulacak•ınız! Kimi, hayvanatı ehliyeyi, mesela 
tavuk mavuk, h'UŞ muş, at mat 
gibi ziruhları beslemekten lezzet· 
yap olur ... Ben fakirin merakım 

met, makinenin sağ tarafındaki pa · 2 - Uçan yılan var mıdır ve nere-
muk parçalarını temizlerken dikkat . ue bulunur? ADLiYEDE YENi TAYiNi ER 
Sizlikle sağ kolunu makinenin kayı!iı 3 - George Sand (Jorj San) ın asıl 
na kaptırmıştır. Kayış, Mehmedin ko· ismi nedir? Ankara, 2 (Telefonla) - Di- da ebyat ve eş'ar ile teveğğül... 

yarıbekirde yeniden ibdaı olunan Acizane, murane, karınca kara . 
ceza hakimliklerine Antalya ihti- nnca, kelamı manzum ile izharı 
ıaı hakimi Ömer Cemil, Adana tahassüsat... 

lunu parçaladığı gibi başından ve yii 4 _ ''Sır saklamasını bitmiyen hü· 
ıtlnden de yaralamış, zavallı amclr küm sUremez.,, sözünü kim söyle-
Cerrabpa.§8. hastahanesine kaldırıl · miştir? 
ıtll§tıl-. Yaraları çok ağırdır. 5 - 1talyanm Afrikada kaç müs· 

HIRSIZLIK - Gcdikpaşada Yeni temlekesi vardır ve nereleridir? 
mektep sokağında 6 numaralı apartı· -~-----------

ceza hakimi Hamdi, Kayıeri Elini cebine daldırdı. Defter -
müddeiumumi muavini Mehmed lerini çıkarıp önUne koydu. Birini 
Arıkan; hukuk hakimliklerine aldı: rtıanm bodrumunda oturan Cemalın 

ınanm hırsız girmiş, ne kadar eşyası 
varsa çalınmıştır. Hırsız aranmakta · 
dır. 

ZARFÇILIK - Mehmet ismindı; 
bir mUtekait Sinempaşa yokuşundan 
geçerken önUne çıkan iki kişi tarafın · 
dan zarfçılık suretile 24 lirasının do
dandınldığını iddia etmiştir. 

Etkilini tarif ettiği zarfçılar ara· 
nıyor. 

. HIRSIZ TALEBE - Ha~Tiye lise· 
6tnden Muzafferin paltosunu ayni mek 
~ talebesinden MUnir çalınış, Çarşı 
lçhıde Artine satmıştır. Palto Artin
den almmı§, sahibine verilmiştir. Pal· 
toYU çalan Münir, 1zmire gittiğindc>T 
Yakalanamamıştır. 

BAKKAL DtJKKANIND - Ka · 

sımpaşada lskele caddesir1e bakkal Dinar hukuk hakimi A,ir, Temyiz - Müsaadeniz raycgan bu -
Esndın dükkanına anahtar uydurmak rapörtörlerinden Ahmet Galip, yurulursa, hadii suda olmazsam, 
suretilc hırsız girmi~. sekşen liralık müddeiumumi muavinliklerine ahiren keşidei silki nazmeyledi -
eşya çalmı~tır. 

Bursa müdeiumumi muavini Fah- ğim manzumelerin birinden birkaç HARAÇ iSTEMiŞ - Sabıkalılar -
dan Arnavut Süleyman ile Salih ev • ri, Kırklareli müddeiumumi mu- beyt okuyayım: 
velki gece saat yirmi dörde doğru avini Cemal, hukuk mezunların- Fey fayı hayatı latenahi 
sarhoş olarak Abanozdan geçerlerken dan hakim namzedi Muhsin; müı- Kahretmede takatü rehayı 
Snlih, Silleymandan haraç istemiştir. tantikliie Midyat sorgu hakimi Bitişikten bir çığlıktır koptu. 
l ı istek Uzcrine iki sabıkalı arasın- Mehmed Sadık ve Tunçli müdde Sanki etten et kesiliyor, öyle acı 

<la kavga çıkmış, Salih bıçakla Sil • iumumiliğine Yusuf Hatemi tayin acı bir feryat. 
leymn.nı başından yaralamı~ır. 

edilmitlerdir. Hacı, bu bağırtıları işitecek 
DIZKAPAGINDAN - Pangaltıda halde mi? Kendini sunuhatmdan 

oturan Mafri, evine giderken ayağı ---------------
kayarak düomUıs, sağ ayağı dizkapa - lunda oturan İbrahim bisikletle Bo • c!ıoğma mrsralara ve he~·itlere ver-
ğından kınlmıştır. Ma!ri Sen JorJ ğazkesen caddesinden inerken dü~ • miş, dünyayr görmez, ~·er yerin -
hastahanesine kaldrnlmıştır. mU., yaralanmış, hru:ıtahaneye kaldı - den oynasa duyamaz halde, oku · 

DOŞVP YARALANDI - Beyoğ - rılmıştrr. , mada: 

Sabrım tükenip gedaya döndüm, 

Yok derdime bir ilacı tafi. 

Angeliki çırpınıyordu: 
- Kale duymayor musunu7.., 

sizin evde bağırıyorlar. Bu patir .. 
ti ordan geliyor! 

Madamalar da ayaklanmış, 

öbür yüzdeki duvarların pencere
lerine koşmuşlardı. Dana, feryat. 
lan duyabildi; onun da etekleri 
tutuştu: 

- Aman ateş mateş, yangın 
mangın çıkmasın! 

Haydi o da öbür tarafa, pencc. 
renin önüne. 

Edanmıın acı acı sesi ortahğr 
çınlatıyordu: 

- Rabiyeciğim, Rabiyeciğim ! .• 
Yavrucuğum gidiyor a dostlar!.. 

Bu memlekette hekim, hoca yok 
mu a müslümanlar? ... Kaşif efen
di oğlum, şu Arab mıdır, çorap 
mrdrr, hangi mabeyinci ise köş • 
künü bul, içeriye haber et; kay • 
natanı yakalayrp getir! .. 

Ayşe kadının r:;esleri: 
- Taze saatlerce iki büklüm 

oldu; babasının esvaplanm üti.i • 
liyeceğim diye canım tüketti. El
bette kamının sancısı tutar. Her • 
kes gibi değil ki, yanm ... 

Gene Edanımın yaygarabn: 
- Zavalbcrğm bu kadar işin 

üstesinden gelmeğe takati var mı? 
Gene karnındaki damarlar birbi· 
ri üstüne bindi galiba. Kördüğüm 
olduysa işimiz var ... 

Hacı Danada duracak hal 

kalmamıştı. Lahavller savura sa • 
vura, kaşla göz arasında gene ya
kaladtığr canamnm eli avucunda, 
kulağa fısıltıyı unutup taştı: 

- Benden ne istersen, ne is • 
terseniz söyle. Almazsam dürzü 
oğlu dürzüyüm !.. 

Angeliki diyordu ki~ 

- Sana masraf yapazayım? ... 
Hayır istemem ağrrlık vermek. 
Bana bir arsin kordela al; nasin 
seni basimda tasiyorum, o da 
benim basimda dursun! 

Esseyid: (Hay hay huriciğim, 
emret!) diyerek sokağa fırladı; 
yolun karşı tarafına atladı. A,."3. • 
ğı doğru yürüdü. Bakkalın soka • 
ğmdan geliyormuş gibi yaptı. E • 
vine girdi. Mutbağın penceres~ne 
geldi 

- Ayşe kadın!.. 
Cecap yok fakat kapı aralık . .; 

!çcl'iye girdi; orta sof aya çıktİ. 
Edamın, ayak sesinden dama

dının geldiğini duymuş, bir ke • 
narcığa sinivem1işti. Burununu tut 
tu 

- Amanın adostlar, burnu • 
mun direği gitti; mide çanağım 
altüst oldu .. Bu ne rakı kokusu? .• 
Bir lacivcıt boya kaldıydı, popul
dak o boyayı da boyadı dese ne .. 
Artık muinimiz sen ol, ey kudret 
ve ku\·vct sahibi T~mım !.. 

Dana, o geceyi gah tatlı. gah 
korku~u. baştan aşağı karışık rü • 
yalarla geçirdi. Ortalık her.üz he
nüz ağarmağa başladığı sıralar • 
da, ev halkı uykuda iken, iskele 
yolunu tuttu. 

Gündüz Adada ne yapacak ki? 
Onun işi hava karardıktan son • 
ra; gece. Daireyi sermekte mana 
yok; en doğntsu iş1ne devam. Bu
nunla beraber, gitmeğe de mec • 
hurrJu. 

(Arka11 'ftl') 
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B. 2824 l - Yelek blGzu. Zarif açık 

renk taftadan, kollar kabank, bu blGza 90 
~tim ıeniı 2 metre 35 aantiın kuaıaı 
lbımdtt. 

B. 28201 - Akfam tilQzu. Göğüs gc
niı. kollar yukan uyrılmı:ı ve 90 san • 
tim geniı l metre 65 aantim kumaı kl
fidir. 

B ayanlara: 

Tiyatro 
Ko 
s 

ns 
A 

VAKiT 

MODA 
SALONU 

ıaıe 

er 
L 

Y28274 

..·. UDll 

ve 
o N 
Yeni 

BEY ER 
Modelleri 

daha büyük bir mevki kazandırdı. 
- , Moda, blUza son zamanlaraaı yaz bluz için de no· santim geniş ; 

liğinde bir metre 65 santim ipe1' 
kuma.5& ihtiyaç vardır • 

• . • Adabı Muaşeret iv otları ••• 
Blilz şimdiye kadar spor elbisesi, 
yahut kostümlerde giyilirdi. Fakat 
son günlerde tiyatrolarda ve ak -
şamları ı;alonlarda, Briç masala -
rmda, öğleden sonra da çay ·ziya
fetlerinde bluz daima tercih edil
mektedir. 

B. 28165: Jabot ile tezyin edil• 
miş Taft kumaştan olan bu blüzUJI 
ismi gençlik blilzudur. Kollan bol
dur. 90 santim genişliğinde iki met 
re 35 santim kumaşa ihtiyaç var " 

dır. 
\' eıneklerimizi
nasıl pi~irece2iz 1 
Kırmızı Lahana 1 
Kırmızı lahanayı pişirmek için 

uzun Lamana ihtiyaç vardır. Hal -
buki bi'raz - bir çorba kaşığı -
zeytinyağı ilave edilirse pek ça -
buk pişiriHr. 

dar bırakılır. Domatesli et suyu -
nun içinde on dakika da ateş üze
rinde yine bir tahta kaşıkla karış
tırılır. Domatesin püresinden de 
domates çorbaı;ı bu suretle yapı -
lır. Yalnız bunu süzmek lazım de
ğildir. 

Domates Çorbası 
Mem1eketimizde ekseriyetle Aqaklar 'lle Kafalar 

domates ya salata halinde çiğ ya- Koyun, kuzu ve sair hayvanla
hut da makarna ve yemeklerde nn kafa ve bacaklarım bizde ma -
salça olarak yeniliyor. Halbuki aJesef umumiyetle fırınlarda ka -
bütün gnrp memleketlerinde çor - vunırlar. Bu suretle bilhassa hay
basr adeta haftanın iki gününde vanların bacaklarında en mugad
ve ekseri)'~tle hatta pazar günleri di maddeler de kaybolur; lezzeti 
yemek sofralaı ından eksik olmaz. kalmaz, kuru kuru tuz ve soğan -

Taze domatesten yahut püre la yenir. Halbuki bu bacaklar ve 
domatesten gayet leziz ve mugad- kafalar mükemmel bir surette kay 
di çorba yapılır. Taze domates ev- natıldıktan ve içlerindeki kemikler 
vela küçtik parçalara kesilerek et rle temfalendikten sonra kaseler 
suyu içinde güzelce pişirilir, daha içinde soğ"utulur ve ince ince ke -
sonra süzülür. Bir tava içinde bi- ı:.ilmi~ soğan ve biraz da sirke ile 
raz tereyağı ile bir baş soğan içi - yenirse hem mükemmel bir ~·az 
ne ince ince dilimlere kesilerek yemeği olur; hem de bunlardaki 
biraz krzartıldıktan sonra tavaya mugaddi kuvvetler boşa gitmez. 
bir çorba kaşığı ve pek ince ir - Tesadüfen gelecek misafirlere de 
mik unu tereyağm içinde bir tah- daima mükemmel bJr y~ı~ıek_hazır 
ta kqıkla koyu bir renk alasıya ka bulundurulur. . . . 

