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çok top tüfek 
kuruluyor! 

(Yazısı son haberlerde)' 

KIŞ 
Olimpiyadlnda 

Almanyada Garmişte başlı • 
yan Kış Olimpiyadı devam etmekte 
ve mücadeleler gittikçe daha çe
tin olmaktadır. 

Bu müsabakaları yerinde ta • 
kib eden muharririmizin miısa • 
bakalann ilk gününe ait gönder· 
diği mektubu dokuzuncu sayfa • 
mızda bulacaksınız. Yandaki re • 
simde kadınlar arasında yapılan 
müsabakada altıncılığı kazanan 
Kranz Chıistl'i .(Alman) görü • 
yorsun uz. ' 

1 

I 
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,-------------------------------.., 
ltalyan - Habeş harbi 

lngiltere silihlanıyor! 
, General Grazqani, Habeşler motorlu bir /ırka i/I 
takip etmiş, bunun için 7100 kamyon kullanmıştır 

Yeni silahlanma 
arasında 

programı için askeri bakanlar 
değişiklikler yapılacak 

Acele siparişleri yetiştirmek için yeniden 
kuruluyor! 

bir çok 
top tüfek fabrjkası 

renin Singapur üssü bahrisi gar 
nizonu, yakında iki piyade tabu· 
ru ile takviye olunacaktır. 
SULH DAV ASI GERiLEDi MI? 

Londra, 10 .(A.A.) - Morning' 
Po.t pzeteeinin bildirdiiine gö -
re, yakmcla lnailiz kabinesinde 
ikinci defa olarak bazı deiitik -
likler yapılacaktır. Son seçimler· 
den evvel bildirilen bu değitiklik
lerin mart bidayetinde yaptlma.sı 
pek muhtemeldir. Bu değişiklik
lerin en büyük ıebebi, deniz kon
f erammdan sonra siyasi hayat -
tan çekileceğini bir çok def al ar 
ıöylemit olan bahriye bakanı 
Lord Monıell'in halefini tayin 
eyliyecektir. 

hemmiyeti ve büyüklüğü nazarı/ 
dikkate alınırsa kabinede aıkeri 
bakanlıklar da yapılacak, her de-1 
ğitikliğin hsuusi bir ehemmiyeti 
vardır. Bu sebepten bu deği9ik
liklerin baıka değiJi;.ıiklere yol 
açabileceği sanılmaktadır. 

Londra, 10 (A.A.) - Bütün 
lugiltere gazeteleri, 300 milyon 
İngiliz liralık müdafaa progra -

Makineli tülenk ile mücehhez bir ltalyan mülrezui. 

Deniz konf eranıı şubat nihaye
tinde sona ereceğinden donanma 
bütçesi hakkındaki yeni projeleri. 
ı.~art bidayetinde avam kamarası
na ıalip bir ihtimal ile yeni hah· 
riye bakanı tevdi eyliyecektir. 

Bu gazeteye göre, Lord Mon -
aellin muhtemel halefi olarak 
Vinaton Çorçil, Margeıon ve 
Hor'un isimleri geçmektedir. 

Önümüzdeki cuma günü Kontr 
Amiral Surter Avam Kamarasına 
bir milli müdafaa bakanlığı ku -
rulruası hakkında bir kanun pro
jesi teklif edecektir. Su müna -
sebet!e Avam Kamarasının silah
lanma meselesi etrafında ilk bir 
müzakerede bulunmall pek muh 
temeldir. 

Lordlar kamarasına gelince, 
bu mecliı, İngiliz ıilahlanmaaı 
hakkındaki ilk konutmaıım yarın 
yapacaktır. 

TOP, TÜFEK FABRiKALARI 
AÇILIYOR. 

mrndan bahsetmekte ve bu bapta Somali cephesinin garp kıımın -
resmi bir tebliğ çıkmamış olmak- da, Oç Dereler mıntaıkaıında (Gea · 

tro, Dorya, Parma), ıeneral Graz • 
la beraber, bunu bir emri vaki su- yani'nin vaziyeti, evvelce kazandan 
retinde kartılamaktadn. muvaffakiyete rağmen, pek iyi de _ 

· Gene bu program ile alakadar ğildir: Merkez kolu, kimilen motör-
olmak üzere Pariı müzakerelerin- lü vesaitle hareket ettiiinden, ça . 
den de bahsedilmektedir. buk ilerleyebilmiı, Negbelli ve ıima· 

Yalnız Sunday Ekspres gaze . line oldukça kolayca varabilmittir. 
teıi mutallalarında diğer gazete- Halbuki aağ kol, henüz Lamaıilindi, 

sol kol iıe Malka Guba civarındadır. 
ferden ayrılmaktadır. Öteki ga- Bu İtalyan lruvvetleri, biribirine 
zeteler, hep Almanya aleyhinde yardım edemiyecek kadar ayndırlar. 
bulunuyorlar. Sai kol merkezden 300 kilometre, 

Bu gazete töyle diyor: ıol kol iıe 100 kilometre uzaktır. 
"Efkarı umumiyenin bugünkü Faal bir düıman kartıamda, bu vazi-

vaziyet karıısında noktai nazarı yetin ne kadar tehlikeli olduiu •ti -
muhteliftir. Fakat, üzerinde itti kardır. Mamafih, Ras Deıta kuvvet· 

leri henüz taarruz edem.iyecek bir 
had edilen bir keyfiyet varsa o da 

halde olduğanclan bu daftnıklık, ıim-

Merkez kolunun bu kadar ıerİ 
ilerleyebilmeıini ltalyanlar, motörli 
vesaite borçludurlar. 

Verilen malıimata cöre ltalyall" 
lar, burada, 1100 kamyon kulla.nmıt' 
lar. 60 kamyon, ıu sarnıcı oldufu.,. 
göre aıker taınnak için 1040 kildi 

yon ıeri kalıyor. BUTON TOPÇIJr 
PIY ADE VE SAiRE TEŞKiLAT • 
LE BlR FIRKAYI TAŞIMAK JÇl,. 
1000 KAMYON LAZIM OLDUGV 
MALOMDUR. Bu hesaba göre, ttal• 

yanlar, Raı Deata'yı, yalnız bir hık' 
ile takip ebnit oluyorlar. Motörlii 
kUvvetleri, harpte ilk kullanan, ıe
neral Grazyani'dir. Bu itibarla iıınİ· 

dünya askeri edebiyabnda, yaptıi' 

bu ilk mühim tecrübeye bağlı kala 
Caktır. Diğer taraftan, gene pek ziya

de muhtemeldir ki, Batbakan 
Baldvin, bu fınattan istifade ede
rek, Lord Monıel gibi son avam 
kamarası seçimlerine İ§tİrak et -
miyen ve loralar kamarasına dıt 

Londra, 10 (A.A.) - Deyli 
Herald gazetesinin bildirdiğine 
göre, lngilterede yeniden birçok 
mühimmat fabrikaları kurulmak -
tadır. Bunun sebebi, hükUınetin 
acil siparitlerini derhal yetiştire -
bilmektir. Zira, halen mevcut 
f.a.hr.ilr;.L;... \.~~- ~-1·•--'···-
rağİnen, buna kafi ge!memekte • 

F ranıız - Sovyet ittifakının, dilik fena bir akibet vermiyor. 
F K B.O. 
nmn- üçük iillif~r~u- '·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

liiinin, Bulgar~tana yapılan t~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1rt olunan ha'Va bakanı Lord Svin
tonun da halefini tayin eyliye -
cektir. 

Gazetenin, bu havadisleri ver
dikten ıonra, dediğine göre, in -
giJ:z silahlanma programının e -

Son siyasi 
• 

dir. Yeni fabrikalar, bilhassa 
ob&ıs imal edeceklerdir. 

SINGAPURUN T AKVIYESI 
iÇiN 

Londra, 10 (A.A.) - lngilte· 

liflerin ve nihayet Belçika ve la- Diplomatı•k 
viçrenin ıilahlanmalarının Al -
----...a--'-..ı.. L.'-;. .. ~L- cıkcıdcrurdc 
cuda getimıevi istihdaf eylediği 
dir. Ve bütün bunlar milletler 
cemiyeti adına da olaa lngiltere
nin karıpcağıdır. Binaenaleyh 
son hafta içinde ıulh davası his
sedilir derecede geriye gitmiştir.,, 

Eski ltalyan ... Habeş 
harbi görüşüldü 

görüşmelerin neticeleri 

Paris, 10 (A.A.) - Beynelı~i

lel Diplomatik Akademi F~·ansız 

büyük elçilerinden B. de N uulen 
sin başkanlığı altında toplarımı:-; 
tır. 

Avusturya 
ların 

ile Küçük itilafın birleşmesi için Habsburg
tahta getirilme davası bırakılmalıdır 

Celse başlangıcında Akademi
nin daimi sekreteri B. Frangıtlis 
Çekoslovak cumur başkam B. Be. 
nes tarafından gönderilen hir tel 
grafı okumuştur. B. Benes b;ı tel 
grafında, Akademi azalarmm 
tebriklerine teşekkür ederek bu 
kurula olan bağlthğmı teyid et · 
miştir. 

S .. .,Tad, 10 (A.A.) - Lon -ı 
dra ve Pariı görii.fmelerinin neti 
celeri hakkında Yugoılavyada bir 
lıaftadanberi karanızlrk vardı. 

Yarı resmi Vreme gazetesi yaz
dığı bir makalede diyor ki: 

Naip prena Paul Hab.burglar 
mesele.inde ıerek lngiltere:ie ge
rek franaada. Yugoslavyanm nok 
tai nazannı lca:bul ettirmeğe ınu 
vaffak olm1J9iur. Avmturya ile 
Küçük ltilif arasında herhangi 
bir tetriki meaai ancak Avuatur -

F ranıız erkanı harbiye genel ba9-
kanı General Gamelin ile görüt -
mütlür. Öğle yemeğini baraber ye 
mitlerdir. Yarın Maretal Tuka -
ıevski, bahriye erkanı harbiye bat
kanı Amiral Durandviel ile hava 
erkanı hal"biye baıkanı General 
Piyo ile görüıecektir. 
ÇEK BAŞKAKANININ GÖRÜŞ

MELERi 
Paria 10 (A.A.) - Çekoılo -

vakya batkanı B. Hodza bugün 
aaat 17.30'da bqbakan B. Flan -

din ile görü9ecek, ondan ıonra 
cumur baıkanı B. Lebrun tarafın
dan kabul olunacaktır. Akıam B. 
Hodza, Sorbonne'da Maıaryk için 
yapılacak ihtif alde hazır buluna -
caktır. 

