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Ulu Onderimiz 'Kamal A.tatürli Hay'darpQfcula. ve Do1mabahçede • 

Almanya tehlikesi 
Fransa lngiltere ile Almanyaya karşı 

ne gibi ihtiyat tedbir alacak? 

Flandin mecliste izahat verdi 

Küçük Antant Tuna havz:asında 
esash bir sulh amili oluyor 

Petrol ve milli 
müdafaa 

l Paris, 9 ( A.A.) - Dünkü ba • 
kanlar kurulu toplantısı hakkın · 
da Petit Parisien diyor ki: 

Ulu 
Dün şehrimizi 
şereflendirdiler 

,, 

"B. Flandin dış siyasa haklan
da sarih malfunat vermiş ve gü • 

ı 935 senesinde beynelmilel politika nün meselesi olan işleri, ezcümle 
alemini en çok işgal eden meselelerden A vusturyanm istiklali, Tuna and
hiri, İtalyan - Habeş harbi dolayısile laşmasI Ve gayri askeri nuntaka 
~aya çı.kan zecrı teaoırıer ışıaır. J:Su meseıeıerını gozden geçirmıştır. 

Ulu Önderimiz Atatürk dün 
şehrimizi şereflendir~lerdir. 
Büyük kurtarıcının bindikleri özel 
tren 11,40 da Haydarpaşa istas -
yonuna gelmiş ve saylavlardan 
Bayan Nakiye Elgün, Bay Cemil 
Uybadm, Neşet Omer lrdeb, Şük
rii Naili Gökberk, Fuad Bulca, 
Salih Bozok, Recep Zühtü Soyak, 
Hilmi Ortaç, Hasan Vasıf 3om • 
yürek, Şakir Ahmet Ediz, Muzaf • 
fer Kıhç, Mustafa Onsay, Asrm 
Us, Tarık Us, Universite rektörü ~..-...,....., 
Cemil, kolordu ve mevki kamu u 

tanlarile Emniyet direktörü Salih 
Kılıç ~e bir ~olt zatlar.irokcııdileri

ınesele, 1936 senesinde de dünyayı uğ· Sovyet antlaşmasına gelince, bu 
taştırmakta devam edecektir. Bu saha- antlaşmada diplomatik müzake " 
da Yapılan tecrübe, mali ve iktısadi ma- re sahası içinde bittabi yer bul . 
hiyette zecri tedbirlerin Milletler Ce • muş fakat Bakanlar bu meseleyi 
'illiyeti paktına riayet etmiyen bir dev• hususi bir ehemmiyetle tetkik et
leti aciz bırakacak derecede müessir memişlerctılr. 
0lınadığıru gösterdi. İtalya, aldığı ted • (ı'S S s- "') 
hirıe ı ile d~ k . 1 . onu a. 1 u. 

ni burada selamlamrştır. 

Vali ve belediye reisi Bay Us -
tündağ ile Parli Başkanı Bay Hil
mi Uran sabahtan vilayet hu w 

duduna kadar gitmişler ve Ata • 
türkü orada ka~ılamrşlardrr. 

(Sonu Sa. 7 Sii. 1) .. . r e, tısa 1 san sıyon arın, milli 
~bqtnbilha~aha~ünrine~mt~ ~--------.---.----------------~ 
sırlerini mümkün mertebe tahfif etme_ Masolıaı dert uaaıvor 
llin çaresini buldu. Harp beş aydrr, cid· J J 
di bir arızaya uğramadan devam edip 
gidiyor, Fakat, petrol üzerine de zec
~i tedbir konmasI mevzuu bahsolunca 
1~ değişir. Donanmaların, hava kuvvet
ler· · ının ve harpten sonra kara ordula • 
~da umumlleşen motörlü vasıtaların 

Paris tekliflerini kabul edeceği 
sırada lngiltere işi bozmuş! 