1 - Bir bayan isterse daima 
bir erkeği hariçte uf ak bir baş ha 
reketile selamlar. Bir erkeğin bir 
bayanı evvelce sel8.mlamasr adabı 
muaşerete uygun değildir. 

2 - Bir erkek, bir bayan ken -
disine evvela el vermezse baya -
nm elini tutup sıkmamalıdır. 

3 - Bir evli bayan odaya ya -
hut diğer bir mahalle bir erkek 
girdiği takdirde kim olursa olsun, 
oturduğu yerden kalkmaz, evli de
ğilse ve içeri giren erkek pek yaş· 
lı ise ayağa kalkar. 

4 - Bir erkek bir bayanın da -
ima sol tarafında yürür, yahut o
turur. 

5 - Umumi mahallerde ba -
yanlar mümkün olduğu kadar ar
kalarını duvara çevirerek oturur
lar. 

6 - Bir bayan daima evvel bir 
erkeğe takdim edilir. 

7 - Misafirlerine bir bayan, 
ister kadın ister erkek olsun ye -
mek ve ispirtolu yahut ispirtosuz 
içkileri teklif, çay ve emsali içkile
ri de bizzat bardaklara doldura-
rak ikram eder. 

8 - Bir merdivenden çıkarken 
yahut hir yere girerken bayan da
ima bir erkeğin arkasmdan gider 

9 - J{ezalik umumi mahallere 
kahve ve lokantaya girilirken ba -

B. 28241 numaradaki yelek 
blilzu ismi verilen blUz zarif açık 
renk Tafta'dan kolları kabarık, 
yakası yarım açıktır. Doksan san -
tim genişliğinde iki metre kuma!5 
bu blUz için kafidir. 

B. 28201 numaradaki modelde 
göğı;ü geniş ve kollar yu -
karı sıyrılmıştır. Bu kibar 
blfümn ismi "Akşam bluzu dur,. 
Yapmak için 95 santim genişliğin
de iki metre 15 santim plise ku -
maş lazımdır. 

B. 28202: Siyah yahut renkli 
kadifeden kürk tezyinatı ile, rağ
lan kolarile bu Kasal namı verilen 
elbise de pek şıktır. Arkası açık -
tır önü kapalıdır. Doksan santim 
gcni~liğinde iki buçuk metre ku -
maş bu Kasal için kafidir. 

V. 28274 : Akşamlan giyiletı 
bluzlar üzerine de alelumum kiir1' 
ten, kadüeden yahut kürkle süs • 
lenmiş kadifeden Cape (kep) gİ" 
yilmektedir. 90 santim genişliğin • 
de bir metre 20 santim kürk ku • 
maş yahut bir metre 65 santim ka• 

dife kafidir. 
B. 28243: Taft' dan yapılmlf 

pek şık olan bu akşam blUızu içiı'I 
de 10 santim genişliğinde bir ınet
re 50 santim Taft lazımdır. 

DiKKAT: BlUzlan ve emsali 
bir çok şık elbiseleri ucuzca kendi 
kendinize yapabilmek için lüzuIIl"' 
lu olan modelleri ve patronları ~ 
cuzca ''VAKiT,, tstanbul Ankar' 
cadesi "Moda Salonundan,, te • 
darik edebilirsiniz. Her gün saa$ 
1 den be~e kadar açıktır. 

Dışarıdan da posta ile siparif 
kabul edilir. 

K. 282n:5: Gündüz giyilen hu 
ruba siyah kadifeden yapılmtştır. 
Beyaz ipekten bir hlC1z ile giyilir. ,,_ 
Ruba için 90 santim genişliğinde __________ ,..,,,_ 

üç metre 40 santim kadifeye be -

--
yan daima erkeği takip etmelidir. 

1 O - Bir bayanın umumi ma -
hallerde avak ayak üstüne atarak . . 
oturması ada9ı muaşerete ID?ga • 
yirdir. 

Gramofon plakları 
Çok oynanmış gramofon pıf.1'• 

lan bazı fena fena ses verirler.~ 
plaklar bir ipek kumaş pal'Çd 

8 

ve gaz yağı ile silinirlerse te~ 
berrak ses çıkarırlar. 

1 



Garbo, Yıldız Olmada~ 
Bir Boksörle Sevişmişti! 
'Peterseni Sahiden Sevmiş miydi? Cilbertle 
Ştiileri Sevişinden Biraz Daha Fazla! 

Garbo, "Seylap,, filminde 

"llahi Kadın,. ın son filmi gösteril -
meğe başlanınca gitmiş, görmüş ve gc-' 
çen cumartesi günü çıkan "Haftanın si
neması., sütunlarında bunun kritiğini 

etraflı surette yaparken, ".İlahi Ka -
dın,. ı bu filmde yadırgadığımızı anlat
mış. yazımızı şöyle bağlamıştık: "Yeni 
"Anna Karenin,, filmi, orta bir filmdir. 
"ilahi Kadın,, ın bundan sonraki filmi• 
nin ve o filmde kendisinin nasıl ola -
cağı, merak edilmeğe değer. Bizce bu 
film onun için bir duraklayıştır. in • 
hitat devresinin başlangıcı, diye tefsir 
etmcğe kıyamıyor, beklemeği tercih c -
diyoruz! .. 

Bir İngiliz gazetesi, Greta Garbo 
hayranları için bir teselli, bir ümit veriş 
mahiyetinde sayılabilecek olan şu sa • 
tırlan neşrediyor: 

"Garboya ait haberlerin ve dediko
duların arkası kesilmez. Günün birin
de Amerikalılarla bozuştuğu, pılıyı 

... .. it .. . \ 

Komik artist Cak Oki ile yedi dan söz, "Kolicet" isimli Amerika filminin b ir sahnesinde. Bu sahnede bir konupra 
var. Konuşmadaki nükte, pek alameriken! Manalı bulacağınızdan, hoıunuza gideceğinden ıüphe ediyoruz; bununla be • 
ra'ber, biz notedelim de! .• Cak Oki ile aannaş dolaş olmuş, öpüıen sarışın kıza, soldan bat taraftaki ıiyah ıaçlı kız, fÖT

le diyor: - Ona öpücük verecek ne var sanki? Haydi, onu bırak da bizimle beraber gel. Bir milyon dolann varisi olan 
birisi, bu aktam bize bir radyo partisi veriyor! - Yaa! Peki, bu radyo partisi nedir? - tıte bu mirasyedinin bütün v• 
n, yoğu! 

pırtıyı toplıyarak Amerikadan Avru • _._.,,.___,_ __ .....,_,,,..,._~ ..... --..... ---------------. ...... ---------------• 

Gccrbo, ''Çalınmı§ tı§k,, da 

~ClJ' ... _ ,, v ~-•· K • • d . vv, ATwı~e natın,, e 

paya gittiği söylenir. Ertesi gün bil -
tün bu haberlerin yalan olduğu anla
şılır. Daha sonra onun ağır bir hasta
lık geçirmekte olduğu hakkında ha -
herler çıkarken hastalığın adi bir nez
leden başka bir şey olmadığı hemen 
söylenir. Kah onun çalışmaktan vaz
geçeceği, kah Amerikadan İngiltereyc 
geçeceği, kah geçmiyeceği anlatılır. 
Ve günün birinde Garbonun giyinişi· 
ni, makyajını, tarzını, üslObunu de -
ğiştirerck ortaya gene bütün kudreti
lıe çıktığı görülür. 

Ömründe bir tek role bağlanmış 
san'atkar aeğildir. -'ffollivuda ilk git -
tiği zaman, kendisine yarn.şmıyan rol
ler almıştı. Vaziyeti sağlaştıktan son 
ra iş değişti ve Garbo, hemen her eser
de değişen şahsiyetilc bütün dünyayı 
sardı. 

Garbonun gelecek eserinde yep -
yeni bir şahsiyet olarak karşımııa çı
kacağında şüphe yoktur. Bütün şayi -
alarm, dedikoduların sonunda çıkacak 
bir hakikat varsa o da budur.,. 

Biz de, bu yazıda kuvveti~ umulan 
yeni vaziyetin bilhassa bu sefer haki -
kat olabilmesini, yeni filminde müsbet 
netice ortaya koyabilmesini temenni e
derek, bu yıldrza ait başka bir yazıyı 
kısmen tesbit ediyoruz. Lui Dölapre ta
rafından ya7.ılan ve bir Fransrz gazete• 
sinde çıkan yazıda, Greta Garbo hak -
kında uzun uzadıya maKımat veriliyor. 
Bunlardan bir kısmı bilinen şeylerdir. 
Fakat bu arada, bilinmiyen, hiç değilse 
pek o k~dar malUm olmıyan, bilenleri 
az bulunan bazı §eyler vardır: 

''Garbo annesini çok sevdiğini, ondan 
bir ağır söz işitmediğini, gözlerinde hiç 
bir zaman bir hiddet §imşeği görmedi • 
ğini, onun şefkatini anlatacak kelime 
bulamadığını söylüyor. Çektikleri sefa· 
letten dolayı küçük bir şikayette bile 
bulunmazmış. Bir çok eski şarkılar. es 
ki hikayeler bilirmiş. Vaktile bir şapka 
dairesinin küçük satıcısı olan Garbo, ilk 
çevirdiği filmde, bir zaman kendisine 
iş vermiş olan mağazaya şeref vererek. 
teşekkür borcunu ödemiştir. 

Zahirde Greta Garbonun hayatında 
aşkın hiç bir rolü yoktur. Onun arka -
sında bir erkek gölgesi görülmez. O -
nun Con CHbertle olan aşkından çok 
bahsedildi. Fakat bu aşk gerçekleşmiş 

değildir. Çünkü Con Cilbert artistin kal 
bini kazanmak yolunu bulamamıştır. 

Bunun için Greta. ondan çok çabuk u -
sanmıştır. Bir pa:ı:ar yıldızların plajı o
lan Santa Monika'ya gidiyorlardı. Cil -
bert. arkadaşlarına maerurane bir eda 
ne "oradan evlenmis döneceğiz! .. de -
mişti. Döndüler. fakat evlenmeden! Hat
t! araları da açılmıştı. Cilbet, teselli 
bulmak için kendisini viskiye verdi. Ve 
beş sene sonra da öldü. Garbo. ona ça
IJ!mak ve yaşamak zevkini vermek için 
kabil olan her şeyi yaptı. 

Gretanın sahne vazıı İsveçli Moris 

Amerilta yı7dızlarınclan Ddma 
Bayron, bir mvare elbisesile .. 
Eıki Yunan kıyafetinden mülhem 
olan bu tarzda giyiniller çoğalı
yor. Baloya giderken naııl giyi· 
neceklerini dü§ünen kadınları a
lakalandıracak bir model! ---
Ştillerle olan alakası, daha ziyade es • 
rarcngizdir. Yıldız, "Ben her şeyi ona 
borçluyum. işin sonundan mes'ul de -
ğilim. Bu benim hatıramda boğulmuş 
bir acı şeklini almıştır. Daima yaşı • 
yor.,. diyor. 

Burada acıdan ne diye bahsediyor? 
Greta, sadece takdirkardır, Fakat Ştil
ler aşıktı ve Garbo nazarında bir usta
dan başka bir şey olamadı. Grcta, onun 
bütün nasihatlerini dinledi. Bununla be 
raber onu sevmiyordu. Artık Gretanın 
şöhreti dünyayı tuttuğu zaman, bu yıl· 
dızın elinden kaçtığını anlamış ve ken -
disini kafi olarak terketmişti. 

Hiç kimse Greta Garbonun ıztırap -
tarını anlıyamamıştır. Bir hıidise ken -
disini şaşrrttığı zaman ortadan kaybo -
lur. Ya klirük bir villiich yahut bir ku
lübede veya <lcniz kemırlarında sakla -
nır. O ya~r,·an he,,e~an11 ruhlara hitap 
eder. Saatlerce hali yerlerde dola~m. On 
sene evvel kızkardeşi ölmUştU. O za -
mandanberi ağladığını gören yoktur. • 

Stokholmdc daha on altı yaıında iken 

''Hamlet,, Filmi/ 
Vilyam Şekspirin "Hamlet,, isimr 

şaheseri, lngiltcrcde filme almıyor. 

&ere ismi konulan Danimarka Prcn 
si rolünii, geçen ::ıayfada Cin Parkerlc 
karşı kar~ıya. resmini gördüğünüz Ro 
bert Donat almıştır. Filmin senaryo· 
sunu Miles Malleson yazmıştır. Fil -
min reji işi de, Kameron Menzi ile 
birlikte kendisinin UZerinde olmakla 
beraber, vazıyet ınsınen DO)leaır . .A • 

sıl rejisör, Aleksandr Kordadır. Alek
sandr Korda, "Biz bu filmi, içten can
lı ruh tarafı kuvvetli bir eser olarak 
ortaya koymak istiyoruz. Dahi şairin 
eserinden ilham alırken, mübalagaya 
kaçmamağı da gözeteceğiz!,, diyor. .. --

"Havada 13 saat,, isimli filmde 
birlikte oynıyan Frcd Mak Murrey 
ve Diyn Cagger, şimdiye kadar bir 
düzüne filmde beraber oynamışlardır. 

