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Bu kupondan yedisini birik-
tiren okuyucumuz KURUN dok 
toruna kendini parasız muaye -

ne ettirebiliri 
(Tafsilat iç sayıfcılar&mıida) .................................... _____ _ 

Daimi Medeniyet Bekçisi Türkiye 
idea Avrupa çla Sulh istiyen bütün dünya 

ne bazırlıyor? milletlerine ders verdi 
Anlaşmazlık asıl lngiltere ile ltalya 

arasında imiş 

karşı askeri lngiltere ltalyaye 
tedbir alacak mı? 

Tana gölünün 
esrarı 

1 

F ransız muharrirlerinden Christian 
ele Catera son günlerde İtalyan -
tarın itgal sahasına giren (Tana) 

CCSlü ile Mavi ve Beyaz Nillerin Mısır 
h Sudan üzerindeki rollerine dair bir 
tetkik yazm neıretmiıtir. Doğu Afri -
ltumdald İtalyan ve İngiliz siyasetleri" 
ili inh etmek bakımından mühim olan 
bu yuıyx apğıya alıyor\1%. Yalnız ıu -
nu ilt-.c edelim ki Fransz muharriri bu 
1Uty:r yazarken daha ziyade İtalyan 
llıenafıi ile İngiliz mcnafüni uyuıtur -
lllak ve İngilizleri yatIJtırmak için ça • 
htmııtar. Habetistan meselesinde Fran
sız hükumetinin siyaseti malum oldu -
funa göre bunu da tabit görmek la -
zmıAır. _ll',akat hu. karakteri dikkate dc
g-er'ô'"ıaft' yazıyı 61ffimaır fayaauz ae -
ğildir. Bahsettiğimiz yazı şudur: 

" İtalyanlar (Mavi Nil) in membaı 

olan (Tana) gölü sahillerine vardılar. 
Bu suretle bir takım siyasi ihtilatlar ile 
brplaımıı oluyorlar. Derler ki Mısı • 
?rn mukadderatı bu göle bağlıdır. Yine 
derler ki, bu göle hakim olan devlet, 
P'iravunlar memleketini isterse aç bı -
takabilir. 

Hakikat halde son yarım asır içinde 
Nil vldisi o kadar tahavvüller geçir • 
llıittiT ki 1866 senesinde Thodoros'un 
ftehir mecrasınr teğiıtirmekle İngiliz • 
lcri tehdit ettiği zamanlarda doğru olan 
bir ıey bugün artık doğru sayılamaz. 
tlıtimal ki (Mavi Nil) in hakiki değeri
lll n rolünil göstermek faydasız olmı • 
11eakttr. 

(Nil) in baılıca bir kolunu teıkil e -
den (Beyaz Nil) orta Afrikarun uzak -
lt.nndaki Albct ve Victoria göllerin • 
den gelir. Bunun suyu daimi bir halde 
olmamakla beraber bir dereceye kadar 
llıuntazamdır. Yalnız Sudan topraklan 
bu ndırin sularından bir kısmmı çeker. 
kuvvetini azaltır. Vaktile denilebilirdi 

(Sonu aa. 4. Sü 3) 

Kont Zeplin 

B. Eden. 

Roma, 14 (A.A.) - Havai ajansı 
bildiriyor: B. Aloisinin ltalya hü. 
kQmeti tarafından B. De Madariaga 
ile görüşmeğe ve Habeş işinin diplo. 
matik inkişaflarını mü7.akereye me
mur edileceği teyit olunmaktadır. 

Siyasi mahfeller, anlaşmazlığın 
Milletler Cemiyeti ile Italya arasında 
değil, İngiltere ile ltalya arasında 
olduğu mutalbsındadırlar. Bunlar, 
B. Edenin yeni r.ecrt tedbiTlerin mer. 
iyete konmasını haklı göstermek mak. 
sadile B. Edenin ltalya aleyhinde ye. 
niden ittihamlarda bulunduğunu söy_ 
)emekte ve İtalyanın İngiltere mena. 
fiine tamamen hürmet etmekle bera
htr, bütün tehditlere mukavemet ve 

(Sonu: Sa. 7 Sü. 3) 

yola ç 1 ktı 

Fransa, toprakları üzerinden 
müsaade vermedi 

• 
geçmesıne 

.__, 7Apr.elin~ defi evııel Amerika seyahati yapan "Hindenburg •. ba!onu 

...... 14 (A.A.) - Kont Zeppe- kaç yüz kilo eşya ve posta vardır. 
lin balonu dün akşam saat 19.15 de Fransız hük\ımeti Fransa üzerinden 
ilk Cenup Amerikası seyahatine ha- uçue müsaadea~emıemigtir. 
~ket etmigtir. Balonda 16 yolcu, bir 

Dünya matbuatı Boğazlar hakkındaki notamızı sulh 
yolunda doğru bir teşebbüs sayıyorlar 

Paris. 14 (A.A.) - Anadolu ajan. 
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Ernuval gaıet""i, yazdıtı bir 
makalede Türkiyenin kurtuluş ve 
yükselme eserini vücuda getiren bü. 
yük şefin Boğazlar üzerindeki ipoteti 
kaldırmak 8Uretile muazr.am eserini 
tamamladığına işaretle tarafımızdan 
alınan tedbirlerin tedafüt mahiyetin
den ve Boğazlar muka.velenamesi ah
kimının tadili keyfiyetinin büyük 
mUşkUJita tesadüf etmiyeceğinden 
bahsetmekte ve beynelmilel teşriki 
mesai eserine sadakatini filen isbat 
etmiş olan Tlirkiyenin Avrupa ve 
Asya hududunda medeniyetin muha. 
fızı oldufunu kaydeylemektedir. Ç!'iiakkalmıl:ıde miltarekede lngUizler tarafından yıkılan istihkamlardan birt 

TVRK BVKOMETININ HAREKETi 
HAKiKi BiR DERSTiR y 

Londra, 14 (A.A.) - Andlqmala- unan kabinesinin siya
seti değişmiyecek 

n reddeden Almanya ile Avuturya.. 
nın aon hareketlerini hatırlatan Dal. 
ly Telgraph gazetesi ıunlan yazmak-
tadır: 

.. ~1f~"ie.:_.:1ii!.!C:::~. Ra, •• .ı.;ı D.n.ir1t:e':n L!e~esi kaldırıltb 
yollar içinde hareket etmiştir. Bu, 
ona kredi verecek olan bir harekettir. 
Bofazlar IM!llelesinfJI samimi ve dos. 
tane bir şekilde görilştllmesi beklene. 
bilir. Dünya sulhuna candan bağlı 
olanlar için Ttirk mllletinin tarzı ha
rekett hakiki bir derstir. 

Tilrldye, Lozan muahedesinin 
imzasmdanberi ahval ve şeraitin de -
ğfpnif oldutunu lsbat edecektir. Bir 
çok -adalet sebeplerinden dolayı mu. 
ahedenin yeniden tatbik edilmesine 
mani olmak bizim için güç bir şey 
olacaktır. Pratik olarak gayri aske
ı11ettlrmenin büytik bir kıymeti yok. 
tur.,. 

Şimdiki lngiliz - Tflrk milnase. 
betlerinin samimiyetini kaydeden 
DaDy Telgraph gazetesi makalesini 
ıu suretle bitirmektedir: 

-ı'tlrk noktai nazarını, tam anla
yış zihniyetfle görUşmeğe hazır bu. 
Jonmalıyız.,, 

TVRKIYENIN HAREKET/ 
sur;H iÇiNDiR. 

Moskova, 14 (A.A.) - Türk hil. 
ktmetfnin notasının çok mühim siya-
8f bir hareket olduğunu kaydeden iz_ 
vestia gazetesi şunlan yazmaktadır: 

(Sonu Sa. 6 Sü. 1) 

Bat al 
Laval söylüyor: 

Almanya iıe konuşmayı 
reddetmek hatadır/ 
Clermond Ferrand, 14 (A.A) -

B. Laval, ''Le Moniteur de Clermant,. 
adlı mahalU gazeteye şu beya.1atta 
bulunmuştur : 

"Parisle Berlin arasında bir anlaş

ma husul bulmadıkça Avrupada aulh 
filen temin edilmemiş demektir. B 
Hitler'in ileri sürdüğü tekliflerin te· 
ferruatına girişecek değilim : bu htl
ktimeti allkadar eden bir iştir F • kAt 
mUzakeratı sistematik bir şekilde red· 
detmek bence bir hatadır.,, 

Yeni kabinenin itimat reyi 
kazanacağı anlaşıhyor 

Atina, 14 (KURUN) - Demircisin 
cenazesi bugün parlak bir merasimle 
kaldırılmıştır. Merasimde Kral, ve
lihat, parti liderleri, profesörler ve 
bir çok zevat bulunmuştur. 

YENi KABiNE iTiMAT .,, 
KAZANACAK ı'"' 

Atina, 14 (KURUN) - Bugün 
Venizelosçu fırka lideri B. Sof ulis, 
Başvekil Metaksas ile görüşmüş ve 
kabinenin takip edeceği hattı hareket 
hakkında malOmat almıştır. 

Venizelosçu parti lideri, partiBL 
nin MetaksaSa itimat reyi vereceğini 
bildirmiştir. Demokrat partiler de 

yeni kabineye itimat reyi verecekler. 
dir. 4-1: ~ 

Yalnız B. Çaldaris, partilerden. 
müteşekk:J bir kabine yapılması fik• 
rinden henüz ' 'az geçmemiştir. Fa. 
kat bunun imkansızlığını gördüifi 
takdirde o da Metaksas kabinesine iti• 

' (Lutfen sayfayı çeviriniz)) 
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·SON HABERLER 
. . 

Yunanistan, adalarını tahkim edecek 
Bulgaristan da Ege denizine mahreç istiyor 

Tev/ik Rüştii Ar<ı.ç Part~·ye ızcıhat vt>rdi 
Ankara, 14 (A.A.) - C. H. Par • 

tisi Kamutay crupu bucUn öiledcn son 
ra Dr. Cemal Tunca'nm batlwıbğmda 
toplandı. 

Drı tperi Bakanı Dr. Tevfik Rüttü 
Aras Boğular hakkında devletlere ve • 
rilen nota üzerine anıulu•l matbuatın 
intibaları etrafmda Partiye malQmat 
verdi. 

YUNANiSTAN DA ADALARINI 
TAHKiM EDECEK 

Atina, 14 (A.A.) - Boiularm tab· 
kimi huausunda1d Tilrk notaımu, tahlil 
eden Katla psetai diyor ld: 

"Bolular mabftleıdnin merbut ol
clata l'.eawDM maahedeli ft blaat 
......... 1lltanfhk rejimini 1uı Yu • 
ma llCllJuma da tlflllll etmektedir. Ba 
ltllmJI. bolular isin mnnu bülec1f.. 
im IDINanma meaeleefnln adalara da 
.... .... pek tabidir.,. 

BULOARlBTAN lılABIU!',ç tsTltJC. 
CEK 

Sofya, H (A.A.) - Bolular bak· 
Jandfld TOrt notumdan bableden 
,..Wer, Bulprl8tanm Akdelme oı· 
kan tek yolunun~~ 
te oldufunu ve Bulgarlatanm bu a. 

sele ile bilhassa allkadar bulunduğıt
nu tebarüz ettirmektedirler. 

Mir gueteei ezcüınle diyor in: 
"Son aylar ve haftalar, muahedele

rin tadilinin bir mecburiyet olduğunu 
göstermiştir. Bulgaristan bu 11ebeplen 
dolayı bu memeleyi proıe.to etmlyeeek 
tir. Fakat Bulgari8tan Ege denizine 
maJıreçten mahrum edilirken, kendi
sine Boiazlann serbest olduğu söyle
nerek teeelli verilmltti. Şimdi Bofaz
larm kapanması k&rfl8Ulda Bulgaris
tan, Ere denidnde kendisine vadedll· 
mif olan mahrecin verilmesini iatiye
cektir.,. 
NOTAlllZ ITALYAYA Y•RIUJI 

lto.a, 1' (A.A.) - BaYU ajauı 
WldlıVor: R..ı Mr telıltlla llaber 
Yerdllfn• sin. Tlrld1e ... deri, Bo
lular •tatldala tadlllal lıdlJ•n 
Tiri notunu din B. Sa.tc .. teydi 
etatplr. 

İtalyan lllkbetbaba n aota11 
blJlk bir dtkbtle tetkik etmekte ol. 
dulunu 881111• naal müafll, lal. 
ktmetln alrdlamellerl hülonda la
hat Yermekte• imtina ebllflerdlr. 

Buı alyul llalaafll, Jnlfitenyi 
Akclentsde Jtalyaya kaqı Tlrkl7•. 

Desye de mi nihayet 
Italyanlara geçti? 

ltalyan tayyareleri Adisababaya 
be. ycannilnıclcr yngllırı yorlar 

.._, 14 (A.A.) - "ll&:VU. --ı ~dokuz tane ketif uNı ile birle
nliz teenttt etmiyen bası pyialara terek Adlaababa üzerinde bir kaç de-
göre, ttaıyu kuvvetleri diba ı:>ee,9'yl vir yaptıktan IOllJ'&, )ehri bombardı
işgal etmiflerdir. man etmebisirı geriye dönmilılerdir. 

Cepheden gelen IOll haberler, Ha- Uçaklar, çekilme.sen önce bir gok can 
betlerin bu eehri daha bir kaç cUn huhklar edip marifet g&ltermiflerdir. 
evvelden bopltmJt olduklarmı bildir- Yedi eaat 8Uren bu uÇUftan 10nra 
mekte idi. uçaklar blllhadiee yerli yerine gitmit-

ADlSABABA 'OZERlNDE. TAYYA- =AaATORIÇE NUTUK SÖYLEDİ 
RELER DOLAŞIYOR Adlababi:, (A.A.) - Havas ajan-

.bmara, 1' (A.A.) - Bavu mu
bblrl bildiriyor: 

Din bir çok ttaıyaıı uçakları Adls
ahenm flmiııden llçal'Üf, tmpara
tor cdti8Uüan mahveclllmedJllnl ve 
ltalJanlarm medeniyet getirmek ve • • ..u.tl Ilga etmek iare plmekte ol-
41ddanm-blldiren bejunameler abq ...... 

JhhDeılen Junbt .... - tane ........... o.,.,.... 
.....,_,, .. ft .............. 

smdan: 
imparatoriçe Kennon bu alqam 

saat 20,30 da "Greenwich,, · Amharik 
llAıniyle ve Fransızca, lngillzce bir 
nutuk aöyllyecek ve bu nutku telaizle 
neşrolunacaktır. 

TANA MINTAKASI DA ALINDI 
Roma. H (A.A.) - 183 numaralı 

harp teltUllDdt denlU)"Cll' ld: 
~ ~ devam eden 

lta1Jaa Jataatı cllbl TUi& - mmta· 
blmı ltP1 etmlfl:lr. 

ya ile Habeş anlaşamazsa ... 
. lngiliz siyaseti ne olacak ? 

..... b•lrlrmda .. .., .a,._. ....... 
ı:. • ..., 14 <AA> - a.,a,.._ c11 

- ..,. ..... ille YÜtl LoadraJa pi 
...... llamaa.,la ,.. ......... 
em..,.,. &Wecütlr. Batta ....... 
JllMrmda .......... IHn lir PWllppe 
:lı111,."m Tnnpuk'Ml ma1Mn..m • 
.... , Blldwta'e ml1IJd olacaktır. 