Belırat, 10 (A.A.) - Yugoı • 
lavya kral naibi Prenı Paul, bu ıa 
bah Paristen buraya gelmit ve du
rakta Valde kraliçe Prenses Olga 
diğer iki naip B. Peroviç ve Stan
koviç ile hükUmet erkanı tarafın
dan kartılanmııtır. 

ya, H.a.burglvı tekrar taıhta çı • ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bundan sonra İtalya ile Habe. 
şistan arasında evvelce imza edi 
len antlaşmalarda büyük bir ro' 
oynamış olan İtalyan orta elçisi 
B. Carlo Rosetti Hk olarak söz al. 
mrş ve 1891 ve 1894 protokolları
nı ta111il etmiştir. Sudan, Somali 
lan ve Kenyayı lngiltereye hıra 
kan bu protokollar Habeşistanda 
İtalyan nüfuz mmtakalanm tesbit 
etmişti. 1906 da imza edilen üç 
ler antlaşması da Somali ~ahilini 
Fransız himayesine vermekta itli. 

lıaıtmaktan ve ayni zamanda bu 
yolda prGp11CandalarmClan vazreç 
tili tMdirde kabildir. Naib prens 
PaalUn Fl'alllrz ve Jnıiliz devlet 
adamlanna a&ıterdiii delillerin 
en doiımunun hakikaten Yu 
.,.ıa~ noldai nazan olduğuna 
mnlan inanclU"1DJ9tır. 
MAREŞAL TUKAŞEVSKI PA -

RISTE GOROŞOYOR 
Par1s, 10 (A.A.) - Beşinci 

Corc'un q:naze töreni münasebe
tiyle Londraya aitmit bulunan Kı· 
zıl ordu erkanı har,biyeei ikinci 
bqkanı Maretal Tukatevski Pa -
Wl'e .. lmiztk, Banda bir veya 
iki rün kalacak ve bu eınada har
biye, bahriye ve 'hava bakanlariy
le 16rüfllleler yapacaktır. 

Bu sabah Marqal Tukatevaki, 

Suriyede yeni 
kanşıklıklar 

Çarpıfmalarda üç 
polis öldü 

Paris, 10 (A.A.) - Petit Pa -
risien'nin Suriye muhabiri bildiri
yor: 

Şam, Humus ve Hamada vazi
yet yeniden fenalaşmıştır. Evvel -
ki hadiselerde ölmüş olan yedi ki
şinin cenaze meramisi münasebe -
tile talebe yeni karışıklıklar çıkar 

mış ve polis silah kullanmağa mec 
bur kalmıştır. Çarpışmalarda yal
nız polisten iiç ölü \1e bir çok ya -
ralı vardır. 

Atinada iki cereyan 
Kabineyi bütün fırkalar mı 

kuracak; yoksa yahnız 
Venizelos aleyhdarla11 mı? 

Atina, 10 (Kurun) - Siyasi 

Hatip bundan sonra Miltetler 
cemiyetinin 16 ıncı madde hakkın 
da şimdiye kadar aldığı kararlan 
tahlil etmiştir . 

vaziyette hiç bir inkişaf yoktur. ============::ı=a 
Yalnız, iki cereyan görülmekte - nin de bu kabinede bakanlık al -
dir: Biri bütün fırkaların birleş - mağı kabul edeceğini bildirmiş -
mesile bir koalisazyon kabinesi tir. 
teşkili, ikincisi de Veniı:elos aleyh Bay Papaanastasyu da, kralla 
tarlarının birleşerek kabineyi kur- olan görüşmesinde koalizasyon ka 
malan. bincsi tavsiyesinde bulunmuş ve 

Kral bu hususta görüşmelerine kraldan nisbi usulün tekarrür t'tıniş 
devam etmektedir. Bugün B. Me- hir intihap usuJü olarak kalması -
taksa.sla ve Bay Papaanastasyuyu nı, zabitlerin liyakatleı-ine göre 
kabul etmiştir. Bay Metaksas kra- tefrik olunmalannı istemiştir. 
la bir koalizasyon kabinesi kur • Bay Demircis de bugün kr~ 1 ta
masını tavsiye etilli§ ve kendisi - rafından kabul edilecek ve ayni 

Dsssi bombardımanında 

1-1- _. - f, o - .. -
hastalar mıyClı? 
ltatyanlardan şımdıy• 

kadar harpte haç 
kişi Ölmüş? 

Adisababa, 10 (A.A.) - OiiJI 
bütün gün ve gece Habeşistan ylJ 
lasmm her tarafına dolu ile k• • 
rrşık müthiş yağmurlar yağ.nlf 
tır 

.Yalnız sivil halk arasında za'İ' 
ata sebebivet veren dünkü bonl • 
bardnnanl~r burada büyük bİ1 
nefret ile karşılanmıştır. Bilhal · 
sa içinde bir asker bulunnııysl' 
ve haftalardanberi yalnız yab21ıı 
cı seyyar hastahanelere bir tacel'Jl" 
mü merkezi vazif es:ni gören n~ 
sienin bombardıman edilmesı pt 
ziyade fena telakkiye uğramı~ 

Roma 10 (A.A.) - Harbı1' 
bakanlığı bugün İtalyan - tıı· 
bet harbi bathyalrdanberi ana "'' 
tan orduıunun verdiği zayi•t-' 
reımi listesini ne,retmittir. 

Bu listeye göre, ana vatan o~ 
ıundan 844 ölü vardır. Bunlat oJ 
dan 427 ıi çarpıfmalarda m~!.t 
dütmü9, 396 ıı hastalık ve dır 
ıervia sebepleriyle ölmü9, 4 ~ 
ıi aldığı yaralardan haıtabaııed' 
vefat etmittir. 17 kiti de ka~ 
tır. Bu zayiatın yarısından fı.f 
lası kanunusani ayına aittir. 

Roma, 10 (A.A.) - Yarı "'; 
mi mahfeller Pamini ve sorl~ 
kıtaatın hareketi dolayııile it.,, 
ka aavatı •leyhinde tezahü.-aı:.,, 
ku bulduğu hakkında ya ~ 
memleketlerde çıkan haberi 
yalanlamakta.dırlar. ,,,,,,,;, 

meseleler hakkında göri.işecekle~; 
<!ir. Bay Demircisin kraldal'l b • 

··te halde fırka liderlerinden rrıu M 
şekki1 bir dh·an akdini isti~ . .,ce , 
\"e ertesi gün de bu divanın toP 
lanacağı zannedilmektedir. 



............ 
Son fntmaluda 
bozulan fener 
Son fırtma1arda 1zmirin Mene

men feneri bogJ~upur. AJlka • 
darlar, buradan pçecek vapur • 
larm dikkat etmelerini yapqlar. 
dır. 

Yazuız Hilta11e .: 

KONGRELER 

~ lleretla lltt llalmfıaı 
Kmlay .-..ıu ima ta .. ID 1118 ....... •ancı• 14 .... t ı•• ........ 

n1 ••t ıe dl topla111ca1mw Jt*"' '*"' 
-------....-ııı~-----~ J amn o cBn w uatte IUbe mırlnlM 

lelmelal rica olamar4 



- , _&URUN 11ŞUBAT193e 

• Şehirde tetkikler f L0:::~u~;:=.~~~,~~.2 
A b 1 k 1 talebeleri Kurban Bayramında büyük 

r a acı 1 yavaş yavaş i bir ~~~~~~~~lerdi~EMURLARINA 

d k ık 1 
YARDIM - Belediye memurlarına ve 

Orta an a 1 Y Or ailelerine yardım cemiyeti gelecek pa -
zartesi günü senelik kongresini yapa • 

Büyük şehirlerde ancak yük 
baları tutunabilmektedir 

ara-

Hamalların vazi1etinden dün 
hahaetmiı, eskiden ımk hamalla
rmm ıirdiliü itlerin timdi kam· 
yonlar tarafından ıörüldüiünü 
,...lftık. Tetkiklerimiz, kam -
yomın aralaacılara da büJiik bir 
clarlte Ylll'chaianu 1öeteri1or 

Şehirde ne kadar araba nr. 

lınJan arabacılıiın himayeıi için i 
bir lôyiha yapılacajını duymuf - j 
talı. Hatınmda luıldıfına göre l 
bu layihatla, ltüçülı telairlerdc1 

tdai otomobili itlemiyecek, bu 
suretle arabacılılı yafayacaldı. 

ArabacJıfın YClfcunaı tlemek, 
arpa ticareti ve ziraatinin inlıiıa
lı tlemelıtir. bu yiiztlen atçılığa 
Ja büyiilı elaemmiyet verilir. 

caktır. Cemiyet ölen memurların aile
lerine üç maaş nisbctinde yardım et -
meye karar vermiştir. 1 

TAKAS HEYETiNDE - Takas 
heyeti son günlerde sık sık toplantılar 

yapmaya ba§lamı§tır. Heyet dün de top 
lanmıg, FranRaya ihraç edilen mallann 
: kseriyetinin takasa tabi olması me -
">elesini konuşmuştur. 

KOÇOKY ALIDA MEZBAHA -
Kartal belediyesi tarafından Kartalda 
asri bir mezbaha yapıldığı gibi Küçük 
yalıda da tir mezbaha daha yapılmı§ • 
tır. Şimdiye kadar her iki yerde de ko
yunlar ve inekler sıhhi olmıyan yerler -
de kesiliyorciu. Yük arabalarının vuiyeti nereye 

dolru ıidiyor? Dün bu meıele 
etrafmcla ufak bir arqtırma yap. 
tık. Otrendiklerimiz ıunlar ol
du: 

Bundan sonra Kartal ve Küçükyalı • 
da bczbaha haricinde et kesilmesine mü 

Şelarimide ancak yülı araba- aaade edilmiyecektir. 

lan tutunabilmiftir. Kam;vonlar. - ------------
yük arabalarına pek zarar vere- ,,_ _______ __.._,..._-W! 

memirtir. F alıat bunlann mikta· : j,aff.' a,t-' v-oluff da BiriDci plinda itini kaybeden 
'faJton arahalandır. Eıki hir ara
liacı olaİI ve adı Kihya diye ıöy· 
leailea Ali iuninde l»iri di1or ki: 

•- Mütarelıe yıllannda yal . 
na Sirhcüle 200 arcıba uarJı. 
"lfmii 7fl/aı l"funalı İfİn Sirhd· 
ile Nlria aralHı 6ile yolıtar. Ba-
7GİI meYflanında wes•n ..,..,,. 
Wtır il cırelHı vardı. Şimdi ora
ia 4a l6 cma6a llalmannıhr. Fay
ton ara6olanncn ycwône hlallil 
°dili ,_., AdolMJcr. 