Bu iki artist, studyoya ayak basma -
dan da birbirlerile tanışıyorlarmış ve 

"Y a§lı erkeğin tempoau,, adlı 
Amerikan filminde, Erik Blorla 
Greyı Bradley arasında alameri· 
ken nükteli bir konıqma: - Bel
ki inanmazsınız, Miı; fakat emin 
olunuz, peıim sıra tam on kadın 
doltı§ıyor! - Hepıine de böyle 
ate§li tı§ktan mt bahıediyorm
nuz? - Hayır, onların kocaları• 
nı, geceleri geç vakte kadar poker 
ma8ası bQ§ında alıkoyuyorum! 

aralarında ötedenberi samimi bir ar- ______ ..,...,. ________ _ 

kada.şlık varmış. İkisi, bilhassa bera-
ber oynadıkları filmlerde muvaffak 
sayılıyorlar. 

bir delikanlıyı sevmişti. O zaman Gre
tanm adı Luiza Güstafsondu. Delikan
lı boksör Kari Petersendi. Hayalen ev
lendiler, hayalen bir çok çocukları oldu. 
Hakikatte de belki böyle olabilirdi. Fa
kat talih İ§i başka yola çevirdi 1 

Karl Petersen, harpte aldığı Brison 
adiyle bir meyhane açtı. Küçük Greta, 
her akşam oraya geliyordu. Biribirlerini 1 

görüyol'lar, sevişiyorlarrh. Karl boksör 
olduğu için bir konturat yaparak Lon -
draya gitmi~ti. Orada müzik hol artis
ti oldu. Greta gözleri yaşlı olduğu hal· 
de yine gülümseyerek büyük bir cesa • 
retle sevdiğini vapura kadar götürdü 
Gemi gözden kayboluncaya kadar rıh -
tımdan ayrılmadı. Sonra elindeki me -
nekşeleri denize atarak ilk aşkr için ağ
laya ağlaya evine döndü. Bundan baş
ka aşkı olup olmadığı bilinemez. Fakat 
her halde Peterseni unutmamıştır, sa
nılıyor. Hiç değilse büsbütün 1 

Bir gün Holivutta buluştular. Pe · 
terseni ilk görüp tanıyan yine Greta idi 
Kollarını açarak ona doğru koştu ve ba
ğrrdr: 

- Bonjur, Kart 1 Nasıl h~tırlıyor mu
sun? 

- Evet, Grcta 1 

Fakat Petersen, a'kına dair konuı -
mak isteyince Oreta mUsaade etmedi: 

- Artık bunlar geçti. Karl 1 
- Yerine neleri koydun? 
- Çalışmayı ve ciddiliği 1,, 

Amerikanın yeni yıldızların-
dan Jil Deyn, kendiıinin düfÜn· 

düğü tarzda bir plaj giyiniıi orta
ya koymuftuT. Yukarıdaki, onun 
bu kendi zevkine uygun plaj kı· 
yaletile çektirdiği reıimlerinden 

b• "d" ' ırı ır •• 
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Kar~HC Bir Kıdıı • • • s p o 
Bir aoa ballar pnünün ıııkla· 

n Paria aohk1armı a,dmlabrken, 
kiralık Wr araba, Pariaiıı en fakir .............._birine Apb. Ara-

.. -- ....... lrap111 açıldı Ye 
- .... s• rla IObia aJÇr&Cb. 
K•ıl'ni .. llırm..U için bqma 
Wr lmlmlete, ellerine Ye kollarına 
llSUD UUD bir eldiYen 1eçirmİf, 
aacak arat.cıya para •ermek için 
•ohmu aattılı zaman ıliıünde 
elmular pınldaımt ve arabacmın 
ıözünli kamatbrmıftı. 

Arabacı bir teY ılrmemit ıi· 
bi hareket etti ve arabumı ıü
rüp ıittL Fakat ıöpünde elmu
lar JaD&D ba kadmm bir bmız 
JUYUma henzi1en yere ıirmeai 
ona bir hayli dütündürmüt ve ni· 
ha1et n•anenin hail aihirbazlı· 
:r... • • 1 d b" •• •- ınanaa w ann an ınnı ta-
pdıima inanarak, vakayi oiluna 
ela anlatmıfb. 

Arabacı Jakm otlu, hadiseyi 
derin bir merak ile dinledikten, 
sonra babumm anlattığı mal6-
mab bir kltıda kaydederek poliı 
müd6rilne ainderdi. Poliı mü
dürii ReJDi k&iıdı almakla bera
ber aldmı etmemit ve kağıdı o
kuduktan aoma laer tünkü aibi 
Madam Voiaio'ia majaauaa ait
mifti. Baran hltün Paria pide
lerinin toplandıiJ, alıt Ym'İf ettik· 
teri yerdi. En tık, en pabah ko
kular, eldiYenler, Jelpueler, 
mendiller burada Atılırdı. 

Polie müdürü buraya airdiii 
zaman Madam, aüzjde miifteriıi
ni aüler yüzle karpladı Ye sordu: 

- Buainlerde kadmlar koca
larmı hep zehirli,.orlanmt 1 Aslı 

JIU? 
~"1i~.u.~· F..J.:.l U.... L.. ifil· 
tifine inanmamalı!. 

Polia müdürünün gizleri bir· 
denbire, buranm en deferli müt
terileri arumcla olan Bayan Mon· 
teapan'a ilifti. Bayan lmk Jqm

cla Ye bir kaç çocuk anuı idi. 14 
üncü Liiinln kalbini &ftlJ'&D bu 
kadın hiJ& süeldi. O, da koca
larmı zehirliyea bclmlar bah
aine karqtı •• merakla ıordu: 

-Ba ahi mi? 
Polia mldürii temin etti: 

- Hayır. Kanlan tarafm· 
dan sehirlendikleri liylenen ko
cal..- Solu. fula yemek Jemek 
,.adnden iliiJorlar. Hiç bir ha
dbecle zehir izi bulamadık. 

- Çok tGldlr !. 
- Fakat ikide bir imzasız 

mektuplar alı,.oram. Buaün de 
bapldl. 

Madam, o kadar hula yerin
den upadı ki bir eaana ıiteai yere 
dütt& " lmıldı. Ortalıiı müthit 
bir kaim bplemqtı. 

Madam koD1lflll&la devam et-
ti: 

-2'..WMWye-

taqı'in haatahimdaa l.hMltl
ler. MMme•I, Ja tolup .._. 
;ralnad llecek. 

lBTABUL - 11 dau mUIUml. 11 ba 
...... 11,11 malıteHt pWdar nya retrana 
mlllklll 30 lllela'1ll muhtelit eeerlerl (orkea 
tn. kemu, JQaao) p1lk 20,30 llttıdyo or 
lmlltnlarL 21.IO - baberler. Saat 22 den 
..... Audol1I .,._m swteıere mahsuı 
1ııaftdl9 --* YWlleoeldlr • Çilnldl Madam Moateepan, 

Kralın kendw..ı.a ....... _ ..... B--0--R--S-A-... 
•Jmıe11na taha..al etmiyor, 
Kralm bitin tkdel.mı birer bi- a. a . •• 
rer mahvedW-du. Rak:L-ı--1 .. ------·------•1 .,_. uwwrr m krala,.... ............... .... 
nin her biri, ya uzun bir hutabk ,.. - ıh ....... ar. ....,..,. 
yiisünden harap oluyor, yahad wa u .. ._,. ..... ..,...,..,. 

ölü1or, fakat bu eararenaiz lıa
diıelerin mahiyeti anlatılamıyor • 
du. 

Poliı ~üdürii, aon mektubun 
verdiii mal\lmatı bimt dmme
ie çabıtı ve muavini Relin ile la· 

rif edilen yere sitti •• tarif edilen 
eve ıirdi. Karplarma çıkan lhtl· 
yamı aizını tıkayarak bir kenara 

... .., -
lU
l8'7.
tbr>. -

•BrOUel W.-
• Atma H • 
• OlıaeYre t@. -

• &orJa lll. -
·~88.·· 
....... W>-
•lltokbolm ili -

•Y17U& 
• llaclrtd 
•BullD 
• Vart0•• 
• BudaPett• 
• BtlkNf 
•Beıcru 
•Tokobama 
•AJtm 
•BanJmot 

u.
- l7 -

ili-
H
~
lK -
62-
1$4 -

1167---
abnak iıten deildi. .llatiyar ada-••----

0
-1!-K_L_l!_lt·---

mm üzerinden analatarlar alma· 
• Lıoadra sıuo • Vl7&D• '.ı8b 

rak her tarafta d.._&IL Kapıla- • NftJOl'k 0.8069 • lfadrtd r> a 
rın biri bir harabef• çıkaıor, ft • Putl ll.08 • BertlD U812 
harabeden ıeçildildea IOlll'a Wr • llDino l0.067& • Varpa 6 W 

• Brabeı '-'1tDO • Budapefte '08 
kapıya yanlıyordu. PolİI moda- • AUna 88 anr> • BOknt 108 8WO 

rü gözünü anahtar deliline uy- • OeaeYre I! f8S8 • Belsrad ~8770 
d d M d M ,. • ..,,. "6810 • 'l'Moll•- l. '7NO 

ur u ve a am onteapan ı, • .... ..._ 117• • lloelloft 108& cıo 
Madam Voisin ile kızını, •• Ma- • Pnt uı.n'8 • ato'klıolm 8.1" 

dam Çaplin namında birini tefhia 
etti. 

Kadınlar kODUfUyorlardı. JCra. 
lın metresi: 

- Madmazel Jontanıe1 hili 
yqıyor! · · 

Diye haimJı. 
Madam Voiıin: 

ESHAM 
it ilah• UO Tramn1 v.W 

• Am&la .., • Qlm•to 10.19 
... 119 Oaıoa Del. 000 
• ~ aooo ~ 1>11. ooo 

• aı.-. lllD1r 8'00 8e178 DOO 
u.~ .00 ~--- 000 "'•••b l.00 ~ o 00 

......... T•wller 

Bayramda Maclar 

lzmirden gelen Altay Eutholculan nhbmda. 

Bugün ,Ucl ~lanna devam edUecelı. Şer-el .,_,-'• 
spor - Topltapı, Karagümrülı -Ortalı87, Bqi•r#lqi -
hiıar A ttılıımları, T aluimJe Fen er 7dma - Sirner, ""-",,,,,_ 
Altınorılu, Hilôl - Eyüp A takı mlan lıarıd,,,_.,,,.,,,.,.. 

Bayramın ilıinci oe dördiincü sibtlm de miiAim lrd6ol 1111• 
lıaları Ue geçecek, lzmirin Altay ,-.... Ue A..-.... 
talıunı Taluim ıtaılınıla Fener6alage oe Gin., fGlnmlan Ue 
tacaldarclır. 