Bu yüzden beyhude yere ltalyan ve 
Ctızin ihtiyacı, akxllara durgunluk ve

recek kadar çoktur. Mesela, İtalyanın 
•enelik benzin ihtiyacı iki milyon ton -::n fazladır. Ve bunu, hemen kamilen 
Şarıdan tedarike mecburdur. Ama - (Yazm 2 nci ıayfada) 

~~~~~~~~~tr~m~~----------------------------~ 
katından ihtiyacının ancak yedide birini ğu görünür. Petrc.1 ve benzin, bugün, tasavvur olunamaz. İtalyan - Habeş 

Habeş kanı dökülmüş .. 

~Patabilir. Kömürden petrol ve ben • top ve tüfek gibi, milli müdafaa vasıta• harbi, ordularda motörlü vasıtaların ka• 
(ln Yapılması, da mümkündür, fakat, bu larmın başında yer tutmuştur. bulü ve milli arazide petrol membala -
~.~ı pahalı olmakla beraber, İtalya, kö- Mussolini, petrol bulmak için, Ha • rının işletilmesi işinin birlikte yürümesi 
d Uti.i de dışarıdan getirmek zaruretin - beş seferine girişti diyenlere hak ver • icap edeceğini açxkaça göstermiştir. Bu 
h Cdir. Vaziyet böyle olunca, İtalyanın memek güçtür. Bir memleketin milli dersten istifade etmek her devlete bir 
~b~ devam edebilmesinin petrol ve müdafaa vasıtalarının başka devletlerin borç olmuştur. 

zınc ne derece sıkı sıya bağlı oldu- elinde bulunması kadar feci bir felaket B. O. Ulu Önderimiz vapuıdan çıkıya rlar, harşılıyanlarırr el!erini 
•ıhıyorlar, Dolmabahçe Barayına giriyorlar. 

,------------------.....:.------------·~ -, _Hikaye 

teı- ?iin Gcdata8aray - F eneTbah;e maçı yapılamamıf, cliğer sahalardaki maçlarla atletizm heyetinin 
tıe,tip ~.t~~i .. ~~os kantri yapılmıştır. Yuhariki resimlerde ko§uya giren atletleri, bir:.:ciliği koz~nan Gü· 
toli.i7~"Ôıınden (ortada). Rız~ _Makmclıı v_e Kad_!kÖY. atadı~ın yağm~lardan _sonra dünkü manzarasını 

.70rltlnu.z:. 

müsabakamız 
başlamışllr 

Yazılarınızı buf!Ünden 

başlıyarak göndere
bilirsiniz 

Tafs11atı 4 üncü sayı
famızdadır. ,, ________________________________ _, 

" 
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SON HABERLER 
c . . _; 

Blyik bir bombardıman ı 
Yedi tayyare bir saatten fazla Dessiyi bombaya tuttu 

imparatorun tayyarelere karşı bizzat top kullandığı bildiriliyor 

Dessie, 9 (A.A.) - İtalyanı 
tayyareleri bu sabah Dessie'yi 65 
dakika müddetle şiddetli bir bom 
bardımana tutmuşlardır. Yedi tay 
yare imparatorun sarayı üzerinde 
uçuşarak kuvvetli bombalar at -
mrşlardır. lmparator büyük bir 
soğukkanhlıkla tayyare topunu 
bizzat idare etmiştir. Tayyareler-
den hiç biri düşürülemeştir. om -
lerin mikdan ,.e hasann derecesi 
mallım değildir. Gazeteciler ~e ec
nebi ataşemilterleıi tayyarelerin 
uçuşlannı ve yüzlerce bomba atış
lannı seyrederken imparatorun 
maiyet kıtaatr müstesna olmak ü
zere tamamile tahliye olunan şe -
birde geri kalan bir kaç kişi bu 

kuvvetler tarafından kırlara sev -ı dise geçmiyor gibidir. İtalyanlar, 
kediliyordu. Halk gazlardan kork işgal ettikleri mevzilerde tahkima 
tuklanndan ağızlanm yaş bezler _ ta devam ediyoı lar. Habeş maka-
le kapamışlardı matı, istikşaf yapan İtalyan u .. 

. · . . . . çaklarının tekrar faaliyete geçmiş 
Şe~rın merkezı~~ekı ki~ıse h~- olmasından dolayı biraz endişe 

sara ugramışsa da ıçınde kimse ol etmektedirler. Uçaklar son gün .. 
memiştir. Habeş tayyare meydanı lerde ekseriya yağmurlu, puslu de
da bombardıman edilmiştir. Mey- vam eden havalardan dolayı son 
danda iki tayyare bulunuyordu. derece güç vazi~ette kalmakla be
Ecnebilerden ölen olmamıştır !tal raber, memleketın, harp hattından 
yan tayyareleri di.işürüleme~i çok uzak kısımları vüzerinde uçuş 

.. şse yapmaktan ve fotograf çekmek -
de tayyare toplannm ve tufek mer ten geri kalmamaktadırlar. He .. 
milerinin bir çok isabeti görül - men hemen, Habeşistanın bütün 
müştür. şimalinde Adisababa - Cibuti şi
T A yy ARELER F AALIYETIE menrliferlerine kadar uçu~lar ya -

pılmış, hatta askeri hiç bir ehem· 
Londra, 9 (A.A.) - Habeşis - miyeti haiz o1mıyan küçük kasa -

tanda, ne şimal cephesinde, ne de ı balar bile yakından tetkik edil -
cenup cephesinde ehemmiyetii ha-1 miştir. 

ladlşe edilecek bir şey yok! 
Bay Eden bunu temin ediyor 

7 devlet arasındaki anlaşma sulhu çok kuvvetlendirdi 
kadar kuvvetlendirdiğini ve eko
nomi milliciliğini ne derece hafif-
letmeye yaradığını anlamak için 
yeni Avrupa haritasına bir göz 
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ltalga - Habeş harbi 
~· -- -

ltalyanlar, Somalide, yağmurlar 
basdırmadan Alla dağlarına kadar 

ilerlemek tasavvurundadırlar 

·~ .. 

- -· 
5 

=:-
~ 115 numaralı ltalyan teb!ifi, So • vadiıi boyundaki mukavemetin .,.. 

ceaini, ıtaı,._ teWiilerinde tun'9 • 
zun devamı hakkında bir kaç pa • 
dür malumat verilmemesinden de aıı· 
lıyabiJiriz. 

mali ~epheainde, General Grazyani -
: nin, Vebi Gestro boyunca tekrar ta
~ arruza ıeçtiğini bildiriyordu. Bu ta
§ arruzu yapan bir İtalyan kolu Dolo
~ nun 70 kilometre timalinde ve yukoı-- Faıist fırkası, Somali cephesinde. 
§ nda ismi geçen dere üzerinde La . 

E_:: maıilincli'yi, kefif mak•lıdile ilerliyen yağmurlar baat~dan Allata • Ma
sula hattına kadar olan arazinin it • 

'§ diier kol da Dava Parma vadisinde pi olunabileceiini ümit ecliyorma,. 
~ ve Dolo'dan 300 kilometre uzakta 
~ Malka Guba'yı zaptetmıİf. Merkez .. ltalyanlann, cenupta, Grazyani'nİJI 

kazandığı muvaffakiyetle iktifa -
~ den ilerliyen aıd büyük kuvvetlerin 
§ Neghelli'den daha ileri gitmedikleri celderi ve göller mmtakaamı kapa• 
- yan Allata daclannın cenubunda yet 
~ biliniyordu. Yalnız bu kolun, ileri 
E kuvvetleri Vadara'da bulunmakta. leıecekleri anlaıılıyor. Şimdilik Har
- rar mmtakasma taarnızd3.n da vu • 
~ dırlar. Merkezdeki ltalyan kuvvot • geçtiklerine hü'&molun .. bilir, 
'§ leri sür'atle ~imale doğnı ilerledik -
~ leri halde Gestro ve Panna vadile • ltalyanlann maksadı, akim kalaa 
~ rindeki Habcı kuvvetlerinin de çe .. Franırz - ln!;iliz ıulh projesinde I· 
~ kilıniyerek yerlerinde kalmalan Raa talyaya iskan mıntakaaı olarak tek'if 
~ Desta'nın lehine kaydolunacak pek olunan, Geatro, Dorya ve Parma ha.,. 
% yerinde bir harekettir. Bu Habef kuv zalannı kamilcn ele ceçirmek ve sulh 
§ vet)eri ltalyan cenahlanm tehdit et _ müzalccrelerine kadar muhafaza et • 
~ melde devam ebnİfler ve ıiddetle mek olduğu açıkça ıörünmektedir. 
g mukavemet göatenni~lerd:r. Gestro B. O. \ 

~uıı111ııı11111ıııııııu11ıııııııı11111111nıı11111ııını111111mıı1t11nıııııııı1111ıımıı111 ""111ıı111111ıııııı 111111 ıııııı 11111ıııııtııı 111ıııııııı1111 ıııııııı" ._. 

L<mdra, 9 (A.A.) - Press As
sociation gazetesi, Bay Eden'in 
bugünkü beynelmilel vaziyetten 
endişeye düşmeye hiç bir sebep 
olmadığım söylemiş olduğunu yaz 
maktadır. Bu beyanat, son gün -
lecde f enalaştığına dair dolaşan 
~ayialara bir cevap suretinde kar
jılanabilir. 

mektedir ki, petrol ambargosu 
hakkında henüz hiç bir karar ve· 
rilmiş değildir. Ve böyle bir ka -
rar da ancak 18 ler komitesinin 
toplantısından sonra verilebilir. atmak kifi geli~ Bu ~üzakercle· -----~-------~~~~~~~~~-~~~~ 

ıin gerçek ehemmiyeti dünyayı Musolı·nı· dert yanıyor! AVRUPA BIRLlölNlN KUV. 
VETI mazinin kıskançlıklarından luır -

Diğer taraftan Bay Eden'in 1-
talya elçisi Grandi'den büyük fa -
şist meclisine teminat vermesini 
r·ca ettiği de tamamiyle asılsız -
dır. 

Londra, 9 (A.A.) - Paris mü
zakerelerinden bahseden Sunclay 

tannak ve sulhu kuvvetlendinnek 
için b~kA yollnrcla. a.nla.snıa.la.ı a. ----- -------- a.u)'O 

1
' 

ramak hususunda izhar olunan ar ltalya, Samuel Hoare'un tek1if-Times gazetesi diyor ki: 
"Çekoslovakya, Yugoslavya, 

Romanya, Rusya, Türkiye, Avus· 
turya ve Fransa arasında karşılık
lı teminat '?erilmesinin sulhu ne 

zudur. :Merkezi Avnıpada menafi 
birliğini temin için sarfo1tman böy 1 erini k abu 1 edecek miydi ? 
le bir gayret 1ngilterede ancak 

Reutet ajansı şunu tasrih et • teveccühle karşılanabilir. Anlaşmazlık hallolduktan &onra da Jtalya zecri 

Suriyede vaziyet karışık J aponyada seçim 
mücadelesi başladı 

Talebe, Cumurreisinin sarayını, 
hıristiyan cenazelerini taşlıyor Baş?akanın nutukları 

-----~--·--~--------
Paris, 9 (A.A.) - Pöti Pari ·( sonra da patriğe gidip tarziye ver 

sien'in Kahireden almış olduğu mişlerdir. 
bir muhabir mektubuna gdre, Su- Dün, elli kadar talebe, cumur
riye kanşıklıklan esnasnıda, Ha - reisi Mehmet Ali Abid Beyin sa -
nıada on kişi öldüğü gibi, aynca, rayına taşlarla taarruz ederek, 
zabıta memurlarından 12 ve Fran Şeyh Taceddinin istifa etmesini 
sız süvari kuvvetlerinden de, biri istemişlerdir. 
subay, biri de yarsubay olmak ü - Kanşıkhklann en önemli ol -
zere 14 kişi yaralanmıştır. duğu Kudüste, Arap üniversitesi-

Diğer taraftan muhtelif şehir- nin talebesi, ~niversitenin hayra -
}erdeki nümayişçilerden de bir ğmı alıp şe~nn her tarafını dolaş 
çok yaralı vardır Humus'da elli mışlardır. Nıhayet zabıta kuvvet -
k' . t kif d"l .. r leıi bayrağı ellerinden almağa ve 
ışı ev e 1 mış ı_r. . grev komitesi bac::kanı ile nüma -
Şamda, talebe hır ortodoks hı- yişc;ilerden bir çoğunu tevkife mu

ristiyan cenazesini taşlamışlar, vaffak olmuştur. 

Halk endişeye düştü! 
Mısırda ltalyan korkusu kalmadı 
Fakat lngiliz kuvvetleri gelmekte devam ediyor 

yük gemilerin serbestçe sokulabil 
meleri için 1skenderiye limanı ta. 
ranmaktadır. 

lki ay evvel, ufukta kara harp 
bulutlan varken. l\Iı::ırlılar. kend 
ülkelerinde İngiliz savletini11 art 
masmı memnuniyetle görüyorlar -
dı. Jakat simdi politikacılar İngi
liz işgalini tenkide meyil göateri-

Plaklarda çalınıyor 

.._'°"j __ 

Japon Ba§bakanı B. OkaJa · 
torunlan Üe beraber 

Tokyo, 9 (A.A.) - Başbakan B. 0-
kada, seçim mücadelesine faal bir su -
rette ittirak etmektedir. Bafbakan, nu
tuklanna daha geniı bir saha bulmak 
için bunları gramofon plaklanna tesbit 
ettirmit ve bu plakları her tarafa da • 
ğıtmı§tır. Bay Okada, beyanatında mil
li müdafaanın takviyesi lüzumunu kay
detmekte ve ekonomik milli bir hükQ • 
met teıkili lehinde söylemektedir. 

Londra, 9 (A.A.) - Röyter 
ajansının tskenderiyeden haber 
aldığına göre, altı hafta evvel 
Mısırda çok göze çarpacak bir 
surette hakim bulunan ıtalyan 
istilası korkusunun verdiği endişe 
ve sinirlilik bugün hemen tama . 
ıniyle zail olmuştur. Bununla be -
raber mütemadiyen asker gelmek
te, halk da türlü tefsiratta bulun
maktadır. Iskenderiye çevresinde 
ki bütün boş mevkiler, bütün sev. 
külceyş noktalan asker tarafın . 
dan işgal edilmiş ve etrafları di • 
kenli tellerle kuşatılmıştır. En bü-

yorlar. -------------her iki devlet arasındaki müna 
sebet ve elbirlii.tinin bu derece ö -
nemli bulunduğ"u bir sırada and -ı 
laşmanın :nüzakeresine başlamak 
da çok muvafık olacaktır. 

Ancak harp tehlikesi şayet ye. 
niden belirecek olursa, Vef de ile . 
rin bile tngiliz askerlerinin hu -
zurundan memnuniyet duyacak · 
ları şüphesizdir. Ayni zamanda, 

tedbirci devletlere dargın kalacakmış/ 

Londra, 9 (A.A.) - Muhafa .. 

1 zakir saylav Sir Arnold Wils, Ob
server gazetesinde yazdığı bir ya-ı 
zıda Bay Mussolini ile yakında 
yaptığı bir görüşmeyi zikretmek .. 
tedir. \Vils, duçenin Paris teklif -
!erini kabule hazırlandığı sırada ı 
tngilterenin, Bay Hoare'u uzaklaş 

1 tırmak suretiyle bu işi bozduğunu 
ifşa etmektedir. Bay Mussolini, B. 
Wils'e şu sözleri söylemiştir: 

"lhtiyatkir bir kabul formülü 
hazırlamıştım. Plin, görüşmelere 
esas teşkil edecekti. Hareketinizin 
doğnıdan doğnıya verdiği netice, 

beyhude yere lta!yan kanı ve bit 
çok Habeş kanı dökülmesidir.,, 

Bay Mussolini, zecri tedbirle -
rin, anlaşmazlığın hallinden sonr' 
ltalya pazarlannı kaybetmiş ola -
caklannı ileri sürdükten sonra f1 
sözleri ilave etmiştir: Eski ticari 
cereyanları ihya etmek imkanı kılı 
mıyacaktır. Çünkü, biz, yeni cere" 
yanlar vücude getirmek için ço1' 
fazla masraflar yaptık. Açmald' 
bulunduğumuz madenleri, inŞS -
sına başladığımrz; fabrikaları "' 
akdettiğimiz uzun vadeli kontu' 
ratları terkedemeyiz.,, 

Kısa Harici Haberler 
~----------------------------------------~-----* Stavski hadisesinde iami geçen eı· ı • Mekıikada İfçilcre haftanın yedi'' 

ki Bayonne belediye batkanı ve saylav ci günü gündeliklerin:n mecburi ol•"' 
Bay Joseph Garat Paristen Bayonne'a tediyesi hakkında b:r kanun huırlaSS' 
gelmit ve garda iki bin kitiden futa bir mııtrr. 
kalabalık tarafından kartılammttır. __________ ___.....,; 

* Lapaz parlimentoıu Şako ıulh kon- B ) k 
f eransırun, esirlerin memleketlerine ia - a an 
::,:i~~i;~sbit eden protokoıunu ta•dik Antantı reisliği 

• Bir buz kıran vapuru Çinde dart ~ 

vapur müıteına olmak üzere Tiençin B. Tevfik Rü,tiJ 
açıklarında buzlar ar,aında mahıur ka· Arasa devredı·Jdi 
lan vapurlann hepıini kurtarmıttır. 

* Vatincton Senatosunda Kanıaa mü- Parla, 9 (A.A.) - Dün akpın 1'; 
mesaili ve Huver biikQmetinin batkan kiye büyük elçiıi tarafındın veril,.. , 
muavini Şarl Kurtis, diln yetmit bet ya- Küçük ltilif ve Balkan antlatınall ~ ... 
ıında ölmUıtiir. kanlarının hazır bulunduldan .tr"f. 

• Fransada Nonnandie vapurunun esnasında Romanya dıı itleri ba~J' 
grev yapan ameles~. Sen Nazerdeki ar- Titiileıko, ~alkan antlaımaaı n~.J 