El.,. 'A.Jtllar Ja olrruua ara -
IHıt:Jar 6a.6iffiin tarilae ltınfCI • 
cdfu. Hal6alıl 6ir ~olı felairle
rbrllMe araba itala )'Gflyor. Me
_,. Etllmele, üta;von Ue ıe'lür 
.....-. ara6cr .... Orlllia ,,,,,. 
li oı.molıilleri arahlcm pelt or
t•• ı;.u,,_.,..ıar 

· Vıdfile Zirat VelrMefi ttıra -

Sağ eli çarpık mı, 
değil mi? 

Bu ciheti tüzel tıp direk
törlüğü tayin edecek! 

rı gittikçe azalıyor. Bir kaç aen~ 1 

evvel SirlıeciJelti arabacılar, ara- ' 
kcılıiı bıraltaralı bir lıaç lıam · 
yon almı,LarJı. Difer iılıeleler · 
delıi arabacılar tla bunu illı fırsat· 
ta yapealılartlır. , 

Arabacılıfın ortadan lıallıma
•ı, ayna zanuıntla arabacılık ıan· 
atini de ortaJan lıalJırmqtır. Es-

1 

lıiden lıtanbultla araba yapan i · ; 
mtil.,laaneler r>tmlı. Şimdi bun· j 
iman aneaJr ilıi iiç tanesi YGfı· l 
yor. O alıi araba uılaları hep 
malelılerini tlefiftirdiler, bQfka : 
iflere •eçtiler. 

Maamalila ne olu11a olaun, a
rabalar bübiitün lıolay lıolay ta· 
rilae lı""ftJlftlU. Billaa .. a fayton 
cua6alcm... Sayfiye yerlerind, 
f4v'an ••J.olıaı Jaima vaaıya
calıtır.,, 

Sahte bir yüz liralık ve . 
Fota kinin beraeti 1 

Vaktile Yunanistandan geti . ı 
rildiği ve burada sürülmek ist.enil-1 
diği tahkikat mevzuu olan sahtP . 
bir yüz liralık meselesile ili~iği 

Şükrü isminde bir gencin 1s - bulunduğu sanılarak İstanbul a · 
faiıbul ağırceza hakyerinde mek • ğırceza hakyerine verilen Futaki· 
tep phadetnameai sahtekarlığı ve nin duruşması bitmiştir. Hak-yeri. 
bir kat elbise dlolandırıcılığ'ı mese- Fotakinin bu işle hiç bir ilişiği hu
lelerinaen .d~ması yapıldığını Iunmadığı sonucuna varmış, hak· 
yumqıtık. Ağırceza, bu duruşmı· kında beraet karan vermi~tir. 
ya ·devam etmiş, bir şahit daha K d Ah · 1 

öinlemiştir. asımpaıa a met. ! 
Bu §&bit, evindlen elbisesi ah Meh•edi tehdit mi etm;,?! 

nan R~'dın .. kız~rdeşi .Neclidır. Kasımpaşada, yanında tanıdı- l 
Necli.,. ~ır gun b~r .genem kapıya ğı bazı kızlar bulunduğu haldl' 1 

plcliini •.. I<a;deşının arkadaşı ol- geçen Mehmet isminde birinin j 
.Ciuiwı.!1 soy~y~rek. o~un .tarafın • karşısına çıkıp tehdit savuduihı 
d~ ~~a~~ış ~bı bır .Pus~la ve silah çektiği iddia olunan Ah -
l~~ı ve hır kat el~ısey~ a· met ismindle biri, genel savaman- . 
lıp aittiiiJıi, gelen o genem sag e- lığa verilmiştir. Tüze araştınna -
linin biraz çarpık olduğunu söy • ya el koymuştur. 
lemi§, faiat o gencin Şükıii olup • 
olmadıjını iyice kestirememiştir. Maksımde Hava Kurumu 

Hak)'eri kurulu, Şükrünün e • 15 şubat cumartesi günü .'.lk.~a- 1 

linde bir sakatlık olup olmadığ'ı • mı Maksimde Hava Kurumu tara- 1 

nm tüzel tıb itleri 'direktörUiflin· fından çok zengin bir müsamere 
ce tayinine lüzum görmü~, duruş- hazırlandığını haber aldık. Prog • 
mayı bu iş için başka bir güne hı· ramda Şark Garp musikilerile mil.' 
rakmıştrr. li zeybek ve Kafkas oyunların • 

dan başka Maksimin bu kere Av-
7 el• Aoio 1H1nagırına rupadan yeni getirttiği artistle . 
gidecek nlfmaneler rin numaralan vardır. 
Tel • Am panayınna fttiark etme- Hava Kurumuna r~rdım mak-

i• karar verildiğinden btanbul Tilrko- sadile tertip edilen bu kıymetli 
fiı mtrkezi, bu panayıra ıönderilecek gecenin fevkalade güzel olması i· 
sanayi ve ihraç maddclcrimUdcn nllnıu çin çok çalre.ılmaktadır. 
neler huırlamala baflanuıtır. Bu nü • ' 
muneler kutrlandıktan sonra derhaıı Pr11ı panal}11ln.a i~tirak 
ılnderilecektir. etlece/clere tenziıdt fJar 

Gelen buldag 
Din lttanbula Anadoludan otu.ı ton, 
~dan iki Jls on altı ton liman • 
la'*" da yinni bet ton buiday 'el • 
llllt ve bet yib seksen dört tonu satıl -
nqtır. 

Bq eylQldc açılarak 1 1 marta kadar 
ıürecek olan Prac panaysn buırhkları 
baflaauıtır. Çekoslovakya hükumeti, bul 
panayıra iıtirak edecek tüccarlara tren 
ve uir ücretler üzerinde yüzde elli ten
zilit yapacağını bildirmiıtir. 

Hikiyemü
sabakamız 

dirinciye 20, ikinciye 15, 
üçüncüye 10 Lira 

vereceğiz 
KURUN, san'atı teşvik, güzel ya

zıları tanıtmak emelile her yıl bir 
edebiyat müsabakası açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi -
kiye,, üzerinde açtık. Müsabaka prt
ları ve &önderilecek hikiye, üzerin • 
de aradığımız değerler şunlardır: 

1 - Mevzu serbesttir. 
2 - Şimdiye kadar neırolunmamıJ ..._ __ ~ 
3 ..-: 1000 kttttneyi ııeçmiyecek -

tir. 
4 - Makine ile ve kiirdm yalnız 

bir tarafına yazılacaktır. 
S - Şubatın sonuncu gününe ka

dar elimize varmı§ bulunacaktır. 
6 - Müsabakaya girenler, giSn -

derdikleri hikayelerin altına adlan
nı yazmıyacaklar, herhangi bir iıaret 
koymıyac~klc:r, yalnız mUsveddeleri
ni kendilerinde muhafaza edecekler
dir. 

7 - Tanınmıg muharrirlerden mü
rekkep bir jüri heyeti, gönderilen hi· 
kiyeleri okuyarak birinciliği, ikinci
liği, üçUncütüğü kazanan hiklyeleri 
teıbit edecek, bu hikayelerin ilk sa
tırları gazetede neıredilecektir. Mü
sabakayı kazananlar ellerindeki müs
veddeleriyle idaremize geler(k ka · 
z;mdıklannı bildireceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin· 
ciliği kazanana t 5, UçUncütuğii ka • 
zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· 
kiyeleri 936 ~tının en güzel hiki · 
ycleri olarak n~redilccektir. 

* Hiklyeler bugünden itiba . 
ren yazı itleri müdürlüjüır.üze 
ıönderilebilir. Z•rfın üzerine 
"Hikaye miisabakaıı,, kayd· 
konulmalıdır. 1 
Kızılay Kurumunun çarşı 

kolu çahş maları 
Kızılay kurumunun Çarşı kolu 

dün senelik kongresini yapmıştır. 
Kongrede idaı·e heyeti azasından 
Bay Rahmi bir senelik faaliyet 
raporunu okumuştur. Bn rapora 
göre bir sene içinde 487 çocuğa 
ayakkabı verilmiş, bir çok kimse
siz ve fakirlere yardım edilmiş • 
tir. 

Çar~ı esnafının yardımile bir 
sene içinda 2162 lira toplanmış • 
tır. 

Yeni idare heyetine Hüsnü1 

Seyfi, Rahmi, Ardaş seç:Idikten 
sonra toplantı bitmiştnr. 

"UltUr ltl•rı 

'"I okatianan hoca 
Mecidıye ~oyunde çirkin 

bir hadıse oldu 
Evvelkı gun Mecidiye köyün -

de çirkin bu hadise olmuş ve bir 
talebe velisi okul öğretmenlerin -, 
den birini koy kahvesinde tokat • 
lamıştır. Ugrendiğimize göre ha · 
dise şu şekilde olmuştur: 

l\1ecidiyeköyünde oturan şoföı 
lbrahimin Mecidiyeköy ilk oku • 
luna devam eden Şükran adında 
küçük bir kızı vardır. Kızın ar -
kadaşları arasındaki çalışma du -
rumu zayıf olarak tanınmış ve sı
nıf öğretmeni olan Bay Faik de 

Z AY t 
İstanbul ithallt gümrüğünün 22901 

sayılı 18-3-934 gUnlll beyannamenin 
ikinci nilshJsmr zayi ettim, y11tiıirü çı· 
karacağımdtm eskisinin hükmU yoktur. 

B.N.~u 

• • • 
tstnabul itbalit gümrUğUnUn 10860 

sayılı 4-9-933 tarihli beyannameden 
ifr,z edilerek an bara bırakılan B. N. K. 
mukalr J numaralı ı ıandılr llüdilcü 
makinanın müfrez ordinaryosunu zayi 
ettim. Venir;ini alacatundan nldainln 
hükmü yoktur. (V. No. 13459) 

B. N. Kazanciyan 

Patrigin mir 

HALK OPIRETI 

Bu akp.m 111· 

20,30 da 

Bu ak?S:, 
20,80 

Gecikea oJI 
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Yabancı Posta 

enginlikten kurtuıamıyan 
bir adam 

Kırkından Sonra 
Azanı Teneşir Paklar 

f Atalar lkO 1 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
liil 42-ll-

Eflitunlular, morlular . 
Esseyid şaşırmış, sonra kendini top-
layıp zıplaya zıplaya yürümüştü ••• 

Di7Gf/Mloı. 

diller. Hacı, bir kara katb 
gözlü görür görmez birden sen • 
deliyor, benzi kül kesilerek topuk 
çalan beygirler gibi topuk plma. 
ğa, baPAklan birbirine doı.a
ğia, ardından tökezlemete ~h • 
yordu. Kendini toparlayıp akh 
başına ve rengi yerine 19Jirken, 
gene kaşlı gözlü bir levend en • 
damlı ile karplapnca teR8 pu • 
IUlaJ'I falll'l1oıdu. 