Altay - Fena ~ının billuu ıa ~olı entereoan olacofı ma 
kalı aa7&1•701'· 

Nafıa Bakanlığından: 
16 - 3 - 936 tarihinde pazartesi ,uao saat 15 de Anka 

Nafia Bakaalıiı DemirJolları inıaat Dalreaindeki ekailtme kom· 
na oclumda ve teabhüdibıll ifa etmiy• müteahhit nam •• ı. ... 
33491 lira muhammen bedelU 86982 metre mikip balut açık 

_Fakat, dedi, onu ildilnnek •-.'Uw.ı 11.ı> 0000 me uaulile eksiltmeye konulmuıtur. Bu balastlar Aydın laatb 
çok tehlikeli bir İftİr. Kontrol • • • 11 IUO ~= de Burhaniye iatu7onu civarında 209 aacu kilometredeki F eelek 
altmdaJlz. Kral da ıüphere dü· " 80 reti yataiJnclan temin olunacakbr. 
terse halimiz J&man olur. "'80 Mukavele projesi, ekailbne ıartnameai ve Nafia itlen U 

Kralm metreai batırdı: ~llJ prtnameai 84 kurut mukabilinde Babalık Demiryollar. iapat 

ı•==•=:;======'=•::CI resinden verilmektedir. - ~l pbm benim o .... Jıı 
v •• 12! ~~tii ,.,...., ... bitcnT=ır.-.ili~~~~~rt:~t~-rı~!"1·~ 
Madmazel ölecek. Kral ıeııe b. 
nim JÜZÜIDe bakmqacak oluna Cila...... zmııı.1111 ZDlıılcct!ll -~~, 
ölüm ııruı oDUDdur. Cila .._ ıt: 

Kadınlar bat eidiler. :-= 1:: 
Polia müdürü bütün bunları ıö- a.a - JS,34 

• • 

rüp iıittikten aonra çekildi. Ve == ıa.02 Jandarma gene) komutanlığı 
muhafızlık yapan ihtiyan da ya· 1-11 

1~~ 
nma alarak tevkif etti Ye IODI'& ba .... .-sı 65 Ankara satınalma komisyonundan .. 

ftm lallla"""' aoo 
Krala ıiderek ıördülderini an·ı-------.---ıı---.! 1 ,... Bir tane1ine altmıı iki lira deler biçilen aeluenden JÜU 
lattı. GA. YRIMENKUL AÇIK ART • dar mahruti çadır komutanlık kur atında 16 - 3 - 938 

Kral, hep1inin cilrmü methud TIRMA iLANI pnü aaat 15 de kapalı zarf ekailtmeaile Alın alınacakbr. 
halinde teYkif edilmelerini emret· I• 1 mi it•• ilra _..... • 2 - ilk teminatı 485 liradır. lati18nlere paruız p.rtDame 
mitti. ' ._, ·ı· 

• • • 
Poliı müdürü, bir iki sün IOD• 

ra, ıene bir kaç adalllı ile bir
likte aJDI yere ıitti. Ve J&Dmda· 
kilerle birlikte içeri airereJc ka
dınların toplandıldan odaya tir· 
di. 

mieyondan ven ır. 
Btber metro murabbu tls Un kıy• 3 E'--"ltme • ek · · ı · •--- • .ı ~ miti Ja .ıı Kadaklyllnd 0 - a-ı Y• IU1D ıatıyen enn aauun ve prtnameamue ~-

- ; =telndı lqtltll e~..:s; zıh belıe ye teklif mektuplarım en aon miltme Yalctindea bir ;.il 
ehlmcla eald H mlhrrw, ,_ı ıı nu enel Komityona venniı olmaları. (479) (1152) 
maralı, yüz elli yedi buçuk metro mu • 
rabba, yine beher metro murabbaı d8rt 
liradan aynı QSaballede Halit atı ao • 
lralmda eakl US mükerrer, yeni 20/4 

Kadmlar tatırmıılardı. Madam namarah 292 metro murabba analar i· 
JAn tarihinden itibaren otus cUn mil~ 

Posta T. T. binalar ve Levazım 
müdürlüğünden: 

Monteıpan, poliı müdürüne J&I· dctlc açık arttırmaya konmuı olup bi- idare ihtiyacı olan 100 ton 4 m/m kutrunda ı•lftllizli d 
vardı, yakardi. Fakat poliı mü· rinci açık arttırma 6-4-936 tarihine kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Ebiltme 17 - 3 -
dürünün maiyetindeki adamlar- teudUf eden puarteai ıtıntı ıaat 14 - tarihinde ve saat on bqte Ankara da Poıta T. T. Umum Mütl 
dan biri yüzündeki mukeyi kal- 16 araaında dairede yapılacak ve kıy· .... de topla----'- k · d I ·'-tı . ..L- _ı-ı -"·d IUD ·~ omııyon a yap1-ac.- r. 
d bl.2-- Mad d ___ meti m\UNllllllleneınıun 3... e yetmif be OO 1. b w • • 

ınr uınuaz, am a -·"· tini bulmama. takdirde on bet ün da· 1 ton te ın mu ammen deıge n 13800 hradn 
Çünkil bu adam, 14 üncü Lüi· ha uzatılırak•;lrincl açık arttızn!11 22- Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz 

- Bu mektuplan alınca ne nin kendiai idi. 4-038 tarihine tesadüf eden çaıpmba teslim edecek ve alacakları makb m ••J& kanunen muteber 
J&P17onanm? Erteai sün FranAnın ıayri ret- cGnO aynı saat ve mahalde yapılacaktır. teminat mektuplarını ve tartname de yuılı belıelerle teklif m 

- Ocaia abp yakıyoruz. mi Kialiçe1i müebbet ıüraünü bteklilerin kıymeti muhammenelerinin lannı ihtiva edecek olan kapalı ve mübürli sarfları maktr 
• b b 1 d b" daha d d ylbde yedi buçutu nlabetinde pey ak • t d··f d h ·· ·· 14 kad .. ·· K · 0 •-•"'• itti •e polia müdü· oya ı ve ır a ı ADI U· .. _. l1U ban'-- L.o....bu lb eaa u e en 1& ıunu saat e ar ıozu ıeçen omıa7on ~ 
---- ~- veya m - meaTII ras et- • • • 

rii maiazadan çıktı. Fakat ka- yulmadı. meleri lhımdu. lıjine vereceklerdır. 
pula caaulanndan biri dilenci kı- O. R. D. Haklan tapu alcDJerDe aabit olmıyan Şartnameler Ankarada Levaz1 m Miidürlüiü ile lıtanbalda 
biına airmit bekliyordu. ipotekli alacaklarla diler allkadaranın mm ayniyat muavinlitinden paraım olarak Yerilecektir. (482) ( 

Polia miidGril dilenciye bir aa- ve irtifalı: hakla aahlplerinio bu hakla • ------------------------"!"~m• 
dalra •ermek için yaklqtı ve di- nnı ve haaaalle fak ve ma1arife dair o· ZAYi ZAYi 

T k k il lan lddialmnı Ub tarihinden 20 gUn 
lenci f11ıldadı: e 0 U zarfmda evrakı mUıbltelerDe birlikte 

- Kralın çok hotlandıiı Mad- c 1 a· • daireınise bildirmeleri lhımdır. Abl 
maze1 Hontangı çok haıta. ema IŞeSl takdirde tapu ıicWerile ubit olunınıyan 

F ' · 1 müdürü batını Alladı ve: Sahibi lar aatıt bedelinin paylapıaundan be • 

Buruım iyi ıözet! Dedi. Cemal Güven r1~ ahrlar. Daha ıu1a lnhat atmak 
Polis müdürü gittikten ıonra istiyenlere bu ite ait 935/2781 numaralı 

M-.m M..t•paa ile dükkan sa· Sayın müşterilerinin Kurban dosya ine " inhat verllecefi gibi mOd 
h"b• Mad V · · k 1 Bayramlanm kutlular. det.i lraaunt,..ı içinde daireye asılana· ı ı am o111n onuttu ar., .. ___________ .,( ~ık aıtbıma prtaamesint okuyabileee1r 

•e Kralın sözdesi Madmaael Jon- liri uan oJmnır. (20731) 

Geçen cumartesi gUni1 Tokatlıyan 
önünden Galata Karaköy tramvay 
tevakkuf mahalli araamda tramvayda 
para cUzdanı ile san bir zarf içinde 
iski.na alt 57 llialık bir bono bir mu
kavele ve iki senet zayi edilmlı bu -
lanlarm Galata.da Gabay hanında 9 
No. h yazıhanede Bay Ahmet Numana 
getlrildlff takdirde cUdandakl para -
dan bqka 10 lira verilecektir. 

(V. No. 14128) 
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Qüyük Tavla Müsabakamız 
Müsabakaqa ~irmek istiqenler 

f aponqada Şair 
Kadınlar Klübü/ 

dikkatli okusun! 
liazırlamırkta olduğumuz bü· 
lavla müsabakasına yakında 

layoruz. Fakat, bunun 1çm 
bakamıza gireceklerin bir an 
ıelip yahud bir mektupla 

lerini gazetemize kaydettir
~ .. --.:• lazımdır. Müsabakaya gir· 

?çin bize müracaat edenlerin 
.. ı arkası kesilmemiıtir. Mü
ltamıza girmek istiyenlerin 
lusmı da gezetemizin nefret-

• kuponların neticesini bekle

MUSABAKAMIZA Y AZlLANLAR -
DAN: 

lrtedir. Kupon neıri ise bay- B. Hüseyin Şehsüvar 
~dan bir gün ıonra bitecektir. 

B. Rifat 

. ~ için, müsabakaya girmek 
~)'en bütün tavla meraklıları 
,'1-:undan sonra nihayet beş 6Ü!l 

~Qcle on kuponla birlikte kendi
'-tni gazetemize mütlaka yazclır
~Ldırlar. Bu müddet içinde 
l!'dilerini yazdırmıyanlar müsa-
~Ya giremezler. 

llOS"1JAKAMIZ NASIL 
OLACA:K? B. Mehmet !net 

Pttüaabakamızın nasıl olacağı-
Ilı, ıneseli nasıl ıampiyon çıkıla
'-iınr ve çarpıtmalarda kaçar o
~ oynanacağını, hakemlerin 

• "IQaler olacağını müsabakaya gir
~~ iıtiyenlerin kaydi tamamile 
~en sonra ilin edeceğiz. 
~ diden yalnız tunu söyliyelim 
~ 'fnanacak oyun "Kütat,, dır. 
~t okuyucularımız "Kütat., ye
~~ "Oamanl~,, "Tokat,, "Çelebi,, 
ı.aulbahar,, gıbi oyunlann oynan
~ınr, bunların' daha zevkli ve 
\iı':na gibi daha hesaplı olacağını 
~ d'r.iyorlar. Bu gibi oyunları 

, trkesin bilmediği ve bizim müııa-
tka.ya ·mektepli, asker ve çocuk-
~ ~~u başka herkesin girebilcce· 

ı~ n. biz müsabakayı tavla O· 

~nlannın en basiti olan "Küşat,, 
~,Yapmaya karar verdik. Vakıa 
plltat, bir zar, bir tali oyunudur. 
\icat bunda zar ile §ans kadar 
~lığın da çok tesiri vart!ır. 

· "'ÜSABAKAMIZ NERELERDE 
YAPILACAK? 

, Biz. İatanbulun bir çok mefh•·r 

~tlerindeki kahvelerle göri:ş
~. Ve bunlardan bir çokları He 

B. Muhittin 

B. Baki 

B. Nhnn Dumrul 

B. Suat 

B. Vasil 

anlqtık. Bunlardan başka kendi 
fcahve, kıraethane ve gazinola
rında müsabaka yaptırmak istiyen 
müesseselerin sahiplerile de anlaı
rnak için miisabakaya gireceklerin 
son.unu beklemekteyiz. Müsaba
kacıların adedi ve semtler: belli 

olduktan sonra miisabaka yerlerini 
kali olarak ve birer birer ilan e
deceğiz. Bunun için kahve, kıra· 
ethane, gazino sahipleri de ister· 
)erse oyuncu adedile birlikte bize 
müracaat edip kend' kahvelerini 
müsabaka yeri olarak yazdırabi

lirler . 
r; .. ndan dolayı, bu gibi yer sa

h ip1~ri h;ç bir fedakarlığa katlan
mak mechuriyetinde değiidirler. 
KAÇ KiŞi HEDiYE ALACAK? 

Müsabakada birinciden onun-
cuya kadar kazananlar para mü
kafatı nlacaklardır. 

Verilecek mükafat: 

100 Liradır 

Japonyada şair kadınlara mah SU• bir lıliip •arclrr. Japonyamn 
türlü türlü mesleklere mensup olan §airleri burada toplanırlar, ko
nuıurlar. Klüp Tokyodaclır ve adı "San San Kay,, dir. Kelimenin 
mana•ı "kadın şairler klübü,, diir. Klübün adı, §airlere mahsus oldu
ğunu anlatıraa da, kadın gazeteciler, kadın ressamlar, elhasıl ha
yata atılan ve yüksek bir meslek sahibi olan kadınların hepsi de bu 

Para hediyeıinden baıka bi- klübe alınıyorlar. Klüp her ay umumi bir toplantı yapar, ve §airler 
rinciden onuncuya kadar çıkacak şiirlerini, nasirler nuirlerini okurlar, resıamlar yaptıkları resimle
~an1piyonların gazetemizde resmi ri gösterirler, gazeteciler ve i~ıi mai muharirler musahabeler ya-
basılacaktır. parlcu. 

~ikkat: Reı1mde görülen iki Japon kadından soldaki Bayan Yuriko içti-
Üç ~ü~ ~ayram gazetemiz ~ık~ mai bir §aİrdir. Sağdaki Bayan lneko ıriifrajendir. ikisinin koca• 

mıyacagı ıçın, bayr:amın heşınct ları da, hükumet aleyhindeki yazı lan YİizÜnden. haose mahkum edil· 
ııünü bite~ kuponlarla birlikte mİ§lerdir. 
hemen gelıp yazdınız. 