kada§lannın memnun edildiklerini öğ • mesi mucibince, bu 2ntantrn reiall~ 
renerek, pazartesi gUnUnden itibaren ça doktor Tevfi-. Rüttii Aras'a devle~ 
Jıımaya karar venniklerdfr. tir. 
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Şark paktı 
4Q

11
Bqz, Avrupa muhitlerinde çı • 

İe4ti~";~t~ler, •on günlerde ob
le,· .. 1'1nı Yakın Şark mesele-

ı il t•• 

Bir adam kaç kilo yük taşıyabilir? 
F'rcı 1 une fevirdiler. Alman, 
Zete~::~' Bel~ka ve Yunan g~· Hamalların bir araya gelerek kamyon almalarını, iptidai şekil-
,. nden bazıları Türk - 1- J ••k t •• •• "l • • • k k · q:rı :- ırak_ Algan andlaşması ue YU aşımanın OllUne geÇl mesını iemın etme gere fır. 
dq 'rtrıcle ehemmiyetli bir mrette Sıhhiye müdürlüğünün hamal- ler hatıra gelmektedir. Şehir için· 
r "llYrlar ve bıınu kendi bakımla· larm 100 kilodıan fazla yük ta~ı.. de hamalların 100 kilodan fazla 
'tıclqn tiirli.i türlü tefsirlere tabi masını yasak etmesi bir mesele . ağır yük taşımaları göze epey gö. 
tqıllYorfar olmuştur. Hamallar cemiyeti, Sıh rünen bir manzara değildir. Çok 

şQ k · biye müdüriyetinin bu emrine iti• iptidaidir. Bu hale nihayet ''er . 
Bör r . paktının manası onlara raz ederek Ticaret odasına baş mek lazımdır. Fakat diğer taraf . 
•i e, bır nevi eıki Şark diploma· vurmuştur. tan yedi bin hamalın da vaziyeti 

1• lf•ullerine dönmekt=r. Bu ba Cemiyet hamalların hiç değil. ni dıe düşünmek lazımdır. Bunlara 
iı'~clQrı neler, nele; söylemediler se 15~ kilo k~dıar eşya ~ası... ne iş bulmalı? Hatıra gelen fikir· 

11rıır fala 
1 

k 
1
. ·L • na musaade ıstemektedir. Şehir Ier arasında, hamalların bir araya 

•qf• • . mcı 1 po ıtu~asının mı· içinde hamalların agı~ r yük. +~.,, • t 1 k ı gıb1 •• k . . 
1 

ı..Qooj'ı op amp, amyon satın alarak 
lq • gosterme ıstıyen er pak- ınalal'I pek çirkin bir manzara .. nakliyatı bu vasıtalarla idare et . 
l\l~~:nış m_a~~da, bir is.lam .top· d~~'.. Bu!l~an b~ka. Srh~_iye .. ~~Ü_- mesi fikri vardır. 

1 Çefmsını vermek ıstedıler. dunyetmın de ılenye surdugu gı. Nitekim bu fikir bir kac sene 
h Bu "etriyatın manasını kendi bi, bir insanın 100 kilodan fazla evvel mütemadiyen tatbik ·edil . 
e;•Qplcırına istedikleri gibi tefsir ağır yük taşıması do~ d~ğil~. miş, Sirkeci hamalları bir araya 

enler 
111 

•• h b' h .. d Şu halde Hamallar cemıyetı, nıçm gelerek, bir kaç kamyon almrş . 
l'iiıer k up em . ır ava ıçın e bunu önlemeye çalışıyor? lardı. Şimdi diğer iskelelerdeki 
lıqrJ e 'Asyadaki devletlerle As- Bir iddiaya göre bu emir tat - hamalların da ayni yolu takih et. 
ı, a menfaatleri bulunan devlet· bik olunursa kazancı gibi cemi ... meleri lazım geliyor. Ticaret 0 • 

el r arasına mümkün olduğu ka • yetin varidatı da azalacaktır. Ce- aasr, bu teşkilatı yapmak için ça-
ı,:r •edler sokmak emelindedir . miyete kayıtl_I JOOO ~~II13:1.vardır. reler anyacak mevkidedir. 
.. Bir zamanlar bunun ktih in- Bunla.rın hanemde küfecilık ed~n k Ticaret odasında yapılan bir 

~ltere k"'h S R beledıyedıen marka alınryan, bu· f Yü lCl§ıyan bir küfeci - } tetkike göre, esasen hamallann 
~ırıe bi; a. ov~et usya aley- gün hamallık diğer bfr gün sey -
clil- .~a.nıa şeklınde tasavvur e- yar satıcrlık veyahut bir fabrika. bik edildiği zaman, hamallara adedi seneler geçtikçe azalmak . 

··•esın t dü 8 l b d pek az iş kalacaktır. o halde ha- tadır. Balıkpazannda, yağ fıçıla-
tı•· 

6 
.... '. ıs e er. azı arı u - a amelelik eden bir sınıf daha t k h 11 ı 

..... ~. ılakıs bir lngiliz - Sovyet vardır ki, bunların sayısı hakkın- mallar ne yapacaktrr rmı aşryan sn-ı ama arını sı < 
··cııc el d Mesele, sıhhi bir mesele ol . sık göremiyomz. Bunlar işlerini , 
t , <ı elesinn yen •ekli gı·bı" a ortaya bir rakkam koymak k 1 t k t · ı d" y Qı ':t makla beraber ticari bir mesele . amyon ara er e mış er ır. a . 
lfi a~vıır ettiler. Bazıları bir is- mümh-ün değildri~. . y dir de. Nitekim Ticaret odası ida. pı~an tetkik, şel:ir içinde kamyon 

1>1 ıttihadı lik ·n. b .. ,.. b Hamallar cemıyetıne baglr, ha- re heveti de bu ü~e daı·r bı·ı·dcnbı·. mıktarmın arttıgr. hamalın azal • 
~tara k n ın u un ya an- mal ve belediyeden marka alan J :. d ~ d ·· kt ı 
'1ta arır aldığı cephenin son hamalların yekfinu, yukarıda yaz- re. karar verememiş. Meseleyi tet- ıgm: a gosterme e o _duğuna gö 

rı2arası dediler. dığımız yedi bin kadardır. Bu ha· kika koyulmuştur. re Tıcaret oda~rnm bu 1şle meşgul 
~ ~ :t- mallar, bölüklere taksim edilmiş. Bu mesele hakkmdn bazı fikir olması çok yerınde olacaktır. 

B lerdir. Bölüklerin baRında kol ba· 
•orıu u tefsirlerin hepsi de bcı§tan şıları vardırr. Kol baŞılarının va -
bit ."~ katlar yanlıştır. Yanlı:, zif esi, hamalları çalıştınnaktan 
ı Hının. kötü istidlalin eseri o- ibarettir. Bunların, iş verenle, iş 
Qrı b·· .. ·· T · 1 d b. . ··t ~ l ... goruş, ürkıye ve Asya a an arasın a ır nev1 mu evas . 
.Jev etleri hakkında ancak eski _ sitlik yapan, ve bu arada yük ta
~trı kal şıyan hamallardan daha ziyade 
llea!4 lama ve eski diplomasinin J"<:ll'~ lrn:;r~mın iç !lN~ml~rr olduk 
fie .cı rına dayanan tahminler · ları aa söylenir dumr. Gene ı·ddi-

rı ıbarettir. -alara göre hamalların 100 kilodan 
f,. Bir kere Türkiyenin lranla, fazla yük taşıma~ana taraftar o . 

11:rıla, Afganistanla olan mü . lanlarrn arasında kol baRılarr da 
~ .. •ebeti, Türkiyenin müstakil her bulunmaktadır. ' 
b fJ.~gi bir devletle olan münase - ~iğer taraftan başka sebepler 
eı.ncl Sıhhıye müdüriyetinin bu emrini 

lqlci en daha ba§ka bir şe· tatbik sahasına koymanın ayn şe-
'>ı" e değildir. Bugün dünya killerini teskil edivorlar. MeselaA 

qsf h'l , 
,.
1 

a ı devletlerin imzaladıkla· piya~ada yüz kilodan fazla yapıl· 
'>ı PlQktların yekununu hesapla • mış hazr eşya vardır ki. bunların 
Q~tQrı ... • b. h eksik olarak hamallar tarafından 

&Qlk acız ır ale gelmiştir. taşımasına imkan yoktur. Bu nevi 
hQ)I Qn Paktı, naBıl dünya için eşya da, ekseriyeti teşkil etmek . 
1>q4ırlı ve faydalı olmuş ise, bu tedfr. bu takrlrirde bu karar tat-
tlqhtta da hakim olan ruh ondan --=--;mm_-=ı ______ _ 
· a bafka olamaz. tünde hıttuğu zamanda bile ta · 
leu~~rk Paktını imzalayan mil _ hakkak edememiş bir hayaldir. 
'>?~ı11 fertlerinin hıridiyan ol • Bu hayalin büyük harbde cihal 
"• cıl<ırı P ktl h• • · d b v 'l · d ,.., d ~ı.w a arın ma ıyetını e- ayragının go gesın e öıüver iği-

ır"1ez P kt d. A b. h" · b. • k rl 'h d lı~lıqt el'· a , ını ır ıs. nı ızım a arcı an a görmüştü. 
fQh kk tne dayanan bir idealin 1923 den sonraki Asya komşu-
4q(qQ ukıı için hazırlanmış veai· larımızın davası, bir millet ola . 

r el ~·l 
'>ıille egı ' realist diplomasinin rak inkişaf etme.~. modern millet-
'>le,,./ "1enfaatlerini koruyan ve ler gibi YCl§amaktır. 

Sefer tarifeleri Kibrit satış1arı 

Şehrin ihtiyacına uygun Geçen sene 135 milyon 
bir şekilde yapılacak kibrit yakmışız 

Istanbuldaki nakil vasıtaları . 1935 yılı içerisinde kibrit is -
nın sefer saatlerini halkın ihtiya . tihlaki mikdarı tesbit edilmiştir. 
c~na daha uygun bir şekilde tan . Verilen. bir rakam~ g?re geçen se
zım etmeleri için belediye faali _ ne 27 ~ın sandrk kıbrıt harcanmış-
yete geçmiş bulunmaktadır. Ge _ tır. Alak~lıl~r .~u ra~amm be_ş se· 
rck Akay ve gerekse Şirketi Hay- ~cde!1ben gorul~eınış. ~. o~d~~unu 
riye ile banli t t 'f 1 .b 'e bır rekor teşkil ettıgını soyle -r.o ren arı e en un mektedirler. Beher sandık bes yuz·· 
dan sonra ınuessese ve mektep . ~ .. - ':i •• 

lerlc çarşı ve pazarların açılış ve kt~tu oldugun.~ go.re 9.3n. te on uç 
kapanış saatlerine göre tanzim e- ~ıl~on beş yuz hın kırbıt sarfe. -
dilecektir. Şimdiye kadar bu mü . dı~m:ş ~emek.B~nunla beraber kıb 
esseseler tarafından tatbik edilen rı.~ :!1hısarı vazı~etten memnun 
sefer tarifesinde sehrin tenha ve gorunmemektedır. Satış fazlalığı
kalabalık zamanl~rı için hiç bir n~ kibri!in ucu_zluğuna ~tf eden in· 
nokta göz önünne bulundurulma. hı8ar kar temm edilebılmesi için 
dığı için birçok karışıklıklara sebe ~aha fazl.a .istihlake lüzum oldu -
biyet verilmekte idi. Bu halin sür' guna kanıdır. 
atlE~ ısla.hına karar vermiş olan be =======-= 
ledıye alakalı mües.-,eselere mü - Maraş ve Erzin canın 
racaat etmiş, bir müddet sonra kuttu'uş günreri 
yapılacak olan ilkbahar tarifesi -
n~n J:m esaslara göre yapılmasını 
hı1oırmi~tir. 

Halkevlerinde 
Konferanslar 

Maraşm kmtulu~u günü müna· 
sebetile 1 l şubatta !stanbul hal -
kevinde bir tören yapılacaki:ır. 

Erzincanın on üçüncü kurtu . 
luş günü de 13 şubatta kutlulana
caktır. lt>-icli~~t birliğini ifade eden eser- Modern millet gibi ytl§amak 

llqYiik arzuıunu prensip olarak kabul e· C. H. Partisinin illerdeki hal-
Şq,.4 harbin sonuna kadar den milletlerin kendi aralarında kevlerinde tertiplediği kış konfe _ 

B. Recep Peker 
fi4Q "1emleketlerini bir din poli- bir toplantı yapmaları, Avrupa - ransları yer ver verilmek üeıere -
l •ı l:Q • dı'ı•. . • er bet • vıyesinden tetkik eden nın her hangi menfaat birliği yü· 
b4l'iih hı hata etmezlerdi. Fakat zünden birleşen devletlerinin top- İstanbul parti başkam Hilmi 
'>lan ,, harbin verimlerinden biri lanmalarından, paklar vücuda Uran bir kac güne kadar Edirne -

C. H. P. genel sekreteri Bay 
Recep Peker'in önümüzdekj per
şembe günü, inkılap derslerini 
_vermek üzere şehrimize gelmesi 
bekleniyor. ""'-lltt ~~let olma,, "millet şu_ getirmelerinden daha ba.§ka ma. ye gidecektir: 

'ttatin· '~etme,, ve "millet men- nalar ifade etmez. Milletleri ve re- Erzm'Um saylavı bayan Naki - TEMSiLLER - Halkevi gös. 
4ı)Q 1 ~Ya.ette hakim kılmak,, aliteleri olduğu gibi görmek ge • ye Elgün de konferansım Yozgat terit kolu bugünden iti haren Bel . 
'"tf •• Llrttilletlerinin birinci planda rektir. halkevinde verecektir. Konferans- kis adındaki üç perdelik yeni bir 

.. " Qr lar 20 şubata kadar verilmiş ola - p·yes t ·ı t v b ı ı 
ftl')'h ı esaalardır. Binaen • Satiri Ertem caktır. ı emsı e .mege aş ayaca <: -

fiQ, ~ ~e Türkiyede, ne lran - -~-:-:-----:--:------------------------tı_r_. ------------
~İr c1· e rcıkta, ne Alganistanda Yazısız Hikaqe. 
il ın 1'ol" .k 

Q ue d' .. ıtı acısının tutunması 
llctı/~ ını Politikayı bu ''ütöpi,, ye 

}' Qıına imkan vardır. 1 

,.,,.. it Q"1 1ıt tetkik yapan yazıcıla 
Q al 

teltli'l1d arında bir yqil kabus 
tlq dirır. e ~ırnıfdanan dıı politika· 
lıt.l'Qf, ftYaaeti Asyada "ümmet. 
4,,.., ~·:~ kuvvetli devrini ycqar ' 
'tttftrttık ınler dini, hatta bütünı 
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Soysal yardım 

-4-
Sizinle sosyal yardım işlerini 

komışurken uzun uzadıya taksim 
yapmıyacağım. Buna burada 
esasen imkan yok. Sosyal yar -
dımın baş:nda gelenler doktorlar
dır, demiytim. Kısaca şöyle bir 
benzetme yapalım: 

Sosyal yardımın yöneticileri 
doktorlar ve bu işte bilgisi olanlar
dır. Bunlar işin başıdırlar ve bu 
işler için hazırlanmış kanunları 

çevirirlr. 
Fakat asıl iti gören, insanın 

kolları ve elleri gibi yalnız bu i! 
ıçın yetİ§tirilmif hasta bakıcı 

hemşirelerdir. Biz buna sosyal 
yardım dilinde ziyaretçi hemşire 
diyoruz. Bunlar da bugünkü bi
çime göre ikiye ayrılırlar. Yalnız: 

bir işte uzman olanlar: V crem, 
çocuk, zührevi hastalıklar gibi 
ki bunlara monovalant. yani bir 
kıymetli diyoruz. Diğerleri bütün 
şubelere ait kô.li derecede bilgiyi 
haiz olanlar ki bunlara da poli -
valant, çok kıymetli diye anıyo • 
ruz. 

ZlY ARETCI HEMŞİRE 

Diyebilirim ki bütün sosyal 
yardım işi bunların kıymet ve ka
biliyetine b.ıljlıdır. Bıınlar ne ka
dar iyi yetişmif ve bilgili, idareli, 
düşünceli ve işini iyi görür olursa 
s~syal yardım ela o kadar iyi so
nuç verir. Aksi hal., bütün gay -
retlerin boşa gitmesi demektir. 

Ziyaretçi hemfirenin vazifesi 
çok ulvidir. O, neh;-de insanlı
ğın bütün iyiliklerini ı.lplamı§tır • 
Her girdiği yerele saygı ile karşı
lanır, bıraktığı iyi iz ile, sevgi 
ile anılır. Girdiği yere saadet ge

tiren bir peridir. Bütün dileği 

b ·· ·· '• bir feragatle vazifesini ba
şc.. ••• • .ıktır. Her memlekette on -
ların kendine mahsus giyimleri 
vardır. Bu. kıyafetle her gird;ği 
yerde her istediği kolaylıklar ya· 
pılır. Herkes bUir ki onun dileği 
insanlığın isteğidir. O, iyiyi, kö· 
tüyü, zengini, dütkiinii, hastayı 
sağlamı ayırmadan herkes için 
gerekli olduğu biçimcle faydalı 
olmaya and içmi§tir. Halk ara -
sında ona koruyucu melek - ya· 
ni bizim b:ldiğimiz hızır - adı 

bile verilmiştir. 
O, her şeyle ilgilidir. Çalı§h

ğı kurumda doktorun yardımcısı
dır. Vizite zamanında bulunur. 
Kendi mıntakasına ait olan has -
laların hastalıklarını ve doktorun 
ö<{iitlerini not eder. Fişlerini dol
durur, onları sıraya kor. Asıl işi 
vizite zamanı geçtikten sonra bcq
lar. 

Hastaları evlerinde ziyaret e
der. Doktorun verdiği buyruk • 
ların yerine getirilip getirilmedi -
ğini kontrol eder. Evin vaziyeti· 
ni, evde oturanları ara§hnr. not
lar alır. Biraz a§ağıda anlataca• 
ğımız gibi, araştırma ve inceleme-
1 er yapar. Gereki olan fenni va
sayayı yapar, yaptırır. Birdiği 

yerde sosyal yardımın neyi em -
rettiğini araştırır. Ondan ıonra 

~ene ileride göreceğimiz gibi tel
lerine haber vererek bu aile için 
gerel1en biç!mde yardımı yönetir. 