Batfle lleriJl liMıeıek mı • 
rdclandı: 

- .oteki 1ar kahveli daha mu
vafık olsa~rıekl JU>1' ,.~, 

Biıinci gazinoııu~ven~ 
den indiler. 16, 20 adnn yfhilyüp 
ildnelsfnhı merdfveninclen çıktı " 
lar ... 

DAni da ayni sendelemeler, 
topuk çalmalar,· tökezlemeler ve 
ayni renkten renge girmeler ber • 
devam. 

O ahseni takvim üzere yara • 
tılmış mahlfikai bibedel, hiç bir 
taraftan arzı didar etmiyecek mi 
Yarabbi? 

içi içine SJğamıyonh Kahve 
tiryakıisi adam, önündeki kahve 
buz kesilmişti de haberdar değU
dL Hararetten yanıyordu da bılJ\: 
dair buiulu soğuk suya dudak 
detdirmiyordu. Eflitunluya dail' 
dilinin ucundaki suali de bir ttir
lü soramıyor, ter döküyor, aolu • 
yor, bpnahyordu. 

Artin bu hali sezmiyor defil .. 
di. Seziyor fakat başka cihete 
hamlediyordu: 

- Gözüııı, gözbebejim, JriSz 
bebejimin içi tefekkürattasm. Me 
ditasyon ummanına dalıp gjtmip 
sin. Allaha tükür Oküayan defi .. 
lim, Horozyanmı, Fuzuli, Nab1 
kırabnda bir poet bulundujun<!an 
behredamn. Denınun& kıJak sa& 
timanlar doğoorsa mumaUeyhlerl 
güzellikle atlat (Şimcik oldipe • 
yim, başka bir dem sadnma bu • 
yunm ! ) hital>ında bulun. Bir IÜft 
tuluu eematen mukaddem, hO!'OB' 
lann fervadı hendmında bunt'a 
~elelim. Ortalık J?ene tenha iken 
bir kenaar çekilelim. Bak sema .. 
ya: hak çamlara... Al eline kA • 
htla kalemi; kalprihmdald si • 
nuhatlan hani hani yaz, ee•her • 
leri ardarda diz, lmyumealufunun 
m~urasmı göster. 

IArlluı wer) ------(2) Şimdi, (Ltlna park) 10 hhmda-
tu meydandır. Birinci pdno ,.._.,. 
tır. BucUnlril <:Lana park) Udncl pıi• 
nonun verin4edir 
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• • • Şundan • • • Bundan ~ 

Eğer Eski Yunan sporları canlandırılıy 

Sevgiliniz sizi 
sevmıyorsa ... 

Ameril<ada 
Bunun da derbat 

çaresini bu•a
caksıoız' 

Amerika topraklannda elinizf ve
rilen herşeyde arqtıracağmız 

nokta şudur: 

Acaba 
Reklimmı? 

Esiri Yancınidamn lda.ilı ıparlan Atina geftfferİ arasınlla yenı11en caıyanmaıa Otlfltlmlffır. 
i'in tam 2600 yıl önce yapıldıfı pbi maslar ve müsahaJıatar hazırlanmakta ve Yunan wengleri 
-6akalara alıi Yunanlıların tarzında ittirak etmektedirler. Kılıç, lıallıan ve millerle mücelaltd 
geftffer, eooela •Jireileri selGmlıyar, tlalaa ıonra da oY..nlara bQflıYorlar. Bu ağır kallıanları 
yan geftffer çıplak ayalt.larla dolaımakta ve aon tlerece alır talimler görmelıtetlir. OyrınlarJa 

• lak olanlara birer luırma Jalı taktim olunuyor. 
Eslıi mmanlan Ytıfatan bu oyanlar Yanan halla tarafından rağbet görmekte ve büyülı Fıala 

oyanları seyre lıopnaktoıJırlar. 
Ba altt ıporlar seyyahların tla Jikkat gözü,,e çarpayar ve alıi Y unaniıtanr . hatırlattığı. Hl 

yenülen t:anlantlırJıfı irin en der İn zevlıle se,.·r,.,/:ı;yor. 

------------ ------
Ağırlığınca altın!\ işkenc deDil tııilsa 

H~-.,-...--~-...,~-ta~~~~~~-

Amerikada ilancılık 
Cetltlelwm, 24 Kônrınııaani 193'' tırmak. Ba§ka türlü olmasına za. 

Bizim Türkiyede (ilin) denin- ten ~kin da_yok, ~ilan edi-
e akla ya gazetenin son sayfası • l~n. b~ malla ilin ~dilmiyen başka 

na sıkıştınlmış bir kaç zavallı sa- bınnın arasında~~ fark yok, me
tır, yahut ta Taksim veya Emin().. sele alıcmm fi~ çekmek, onu 
nü meydanlarma asılmış sinema o malı başka hır l81Dlle anmaktan 
veya diş macunlan ilim gelir. J menetmek. 
Halbuki Amerikada hangi t&§I l1ln edilen şeyler nelerden iba-
kaldıreamz altmdan {il&n) de • ret? Diye sorarsanız söyliyeyim. _ ""'""'""'"' .. """' 
nen nesne yüzünüze sırıtıyor. Eli- ~~ekten tutun da sakıza ve ~ 
Dize ne alsanız acaba ilin mı? tüne kadar hefley, her vasıta ıle 
Diye şüpheye düşüyorsunuz. Me. ilan ediliyor. Her köte ~ında, 
sel& gündelik bir gazetenin ilk radyoda, guetelerde şu sö~Jerle 
sayfam bizde elmeriya önemli karşıla§ıyorsunuz: ''Ey ahalı, ek
ha.aislere ayrılmqtır. Burada mek yeyiniz, ekmek insana kuv • Kdtl bir mman önce ~azeteler 
h gazetelerin veya mecmuala • vet ve mhhat verir, likin yediği· )'Glftlftl. lımaililer, oe lrenlt ta
rın ilk sayfasında fiSyle gir satırla niz ekmek bizim y~p~ığımız e~ : rilt lıitaplannJa "auasin,, ler, ya
karplapyol'BUDuz: "Tırmi sene m~~! elde. edeceğiniz f!yda ~ ni "ararltqler,, aJı,la tanılan ce
mide ainm çeken bir kadın niha. mısli<fk ve ılh. Yahut ta Sevgıli- maatin bagiiniü reisi olan Ağa 
yet külbastı bile yemeğe muvaf • niz sizi sevmiyor mu? Hiç kCJrk · itan, cemaatinin bcquaa geçmai
fak olmU§tur. Sa.km bunu entere- mayın, gelecek sefer ~ ~U. nin ellinci 7tl JlSnilmi nriincuebe 
san bir makalenin ~angıcı zan. mem ne sakızı atınız, goreceksi • ti,le, banlar taralınJarı tartıJmq. 
netmeyin. Hayır. Yamn sayfa kap niz ki dişlerinizin beyazlığı ve teraini11 6ir ıösiiıN hnJdi. 6ir 
hyan bu aözde havadis, bir mide nef~ tatlılığı ile onu mest &'hiine Je altın lıonmuf, Aiahan 
iller ilAmndan başka bir şey de- edeceksiniz.,, Ve daha neler, ne • 25 bin Jlltın aiırlıfım/o gelmif. 
ğildir. ler, hiç akla hatıra gelmiyen u • Bir luılrilıatten lala bir masa· 

llln edilen şeyler hiç olmuaa sullerle siz! bu ilin~n o~a~ la 6enziyen 6a haditenin oaih- Raiml.~ görJiiiiiniiz bir raval itlrencesi tleiilJir. Ka 
yapılan fiizel baca it. •. -nüll8P.I 

altıntla lıa:nıamcıları için 
iddia edildifi gibi iyi olsalar bir mecbur ediyorlar. 8I;Z .de, işte~ ıs- laruwlan 6in.ini tle bir ln.Ua ıonyer'de paztJf' giinii bir aalontl1J 
sey delil Mesell bir nevi gazoza temez, aldığınız şeyı illn edilen m~a •ördiilı. Ba raina- Jır. Jürilerin, yüz güzellili tair. 
benziyen. "Coca Cola,, denen bir markadan almafa mecbur olqyor- Je Prllen terci gön. altın il• lıa h yolda yapılmı§tır. 
içki o kadar i1ln ediliyor ki nere- sunuz. tlolJrıralan gözdür. Aiahanı tart- --------------------"'f": 
ye baksanız Şimal yıldızı gibi gö.. • Lehigh,, iinioersitesi mala memur olan zat tartıyı ar ğer sahalarda ciddi bir tahsil v~ı· 
zünü.ze ilitiyor. Gece kırmızı ma- Devam ett.iğim (Lehigh) Uni- llMa, elıaia:s, tastamam YGP • meğe muvaffak oluyor. Oyle ki 
vi elektrik ışıldariyle sokaklan versitesi bütün Amerikada ciddi. md ifin afraşmakta ve terazi,; bugün Amcl'ikamn en tanınmı 
siisliyen bu isim ahalinin beynin• yetle tanınmış, daha ziyade yetiş- .on derece Jilılıatle •özetlemek üniversitelPri11rlen me?.un tatebe 
de o kadar yer etmiş ki herkes tirdiği milhendislerle meşhur bir '""İr· ler, (~high) mezunlan karla 
bir yere gidince mihanild bir su. müessese. Amerikalılann decjiğiı---...------.---·ı kolaylıkla i~ bulamıyorlar. (Le 
rette ağzından "Coca Cola,, ismi- gibi "By theirworks ye shall kiıov ding, meşhur George Vaşin~on high) ünivP~itesin;t"rı mezmı ,...1 

ni kaçıveriyor. Zaten Amerika • them,, yani "Onlan bıraktıklan köpıiisü, Nevyorkun yer altı tram. mak diğer mckteı lere nishc tı"n 
da ilandan elde edilmek istenen eserlerden bileceksiniz.,, (Lehigh) vaylan, dünyanın en büyük vinçi, güç, liı.kin elı:le edilen netic~de c 
netice de bu. Satmak istedikleri mezunlarmm eserleri ise bfitün Panama kanah bunlann hepsi nisbetle büyük. 
mah daimi surette gözünüznn lS- Amerikanın iftiharla gösterdiği (Lehigh) d~ çıkan mühendisler Ben (Lehigh) da "Education 
nflnC!e tatmak, bu isimle kafanm Nevyorkun ve dünyanın en btlyük tarafından yapılmış eserler. Ma · ve lngiliz edebiyatı sahalanndr 
1f1bmek, *J bunaltmak ve bık • binası olan Emnire Stılte 'Rn!l - mafih flehia-h) üniversitesi di • tahsil ediyorum. Universitede vt 

hütün Bethleheın chrinde 
ne Türk olmaklığım dola 
ziyetim diğ'er talehe'erden 
ınÜşkül. rünkü Türkü be • 
kacağım intibaa göre tak 
c•eklerini hiliyonım Bund 
vı elimrlen ,PMiii lcadar 
"alı~mafa ''P. nı1.' ffak 
tr.ıyrPt edivorunı. 