Açık konuşma 
Kurtulutta Büyük Akarca so

kağında 118 numarada Bay 1. Er, 
Ural'a: 

'Mü&a6GIUilfü% ~U, {{urt~ta 
da bir yer bulacağız. F ahat, bu-
mın için evvela Kurtulu§tan mü· 
sa!;.:ıkamız.a gireceklerin tam ade
dini bilmemiz. lazımdır. Bunu bir 
a:ı evvel bildirmenizi rica ederiz. 

Tavla meraklılarından Bay Te
tik'e: 

Gönderdiğiniz. mektuptan sizin 
çoh iyi, çok anlayışlı b 'r tavlacı 
o'clu8unuz. anla;ılıyor. Onun için 
rn ·:saba.~amız.a girmeniz lazımdır. 
/,im ve adresinizi bildirin de sizi 
de müsabakacılar 
lım. 

1 , 

Pire 1 ayqareler I 

AMERiKA PANAMA KANAllt!! 
KiRALAOf 1 

J lngiltere ve Mısır 
' "Müsavi ha ki atı bulunan 

iki müttefik,, halı ne 
. Vaıineton, 3 (A.A.) - Ame-I 
' B. Ruzvelt tarafından derpİf -
'dilen iyi komtuluk siyasasına uy-
~ olarak Panama cumuriyetinde 

B. Pannyot B Andon 

REN MESELESi ETRAFINDA 
GÖRÜŞMELER ~ Qaildaf aa hakkından vaz geç-

)e kN'ar vermittir. 

lı._ Panama ~e~rile biti9ik toprak
~da uayııın muhafaza hakkt
C.. Aıııerikaya veren 1903 muahe
ı._ İ ilca edilmiıtir. iki hükfunet 
~fmdan imza edilen yeni mua
~eye göre, Amerika 1934 yılın
\t1 İtibaren Panama kanalı kira

' ~olarak senede 250 milyon altın 

~ı:ekt~
DlHILIYEDE YENi TAYiNLER 

Cenevre, 3 (A.A.) - Havas 
ajansı muhabirinin bildirdiğine 
göre M. Eden ve M. FlAndin Al • 
manyanın silablanması ve Ren 
mıntakasının tekrar askeri hale 
ircaı meselelerini münakaşa et • 
mişlerdir. 

M. Flandin, Cenevrede M. E • 
denle tahsan temasta bulunduk -
tan sonra Londradan bu meseleler 
hakkındaki mütaleasını bildirme-
sini resmen istiyecektir. 

. -'nkar~, 2 (Telefonla) - Bi-

, ~i ~um müefttitlik bat miifa- Madrid, 3 (A.A.) - Son gelen 
~line mahalli itler umum mü- hususi haberlere göre. ispanya
~ Namık, Çorum valilijine da yapılan seçimlerin ikinci saf

' ti ide var si Ziya, Muğla valili- hası fU neticeleri vermittir: 

iSPANYADA SON SEÇiMLER DE BiTTi 

;.e Tokat valisi Recai tayin edil- Sol partiler seki:g, sağ partiler 
~e~ ve bu t8'finler yüksek tas- yedi, Bask bölgesi nuyonalistle-

ıktiran elmİflİr. ri bet yer kazanmıılardır. 

ı..; Yeni altı aylık liman tarife • ------------
~ ~anmıftrr. Bu tarivnm tur. Yakında 'limanlara b;ldirile • 

ilinden pek fazla fada yOk • cektir. 

gelecekler 
Kahire, 3 (A.A.) - lngiliz -

Mısır müzakereleri tam bir sami
miyet havası içerisinde açılmııtır. 
Bu müzakerelerin gizli cereyan 
etmesine rağmen, Zağf er an sa
rayının merasim salonundaki ilk 
toplantıda bazı siyasal ıahsiyet
lerle gazeteciler hazır bulunmu1-
tur. Nahaı paıa, 1930 tarihinde
ki ilk müzakerelerin inkıtamı ha
tırlatarak demittir ki: 

Bir Fransız tayyare meraklısının yaptığı pire tayyareler, bütün 
dünyada büyük bir rağbet gördü. Gençler bu çeıit tayyareleri keneli 
ellerilc yaparak 11e motörleri takarak tayyare sporu yapıyorlar. 

Londra gazetelerinin nqriyatına göre, son aylarda Londrada bu 
çqit tayyarelerden bin kadar ya pılmı§tır 11e bu tayyareler cloğru

clan doğruya onları kullanacak gençler tarafından yapılmıf bulunu
yor. Bu tayyareler 35 lngili:ı lira ıına mal olmakta, fakat bu paraya 
bir ele 50 lngiliz lircm değerinde bir motör ila11e eJilmehte, böylece 
85 aterlin •ar/edenler, bir pire tayyareye salıip olmaktadırlar. 

lngiltere tayyare cemiyeti, pire tayyarelerini muayene ettikten 
sonra kullanılmalarına müıaade ediyor. 

"- Bu uzlatma, umumi buh-
ranın ve milltlerin huzuru ile sul- ÇINDE AS~ERLİK MÜDDETi UZATILD! l ALMANYA YE .. MACARISTAN. TIGAR~ 
hun İstikrarını tehdid eden her Nankin, 3 (A.A.) - Hüklime, MUNASEBETI ERi 1 
türlü hercü mercin daha ziyade yakında on sekizden kırk bet ya
meydana çıkardığı siyasal bir za- tına kadar, eli silah tutan bütün 
rurettir. Bu anlatma, şark millet- adamlara ıamil olmak üzere iki 
)erile, demokrasinin ve hürriye- ıenelik askerlik hizmetini mec -
tin betiği olan bir garp devleti a- buri kılacağını bildirmiıtir. 
rasmda bir barıt ve kardetlik ça- ------------
ğmın müjdecisi olacaktır.,, cekleri bir anlaşmayı müteakip, 

Mısır hükümdarlık haklarının ta-

Budapeıte, 3 (A.A.) - Resmi 
kaynaktan verılen bir tebliğe gö
re, Macaristan ile Almanya 19 fU-

battan 28 ıubata kadar iki mem
leket tecim münasebetlerinin ge

niıletilmeai hakkında müzakerede 
bulunmuşlardır. Bu sözlere İngilizce karşılık 

veren Sir Miiieı Lampson, 9öyie 
demiıtir: 

mamına sahip oiduktan ve geç- -------------
mi,deki anlaşmazlık ıebebleri de huzuruna, müsavi haklara malik 

"- Sa majeste İngiltere Kralı, 
her iki tarafın serbestçe aktede· 

büsbütün bertaraf edi'dikten son- iki müttefik sıfatile çıkacakları 
ra, İngiltere ile Mısırın cihan anını beklemektedir.,ı 
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lzmitte eğlence ha yatı 
Deniz orkestrasının konserleri - Gerıç kızlan'l başör

tüleri - Elektrıği diizeltmeli - Halkcvı daha çalışsın! 

İzmit, (Özel) - Bir günde 
dört mevsimin görüldüğü ve de
ğİ§tiği bir tehir varsa o da mu
hakkak ki İzmit olmalıdır. Sabah 
ilk bahar, öğle yaz, ikindi son 
bahar, aktam kıt oluyor. 

Kıt batlarken, lzmitte görülen 
eğlencelerin batında sinema ge
lir. lzmitte iki sesli ve sözlü si
nema vardır. lstanbulda oyna
nan filmlerin haftasında lzmitte 
gösterileceğini görmek, haıka te
hirlere nasip olmıyan bir bahti
ynrhk sayılsa yeridir. 

Deniz orkestrasının haftadan 
haftaya tekrarladığı konserlerin 
ayrı bir hususiyeti ve ayrı bir zev
ki vardır. Garp musikisinin seçili 
parçaları, bir ıslık halinde lzmit 
münevverlerinin ağzından dökül
mektedir. Bu ruh inceliğini lzmit
liler deniz orkestrasına borçludur
lar. 

lzmitte kıf geceleri aileler ara
sında pokerin sayılı bir yeri oldu
ğunu kaydetmekle beraber, tom
balanın da aalgınlığına iıaret et
mek lazımdır. 

Ay.el moda•ı: 
lzmitte her yıl bir moda çıkar. 

lstanbulda bir zaman moda olan 
ıeyin tataızlaımıya, yeni bir çeıni 
bulmıya hatladığı vakit, lzmitte 
yenllctt~i gödilUr. 

Bu yıl da Ayıel modası var. 
Genç kızlar Aysel filminin değer
li kahramanını taklit ediyorlar. 
Katlarının üzerine eğdikleri be -
relerini, yana yabrdıkları ıapka
ları atarak ondüleli hatlarına renk 
renk eıarplar örüyorlar. Kendi
lerine hakikaten büyülü bir man
zara veren bu moda gittikçe ço
ğalmaktadır. 

Bir yanıp bir ıönen ıtılrlar: 
Bizim lzmitin önceleri çamuru 

aıeıhu'rdu. Şimdi de elektriği!. 

Akhisarda da . 

Günler var ki, elektrikler bir 
yanıp bir ıönüyor, ıehrin bir çok 
semtleri k;\ranlıklara gömülü
yor. 

Makinelerden birinin sakatlan
ması, ıehrin ekonomi ve aile ha
yatında oldukça sarsıntı yapmak
tadır. Bununla beraber bu sar
ııntmın çok devam etmiyeceği de 
söylenmektedir· 

Hava Kurumunun balosu: 
Hava Kurumunun kadınlar 

kolu mart ayı içinde bir balo ver
mek için hazırlanmaktadır. 

İzmille verilen balolar, şimdi
ye kadar erkeklerin zevklerine ve 
görütlerine göre tertip edilmekte 
idi. Bunun için olmalı ki, kadın 
zevki, kadın görüşü ve kadın eli 
ile yapılacak olan Hava Kurumu 
balosu, daha şimdiden derin bir 
alaka uyandırmıı bulunmaktadır. 

Bir az acı olacak ama ..• 
Halkevinin yıl dönümü töreni, 

evvelce de yazdığım gibi şehri
mizde de kutlulanmıştır. 

İzmit Halkevinin yaptığı ve 
yapacağı işler, parlak parlak söy
levlerle anlatılmış ve herkesin ağ
zına birer parmak bal çalınmak 
istenmiştir. Şimdi bu bir parmak 
balın midemizde acılattığını gör
mekle üzülüyoruz. 

Hayır, İzmit Halkevi umul
duğu ve umduğumuz gibi parlak 
bir it görmemif, devrim ve yük
selit yolunda istediğimiz kadar 
verimli ve randımanlı olmamııtır. 
Lisan kursları, konferanslar ve 
bir iki spor ıenliği şöyle bir yana 
bırakılacak olursa Halkevimizin 
bir yıllık çalııması parlak parlak 
istifhamlar doludur? 

Biz lzmit Halkevini daha canlı 
görmek istiyoruz. 

Cevdet Y. Baykal 

Halkavi açıldı 

G~n halta memleketimizin bir çok yerlerinde yeniden Halkev
tcri a,ıldığını talsiUitile ycumıttık. Akhiıar da bu •uretle bu seneden 
itibaren Halkevine kavuımuı oluyor. Reımimiz, Akhiıarda Halhevi 
binası önünde açılıı törenini gösteriyor. 

Akhiıar Halkevi b<l§kanlığına C. H. P. idare heyeti azasından 
Ali Kemal Ergun seçilmiıtir. Gençler Halkevine üye yaz.ılmak için 
acele etl')1ektedirler. On beı gün •onra ıubelerin idare heyetileri •e
çilecektir. 

Manyas gölünde bir kaza 
Manyas gölünde iki kiti boğul-· 

mu§tur. 
Çonlu köyünden Ahmet, Bereket

li köyünden Sığırcığa balık getir
mek üzere Hüseyin oğlu Ahmedin 

idare ettiği bir balık kayığına bin
miştir. 

Kayık göle açıldıktan sonra Be
reketli köyü kar§ısında saat on 
dört aıralarında bir kara yel fırtı-

• 
MI 

lzmirde 

Kanlı bir facia 
daha oldu 

Evvelki gün lzmirde, ıimdiye 
kadar eşine az tesadüf edilir bir 
tekilde yapılmış kanlı bir facia 
cereyan etmiş ve Şükrü isimli bir 
adam, arkadaşı Sıtkı ile arkada
şının metresi İstanbullu Sabihayı 
tabanca ile vurarak öldürmüştür. 