Biitçeleri orta halli olan mem-
1 eketlerd e en iyi iıı gören ~ok kıy
kıymetli ziyaretçilerdir. 

Dr. Cemalettin r 

AYIN - Ölen Rum patriği Fotyo
sıın istirahati ruhu için dün Fener ki • 
lisesinde büyük bir ayin yapılmıştır. 

1 
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Dil YAZILARI [KISA HABERLER Polis haberleri: 

Cünt- Ceqş * Uzun zamandanLeri Ankarada açıl
ması düşünülen daimi ziraat sergisi için 
bütün hazırlıklar bitmiştir. Sergi mart 
ayı içinde açılacaktır. 

Yağmurlardan 
sonra 

CÜNT-CEYŞ 
Bay lbrahim Necmi Dilmen 

bundan evvelki sünhalarda yaz -
drğrmız tetkiklerine devam edi -
yor: 

Arapça (Cünt) ve (Ceyş) söz
lerinin etimolojik şekilleri evvel -
ce gösterdiklerimizden farkJr de -
ğildir. 

(1) (2) (3) (4) 

Cünt: üğ + üc + ün + üt 
Cen: eğ + ec + ey + iş 
(1) Uğ, eğ: Kuvvet ve kudret 

anlamile ana kök. 
(2) Uc, ec: Oldukça geni~ sa

ha gösteren ek. 
Bu iki cüzüde iki kelime müı;

terektir. Bundan sonrası karışı,. 
.yor. 

(3) Birincide (n), ikincide dör
düncü cüzü olan (Ş) ile mefhu -
mun yakın muhitine, yahut biraz 
daha uzak bir sahaya yayıldrğ1 
ifade ediliyor. 

( 4) Birincide (t) ile yapılmr~ 
olmaklık, yapıcılık anlamı verile
rek, ikincide ise (y) ile doğrudan 
doğruya sUje gösteriliyor. Buna 
göre: 

(Cünt): Kuvvet ve kudretin ol
rlukça geniş bfr ölçüde olarak hir 
failin yakininde bulunuşunu1 

(Ceyş): Kuvvet ve lnı.rlretin 
oldukça geniş bir ölçüde olarak 
bir süjenin yine oldukça geniş mu
hitine yayrldrğmı ifade etmektir. 

ORDU 
Btı kelimenin etimolojik şekli 

şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
Oğ + o~ + od + uğ 

{ 1) Oğ: Ana kök, iki anlama 
tlrnabilir: a) Kuvvet, kudret, bü-
yüklük, yükseklik. b) Kesret, çok
luk. 

(2) Or: Ana kök mefhumunun 
kat'i bir nokta veya saha üzerin • 
de tesebbüt ve tekarrürünü anla -
tan ek. 

(3) Ek, ığ: Bu şamil mefhumu *Muallimler birliği meselesindeki ih-

üzerine alan süje veya objeyi gös- tilaf devam etmektedir. Meseleye halle 
terir. fırkası İstanbul reisliği el koymuştur. 

~ Üniversitedeki derslerine devam et-
( Eg + el +ek = Egelek) mek üzere kültür bakanlığınca icra ve-

Engin bir sahaya yayılmış bir ışık killeri heyetinden müsaadesi istenen 
demek olur. Bu kelimenin mefhu- Köprülü Fuat hakkındaki karar tasdik 
munu anlamak için bir karşılaş - edilmiştir. Profesör bu hafta içerisinde 
tlrma yapa hm: şehrimize gelecek ve edebiyat fakülte-

si imtihanlarında hazır bulunacaktır. 
1. e~ + el + e~• * Şehrimizde incelemeler yapmak ü-

11. ığ + ıl + ık zere gelen gümrük ve inhisarlar vekili 
II. numaralı kelimede ana kö- Ali Rana inhisarlar umum müdürlüğiı. 

kün anlamı "srcaklık,, tır. Ana nün yeni binadaki çalışma vaziyeti ile 
kök kendisinden gonra gelen ekle bugün de meşgul olacaktır. 
k:ı.ynn~arak kelime hildiğimiz "ı _ * Türk İtalyan ticaret anlaşması ye-
l k l r niden uzatilmıştır. Yeni anlaşma yirmi 
r .. ~e \ ın i alrr ve gıcaklığı en ge- nisanda bitecektir. 

niş sahaya yayılal'ak azalmış olan *İstanbul hakimleri ticaret reisi Mem 

~üje veya ohje demek olur. Şimdi duh ile ağır ceza reisi Ahmet Suat, ad
baştaki analize devam edelim. liye terfi listesinde bu sene sonuna ka-

( 4) lt, ıt: Yapıcılık, yaptırıcı _ dar dördüncü derece hakimlik sınıfına 
hk, yapılmış olmaklrk anlarnlarile terfie şayan görülmüştür. Bu listeye 

fl Ankara ağır ceza reisi Osman Talat ile 
me rnmu tamamlar. Geniş ve u • 

zat işleri umum direktörü Fehim de da· 
mumi f.ahaya yaygın ziya mefhu- bildir. 

munun husule gelmiş olduğunu * 1935 iptidai maddeler tenzilat cet-
anlatrr. velinin mensucat sanayii grupuna tri -

(5) lr, ır: (. + r) ek. Mefhu- kotaj mamulatı da alınmıştır. 

mun kat'i ve muayyen bir nokta- *Tedavülden kaldmlan gümüş mes -
da temerküz ve tekarrürünü ifade kukat içindeki cemidiyelerin adedi 
eder. 4,458,332 adettir. 

* Gümrük binasının damları harap 
(6) Ik, rk: Mefhumun üzerin - vaziyette olduğu için tamiri hususunda 

de tekarrür ettiği süje veya obje- nafiaya başvurulmuştur. Diğer taraftan 
yi gösteren prensipal unsur. çökme tehlikesinin ileri sürlildüğü b:· 

1 - Elektrik: Gayet geniş, u _ na her altı ayda bir muayene edilmek • 
.. tedir. 

mumı, müphem bir sahaya yayıl- · 
mış olan ·ziyanın muayyen bir ob- * İtalya ile yaptığımız hususi afyon 
je üzerinde tesebbüt ve tekarrüriı mukavelesi üzerine ttalyaya yedi bin 

- kilo afyon gönderilmiştir. Daha sekiz 
nü anlatır. bin kilo gönderilecektir. 

2 - Ne olduğunu söylemeden 
etimolojizini yaptığımız kelime· ,_ ________ ..,... ___ _.. 

Yaltırık =Nur, ziya demektir. 1 ~'at' 11olunda 
"Yal,, hecesinden çrkan sözler .__ .. _,_,'-,_, ,,_.., ~-......--

1 ev yıkıldı; 2 yaralı var 
Kasımpaşada Çıkmaz çeşme 

sokağında 55 numarada oturan 
bahriye mütekaitlerinden tsmailin 
on metre yüksekliğindeki bahçe 
duvarı yağmurların tesirile evvel
ki akşam yıkrJmıştrr. Yıkılan du -
var arabacı Mehmedin evinin ü . 
zerine düşmüstür. Neticede evin 
sofası tamamile yıkılmış ve içeri
C!e bulunan Mehmedin kızı beş 
yaşında Muzafferle oğlu üç ya • 
şında İsmail vücudünün türlü yer
lerinden yaralanmışlardır. Zabıta 
ttı hkikata haglamıştır. 

Lodos fırtınasında bir 
yelkenli battı 

Baltancrl iskelesinde Hacı Hüs
nüye ait olan ve Osman kaptanın 
idaresinde bulunan (Borik) adlı 
yelkenli kayık Büyükadada otu . 
~:an kolcu Avniye kum götürmek 
uzere yola çıkmış, fakat bird:cnbi
re çıkan lodos frrtmasile Yürük 
Ali mevkiinde kayalara çarpa • 
rak batmıştır. İçinde bulunan tay
fa Mehmetle Ahmet yüzerek kur· 
tulmuslardır. 

200 lira bulnndu ? 
Yalovada Hoca Rüstem mahal

lesinde beş numarada oturan ba. 
Yan Cemile İrfan yolda giderken 
200 lira bulmuş ve Alemdar ka • 
rakoluna teslim etmiştir. Paranın 
sahibi zabıtaca aranmaktadır. 

MEÇHUL BiR KAYIK - Fe
nerbahçede içindıe motörü olmı -
yan beyaz yelkenli Sivarita adm
dla bir kayık bulunmuştur. 

hep ışık, aydınlık, parlaklık mef H k 
humlarını anlatır: - j iye nıÜ--

y al = MücellA 

~Ki ~BA ÇARPIŞTI -
Şofor Alının ıdaresindeki 2098 
sayılı otomobil Beyoğlundan Maç. 
kaya giderken Harbiyeden gel • 

,_ m.,T ekte olan 211 numaralı tramva
.1 a vaıı Konagr onuna.e çarpmış . 
tn-. Çarpma neticesinde tramva . 
yın arka basamağı kamilen kırıl-Yala = Siraç b k 

Yalabımak = lltima etmek, le- sa a a m) Z ı 
mean etmek 1 

Yalabuk = Dırehşan, lem,adar, 
rahşan 

~irinciye 20, ikinciye 15, 
1 

üçüncüye 10 Lira 

mış ve otomobilin de su çamurlu
ğu ve dıiğer mühim kısmiları ezil 
miştir. Nüfusca zayiat yoktur. 

Y altınnak = lltima etmek 
(3) Ud: Yapıcılık, yaptırıcı - Yaldıramak =Ziya vermek 

lrk anlamlarile fail olan süje veya 

.... 
verecegız 

YANGIN - Yoğurtçu çeşme 
caddesinde 49 numaralı Fevzul . 

ı lahın evinde kiracı olarak bulu . 
nan Kemalin oturduğu kattan 

objGyi gösterir. Yaldırgan = Rah~an KURUN, san'atx teşvik, güzel ya-
Yaldırıcı = Muzi zıları tanıtmak emelile her yıl bir 

( 4) Uğ: Kelimenin mefhumu- Yaldız = Cila edebiyat müsabakası açmaya karar 

nu tamamlryan, tayin ve ifade e- Yalın = Alev, şule verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi -
den, isimlendiren ek. kaye,, üzerinde açtık. Müsabaka şart-

Yalınlanmak == iştial etmek, 
Ana kök a) manasına alındıg'"'ı ları ve gönderilecek hikaye, üzerin • 

ıtu!elenmek, müıttail ol - d d - d - ı la takdirde (Ordu) : Büyüklüğün, T 'l' , e ara ıgımız eger er şun rdrr: 
mak. 1 - Mevzu serbesttir. 

kuvvet ve kudretin üzerinde te - Yallı = Şuledar. 2 - Şimdiye kadar neşrolunmamış 
merküz ettiği bir failin ismi olur. bulunacaktrr. 
b) Anlamına go··re, çoklug-un te _ (İbrahim Necmi Dilmen bu i 

yangın çıkmıştır. 

Y an,gı: Kemalin yaktığı soba 
bacasındaki kurumların tutu~ma
sından ileri gelmi~h daha fazla 1-

1 
lerlemesine meydan verilmeden 

, sôndürülınü~tür. 

' BiR YANGIN DAHA - Ak . 
1 sarayda berber Numanrn dükka . 
• mna atılan bir sürnraclan vang-m 
çıkmış ve etrafta · kağrtlar tutu; -
muştur. Yangın derhal söndürül . 

Söz aramızda : 

Ursavaş 
''Uraavtl§,, soyadı Ali f 

Atatürk'ün armcığanulır. !Of' 

mahkemede müdalaasıtıı ~ \: 
ken bumı hahrl atmı§, ''Alı · 
vurmak ve savtl§mak için Jıe 
sini bu isimle takdir ve taltif~ 
l .. d • . 'h · 0ıa. u u on en ıntı ap etmıf 

öyle mi?,, Jemİ§tir. 
Bu aJ, bize öyle geliyor 

vurmak ve uğra§mak marıal 
gelen köklerle değil, "Urfaı• 
"Ur,, unu, mücadele ve nuıh0 
demek olan "sava§,, a bağlaf11e: 
yapılmı~tır. 

Ali Saip, Atatürk'ü11 g~ J 
ulusal saVCı§tn Urla cephesıfl 
yararlıklarile girmişti. 

Şehir tiyatrosundaki b 
geceki müsamere 

Bu akşam şehir tiyatrosl.V 
bu senenin ikinci büyük opere 
lan (Mırnav) oynayacaktır. f 
zartesi müsamerelerinin son~ 
olan bu geceye san'atkar ~ 
bir perde komedisini oynalll8 

retile iBtirak edecektir. 

Kadastro mekteb1nde 
Kadastro ve meslek okUltl~ 

imtihanlar bitmiş, netice tale 
bildirilmiştir. Okul bugünd~J1 
haren 20 şubata kadar on gil1I 
mestr tatili ıapacaktır. 

Trabzon limanı 
Şark vilayetlerimizde tatb~ 

dilmeğe başlanan ıslahat proJ 
sinin bir kısınmr teşkil eden '1 

ran tica··ct yolunun Türkiye 
geGmesinc yarayacak olan 'f~ 
zon limanının modern bir şe~~ 
inşasına önümüzdeki yazdart } 
haren üçüncü müfettişlik tars ~ 
dan başlanacaktrr. Düşünülel1; 
le göre, sahilde bir kilonıet, 
yakın rıhtım inşa edilecek ve 
"~"~",..,., ~..;;J,lnn'\O T11' k.f'c<n Hn"" ~ 
satı kurulacaktır. Burldan ba,~ 
!ran yolundan gelecek olan tr 
sit mallar için hususi depo :'e gf
diyeler de yapılacaktır. Lın1 e 
inşası icin bazı ecnebi şirket\ V 
ileri sürülen müracaatlar te 
olunmaktadır. 

.. ı 
Hac ziyareti yapmak \le 

memleketimi'zden geçerek ~ t 
keye gidecek olan Türkistan ! 
cdardan iki yüz kişilik yen\ft 
kafile daha gelmigtir; bu ha.fel 
çinde yeni bir lrnfile daha g ~ 
cektir. tstanbulda toplanan \ 
daşlanmrz buradan bir Tür!\~! 
puru tutarak toplu bir hald~ İe 
sır yolile gitmek js~emektedır 

l 
3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek -

merküz ve teayyün eylediği mü • sözleri ve an amlanm hangi ki -
1 

tir. 

essir ve fail bir varlığın adıdır. taplardan aldıklarmı sırasile gös- 4 - Makine ile ve kağıdın yalnız 
müştür. İ~ıJnbul B~ledi~~-ıi Bu akşarı1 =-

20 30 d~ 
Büyın; opetcl Her iki anlam da ordudan anla - teriyor) : ! bir tarafına yeizılacaktır. 

şılan manaya uygundur. (Yaltırık) kelimesinin tam 5 - Şubatın sonuncu gününe ka · 

dl ,.1·· 'k' · b. ·b· · ·· t dar elimize varmış bulunacaktır. 
Ordunun fransızcası (Armee) me u u ı ı şcyı ırı ınne sur -

d d l 6 - Müsabakaya girenler, gön . 
<lir. !kisinin de etimolojisini bir a- mek suretile el e e ilen şu e ve derdikleri hikayelerin altma adlan· 
rada gösterelim: ziyadır. Elektrik de müsbet men- m yazmıyacaklar, herhangi bir işaret 

(1) (2) (3) ( 4 ) fi iki kutbun karşılaşmasile ziya koymıyac.aklar, yalnız müsveddeleri-

Ordu: oğ + or + ud + uğ saçan bir kuvvet olduğuna göre ni kendilerinde muhafaza edecekler-

Armee: ağ+ ar+ am +eğ elektrik şuağı yaltırıktan başka dir. 

b. d ... ·ıd· flk. ·k· t 7 - Tanınmış muharrirlerden mü-Yalmz üçüncü unsurda birin • ır şey egı ır. ın ı ı aşı son-.b rekkep bir jüri heyeti, gönderilen hi· 
el • ..,1· faaliyet go··sterı·yor, 1·kincı"sı· a- ra hir taşla bir demiri birı irinE> k" 1 . k k b .• .., , aye erı o uyara ırınciliği, ikinci-
na kökü temsil ediyor. sürterek çıkardığı ziyaya Türk , !iği, üçüncülüğü kazanan hikayeleri 

ELEKTRiK jenisi (Yaltırık) dedi. Bu söz son-
1 

tesbit edecek, bu hikayelerin ilk sa-

Bu kelimenin etimolojik şek . radan keşfedilen elektrik adının tnlan gazetede neşredilecektir. Mü-

k ... ld Gr·ekler (elektron) 1 sabakayı kazananlar ellerindeki müs· lini başka bir kelimeninki ile üst aynagr o u. • 
T :::.t· 1 ( 1 kt ) d 1 H veddeleriyle idaremize gelerc.k ka . üste yazalım: .ı.xı. ın er e e · rum er er. ep-

,.,andrktarını bildireceklerdir. 
( 1) (2) (3) (4) (5) (6) si birdir. Etimolojilerini dizelim: 

8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin-
eğ +el+ ek+ it+ ir + ik (1) (2) (3) (4) (5) (6) ı ciliği kazanana 15, üçüncülüğü ka -

ay + al +iğ + ıt + ır + ık Yaltırık = Ay+al+ığ+ıt+rr+ıık zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· 
(1) Eğ, ay: Birincisi ana kök, Elektrik = eğ+el+ek+it+ir+i1k kayeleri 936 )'Ilının en güze1 hik~ 

ikincisi onun yerine geçen birinci Elektron = eğ+el+ek+it+ir+on veleri olarak neşredilecektir. 1 
derecede prensipal kök. !kisi de Elektrum =eğ+el+ek+it+ir+um 
"ziya, ışık, aydınlık,, demektir. Göıülüyor ki hepsi birdir. Hep-

(2) El, al: ( . + 1) ektir. Kök si de gayet geniş bir saha üzerin
mefhumunun geniş, engin, genel, ne yaygın hir halde husule gelen 
yaygın bir sahaya şümulünü gös- ve muayyen ve müsbet bir nokta
teıi_ı:-. - -- - · - - da temerküz ve tekarıür eden ·zi· 

ya demektir. Üçüncü kelimenin 
altıncı unsuru olan (n) harfi (ğ) 
değişmesi olarak manayı tesbit 
ediyor. 

lbrahim Necmi Dilmen 

.. ~AŞINDAN YARALADI -- Sehir'IYyatrosu 

MIRN~V 
1 

~l~:a~~~~~~u~~~a~:~:~ğ~ru~~a~~ mmıı 111111 
· n~lu Hamdi ile. Büyükadada Al -

tmordu cadldesinde oturan manav ı ı · Yazal'l~ı 
8evket biı· ~1.,cak yüzünden kav. AFİF oJ3-~ 