( Lehigh) üniversitesind 
'<adar talebe var 'F.kMrlsl 
cocuklan, öyle ki her t 

bir hususi otomobili var. 



Dört Bir Taraftan 

Mari Stuart 
Katerin Hepbörnün iatanbulda an· 

cak bu sene bir filinini görebildik. O da 
kendisinin en !cuvvetli filmlerinden aa • 
yılmıyan °'A§k senfonisi,, filmidir. Bu • 
na rağmen, bu yıldız o filminde de ar
tistlik kıymeti batckında mUabet bir fi. 
kir vermif, hattı filin eıi Şarl Buvaye
yi gölgede bırakacak kadar mevzua hl· 
kim olmuıtur. 

''Küçük hemfire" , "Silviya Skar • 
1et,, ve "Alis Adama,, filmlerinin yıl

. dm, yakında yeni bir filin çevirmele 
baılıyacaktır. Rejiaörlilğilntı Con Por • 
dun yapacağı bu film, tnptere Kra1i -
çesi Elinbet tarafmdan bap kestirilen 

Şarlo, diğer adiyla Çarli Çaplin denilen lromilcin "Yeni zaman
lar #ilminden bir sahne. Bu sahnedeki komııma, giilünecelc fey mi, 
d:.U.U? lıte: - Ben lrocamı görmeie geldim. O dahan Pıt 
caa yedi. - Neden hôlıimtlen ıelaat dilenmedin1 - Dll..dU.... 

ama dohandan bir gün bile lala vermedi! 

takoçya Kraliçesi Mari Stuartm haya • S v k K J d • 
tma ait olacaktır. tldsi ara11ndaki taç ve ogu ar ŞI a D 1. 
taht kavpsma, raldplile ve bundan - - - - ------

~kad:.::! !:~~:" :!ryz::e~: ''Yeni Zamanlar,, Şarloya 
zırlamyor. Bu senaryo yazılırken, bil - lJ v G t • • 1 
yük bir edebiyat eseri olan Pridrib fon dur e ırmıyor. . 
Şillerin "Mari Stuart,, f&htrajediıinden l!i 

°Aloll Men]u le lıann Ven Te.Jeyl, Holiouilun-eit-,.ı giyinen 
tllti aaydıyorlar. Biribirlerile tam mana.ile anlapyorlannlf. Mea..._,,ar. Yalnız evlenit tarihleri pelc alci değil: 25 Aiudos 1934! 

de ilham alınmaktadır! Komik Şnrlo diğer adıyla Çar-l yapmağa razı olmuştur-. . 
li Çaplin, eski zamanlardaki şöh- Kendisine eski zamanlardaki 

Dansöz PafJ/ova retini kaybediyor. Son filmi olan filmleri gibi uğurlu gelmiyeceği • 
Pavlova. bir müddet evvel ölen bu ''Yeni zamanlar,, filmi, ona uğur- ni aklı kestiğinden, değişikl~klkaer 

dansöz. bütün dünyada töhret edinmif lu gelmiyeceğe benziyor. Netekim yapılmak üzere, filmin Amen • 
olan bir dansözdür. Onun en meıJıur bu film ilk defa hususi olarak da gösterilmesi zamanı geriye a • 
dansı da "Kugukuıunun ölümü,, dan· San Fran.tikoda bir çok davetli tılmıştır. Halbuki daha evvel No
aıdır. Şimdi bu dana yıldızının yapyı- hazır bulunduğu halde gösteril .. elde olmasa bile kanunusani or • 

"Samanyolu,, ı ... - - -
Yarıda Kaldı,.. Baştan Çevrildi! fiil& ait bir filin yapıhmttu. m1a. ve seyredenlerden mühim bir tasında gösterilmesi tasarlanıyoı-

DanaözOn kocau tarafından hanr - ~ 
ıanmaaı itile uirqılan bu filmde menin kısmı hiç beğenmiyerek duaak du ! 

Harold Loydü lstanbulda en 
8?n "Kedi ayağı,, isminde göste · 
!'ilen bir filmde görmüştük O 
filmde kıyasıya komik oynayış 
~rzuu değiştirmiş, biraz ciddi 
b~. tavır almış ve bu tavır, ken • 
disine ya~ı. Gerek o film, 
1erek o filmde Harold Loyd ya•. 
ltrganmıştı ! 

r a . 
• arisite lldıftin bir IUminJe 

lil'fl:~ L..__ -'b" b" "b" • hıa ,.., U11 a ue, ın ınne •• • 
ti.,. 1"""eni bir takım zincirler -
a ' zirla llİ6İ •eçme yapılmqtır. 
~la elbüe, tam 31 kilo •eli· 
~...,. Ve Brigite Helm, bana 
;;-an4a taplıfı arada laanı
"-a "•ecai de tam 31 İmİf· Brın
.. lf, 6ala.eclen Alman •azetai, 
L Clld talaamrniil edebildi ba yii
;;. l1111fwia1 Berelıet oenin, afır-
~rol mlitehammil, güçlü laıv.,._. ., • .ı,,..,. ~.,..,,, 

Harold Loyd, yedi aydanberi 
bir film çeviriyordu. "Saman yo .. 
lu,, ismi konulan bu filmin tamam• 
lanmasr, filmin rejisörlük işini 
birlikte yapan Les Makkari ile 
Rey Makkarinin ve filmde esaslı 

rolü olan Adolf Menjunun rahat. 
sızlanmm dolay.isile bukadar sür-
müştür. . 

ıeyabatleri, danllan ve teknili ca.teril- bükn\üşler, bir kısmı da "Altına Yapılacak dıeğiı:;iklikler .. fil~ 
mekte ve pliktan Pavlovanm aesl de ;. hü~,, ve "Şehir ışıklan,, film - kurtarabilecek mi? Çok şuph~lı 1 
ıitilmektedir. Kocası M. Dandre, kan- Ierine nisbetle daah iyi olmadığını Çünkü bu filmde artık hoşa fit • 
mun hatuunu canlandırmak için bu ve bilikis hayli cansız ol(luğunu mlyen asıl kendisi! Kendi kendi • 
filmin hazırlanmam ftile JOl'IUDİuktaa . söylemişlerdir. sini nasıl değiştirebilecek? O da 
rahataızlanak cakd~ çobuk uı~ bil : Komik Şarlo diğer adıyla Çarli kendisinin bileceği... daha doğru. 
rısını pe sev ~""""• r U&YJtu • k 4·ft b.l · ,... · ı ~ d bah zere baprmal- ı.,..~. Çaplin, daha ılk ortaya ·onuşwı su ı emıyecegı ış . ..;unu a -

fL 
1 

filminin böyle eouk karşılanması se katalım: Filmde llkırdı söyle • 
Aşk, Menfada/ na çok: kıznnştll'r Hiddetini biraz menin aleyhtan geçinen komii 

teskin ettikten sonra, yapılan iti· Şarlo, ilk defa olarak bu ''Yem 
razlar üzerinde 'düşünceye dal - zamanlar,, filminde perhizi boz • 
mış, ~trafındaki bazı kimselerin muştur. Sesinin gayet bed bir see 
tavsiyeleri de göz önünde tuta - olarak kulağa aksettiğinden de 
rak, filmde yer yer değişiklikler fıahsediliyor ! 

Amerikanın oldukça yeni yıldu:tarm
dan Meri Kar1ay1, ''Atk menfada,. il • 
minde bir film çevirmek için fııciltere
ye celmiıtir. Bu film, yı1dızm fıı&iltere
de çevireceği ilk mm olacaktır. 

Uç kişinin birden hastalanma
sı ve bunlardBn ikisinin rejisör -
liiK, birinin aktörlük işini yapan• 
lar olması filmin tamamlanması • 
m bukadar geciktirmiş olmıyacak
tı. Hemen ayni zamanda hasta • 
lanan iki rejisörle bir a.14ör, biri- ..-----------------------------------------------
birini müteakip iyileştiler. Fakat 
filmin çevrilmesine engel, bu su
retle oıtadan kallanadr. Yeni bir 
engelle karşılaşddı. 

Hastalananlardan en sonra 
iyileşen Adolf Menju, o kadar 
zayıflamıştır, ld filmin tiaş tara. 
fmdaki görünüşü ile hastaJanıp 
iyileştikten sonraki görünüşü, çok 
fark barizleştirmiştir. Bu farkın 
perae üzerinde ayni ad8mm de • 
ğil 'de onun yerine bir oaşkasmm 
oynadığı zehabini uyandıracak 
'derecede olduğu neticesine van • 
lmca, filmin çevrilmesi yeniden 
duraunılmuştur. Filinin bu fark 
göze çarpmadan telanillenebil -
mesi için buşvurulması gerelC ça • 
re nedir? 