.... .,. .. maWll, !ncOfs delelH 
,__ WPı- tt11Jan - Habef lb· 
.. tpa 1* imi pftll baımata uı · ,.... ..... ..,_etmektedir. Ancak, .... 

kGmed ....... ,...... ~ 
hafta nlJlayetlnclen ""1 wkubalmlJa· 
capu Gln etmektedir. 

lir PWllPPI. Lonclracla Wr sGaa ta· 
Umat a1manupr. 

Italya 
Habeş· aqda 
köleliği kaldırdı. 

nln de iş birliiini temin etmek mak
adile Türk notuaıdan İstifade etmek 
iltemelde ittlham etmektedir. 

NOTAMIZ OZERINDE ALMAN 

DOŞVNCELERI 

8-rlin, 14 (A.A.) - Boğazlar 

hakkındaki Ttlrk •otumdan bahse. 

dea Kreuz Zeitung gazetesi ezcümle

diyor ki: 

-ı'Urk notası, siyasi buhranların 
kollektif praatiainin bugilnkU meka. 
nizmuının çok ~ç olarak harekete 
~kte oldutuau bildirmektedir ki 
bu AYnpaya sn•lan mutantan slya
ıııl efl•lelerln aer bir tenlddldir. Dlier 
tarafta• Tilrld,e. Jlolulana latdndd 
nzlyetlal Tlrk arastmaln tecarisden 
mannlyetlnln emniyet altına alacak 
mahiyette tanzim edeeek 1enl nlq. 
malar ppıhnumı taterkn, b..Un 
A1'1'11pada amett uhacla tatbik edilen 

emniyet tezini kabul etmektedir. Ba 
tez. kendi emntyetfnl Ye arazisi da. 
halinde sulhu mUeafr surette muhafa. 
za edebilmek için iManm bizzat ken. 
dl.sinin kunetlt ve mtiaeUAh ~
dır.,, 

Erkanı Harp 
görüşmeleri 

Bugün başlıyor 
Londra, 14 (A.A.) - Brkbı bar. 

biyeler arasında yann başbyaeak o
laa ~ kalnalarra fetbü 
..... .,,..".,.' .aıdlrlJmektecUr.. HM&I 
ltalyan lalktmetl, Lok&nao plbıaa 
a11ftfabt etaif oldahnu da beniz 
lıılldirmlf deltlcllr. Brkbr harblyele
ria •bakerelerlnla -.aı bu pil. 
ara dlnltlacti madHli tefkll edeeekUr. 

Pramm erk&aı barblJ'191 re• ••· 
avlnl General Sdavelmpt LokarnoJB 
ıitmek llKe ölle vakti Pariaten ba
nket ebalftlr. 

INGIL'l'BRB ALllANYADAN 
NBLBR 1Sf'l7BCBK1 

Loadra, 14 (A.A.) -Ba'fU ajan. 
• blldlri1or: Berlia hlkbleti au. 
dlade 1apılacak Jaıflls tefebbldnlln 
Almu •• Franm pllalan arumda 
bir mutabakat buulU için bazı teklif
leri de Ultin edeceii ll1lnatktedlr. 
Brltanya ldlkQmetl, bilh... orta 
tarkl Avrupada aalha temin anuu. 
dadır. 

FRANSIZ BAŞBAKAN/ NU'l'UIC 
SOYLIYBCBK 

Parls, H (A.A.) - Bafhüan B • 
Sarraat yann radyoda bir nutuk lrad 
edecektir. 

Yıımıırta ihraea'hmız 
çok arttı 

Ankara, C (Telefoala) - Yanar. 
ta ihracatımız günden dne artmak. 
tadır. T8rkoflstn çıkardıfr lstathtl
fe gire, re~n sene martında 18000 
lira delerlnde 15 toa Uırafat ıapıldı. 
fr bide •a MM apı ay-.S ihraca. 
tıma: 44'000 Ura deferlle HO tona ytt. 
selmlştir. 

1 lirk - Alman ticaret 
anlaıması 
Ankara, H (Telefonla) - Alman. 

ya ile yapılan tfearet anlatmam mO. 
zakerelerlne devam olunmaktadır .• 
Berlln tfearet konaeyimlz de memle. lllina ........... IUJa clatmeel taJr. 

fkW. ........... batta llarebtlnln 
AJDI _.am, ~ Ber1Ja htl 

o..n, 1' (A.A.) - ıtaı,. Drt k.etlmlze ıelerek bactlnldl toplantıya 
1tJerL Bepnlıjl ldlttlm B. Suvlch · fttlrak etmiştir. 
Jlllletler eemı,.u .-.ı. ~ • Tahllliye 11111a• mldUrlQtl 
bir mektup ı&rc1a•• !taJJanJar ta- bltçesl mecllsba yaroıkl (bqtinldi) 
Jllfmd•a Ji1a1 edileD lıılltlln Bablf &• raıum•lne aluuaJttır . 

.... ..,. Yll'eeektlr. 
....... 14 (A.A.) - Haftl: 
9q • ...._, _... mlmınl • 

................. in de bqnden le-
nelelnde wntla Up ......,.. oldulu· • Nafia Vekll•cte "Vlllyetler 
na ldJdlrmlttlr. B. Savlch lıa mektup n işleri u•mn mlcllrlllfll., aaınlle 
metnMatn ıa Jer lmomftellle Mt•JeUer yeaf bir daire Dulu olaaaeak ve \'f. 
cmfJltl ... Matla ..,...... t.Qdi- llyetlerin " lfleri bu t1alnala •I. 
rllllllkıl .. ~ rakaı.tnı U.aJactktır~ ... o ... 

ANKARADAN 
Ankara Spor Kongresinde 

"Ankara Giicii" ile •Gençler Birliği,. arasında 
çıkan ıhtiıaf göriişiildii 

lf......,. toplt111G11 ıpor lrongrnl anılan C. H. P. Gnel S,..,_.. 
Bag Recep Pef(e~le beraber. .ı 

Ankara, 14 (Telefonla) - Dan a- 'J/ıtigaf zabit/eri /agi/ıa6' 
çılan 8 inci Spor kongresi bugün saat • • 
9 da reis vekW pneraı Ali Bikmet 'in kabııl edıldt 
relaUil altında toplandı. Yeni nisam· Aakara, 14 (Telefoala) - MOJI 
namenin ve enclmen raporlarmm tet- MUdafaa encOmenl, ihtiyat zabltlerl
ldld yarma bıralalarü federuyonlar nln iki senede bir en as 45 &'in or .. 
eacllmenhıin futbol baldrmdald rapo- duda hizmet etmeleri hakkındaki 11-
ru olnmclu. Raporda antren&' ublm- ylhayr mli.ıakere ile kabul etmif* .. 
dan, ,.t uıtı.ör ptlrllmeıd temen- LAylha, ikamet ettikleri mıntalralat 
nlalnden NbMlll,or, federuyonla haricinde aevk olunacak.lana ibate 
Ankara mmtakuı arumda bir tüt ve ilbulanndan maada lqelerbala 
lll8l81em )'Ulllnden ÇJbD lhtillf ip.ret temini muvafık olacafı matallullt 
olunUJOl"Clu. Raporda enclmen bu lh- bütçe encümenine verilmiftir. J 

Wltı .,._.,...,..,. balmUlbL Miltelıassıs raporları 
eııır !B'rlLAl'I vpm.11!Sf ' 

neırol1Jnac.ak 
Rapcırma olnmmı"Nlul _,. futbol 
fecleruJamı M!Dm• 161 alan Hamdi 
Bmln ADllara Qlelle Qqler 1'JrUli 
arumda ,.. m111ı.ınıı1en ÇJbD llatl
llfm mahlyetbd lala etmlt .,. pları 

---··= 

Ankara, 14 (Telefonla) - Blff' 
eneiimeni umumi bfltçeraln mlu.kel'9-
alne bat lamrt deiildir. Healz mi..., 
bütçelerin tetkildle mtfPldflr. 811-
cümen tarafından aynlan l'aportlr"' 
ler Vekiletlerin bUtçelerfnl tetkik et

.,~ -... UWMIMI tUr- mektedirler. Bir kaç etine kadar 111-

:..~~~~tt,, -~~~ ~:=rı,•:·lil-~ 
mıntakaaı""' - vet ...... w. """ nacaktır. 
efme.ri ne ......,. ....,. """"'4w' VekAletler tarafından ıetirlld 
Jlıntaka u....a ..,..,,... ...,,., · mUtehassrslann raporlan §lmdly• ka.. 
tat'btk etmewaffffr. u_._. ..,.-. ,.. dar gizli tutulmakta idi. iktisat v .. 
rannın tatbOdtlı UtelllM ..ıı .. u.- kAletf, daha fazla lstff ade edllehllnr .. 
dir. En yük.ı. ..,,,..,., ,.n hralt· si için bunlan sıra De nep-e kara' 
dır .Kongretdtl h ......,. ,,...,. wr- vermiştir. 

meaini dileriM.,., BUt~e eneUmenl Nafia Velıllftl 
Ankara mmtakuı reisi ŞUkrU bflt(eSfnl tetkik etmekte olan rapol'"' 

Koçak ct!Vap vererek kongrenin umu- törler bu maksatla konulan tahtd8111r 
mi merkez kararlarını icra ve tatbik diler Veklletlerin de tktlaat Vail"' 
loln toplanmachfmı, işin Hamdi Emi- tinin fikrine ittlnlkte geelkm .. elld 
n'ln decllll tekUde cereya,n etmediihıl ttamennlsfle kabul ebnltflr. 

16yliyerü illve etti: Yeni milzeler kanıınr' 
- Baaıet1 bu §Udf JHlrlt ortaya Jcoy- h / 

ml'fftı. NtttttJ'lca ,ııt Milaabakannı yap azır anıvor 
twtltlt aamerı feürayoııa waıumat Ankara. 1' (A.A.) - Huırld' 
""""4ll• Mle ıa.ı"' g~ifti. makta olan yeai •iseler lraaaa l1t 
Soıtrf1 da N'yaaıl Cle Ofıad,ın aUlami müzeler dUhuliyelerlnln mlktamu .... 
....,.,.."' tlold~ u.n tfiri· yin salahiyeti Maarif Veklletbat ve"' 
IAtaoe e.t7"7dM yClf'lldt. Dalla eooel rllecektir. 
fUAU qUyeyiM w '* yolclalA «Waz Yeol Ayuofya mUzainln dlb•"' 
OYIM eatlflltndo de~, oyutıdatt aonra ye ticretl 50 kuruşa çıkanlaeakbl'. Ol-
~ Buu göre l~n ter taraftan, müzede 100 Ura ld 
~ tnetmıaı ~ Jd- il bir karplama memurJalu Dul• ~ 
.. geHr. Y~ fti ge'6fl Uci lunacaktır. 

9"'°"' rıl/ua tn1cneleri mekteplriı- GB:zel Sanatlar 
den getirtilerek tetkik edilince C'U&a-
d'ın 11 Ya§t"' Pıenaı doldurduğu anla- Akademisinde 
§ılda "e daha 16 Ytlflntla iken Tllrki- Ankara, H (Telefonla) - a...ı 
ye btri*"Uklerine aohldulu teabit •natlar aka4emlsl Wrls lradrlPa.

edildi. Nüuımt1t1"'6 mucibince cemyt 150 şer lira leretlt iç ulıltaa .. il 
mucip olan h hal federaayona badi- şer Ura Ueretll 8 muallim btrıars* 
ri14'lt UW. I~ htlG uwta gelÜflttllmesi kararlqtm....-. Ilı)( 
muilddet cet10p "81'medi.Neticede, filt kademlde bir mUdilr mua.u.Dll f! 
de ''Ankara gQcll,, fl6 wradC.,, lhdu ehmacaktır. r-

tttlfak reisi Amele umumi tonc- Yıınaa halılı aoı 
nde bu it tberlnde clurm&kta bir fa7-
da oJmadıtmı .&JledL teroilc olanaealc 

Bundan IOllra N.,ıt Bakla da 
Jdtlp1er arumc1a bu ite bemer ~ 
ce lhtlJ&f olduiunu lpret eclere'k m'1· 
akeNDllı kifayetinin ...,. konulma
IJllll iatedl. Bu talep -.... tan.fm. 
dan kabul edildi. 

Ankara meb'uau KUmtu Ankara 
mmtakuı aleyhİncle yuılan ''teeull· 
re 1&7Uln kellmeefnln rapordan çıka
nlmumı tsted1. Heyeti umumiye ra· 
porun mtlza&r.tnl t.tememekle -.. 
na lttfrak eytemedifinl Ulve etti. 

Kongrenin gelecek müzakerelerinin 
daha hararetli ~ anlqılmakta
dır~ 

Alalrara, 1' (Telefoala) _ : ... 111! 
llabklanalll, .............. .... 
bMl llabklan .......... .. 
, ........... k)ana .. 
anu tipik fa1dall .......... . 
•itince ne huırluarak .... 
rllen bir JlJlha ne ,.... ı.bk 
dan " 'bunlardan ~nlu lla1* 
1annclan aY verıtal almma•• 
edllmlftfr. 

Ziraat enelmenl. yan• -~ 
11111 derllertnclen ele mtllllm flttlfl....
temlnl mUmkln olclahaclaa ... 
metçe bu yolda ela tedbirler a1•-! 
temenniaile IAJihaJJ apea a".J .-ı:· 
•lf&lr, 



1 işaretler 1 
Beğenme hikayesi 

Güzel olan §e)'le be}'enme ara
•~nda aıkı bir mi.itıasebet va, .. 
Her beğenilen §ey güzel değildir. 
F alıat bir §eyin güzel olması için 
mutlaka beyenilmiı olması ıart
tır. 

Güzellik objektif bir hal ise, 
·beyenilmiı olmaıı, onun ıübjektil 
kıymet almaıı, canlılaımaır. in· 
ıanlar ara6ında yer alması, ha
yal ve harekete karı§maırdır. 

Beyenmek "mücerret,, bir fey 
Jeiildir. Eğer dünyada Adam 
Smit'in tasavvur ettiği "iktisat -
adam., yQ§asaydı ona benzer, 
bir utetik adam dünyaya gelsey
di bu mücerret inıan için mücerret 
bir beyenme hadisesi olacaktı. 

Beyenilen ıeyler gibi, beyenenler 
de mücerret değil müşahhas ıey
lerdir. 

Beyenen her feyden önce in
sandır. insan her §eyden önce 
bir küftürün, kültür hayatın bas
kııı altındadır. Hayat ve kiiltür 
farkları beyenenleri, beyenilen 
feyle1i zümre zümre ayırır . . 

Beyenmek, hayat ve kültür 
larklarıntı göre, biribirine düş· 
man cephelere ayrıldığı gibi za
man lark\lTına göre ele kolay be
Yenme, güç beyenme farkları 

kendini göstedr. 

Eskiyi söyliyen, kulakların a· 
lı§ık ';)lduğu §eyleri anlatan gayet 
çab~k beyenilebilir 

Dünü söyliyen, dünden bahse
denlerin kolayca anlaıılması onu 
sevenler tarcJından pek çabuk se

vilmelerine sebep olur. 