fJ'a etmişler. Sevket sopa ile Ham. 111 Müıi~ : 
·liyi kolundan ve başından yara - .ze~ 
,l"mı~tır. ~evket vakalannuşİır. 111111111 A. BÜ g.Jl 

ÜÇ KUMARCI_ Divanyo San'at~ar Naşit tarafı~d 
lımrla 1J2 n11nı~r::ılt H:üilin kah • bır perde komedi 
vesinde E~ref. Sait ve Emin adın- -----------
rla üç kisi kumar oynarlerke:r. 
ınm.;hurl <'Ürüm halinde yakalan . 
·-ı. r!=:larr~ırr. 

cocu~u növnn Mü -

Fransız 

HAU\ OPEltl.;TI 

Bu akşam sat 
20,30 da 

' Galatada Eeya ?: ıt sokaii;mda otu
t·an Güli 7.;n· n0lisf' bacıvur:ırak JLi 
• ra~larmrlaki Jri1riik oo·l11 n~wirı:~ 
"lb Dost Yunanistanı ' er adrn c1 ., h iri tar::ıfmdan nö . 
·-i.ildüğünü i rlrlia etmistir. Albe1 Kıymetli Artistlt' ı . .,,~ 
. ., kalanmr~tn· · Zozo Dalmas ve Kohnyotisin işt1 

LEBLEBiCi HORHOll ) 
RECEBiN MARiFETi - Ga- Fiyatlar 35-so-60_75-10° ~ 

'atada Mtm1 h<me caclınesinde Kıf. Lo:a 400-300_ 500. Salı akş"rıı' 
met apartınıanında oturan Fatma dıköy Halede. 1• 
admna bir brıvan noli"'e ha~ vı1ra . Gişe gündüz açıktır. ::t:4') 
rak Recen ~nrnn::ı. bjri t::ır::ıfuırlan /~ 
<fövüldfüninü icldfa etmiı:;tir. Re - --~mıı::ıı-------~trı1 r 
cep va k:ıhnmr~trr. · marası al!namıyan bir . o {;rıf 

gene aynı caddedeki bır -! 
OTOMOBiL ÇARPTI - Ban- çalışan tbrahime çarpara~ 

kalar caddesinden geçen ve nu .. lamıştır. 



5 - KURUN 10 ŞUBAT 1936 

1 Yabancı Posta .__ __________ _ 
16 ıncı Lüinin başınl 
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Bugünlerde Pariste bir tarihi eşya ( 
lltıp olmuştur. Bu eşya arasında Fran
llz ihtilali esnasında idam edilmiş olan 
0~ altıncı Loui 'nin başını kesmiş olan 
tıy . Otın bıçağı da vardır. Bu bıçak otuz 
lantiınetre genişliğinde olup siyah bir 
•ğ~ç parçası içerisine geçirilmiştir. Bı
Çagın Üzerinde bulunan yazılara göre 
•vn· b ~ 1 ıçak Mari Antuvanet'ın idamında 
.. kullanılmıştır. Bu garip tarihi hatıra 
~tcdenberi Fransada hükumet ve dev -

Yaet reislerini idam etmek içın cellatlık 
Prnıı olanlar tarafından muhafaza olun 
rnu.ştur. Uk defa olarak bu eşya 1893 
tarıhindc cellfı t Roch ta rafından Brük· 
Bellj b' k d ır olleksiyoncuya satılmıştır. On-
an "onra artık elden ele geçmiştir. 

En co~< .. 
yazan 

mektup 
millet 

F ransada bir posta müzesi tesis e -
d~nı k .. . .. e uzercdır. Bu muzede postacıh· 

~ın asırlar içinde geçirdigi tekamül saf-

Mac Donald 
Eski İngiliz Başbakanı Mac Donald'ın 

son umumi seçim<le meb'us olamadığı, 
fakat öbür taraftan kabinede nazır ol
duğu için muhalifleri tarafından avam 
kamarasında hücumlara uğradığı ma -
liımdur. Uzun zaman İngiliz kabinesi 
reisi sıfatile imparatorluğun mukadde
ratım idare etmiş ve ekonomik buhran
dan memleketini kurtarmak yolunda 
mühim hizmetleri görülmüı olan bu a
damın böyle meb'us olamaması hükil • 
meti de müşkül bir mevkide bırakıyor
du. Bir aralık kral beşinci Corc Mac 
Donald'ı ayan azası yaparak muhalifle
rin hücumlarına set çekmek istedi. Fa
kat Mac Donal:i bu teklifi kabul etme -
di. İngilterede üniversite diploması o • 
lanlar partamentoda kendilerini temsil 
etmek üzere ayrıca meb'us seçmek hak
kını haizdirler. İşte umumi seçimde a -
vam kamarasında mevkiini kaybetmiş 

olan Mac Doland bu defa f skoçya üni
versitetilerini parllmentoda temsil et • 
mek iizere meb'us seçilmiştir. 

Litvinofun renkli 
boyunbağı ve 

lngilizler 

ycui adamlarelan biri ele Fransı:z 
Dıı iıleri Bakanı Piyer Flanelen 
ieli. O büyük, muhtetem alayela 
kimse, yacmı•relan korunmayı elü
ıünmemiıti. Fakat Bay Flarden 
pek ihtiyatlı bir adam olacak ki 
bClfı kınk f emaiyesini koluna tak
ml§tı. Yürüelükçe ıemaiye ayak
lannın ahengine uyarak sallanıp 
eluruyorelu. On binlerce kifi ara
sınela femaiydi bir tek aelam! Bu 
la:zla ihtiyat Lonelraela pek iyi 
karıılanmaelı. Hele lngiltere ha 
riciye ne:zaretineleki teırilatçdarın 
hiç ele hOfuna gitmedi. 

Cahil kadı tipi 
Vaktile Kazvinele alim bir ka

elı varelı. V elatınela yerine mer· 
humun hatırı için, cahil olğu ıe -
hire kaelı yapılelı. Fakat bu ha· 
kimin cehaleti herkesi utanelıra · 
cak elereceele oleluğunelan bari 
biraz okumak öğrensin, eliye na · 
hiu ilminele mahir bir hocanın 
kenelisine elers vermesi eliifünül w 

elü. Ders bcqlaelı. Bir gün hoca 
"Darebe Zeyelün Amren,, ibaresi 
ni tahlil eelerek "elarebe,, liilelir, 

aları gösteril ecektir. Bu münaeebetle 
muhtelif memleketlerde teati edilen mek 
tupıar üzerine bir de istatistik yapıl • 
ftlı§tır. Bu istatistikten anlaşıldığına gö 
re dünya üzerinde en çok mektup ya
~an millet İngiliz er ve postalan en iyi 
1~liyen memleket İngilteredir. Bir ingi· 
lız vasati olarak senede (78) mektup 
>'.azar. İngiltereden sonra Birleşik Ame
rika memleketleri gelir. Burada adam 
baıına senede yazılan mektubun mik -
dan {61) dir. Yeni Zelandda adam ba
tına vasati {f6), tsviçrede (59), At -
ınanyada (55), Danimarkada (41), A -
\'usturyada (39), Lüksenburgda (34), 
lioUandada (31), Belçikada (29), ts -
Vcçte (26,4), Fransada (26,2) mektup 
düıer. Bunlardan sonra İtalya, sonra 
İspanya, daha sonra Portekiz gelir. Bu 
~"!!ılckctle:dc tıdcm bc~n d~cn mck 
tup vasati yirmiden aşagıdtr. 

İngiltere kralı sekizinci Edvard, ba • "Zeyel,, lailelir, "Amren,, mel • 
basının cenaztsinde bulunmak için Rus- ulelür. Bu terkibin manası "Zeyel 
ya hükt'.lmeti namına Londraya gelmit Amri elöuelü,, elemektir, eledi. 
otan Litvinofu büyük nezaketle kabul Cahil kaclı, hocaya: "Bu Amri 
etti. Fakat İngiliz matbuatı, siyasi fi- neelen elolayi Zeytl elöumüftür? 
kirleri takip etmedikleri için ayni ne - Acaba Amre hacl mi lazım gel _ 
zaketi göstermediler. Asıl garip olan 
cihet gudur: İngilizler, Sovyetlerin gil· mif?,, eliye aorelu. 
rültülil mazilerini, Litvinofun Londra • Hoca cevap vererek: 
dan çıkanlmaaı, ve Pariste tevkif edil- - Bu terkip nahiv ilminde bir 

--
mesi yolundaki eski tekliflerini unut - misaldir. Bu misal ile bu ilmin 
muılardır. Fakat yalnız bir geyi bir tür- ;.lıidideti öfreoil.iL., t_q/r~ flijratla 
lil unutmamış görünmektedirler. Bu da, ne elöumiif, ne elövülmiif Jtimae 
Uluslar Kurumunda, beşinci Corcun ha yoktur. Dedi. 

Mersin limanı İlji bir tırası için yapılan bir içtimaa Litvino-
fun "renkli boyunbağı., ile gelmesidir. Fakat kadı bu cevabı kafi bul-

va Z. iqeif e Bu hareket İngilizlerce en büyük biT matlı: 
t Mersin (Hususi) - Son defa suç, telakki edilmektedir. - Muh:zır gitsin, o ZeYJi mah-
Oplanan Mersin Liman şirketi -------------- kemeye getirsin, bu adamın 'Amri 

llleclisi idare 935 senesi hesap yılı /Jlatbaamıza Gelen Eserler. elö1Jdüğüne böyle bir hoca tahatlet 
111uamelatım tetkik etmiştir. ediyor. 

1 
İdare meclisi raporundan an· Radyo Diye emir verdi. Hoca hnan 

. ~ıldığına göre şirket 935 yılı 
~<;ınde 291 bin tonluk iş yapmış. 
~ki bu rakam geçen yıla naza -

.. . 
Radyo programı mecmuasının be • 

tinci sayısı çıkmııtır. içinde bir haf • 
talık dünya radyo programı ve radyo 
haberleri bulunan bu mecmuayı radyo
su olan bütün okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

n 26 bin ton fazladır. Gene bu 
:aPora. göre şirketin iş randmam 
a~lki yıllardakinden bir misli 
l ıştır. Artan iş hacmini karşı· 

2~rnak üzere geçen yıl yeniden ------------
<I·ı P~rça nakliye vasıtası temine- Jllllllm- Bilir misiniz? -..._ 
ı/ rnış ve tstanbuldan iki romör . 
or satın alınmıştır. Dünkü Saymuzcla eorduldarmuz ve 

U cevaplan: • 
ki mu~i ~eyetç~ ya~ılan tet • 
kij kat netıcesın4e şırketın bugün. 1 - Tan:nmıı aan'atklrlardan doğ-
ltı Vesaitinin liman ihtiyacını ta· duğu gün ölen kimdir? 
d~rnen karşılıyacak vaziyette ol- - Shakeapeare, 23 nituı 1564 de 

gu anlaşılmıştır. doğmuı yine 23 nisan 1616 da öl-
!a1c. müıtür. 

lfehirde SU bayramı 2 - Arzın kabugunun kalınlığı ne 

yapıldı kadardır? 
- 60 kilometre. 

)!l~ltişehir (.Ozel) - Eskişehrin 3 - "Svastika" nedir? 
de rdanberi en büyük bir derdi - Bugün Hitlercilerin kullandık-
ten. ~!uktur. Şehrimizi bu dert- lan çencelli haç. 
elen ~ak maksadi1e, şehir • 4 - "Günefin altında yeni hiç bir 
itapla k metre uzakta bulunan şey yoktur,, sözünü kim aöylemittir? 
l'l? " ~suyunun getirilmesine ka - Süleyman peypmber. 
~ ~lnıiş bu işi Biker şirketile s - ttalyada, Pisa'daki "tğri Ku-
lbıgtt hir bankası üzeri na al • le,, niçin iğri olmuıtur.? 

lJ - Bitmek üzere iken Y• DJDllft 
bittiği ZUn çalışmadan sonra işin o hale selmiıtir. 
'hıdi haber verildi halk çok se- YENi SORGULARIMIZ 

da hüv~. pazar günü çeşme başın ı - Beyoğlu denizden ne kadar 
l°Uıı Yiik. bir su bayramı yaptı. yüksektir? 
le su erce ınsan ellerinde destiler- 2 - 1atanbulun en uzun minaresi 

~ YUn başına koştu. Davullar hangisidir? 
8ildi lar çalındı. Kurbanlar ke . 3 - Dünyanın en bilyük mektubu 

"-~am gece geç vakte ka· nerederi ve ne kadardır? 
~ 4 - On milyona kadar saymak için 

SUJuıı ne kadar zaman ister? 
tu,ı,._-k_ asıl açılma töreni on beş 
b~"Cl .. ~ ya 1 kt B · 5 - "Yavaı giden iyi gider., dar. 

tali~ birpı aca ır. unun ıçin bımeseli kimlerindir? 1 
dır. program hazırlanmak-

1 

u:zenne: 
- Ey katlı :zade, 'Allala henü:z 

böyle bir Zeyd yaratmam1fhr. 
Amrin vücuelu yoktur. Bu aatle
ce nahiv kaidesini anlatmak için 
aöylenmİf bir ıöulür. 

Demiı üe ele katlı, bu türlü 
aö:zleri elinlememİf, hiddete gel -
miı: 

- Sen mutlaka bu Zeydden 
rİİfvet almlf olacakaın. Böyle bir 
hakkı iptal etmek iıtiyorsun. Be
nim kaelılığım :zamanında bu türlü 
zulümler yapdmasına ala razi o
lamam. 

Demİf. 'AtlanJanna: 
- Bu hocayı tutunu:z, hapae 

ahm:z. Taki ben bu vakanın esa 
11nı tahkik edeyim. Demiftir. 

Nihayet akrabası biçare hoca
yı güç bela cahil katlının elinelen 
kurtarabilmiflerelir. 

Izmirde mah le um edilen 
komünistlerin çıkardık

ları gürültü 
lzmir, 6 - Burada muhakeme

leri görülen 13 komünist suçlu • 
sundan sekizi dörder seneye mah· 
kUm olmuşlar, beşi beraet etmiş
tir. 

MahkUm edilen komünistler 
mahkeme koridorunda bağınp ça· 
ğırmağa ve kon1ünizm lehine teza
hürat yapmağa başlacılı:klarından 
ve bir jandarmaya da tokat attık. 
lanndan haklarında yeniden za • 
brt tutulmuştur. 

Dininın mütaleası: 
Vasil efendi, 

yok; biz 

• • 
mırım 

•• •• surup 
havrada işimiz 
gidelim! 

- Bir daa natür hususatım J nın kaldıysa, yum iki gözünilt 
avdet edeceğim ve psikolojik biı ı celbet köftehorları nazarının ö • 
mübhas beyanatta bulunacağım 1 nüne; kendini aralarında tasav • 
Müdürüm açık söyle, bazirgan vur buyur ve y~~ ! .. 
takımı hakkında nasıl bir müta - Gayet kısık çıkan sesi titriyo~ 
leadasm? Merkumlara kar~ı bes du: 
lediğ:n santiman müsb ·et mi, ım1n _ Duur, bitmedi. Lehi söyle 
fi mi? Onl~tr hakkında sempatjn dim, leblebivi dahele demedim. B 
var, yoksa antipatin? Bu sivalimin arpa anbarı, içinden kaynar de 
sebebiyatı şu ki takarrüb eyledi - dikten sonra hazan dışan taşat 
ğimiz kimselerin cümlesi, mu~ev ı da demiş idim. Evropadan vuayal 
kanlar ve heriflerdir. Vakia Balat maksadile teşrif etmiş veya bura
Hasköy gibi aşağılık yerliler de · lı olmuş, ecnebi tebaadan frenlC 
ğildir. O takım cumaıtesileri et . madamalar, matamzeller de hu.n.ı 
rafa yayılır. Bu gördüklerin Şişa- da üşüşürler. Onların ahval ve 
nekarakolu, Kulekapısı, Tünel adatları, turnürleri malfım. Sus 
başı gibi mahallelerde mukim ki. taya alışık talimli finolar gibi guj 
bar izrarilitlerdir .. Ne dersin, bir pus durmazlar; kalıplarına sığ • 
boy yaklaşalım?.. Yaklaşır iken mazlar; polis molis, zaptiye mape 
şunu da kafana mıhla ki tek bir tiye de sallamazlar. Hamamın 
frenk, bir urum, bir ermeni ma - kerestesini çatır çatır koparıp çı • 
damangosu müşahede edlemiye . karlar dışarı; açılırlar denize .. 
ceğiz. Kaz göğüsler, asma kabaklar, lo-

Dananın bu baptaki mütalea . pik lopik göğdeler ... Altık seyret; 
sının ne merkezde idüği, araba - avuç yala; dil aşındır! .. 
cıya olan hitabından anlaşıldı: Bu sefer, Esseyid ağzım kula• 

- Vasil Efendi Mirim, havra. ğa soktu: 
da işimiz yok; biz sürüp gide . - tşbu taif ei zaman hama • 
lim ! mmdan harice çıkanlar mutlaka 

Yorgoli (1)' sırtlarından geçir nisvam ecanib mi? Meyanelerine 
yorlardr. Artin, kolunu arkadaşı • yerli kokonalann karıştığı vaki 
nın belinden dolayıp, üstüne kuv- değil mi? 
vetle abanarak, gene ağzını ku1a. - Ne dedin? Yerli kokonalar 
ğa yapıştırdı: dan biri dışarı çıkar mı buyur • 

- Biraz intizara ve sabıra ta- dun? .. Haddine mi düşmüş? .. Et. 
hammülün mevcuttur, yoksam rafta gözcü mü aroorsun? Bu işle 
için tezdir. dtişini sıkıp bir miid . vazifecfur detektifler mi eksik? ... 
det pasyansı göze alır isen çok Kayıkçı, balıkçı, eşekçi kıyafetin. 
kıyak ve dilnıba menazır kon . de nelerim var. Hepsi gözleri dört 
tample edeceksin! açmış. Öyle de ustadırlar ki dent. 

Eliyle Y orgoli koyundaki de _ ze açılan karının ecnebi mi, yerli 
niz hamamlanm gösteriyordu: mi olduğunu. başındaki kavuçuk 

- Şu iki salaşı gördün? Biri kukulatasından çakarlar. Şıpşak 
müzekkerlerin, diğeri müennes • yerine haber ederler. Kan kara -
!erin banyosudu~·. Arzulu olursar kolluk edilir iken hamam da ha• 
patikadan inelim; miizekkerlerir. mamcmm başına geçer! 