Once çevirme işine bir müd • 
aet daha ara vermek ve Adolf 
Menjunun vücutce toplanmasına 
zaman bırakmak akla gelmiştir. 
Ukin, ne kadar beklenilecek? 
Hastalıktan yeni kalkan adamın 
ne kadar müddet içerisin~ topla. 
nabileceği kmirilemeyince, bu işe 
sonu belli olmıyan bir mücMet i -
çin ara vermek muvafık sayılma • "Papaza liarp INılıire,, imrl ıiltuiltı 'Alnamrytitla reorilen Rr IUnileli iltil mdmtıraltınnın ,..,_ 
mıştır. Hele bu arada başka bazı lifi billuıua matlaediliyor. Yulcantla bu lilmJen bir tlai aalmai •öriiyormma. Erlıelc yıltlız Pai 
artistlerin hastalanması ihtimali Rifter, luıJın yılda Doriı Krayzlerdir. Köpefe •elince, ••. lilmJe rolii olan mı yıldızın erhlc mi, 
de düşünülünce, fılmi bir an ev· yoha tlifi mi oldrıfu lraamıntltı bir imlaa ratl""""1ılc. Yalnu atlı malum. Bu av lıöpefi tö1'e pıft
vel bitirmek esasında rsrar e"dil • rılıyor: T aao! 
miştir. Bunu temin. zayıflıvanm 1-----.... ------------------............ _. .... ___________ ..... _ 
yerine ancak başka bir aktör ge. bu kadar zahmet ve masrafın bo-
tirilmesile imkan dahiline gire • şa gitmesi nokt.amndan bazı iti • 
cek ! razJar ileri sürülmesine rağmen, 

Filmin baştan ortaya dofru Acfolf Menjunun semirmesinin bek
bir liayll çevrilmiş olmasma göre, lenilmesi ve yataktan kalktıktan 

sonra çevirdiği kısa bir parça ke
silerek işe devam edilmesi teklifi 
reddolunmuş, başka bir aktör bu
lunmuş ve film baştan çevrilerek 
Actolf Menjusuz oıtaya konul -

muştur. Yalnız, kocasile birlikte 
filmde rol alan kansı Veri Te1 .. 
deyJ :filmde kalmış, "Saman yo
lu,, , kan, kıJcayı perde üzednde 
birbirlerindlen aylnmgtır ı ı " 
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Teni ev •• BORSA 
to. 2 - 93& 

~ (Bllf taralı dünkü sayunuJa) 

Evin pancurlarından biri de 
açılmadığı için gündüzün ışık ya
Kılıyordu. Bir kimse dıe pancurla
n açmağa cesaret edemiyordu. 
Doktor bu hali görünce: 

- Aman birader, dedi, bu ne 
hal T İfrattan ifrata gitmek çok 
yanhftır. 

Avukat, gözünü açan, kendini 
uyandıran doktorun böyle söyle .. 
diğfni görünce hid~tini yeneme
di ve bağırdı: 

- Artık sen karışma! .. "' 
lnamlmıyacak gibi göriinür 

sa de hakikatte avukat hu kızla.. 
mı bir gün evlenece\derini aklın
dan bile geçirmemişti. Günün bi • 
rin"de kal"l'SI ona bu bahsi açtı. O 
aa: 

- Pekiıa ! dedi, düşünelim ! 
Fakat clişilnelecek olan şey 

neydi? Kızlar müzayedeye çıka -
nlacak değildi ya! Günün birinde 
lmmıetleri çıkar, ve birer birer ev. 
IenirlerO.i. 

~'vuKat, araaa mühim birde
iifiklik geçirdi ve kızlarile daha 
aamim! konuşmak, onları biraz 
'daha okşıyarak gönüllerini hoş 
etmek: istedi. Bir gün onlara: 

- Annenizle beraber hep sizi 
düşünüyor, sizin istikbalinizi sağ
lamlamak için çalışryonım. Evi -
nizde, çok şükür, birer kraliçeoen 
farksız8ımz. Daha ne istiyorsu • 
nuz? Köşkümüz saray gibi, her ta
raf ışık ve aydınlık içinde yüzü -
yor! 

~ki~tte her traf ışıl{ ve ay -
&n'.lı,k ~ipde yUztıyordtt. ~n'ktl 
avukat bütün pancurian yeniden 
açtırmıştı. 

Avukat, kızlan uslan.dridrğma 
inanmıştı. Çünkü Leyla, Sülieyla, 
Mualla, Necla, hep 'dikişle, na -
kaşla meşgul oluyor, öıxü örüyor, 
pazarları babalarile birlikte ge • 
zip dolaşıyorlardı. Avukat, evinin 
dışını da kontrol altına aldığı i . 
çin haylaz erkekler birer birer 'da
ğılmış, ve görünmez olmuşlaraı. 
Yalmz mübaşirin oğlu tekairlere 
tehditlere aldrrmryarak, civarda 
dolaşıyordu. 

Bir gün Leyla, babasının çok 
sıla ·dostu olan doktorla konuştu 
ve derdini dökerek babasının ar -
tık evlenmesine karşr gelmemesi 
içtin araya ginnesini rica etti. Dok 
tor, bu arzuya muhalefet etmedi 
ve arkatlapm bir kenara çelCerek 
,alvar'clL Y akaidr. 
~wbt derhal evine koştu ve 
- feYli nereoe? Diye bağır

C1ı. 
Leyli, yavaş yavaş geldi. A vu· 

kat tekrar 1>alridı: 
- Dotonı sen mi bana gönder. 

"din? 
- Evet. 
- Muvafaliatimi istemeğe cür-

et etmişsin · 
- Evet. 
- Bense muvafakat etmiyo • 

nım ve seni tel'in ediyorum. 
Bayan yalvardr: 

Yazan: ö. R. Doinal ' 

Bayan oda oda dolaŞ.ı ve her yer
de ince bir sesle: 

- Leyia, Leyla! Diye inledi. 
Fakat Leylidan bir iz yoktu. 

Bayan, derhal doktoru çağrrttx ve 
kocası uyanmadan vaziyeti an . 
lattı. Doktor, teselli vererek: 

- Meseleyi bana bırak! dedi. 
Darbe gerçi çok ağır. Fakat ben 
vaziyeti idare ederim. 

Doktor, avukatın odasına git· 
ti. Avukat henüz uyanmış, dok • 
toru görür gönnez evde birinin 
haştalandığmı sanarak: 

- Kim için geldin? 
Diye sordu. Doktor: 
- Bir kimse de hasta değil. 

Bu saatte gelişime ürkme. Böyle 
şeyler olagandır ! 

- Ne gibi şeyler .. 
Avukat öksürdü ve tekrarladı: 
- Ne gibi şeyler? 
- Bir şey değil. Leyla müba-

şirin oğlu ile kaçmış. Bu gibi ha-

lll&alarmda yddız lpreW olanlar, twı. 
rinde muamele rörenlerdir. &akamlar 
.... u de kapan" -*'• f17atlanı il!'. 

PARALAR 
•Loodra ı2t • •Viyana ~,. -

• Nevyork l2• - • lıladrld 17. -
•Parta L67.- * Berlln IIB, ·-
* lırlJltno ııı~- •Varıova 24.-
* BrUJrııeJ SH.- *Bud&pe,te :.:?ö-
*AUrıa ~· ·- • Bllkre, l~. -
*Cenevre Mo,- *Belgrad 6~ -
• Botya 2!- •Yokohama 8' -
• Amsterdam 88. -- •AJtm DlıO -
•Pra~ 111'>- •Bankııot 2IU -
• Stokholm 82 -

ÇEKLER 
• Loncıra ti22 20 • Viyana ı 2260 
* Nevyork O 606~ • lıladrld {> !lHO 
*Parla L2 ~i~ * Berlln ı 9i18 
* lılllAno 9 O!lııtı • V&J'IOV& 4 21~ 
• BrU"-el 4'. 7ô • Bud&Jlefle 4 4!J66 
• Atlna sa 98 • BUkref LOS IU2l> 
• Cenevre ~ '8W * Belgrad a4 82.IO 
• Bofya M 287f> • Yokohama ::! 7470 
• Amaterd&m ı 1 i07 * lıloakova 1090 00 
• Prat 111.17 ırı Stokholm 81195 

ıı-~~~~~~~~--~~~~ı 

ESHAM 
il &nam vw Tramvay voo 

•AD&dolu 28.lf> •Çimento l02ö 
ReJl ıu~ Onyoa Del. uoo 
Şlr. Ha)'riy lll CXX> Şark Del. t> OO 

•Merkez Bank 61 l'ıO Balfa 000 
U. Sigorta .00 Şark m. ecza 000 

diselerden çarçabuk haberdar ol- 11------------
mak daha iyidir. Sen de çocuk • 

Ponomontı ö.00 Teletorı 000 

l.tlkrazlar T•hvlller 
Iaşma ! • 1983 T.Bor. ı 2a 9b Elektrik oo oo 

Avukat yıKılmış, ve yüzü sa • ,, ",, n 2uo Tramvay ıu.10 
" ,, ,, m 221)() Rıhtım U 00 

rarmıştr. Darbe çok ağırdı ve u • ı.tnı:.Dahllll DôOO Anadolu ı 4306 

mulmadık zamanda ba§ına in • 1Crgeıı1t.Wt. u1 :ıcı Anadolu n ıs.oo 
mış· ti. ım A ıı ıo o ı Anadolu m ı tO 

• S. Erzurum 96. • JIQmeall A •7 ll> 
Avukat kendine geldikten son- --------------

ra: 

- Bana bakın! dedi, artık ou Zahire &atışı· 
kızı ölmüş sayıyorum. tçinizae Oirıt--------------.---11 
kimse de adını anmasın! Zaten ı.tu1ıa1 t.lcare& " ublre IJonumda 
daha 'dün ona lanet okudum. .....,... sena (ldlo> IDIMNeler: 

So ka "..J d ıc,. P. .IC§. P. 
nra rısma uÖn Ü: Nn'l: En u En çok 

- 'Art.IK bu kız öldü ve gömül· 
dil. Benim kızlamn, beni seven 
ve bana saygı gösterenlerdir. Git. 

ek.i&t.iYtW$"1 6df1ı.inJ ,,, •. , 
V1 "Fa.kit bir kaç gün içinde avu-
kat bir kaç yıl ihtiyarlamıştı. Ka
nsr ise ken'disinden beter bir hal
dıe idi. 

Ote taraftan, Süheyla ile Mu • 
alla başbaşa kaldıKça ablalarmm 
yaptığım yapmaaıkça bu evden 
kurtulamryacaklarmı birbirlerine 
söylüyorlar, sevgilileri de onlan 
ou yolda teşvik ediyorlardı. 

Leylanm kaçmasından on se. 