Yarıru ıöylemek gÜftÜr. Hele 
beyendirmek daha güçtür. insan 
....... ,,...,..,,"'' Huı uıufllnun, ps11ıu· 

lojiıinin, itiyatlannın tabii netice
ıı inıanı eskiyi beyenmeğe sevk 
eJer. 

Be;:enilme iıincle aııl tehlike 
rlügmanları tarafından ıevilmek, 
hoı görünmek, takdir olunmaktır. 
Hangi neviden •oıyal hacliıe olur
•a olıun, inıanların keneli kültü· 
r~ne, kendi hayat ıartlarına uy
'"1yan İnsanlar tarcılınclan beye-
11il,,.u.inin tek bir layclası varclrr: 
Eğer insanı otokritike sevk edebi· 
lirse.. 

Satiri Ertem 

Universitede 
Limanlar 

Yeni projede mühim 
esaslar var 
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IGezintiler 1 -
Ecel de harp istiyor 

Yunanldar, az vakit içinde en 
değerli at/anılarından üçünü kar 

Polis habeNeri · 

Alacak 'yüzünden .bettiler. Milli bir yaıa uğrıyan 
komıularımızın Jerdini, biz Je 
kendi gönlümüz.de duyuyoruz .• 

Bir aşçı hır aşçı9ı üat üste, yerine konmaz, piıkin 1 ahsil müddeti etrafında 
tetkikler Ankaradan verilen malumata göre yaraladı üç devlet adamının eksilişi, her 

İstanbul ile İzmir limanlarının bir el - şeyden önce devletin varlığı üs-
Üniversitenin hukuk, edebiyat ve 

fen fakültelerinin tahsil müddetlerinin 
Uç seneden dört seneye çıkacağm1 ev
velce yazımgtık. Bu mesele etrafında 
Kültür Bakanlığı ile görll§meğe~ pden 
üniversite rektörü Bay Cemil ~ilscl 
dUn Ankaradan şehrimize dönmilştilr. 

den idaresi ve bu idarenin Ekonomi Ba· , Evvelki gece Hasköyde alacak yiı • 
zünden bir cinayet olmuştur: Haskoy· tünde sarsıntılar yapar. 

kanlığına bağlanması hakkındaki pro · 
je heyeti vekilece tasdik edilmiştir. 

Proje Kamutaydan çıktıktan sonra 
mer'iycte geçecektir. Limanların ısla

hı için çok mühim maddeler ihtiva e · 
den projenin çok büyük faydaları görü· 

de Şirketi Hayriye fabrikasında tokan· "Program,, ların, peşinden çi• 
tacı Ahmedin babası Oıımarun aç§l Esat z.ilmi§ planların yarınki tarih akı
isminde birine yirmi lira kadar bir bor- şınJa payı yoktur, elenemez.. Fa
cu vardır. Esat bir kaç kere alacağını 

kat şu da ap ayJın bir gerçektir 
istemiş; fakat alamamıştır. Nihayet işin ' 

Bay rektör Kültür Bakanlığına bu 
değişme şeklinin nasıl olacağım ve 
hangi talebeye tatbik edileceğini an
latmıştır. 

uzadığını görünce elindeki senetle ic · ki milletlerin kımılda)'lfında Jü,... 

h raya ba .. vurmuş, Osmana da bir ödeme bün ve ufuk cleğİ§tirmeıinJe idare 
İstanbul rı tımlarının Kabataşa ka- :.' 

lecektir. 

dar uzatılması, Jiman vcsaitinin makine emri ile tebliğat yaptırmı~trr. ödeme bCl§ındakiler örnek olurlar. Dalıcı 
emri kısa bir zamanda yerine getirilme· doğrusu dürbünü onlar tutar, halk 
diği takdirde Osmanın eşyaları satıla - onların çevirdiği yana bakar, 
caktı. Söylendiğine göre Osman bu cm· onların göstermek i.tediklerini 

Yakında profesörler kurulu bu mc
ı:ıele etrafında yaptığı toplantıları so· 
na erdirecek ve kat'i netice belli ola
caktır. Kültür Bakanlığı profeeörler 
kurulunun vereceği raporu tetkik ede
cek ve sonucu İstanbul Üniversitesine 
bildirecektir. 

Bu şekil kabul edildiği takdirde 
ancak yeni yazılan talebe için tatbik 
olunacaktır. Eski talebe gene eski şe
kilde üç yıl tahsil görecektir 
LİSAN OKULLARI - Üniversitede 

ki lisan okullannm durumu etrafında 
görilşmek üzere önilmilzdeki perşem· 
be günü Üniversitede bir toplantı ya
pılacaktır. 

Balkan Konseyi 

Magısın aıtısında 
Belgratta toplanacak 

ile techizi gibi havuzların, kazandıra · 
cağı genişlik ve sür'at bakımından İs • 
tanbul liamnına yeni bir vecih verece
ği muhakltaktır. 

İzmir limanının da ayni vaziyette 
idaresi için burada bazı tetkikler yapıl· 
masmı icap ettirmektedir. Bunun için 
deniz ticaret direktörü Bay Müfit Ne • 
cat, liman idaresi direktörü Bay Ra • 
ufi Manyas, ekonomi bakanlığı mütc • 
hassısı Bay Fon der Portcn ayın yirmi 
beşinde İzmir limanında tetkikatta bu· 

lunacaklardır. 

LiMAN GENEL DtREKTöRO AN· 
KARADAN GELDt 

Liman genel direktörü Bay Raufi 
Manyas diln Ankaradan ıehrimize gel· 
mittir. Bay Manyas kendisi ile görü,en 
muharririmize şunları söylemiştir: 

- Limanın inkiıaf ve terakkisi için 
Cumuriyet hükUmeti eaaıb tedbirler ve 
kararlar alınaı'k üzeredir. Bunlar mer'i· 
yet keşbetıneclen bir teY söylemekte 

Balkan antlaşmasına dahil devletle· mazunun.,, 
rin murahhasları bu ayın 22 ıinde teh· Bay Raufi dün gümrük müdürü ile 
rimizde toplanarak Balkanlar arası de • gümrük ve liman idaresinin taımacağı 
niz seferleri işi üzerinde konutacaklar Çinili Merkez hanı ile Rıhtım hanı ve 
dı. Haber aldıfımıza ıöre bu konferanı, liman antreposu yapılacak yerleri gez· 

mayııın 26 ama kalmııtır. Yani, Bal • mişlcrdir. 
kan antlumaıı kon_seyinln Dıı Baka • ,-::-=:::-.!::::--:==~=~==-· 
nımır~Bay TevfflC Rliftil Arasın riya • Z • f. fi 
setinde toplanacağı günlerden sonraya eytınyağı ıya arı 
talik cdilmiJtir. Balkan konseyi ayın 6 Dİ6'İD 6'Jkıyor? 
Binda Belgratta toplanacaktır. Y Y 

iHTiYAT ZABiTLERi TEMMUZDA 
STAJ GÖRECEKLER 

Millt Müdafaa encümeni ihtiyat za. 
bitleri kanun llyihasmı müzakere et
migtir. Uyihanm encümende nldığı 

§ekle nazaran 936 senesi temmuzunda 
bütün ihtilat zabitleri kıtalarmda. bir 
buçuk aylık staj hizmetini yapmıya 
hazır bulunacakla.rdır. Bunlardan mc, 
mur olanlar batlı bulµndukları yer~~! 
den maaşlarını tamamen alacaklardır. 
Serbest meslek erbabı bu sene hizmet
ten istisna edilmi~tir 

Son günlerde zeytinyağı fiyatları 

geçen yılın nisan ayı fiyatlarına göre 
bir misli artmıştır. Geçen yılın nisan a· 
yı içinde toptan 32 kuruşa satılan zey
tinyağları bu yıl 58 kuruıa satılmakta· 
drr. 

Alakadarların söylediklerine göre 

ri alınca oğlu Ahmede koşmuş ve para 
tedarik etmesini söylemiştir. Ahmet ise 
babasına kar§ı ödeme emri çıkardığı i· 
çin Esada çok kızmış ve eline bir us • 
tura alarak doğru Esadın dükk~mna 
ko;ımu§tur. Burada borçlunun oğlu ile 
alacaklı arasında derhal bir kavga baş
lamış ve Osmanm oğlu Esadı bir çok 
yerlerinden yaralamııtır. Lokantacı ya· 
kalanmıştır. 

görür. 

Çağların özel renklerini lıt1%ı• 
yınız, altından §U, bu isimli ıah
siyetlerin belirdiğini görürıünüz •• 
Büyük devlet adamlan yarahcı 

sanatkarlara benzerler. Biri ka-
ğıclı, mufambayı, tuncu ve mer
meri iıler, öteki, halk denilen 
büyük hamuru yuğurarak asırlarcı 
kendi damga6ını vurur. 

N evıehirli I brahim pafa yı• 
klmlar içinde bir "Lale devri,, aç

Konuşma ucuzlıqacak, manın yolunu bulmuftu. Napol• 
konuşma geri çoğalacak . yon, en bitkin ve durgun günleri 

• fırtına ve kasırga uğultularüe Telefon tirketi tllUkavelesinin imza 

Telefon işleri 

landığı yazılmıştı. Haber aldığımıza gö· ıarsh. 
re bir kaç gün sonra yapılacak ilandan Ôrnekleri çoğaltmak neye ya
bir ay aonra tirket hissedarları da İs • rar? Bunlar, hep bildiğimiz ıe>
tanbulda toplanarak mukaveleyi tasdik terdir. Fakat ap ansız gelen bıı 
edeceklerdir. son ölümlerde, ben, uğur.uz. bir 

Yakında telefon mükalemelerinin hava se.ı:er gibi oluyorum. Hep 
beş kuruş kadar ucuzlayacağı söylen • 

de banfı •even, omın lıorunuşu 
mektcdir. 

Şehir iejinde yapılacak telefon ku - uğrunda canla ba§la çalııanlar 
ıüh•l .. ri üzerinde de al~kadarlar t etki· öf üyor. .. 
kat yapmakla meşguldUrlcr. fren 1 ~ JaponyaJa itidt.tl tcqlanıyor 
ğimize göre kulübelerin kurulmasına Milletleri boğazla1maktan u:.ak
yakında başlanacak ve ilk olarak muh-

. ltı§hrmağa çalqanlar, pumlara 
telif meydanlarda 60 kadar kulübe ya 
pılacaktır. Bu kulübelerde kutulara pa· düıürülüyor. ltalya ipin ucunu 
ra atılmak suretile konu ulabilecektir. elinden kaçıralı hanidir! .• Alman 

TÜRK FRANSIZ MUHTELiT 
HAKEM MAHKEMESiNDE 

gökleri 1imıek içinde. lngiltere
de zelzelelerden önceki o korkunç 
durgunluk, derin derin aoluyor. 

Türk - Fransız muhtelit mahkeme- Yarın ne olacağını bilen, 'kestiren 
si reisi B. Aser dün ak§am şehrimize yok. Dünya yaratılalı beri inıan
gelmiştir. lık, bu kadar ıarsınhya uğrama--

Mahkeme bugünden itibaren çalı~; mı§tır. 
mıya başl!yacaktır. Bakılacak dava-
ların sayısı on ikidir. Bundan sonra Sinirleri geren, yürekleri hın~ 
bakılan davalar tasnif edilecektir. la tutuşturan bunca sebepler yef-

B. Ascr şehrimizde on gün kadar miyormuf gi,biı şimdi ele yıldınm 

[ KISA HABERLE~ 
INHISARLARDA - İnhisarlar ida 

tesi Usküdarda Şemsipaşadaki depola· 
tının arkasrnda yeni, büyük bir tütün 
deposu y~p~ağa karar yermiştir. 

iCRA SUiiSTiMALi DAVASINA 
DÜN DE BAKILDI 

İstanbul a~r.ceza hakycri, icra sui
istimaline ait davaya dün de bakmış
tır. 

zeytinyağı fiyatı biraz daha yüksclirac, 
sade yağ fiyatını almıı olacaktır, ki bu 
takdirde zcytinyağ!nı atanlar sadeyağ 
almayı ,tercih edeceklerdir. Bununla ~e
raber fiyatların daha fazla ~rtmıyacağı 
umulmakta, yeni zeytin rekoltesinin ka
fi mikdarda olacağı hakkın~a gelen ha· 
herler bir zeytinyağı buhratıı ol~ıyaca· 
ğına iıarct telikki edilmektedir. 

TiCARET ODASINDA 
TOPLANTI 

kalacaktır. ecelle kar§ıla§tık. 
Mahkemenin bakacağı davalar ara

sında Çukurova çiftliği gibi mühim 
davalar da vardır. 

SEYYAHLARA KOLAYLIK 

Yoksa ecel de mi harp iıti

yor?.. Silah fabrikatörlerinden, 
ıırmalarina yeni yıldızlar kat
mak için lırıat gözliyenlerJen, 

Şarl~ Demiryçlları, belediye iktisat dumanlı ' hav~yı ıaven kmdlar'tlan 
ŞEHiR MECLiSiNDE - Şehir mec 

li.si bugün toplanarak nisan devresinin 
•on toplantıSJnı yapacaktır. 

AY ASOFY ADA iSTiMLAK - A· 
l'asofya milzcsi etrafında bulunan on 
iki dlikk!n istimlak edilerek müzeler 
idaresine devredilmiştir. İstimlak 18 
bin Jiraya yapdmrştır. 

* Şark dcmiryoUarı ,şirketi yaş mey • 
\'a ve scbz.c ile yumurta, tütün gibi 
llıaddelcrc tatbik edilecek tenzilatlı ta· 
tifcyi Nafia vekaletine göndermiştir. 
"V ekalct tasdik cttiğı takdird~ tarife • 
tıin lS mayıstan itibaren tatbikine baş 
la.nacaktır . . 

İstanbul icra dairesi katiplerinpen 
Kadri ile dışardan bazı kimseler s.ley
hindeki bu davanın dUnkU duruşması 
tetkik edilmek üzere, icradan bir dos
yanın getirtilmesi kararile, başka bir 
güne bırakılmıştır. 

ÖLÇÜ MUAYENESi 
Ölçü aletleri hakkındaki senelik 

muayeneye başlanalı iki hafta olduğu 
halde ali.kalılardan bir çoğunun he
nüz müracaat etmedikleri anlaşılmak
tadır. Şehirdeki muayeneler için tayin 
edilen müddet bittikten sonra beledi· 
ye ayar memurları !stanbulun' mül
hakatına gideceklerinden h~iranş. ka
dar baş vurmıyanlar ceza görecekler-, 
dir. 

Ticaret odası idare meclisi t.ugün 
bir ı toplantı yaparak muhtelif k4zanç 
komisyonlarına flza intihabı, ticaret 
maksadile A vrupaya gidecek bazı f ir
malarm döviz taleplerinin tetkiki, kra
vat yapan ve satanların vergi nisbet
lerinin tayini, hamallarm taşıdıkları 

eşya ağırlıklarının tahdidi meseleleri
ni müzakere edecektir. 