hamamına 00.lahm; taraça önüne Hacı artık alışd1 ya, arabacı-
ilti sandalye atıp etrafı temaşa ya gene emir savurdu: 
edelim .. İstersen biz de 'deryaya -Vasil efendicağızım, yolu. 
girip bir çıpıçıpı yapabiliriz.. muza devam edelim! 
Y oook, kazın ayağı öyle değil · Araba yürüyor, ayakta bir eli· 
o kıdarcık kalmryacağız. Yalını:- le tentenin demirini tutan Artin, 
bahrüber tema.,~ile vakti gUzaı öbür eliyle karşılan gösteriyordu: 
olımyacağız. Bugün kısmetimiz - Zamanı kadimde Propon • 
güler yüz ise deniz kızlan da gö- tid namile binam olan Marmara • 
receğiz. Yunus balıklan gibi su nın şu zümrüt gibi dağım görüor
üstünde tekernıeker oluşlarını sey- sun? Aya Y orgi tepesidir. Tpenin 
redip küçük dilleri yutacağız. üstündıeki şövalive şatosu kılıklı 

Muhatabı af al afal bakarken · alamet de Aya Y orgi manastırı • 
izah ed;yordu: · dır. İkinci plandaki kümbet yak • 

- Zenne hamamını, dört ta - pare granittir.. Buralıyız ya, bir 
rafaı kapalı, arpa anbarı gibi de gün sağlıcakla seni oraya da çı -
sükfıti göriip, vazgeç deme. o, karmak, sana panoramanın pano
içinden öyle bir kaynar, hazan da ramasını temaşa ettirmek de boy· 
etrafa öyle bir taşar ki.. Müzek _ numa borç olsun ... Dur, acele r.rin
kerler hamamına gidelim ve ku . ganis, drogmanlıgımı hakkiyle 
laklan aç da gör. o anbara ben- ifa edeyim de cenahını memnun 
ziyen alametjn ici neş'e ve nesat- eyleyim. Bu gördüğün çılbak a~ 
tan, sunır ve şetaretten yıkıl~r... zi hep koca yemişi tarlalarıdır. 
Hepsi genç, hepsi civan, hepsinin Dağın eteğindeki çam ormanım 
kam kaynoor. Su içinde, birbirk- görüorsen, sigara kağıdı fabrika· 
ri mabeyninde şakalaşırlarken törü menşur Seferoğlunun hafi 
(Aman!.. Zaman!..) diye çapkı~ da o o ... rmanm omuz başmd~dır. 
çapkın bağırtılar berrak berrak Bu bag ve orman, Romeo ılem 
kişnemeler cıngı~dak çıngrrdGk Jülyet, Pol ilem Virjini Arınan ilem 
feryatlar ... ' Bu sesleri istima eder Margrit gibilerin, yani hakiki aşk• 
iken kendinden geçtin, en saa . la ~~h.nık .. ~ık ve maşukele~ 
detli tahassüsata kavuştun gitti. mev ı~ı m~lakatları olan poetılC 
Şayet metinoğlu metin isen, re • mevkılerdır. (Arkuı var) 

zonöman yürütecek kıdar 'derma- (1) Şimdiki YUrükaU. ,,,.-
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Yeaı ev .. 
~---- --- -- ~ ~~ K o -~~_M_! -~ 

Almanlar elmalarımızı 
çok .beğendiler 

(BQf taralı dünkü şayımızda) 
Zaten avukat, evinin içinde 

mutlak bir hükümdardan fark -
sızdır. Arada bir kızdı mı eline ge
çirdiği bardak, tabak gibi herşeyi 
kıraı·, parçalar, gükremeğe ben . 
ziyen sayhalarla evi temelinden 
sarsar ve bütiin ev halkım yıldı -
rır, bu yüzden karısr bir kenara 
çekilerek ağlar, kızlar yatak oda
larına siner ve avukat sağa bir 
yumruk, sola bir tekme aLarak 
döner dolaşır, onu ancak bir kom
şunun veya bir dostun ziyarc>ti 
teskin ederdi. 

Fakat bu harabeyi satn alıp 
:veni bir ev kurmağa karar yer -
dikten sonra büsbütün değişmi; 
gibi idi. Çünkü evden başka bir 
şey di.L~ünmüyor, evin planlarını 
hazırlıyor, çocuklara odalarını 
gösteriyor, çocukların odalar üze. 
rinde çekişmelerini zevkle temaşa 
ediyordu. 

Öbür taraftan işçiler harabeyj 
yıkmışlar. Yeni evin inşasında 
kullanılabilecek ta§lan ayırmış -
lardr. Avukat, günün bir kaç ga -
atini burada, toz bulutlan arasın. 
da geçiriyor, kalfaları teşvik edi -
yordu. İşler günden ,güne ilerle . 
mekte idi ve avukat ile doktorun 
akşam gezintileri, her zamanki 
gibi sessiz ve sözsüz geçmiyordu 
Avukat, arasıra arka dasına döne-
rek: .. 

- Altr pencere ve ortada bir 
balkon! 

Yahut: 
- Mutbah şu tarafta olacak! 
Yahut: 
- Bahçeye bir asma diktir . 

diın ! 
Diyerek neler tasarladığım 

\:eva neler yaptığmr anlatıyor, 
c oktor kafa sallryarak, omuz siJ. 
kerek cevap veriyordu. 

Bir taraftan temeller yükselir
ken bir taraftan da bahçe hazrr . 
}anıyordu. Bir kac asma bir kac 
meyva fidanr dikilmiş, ·çiçekler 
öteye beriye serpilmişti. Avukatın 
kendisi bunların her birile ayrı 
ayrı meşgul olmakta idi. Çünkü 
b:r ~n evvel yeni eve taşınmak, 
çocuklarile beraber hahçede ge -
zip dolaşmak istiyordu. Sanki ço. 
cnklar hep çocuk kalacaktı. 

Avukat, her gün yapısmr ba -
şmda idi. Gerçi her hafta yrğm 
yığın paralar veriyordu. Fakat 
çok şükür; yeni kazançlar harcet
tiği paralarn yerini yeniden dol • 
duruyordu. Onun bütün emeli, ye
ni evinin güneşe karşr açılan bir 
gül güzelliğile görünmesi idi. 

Avukat bu tatlr emelleri, bir 
rüya ,gibi yaşamıyordu. lş ilerli . 
yor, ve emeller gerçekleşiyordu. 
A vu~atm anlamadığı bir şey, kızı 
Leylamn asrk suratlılrğr ve ana • 
srnın sözlerine biraz sertçe karşı· 
lık vermesi idi. 

Bir gün karısına sordu: 
- Leylaya ne oluyor? 
- Bir şey yok. 
- Onu biraz sinirli görüyo • 

rum. 
- Aptal kız. 
Bayan, ana kız arasında neler 

geçtiğini anlatmıyordu. Daha bir 
kaç gün önce Leyla, kafasını evin 
penceresinden uzatarak genç bir 
talebe ile konuşuyordu. Anası, 
k.ızr omuzlarmdan yakalıyarak ge. 
rı çekerken genç talebe de kaçr -
vermişti. Bayan, kızma karşr mu
~melesini değiştirdiği için kız da
ıına asık suratlı idi. Fakat avukat 
yeni eve )'erl~tikten sonra kızı . 
nm siniriden d~ bir ~ey kalmıya . 
ca~ma kanidi. Yeni evin havası, 
~üneşi herşeyi düzeltirdi. 7,aten 
kendisi tavuihı ile civcivlerini ye. 
ni eve sık sık götüri.ivor. evin ıs -
lak duvarları, çocukların neş'eli 
seslerile çınlıyor. onların kapısız 
odalarda koşuşmalan içine ferah 
veriyordu. Fakat bayanın gözü 
biiyük krzmda idi. Kızr iki de bir· 
<le taraçaya çıkıyor ve annesinin 
gözü mahut genç talebenin so · 

Yazan: ö. R. Doğnd 

kakta dolaştığım ,görüyordu. . . .. 
Fakat şu doktor Vamık da am

ma uğursuz adamdı. 
'A vukatm ailesi yeni evde, ge

nişliğe, ferahlığa kavuşmuş, fa -
kat yaşının ilcrley~şini his.setme -
ğc başlıyan zavallı avukat, o kış 
mevsimi uluyan ve ıslık çalan şid
detli rüzgarlar yüzünden bir çok 
rahatsızlıklar geçirmiş, bazr gece-
ler fırtınanın evi temelinden söke
ceğini sanmrştr. 

Buna benziyen bir kaç kış, evi 
eski haline cevirebilirdıi. Avuka -
tın diktiği meyva ağaçlan çökmüş 
kurduğu asma çarpılmış, çiçekle . 
ri mahvolmustu. 

Ertesi gi.in kalın paltosuna sı -
ğınarak bahçeye çıkan avukat bu 
manzarayr g-örüı· görmez, az kal
dı ağlıyacaktr. Fakat karısı ile 
kızlan koşarak, de'.:rilen saksda . 
n doğrultmağa ve geceleyin ne 
kadar korktuklarını birbirlerine 
anlatmağa başladrlar. Aile şim • 
diye kadar, her tarafr evlerle çev. 
rilmiş bir evde yetişmiş olduğu 
için böyle bir fırtına ile karşılaş -
mamıştı. Halbuki dün gece ço • 
cuklar yataklarından fırlamışlar, 
geceliklerile, çıplak ayaklanle a
na babalannm kapısına koşmuş -
lar. ancak babalannm kuvvetli 
sesi onları odalarına çevirmişti. 

lSTANBUL: 1600 m. - 10 muht. 
plaklar. 19 haberler. 19,15 senfonik mu 
siki. 20 Triyo: Stüdyo san'atkarları ta
rafından 20,30 stüdyo caz tango ve ork. 
grupları 21,30 son haberler. Saat 22 
den sonra Anadolu ajansının gazetele
re mahsus havadis servisi verilecekti. 

BERLIN: 356,7 m. - 18 Henny 
Vofl (soprano) tar. Fransz, Schumann 
ve Loeve şarkıları. 18,40 Garmisch • Pan 
terkirchenden nakil iV kış olimpiyadı 
haberleri, 19 Stutgart'dan nakil. şarkı
lı konser. 20,45 konuşmalar. 21,10 bü
yük orkestra ve varyete konseri. 23 hab 
23,30 loş olimpiyadr. 23,40 oda müziği 
(Mozart, Dovorak). 

BUDAPEŞTE: 550,5 m. - 18 Ma
estro Toll'un sigan ork. 19,20 M. Sze· 
dö tar. şan. 20,40 Mengelberg'in idare
sinde opera fiJharmonik ork. sının kon
seri. (Beethoven: Corinolan (uvertür) 
Liszt: les Preludes, Mahler: 4 cü sen
foni. 22,50 hab. 23,10 salon ork. (J. 
Strauss: Künstlerleben, Teselli; Sere· 
nad, De Micheli :Serenade Lienz: Savo 
yarda Kalman: "Hollandveichen,, 24 
sigan ork. Farkaş (şan M. Sebö). 
BOKREŞ: 364,5 m. - 18,15 Radyo 

1 
ork. tar. ikinci kons. (Lortzing: "Ts:ır 
et menuisier,. opera uvertürü. Delibes 
"Sylvia,, baleti, Smetana: Suie de Dans 
19 konuşma. 19,15 konserin devamı Of 
f enbach: "la belle Helene .. opera uver
tür, Rubinstein "Der Teufel op. baleti 
Bela Barvestri: Romen halk dansı 20. 
hah. 20,15 !Atin halk besteleri (p!Sk) 
20,45 konuşma. 20,25 konser. devamı 

Bu yıl Türk elmaları ile por - yatı istasyon teslimi ve bir de rıııt.' 
takalları Almanyada çok mütteri lın nevine göre 50 kilo batıo• 
bulacaktır. Alman Türk ticaret 6,80 - 7,80 mark (3,40 - 3,90 
odasının verdiği mo.lumata göre, kurut) üzerinden tesbit olunnıut 
bir müddet önce Trabzondan gön- tur. 
derilen nümuneleri Almanlar bü- Almanyada, gerek yerli soğaıı· 
yük bir ragbetle karşdamıılardrr. lar, gerekse ithal olunan yabaJI• 
Verilen raporda 'unlar denmek - cı ürünler 50 kiloluk çuvallardı 
tedir. ambalaj edilmiş bulunmaktadlf'· 

"Türk elmaları gerek renk, ge- Türkiye soğanlarına iyi mal ol • 
rekıe lezzet itibarile Almanların mak f&rtile Türkiye Hmanlarıııd' 
zevkine tamamen uygun çıkmıf - teslimi kHosu 5 _ 6 kuruta kad•' 
tır. Kokı.ı bakımından iıe levka- talep vardır. 
iade beğenilmiıtir. 

Elmalarımızın Alman zevkine 
her suretle uygun bulunduğundan 
aıla fÜphe etmemekte idik. Biz
ce halli lazım gelen tek meıele, 
ambalaj ve nakliye iılennin tan
ziminden ibarettir. Bazı Türk 
evlerinin muvallakiyetle bQ.f ar -
dıkları ilk tecrübeler ambalaj ve 
nakliye mesele•inin dahi yenile
miyecek bir zorluk olmadığını a
çıkça göstermi§tir. Hatta Alman
yaya taze meyve ihracı itinde 
henüz ilk adımlar atılmakta oldu-

lran halıları 
İran hükumeti 22 - 1 - 936 

tarihinden itibaren hdı ihracatı 
inhisarını kurmuştur. inhisar tir· 
keti yakında faaliyete geçecektir· 

ltal1Jadan gönderilen 
mahsullerin lJerine .. 

Sabahleyin vaziyet değiştiği 
için çocuklar gülüşüyor ve baba
larına yardını ediyorlardı. Çocuk
lar hep bahçeyi düzeltmeğe uğ • 
raştrklarr halde Leyla gene bir 
köşede asık suratile duruyor ve 
anasr da kulağına bir şeyler fısıl. 

21,10 konf. 21,10 oda müziği (Sarvas ğu göz önüne getirilirse ilk mua· 
kuarteti tar.) 22,10 Georgette Dima ta melelerden alınan neticeleri her w
raftndan şan konseri. Haydn Reynaldo retle teıekkür ve memnuniyete 
Hahn Brahms. Sabin Dragoiu. 22,30 Je.., er saymak lazım gelir. 
hab. 22,45 Tirol müziği, 23,15 G. Di - g 

Zecri tedbirlere iştirak edeıt 
hükumetlere evvelce ltalyadaııt 
gönderilmekte olan müstahsalit 
yerine Mısır mahsulatı yollamalı 
husuıunaa fevkalade mesai sarf .. 
cdilmekt~dir. Bu cümleden ol • 
mak üzere Ziraat Nez~reti lngil· 

..ı r· tereye, lsviçreye, Fravsaya, ı~o 
veçe, Belçikaya, Holandaya te'· 
rübe için birer miktar muz, pot' 
takal ve limon göndennittir. 

niku ork. sının gece konseri 23,45 Alın. Almanyadan portakallarımız.a 
dıyordu. ve Fr. hab. 24 konserin devamı. Jahi talep devam etmektedir. 

Karısına bakarak bağırdı: 
-Ne yapıyorsun? 

- Bir şey yok. 
Bayan kocasına "biraz gözünü 

aç da kızını ayartmağa uğcaşan 

MOSKOVA: 1744 m. - 19,45 or. Memnuniyetle kaydettiğimiz üze
kestra konseri. programda: Çaykofski: re, ilgili Alman daireleri Türkiye· 
Vals, Pepper, Danse dee Elfes, Schu • den taze meyve ithali için iıteni
mann: Le Contrebandier, Lulli: muht, 
eserler, Goderovski, muht, eserler, Gi- len müsaadeleri kolaylıkla ver 

çapf<ına bak1,, diyemedi. ga rn. cHs-i, 20 &tro.uoo'un. "1- 5' .. """"" 

!ki yıl geçti. A vukatm işleri amusante,. is operetinin radyo adap -

iyi gitmiyordu. Sonra yepyeni bir tasyonu. 22 almanca yayım konf. 22,55 
yazıhane kuran, en modem eşya aralık. 23,05 ingilizce yayım. Konf. 24 
ile döşiycn, müşterilerini bin bir macarca yayım. Konferans. 
nezaketle karşıhyan genç bir avu- ROMA: 420,8 ıs.ıs m. - 18,15 Cet 
kat onunla rek3.bete giri~mişti. ra dans ork. (plik). 19,25 konuşma. 20 
Zaten kendisi de çalışmak iste . fr. kons. 20,20 ingilizce hah. 20,43 Fr. 
miyordu, arkasında şu bir alay hab. 21,15 konuşma. 21,35 orkestra 
kız olmasa, yazıhaneyi kapatıp e- kons. 22,25 koro. 23,15 caz. 
vine çekilecekti. VARŞOVA: 1345 m. - 21 plak 21, 

AYukat ,gene gününün bir kaç 25 Budapeşteden nakil. 22,30 hab. 23, 
saatini mutlaka bahçede geçiri - 15 dans müziği. 
yor, yalnız kızı Leylanm anasile ViYANA: 506,8 m. - 18,20 plak. 
geçinememesi rahatini bozuyor • Ch. Kunz (Jazs piyano). 18,50 konf. 

du. Kansından meseleyi anlamak 19,35 İngilizce ders. 20 haber. 20,35 

için ne kadar uğraşdıysa muvaf • Garmisoh • Panterkirchen'den naklen 
IV kış olimpiyat sporlan hakkında iza· 

fak olamadığı için hakikati krzin. hat. 21 Frans Liszt'in eserleri konseri. 
dıan anlamayı umarak bir gün 

Ork. ~efi: Dr. Felix V eingartner, artist bahçede dolaşıyorken ona döne . 
rek: ler: Mlle Margit Bokor (şarkı), Viya-

- Evladım! dedi, ananla a • na şarkı akademisinin kışlar korosu, 
randa ne var? Budapeşte konser orkestrası (Büyük 

_ Bir şey yok.. Konzerthaussabl'dan nakil. 23,10 ha -

Fakat bir gün avukatın ken<li· berler. 23,20 Viener senfoniker ork. ta· 
si de genç talebenin, dışarda do- rafından eski dans havaları. 23,05 Vil
laştığınr görerek: ner Symphoniker ork. tar. karışık kon-

- Vay kerata vay, dedi, ken- ... se_r_. -2-4,_4_5 -F·r-an_k,....F-ox_·_u_n_c~az,_b_a .. n.dr_. -11111!! 

disini de, babasmr da tanırım. 
Babası mübaşirdi. Kardeşi güm . 