Buiclay (J111Du1ak) 7,15 

" (tert) 8,20 
,, (lmdca) 6,22,5 

~ ():eilllikd~ 4,2f. .,.. ı,ı 

Mıırr (san) 5,17 
Su..m 17 
Tiftiı (den) 80,33 

" (W.) 69,lt y..,. (An.dol) 47 .. (Tl"llba) 53 
Peynir (l»e;ru) 20 
Pamakpfı 36 
su ... ,q.. 40 
Saaar....Wçifti 2800 
Zenin& lılni çifti 2800 

1200 

7,24 
7,12 
7:JJ) 

64,30 
60,18 

59 
23,21 
39 

3380 
3350 

Tlld derisi çifti kiz ay sonra sıcak bir gün avu _, .... ___________ ...... 

kat, yemek sofrasında oturmuş,ı .. -----.---... ---. 
• SALI Çarpmı. 

bir hiyan soyuyorken mut bahta Takvım ı ı Şubat l 2 Şubat 
kansile kızlanmn frsrldaştıkJarı • ----.... ı 7 Zilkade I e Zilkade 
m ~itti. Merak etti ve kansını ça- oım dolUfU 1 oo 6.!'9 
gır.. dı. Cevap olarak kulağına hı,... aoa b&bfı ı 7 :31 ı 7.39 

'ı' 8&bü D&IDUI 6.10 6 10 
kmklar aksetti Kestiği hiyar di .. otıe aamua 122s 1228 
limi elinde koştu: bdDdl DA111U1 ıs.ıs IS,19 

AJrfam aamam r 1.s1 ı 7.39 
- Ne oldu? Ne oldu? ram aam&111 1909 19,IO 
Diye bağırdı. Kansı dirsekle- ımm s,20 S,19 

ka !'dm pge lflDlerl 42 4.'J 
rinden ya layırak : !'dm kaJaa lllDJerl 324 323 

- Sorma! Sorma! 
Diyebildi. 
lşi anladığı i~: 
- Hangisi? dedi. Ve karısı 

cevap verdi: 
- Süheyli! 
Babanın vaziyeti pek fena idıi. 

Avukat kendini topbyarak: 
- Zarar yok, dedi, o da öteki 

gibi aç kalır, sefil olur. Ben on • 
Iara hadlerini öğretirim. Onlan 
kaçıranlann hakkından gelirim. 
Haydi yemeğimizi yiyelim. 

dinneden savuştu. 
Bu vak'a avukatın beynini sars. 

tı ve avukat cansız bir ceset gibi 
yere yığıldı. Neyse, adamcağız 

yalnız bir baygınlık geçinnişti. 
Bir hafta awkatm köşkü önün 

de duran arabalar, eşya ile yük • 
leniyor. Ve eşyayı eski eve götü • 
rüyordu. Avukat, eski evine gi • 
ren kiracılara tazminat vererek 
çıkannış, :fakat kansına ve kızla· 
nna bir şey söylememişti. Ancak 
göç karannr verdikten sonra ka .. 
rısına: 

[!~=~~=~=~=~=~!==~ 
Yunan yaş meyvaları 

Mısır hariçten getirilen meyvalarıll 
kusursuz olmasına çok dikkat ediyor 

iskendcriyedeki Yunan Ticaret oda
ıı, 1932 denberi, Mısır piyasasının Yu
nan ymıiıteri için son derece mühim 
mahreç olduğuna dair verdiği bir çok 
raporlarla Yunan alikadar makamatı • 
nın dikkat nazarlarını celbetmekte bu • 
lunuyordu. Ayni oda, bu yemiıterin, 

mevritlerine iyi bir halde geıınel~ 
temin için gayet itinalı bir ıurctt• .. 
çilmeleri ve yerlqtirilmelerini de-~_; 
siyedcn hali kalmiyordu. Yunan ~ 
odası, bilhassa bu son nokta ili_..... 
fazla ısrar ederek Yunan me~ 
birinci, ikinci ve üçüncü olmak uıı-;· 

üç nevi tasnif edilmesini tavsiye Wf W; 
cihetle, ihzarına gayet itina göt~ .. 
cek ıeçme neviler için yüksek fiyat 
de edileceğini zikrediyordu. Mıar ~ 

1 

rüklerindeki nebatat hastalıklan _.,.. 
. ithal edilen yemitlerin her cihetçe;.:,, 

tSTANBUL 1600 m. _ 18 opera mu· ıunuz olmaları keyfiyetine gayet d,rtJ> 
ıilciıi. 19 haberler 19,15 kanıık prog _ miyet verdiği gibi Mısır ziraat nt 

ram (plü) 20 gitar (plak) 20,30 ıdüd- tarafından tatbik edilen ıon ahicaA; 
yo caz tango ve orkestra grupları 21,30 sar.ıede yemiıter için % 1 niıbe 
ıon haberler. SSat 22 den ıonra Ana • bir toleransa bile müsaade etmenıe)I" 
dolu ajansının gazetelere mahsus hava• dir. Mısır gümrükleri nebatat hal~ 

ları servisi memurla"nın ifadelerin' 1"' diı servisi verilecektir. , 
DERUN: 356,7 m. _ 18 dört elle re, Mısıra ihraç edilen Yunan me~ 

piyano 18,40 ıpor hab. l9 konser, 20,45 tarının ıcçiminde büyük bir aalih ~ 
konuşma. 21,10 varyete konserL 23 hah. mektedir. Hiç bir takyidata tabi ......-wl 

sızın Mısıra ithal edilen iGrit üzilJlll9'" 23,30 Münihten 23,40 danı müzüf. • 
BUDAPEŞTE: 550,S m. _ 19,30 E- müstesna olmak üzere, gönderilm~ 

nid Szanthö tar, ,arkı. 20,20 oda mil _ lan diğc::r Yunan meyvalannın ta ~ 
% 60 ı, kontroldan ıonra menııe...zi ği, 21,10 radyo piyesi. 22 hab. 23,40 ~ 

opera orkestrası Rossini: "L'ttalyana kabul olunmuıtur. İtalyanlar ise e1't 
in Algieri,, (uvertür) Takacı: aıuite pratik çalıııyorlar: Bunlann gönd ~ 
Concertante, Svendson: Carnaval de ği yemitlerden ancak % 10 u redd ' 
Paris, Dohnanyi: .. Schieter der Pier _ mektedir. Elmalar: İthal edildiği elfll, 

da •iddetli bir kontrole tabi tutuhll' rette,, (havalar) Veincr: Serenad. :r il' 
20 hab. 20,10 Jov. Rosca tar. tan ahfJ sına rağmen, 1934 ~eneıinde Mısıra 
BOKREŞ: 364,S m. _ l8,l4 plak hal edilen bilumum elmaların mikdl~ 

da mühim bir fazlalık vardır. 1935 konseri 19 konuıma. 19,15 kona. de • -
vamı 20 hah 20,10 Jov. Roaca tarafın • 3582 ton olan elma mikdarı 1934 
dan tan konseri. 20,40 ,an konseri. plak 4843 tona çıkmıştır. 

Yapılan §iddetli kontrol ıebebilc 'i'l'.
1 21,20 konf. 21,30 radyo orkestraaının 

nan elmalarının ithalinde mevcut tc senfonik konseri 22,30 hah. 22,45 ork. d ~ 
ımın gece konseri. 3,45 Fr. ve Alm. nakusa mukabil Birle§İk Amerika b 

kumetlerilc Türkiye ve A vuıtralya it haberler. 
Ul'U.V','v +.-• .J'7M-- ı.A..21\ ı,,...p. hal!hnda mühim fazlalıklar vardır. 

ve Skstuor (6 ki§ilik taganni grupu) • Armutıar: Her yerden!Ylısrra ıU>~ 
t k K t b K ky' . dilen armutların mikdarı 933 ıene ar. ons. os ra rug ve emens nın . tort 

1 22 l k · f 22 55 1 k 19.900 Mıaır hrası tutarında 677 .~ 
eıer er. a manca on • ' ara ı . u~'!I 

23,05 Fransızca konf. 24 Felemenkçe ken 934 senesinde, 28.~00 Mısır 
k f ı İ 1 k la tutarında 929 tona balığ olmuıtur. on. ıpanyo ca onuf111& r. 

MOSKOVA: 748 m. - 19 Grou • 
man tar. piyano kona. 19,30 plAk kon .. 
ıeri 19,45 İpolitov ivaniv'un ölümünün 
yıl dönümil münasebetile prof. Orlov i
dare9inde senfonik konser pr. da: Suite 
Calalane, Voroıilof marıı, "Asaia opc -
rasr. 

POSTE PARISI: 312,8 m. - 20,35 
plak 21,14 hab. 21,35 plik (hafif par -
çalar). 21,55 Marg. Pierry tar. prkt • 
tar. 22,25 reklim için konser. 23,10 
muht. eserler. kona. 24,30 plak (hafif 
musiki). 

ROMA: 420,8 m. - 17,20 Aımara· 
dan nakil. 18,15 Cetra dans ork. 20 
muht. lisanlarda konuımalar ve haber-
ler 21,35 senfonik konser. ı 
VARŞOVA: 1348 m. - 17,45 bütün 

Lehistan teganni ediyor serisinden. 18, 
15 keman konseri. 19 Tenor 21 ıenfo • 
nik konser. perde arasında Monjuko Ef 
sane (uvertür). Beethoven senfoni, 
Brahmı. Piyano konıeri. Dur, Veber: 
"Freischütz,, (uvertür). 23,50 fransız• 

ca konferans 24,10 caz. (pJJk). 
ViYANA: 508, m. - 17,05 maruf 

muganniler p1'kları: Enriko Karuzo. 
Geraldine Farar Paıkal Amato, Benja
rnino Gigli, Marion Telva v. ı. 17,45 
konferanslar. 18,20 konıer (Brahmı Eu 
gen d' Al bert 19 hildyeler 19.25 fran • 
aızca dera. 19,59 konf. hab. konf. 20,40 
Garmisch Panterkirhendcn nakil IV kr' 
olimpiyad sporlan. 22,35 konuıma hah. 
23,10 Romanslar (Theo Böhm Linhud, 
soprano). 23",50 konuıma. 24,15 Notı • 
tands orkestrası tarafından lrarııık kon 

Aoustrall}tıda yün 
fiyatları fırlıyor 
Avuıtralyada yün fiyat!arı fırta.-1" 

tadır. Eylt11 bqlanaıcında 12.9, ilk~"" 
nun sonunda 14.6 penı olan fiyatlar t:J 
di ıs pense çıkmıttır. 1 temmuıclaO ol,i 
ilkklnun 935 e kadar Sidneydc 11 d 

yon ı 5.1 7 o İngiliz liralık yün utı~;, 
pılmıttır. Bu milcdar 1934 ün aynı 
resindeki aattılardan 4.758.000 to!! 
liraaı fazladır. Son partilerin çOS-~ 

tnıiliz ve Japon mlibayaacıları ka~dl 
rmıtardır. 1935 - 36 mevsimi sa~ 
run geçen mevsim satı§larından. b " 
Avustralya için 280.000 balya~,...
olacağı umulmaktadır. Yün fiyatla 
sağlamlığı, ayrıca Birletik Anıtti)" 
Arjantin ve cenubi Afrika iıtihsala: 
azalmıı olmasından ileri gelmekt 

F1ansada biriktirilıll 
altın miktarı , 
Fran11z tahminlerine ıöre, F~ 

da huıuıi etbas tarafından bir~; 
altın mikdarı 35 milyar franga ~ , 
lup bunun bir kısmı Londrada bul 
maktadır. ~ 

- Aman! dedi. Allah rizası 
için fena bir şey söyleme. Güna -
ha girme! 