ONYON FRANSEZDE BALO 
Fransa sefiri Bay Kamerer ifa ilba

yımız Bay Muhittin Üstündağ'ın hi? 
mayeleri altında olarak TUrkçe Fran
sız cemiyeti hayriyesi adını alan Ün
yon Fransez önümüzdeki cumartesi 
günü akşamı saat 22 de kendi mera
sim salonunda bir balo verecektir. 

müdürlilğü, Türkofis, Turing klilp ve · • •···· 
yataklı vagon şirketinden birer mü- aonra, Azrail ile Je mi ufrtıfaca-... , 
messilin iştirakilc vilayette yapılan gı.ı: •• 
toplantıda şehrimize gelecek seyyah
lara gösterilecek kolaylıklar tesbit e-

s. Gezgin 

--------------------------..,....---dilmiş ve bazı kararlar alınmTŞhr · ' ' 
Seyyahlar!n bagajlardaki eşyalarının,_., _K_Q_N_F_E_R ___ A_N_'_S_L_A.-cR-... ,-
muhafazası vagonli, scyyahlarm gez- _ _ , _ 
dirilmeleri Turing klUp tarafından te- ________________ ...... 

min edilecektir. LOZAN MUAHEDESi VE 
BOCAZLAR 

Üniversite rektöril Bay ~mil Bil • 
sel bugün öğleden sonra Universite 
konferans salonunda "Lausanne mua • 
hedcsi ve Boğazlar" mevı:uu etrafında 
mühim bir konferans verecektir. 

Eminönü Halkevind,n: 
17-4-936 cuma günü saat (17 ,30) 

da evimizin Cağaloğlundaki merkez sa
lonunda Mimar Şevki Balmumcugil 
tarafından ( Yeni Ar) konulu bir konfe· 
rans verilecektir. Bu konferanı bütün 
yurtdaşlara açıktır . 

• • • 
Vilayet mektupçusu Bay Osman dOn 

iktısat enstitüsünde şehircilik mevzuu 
etrafında bir konferans vcnni§tir. 

• Müstakil ressamlar 18 nisan cu • 
martesi günü Beyoğlunda Turan Bar 
binasında bir sergi açacaklardır, 
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1 Bir duruşmada dfnlenllenler 1 
Nasraddin Hocanın 

hikiyesi gibi.. 
"Ku·rştri·1 ka' em er torbaya nasıl girdi 

ben de şaşıyorum~,, 

Dava edilen ne kadındı, ne çocuk, bununla 
beraber yaşını öğrenmek hayli güç oldu 

Da:va edilen ne kadın, ne de çocuk! 
Yaşını, başını almış bir erkektir. Top 
sakalına. kır düşmüş.esmerce ve ar
tık öyle omuzları dimdik değil de, şöy
le iğrice duran bir adamcağız! Ne 
kadın, ne de çocuk! Bununla beraber. 
yaşuıı anlamak, hayli güç bir iş oldu 
ve neticede de kesenkes bir rakam or
taya konulamadı! Şimdiki halde! 

Sultanahmet birinci sulh ceza hak
yerinde duruşması yapılan Ilgazlı Ka
dir'in yaşı, bu yolda araştırıldı: 

- Kaç yaşındasın? 
- Eh, elli yaşında vanm ! 
- Pek az, pek eksik söyledin ga-

liba? 
- Yok, yok. Ancak ellisindeyim. 
- Hele, hele! Biraz daha çıksan, 

daha doğru söylemiş olacaksın gibi 
geliyor. Nüfus cüzdanını ver, baka
lım! 

- Meckliye ... Şey Hamidiye kağı-
dım m.ı?. Yok yanımda! 

- Evde mi kaldı nüfus tezkeren? 
- Yok, evde de yok, ... Kayboldu! 
- Sen askerlik ettin mi? 
- Ettim, ya! Etmez olur muyum 

hiç?. Omuzuma tüfek aldım, düşmana 
kur§U?ı attım ben de! 

- Hangi tarihte asker oldun? 
- Oooo, epey var. doğrusu! Sene-

sorgu ile çıkarılmasına karar vel'di. 
Karardan evvel geçen duruşmanın e
sasa ait safhası da, şöyle: 

Davacı, bir mağazada katip İbra
him. Bu mağazada, türlü kırtasiye 
malları satılıyormuş. Bu arada kurşun 
kalem de mevcutmuş!. Şimdi, davacı 
tbrahimi dinliyelim: 

DAVACI SÖYLÜYOR 

- Alışverişle meşgul~ük. Mağaza

ya bu adam da girdi. Elinde bir tor
ba tutuyordu. Bir aralık baktım. elini 
rafa uzatmış. Bir eli ile raftan kurşun 
kalem destelerini alırken. öbür eliyle 
de torbanın ağzını açmış. Bizim kur
şunkalemler el altından "naklimekan,, 
ediyor! Hemen atıldım, elini tuttum, 
"Ne yapıyorsun, baba?,. dedim, şaşa
ladı. Bir de torbaya göz attık, ki raf
teki kurşun kalemlerden beş düzinesi 
gizlice oraya inmiş! 

- Ne diyeceksin, Kadir baba? 
Dava edilen, iki elini birden kaldır· 

dı. Parmaklarını açtı, ellerinin ayala
rını göstererek, iddiayı reddetti: 

- Bakın, şu avuçlarıma bunca se
nedir haram mal değmemiştir! Değil 
kurşunkalem, altın kalem bile tutma
dı şu parmaklanm, haram mal olarak 1 

Diyen Ilgazlı Kadir baba, pa".'Illak
larını avuçlarında kıvırdı ve devam 
etti: 

HAŞA .. DERİM! 

Tana gölünün 
esrarı 

( V ''yanı I inridP i 

ki (Beyaz Nil) nehrin kendisidir. (Ma· 
vi Nil) de onun sularını arttıran bir kol 
teşkil eder. Hazirandan itibaren Habe· 
şistan dağlarındaki karlar erimeğe baş· 
lar. (Mavi Nil) in sulan birdenbire ta
şar. Bu sıralarda yine Afrikanın Hat -
tıüstüva cihetlerinde yağan yağmurlar 

da (Beyaz Nil) in sulannı yükseltir. Bu ) 
suretle eskidenberi (Nil) nehrinde olan 

1 

feyezanlar meydana gelir. Bu h::ıl eski I 
zamanlardan başhyarak on dokuzuncu 
asra kadar devam etmiştir. 

• * • 
(Beyaz Nil) Afrikanın içlerinden çok 

mikdarda çürümüş nebatat döküntüic
ri getirir. (Mavi Nil) de Habeşistanrn 
yüksek dağları üstünden şiddetli akış· 
larla inerek geldiği için çok mikdarda 
ince toprak getirir. Bu nebatat dökün -
tüleri ile ince topraklar biribirine ka • 
rışarak Nilin feyezanlarile Mısır top
rakları ve tarlaları üzerine dağılır. Böy
lelikle Mısır arazisi fevkalade bereket 
getiren bir gübre ile kuvvetlenir. 

Halbuki yarım asırdanberi Nil vl • 
disi üzerinde büyük ameliyatlar ve ısla
hat yapılmıştır. Bunlardan en mühimmi 
(Kahire) barajı ve sonra (Assuan) ba • 
rajrnın yapılmasıdır ki o zamandanberi 
bunun yüksekliği iki kat daha arttı • 
rılmıştır. Bilhassa 1932 senesinde ba· 
rajın seviyesi bir hamlede dokuz metre 
yukarıya ..çıkarılmıştır. Bu son ameliyat 
ve in~at (Philac) mabetlerine son dar
beyi vurmuştur. Zira şimdi bu mabe • 
din harabeleri feyezan zamanında ta • 
mamen suların altında kalır. 

sini hatırlamam, ama Sultan Hamit 
tahta daha yeni çıkmıştı. Bunu hatır
lıyorum iyice... İşte ta o zaman as

kere ça1ırıldım ben! 
- Şu 'halde sen aşağı, yukarı sek

sen y,\ ~ında varsın? 
- O hesapca öyle. ama bana so· 

rarsanız, o kadarı fazla! 

Bunlardan başka (Delta) ile (Assiut) 
de, (Nag Hamadi) de, Sudanda (Sen • 
ner) de aynca barajlar yapılmıştır. 

(Cebeli Avlia) da yine bir baraj yapıl • 
maktadır. Daha sonra (Bahrel Cebel) 
suyunu geçtiği bataklıklardan çevire • 
rek (300) kilometrelik bir kanal yap • 
mak projesi vardır. Çünkü bu suyun 
( % 40) derecesi o bataklıklarda, saz • 
tıklar arasında kaybolup gitmektedir. 

- Haşa. derim! Ben kurşun kalem ~onra (Albcr•) 8~ı:ı tı •• ..;t!"'~ ı-:- '-- .. 
aşırmağa gitmedim oraya, kurşunka- ~ raj yapılırsa {Auuan) daki-beş milyat 
lemi parasını ödiyerek satın alacak- metre mikabı suyun altı, yedi misli su 
tım. Raftan seçerken gördüler, çalıyor toplanmış olacaktır. (Victoria) gölü ü 
sandılar! zerinde bir baraj, nihayet (Tana) gölü 

- Öyle. diyelim. Fakat, beş düzi- üzerinde bir baraj yapmak projeleri de - Kaç çocuğun var? 
- Topu topu üç tanecik! Yaa. e-

ğer sekseninde olsaydım, çoluk "OCU· 

ğum daha çok olurdu şimdi! Değil 
ini ya? Herhalde anam Dudu beni do
ğuralı daha sek~en yıl olmadı. Olsa 
olsa elli. .. Haydi, diyelim beş fazlasi
Ie elli beş, ... Nihayet bir yıl dalıa ka 1 
tabm elli altı! 

neyi torbaya niçin koydun ya? vardır. 
- Haşa, derim gene! Ben koyma

lım! 

Hakim Reşit. duruşmanın ;,onun
da, yaşın nüfus kütüğünden, vazıh 

ltalya'da hoşnut
suzluk mu? 

r Londra, 14 (A.A.) - Deyli Herald 
gazete9fhin Roma muhabiri iken, ahi

ren Remadan tardedilen Maltalı İngi
liz tebaasından B. Giovanni Giglio bu 

şazetede yazdığı bir makalede ltalya 

1İielkmda gittikçe artan bir muh:ı.lefet 

başladığına dair ifşaatta bulunmak-
tadır. Bu muharrir diyor ki: 

"Harp ister zaferle, ister mağlubi · 
yetle bitsin, halk, neicede, memleketin 

- Ya kim koydu! 
- İşte orasını bilemiyorum. Şaş-

tım, kaldım ben de! Onun orasını ben
den sormayın! 

Bu cihet şah itlerden sorulacak! 
Hakim Reşit, duruşmayı başka güne 
bıraktı .. 

Bütün Amerika 
Avı upaya bita1af 

katacak 
Vaşington, 14 (A.A.) - Birleıik A· 

merika, panameriken konferansı ihzari 
komitesine bir proje tevdi edecektir. Bu 
pr?jenin başlıca dört noktası şunlar • 
dır: 

ı - Amerika Cumuriyetleri arasında 
umumi bir gümrük mütarekesi, 

2 - Herhangi Amerikalı mütecavize 
karşı ekonomik zecri tedbir, 

3 - Amerika sulhunu temin edecek 
daimi bir sistem ihdası, 

tamamen fakirleşeceğini ve en aşağı '4 _ Avrupaya kar§ı bitaraf bir du -

yirmi M!ne İtalyan ihracatının hiç me- rum almak üzere müşterek bir paname-
sebcsine ineceğini anlamaktadır .. riken hareket vücude getirilmesi. 

B. ~iglio, bundan son:a. ~iyatıarm Paha b!"ilmez eser· 
ummruyeUe artması netıcesınde ha- ,-

~ıl olan hoşnutsuzluğun pek hissedilir ler karaya olurdu 
derecede olduğunu ve petrol zecri ted- Cebelittarık. 14 (A.A. ı _ !cinde 

biri tehdidinin İtalyada hakiki bir bez son Londra sergisinde teı;:ıhir f>,·lilen 
ginlik uyandırdığını söylemektedir. baha biçilemiyecek kadar kıymetli Çin 

Yeni den;z ani/aşması 
hazırianıqor 

Vaşington, 1'4 (A.A.) - Bay Nor • 

man Davis yeni deniz antlaşması hak 

kındaki raporunu Cumurreisi Bay 

Roosevelt'e vermiştir. 

san'at eserleri bulunan Ronpura va-1 
puru bir tarafında Cebelittarıkm sıma 
li garbisinde karaya oturmuştur. 

••• 
Cebelittarık, 14 (A.A.) - Ranpu

ranın acil bir tehlikeye maruz bulun
madtğı ve kenıii \·esaitiylf' kurtnr•lrrıa
sı ümit edildi~i haber verilrT'c1·t .. cJir. 

Zira uzun zamanlardan beri İngiliz • 

ter (Tana) gölünün suyundan istifade 
edecek bunu (Sudan) ve (Mısır) ihti · 
yaçlarında kullanmak istemektedir. E • 
ğer (1880) metre yükseklikte olan bu 

göl üzerinde nisbeten mütevazı bir ba· 
raj yapılacak oluna milyarlarca metre 
mikabı fazla ıu toplanmış olacaktır. Ve 
bu sular (Hartum) a pek yakın oldu • 
ğu için bilhassa Sudan ihtiyaçlarına bil· 
yük hizmet edecektir. 

Fakat şimdiye kadar Habeş impara· 
toru İngilizlerin tekliflerine muvafakat 
etmemişti. Senelerdenbcri devam edip 
giden müzakere muayyen bir neticeye 
varamamıştı. Habeşlerin bu teklifleri 

reddetmelerine sebep olan hakiki amil· 
leri tayin etmek güçtür. Rivayete göre 
son günlerde İngiltere Habeşlerle bu 
mesele üzerinde uyuşmuştur. Fakat bu

günkü ahval ve şerait içinde yapılan 
bir anlaşmanın ileride ne dereceye ka • 
dar faydalı olabileceği kestirilemez. 

,,. il(. • 

Bugün İtalyanlar tarafından işgal 
edilmekte olan arazinin İtalyada kala • 
cağı farzedilerek vaziyeti bitarafane 
muhakeme dmeğe çalışalım. Bu takdir· 
de önümüzde üç ihtimal çrkar: 

ı _ Bugünkü statükonun devamı. tn- İ 

gilizler Habeşlerden şimdtye kadar (Ta· ı 
na) gölü için bir imtivaz alamamış ol -
duklarına göre bu vazivet ingilter• için 

1 
nisbeten zararsız olacaktrr. 

2 - Londra, yahut Kahire ile Roma 
arasında (Tana) gölü üzerinde bir an· 

la~ma yapılması. 

3 - Bazı kimsel•rin korkusuna göre 
fena maceralara vol ac:tc<ık ihtima1 fMa 
vi Nil) nehrinin merr~sı italvanlaı ta 
rafından çevrilmesidir. Buradan cev • 
rilen suların ltalya tarafından Habe • 

Tavla mlıabakaaaz 
Beyo{llundaki karşılaşmalar 
yarın akşam başlıyacak 

Fatilı şampiyonlarından Bay Naci, Aksaray şampiqonlarından Bay 
Hüseyin Hakkı, Bay ıJluammer Engin Bay lJlehmet Salt. 