rükte odacrlrk ed~yor. Kendisi de 
bu yaşta böyle haylaz haylaz 'do
laştığına göre hırsızm biri olacak. 
Sözümün yabana mektebe gidi • 
yormuş. 

Leyla krzarmıştı. Fakat bir söz 
söylemek iztirarında olduğunu an. 
hyarak: 

-Babacığın, dedi, alemin oğ. 
ltmdan bize ne? 

• Pazartesi SALI 
Takvım ıo Şubat ı ı Şubat 
======ıl 6 Zilkade 17 Zilkade 

GUn doMU 
Gllıı batııı 

S&bab namazı 
Öğle nama.zı 

LkJndl D&Dl&Zl 

Akşam namazı 

Yataı namazı 

tıruıak 

Yılm geçen günleri 
Yılm kalan g'tlnlerl 

7 01 7,00 
11,36 17.37 
610 610 

l2 28 12 27 
1::;,11 ıs,ıe 

17,36 17,38 
1908 1909 
5.21 5 20 

41 42 
325 324 

Halbuki Leylanm kalbi, bu ---------
genç çocuğa bağlanmıştı. Bu yüz. 
den gece ~ndüz anasmm papa • 
ralarma tahammül ediyordu. 

Fakat Leylanın bu Yaziyeti 
kardeşlerine de sirayete ba...~1amış 
ön sokağa bakan pencerelerinin 
önü piyasa eden gençlerle dol • 
muş, kızlar elele vererek biribir -
lerine yardıma koyulmuşlardı 

Dostlarından biri bayana, de . 
dikodunun bütün mahalleyi sar -
dırğım anlattı. Felaket buna der • 
lerdi. Demek günün birinde avu • 
kat da vaziyeti anlıyacak ve o za-

man kıyamet kopacaktı. Hele iş -
lerin bozulduğu, masrafların kat 
kat arttığı bu sırada böyle bir fe
laketin baş göstermesi aileyi te • 
melinden sarsardı. Bu yeni eve 
gelmez olaydılar kaşke. Artık 
kızları kontrol etmeğe de imkan 
kalmamıştr. Evin bir tarafınr kol
la.sa, öbür taraflanm kim kollrya -
caktr. Günün birinde f ırtmanm 
kopacağr muhakkaktr. 

Ve günün rnrinde fırtm:ı kop -
tu. 

O gün avukat neş'eli idt Kız. 

""ohıoJ;rlor l.f Pnii'7.. .ııon hafta 
içinde bir kaç bin sandık ithalatı 
için müıaade alan Alman evleri 
tacirlerimizle münaıebete ge~miş-
lerdir.,, 

Almanyada soğan 
Almanynda bir çok gıda mad

delerinde olduğu gibi soğan fiyat
ları da hükumetçe tesbit olunmak· 
tadir. Görülen lüzum üzerine so
ğan fiyatları 25 ikinci kanun 936 
dan itibar~n tatbik edilmek üzere 
50 kilo ba~ma 60 Pfennig (30 ku
ruş) yükseltilmiştir. Bu suretle 
yerli soğan\arın toptan satış fi-

lanrun eline birer sepet vererel\ l 
bahçeden üzüm toplamağa çık • 
mrştr. Bir hayli üzüm topladrktarı 
sonra doktonm "geldiğini habeı 
verdiler. lki dost karşı karşr ge · 
lip konu~tular. Doktor arada bah-
si açtı ve 

- Birader, dedi, sen de, karın 
c!·a, kör mü oldunuz? 

- Neye? 
- Bir süıü haylazların kızla · 

rınrzr baştan çıkarmağa uğraştık· 
larrnı gönnüyor musunuz? 

Avukat, yıldırımla vurulmuşa 
döndü. 

Doktor anlatamağa devam et· 
ti : 

- Kızın Leyla, mübaşir!n oğ. 
luyla göz göre göre sevişiyor. Be
riki bilmem kiminle mektuplaşı -
yor. Galiba bu yeni evden bütün 
kazancın bu! 

A vukatm gözlerini hiddetten 
kan bürümüş, ağzı köpürmüştü. 

Doktordan ayrılır ayrılmaz evin 
içine daldı. Deliden farksızdı 
Kızlarının peşinden koşuyor, ve 
hepsini birden koğahyordu. Bun. 
lan ele geçiremiyeceklerini anla· 
yınca eline geçen sandalyeleri ti • 
zerlerine fırlatmağa ba.~ladr. Bir 
hayli koşup bir hayli sandalye 

Bunların arkasından domatefı 
enginar fasulye de gönderilece1'' 

' "1' tir. Bu propaganda faaliyetin1 

masarifi 5000 Mısır lir=ısı tahınİ11 
~ •• ;ı .. 

eJilun;;l..t.od;... be02elı.; üllc•ı'• .. > • 

konsoloslar bu propaganda itleri 
ile meşgul olacaklardır. 

Yugoslavqa yerli pamuk' 
/arını kullanacak 

Bir kanun layihasına göre, '/tJ' 
goslavya mensucat fabrikaları 
bilumum yerli pamuk istihaalitı~' 
nrf etmeğe mecbur edileceklerdıt· 
Bu suretle Yugoslav ticaret 111ıı· 

vazeneıini.ı hariçten pamuk, pi' 
"tt" muklu mensucat ithalinden mu , 

vellit mühim bir pasifi knldırıl11'1t 
bulunacaktır. 

~ 

fırlattıktan sonra kendisini karı ' 
sile jiiz yüze buldu: . !• 

- Demek ki bir §eycik bılJl'I 
yor, bir şeycik görmüyordun! 

Kadmcağrz tiıçkrra hıçkır!l at1' ~ 
lattı: 

- Elimden geleni yaptım ~ ~ 
Avukat kansmı ensesinden Y 

kaladr. Kadın bir çığlık kopanı~~ 
rak yere düşmeseydi avukatın ıı , 
h başına gelmiyecek, belki d~ ~~ 
rısmı boğacaktı. Fakat bu duşıı;~ 
onu birdenbire ayrlttr ve heJl'le 
karısını yerden kaldırarak: hl' 

- Yahu, dedi, bu işi niye 
na açmadın? 

- Seni kızdırmamak için .. etf 
Avukat karısını bırakarak P 

1
, 

cerelere koştu ve bütün pancur 
rı kapadı ve gene abğırdı: e~ 

- Bütün bunlar kilitıeneC 
ve çivilenecek ! 

Sonra kızların odasına 
Ye emretti : 

- Açın kapıyı! 1'9ı 
Kızlar kapı;vı açtılar. fs 

hep~i de tiril tiril titrlyorlardt· 
Bü:vük kızma bakarak : <f 
- Seni mühasirin oğluıV' 

receğim ! Ona layıksın! dedi· 

(Sonu yann) 



l1Ju önderin1iz 
dün şehrimizi 
Şeref 1 en d irdil er 

l Almanya tehlikesi 
( lJ styam l incide) 

Matin gazetesi diyor ki: 
~'Bakanlar kuıulunda, 'l'una 

paktı hakkındaki görüşmelere de- r. 

O vam zarureti kendini göstermiş -
T ( :ııyanı 1 incideJ tir. İtalya hakkında tatbik edilen 

~ı·eken g~~tiği. yollarda halkın ekonomik zecri tedbirlerin netic~ 
~t gi~·en ~osterılerile karşılandı - si ve İtalyan - Habeş anlaşmazlığ· 
ıstenı ~.hıç bir tören yapılmasını meseleleri tetkik edilmiştir. B 
~tıi a e ıkleri hald~ de, Onderle - Flandin, gayri askerileştirilen Ren 
Olan halarında görmekle bahtiyar mmtakasr Almanya tarafından 
Yo~au. alk hep alkrşlarla karşılr . tekrar işgal ed~ldiği takdirde, 

Atat ... ı. Fransanm İngiltere ile mutabık 
Sind h UrıK Haydarpaşa iskele . olarak alacağr ihtiyat tedbırleri 
b:r : azır bulundurulan Akayın anlatmış ve ayni zamanda Fran . 
~ D arunına binmişler ve doğru- SIZ - Sovyet anlaşmasının şumu . 

"r!t ınabahçeye çrkmışlarc1Ir. lünü de tasrih Ye izah etm1ştir. ,, 
asbaşkk Tarihi arastırma kurumu Matin gazetesi, Çekoslovak 
larda anr Bayan Afetle saylav .. Başbakanınm bu sabah Paris':! mu. 
bas G~· Bay Ali Kılıç, Cevat Ab • vasalatından bahsederek, Küçük 
~°l's Urer,. Mehme~ Somer, ı~Iecdi antantm yakın bir atide Tuna hav 
fsllla~l1, Zıya Nakı, Hasan CavH zasmda esasir bir ami1 olacağını 
lren1

11 Muştak Mayakon da ayni söylemektedir. 
e gelmişlerdir. "Umumi bir andla~ımya doğm 
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KOCAELi y ALİSi gidiyor gibid&r. lngilterenin işti -
Atat" raki, bu andlaşmıya, Tuna and 

tında k urkü Kocaeli vilayet sım- laşmnsı için evvelce düşünülen 
Dii,; yaptığı maçla ikinci kümenin birinci devre birinciliğinif~azanan Beylerbeyi takımı 

~ayd arşıiayıp özel trenle dün mahiyeti geniş surette artan bir 
~li \' ~~~aşaya kadar gelen Koca- vasıf vermektedir. Binaenaleyh. 
Şat.. a ısı. Bay Hamit Uskan, ak . L k · b 
tur''.' trenıJe .._g_ ene !zmite dönınu··s. o ·arno çerçevesıni aşan iı' em-

~ niyet formülü bulmak, ayni za . 
'~ •ııuıru manda kollekt.if emniyet prensi . ırıııunını.ı11111mmmu11numnuumı1111111•tınmııuı11nnıınmm1 

bini göz önünde bulundurarak, ter 
arsilya suikasti- tip edilen kombinezona !talyanm 

t}' da h::tirakini temin etmek lazım -
it} muhakemesi dır. Macaristamn bu işlerdeki sa

Jahiyeti nazarr itibai·a alınmalı: . 
Sif ahı dır.,, 
I ar yatağın somyası Exelsior diyor ki : 

'hnda nasıl !:>ulundu? uBaşbakan Sovyet antlaşma . 
1\ smm müzakerede mevzuu bahse-' iJ bt ·.En: Provence, 9 (A.A.) dilmediğini temin etmektedir. 

sıııa staşılerın muhakemesi esna • Herhalde, kabine azası arasında 
llıiri\~ Ma.rsilya seyyar zabıta a - anlaşma olsa gerektir.,, 
~r0, omıser l\f artin, Aix - En - Pazartesi günü, B. Flandinle 
~rar~nce:da, bir otel odasında, B. Hodza arasında başlıyacak o -
kın J e aıt bir çok silfihlaıın, yata lan görüşmeler esnasında Avus -
~ soınyası icinde nasıl bulundu- turyanm istiklali ve Tuna havza
~aıı u anlatmıŞ ve o zaman baş • smm tanzimi meseleleri tekrar 
~·ı·pınr ted~~ik edemediği cihetle, tetkik edilecektir. 
~it ça tercumpnJık etmek üzere FRANSIZ. SOVYET ANLAŞ • 
~1~0~nviç'e ıni.iracaatta muztar MASI ÜZERiNDE 

1~rnr söylenı:stir. Paris, 9 (A.A.) - Temp gaze-
slıır~Qıv.~ser M~ı ti,n. is~icvap esna· tesi drş siyaset vaziyetini tetkik 
!tınd<t bıı çok kımselerın nazır bu- ederek divor ki: 
ıaıı u'kıarrm ve srn~lulann. soru • "Fransız • Sovyet anlaşması 
1e .sualler karı;ısrnda ne hayret ne ne bir yenilik ne dıe Fransız siya
leriı~v~n emareleri göstermedik _ Se!tinin veni bir istikamete tevci -
\... llı ılave etmi: tir. hini ifa.de ediyor. Bu anlaşma, 
~ her türlü tenkitten azade olma • 

1 
nuınumnmu1111uırmrırm111nıııumu ı1ınuı1111uıntı111Ju11ııJMınnıımt 

yan, şimdiye kadar da, yerine, cid 
~tnir ha valisini den yapıcı mahiyette bir şey ko. 

nulmry:ın, Fransız diplomasisinin 
SU bastı öz mafr bir sistemi ifade etmek . 

tedir. Bütün bunlar, Milletler ce . 
~)I "L -~ miyetine kuvvetle dayansa hile 

~l.Jlln daha genişleme- sağlam bir Fransız. lngiliz anlaş-
s nden korkuluyor masiyle tamamlanmadıkça gene 

ı kafi değildir. Halihazırdaki bu -
der~llıir, 9. (A.A.) - Küçük Men. Iamklrk arasında. !ngiltere, ~ilah
~t ~ehr~ ile Cellat gölünün taş. lanma yoluna <1~ha aZJimle girdi
ler h Uzerıne su basmış olan köy- ği nisbette fazla metanet bulan 
haıı~lkıı:m kurtarılması için ma- bu anlaşma kat'i bir vuzuhla gö • 
§ehn.:. gıden ilbay Fazlı Güleç rünmektedir. Bütün sulh sevenler 
~o:\.'!;;nze dönmüştür. llbay bu bunun hiç bir surette bulanıklaş -
~hı. t deki halkın kuıtarılmasr mamasınr temenni etmelidir.,, 
.\ra edbirler a1mştır. Torba1mın PRENS POL P ARtSTEN 
b~ı köyünde bazı evleri su AYRILDI 
e~~e ~ da suyun arkası devam Paris, 9 (A.A.) - Yugoslavya 
l'Uks~ış ve evlerini su basan halk naibi Prens Pol Belgrada hareket 
~İşle :Uahallelerdeki evlere geç. etmiş ve İstasyonda Fransa hükfi 

t~ltj ~dı1r. Tirenin Subaşı kösün • meti üyeleriyle Balkan ve Küçük 
ııı.d!ldv erden bir kısmı da su al _ Antant elçileri tarafmdan uğur . 

t "\ rr lanmıştır. 
'JaSan · Burada da evlerini su=====~=---=-=---=--=-=-=-=-=-""'=-= 
~~ a"e hall;: köyün yüksek yerleri
q~~~Fek suretiyle canlarım kur
h it~ a ar?ı:. Yalnız Naime köyü 
il kö l'~zı üzerinde olduğu için 
~tın.~{'Un evleri su baskınına uğ -
~ o}d~~ Bütün arazi sular altın. 
~ıkıa &'Und.an t\yaime köyü halk1 

~111.ınak[la cıvarc!ıaki köylere ta . 
e de\7a a ve kurtarma ameliyesi -

1 'l'Ut" nı edilmektedir. 

~ı..~U. ~~ köyünde bir kısım ev -
lll "&e}t rnda olduğundan halk 
la~t-lar Jerlere çekilmiştir. Yağ . 
nt tn dahvam ettiği takdirde sey. 
~ılı.da a geniş bir şekildıe ol . 

~11 ~öyt ~orkulmaktadır. Su ha· 
t0tlın1v erın gıda maddeleri kul . 
'ıl~lınr ac.ak. hir 11" l "' "'e, nıi!'.'tir 
~ al• arazıden on bin dönüm 
~l~ll -~da kalmıştır. Kızılay 
~;a~~~ araretıe çalışmaktadır. 
ita ~ol'ld~ ~eyJa pzedelere çadıır . 

a~1kt~.rılmektedir. Bugün ha. 

lzmirde bir facia 
Dört kişi badanadan 

zehirlenerek ötdü 
İzm1r, 9 (A.A.) - Burnovada 

yeni yapılan bir f ırmın badanası 
kurumadan geceleyin ısıtılmı§ ve 
fırının ağzıyla bacası dahi açıl -
mamı~ olduğundan sabahleyin fı . 
rında çalı~anlardan dördü ölü ve 
biri de pek baygın bir halde bu
lunmuşlardır. 

1 unca ve Meriç 
Nehirleri taştı 

Edime, (Özel) - Şiddetli 
yağmurlar neticesinde Tunca, Me
riç ve Arda nehirlerinin suları taş.. 
mıştrr. Şimdi en verimli ovaları -
mrz su altında bulunmaktadır. 

Dün yapılan lik maçları
nın neticeleri 

Fener stacl.ı yağmurlardan son
ra göl haline geldiği için (birinci 
sahifede resme bakınız) Galata -
saray - Fenerbahçe maçı dün 
yapılamamış, meraklılarını hiç 
değilse bir hafta daha bekletecek 
bir vaziyet çıkarmıştır. 

Buna mukabil Taksim ve Şe
ref stadındaki maçlar yapılmı' -
tır. Bu sahalar da çok çamurlu 
olmakla beraber maçların hiç ya
pılamamasır~ icabettirecek bir 
halde değildi. 

ŞEREF STADINDA 
Şeref stadında Sümer spor, Ka

ragümrük takımına karşı hükmen 
mağlup sayılmıştır. Burada gü -
nün ilk heyecanlı maç.mı Beyler
beyi ile Anadoh•h\sarr yapmışlar 
ve Beylerbeyi bir penaltı golile 
maçı kazanmıştır. 

Beyler1ieyi bu kazançla 23 pu
vanla ikinci kümenin birinci dev
re şampiyonluğunu kazanmıştır. 

Tebrik ederiz. 
ikinci karşılaşma Beşiktaşla 

Anadolu arasında olmuıtur. Be· 
şiktaşlılar ağır basmakla beraber 
iyi bir oyun çıkaramamışlar, o · 
yuncularının yerlerini uk ıık de
ğ-iştirmişlerdir. Neticede Anado
lu O - 4 yenilmiştir. 

TAKSIM STADINDA 
Taksimde ilk maç Doğan spor 

ile Kasımpaşa takımları arasında 
yapılmıştır. Kasımpaşa maçı 

O - 2 k:ızanmıştır. 
Güniin en mühim maçı Hilal 

ile İstanbul spor arasında yapıl -
mıştır. Hilalliler çok ~yi bir oyun 
çıkarmışlar, İstanbul spor gibi 
kuvvetli bir rakibe heyecanlı da
kikalar gcçirtmiş1erdir. Neticeyi 
lstanbul spor takımı bir sayı fark 
ile 2 - 3 itazcınmışhr. 

Dünkü koşu 
Dün atletizm heyetinin tertip 

ettiği kroslardan ikincisi büyük 
bir muvaffakiyetle yapıldı. :3u ko
&u ile atletizm hey~ti atletleri Şiş
lideki sahadan kurtarmış oldu . 

Fener stadında bir tur yapan . 
lar tramvav caddesinden Fenere 
kadar g-ittiler ve yine ayni yol . 
dan dönerek sahaya geldilyer. 
Bir turla yarro;r bitirdiler. ME:saf e 
6000 metre idi. Bu uzun krosa 6 
klüp dokuz takrmla 43 atlet sok • 
tul ar. 

Ko~m baştan sona kadıar zevk
li olmuştur. 

1 inci Güneşten Rıza 23,4 ile 
birinci Beşiktaştan Artin ikinci, 
Beşiktaştan Remzi üçüncü, Hal . 
kevinden İbrahim dördüncü ol 
muşlardır. 