Yaka şu şekilde geçmiştir: 
Sıtkı, 1zmirde Sebat bakkali

yesi isimli bir bakkal dükanının 
sahibidir. Şükri.i de lzmirde ma
kinistlik işlerile uğraşır. Dört se
ne kadar evvel iki arkadaş müşte
reken aldıkları bir tayyare bileti
ne 10 bin lira çıktığını görünce, 
talilerile beraber arkadaşlıklarım 
da daha yakın bir şekle sokmak 
istemişler ve Şükrü, Sıtkmın evi
ne kiracı olarak yerleşmiş, aynı 
zamanda Sıtkı da lstanbulda iken 
tamdığı Sabiha isimli güzel bir 
kadını yanına çağırmıştır. 

Yaka, Sabihamn lzmire gele
rek iki arkadaı arasına yerleşme
sile baılıyor. Şükrü, yeni gelen 
kadının uygunsuz bir takım hare
ketlerini görerek karısının da ay
nı akibete doğru gideceğini ve 
battan çıkacağını iddia eder. Fa
kat, bir müddet, her ıeye rağ
men iki aile müıterek yaşarlar. 

Sabihanın hoppa ve şen tabi -
atli bir kadın olduğu anlaşılıyor. 
Fakat Şükrü, karısının bu kadm 
yanında daima. ~tan çıkacağını 
zannettiği için .Sıtkı ile her zaman 
kavga etmekte ve Sabihayı alarak 
kendi evinden uzaklaşmasını söy
lemektedir. 

Evvelki gece de Şükrü evine 
geldiği zaman, Srtkıya aynı mese
leyi açmıt: 

- Ben, sana, bu kadını al ve 
nereye gidersen git. Karımı baş

tan çıkaracak, demedim mi? 
Diyerek Sıtkmın üzerine atıl

mııtır. Aynı dakikada kafası bir 
az dumanlı olan Şükrü, tabanca
sını da çekmiş ve lstanbullu Sa
bihamn üzerine iki el ateş etmiş 
ve kurıunlar kadının beynine isa
bet etmiştir. 

Tabancasını boşaltmakta de
vam eden Şükrü, diğer kurşun1a
rı da Sıtkının üzerine sıkmıt ve 
Sıtkı da ölü olarak yere serilmiş
tir. Şükrü, hndfoeyi duyarak evi 
sarmaya başlıyan polislere de ateş 
etmiş ve bir aralık evi ateşlemek 
istemişse de buna muvaffak ola
mamış ve yakalanmııtır. 

Cürmünü it~raf eden Şükri.i: 
- Kaç defa Sıtkıya töyledim, 

demiştir; Sabiha denilen kadmı 
bu evden uzaklaştır, karımı baş
lan çıkaracak. Fakat dinlemedi. 

Şükrü tevkif edilmiştir. Tahki
kat ilerilcmektedir. 

Frengi ile savaş 
İnebolu, (Özel) - Çarıamba 

kazasında çalışan frengi mücade
le teıkilatı tedavi altına aldığı 
hastaların tedavilerini bitinnif, 
ve Sağlık Bakanlığından aldığı 
buyruk üzerine İnebolu ilçesine 
gelmiş, faaliyete başlamııtır. 

nasına tutulmuıtur. Fırtına ka
yığı alt üst etmiş, çok geçmeden 
de batırmıştır. içindekiler de kur
tarılamıyarak boğulmu!lardır. Ce
ıetler henüz bulunamamıştır. A
raştırmalara devam edilmektedir. 

... . 

Çanakkalede bir tip 
Yeni' iskele - Maydos iJçebayı bir kazaya 

kurban gitti - 148 kilo 

Arap A~met muhabi;tmizle 1 
birlikte. 

Çanakkale, (Genel ayratımız
dan) - Geçen yıla gelinciye ka
dar Çanakkaleye gelen vapurlar 
uzaklarda demirliyerek yolcu ve 
yüklerini çıkarıyorlardı. Kıt yaz 
bir takım zorluklan görülen bu 
sıkıntılı ahı veriıten herkes bıkıp 
usanmııtı. Bilhaasa yolcu alıp 
vermenin insafsızca yapılması ve 
bu itin bir imtiyaz ıeklin~ bir 
gruba verilmesi yüzünden 9'ıalk 
sıkıntı çekiyord~. Ben, Çanak
kaleyi her ziyaretimde bu çirkin 
halleri bir kaç defa gazetemize 
bildirerek dikkat gözlerini ~ek
mek istemiıtim. Nihayet burada
ki iskele geniıletilerek bugün va
purların yanaımalarına müıait bir 
hale getirilmittir. Şimdi o ıaye
de gerek ahali, gerekse et ya ra
hatça vapurlara bindirilip çıka
nlmaktadır. 

Acente Mehmet Ali Araa bun
dan ba!ka buradaki yabancı un
surların elinden bütün ecnebi va
purlarının acenteliklerini de ala
rak buradaki denizciliğin Türkleş
tirilmesine muvaffak olmuştur. 
KIYMETLi BiR ILÇEBAYIN 

OLOMO 
Daha önce Biğa ilçebaylığm

da bulunarak değerli hizmetleri 
görülen emekli binbaıılardan Bay 
Rıza, iki yıldanberi Maydosda 
bulunuyordu. Bu kıymetli zat, 
burada da durmadım uğraşını§ 
ve büyiik muharebenin yangınla
rile harap bir hale gelmiş olan 
ilçenin düzgünlüğüne ıon derece
lerde çalışmış idi. Son günlerde 
bu ilçeye gönderilen göçmenleri 

lzmilde bir otomobil 
kazası 

lzmirde Karfıyakada Soğuk
kuyuda bir otomobil kazası ol
muıtur. 

Menemen belediyesinde mu
kayyet 44 numaralı otomobil ıo-

för Cemalin idaresinde lzmire 
yolcu getiriyordu. Soğukkuyuda-

ki virajda ıoför, otomobili iyi ida
re edememiı ve bu yüzden oto
mobil Sarı Hasanm duvarına 

çarparak kısmen parçalanmııtır. 
Otomobilde bulunan yolculardan 
Serdar oğlu Şakir ile kardeıi Or
han hafif suretle yaralanmıtlar

dır. Şoför ehliyetnamesizdi. Mu
avini Kemal de kaza esnasında o
tomobili bırakarak kaçmıf, bili-

yerleştirmek ve onlara evler 
makla meıgul oluyordu. Bu 
ve karıtık itleri baıarmakta 
vaff ak olamıyacağını ve bil". 
mesul tutulacağını zanneden 1 

bay bir öğle vakti, amele gibi 
disinin de çalııtığı İnfaat Y 
den evine dönerek yemeğini 
mit ve maıa üzerine batını d 
yarak uyumak istemiş ise de 0 

rada masa üzerinde bulunall 
bancaya dirseği dokunarak 
almıt ve çıkan kurıun ıak 
isabet ederek beynini pa 
mak suretile ölümüne ıebeP 
muş tur. Bay Ali Rıza, her1'~ 
sevdiği ve takdir eylediği bir 1 

re adamı idi. Böyle feci bir . 
neticesinde ölmesine, kendisill1 

nıyanlar ve bütün il halkı caJI 
acımıılardır. Mevla gariki rab 
eyliye. ı 

MEŞHUR BiR TIP 

Çanakkalede meıhur bir 
var. Burada onu tanımıyan, 
miyen yoktur. iskeleden S 
her yolcunun gözüne o mut? 
çarpar. Arap Ahmet Özgür. 
nilen bu sevimli sima, bel 
gazinosunun önünde bir 
yaya tersine oturarak iki. e11. 
arkalığa dayanır ve yanında1' 
le latifeler yapar. Beni de 
dükçe hot bet ederek bat 
sorar. Kendisi ıişmanların 
dır. Boyu 140 santim ve a~ıf ..I 
148 kilodur. Büyük muliarebO"' 
beylik fabrikalarda çalııar~ 
laylarımıza cephaneler taıı~ıt 
Kilidilbahirdeki cephaneler• ~ 
mütareke zamanlarında Anad0 

tarafındaki Bergar iıkelesiııe 
çıran odur. Şimdi tamam 51 
tındadır. lki çocuk baba•' 
Üç tane de torunu vardır. He~ 
onu sever, hot meıreptir. Ge 
fazlaca esmer olması, ve ger 
boyunun kısalığı ile mütenaıiP W 

mıyacak derecelerde pek ço~. t 
. k d" . bil man bulunması, en ısıne 

gözleri çevirtmektedir. I 
Bir fotoğraf ınm KURU~ 1, çıkmasına izin vermesini so:,, 

dim. Bundan ıon derecel ,1 
memnun oldu ve benimle yaJI fıİ 
na fotoğraf aldırarak bir tan~ 
bana ve bir taneaini de gazel 

ze hed~ye eyledi. tii'~ 
,, R. K. Carı 

CEKOSLOVAKYA TiCARET ANLAŞ, 
~ BOZULDU 

Ankara, 2 (Telefonla) -:j_ 
oslovakya ile aramızdaki ti -1 
anlatması her iki tarafın d•,, ' 
vaf aka tile feahedilmit oldıı~ t 
dan 3 marttan itibaren tatb 
dilmemesi bildiri im it tir. .;t 

Yeni anlaıma için HaricİYe .. ,, 
kaletimiz Çekoslovakya ile oı" 
kerelere batlamııtır. .J, 

• Gümrükteki hamal ücre~ 
ni yekneıak bir formüle ba~ 't• t 
için yapılan tetkikler bitnıl!tı rJ 
ki aya kadar ton batma al~~/ 
ücretin asgari ve azamisi ., 
çe bildWileeelrtw. ~ 

hare yaltalanmııtır. Kaza~ 
katma zabıtaca devam edilİ1 
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13 lerin 
(Ül)tyarıı l incide) 

13 ler dün toplandılar. Toplan· 
tıdan önce Fransız muı-ahh~s he 
Yeti İtalya ile Habeşe takdim olu 1 

nacak bir teklif hazırlanrn:;tı. Tek·i 
lifinin hiilüsası, ltalya iln Ha beşin :j 
derhal muharebeyi bırakarak sulh 
ınüzakerelerine baslamalarıdır. 
13 ler heyeti bu teklifin iki tarafa 
'·erilmesini kabul etmiştir. Teklif 
iJ:.:i trafa da gönderilecek \'e alı . 
nan cevaplar gene on ilçler heyeti 
tarafından tetkik edilecektir. Ce. 
\·aplar 10 marta kad.'lr ahnmı~ o· 
lncağı için on iiçler bu tarıhte top
lanarak cevaba göre bir karar ve. 
receklerdir. 

Diğer taraftan mütehassıs tali 
heyetler de ambargoları genişlet· 
ınek ve petrol ambargosunun tat. 
bik şeraitini kararlaştırmak üze. 
re içtimalanna devam edecekler • 
dir. Petrol ambargosunun tatbiki 
için zaten mütehassısların toplan
ması lfızım geliyordu. 

Böylece biitün Milletler cemi · 
Yetinin gözleri ambargodan fazl:1 

sulh teşebbüsüne ve bu teşebbü · 
sün vereceği neticelere çevrilnfr 
bulunuyor. 

Teşebbügiin ne ntice vereceği 
hakkındıa şimdilik ne nikbinlik. 
ne de bedbinlik gösterilmiyor. 
FRANSIZ DELEGASYONU -

NUN HAYRETl 
Lorrdra, 3 (A.A.) - Cene\Te· 

den Deyli Telgraf gazetesine ge · 
len haberlere göre, B. Edenin nok
tai nazarı, zecri tedbirler komite
sinin celsesind:e bulunan Fransız 
'lelegasyonunu hayrete clüşürınü.:· 
tUr. B. Flandin: İngiliz kabinesi -
n~n ambargo meselesi hakkında 
kı katarından herhalde haberdar 
lJulun111amakta idi. Fransız dele . 
gasyonu, petrol imal ,.e nekleden 
memleketlerin noktai nazarını ka· 
bul edecektir. 

P<'trol Uzerine konulacak am . 
bargo ancak temmuz veya ağus . 
tosta tatbik edilecekse de o zama· 
na kadar İtalyanın finansal va -
ziyeti iflfısa yakm bir halde bulu
nacağındtan en şiddetli tedbirlere 
muadil olacaktır. 