Büyük tavla müsabakamızın ye
dincisi dün gece saat sekizde Sirke
cide Meserret kıraethanesinde başla. 
mıştır. Buraya dokuz ta,·ı:ı ile on 
sekiz oyuncu iştirak etmi:;ıtir. Dün 
geceki oyunda B. B. Muzaffer Tükel, 
- Saim Ercan, Ali Ökmen - Rıza. 
Rifat Fazlı - Rasim, Ahmet Balkan 
- Ahmet Daci, Mehmet Ali - Ali, 
Münür - Hüseyin, Fahri - fsrail. 
Ali - Faik, şoför Murad - şoför 
'lustafa karşılaşmışlardır. 

Oyun ancak bir beş yapılabilmiş
tir. Aynı oyuncular bu akşam ~aat 
sekizde tekrar karşılaşacaklar ve Sir
keci mıntakası şampiyon lan se~ile. 
cektir. 

TAKSIM MINTAKASINDAKI 
MCSABAKAMIZ 

Taksim mıntaka.ı;;mdaki karşılaş -
ma yarın akşam ~aat sekizde Camlı 
köskte başlıyacaktır. Beyoğlu cha. 
rından iştirak etmek istiyen oyuncu. 
Jar burada müsabakaya girebilecek
lerdir. 

Maçka, Şişli, Ka."ımpaşada mü
sabaka yapılmıyacağı için bu semtler. 

den i~tirak etmek i."ti) en oyuncuları• 
Camlı köşke gelmelerini rica edi~·~ 
ruz. 
Şb'HZADEBAŞI ŞAMPIJ'ONLARI 

Şehzadebaşı mıntakası şampiyon .. 
\arı dün .gece seçilmi~tir.. Bu mın
takadan Bay Hiiseyin Rahmi. Ahi· 
din, Remzi, Arslan Xaim semt 
şampiyonu seçilmiş\erdir. 

Dl<':ER .IJllNTAKAl.A.R 
Beyoğlundan sonra müsahaka 'a

pılacak !ö;emtler. Eyüp, Tophane 1 ·~ 

küdar. Kadıköy Be-ıikta<;ı Sirı.t>cf 
olarak tesbit edilmi~tir. Sirkt>r;rJekt 
müsahaknmız Ankara rarldt-~indt> PnY 
Hüs<'yin Hüsnünün M(>lek kıra.-tha
n<'."li ~a tonunda yapılacak fır 

Bu .;;emtlerin oyun günleri a~·rrrll 
ilan edilecektir. 

Bakır/.:öyünden '1 .4 imzo.'lil• 
mR/.:tufJ yazan oku1111c11mu:a: 

Bakırkö' ündt> mii.;;a baka va nf1'1ll• 

mız için bu -.t>mtten i"tirak erl.-rPk n
ynfularm adı>:'irti tı>c:hit Pfmernh IR· 
zım dır. Yirmi oyurırı- m iiı;;:- h .. tı ~ ··• 

iştirak ettiı!i talirlirrlı· R:tkırkö) ünd• 
de müAAhaka yapahiliriz. 

Romen ünitJer1Lteıi talebelerinden elli hişilik bir kafile dün tefıri
mize gelmiıtir. T cJlebeler lıtanbbul Kız ve Galatasara) liıeıinJI 
miıalir eclilmiflerclir. 

Şehrimizde kalacakları bir halta zarfında miAeleri, okullara ıJI 
görülmeğe değer yerleri görecehlerdir. Cumartesi gunu akfamr Te
pebcqı tiyatro.unda Talebe Birliği tarafından bi1 mÜ•amere vcri.16" 
cektir. 

tarafından da hasmane bir siyaset baş-) 
lıyabilir. Fakat bu tarzda bir teşebbüs 
İtalyanlar için hem masraflı, hem de ta· ı 
hakkuku için uzun bir zaman istiyen, 
nihayet mantıki olmıyan bir iştir: Zira 
(Tana) gölü etrafında bulunan arazi · l 
nin ihtiyaçlarında çok fazlasını ihtiva ı 
eden bir su hazinesidir. ı 

Fakat şayet bu ü~üncü tt.hlike ihti
mali muhakkak telakki edilse bile İn • 
giltere için yine alınacak mukabil ted -
bir yok değildir. İtalyanlar kendi ihti • 
yaçları için bir takım yeni tesisat kur • 
dukları sırada İngiltere de (Nil) neh 
rinin etrafında icap eden yeni ameli -
yatları yapm:ı.k için bol bol vakit bula -
bilir. İngilizlerin bu türlü ameliyatları 
yapmaları her halde İtalyanların bu ha 
valide uzun vr. tehlikeli ma~eralara gir· 
melerinden daha ehven olur. 

il(. :(. :(. 

için asıl lazım olan bu nebatat v~ yaı>' 
rak döküntüleridir. Mısırın hayatı "' 
ihtiyacı için her sene yeniden yeniY' 
tedariki icap eden elemanlar bunlar · 
dır. (Mavi Nil) in Habeş dağlarında~ 
getirdiği kumlar ve topraklar ise ti fs 
ravunlar zamanında Mısıra gelen toP • 
raklar ve kumların aynıdır. Bu kıırnl•r 
ve topraklar ise şimdi Nil sahillerirıdt• 
Mısır arazisi üzerinde kafi derecede 
vardır. Bunun için her sene (Mavi Nil) 
sularının Mısır (Nil) ine karışması 0 

kadar zaruri değildir. 

Bununla beraber Mısır ve Sudan • ı.ı' 

larının başrna İtalya gibi bir r!evlet!tl 
gelip oturması herhalde tngiltereııııı 
hiç hoşuna gitmez. Fakat bu hı:,.Tjst' ~ 
nin ehemmiyeti lüzumundan far.1<' b 
yütülüyor. Bir kere bugünkü h~,:ı:.-e't' 
gelip geçerse İngiltere ile İtalya 1 'fa ' 
na) gölü ÜT.erinde he1ki de H'abeı:lrrdt" 
daha kolav anlaşabilir. 'Bir ker~ ttaJ~ 
Habcı;istanrla imar hareketlerine ha~ 
tarsa fnP';ıtere ile chha fazla natı 
kalmağı ;ıti7'.am etmivecektlr. 

Cumurreisi ile görüşdükten sonra, B. 

Narman Davis bu antlaşmanın yaklnda 

ıenatonun tasdikine arzedilip edilmiye

ceğinden maliımatı olmadığını söyle • 
miştir. 

Amirallik geminin tahlisine yar
dım etmek üzere iki romörkör gönder

miştir. 
Fırtmı:ı cievı:ım et mr.kte·1 ir. Fıısıı 

gidecek olan vapw'ların harekeli tehir 
edilmiştir. 

. 

~istanda yeniden imar edeceği araziyi' 
c;•ıl~!Tlai!a tahsic ohınmas•dır E11 ihti · 
,,at !!Üphesiz İnJ?İlterey<' karşı hasm~ne 
'ılr hareket olur. Buna karşı İngilizler 1 

Nihayet (Nil) nehrinin sularına ait 
evsafı muhafaza etmek meselesi kalır. 
Biraz evvel izah ettiğim veçhile (Ma
vi Nil) Habeş dağlarından ince top · 
rak ve kum getirir. (Beyaz Nil) de Af
rikanın klerinden cOrfimüş yaprak ve ı 
"'eh:ı. at ~Cikii.,tüleri taşır, ~etirir. CNil) 
·-.hillerinrlek• toprr:ıkhmn inbat kabili 
yetini muhafaza etmek ve arttırmak 

Lakin heyhat 1 Bu alemde insanl~: 
hiç sebebiyet vermedikleri hııidt bt • 

hir cok endişe ve ıztıraplara manıı: "' 
lalar . ., 

Chriıtian c1e eaN" 
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parasız ( Kırkından Sonra 

Kocamı çaldılar! Yemek ve burunl j 
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Amer ikaaa 1k1 baqan 
arasında bir dava 
Nevyorkta şimdiye kadar tesadüf 

edilmemiş olan çok garip bir dava gö
rülmüştür. Gerabet, iki musevi kadın 
arasında olan bu davadan ziyade vak
adadır. Miryam Leyterman adında zen 
gin ve dul bir muse-vi kadını. 

kendi cinsinden olan ve komşusu bu
lunan Sara Maysmer'in kocasına göz 
koymuş ve nihayet bu kadından beş 
bin dolar mukabilinde kocasIDI satın 

almak istemiştir. Maysmer buna razı 
olmamış, lakin kocası böyle zengin bir 
kadını elden kaçırmamak için evinden 

Açlık qrevınden nasıl 
vaz feçilir? l 

Filadelfiya hapishanesinde yemek-ı 
ler fena verildiği için on kişi açlık gre
vi yapmış, bu hal beş gün devam et
miŞtir. Altıncı gün şef gardiyan en iyi 
lokantadan birinde, gayet güzel, so
ganlı bir yemek yaptırmış ve bunu aç 
mahpusların burnu dibinden bir iki 1 

defa geçirmiştir. Soganlı yemeğin ko
kusu canlarına değiniş olduğundan 

grevciler inattan vazgeçmişlerdir. Fa
kat ertesi günü gene eski tarzdaki ye
mek önlerine getirilmiştir. 

kaçarak onunla yaşamıya başlamıştır. Jran Şehinşah1 ıçın 
Bunun üzerine bayan Maysmer 

ına.hkemeye müracaat etmiş kocası- qaptırılan yat 
nm çalındığından bahis ile tazminat Entransijandan: 
olmak üzere elli bin dolar istemiştir. İran şehinşahı için Holandaya ıs-
Mahkeme her iki tarafı dinledikten 

marlanmış olan yat bitmek üzeredir. 
!Onra bayan Miryamı başkasırun ko- Şimdi bunun Basra körfezine gönde-
casmı çalmakla suçlandırmış ve on rilmesi düşünülüyor. Yat hafif oldu·· 1 
bin dolar zarar ve ziyan vermiye mah- - d ş · ı· 
k1lın etmiştir. gun an ımal denizini, Atlas Okyano-

sunu, Akdenizi, Kızıl denizi geçmiye 
Katil oğlunu dağda mukavemet edemiyecektir .. Ayni za-

k l t b b manda büyük olduğu için bir vapu-
qa a a an a a ra yüklenmesi de kabil değildir. En 

yene .• 

KURUN hekimleri İstanbul ve Üs
küdar ve Kadıköy taraflarında hafta· 
da birer gün KURUN okuyucularım 
parasız muayene etmeye hazırdırlar. 
Bundan istifade etmek için sadece 
KURUN okuyucusu olmak ve neş-

rettiğimiz kuponlan kesip biriktir
mek kafidir. Yedi kupon bir defa mu· 
ayene için yetecektir. 

MUAYENE YERLERi 

İstanbul için muayene yeri Kurun 
idarehanesidir.Okuyuculanmız, Anka 
ra caddesinde Kurun idarehanesi ya· 
nında "'VAKiT" kütüphanesine mü· 
racaatla biriktirdikleri kuponlardan 
yedisini gösterdikleri takdirde ken• 
dilerine bir vesika verilecek ve bu ve
sikayı alanlar pazartesi günleri öğ
leden sonra saat 14 den yirmiye ka
dar kütüphanenin üstünde KURUN 
idarehanesinde doktorumuza kendi · 
lerini muayene ettirebileceklerdir. 

OSKODARDA 

ttsküdar için muayene yerimiz tJs
küdarda Ahmediyede eczane yanın • 
daki 20 numaralı evdir. Usküdarlı 

okuyucularımız da cumartesi günle · 
ri öğleden aonra 14 ten yirmiye b • 
dar yedi kuponla birlikte bu adrese 
giderlerse KURUN doktorunu ken • 
dilerini muayeneye amade bulacak
lardır. 

Cenubi Afrikada Kap vilayetinde son şuna karar verilmiştir. Yat bir 
Fra.nsuva Vilye adında bir çiftçi üç Dlok üzerine bindirilerek Leningrada 
kişiyi öldürerek kaçmıştır. Polis taki- gönderilecek orada kanallardan geçi- 1 

be girişmişse de izini bulamamıştır rilip Volga nehrine indirilecektir. Bu 
Çünkü Vilye civardaki dağları her- büyük nehirde yat serbestçe hareket 
kesten iyi tanıyordu. Böylece aylar ederek Hazer denizine girecek ve bu KADIKöYONDE 
geçti. Bir gün bir adam polise müra- suretle İran sularına geçmiş olacaktır dk" .. d • Mü 
caat ederek dedi ki: Ka ı oyun e muayene yen -

r...J b • t hürdarda, 30 numaralı evdir; o civar-

Hacı, gözleri dışarı fırlıyaral< / 
ve dişleri taşa sürtülen bir testere 
gibi gıcırdıyarak, kapıya bir yum
ruk daha indi ve tahtayı içeri gö 
çertti: 

- Bastı bacak, ağzını topla 
yoksa kulaklarına kadar ayrrırrm 
Beyliği nerede bulmuş o orman 
ayısı? ... 

- Babı va1ayı Seraskerinin 
lahim müteahhidi Zeynel nam or-

, man ayısı. .. 
- Aferim!.. 
- Vezirzade atuf et1u ... 
Bu ücüncü yumrukta, kapının 

göğüs tahtasr param parça oldu: 
- Ne dedin, ne dıedin? Atuf et

:• lı'.i mu? .. Atufetlu ha!.. 
rıj Artin, zangır zangır titrerken 

gene kekeliyordu: 
- Ri ri rifatlU, fü fü fütüvet 

lU! .. 
- Onu da haltetmişsin ecvef 

cahil, nadan kerata!.. Hayır, ha 
şa.. Ona, rütbei salise, rika bı hü
mayun kapıcı başılığı, alay üme· 
nalığı lakabı da çok; rütbei rabia 
ve hamise ashabına, hacegan::t 
muhtas fütüvetlu lakabı da fazla; 
hatta, ağalara izafe edilen hami 
yetlu bile zait. Rezaletlu kelimesi 
nesine yetmiyor !.. 

- Ben dağlan katilden daha iyi na e.: ımpara orunun 
b .,. daki okuyucularımız çarpmba gün-

iliyorum. Yanıma zabıta kuvveti ve- A1r•rupalı mU .. <'Q"''l.rlerı· Da"'na" •. riniz. Onu bulup yakalayım ! v y v !eri saat 14 den 20 ye kadar yedi ku-

- Vezirzade rezaletlU.. 