T::ıkmılaı· arasmdal-i ~n·~l"'''~
da Güneş: 1 +5+8+10=24 pu -
van ile birinci, Beşiktu~: 2 t 3-L. 7 
+28=40 puvanla ikinci, Halkevi 

Uşak mıntakasıada 
F~evkalade 

• 
yenı 

bir top,antı yapılarak 
heyetler seçildi 

U§ak, (KURUN) - İdman 
bölgemizin yıllık normal kongresi 
evvelce yapılmıflJ. Kongreyi 
kovalayan günlerde Uıak Turan 
ve Ergenekon idman yurdları ü -
yeleri seçif dikleri kurullardan ay
rılmış, bölgenin merkez ve teknik 
kurullarının yönetimini Uşak 

gençler birliğine bırakmıştı. 
Aradan yedi aylık bir zaman 

geçtiği halde batı Anadolunun bir 
spor merkezi olan Uşakta canlı 
ve öztü bir apor varlığı görülemi
yordu. Bu durum gençliği kucak
hyan, ona her zaman yardım el
lerini uzatan ışı\Hı yolları göste 
ren orunların dikkat gözünden 
kaçmamıştı. Aradaki hoşnutsuz
luğun ve anlaımazlığın ortadan 
kaldırılması için iş başında bulu
nan bütün kurullar bhlik olarak 
çekildiklerini parti başkanlığına 

bildirmişlerdi. 

Halkevi kurağmda bölge kon· 
gremiz üsnoma1 olarak toplandı. 
Kongrede bölgeye bağlı b~ş sos· 
yeteden dördü hazır bulunuyor -
du. 

Kongre başkanlık kurunun 
seçimi yapıldı. Oybirliği ile baş
kanlığa Ergenekon delegesi ve 
C. H. P. ilçeyönkurul başkanı Ur
bayımız Hakkı Candoğan, sekre 
terliklere de Fehmi Tarakçı {Er· 
genekon), Süleyman Atay (Ge -
diz), seçildiler. 

Başkan, kongrenin !oplamş se
beplerini aç,ık olarak delegelere 
bildirdi. Ulusal sporun, bölge 
sporunun ancak biri~ olarak ça
lışmalarla yükseleceğiı,i, kardeş 
sporcuların eh~le vererek ülküye 
do.frru hızln vüritrneler:nin gerek 
tiğini belirtti. Bu düşünceye bü 
tün delegeler snygı ile ln-.tıldılar. 

Bölgeye bağlı Uşak, Gediz ve 
Simav şarlarındaki stıld ve spor 
alanı, bunlara verilen emek, sağ 
lanan ve sağ::ınacak yardımlar 

hakkında Simav gençler birliği 
delegesi olarak bluunan Halkevj 
ba,kanımız Yusuf Ay$al uzun ve 
etraflı izahlarda bulunarak bu ö 
nem~i işin üzerinde ilgi ile duru· 
!arak çalışılmasın~ ~-ildirdi. Kon
gre delegeleri bu gerekdeki dü -
şüncelere birlik olarak katıldı. 

4+11 +14+16=45 puvanla üçün ·ı 
cii, Beyoğlusımr: 6+9+13+30=5~ 
i1e dördüncü Halkevinin b:r ta . 
kmu da 92 puvan alarak be~inc· 
olmuştur. 

Seçimleı sonucunda yeni bölge 
kurullnrımıza tıı arkadatlar şeçİl· 
di: 

Merkez kurulu: Birinci ba9 -
kan Şerif Akçay ( C. H. P. ilçeyöp, 
kurulundan, Gençler birligi), ikin
ci başkan Ihsan Özbayrak (Erge
nekon) sosyetesi başkam). Eıref 
Öğün, Fehmi Tarakçı, (Ergene -
kon), Mustafa Demirci (Turan). 

Futol kurulu: Batkan Tahsin 
Kıra} (Turan), üye Halil Sağcan 
(Turan), Hasan Börekçi, Ahmet 
Soysal {Ergenekon), Mehmet Na
cak (Gençler birliği) . 

Atletizm kurulu: Başkan Mü
nir Çakaloz (Gençler birliği) ,üye 
Ahmet Torlak, Tevfik Sofuoğlu. 
(Turan), Fahri Topuz, Alaaddin 
Sezer (Ergenekon) . 

Voleybol, Basketbol, Tenis 
kolu: Başkan Osman Kılıç Utak· 
lıgil (Turan), Alieddin Tekeli 
(Ergenekon), Hüsamettin (Genç.. 
ler birliği). 

Atıcılık, binicilik, dağcılık ku
rulu: Başkan lsmail Y ama!ı 
(Gençler birliği), üye Ali Demirel 
(Turan), Ali Sertman (Ergene -
kon). 

Bölge hesap ispekterleri: La
tif Sungur (Turan), Mustafa Öz
adam (Ergenekon). 

Yeni seçilen kurullara bapn· 
lar dilendi ve kongreye ıon v• 
rildi. 

A nkarada bis1klet 
yarışlari yapıldı 

Ankara, 9 ( A.A.) - Ankara 
B:siklet kuıulunun tertip ettiği se
ri kros kantri Bisiklet yarışların -
dan hirincişi bugün yapılmıştır. 

Eyyub, 36 kilometrelik mesa -
feyi kalabahk bir meraklı kitlesi· 
nin a!lm~ları aı asında 1 saat 16 da
dik,ı 1/G,de birincilikle bitirdi. 
Güvenç spordan Nuri ikinci ve 
Çankayadan Hasan da üçüncü 
geldiler. 

ıttrııııoıııımı""'llllllllltlllll11111UllllUtlOll•Uımo•ııtHHllffatHl•~a ..... 

Asıl katili bilen varmış! 
Bulonya, 9 ( A.A.) - Aslen 

Bulonyalı olduğunu ve uzun müd
det Amer~kada oturduğunu söyli
yen bir k2 dın, L:ndbergin çocu
ğunun katilini meydan:.ı çıkarmak 
hususuııda adliyeye yardım ede . 
ce!t bir çok malumat Vt"rebilecek 
vaziyette ol:lt•ğunu poı:s komiser
liğine bildirmiştir. 
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Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

1900 lira muhammen kıymetli biri 100 lük diğerı 50 lik iki adet 
Santral bir arada ve 880 lira muhammen kıymetli 20 adet seyyar 
telefon da ayrıca açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

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

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, İstanbul Le· 
vazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilir. (127) (314) 

Filarmonik Cumurbaşkanlığı 

Orkestrası Şefliğinden: 
O'rlieatra kadrosunda a;ık olan yerlere atanmak üzere piyaw;ıo, keman 
viyola, viyolonsel, kontrba.t, flüt obuva, klarnet, fago, korno, trom 
pet, tronıbon, tuba alto saksafon, tenor saksafon, akoedyon, caz ba
terisi sazları, çalanların 7 /3/936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye 
kadar lstanbul Galatasaray lisesinde ıınavları yapılacağından bu ıaz. 
lan çok iyi bir surette çalabilen artistlerin kendi enstürümanlariyle 
birlikte sınav komisyonuna birerdi lekçe ile baıvurmaları (142) (361) 

Janci~rma genel komutanlığı 

Ankara satınalqıa komisyonundan: 
l -Jandarma ihtiyacı için eldeki vasıflarına uygun "65,000,, met· 

re haki yazlık elbiselik kuma§ eksi Jtmeye konulmuftur. 

2 - Bir metre yazlık elbiselik kumata "48,, kurut değer biçilmiş 
i~k teminat bedeli "2340,, lira, kap alı zarf eksiltmesi 17 /2/936 pazar. 
lesi günü saat "15,, te yapılacaktır. 

3 - Yazlık elhiselik kumaıın p.rtnam.-..i "tS6,, ~ lsar9dıin~ 
da Ankara Jandarma Genel Komu tanlr'~ı kurağındaki komiıyondar' 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk 
teminat vezne makbuzu veya banka mektubu içinde bulundurulacak 
teklif mektuplarını eksilt!J)e vaktin den bir saat evveline kadar komis. 
yona vermiş olmaları. "208" "520,, 

Jandarma genel komutanlığı 

Ankara satınalma komisyonundan: 
1 - Jandarma birlikleri ihtiyacı için on dört çeşit ıaraç gerect 

"iplik, çeıitli toka, çiviler, tutkal, biz, balmumu ve halka,, açık ek
siltmeye konulmuıtur. 

2 - 1310 lira on beı kuruı ktymet biçilen bu gerecin eksiltmesi 
21 - 2 - 936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. Eksilt 
meye girmek istiyenlerin 98 lira 26 kuruşluk ilk teminat makbuzla· 
rile eksiltme saatinde komisyona baş vurmaları. (547) 

Heulel renıiryolları UP. !imHnları fSl~tnıe l'nıum i~Hresi ilHHIBrf 
11 Şubat 936 da yapılacağı il an edilmiş olan 479, 466 m3 1 çam 

dilme ve tahta eksiltmesi feshedilmiştir. (728) 

Atağıda miktar, cins, muhammen m3 fi'atları yazılı çam keres· 
te sıraıiyle 25 şubat 936 sah günü saat 15 den itibaren ·ayn ayrı 
ihale edilmek suretiyle Ankarada idare binasında kapalı zarf usuH1 
ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her d nsin hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar ve tekliflerini aynı gün saat 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler, beheri 145 kuruı mukabilinde Ankara, Haydarpa. 
fa, Eskişehir, lzmir ve Adana veznelerinde satılmaktadır. (721) 

Cinsi TAKR. M3 1 M3 Muhammen Muvakkat 
bedeli teminat 

1- Çam tahta 1220,300 35 lira 3203,29 lir" 
2-Çam kalas 1309,590 30 ,, 2946,58 " 3-Çam vagon tahtası 1230,506 30 ,, 2768,64 ,, 
4-Çam dilme 973,710 30 ,, 2190,85 ., 
S-Çamazman 2240,780 22 ,, 3697,29 ., 
6 - Ç'1m tomruk 3000 18 ,, 3950 ., 

sahlbi: ASIM Ua- Vakıt MatbaaSl Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

~ E lb.o 
Bize sor! 

Aşağıdaki işleriniz için emirle· 
rinizc amadedir: 

1 - Gazete ve mecmualarda en 
asri fikirler üzerine ilan, 

2 - Ecnebi memleketler gazete 
ve mecmualarında reklam, 

3 - İstanbul belediyesi hudut -
larında afişaj, 

4 - Her nevi sandoviç reklim • 
tar, 

5 - El il!nlan ve kataloğlann 

tabr ve tevzii, 
6 - Her lisanda temiz ve nefis 

bir surette basma i§leri, 
1 - Avrupada ve Amerikada çı

kan gazete ve mecmualara abone 
kaydı, 

8 - Avrupa ve Amerikada çıkan 
kitapların tedarik ve teslimi, 

9 - Avrupada· yüksek mektep' -
ler hakkında maltımat, 

10 - Avrupa sanatoryomları 

hakkında izahat, . ı ı • 

11 - Avrupaya ve Amerikaya 
seyahatler hakkında malOmat, 

12 - Avrupa otelleri hakkında 

maltlmat, 
l 

13 - Avrupa san'at müessesele~ 
ri hakkında malQmat ve bunlann 
adresleri, 

14 - Avrupa sınat mUeaseseleri• 
nin lüzum görülen kataloglannm 
tedariki, 

15 - Avrupa müesseselerinin ve
kalet ve acentalıkları. ,..,. .,. 

16 - aer nevi teşebbüsatı ama
iye ve tüccariye hakkında malQ

mat, 
17 - Muhaberat: Türkçe, Al· 

manca, Fransızca ve İngilizcedir. 

VAKiT - PROPAGANDA -
SERVtSt. lST ANBUL - Ankara 

Caddesi - Telefon: 24370 

lstanbul gümrükler 
satış direktörlüğünden: 

M.K.N. Ağırlığı 

KG. 
Kıymeti 

L. K. 
1313 

3333 
3334. 

230. 
685.00 
124. 

t37. 
35.96 

223.20 

Ariıi pamuk yün mensucat. ol' 
Prinçle müreddep demir karf 
Cilalı prinç karyola. 

5' 
Yukarıda yazılı eşyanın 13 - 2 - 936 G. saat 13,5 ta Satıt tf 

ionunda ihaleleri yapılacaktır. Ist ekHlerin ıartlarımız mucibince~ 
yayı almak için yüzde yedi buçuk pey akçelerini göstermeleri~ ıı>1' , 
buz ve sair evrakile kanunen muayyen olan zamanda Satıf Dıre 
törlüğüne gelmeleri ilan olunur. (618) 

~ 
------~ı 

•stanbuı Beledlvesı ilanlar• ~ 

Senelik 
muhammen 

kirası 

Kumkapıda Kazanisadi mahallesinde Patrikha· 
• 1 

ne sokağında yeni 42 N. lı arsa. 

Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Çukur 
sokağında eski 47 N. lı üç kat altıodalı ev 

Fatihde Haydar mahallesinde yeni 60 N. h 16 

30 

180 

odalı ve bir dershaneyi havi Haydar medresesi 2SO 

MuvaıJ'f1 

. ,ı 
tenııtı 

2,~s 

13,50 

. .,, 
Yukarıda semti senelik mumammen kirası ve muvakkat tell11 

ları yazılı olan mallar 937 - 938 senesi mayısı sonun.eı kadar ~ l 
ayrı kiraya verilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Şartnamel~rı 1, 
vaznn• müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler hı:tıb 
·· · · k b'l b rtl rmda ·gösterilen muvakkat teminat makbuz veya me tu ı e e 

\ t o l f .. /'ffT,,.. rı 11'' • b ı I1 
21 - 2 - 936 cuma güniı ıaat 15 -cıe-~daimi ent' .hıende u u 
hdır. (l} .(655) 

-. 
Senelik 

muhammen 
kirası 

Beıiktatta Sinanpa,a mahallesinde Sinanpafa 
medresesinin 7 N. 1ı odası. 

Süleymaniyede Samanviran Sani mahaUesin
de Doköıectler aokagımla 44 yemi N. 1ı Dl 

odalı Ula medresesi. 

Süleymaniyede Elmaruf mahallesinde Tevkif
hane sokağında 1 odalı ve bir avluyu havi 
taımektep. 

24 

460 

36 

ı,sO 

34,5«1 

Küçük Mustafa paşada Çukur kara baş mahal
lesinde lncebel S. 32 yeni N. lı Hazine kahya-
sı Hacı lsmail ağa mektebi. 60 4,,0 

liİllli•••••······~- Cibalide Odun iskelesi sokağında yazıhane yerı 18 t,35 
!8 t,35 

Yeni eserlerden: 
Kültür Sergisi 

No. 22 

L. Tolstoy 

HAl'lJ ı:l ı:IFAT 

Efendi iie Uşak 

40 Kunıı 

İstanbul - 1936 

Satılık iki ev 

" '' ,, " 4 N "ı ,, 18 1.35 
,, ,, " ,, • • 1 ,, f(ıl 

Yukarıda semti senelik muhammen kiraları ve muvakkat tecV 
nalları yazılı olan mahaller 937 - 938 senesi mayısı sonuna }<atııf 
kiraya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konuhn~~ e) 

Şartnameleri levazım müdürlüğün de görülür. Aırttımıaya gırıJI~ 
istiyenler hizalarında gösterilen muvakkat teminatları makbıı:t d 
ya mektubile beraber 20 - 2 - 936 berşembe günü saat_15 de 
i.mi encümende bulunmalıdır. (İ) (654) 

Senelik 
muhammen 

kirası 

Kasımpaşada rskele meydanı soka ğında 150 
metre murabbaı arsa. ~o 

Büyükadacla Altın ordu caddesi sokağında 
~89 metre murabbaı arsa. 120 

6 

9 

Yukarıda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat teıııi~ 
d 1'' ları yazılı olan arsalar 937 - g38 senesi mayısı sonuna ka ar fi 

ya verilmek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konulmuştur. Şa~e 
meleri levazım müdürliiğünde görülür. Arttırmaya girmek istı~~ 
ler hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veyS\ rnekl'1 
beraber 21 - 2 - 936 :uma günü saat 15 de daimi encümende 
'unmalıdır. (8) (656) 

JI 
Nişantaşı MeşrOtiyet mahallesi Ko. de" 

daman sokak 37 ve 39 numaralı ve Hepsine 600 lira değer biçilen Fatih Çarşambada Lokmacı ,.ıtıf 
sekizer odalı bahçe kargir iki ev acele mahallesinde 13 yeni N. lı evin ankazı satılmak üzere açık 3 •. ıii' 
satılıktır. maya konulmu-:tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde go';f111' 

Taksim Gazhane caddesi 1 numara. Arttırmaya girmek istiyenler lS 1i ralık muvakkat teminat ııı3 
5 

JI 
1ı sütçiiler kahve&inde Şevkete milra. veya mektubile berabel' 20 - 2 - 936 perşembe günü saat 1 

caat. (V. No. 13305) 1 1 d (B ) ( S ) / daimi encümende bu unma ı ır. . 6 2 _/ 

---• Dr. Ihsan Sami -llill:-1!!!!1 

öksürük şurubu Sinir ve akıl hastahkları 
Oksürük ve nefes darlııı boğmaca M .. t h Dr ~,tem v assaf ,J 
ve kızamık öks~rüklcri için pek te· u e assısı • :.J &' 
sirli il!çtır. Heı eczanede ve f'CZı Cağaloğlu HiJaliahmtır caddesı Ktıçigö rtın apartımanı kat No. (1) ·ret: ;ı 

depolarında . bulunur. ••• Ev: Kadıköy Bahariye Cevizlik Tramvay istasyonu kar§ısında ileri so~ 
mara 3. Telefon: 60791 