İtalyan büyük elçisinin müte -
addit defalar Fransız Dış Baka . 
nına söylediğine göre, petrol am . 
bargosu ltalyayr Milletler cemiyc· 
tini tcrkctıniye, Lokarno paktm . 
dan çıkarmıya ve mukabelei bil . 

kararı 
dün sabah toplanmış olan kabine 
18 ler komitesinin yakındaki içti
mamdan önce kendisine talimat 
gönderilmesini isteyen B. Edoenin 
raporu üzerine, geceleyin tekrar 
toplantıya çağırılmı~tır. 
AVRUPADA YENİ BiR HARP 

ÇlKABlLlR Ml? 
Nevyork, 3 (A.A.) - N'evyork 

Tim es gazetesi yazıyor: 
''İtalya zecri tedbirlerin şiddet

lendirilmesine yahut petrol am · 
bargosu vaz'ına fabii itiraz ede · 
cektir. Fakat ne yapabilir? tngil. 
tere hUkumetini pek korkutan bir 
A \'ıttpa harbine başlamak tehdidi 
tesirini kaybetmiştir ve B. Musso· 
tininin B. Bitleri yanma çekmeğe 
matuf gayretleri öldürücü bir aka
mete uğramaktadır. 

İtalya, sulh veya harp mesele
siyle yalnız başına karşılaşmalı • 
dır. ltalya sulha muhtaçtır. Şu ö · 
nümüzdeki bir kaç giin içinde, t · 
talyanm, sulhii, ihtiyacı nisbetinde 
arzu ed~p etmediği anlaşılacak -
tır.,, 

l\fohaıTir Valter Lippman, 
''Nevyork Herald Tribune,, gaze
tesinde şöyle yazmaktadır: 

"Milletler cemiyetinin ttalyaya 
karşı gösterdiği mukavemetin mu
vaffakiyeti gitgide daha barizleş· 
ınehiedir. Çünkü bu mukavemet 
Afrika harbine nihayet vermesi 
bile yeni bir Roma imparatorluğu 
hülyasına hatime çekmiştir. 

B. Mussolini Habeş meselesi 
şahsı için bir felaketle neticelen -
mcdiği takdirde kendini bahtiyar 
addetmelidir. B. Mussolini, tesiri 
az bir kaç zafer kazanmaktan ve 

pek az istifade edilebilir bir toprak 
ele geçinuektcn başka bir şey ü · 
mit edemez.,, 

Londra, 3 ( A.A.) - Deyli Mey~ 
lin Cenevreden haber aldığına gö
re, Habeş imparatoru, işgal altm
daki topraklar ltalyaya terkedil • 
mek suretile bugünkü statüko esa
sı üzerine sulh müznkcratına gi -
rişmeğe hazır bulunduğunu B. E· 
elene bildirimiş imiş. 

Habeş imparatoru, kral s~ki . 
zinci Edvardm bu hususta tavas -
sut etmesini dilemektedir. 

Mahaza bu habe.r henüz teey · 
yüt etmemiştir. 

Kara silahlar için 
beyaz kitap 

(Ostyanı 1 inci ıayfada) 

hareket!e ifası hususundaki rolü
müzü oynamak için cidden yapı· 
lacak başka bir şeyimiz yoktur. 

Şimdi hükumet taraf mdan ya
pılan teklifler, sadece esasa taal
luk etmektedir.,, 

Beyaz kitapta, Büyük Britan
yanın cihanşümul meşguliyetleri

nin kuvvetlerini sahilleri yakının-) 
da toplamasına müsait olmadığı 

anlatıldıktan sonra, misal olarak 
İtalyan - Habet harbi gösteril
mekte ve ondan sonra müteaddid 
ecnebi memleketlerin silahlanma
yı arttırdıkları zikredilmekte· 
dir. 

Kitapta, Büyük Britanyanın 

!talyan - Habeı anlaımazlığı ne· 
ticesinde Akdenizde ve Kızıl de
nizde hangi sebeplerden dolayı 
tedbirler aldığı izah edildiği sı

rada ezcümle İtalyanın lngiltere 
hakkındaki şiddetli "propaganda
ları ve tedbirleri,, sebebile, geçen 
ağustosta, anlaşmazlığı etrafa 
yaymağa sebep olacak bir hadise 
çıkması ihtimalinin göz önüne ge
tirildiği söylenmektedir. 

Donanmanın, her vaziyette, 
bütün ihtiyaçları tatmin edebile
cek bir hale getirilmesi için son 
seneler zarfında kendinden daha 
süratli bir gidişle sadece yeni ge· 
miler inşasına devam etmek kafi 
olmayıp elyevm mevcut noksan
ları da tamamlamak lazımdır. 

Orduya gelince, hükumet, Bü
yük Britanyanın, imparatorluk 
ihtiyaçları için Hasına mecbur bu
lunduğu zabıta vazifesine bir de
receye kadar yardım etmek üze
re dört yeni piyade taburu ihdas 
etmek tasavvurundadır. Mevcut 
askeri teşekküller son derece mo-
dern malzeme ile techiz edilecek
tir. Sahra topçusu baştan başa 
modrnlettirilecek ve buna hususi 
bir ehemmiyet verilecektir. 

Büyük Britanya sahillerinin 
ve deniz aşırı sahillerin müdafaa 
vasaitinin modernleştirilmesine 

büyük bir süratle giritilecektir. 
Yeni hava programı, birinci 

sınıf harp tayyarelerinin kudreti
ni arttıracak ve bunların sayısını 
deniz tayyareleri hariç olmak Ü· 

zere, 1750 kadar çoğaltacaktır. 
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Diğer taraftan, IIabeşistanm 
Londra elçisi, imparatorun sulh 
yapmak istedıiğine dair olan ha · 
berleıini ~iddetlc tekzib etmekte · ınisil tcdb:l'leri almaya sevkede -

cektir. İtalyan elçisinin Fransız dir. 

bakanına olan bu beyanatı her - ------------

Londra, 3 (A.A.) - Deyli Ma
il gazetesinin deniz muharrinin 
bir hesabına göre, İngiliz filosu 
bu ıene içinde 34 destroyer deni
ze indirecektir. İngiliz filosunun 
yeni inşa programı süratle tatbik 
edilecektir. Bu keyfiyet resmen 
haber verilmektedir. 

kesçe malfımdur. 
LONDRADA HAYRET VE ~KURUN~ 

HEYECAN 
L<mdm, 3 (A.A.) - Havasa. 

jansmdan: B. Eclenin, Amerika 
iştirak etmese dahi petrol ambar • 
gosuna taraftar olduğunu söyledi
ğine ve yeniden bir uzlaşma te -
Şebbüsündıe bulunulmak hususun· 
daki Fransız teklifini tasvip eyle
diğine dair Cenevreden gelen ha
berler Londrada pek biiyük hay • 
ret ve heyecanla karşılanmıştır. 

Yarı resmi ınahafilin fikrince ' 
Cenevredeki duıı.ımun bugünkü 
ınanzarası son İtalyan muzaffe . 
riyetlerile, Habeşista.nın fena va. 
ziyette olduğuna dair duyulan ha
berlerden ileri gelmektedir. 

Ayni mahafil: petrol ambargo
su tathik edildiği takdirde İtalya. 
nın Mmetıer cemiyetinden çekil • 
ı~ıek Ye hatta dıs siyasasını değiş
tırınek ihtimali olduğu kanaatin . 
dedirler. 

Milli müdafaa hakkındaki "he· 
Yaz kitap,, la meşgul olmak üzere 

oazctemlze ı;önderilen yazılar. gazete· 
ye girmek lı;lo lae. zarfının kö~eaine <ga· 
zcte) kelimesi yazılmalıdır. 

ı<ar§ılık 13Uyen okurlar. mektuplarına 
ıo kuruşluk pul koymalıdırlar. 

~a.sıımıyan yıı.zıları ger1 gtınr:lermekten, 
kıyı11etslz yollanmıt mektupların lçlne 
konulan paraların kaybolmaaınd&11, 114n 
olarak <;ıkan yazılardan dolayı, direktör • 
IUk, Ustllne soru sorgu almaz.. 

-
Giinü geçmiş •ayılar 5 kuruştur 

Adrc. :nı dcSi~Uren aboneler 2~ kuruş 

öderler. 1 

tiıı7.etı•ml:ı:dc çıkan ya:ı:ılarla resimlerin 1 

her hal<lcı ıal& ltendlal lçlndlr. ~ .J 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha11m 

Hükumetin silahlanma progra
mında mevzuu bahs destroyerler
den başka yenilerinin de ınşası 

tasarlanmaktadır. 
Morning Post gazetesinin ha

ber verdiğine göre, İngiliz hüku
meti, Londra deniz anlaşması 
mucibince imhası lazım gelen 
"Hankins,, sınıf ma mensup dört 
kruvazörü alıkoyacağını andlaş
mayı imza eden devletlere bildir
miştir. 

YENi IHTIY AT ASKER 
TOPLANACAK 

Pazardan başka günlerde öğleden Londra, 3 (A.A.) - Nev Kro-
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ı.... nikl gazetesinin haber verdiğine 
tanbulda J>i••anyolunda (10.t) numa göre, ordunun normal kadrosu-
rah husu~ i kabinesinde hastalarını nun doldurulması için 85 bin genç 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri askere alınacaktır. ihtiyat ordu
sabah "9 1/2 • 12" ~aatleri hakiki fı · 

k h t H k • h 1. su için 38 bin iş:-lik bir kuvvetin araya ma su· l!r. er esın a tnt' 
göre muamele olunur.Muayenehane ,.f silah altına çağırılacağı söylen-
ev telefon: 22398. Kışlık telefon :21044 l mektedir. 

(Uatyanı 1 inci sayfada) 

sebep Hitlerin her Yakitkinden 
fazla bir kuvvetle Fransayı Al . 
man dostluğuna çağırmış olmasr -
dır. 

Malumdur ki Hitler daha ikti· 
dar mevkiine geçmezden evvel 
yazmış olduğu (Mein Kampf) is· 
ınindeki kitabında Fransadan 
sempati ile bahsetmiştir. Orada 
(Fransa Almanya için öyle bir 
cli.işmanclır ki hepsinden evvel yı -
kılması lazımdır.) dem:~tir. Onun 
için Hitler kitahınrla Fransa hak· 
kında kullandığı lisanı hatırltan 

muhatahma karşı ~u cevabı \'er
miştir: 

"-Benim kitabımdaki ifadele
rim yeni bir şey değildir. Bunların 
yazıldığı ahv·al ve şeraiti düıün • 
melidir. (Filhakika bu kitap Hit. 
lerin hapishanede mevkuf olduğu 
bir zamanda yazılmıştı · Kurun) 
Bugün Almanya ile Fransa ara • 
sında hiç bir ihtilaf mevzuu yok
tur. ister misiniz ki her eserini i . 
kinci defa basan bir muharir gib 
kitabımda Fransa için yazılmış c· 
lan fikirleri değiıtireyim ve tashih 

edeyim? Fakat dütünmelidirki ben 
bir muharrir değilim. Bir devlet a
damıyım. Bu itibarla ben her gün 
sözlerimi filiyat ile tashih etmek
teyim. Memleketimin dış siyasası• 
nı daima Fransa dostluğuna doğ
ru çevirmekteyim. Eğer ben bu 
maksadımda istediğim gibi mu • 
vaffak olursam eserimi kendi şah
siyetime layık bir ıekilde tashih 
etmiş olacağım! Kitabımı tashih 
için yaptıklarımı büyük dünya ta
rihine yazacağrm.,, 

Bundan sonra gazeteci şu suali 
sormuştw· : 

- Fransa ile Sovyet Rusya a -
rasında aktedilen karşılıklı yar • 
dnn paktr Fransız • Alman .dost -
luğuna mani değil midir?,, 

Hitler şu tarzda cevap vermiş
tir: 

"- Bu pakt teessüf olunacali 
bir şeydir. Bununla beraber ben 
gene daima Fransa ife yakınlık 
siyasetinde ısrar edeceğim.,, 

Bundan sonra IIitler sözlerine 
bu şekilde devam etmiştir: 

"- Siz Fransızlar benim bu 
anlaşma teklifimi t:ok iyi diişün • 
meliıiniz. Şimdiye kadar hiç bir 
Alman hükumet ve r~evlet reisi 
Frnnsaya karşı bu kadar samimi 
olarak dostluk teklifinde bulun • 
mamıştır. Bu teklifin kimden gel
diğini bir kere düşii.nünüz. Bunu 
yapan arsıulusal münasebetlerde 
mütehassıs geçinen bir şarlatan 
değildir. Bu adam1 şimdiye kadar 
Almanyanın başında görüp geçil" 
diği nasyonalistlerin en biiyüğü 
olan biridir. Benim size yaptığım 
bu teklifi Almanyada baıka hiç 
bir devlet ve hükumet reisi yapa
mazdı. Bu öyle bir tekliftir ki Al
manya nüfusunun (o/o90) 1 tara • 
fından tasvip edilmektedir. Bu 
(%90) Alman ;nüfusu benim ar• 
kamdan gelen Alman milletidir. 