Bu adam katilin babası idi. Dağ- Habeş imparatorunun yanmda ken- ponla birlikte bu adrese giderlerae - Ha şöyle, adam ol! Der de 
lara doğru giderekn zabıtaya şunları disine müşavirlik eden Avrupalılar KURUN hekimi kendilerini parasız mez Artin'i omuzladı. Hayfö dört 
söylüyordu: vardı. Bunlar iklimin tesiri altında muayene edecektir. nala bahçeye. İçki masasının önü· 

- İnşallah oğlum kendisini öldü- birer birer Adisababadan ayrılmıya RADYOLOJIK VE OPERATJK ne, boş koltukların birine yıkıver-
.Al!Çilnkü aiJemizin namma büyük mecbur olmuşlardır. Son çekilenler as- MUAYENELER di. 

b~ ~ sürmüştür. kerlik işlerile uğraşan general Virjini ·~ • 
Dokti:ırlanmis tarafından muay- B' t k · I' f Fakat ihtiyarın düşündüğü' olma- ile adliye meselelerine bakan Jak O- - ırer e 1çe nn ... 

yen günlerde yapılan muayenelerde B d kl k' 1 d ld d dı. Katil. zabıtanın babasile birlikte berson'dur. Yalnız Amerikalı Kolson ar a arr ra ıy e o ur u: 
bazı radyolojik ve operatik mua. geldi~fni görünce teslim oldu. kalmıştı. Bu zat vaktile Filipin adala- - Dik!.. 
ycnelere ihtiyaç hasıl olduğu görül-B ol cunu b1'n yıl-'a rmda yeni esas teşkilat kanununun - Pehlivanlar pehlivanı, sal-

uj yapılması için hükumete yardım et- müı ve bu gibi hastalardan . P l P .. d" .. 
O··,.,ey•cek adam · t' H be · Şişlideki Şifa Yurduna ve. tanaft'ı se1nıye o onsu mu urum, 1..: 'I;. mış ı. a ş ımparatoruna daima iyi 

·h ya Kadıköyünde M.oda caddesinde şere me Amerika mahkemelerinin verdigı· · nası atler vermiş olan bu siyasi adam .. • 
k d kal h t 1 - d Röntken apartımanrnda Röntken mü. S lt t It natı mabe ararlar bazan garabetin bile haddi- a P as a ıgm an muztarip oldu- - a ana t ma a , -

- · · · d. H b · t t k t w tebassısı Bay Kamilin muayencha- . .. .. k f ni aşmaktadır. Birinden iki bin sekiz gu ıçın şım ı a eşıs anı er e mege yın tercumam mercumam e ere-
b k l nesine müracaat edeceklere azami 

YÜz seksen dört isterlin lirası alacağı mec ur a mıştır. Çünkü Adisababa, leri karıştmna, çek rakıyı!.. 
ol.an b" d N" J 'd N k Bolivyadaki Paz şehrinden sonra dün- tenzilat ve teshilit gösterilmesi 

ıra am oy - ersey e evar Rakıları içtiler. Hacı'mn gÖ7,.. 
mahkemesine müracat eder. Dava ne- yanın en _yüksekte bulunan payıtahtı-j karatlaştmlmı§tır: ancak bunun. i. 
ticesinde alacak sabit olunca mahke· dır. Kalbı zayıf olanlar için bllrada çin önce idarehanen:ıize yedi kupon • leri gene fıldrr fıldır döndü: 
rne borc:;lunun haftada sekiz şilin ver- uzun müddet oturmak tehlikelidir. getirmek ve sağlık servisimizden - Say ulan, zanpara say! .. An 

bu mUesseselere hitaben bir tezkere l k tnek suretile borcunu ödemesine ka- geliki paçavrasmm diba ı zama-- T almak lbımdır. rar verir. Mahkemenin verdigi bu rnüh ~tkı•k ı·çı•n nmdaki müşterilerini say!.. Başta 
1 t h d'l' v k b ~ Doktorlarımız istiyenterin tansi . 
e esap e ı ınce aşagı yu an in yı- orman avı. sr celep; sonra rezalet-

la varmaktadır. Borçlunun bu kadar ~ yonuna da bakacaklan gibi Belso 
Türk - Japon dost- g·uklug-undan. kulak hastalıklanndarı h1 vezirzade: arkası da vardı. Ga zaman yaşaması ve alacaklının büyük 

bir sabır sahibi olması ıazımdır. luk cemiyeti reisi şikayetleri olanların da temin edi · latadaki meyhanede ermenirlen 
M. Okuyara mem. len mütehassıslar tarafından, sağlık nundan, yahudiden daha başkala 

[ 
leketimiz hakkında servisimizin vereceği vesika muka · d t ı A s k e r li k ı ' ı e r i 'im a sayın Le:: m ... 
tetkiklerde bulun bilinde muayyen günlerde parasız 

Artin ~apa oturdu Angelil<l'yj 
f!'_: .. •• k lik be • d mak üzere şehrimi· muayeneleri de kararlaştırılmıştır . 
.l;.OJlnonu as er ıu ıın en: yere batıracağ;ım, g-özden dÜ!;>Üre-

1 - 316 ila 328 (dahil) doğumlu is • ze gelmiştir. Yanda- KUPONLAR 
lam piyadelerle 316 ila 329 (dahı'l) do- ki resmi dün rıhtım· ceğiın diye işgi.i?..arlrk ve boşhn-

.l{uponların neşri devam edecek ·"' · · · 1 ğumlu gayrı' islam piyadelerin asker - da alınmıştır. rrazlrk ettunne hın pışman o mu~-
tir. Kupon biriktirmek için tarih sı· 

liklerini yapmak üıı:ere 21-4-936 gu"- --------------- k t.u. Bövle bir zırzoha isim vennP hta b ı ı· ı hukuk d · rasrna riayet etmeye ıaruret yo tur 
nU sevkleri yapılacaktır. ıı'nıden.·n u as ıye a tıncı aıre- nin ne lUzumu vard~? .. Yok et mü-Y edi kupon gösteren her okuyucu 

2 
- Bedel 20-4-936 günü akşamı- Aliye tarafından kocası Topkapıda bir kere muayene edilmek hakkını teahhirli, yok ve7.İl'7.ade, yok bil-

na kadar alınacaktır. d kt' 1 h'l Arpaemini mahallesinde odalar çıkma _ kazanmış eme ır. mem ne pu mı ı mem ne yan .. 
3 - Bedel verenler 1 mayıs 936 da İ h R 1 d"k k · l " zında 4 No. da oturan İbrahim oğlu D KKAT - Kuponlanmız er nn. ~ıı sayıp o me nesıne a-

ktt'ada bulunmak üzere gönderilecek -
lerdir. Mehmet aleyhine açılan boşanma davaM gUn birinci sayfamızda, gazetemizin 7-ımdı? 

sı sonunda: başlığı yanındadır. - Pehlı·,,..,n ,n1 . ,.;;;.1't1·m. miisa Yukarıda doğumları yazdan yerli ve " ·' 
ıubemizde yoklama kaçağı vaziyetinde Boşanmalarına ve müddaaleyhin bir ,---------------.. ı · ade et: ::ı lknl hiraz climağrma vur-

sene müddetle başkasile evlenmemesine 
muayenelerini yaptırmı ... yabancı pı'ya- ~!!!!!!!!~~~~'!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nıtı" ko"c::e••ı' h11"aifr ovnatm•str" 

Y ve muhakeme masraflarının müddaa ·ı "' " ·~ ' delerin gösterilen tarihte şubeye mü - '7.h · ..:ı 1 }' t d ki · · 
le.yhe yükletilmesin~ ıı-3-936 tari • İ\Vıtbul l•ltd-' /•l nımue o ·~n 18 e e esa-ırıw1 

racaatlan ve gelmiyenler hakkında ba - $ Bu akşam saat k ..:ı ·1 1 k h 
'- hınde karar verilmiş ve tafsilatı havi "hı"rmı·uaİ""SU T11em stra~ı e yo a oyayrm a· eoı:aya muamelesi yapılacağı ilan olunur. ~ '11 ~ L"" 20 de 
---·------------ karar sureti dahi mahkeme divanha • dehu arzerleyim !... neflikten ı;mn -

Fransız tiqatrosu ::;,~~1~1;~,~::~n~:~ ·:~:!;.:d:: ı~: llllllllllllUI T 0 5 UN ra kelle k•"'"'""a ha<1aıh. 
flALR OPERETi gün içinde mahkemenin 935/1110 dos_ 1111111 Komedi 3 perde Kaı~t~mn:ı,ld, nırncian. erme-

B k niden, vahnrliden h::im istiyor R-u a şam saat ya No. sile temyizi dava edilmediği su· 

F2~~!:~ ~;~~e~i:~:n!1:~:~:1:r:i7ı::~~:~:;~ ;~~ m rürkç~:~:;~;en ::::~n ~~~~:r~~.y~~~:l:ts~l~~l~r· 
Son operet No. 15213) 111111111 Solurken burnu ıslık çalan, diş-

Zozo Dal mas tür! ... ~ ...... ,.,., ................. ,,,,,"'""""'""""""""""'""'""'"'"m"'"''"""'m"'"" ----------..:..._____ leri gıcırdryara k he 1-liyen Dana: 
1 k ld İstanbul be. şinci icra memurluğun _ 0 
ara ro e dan.· -Anla~ıldr Vehpi'nin kerra-Pazar akşamı de Bomontide İzzet paşa sokağında Ro-

Veda müsameresi Mahcuz olup son ve ikinci arttırma to apartıman I. No. lu dairesinde satı · kesi. Demek O itoğlu itleri vermi-
OPERET - KONSı ~YE- suretile satılmasına karar verilen ev eş lacağmdan taliplerin hazır bulunacak yereksin ha!. . Öyle i~e helAlhc;ı na 

'l'E. Her gün muallim, talebe ve .ıabi - yasr 15-4-936 tarihine müsadif çar - memura müracaatları ilan olunu:r. {V. sen G€ kmtnl hen ne knrtııl::ıvtm ! 
t1na tenzilatlı. şamba günü saat 16 dan itibaren Şişli· No. 15215) Diye yerinden fırlarken, Horoz· 

yan, dudukuşu gibi ötmeğe başla
dı: 

- Numara 3: Adamızm Bur. 
salı sokağrnda, 94 numarada mu
kim banger Mangırcı oğlu Mano
Iaki.. Numara 4: Gene Adamızın 
Pevrane sokağında, 67 numarada' 
sakin, fabrikatör y ervant tnekci
yan ... Numara 5: Hakeza adamr• 
zm Yalı cadd€sinde, 100 numara .. 
da oturan sarraf Y asef Levi .. 

Kulağının arkasına avucunu 
açıp: (İntikam, intikam ! ) diye
rek bunları dinliyen Dana, rakı 
hinliğini yakalayıp bardakları bir 
daha doldurdu: 

- Bu meretleri de bir solukta 
k "'' ' c;e ecegız ... 
Ve bir solukta rakıları çektiler. 
Bir şangırtı ... 
Hacı, bardağı yere vurup tuz 

buz etti: 
- İntikam, intikam!.. 01 deni. 

ye, habise, müteaffineyi sinesine 
sarmış olan erazilin kemikelrini 
işte böyle dlağıtacağım; etlerini, 
butlarrnr, kıkırdaklarını etrafa 
böyle serpiştireceğim ! 

Artin'i belinden kavrayıp gene 
havaladı: 

- O itler şimdi, şu dakikada 
neredeler? .. Buralr imişler, nerede 
zifleniyorlar? .. Nerede karı oy
natıyorlar? 

Artin, havadan sinek gibi VI· 

zıldadı: 

- Saatimiz kaç pehlivanım 1 
Dana, fakfon saatine el attı: 
-lki!.. 
- Demek alafranga on ... 
- Alafranga huniyi gırtlağına: 

dayayıp yanaşacağım dürzü ! 
- Tamam; şimdi saat alafran• 

ga on ise tam vaktindesin. Saydr
ğım zamparaların h~psi şu sani
ye yerlerindeler, kapan içindeler .• 
Ökseden kuş ayıkhyan bir kuşbaz 
gibi kaffesini ele geçir. Mondiyal 
pehlivan Pol Pons ve Loran Löbu
kerua kuvvetinle bir bir enksele •• ' 

- Yerleri dediğin neresi?.~ 
Kapan içindoelerse o kapan nere
de? .. Zırlasana domuz oğlu!... 

Kafayı öne verip tosa. hazırla,.. 
nırken, Artin, koltuktan .aşağı yu.. 
varlandı ve taklayı attı: 

- Et müteahhidi Zeynel be 
be, pardon, Zeynel orman ay:ısr, 
iskelenin yambaşmdaki lebi der
yada, 20 gün mukaddem gördü· 
ğün o köşede rakısrm çeker .. Re. 
zaletlu mahtum ise, bangeri, fab
ikatörü, sarrafı karşısına oturt
muştur. Sinyosoğlu gazinosunun 
iç odıasında poker, bezik, ekarte 
çevirmektedir. 

- Öyle ise ne duıııyoru.z? Di
yerek mengeneli eliyle Artin'in 
değnek kolunu yakalar yakala· 
maz, sokağa vurdu. Geridıen boş 
bir araba geliyordu; haykırdı: 

- Arabacı, yanaş; çabuk bizi 
iskeleye indir! 

Arabaya bindiler. Hacı, otu
ramamış, ayakta duruyor, araba
cının kamçısına ve beygirlerin 
dizginlerine atrlryordu: 

- Bağdat Tatarı gibi koştur, 
kelle götürür gibi sür, atlara neft 
yağı lazımsa onu da bulalnn !. 

Artin hesap kitapta idi. Aşağı 
atlayıverse yakayı kurtarabilir mi 
acaba? .. Araba yıldırım gibi gidi• 
yor. Ya b~~ağr kapaklanıp bey
ni dağrhrsa ... Haydi kaçtı, ya öte
ki de atlayıp yetişirse ve yakalar-
sa... <Arkası var), 
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Nasd oluyor. da •••. 
Japonların mevkıi iktidara getirdiği 
Mogollar Japonya aleyhine geçiyor? 

Moskova, 14 (A.A.) Şimali 
Hsingan vilayeti Mongol idaresi yük_ 
sek memurlan :ırasında bir suikast 
teşebbüsünün meydana çıkarılması 

hadisesini tahlil eden lzvestia gaze -
lesi, ezcümle.diyor ki: 

"Hiç şüphesiz ki bu haber bütün 
dünyada büyük bir alaka uyandıra 

caktır. Hiç şüphesiz ki, dünya mat
buatı şunu soracaktır: Nasıl olur 
da, Japonlar tarafından mevkii ik _ 
tidara getirilen bir vali: zavam Man. 
çu Mongollarını müdafaa etmekle 
ınükeIJef bir erkftm harbiye şefi, ve 
nihayet bir polis amiri birleşmiş ve 
Japon kurtarıcılarını koğmak ve 
Mongol halkçı cumuriyete iltihak Pt
mek nuı.ksadrnı takilıeden bir komplo
nun başına geçmişlerdir? 

Kwantungiç erkanr harbiyesinin i · 
çinde bulunmuş olôtığu vaziyet hiç de 
hoş olmamakla beraber, meselenin di -
ğer l:><lzı tarafları da meydana çıkmış -
tır. Mançu Mnngollarının ~adık ''e sa
mimi olmadıklarr anlaşıldıktan ba~ka 

Kwantungiç erkanı harbiyesinde sükun 
ve mantık olmadığı da meydana çık ·ı 
rnı~trr. 

Kwantung erkanı harbiyesine men -
sup zabitler bUtün kabahati bolşevik · 
lere yükletmeğe karar vermişlerdir. Teb 
liği yazanlar erkanı harbiyeyi ne aca • 
yip bir vaziyete sokmakta olduklarını 

anlamamaktadırlar. Kwantung erkanı 
harbiyesinin müdafaa ederek şunu söy 
lememimize müsaade edilsin ki, Lengan 
vilayetinin tevkif edilen idarecileri ile 
Sovyet Rusya arasındaki bağlar hak • 
kında söylenen bütün ,ayialar eski bir 
hikayenin yeniden tazelendirilmeşidir. 

Yalnız Kvantung erk!nı harbiyesi 
değil, ayni zamanda Tokyo hükfuneti 
de Mançu otoriteleri sadakatinin ba
hasını pek iyi bilirler. Tokyo hükfııne
ti Mançu otorite ve kuvvetlerinin muh 
telif Mongol prensiplerinden gördük
leri yardımı da bilmiyor değildir. 

Kvantung erk§.nı harbiyesi, yuka
rıda işaret ettiğimiz hikayelere tekrar 
vesile olarak Japonya ile dostane ge· 
çinmek arzu eden Moskova ile Tokyo 
arasındaki münasebetleri vahimleş • 
tirmektedir. Japon emperyalizminin 
Mançurideki ajanlan da hiç de zeki 
değillerdir. Bu ajanların faaliyeti Ja
ponya için istifadeli olnuyacaktır.,, 

Madritte heyecanh hadiseler 
Evvela kestane fişekf.eri patladı, 

sonra hakiki silah 
1'1.awtrid, lt (A.A.) - Curnuriye-ı 

tin ilanının yıl dönümü münasebetile 
bugün yapılan askeri merasim esna
sında bir kaç el silah atılmı~ ve halk 
ara.<1ında şiddetli bir telaş uyanmış_ 
hr. 

Sil.'ih sesleri, muvakkat cumur re. 
iı:ıi B. Martinez Barrio ile bakanların 
bulunclıığu resmi tribünün yakının
dıın gC'lmiştir. Riyaseti cumur mu -
hafrz efradı ve o sırada geçit yap
makta olan alay bunu bir suikast 
7.annederek cumur reisinin bulunduğu 
tribünü kuşatmışlar ve muhafaza al· 

Par· ste kar yağıyor 
Paris, 14 (A.A.) - Paskalya günü 

bütün Fra.nsada kış geri dönmüş ve 
Parisfe termometre sıfırın altında üç 
derece kaydetmiştir. Dolu ve kar, 
Yemiş ağaçlarına miihim zararlar 
'\1ermiştir. 

Meksikada asller 
Meksiko, 14 ( A.A.) - Meşhur El. 

'l'allarinin idare~indcki bir asi çetesi 
hükumet kıtaatı tarafından firara 
ınecbur edilmiştir. Çete, şiddetli bir 
ınuharebeden sonra 16 ölü bırakmış. 
tır. 

f, 

Makdona1da ameliyat 
yapılacak 

Ldndrn, 14 (A.A.) - B.Ramsay 
l\iakdonald bugün küçük bir ameliyat 
için hastahaneye yatacaktı!'. Hasta
lığın mahiyeti bildirilmeuekte ise de 
anıellyatın gözlerine taalluku olmadı. 
h kaydediliyor. 

Mançuride altı casus 
yakalandı 

Şanghay, 14 (A.A.) - Kuantung 
ordusu, yabancı memleketler hesa -
hına casusluk yapmaktan suçlu altı 
Sivil ve süel şefin şimali Mançuride. 
ki Hsingan viJyetinde t~vkif edildiği. 
ni bildirmektedir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha,.ısı 

Pazardan ba_şka günlerde öğleden 
lonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ts. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa · 
talı hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Sah, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 . 12" saatleri hakikt fı. 
karaya mahsustur. Herkesin halim• 
töre muamele olunur.Muayenehane ve 
'' telef on: 22398. Kışlık telefon :21044 

tına almak istemişlerdir. ./ 

Telaşa düşen halk, yan sokaklar
dan kaçışmıştır. Nihayet işitilen si. 
13.h seslerinin kestane fişeğinden iba· 
ret olduğu anlaşılmıştır. 

Bir az sonra geçit resmi yapılr
ken tekrar si1ilh sesleri işitilmiştir .. 
Bu seferki sesler hakiki rövelver se
Jeri olup kurşunlardan biri bir mu -
hafızı bacağmdan yaralamıştır. 

Halk büyük bir asabiyete kapı1-
mış ve faşistleri tahrikat yapmakla 
ittiham etmiştir. 

Irak - Arap paktı 
Bu pakta Maveragı 
Şeria da girecek mi? 
Kudüs, 14 (A.A.) - Alman ajansı 

muhabiri, 'Ammanda Maverayişeria 
başkanı İbrahim Paşa. Hacem'den bir 
mülakat elde ederek, Maverayişeria e
miri Abdullah tarafından İngiliz hü
kumetine verilen ve bir kaç gün evvel 
neşredilmiş olan muhtıra hakkında 
bazı izahat almak istemiştir. 

Başbakan, bu vesikanın bürodan e· 
le geçirilmek suretne ve emirin arzusu 
hilafına olarak neşredilmiş olduğunu 
bildirmiş ve neşredilen metnin aslına 
uygun olup olmadığı hakkındaki suale 
~evap vermekten imtina eylemiştir. 

Başbakan keza Emir Abdullah'm 
filistin ve Suriye hatlarını elde et· 
mek için çalıştığı hakkındaki iddiala
ra dair sorulan suale de cevap vermek 
istememiştir. 

İbrahim Paşa, Ma.verayişerianın 
lbnissuud ile Irak arasındaki pakta 
girmiyeceğini ve Maverayişeria ile I
rak arasında bir dostluk paktının esa
sen mevcut olduğunu bildirmiştir. 

Ru, - J apon çarpışma-
larında ölenler 

Moskova, 14 (A.A.) - Japon bü • 
yük elçisinin bu husustaki bir müra
caatı üzerine, 9 nisanda Grovenko mm 
takasında Sovyet topraklanna giren 
Nipo - Mançu kıtası ile Sovyet hu -
dut muhafızları arasındaki çarpışma
da ölen üç Japon askerinin cesedini 
Japon otoritelerine teslim için şark 
hudut otoritlelerine emir verilmiştir. 

Norveç dış bakanı Nlos
kovaya gidiyor 

Moskova, 14 (A.A.) - Tas ajansı 
Norveç dış bakanının 20 nisanda 
Moskovaya resmt bir ziyaret verece. 
ğini bildirmektedir. 

EDEN 
Avrupa için ne 

hazırlıyor? 
(U8tyanı 1 incide) 

kendi menfaatlerini müdafaa edeceği. 
ni ilave eylemektedirler. 

18 LER TOPLANACAK, FAKAT 
Londra, 14 (A.A.) - Siyasi mah

feller, Ingiltere hükumetinin, şimdi
lik, ltalya. hakkında zecri tedbirleri 
şiddetlendirmek tasavvurunda bulun. 
madığı mutalB.asındadırlar. Bu mah
feller, on sekizler komitesinin yakın· 
da topJantıya daveti muhtemel ol
duğunu, fakat bu toplantının hede
fi, mevcut zecri tedbirlerin nasıl 

ilerlediğini tekrar tetkik etmekten 
ibaret bulunduğunu söylemektedir
ler. 

llave edildiğine göre, İngiliz hU
kO.meti, gelecek hafta Cenevrede baş
hyacak olan sulh müzakeratmın mu
vaff akiyetle neticelenmesini samimi. 
yetle arzu etmektedir. 

FRANSIZ BAŞVEKiLiNiN 
TEMASLAR/ 

Paris, 14 (A.A.) Başbakan 

Saro, dün öğleden sonra evvela B. 
Massigliyi sonra da B. Çerrutiyi ka. 
bul etmiştir. 

Haber alındığına göre, B. Çer
ruti, B. Saroyu ziyareti esnasında 
kendisi.~den Fransa hükllmetinin Ce
nevrede nasıl bir hattı hareket takip 
edeceğini sormuştur. 

EDEN AVRUPA iÇiN NE 
BAZIRLIYOR? 

Roma, 14 (A.A.) - Cenevrede ya
pılacak konuşmaları mevzuu bahseden 
matbuat, Habeşi~tanda ve Avrupa
daki hadiselerin tarzı inkişafı seri 
bir sureti tesviyeyi zaruri kılmakta 
olduğunu yazıyor. 

Yan resmt Giornale d'Ita1ia ga. 
zetesi diyor ki: 

''Ortada tamamlle tavazzuh etmiş 
ilci nokta vardır : Birisi anksiyoncu 
cephenin sarsılmış olduğu ve diğeri 
de bir ItaJyan ve ha t tA ftaJya - Mil
letler Cemiyeti ihtilafının değil, fa. 
kat ltalya - İngiltere ihtillfmın 
mevzuu bahs olduğudur. Eden, ltal
yayı, petrol ambargosu ile su1htan 
birini tercih etmek vaziyeti karşısında 
bulundurmak istiyor. Fakat bu yol, 
Milletler Cemiyeti yolu olmaktan ar
tık çıkıyor. 

Eden lta.lyaya karşı ne yapacak? 
Avrupa için ne gibi bir sergüşet ha
zırlıyor?. Şimdi her kes bunu soru. 
yor.,, 

ITALYAN - HABEŞ BARIŞI 
JJfUHAKKAK AKIM KALMl't A 

MAHKÜMDUR 

Paris, 14 (A.A.) - Matin gazete
si beynelmilel siyasette çapraışk bir 
yol ağzına varıldığını kaydederek di_ 
yor ki: 

"Bu hafta Cenevrede sulh veya 
MiJJetler Q:!miyetinin mevcudiyeti 
hakkında bir karar verilecek midir?. 
ltalyan - Habeş barışı muhakkak a_ 
kim kalmrya mahkumdur. Petrol 
ambargosunun tatbik; bugün bir ay 
evveline nisbetJe daha az muhtemel 
görünüyor. Bunun içindir ki daha 
bam başka ve çok daha ağrr tedbirle
ı:-e müracaat etmek lazımdır.. Taki 
lngilterenin nüfuzu yeniden teessUs 
etsin ve lngilizlerin izzeti nefsinde a
çılan yaralar tedavi o1unabi1sin. 

lngiltere bu derece ileri gidecek 
midir ve Romaya karşı bir bahri ha
rekete karar verecek midir?. lngil. 
tere kendi başına böyle bir harekette 
bulunmaya .muktedir midir?. lngiJ_ 
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DiL YAZILARI 

Erkek anlan1lı MAN ile kadın anlamlı 

Kadın, Hatun, Katunğ 
MAN 

Alman ve İngiliz leh!ielerinde (adam) 
manasına gelen bu kelimenin etimolo -
jik şekli şudur: 

(1) (2) (3) \ ~' 
(ağ + am + an) , 

(1) Ağ: Kuvvet ve kudret anlamına 
ana köktür. 

(2) Am: Kuvvet ve kudret anlamı
m üzerine alan süjeyi gösterir prensi· 
pal bir elemandır. 

(3) An: Burada bu eki saha anlamı -
na alacak olsak, kelimenin kuvvet ve 
kudreti haiz olan süjenin ittisalinde o -
lan bir şeye veya şahsa delalet etmesi 
lazımgelirdi. Halbuki ana kök anlamı • 
m kendinde temesstil ettiren süje (am) 
ile gösterilmit ve erkek te bu süjeden 
ibaret bulunmuştur. 'Bu halde saba an
lamiyle kelimeye tetabuk etmiyen bu 
(n) konsonunun (nğ) den tahallül et -
miş olduğuna ve burada bir (ğ) rolü oy 
nadığma hükmetmemiz icap eder. Böy· 
le izah olununca (ağ) yerine gelen bu 
(an) eki de kelimeyi tamamlar, tayin 
ve ifade eder, isimlendirir. 

Böylece (ağ + am + ağ = ağamağ) 
şeklinde, ana kök kendisini temsil eden 
elemanla kaynaşarak baş vokal de düş
mUt, son (ğ) ise (n) ye tahavvül ede
rek, kelime eon morfolojik ve fonetik 
şeklini. almı§ olur: MAN. 

(MAN) : Kuvvet ve kudreti haiz bir 
süje demek olur. 

Not: 1. - "Man" kelimesindeki ''n", 
yukarıda izah edildiği üzere, ''ğ" den 
değişme olarak alındığı takdirde "bo
mo" ve benzerleri ile bir kökten geldi
ği görülür: 

(1) (2) (3) 

Homo (ğ): Oh + om + oğ 
Man (ğ): Ağ + am +ağ 

Bu iki tekli karıılattırmak kelimele
rin bir olduğunu açıkça göstermeğe ka· 

fidir. 
Not: 2. - Kelimenin türkçe (ben -

men) sözünün aynı olduğu görülmek -

tedir 
Not: 3. - (Man •men) dilimizde de 

(adam) anlamına olarak - ek şeklinde 
- kullanılagelmektedir: "Karaman, şiş
man, kölemen, türkmen, kocaman ... ,, gi" 

bi. 
(Kadın) kelimesi üzerine şimdiye 

kadar ileri sürülen iki iddia vardır: 
Bunlardan biri (kadın) kelimesini 
(katmak) tan geldiği, yani (kadın) 
sözUnnü erkeğe katılan, zam ve ilave 
edilen manasına delalet eylediği yolun 
daki dtişüncedir. "Güne§ - Dil,, hak1-
mından bu izah kafi değildir. Çtinkü 
(katmak) sözü de, hatta bunun kökü 
denilen (kat) monosilabı da analize 
muhtaçtır. 

İkinci iddia, Türkçeye (kadın) sö

zUniln Almanca ( gattin) tabirinden 
geçtiği yolundadır. Guya Osmanlı İm
paratorluğunun istila devirlerinde bu 
sözün, bir saray tabiri olarak, Alınan

cada.n alınmış olduğunu söyliyenler, 
Türk dilinin varlıklarından bütün bütün 

bihaber kalmış olanlardır. Çünkü 1200 
yıllık bir Türk yzıtı olan Orhon kita
belerinde de, (Kağan) tabirine karşı. 
(katunğ) kelimesinin bulunduğundan 
haberleri yoktur. İşte, (hatun) şeklin
den geçerek, (kadın) sözünü meyda
na getiren bu (katunğ) kelimesidir. 
Alınanların ( gattin) kelimesi ve bun
dan "birleştirmek, bağlamak,, anlam
lariyle yaptıkları (gatten) mastan 
da, Almancadan Türkçeye değil , Ana 

Türk dilinden Türkçenin Cermen leli.ı 
çesine geçmiştir. 

KADIN, HATUN, KATUNÖ 

(Kadın) sözünün etimolojik şekli 
şudur: 

(1) (2) (S) 
(ak + ad+ ın) 

Bunu izah etmeden önce bu kelime
nin daha eski şekilleri olan (hatun) 
ve (Katunğ) kelimelerinin etimoloJik 
şekillerini de (kadın) ın etimolojik 
şekli ile altaıta yazalım: 

(1) (2) (S) (4) 
Kadın : ak + ad + ın + . 
Hatun : ah + at + un + . 
Katımğ: ak+ at+ un+ uğ 
Görülüyor ki her üç kelimenin ele-

manları biribirinin aynıdır. 
( 1) Ak, ah: Ana kök anlam.mı ken

dinde tecelli ettiren ve doğrudan doğ
ruya onun yerine geçen birinci derece 
prensipal köktür. Anlamı "büyük, 
kudretli, hakim, efendi,, dir. 

(2) Ad, at: Sahip ve malik anla
miyle ana kök mefhumunu kuvvetlen
diren, faaliyete malik olduğunu anla
tan elemandır. 