Ben sizden bir §eye dikkat etme
nizi isterim: insanların hayatında 
olduğu gibi milletlerin hayatında 

dahi kat'i fırsat dakika lan var • 
dır. Bugün Fransa isterse Alman 
tehlikesi denilen şeyi ebedi ola • 

rak tarihten silebilir. Bu Alman 
tehlikesi ki Fransızlar için nesil • 

den nesile geçen bir korkudur. 
Fransanın tarihi üzerinde bir ka
bus tesiri yapan bu tehlikeyi kal
dırabilirsiniz. Bu ~izin için bugün 
bir talih eseridir. Eğer bu fırsat • 

tan istifade etmiyecek olursanız 

yarın çocuklarınıza karşı üzerini • 
ze alacağınız lnes'uliYetin derece
sini düşününüz! Siz bugün öyle 
bir Almanya karşısında bulunu • 
yorsunuz ki onun nüfusunun onda 

dokuzu §eflerine aadakatle bağ • 
lıdır ve bu şef size böyle diyor: 
Dost olalnn !,, 

Bakanlar kurulunda 
( tJstyanı ı indde) 1 

de yapılan beyanatı hatırlıyanları 
hayrete düşürmemelidir. İtalya, 
zecri tedbirlerin şiddetlendiıilece
ği tehdidi altında bulunduğu müd 
detçe herhangi siyasi bir anlaşma 
yı imza edemez.,, 

Mus.solini, ltalyanlaıın Afrika· 
daki muzafferiyetleri ve askerime 
seleler, Afrika kongresinin karar 
ları, yakında Romada yapılacak 
İtalyan - Avusturya - Macar gö 
rü~meleri esnasında müzakere e -
dilecek meseleler, deniz konferan 
sı ve zecri tedbirler hakkında iza 
hat vermiştir. 

l\I. ~htssolini, ltah-an kıtalan 
nın Eritre cephesindeki Habeş mu 
kavemetini kırdığım hatırlatmış -
hr. Bakanlar kurulu kumandana 
ve efrada bir tebrik telgrafı çek -
miştir. 

M. l\!ussolini bundan sonra, 

rak halletmek teşebbüsleri, a"Kame 
te uğramış bulunuyor. Bu mesele 
ile meşgul lmak üzere ?tfartm 18, 
19 ve yirmisinde, Romada bir 1 -
t.alyan - Avusturya - Macar kon 
f eransı toplanacaktır. · 

l\L Schuschnigg, Berger Wal • 
dene&g, Goubbles ve M. de Kenya 
ttalyan hükumeti tarafından ha • 
raretle karşılanacaktır .. ,, 

Duçe, bundan sonra, Italyanın 
Londra elen iz konf eransmdaki du 
mmunu anlatmıştır. 

Ve nihayet, zecri tedbirler me • 
selesi hakkında M. Mussolini şu 
sözleri söylemiştir: 

"Ekonomik bakımdan, yakın • 
da i~tiklalimizi tahakkuk ettire • 
ceğiz. Bu bizi, en zengin devlet • 
lerin küstahlıklarından ınütevel · 
Iit şiddetlerden vikaye edecektir. 
Rejimin bfüiin gayretleri bu hede 
f e mi.itcvcccihtir.,. 

Amerika kongresinin, bitaraflık ~-••••••••••••il! 
kanununun miiddetini 1 mayıs Göz Hekimi 
1937 ye kadar uzattığını ve bu Dr. Şükrü Ertan 
kanunda yazılı yasak maddeler Cağaloğlu Nuruosmaniyc cad. No. SO 
n:te:::!~!!' arth'"ı!mac.!!l~ dair olan (Cağaloğlu Ecı:ancsi yanında) 

tekliflerin hepsini reddettiğini söy Salı günlen meccanendir-

1 · l · f k' Telefon. 22566 
eımş ,.e c emış ır ı : ··H-.. ·ı·ı·-· ...... -a&»•• .. :n· .. ·r····· .. ······ .. ··:ı '' . . . l . . k •• • •••.• ··~llTS"I".............. . .................... . 

A1nerıka sıyasetı )tzı anca · p:········· .............................. ı::···~ 
memnun edebilir, fakat şunu da :ı .. D ............ M ..... e .... h .... m ..... e .... l .... A ..... , .. ·

1
: 

·ı .. t ı···k· .... r. • ı ave e me ıyızı ·ı, gongre mumes i! • .. =; 
silleri. rlünya sulhunu muhafazn fi Bevlıye muiehassısı h 
etmek icin çok çalışmışlardır. Tu Iİİ•=k:öprühnsı: 1-~mfnönii han Tel: 2191~.i 
na meseİesi, İtalyayı hariç bıraka· ::::m:ı ... --=z::::::::::::::::::::::::::m:::::::::m 
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Türkiye Cümhuriyet 
MERKEZ BANKASI 

291.211938 vazıyeti 

Ke .. . \.lre 

;;9 363 160 50 

Ahın •ııf ıdlo~r ıı ıı . 1 u.tı26 Q.ii 1 L 2.i.38~ 901 25 
l'aaknol . ... ___ .......... • 14 890 7tı8 -

Utaıtlı k .......... ...... - .. .. .. .. . t.086 49 1 25 

Oahlldttki Muhabirler . 

....... J L 314.506.79 314 506 79 

ar:ç•eıcı Muhabirler ------
Alanı tahvılı kahi eıbesı dov '- . 553 847 22 

1 s ....... ... : ... ~.: ... : .. : ....................... . 
' lhtiyıl aKÇCSI . ............. ................ .... ,, ....... .......... • 

l ec: avüldekı Banknotler 

Dcrııh ı~ edilen evrakı nı ı. tivt l. l!i8.748.5tM.

Kınunun n ve 8 ıncı madde· 
1 erıııı: ıevfi can haılne tarı 

fın l.tn lo'I ı ı edi,aı J I.327.785. -

1 )cruhtt: edilen cvta ı na , ''' ' 

ba <ryes ···-·· ...... -................. .. 147 420778 -
Ala ı Safi k ı lo .!ı aıı. 4.b90.o32 ' t> 597.763. 33 

Diler dövizlcı ve borçlu klirın~ 
bakiyeleri .................. . ........ 15.849.472.88 23 001 08.<:t 43 Karşılı !ı ımJrıten altın nlaralı 

tednült illveten va7.edilen !'
Ret"skoıı mukabili ilAveten 
tedavüle" vazedilen 

18.000.000 Hazine Tehvllleri : 
Deruhte edilen eYr1kl nıkthl' 1 
tll'fllı~ L 158.748.563. -
Kanunun o ve 8 ıncı mad· 
ftlerine ı evfllian_ H:azinr tan·I II.S27. 785 _ 
ından vaki redi,a ı n .. . 
8enedat CUzdanı • 

147.420 778 _ TUrk Uraaı Mevduat 
Döviz TaahhUdatı 

l 000.000. . 166 420. 778 

.. 16.751554 -

Haine booolan ........................ , L ı 727.000 

Ttcarf senetler -.............. ,. 12545214 74 14.21!.i14.74 

Altına tahvili kabil dövizler [ 2070610.91 
Diğer dövizler ve alacakh 
kliring bakiyeleri , • • • 18251.2~8.15 20.321 .84906 

Şirketi Hayri yeden : 
Marbn 4 üncü çarıamba saba hından itibaren Köprüden Kandil

!i, Anadoluhiıarı ve Emirgina ve bu iıkelelerden Köprüye mahıUI 

azimet ve avdetli bilet fiyatları qa ğıda yazılıdır: 

Köprüden iskelelerden 

2 inci mevki 

Kurut S 
24 50 

· 1 inci mevki 
Kurut S. 

28 50 

2 inci mevki 

Kurut S. 
22 

J inci mevki 
Kurut S. 

26 

Deniz yolları işletmesi muhtelit 
komisyonundan: 

idaremizce Almanyaya gönderi i~cek talebe için yapılan müsabaka 
imtihanında ııraaile Münib T ebi, Zekai Bqkurt, Bülend, Hüaeyia 
Demir, Mübin Ferit ve Mehmet Baıir kazanmıılardır. Muamele
lerini yaptırmak için bayramdan ıonra idaremize müracaatları. 

(1222) 

Filarmonik Cumurbaşkanlığı 

Orkestrası Şefliğinden: 
Eaham ve Tahvlllt CUzdanı : 1 

{ 

Deruhte cdflen evrakı nalı:-
A tiytnin karşılı~ esham ve 34.312.727.56 

tüYil•r 1 itibari kıymede 1 

1 ) Srrbesr f:~ham v.- TahYillı - '-436.978 18 38.749.705.74 

Avanalar: 

Aharı \'e ci6vı2 üzrnne a•anıı 
Tahvfljr Ü7.erinl" ııvans J .

. !8.767.43 

- 4-t00.000 -

ll11htelll - .. - ................................ _. __ .. 55 47 4 660 04 Orkeatra kadroıunda a;ık olan yerlere atanmak üzere piyaır.ıo, keman. 
viyola, viyolome), kontrabaı, flüt, obuva, klarnet, fago, konio, trom 
pet, trombon, tuba alto ıaksafou tenor saksafon, akoedyun caz ba· 
teriıi ıazları, çalanların 7 / 3/ 936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye 
kadar lıtanbul Galataaaray liıeainde ımavları yapılacatınden bu ıas 
ları çok iyi bir ıurette çalabilen aY"liıtlerin kendi enttürümanlarivle 
birlikte ıınav komiıyonuna birer ı::1; lekçe ile bafvurma1arı (142) (361) 

Hlaeedarlar··· .. ·----......................... .. 
11111hteUt 

Yekin 

4.228 767.43 

4500000 -
a ısı ası 14 

15.001.597.77 Yekin 75001.597.71 

2 ft"art 1SS3 tarlhfnd~n itibaren. 
Iskonto haddi ,uzde S 1·2 - Altın Uzerine avana vUzde 4 1·2 

• 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

~ ... --- ---
- ·'" ...,, ~ 

# .... 

Belediyesi Reis'iğinden~ 
9/1/ 938 tarihinde ihaleıi yapılacak elektrik teaiaatı ıartname

e tandem ıiıtemi yazılı lokomobi lin baıka ıiıtemde de kabulü dola-
ile rr - 3 - 936 gününe hıra kıldığı ilin olunur. (1212) 

.... t~SDI Ue - Vllat llatbulı Nqriyat Dlrekt6rl: Refik A. Sevenpl 

... ~("' ... 

Kastamonu San'at mktbindn 932 
aenesi aldığım plıadetnameyi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan ~kiainin 

ldlkmu yoktur. 

93$ meautalanftda" ! 91 No. k 
Ahmet 

(V. No. 1'124) 

Posta T. T. binalar ve levazım 

Müdürlüğünden: 
Anbar ihtiyacı 60,000 tane 2 No. lı deminiz porselen fincan ka• 

Mil aaıfla Uailtmeıe kanu)muıbır. Ekailtme "8 NiAD 936, tarihind4 
ve saat 15 de Ankarada Poıta T. T. Umum Müdürlüpnde toplanacak 
komisyonda yapdacaktır. 

Fincanlann muhammen deleri "7200,, liradır. 
Talipler 540 liradan ibaret temi nallarını idaremiz veznesine t~ıliıll 

edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat 
mektuplannı ve ıartnamede yazılı belıelerle teklif mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı ve mühürlü zar fları mezkur tarihe teaadif edeo 
Çartamba günü saat on dörde kad ar ıözü ıeçen Komiıyon Reialijin• 
vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüiü ile lıtanbulda L~va
zım Ayniyat muavinliğinden para sız olarak verilecektir. ( 421) "985,, 

Gelibolu belediye reisliğinden: 
1 - 20-2-936 tarihinde iha le edileceği evvelce ilin edilen Ge

libolu elektrik teıiaab tekrar ve eı ki ıeraitle yirmi gün müddetle ek., 
ıiltmeye konmuıtur. 

2 - Geliboluda yapılacak elek trik tesisatı kapalı zarf uaulile ek• 
siltmeye konmuıtur. 

3 - Ketif bedeli on yedi bin beş yüz lira olup yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminatı (1313) liradır. 

4 - Bu ite aid plan, fenni ve buıuai ve sair evrakını görmek i .. 
tiyenlerin Gelibolu Belediye Encümenine müracaatları. 

5 - Eksiltme 10 - 3 - 936 salı ıünü saat on yedide Gelibolucla 
Belediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Kanuna uygun olarak ver itecek teklif mektvplarmm aaat 
on albya kadar encümene verilmeıi prtbr. (1004) 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 

5. nci keşide 71 Mart 936 dadır. 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 
er~e ( 20.000 ) lirahlc bir mükafat vardır .. 