Bu ilk iki unsurun verdiği kelime
ler ( Akat), (ahat) sözleridir. Bunla• 
rm birincisi, (Sümer) lerle birlikte 
Mezopotamyada Mkim olan bir Türk 
oymağınmadıdır ki kuvvet ve kudret 
mümessili olduklarını anlatır. İkincisi 
ise Türkçenin Arap lehçesinde birlik 
ve teklik anlamiyle (Allah) a verilen 
isimlerden biridir. 

Bu iki elemanla ifade edilen kuv
"'vet ve kudretin, büyüklüğün, sahipli
ğin, efendiliğin mümessili, "erkek,, 
tir. 

(3) lnı un: Yakın muhit, bitişik 
saha anlamlarına (. + n) ekidir. Yu· 
karda izah edilen "erkek,, mefhumunu 
temsil eden süjenin yakınında, bitişi
ğinde, ta yanında bulunan, onunla da.
ima bir ve beraber olan bir stijeye 
delalet eder. 

lbrahim Necmi Dilmen 

Romanya parla
mentosu kapandı 

Bükreş, 14 (A.A.) - Resmi gaze
te, parlamento devresini kapıyan 

kararnameyi neşretmiştir. 

:(. :(. :(. 

Bükreş, 14 (A.A.) - Kralın par .. 
lamentoyu kapatan beyannamesi, 
"Romen hükumetinin sağlamlaştırma 
eserine devam ve programını özene .. 
rek tatbik edeceğini,. ehemmiyetle 
kaydeden bir cümle ile bitmektedir .• 
Siyasal mahafiJe göre, bu beyanna
me, Kralin Tataresko hükumetine 
karşı olan itimadını tercüme etmekte 
, .e bu kabinenin mevkiini kuvvetlen .. 
dirmektedir. ,. ,,, 

lrlanda'da yeni 
çarpışmalar 

Londra, 14 (A.A.) - Dün Dublfn .. 
de komünistlere karşı büyük nUmayiş
ler yapılmıştır. Colleggo Green de ko
m ünistlerin tertip ettikleri bir miting 
mukabil nümayişçiler tarafından da
ğıtılmıştır. Halk komünist hatipleri 
taş ve şişe yağmuruna tutmuşl:ırdır. 
Polis komünistleri himaye için müda
haleye mecbur kalmıştır. / 

tere mevzuu itibarile gülünç ve neti- ----- ---------

lngiltere A lmanga'lJtı 
borç para vereceK. 

ce itibariJe korkunç olan bir ihtiliUa 
diğer devletleri ne dereceye kadar 
sürükliyebHecekfü?. Her halde Lon
dra tarafından hövl~ bir sergüzeşt 

siyasasmrn sürüklenmesi beklene. 
mez.,, 

INGILTERE ASKER/ TEDBiRLERE 
GEÇECEK ~11? 

Londra, H ( A.A.) - ltalyan -
Habeş ihtilafı, yeniden lngiJiz gaze
te}J?rinde ilk saf r işgal etmeğe başla
mrştır. Bugün toplanacak kabinenin 
önümüzdeki Cenevre müzakerelerinde 
Jngilterenfn alaca~ı hattı hareketi 
kati olarak tesbit etmesi muhtemel -
dfr. Eden, yarın Cenevreye h3reket 

edecektir. Londra, 14 (A.A.) - Müteaddit tek 
Daily Telgraph gazetesi de şöyle ziplere rağmen Daily Telegraph'm ma-

yazryor: li muharriri İngiltere hükfimetinin Al~ 
4'Ekonomik zecri tedbirler ihtilafa manyaya 10 ila 20 milyon İngiliz lirası 

bir nihayet vermiyecektir. Ve pet- ikraz etmek tasavvurunda bulunduğu • 
rol ambargo~u da mües.:sir olamıya. nu söylemektedir. Bu kredilerin, Av• 
caktır. Gerı kalan yegane vasıta as- k Ik d · 1 •• , • . . . ruparun a ınmasma aır o an muı • 
kerı ve bahrı zecrı tedbırlerdır. Fa- t kb 1 1~ d h'l b 1 d - - 1 1 a e p dna a ı u un ugu soy en • 
kat bu zarureti teslim etmekle buna yor. 
müracaat teklifinde bulunmak ayrı 

1 d. p:ım:::::ımm::m:ımnm:u::::::m::il 
ayn şey er ır. .. D M h A • 

Yeni barış teşebbüsü akim kaldığı ft r. e mel h 
takdirde zecri tedbirlerin şiddetlendi- !! Bevli "i h i; 
riJmesl ihtimali, Milletler cemiyetine İiK.. .. l}e . . "!'.~ e QSSISl İj 
muarız olanların itiraf etmek isteme- il oprubaşr Emınonu han Tel: 2191~ 
diki • d k d h k tIJdi ==m::m::::m:ımn=mı:amm• • 

erın en ço a a uvve r.,, 



ABONE ŞARTLAR! 
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TUrklyenin her posta merkezinde KUKUN'ıı abone yazılır. 

..................... """""'''"llıttltll"'ll ................................................ . 

ADAPAZARI 

YAZI VE YONETlll YER/: 
latanbul, ADkara C&dde81, .(VAKiT yurdu). 

{
idare· 2'810 

!relefon Yazı lflerl: 21'11 

Telgraf adreat: KURUN t.tanbul 
Poeta kutusu No. f8 

ır lllıı11ııııııı1111111ıııı11tı1111ııııııı11nıı11nı11111ııı111111111f11'''"""""""'"'ııtl 

Türk Ticaret Bankası 
Her yerde 

arayınız 

HALK traş 
bıçajı tanesi 
100 Para 

Tamamı ödenmiş sermayesi: 2.200.000 T. L. 

EN MÜSAİT ŞARTLARLA BOZKUR1 
traş bıçağı 

tanesi 5 Krı. Ticari kredıler 
Teminat mukabili krediler 
Emtia üzerine avanslar 
Senet iskontosu 

Teminat mektuplan 
ltıbar mektuplara 
Kumbara hesabı 
Cari hesaplar 

.. 

Senet tahsilatı Tediye emlrlerı 
VADELi MEVDUAT 

·v E 

Faizleri her avın birinde ödenen 

KUPONLU VADELi MEVDUAT -----
izahat için Banka gişelerine müracaat ediniz. 

Kereste işleri ile demir ve ahşap lmalAt ve taahhlldatı 
Merkezi: A N K A R A 

Sıhhi AQızlıklar 
Sigaranın nikotinini k&milen çeken Alman Doktor Apoıtel'in en aon icadı 

lstanbul Şubesi: Dördüncü Vak~f Han 
Şubeleri: Ankara, Adapazarı, Bandırma, Bartın, Biga, 
Bolu, Bozüyük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Gemllk, 
ıstanbul, İzmit, Kütahya, Safranbolu, TeklrdaQ. 

s.tıı :yeri: Sultanhumm, Kebapçı ka rpamcla Sahibinin Seai majuau 
Afızhklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 

Aııadoludan arzu edenler İstanbul posta kutuau 180 adresine yazdıklarındo d.. 
pariı, posta ile tediyeli olarak derhal gönderilir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadir binlerce ldif~ zenp ebntttlr 
Yeni tertip planım göriiaiz 

1. ci keşide 11 Mayıs 936 dadır. 
Büyük ikramiye 25.000 Liradır 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000) liralık bir mükafat vardır. 

Ankarada Jandarma ·genel ko-
11Wtanlığı satınalma komisyonundan: 

I - 1800 liralık aaraç ipliii 2350 liralık teyelti bezi (Bakırköy 
... ı 701 tipi) 1000 liralık kolanbk beyaz terit 31 - 4 - 936 Ademi iktidar 

Ankara: Taıhan tütilncü Ali Tümen 
İzmir: Balcılarda Necip Sadık. No. 156 
Zonguldak: Saatçi Oıman Gürdal. 
Buraa:Saatçi Nurettin Nq'et Uzunçarıı 
Aydın: Gramofoncu fıpartalı Mehmet 
Kara: Elektrikçi Haaan Basri. 

Eskitehir: Şifa eczahanesi. 
Adana: Reisoğlu Bürhaneddin Saa~ 
Samıun: Avni Peker Saatçi 
Trabzon: Saatçi Hakkı KunduracıJal' 
Mersin:(Konya pazarı) Hüseyin Hüsntl 
Adapazarı: İsmail Batur Uzunça,..ı 14 

(V. No. 14832) 

Dnlet Demirgolları fle Limanları iıtetme 
Umum idaresi il8.nları 

1 ı S ~ 936 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere: 
1 - içilecek au nakliyatına mahıuı tenzilli tarifenin tam vaıoo

lara ait uıarl hamule prtı, (bir vagona vaıon tonajının 2 13 il 
kadar yüklemek Yeya bu miktar üzerinden ücret tediye edilmek) 
teklinde tadil edilmittir. 

2 - Etimeaut - Kaya9 kısmındaki iıtasyonlara yapılacak ııak" 
liyata mahıua tenzilli fide ve fidan tarifeai, tebekenin her hanıi iki 
iıtaıyonu araımda yapılacak nakliyata da te9mil edilmittir. 

3 - Hayvan tarifeıinin perakende taıınacak dördüncü, betiocl 
ve altıncı ıınıf hayvanlara ait aııari ambalaj ııkletleri hakkındaki 
kaydi kaldırılmıtbr. 

Fazla tafailit için istaıyonlaramüracaat ed:lmelidir (809) (1985) 

tama sÜJIÜ &f&iıcla yazdı aaatlerde komiıyonda aabn alınacaktır. ve Muhammen bedeli 19450 lira olan muhtelifülcinı ampuller 20 .--
fJ.Jilin palmetine 85 kunt bezin metreaine 90 ve kolanhğın metre- "kel ıev19kliiini ıiderir. Her 5 _ 936 çartamba ıünü ıaat 15,30 da kapalı zarf uıulile Anb,."' 
6- 25 kanıt deler biçilmi9tir. eczaneden araJDUZ. da idare bina11nda aatın almacaktır. Bu ite girmek iıtiyenleriO 

2 - Şartnameler paruız Komiıyondan alınabilir. ilk teminat Tafıilit: Galata P. K. 1255 Hormobin 1458, 75 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği veıikalatl 
lptik için 120 lira bez için 176 lira 25 ku111f kolan için 75 lira. ve tekliflerini aynı gün aaat 14 30 a kadar Komiıyon Reiıliğio• 

3-Eluiltmelere ıirmek iıtiyenler eluiltme ıünü apğıda yazılı ıa· ----T-•. -F-0--8-i_L ___ _: vermeleri lazımdır. Şartnameler Haydarpqada Teaellüm ve s~"ıs 
atlere kadar teminatlarını Komiıyona vermit olmaları. ı .. -• •-•I Müdürlüfünde, Ankarada Maılzeme Dairesinde parasız olarak da"' 

Anlan marka ıaraç ipliii açık eluiltmeıi ıaat 11, bez ekıiltme- Dr. IHSAN SAMI ğıtılmaktadır. (1993) 
Iİ aaat 14, kolanlık ,erit pazarlıiı aaat 15 tedir. (817) (1986) Tifo ve paratifo bastabklanna tutul 

Istanbul gümrükleri satış işleri 

direktörlüğünden: 
M. K. N. Aiırlıiı Değeri Cinıi etya Marka No. 

K. G. L. K. W. G. 1115 
5355/ 354 1095.00 16425 00 ipekli pamuklu mensucat. 

1 - Yukarıda yazılı efya 2490 S. KAN. hükmüne tevfikan ka· 
palı zarf uıulile satılacakbr. 

2 - Şartnameler bedelsiz lstabul Gümrükleri ıatıf direktörlüğün· 
den alınacaktır. 

3 - Arttırmaya ait zarflar 21 - 4 - 936 G. saat 16 da Satıf 
Komiıyonu odaıında açılacaktır 

4 - Muvakkat teminat miktarı (1232) liradır. 
S - isteklilerin ticaret oda11nda kayıtlı tüccard"'r. ht•h•ndı,kları· 

na dair Odanın vesikaımı teklif zarflarına koyma~arı tarltır . 

6 - Bu arttırmaya gireceklerin teklif mektupları 2490 S. KAN. 
33 el maddesinde gösterildi~; ve yukanda {3) S fıkrada yazıldıiı 

uzere aaat 15 e kadar makbuz karıılığında Satıı Direktörlüjüne 
Yerilmesi mecburidir. (J680) 

mamak için ığlzdan atanan tifo hap- Muhammen bedeli 10000 lira olan 400 ton dökmeci koku 28 _,,,,., 
landır Hiç rahatsızlılr vermez. Her 

1
.J .. 

kes alabilir. Kutusu 55 Kr 4 - 936 talı ıünü aaat 15,30 da kapalı zarf uıulile Ankarada ..... 
.. ••••••••••• .. re bina11nda ~bn alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıtiyenlerin 750 liralık muvakkat teminat ile kaıtd" 
Ollıücllır hukuk hiıkimlijindea: nun tayin ettiif Yeaikaları ve tekliflerini aynı ıün aaat 14,30 a kad-' 
Pendikte Bağdat caddeıinde 88 No. Komiıyon Re:ıliiine vermeleri liz ımdır. 

lu evde sakin Mehmet kızı Eminenin Şartnameler parasız olarak An kara Malzeme Daireainden •• 
ayni hanede sakin bahçıvan Arnavut Se- Haydarpqada T eaellüm ve Sevk Müdürlüiünden alınabilir. ( 1942) 
lim oğlu Hasan aleyhine açtığı botan· ~ 

ma davasından dolayı müddaleybe ıön- Ad h J h 
derilen dava istidası sureti teblii edil apazarı to um ıs a istasyonu 
mek üzere gönderilmit ve merkumun 
iki ıene evvel ikametgahı terkedip git- alım sahm komisyonundan: 
tiği terhile bili tebliğ iade kıbnnuı ve Tahminen üç bin lir1. lııymetin de bir baıman makineai aabn al~ 
mahkemece de ilanen tebliğat icrasına .. 
karar verilmi! ve yevmi tahkikat 18-S ması kapalı zarf uaulile eluiltmey e konulmuttur. Şartname Ada,. 
-936 pazartesi saat 14 de talik ve bu zarı Tohum lılah istasyonu Müdürlüjünden parasız ·alınabilir. ıı.-.. 
baptaki davetiye vnakası ve dava ar • 21 niaan 936 salı aaat 15 de Ada pazan belediye aalonunda yaptı-"' 
zuhali mahkeme divanhanesine talik e caktır. Teklif mektuplan 225 lira teminat akçeainin yabnldı..-
dilıııit uldı.ıfun&r. milddaaleyt. Hasan 

1 

. akb • • . • •. ._ .. 
virmi giln zarfında dava istidasına ce . daır m. ~z veya banka mektubu ıle bırlikte bir aaat evvetınc 
vap vermek ve tayin nlunan ı?Ündf' mah ı dar verılmıt bulunacaktır. ( 1860) 
kemeye ~etme\ fü:crc keyfiyet ilin o-'-- ----------------------
lunur. (V. No. 15209) l Sahibi: ASIM US - VAKiT Matbaaaı Neıriyat Direktörü: Refik A.. ~ 