Avukat mutbahtan çıktı ve sof. 
~anın başına geçti. Evi, ölüm sesoo 
sizliği kaplamıştı. Avukatın ça • 
talr, ikide bir de elinden düşüyor, 
lokmalar boğazından geçmiyor -

- Bayan! dedi, artık sayımız =s=e=r·===================-=-=--=

Franaaya yapılacak bet milyat ~ • 
hlr bir İngiliz ikrazı için yalnn~ 11' , 
rar müzakerata ba,tanacafına dait il"" 
zı tayialar dola~ktadır. Frarısı• f' 
neıi, evvelce yapılacak bir anla,-~ 
zerine, bir Londra Bankalan ıcoıı~ , 
yomunun tamamına müıteri 1'•1:;._,. 
dileceği İngiliz liralık hazine ~ 
ihraç edecek ve bu bankalar koJl tofY 
yomu da, bonoların tngili• lirası el il' 
rmı hazine idaresinin emrine ıoıl rı:ıs. 
lacakhr. Alakadar Fransız ınedl11 ,f'JJ 
böyle mühim bir paranm naJdi, ttf 4' 
fiyatının dUııneıini mucip olacaı-' -4' 
şünerek bu İngiliz liralarının ~· 
kalmaır eıbabına teve11lil edecekl 'f" 

Fakat avukat, kızının üzerine 
yürüdü. Bayan daha çabuk aav • 
ranarak kızı odasına itti. O ak • 
tam bütün aile, zehirli bir gece 

Mı4I. 
Erte8I abah, bayan birdenbi-

re Leyllnm odasına koştu. Fakat 
LeylAnm yatağı bozulmamıştı. 

du. Sofradan kalkarken: 
- Bu evde bir uğursuzluk var! 

dedi. 
• • • 

Bir yıl sonra idi. Bir sabah a
vukatın üçüncü kızr Mualla, kim
seye göriinmeden ve kimseye sez· 

azaldı, bu ev bize pek fazla! O -
nun için bu evi satıyorum ve eski 
evimize dönüyoruz. 

Avukat neş'eli göriinmeğe uğ
raşıyor ve yeni evin boşalan oda
larında dolaşıyordu. Fa~at kalbi 
mahzundu. Hele bahçesinden ay
rılma onu büsbütün yıkıyordu. 
Çünkü artık biricik zevkr bahçesi 

idi. 
Ne yapmalı ki yeni evin uğur-j 

suzluğu aileyi altüst etmişti. 1 
Bu uğursuz evi bırakmaktan I 

başka çare yoktu. 
Kendisine göre bütün kabahat j 

onun uğursuzluğundaydr, haşka 1 

bir şeyde deği~di ! il 
O. R. Dofriıl 

YUNANtSTANA KERESTI ~ 
naniatan, müsaadesiz kereste ~ 
vaaak etmittir. Kereste ithal ed etil".'. 
bundan ıonra Yunan ti:aret ııeJ'' 
den mUsaade alacaklardır 





DiL VAZILARI 

YOL 
Uz 
a 

k 
ta 

Avusturya hudutlarını 
selimeti işi konuşuluyo 

YOL Görülüyor ki bütün bu kelime
ler bizim "yol,, sözünden başka 

bir şey değildir . 

( Üstyanı l incıde) 

J apon f ırkalarından yerli müfre
zeler ayrı larak Helumotoya sevk 
edilmiştir. 

Bay İbrahim Necmi Dilmen 
.timoloji, morfoloji fonetik ve se
mantik analizlerine devam ede -
rek "Yol, voie, via,, sözlerile "rah, 
ara, rue,, ve "odas, oymos, me -
thode,, ; "tarik,,, "tarih,, kelime -
!erinin etimolojisini gösteriyor: 

IH. - RAH, ARA 
Farsçada yol manasına kulla -

nılan "rah,, sözünün etimolojisi 
şudur: 

JAPONLAR SOVYET ELÇiSiNi 
ÇAGIRMAY A KARAR 

Yol = oi + oy + ol 
( 1) Oğ: Ana kök; manası im

ttdattır. 
(2) Oy: Ana kök mefhumunu 

kendinde tecelli ve tecessüm etti
ren süje veya objeyi vösterir a -
iikstir. 

(3) 01: (. + J) ektir; ana kök 
manasının onu temsil eden süje 
veya obje üzerinde geniş, müp • 
hem, umumi, engin ve şamil bir 
vasıfla tecelli ettiğini gösterir. 

Oğ + oy + ol = Oioyol 
sözünde baştaki ana kök, kendi. 
sini temsil eden süje veya obje ile 
kaynaşmış, baştadki vokal düşe -
rek, son fonetik ve morfolojik 
şekli almıştır: YOL manası, geniş 
bir imtidat demek olur, ki kon -
gre olarak "yol,, denilen şey de 
bundan ibarettir. 

(1) (2) (3) 

Ağ+ ar+ ah 
(1) Ağ: !mtidat anlamına ana 

köktür. 
(2) Ar: Ana kök anlammr her

hangi bir süje veya obje üzerin -
rle tekarrür ve temerküz.ünü an -
latan ektir. O süje veya objede: 

(3) Ah: Eelemanile ifade edil
miştir. 

Bu analize göre "ağ+ ar+ ah 
= a.ğarah,, ana kök kendisinden 
sonra gelen unsurla kaynaşmış, 

baş vokal düşmüş "rah,, kalmış -
trr. Herhangi bir süje veya obje ü
zerinde imtidat mefhumunun te -
karrürünü anlatır ki bu da türkçe
nin "ara,, kelemisinin aynıdır: 

(1) (2) (3) 

Rah = ağ + ar + ah 
Ara = ağ + ar + ağ 

Fransızca ( rue) kelimesi de bu 
sözlerin aynıdır. 

(Arkası var) 
Yolun abstre olan anlamı da 

bu kongre anlamdan çıkmıştır. 
Herhangi bir işte umumi olarak-======================== 

tutulan gidiş tarzına da "yol,, der Amerika bitaraflık 
ler. Bu halde ana kökün "imti • d "' 
dat" anlamı kafamızrn düşünü - kanununu aimı 
şündeki imtidada bağlanarak bir yapacak 
işi düşünmede zihnimizin umumi 

" Va•ington, 10 (A.A.) - Par-ve geniş imtidndr, o işte tuttugu - 3' 

1 lamento liderleri, parlamentonun muz "yol,, demek o ur. 
toplanbaı mayıs hidayetlerine ka-

Ana kökün ve onun yerini tu- dar geciktirmek maksadiyle bita
tan {yol) elemanının bir anlamı raflık kanununu derhal daimi 
da "akıl,, dir. "Yol,, un abstre an- bir kanun haline koymak fikrin-
1amr, ana köke bu mana verile - den vaz geçmiılerdir. 
rek izah edilir. Bu takdirde (yol): Senato dış işleri komisyonu , 
Aklın herhangi bir süje üzerinde başkanı Bitvan, komisyonun mu· 
geniş ölçüde tecellisinden ibaret harip devletlere silah ve mühim -
olur ki "meslek ve mezhep,, an · mat verilmesini muvakkaten ya -
lamlarile "yol,, da budur. sak eden kanunun bir sene müd-

11. - VOIE detle temdidi hakkındaki rapo • 
Fransızcada "yol,, anlamına runu pek yakında vereceğini söy

"voie", latincede "via"; keltcede lemi!tir. 
de "'\Vail, va il", "W eg,, kullam -
lır. Bunların etimolojilerini sıra -

~alım: 
Amerikada 

havalar 

Buz parçalan üstünde 
kaybolanlar var 

Nevyork, 10 (A.A.) - Bütün 
Amerikada havaların daha şiddet
leneceği söylenmektedir. Dün kar

V ERMiŞLER 
Tokyo, 10 (A.A.) -- Jiji ga -

zetesi, B. Hirotanın son hudut 
hadise!eri münasebetile Sovyet 
elçisi B. Yurenevi çağırmaya ka
rar verdiğini yazmaktadır. B. 
H irota, Çinçanku ha disesi hak · 
kındaki 30 ikinci kanun tarihli 
Sovyet pro':estosuna cevap vere -
cek ve bir tahdidi hudut komis -
yonunun acele olarak teşkili tek
lifinde bulunacaktır. 
JAPONLAR fJARP ZAMANIN-

DA TABtl SERVETLERiNi 
IŞLTMEYJ MILLILEŞTIRE

CEKLER. 
Tokyo, 10 (A.A.) - Miyako 

gazetesi, harbiye bakanlığının ve 
tabii kaynaklar bürosunun harb 
zamanında memleketin tabii ser
vetlerinin işletilmesi işini millileş-' 
tirmeğe matuf bir kanun projesi 
hazırlamakla meşgul olduklarını 
hah.er vermektedir. Bu millile,
tirme işi, imalatın kontrolü, dı
şarıya sermaye çıkarılmasının ya
sak edilmesi, ve daha sair tedbir
ler tatbiki ile yapılacaktır. 
AVRUPADA SOKON TEESSÜS 

EIJER ETMEZ ... 
Vaıington, 10 (A.A.) - Dış 

işleri encümeni başkam 8. Bit -
man, gazetelere verdiği diyevde 
dokuz devlet muahedesini imza 
edenlerin "Avrupada sükun tees
aüa • .ı.r.~tım""r lSlrnnl .. -- c;-., 
deki faaliyetini nazarı itibare a-
lacaklarını,, ümit ettiğini söyle -
mi, tir. 

Gazeteciler, Çin hükUıneti 
merkezi icra komitesi azası olup 
B. Bitmanın dokuz devlet muahe
desini imzalayanların nazarı dik
katini Çin - Japon meselesi üze
rine çekmeğe çalıştığını söyliyen 
General Fang-Şang .U'nun bu 
beyanatı teyit etmesini B. Bitman
dan istemişlerdir. 

8. Bitman, birleşik devletlerin 
bu hususta henüz hiç bir karar 
vermemi, olduğu, fakat mesele
nin yakında tetkikine başlanaca -
9.1 ümidini beslediği cevabını ver-
"' 
miştir. 

B. Fang-Şu-U, 1lu sözleri, ge
cenlerde Vaşingtonda B. Bitman 
Üe yaptığı görüşmenin aonunda 
söylemiştir. 

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

Yol = Oğ + oy + ol + . 
Vo~ = oğ + ov + uğ + ai 
Yia = iğ + iv + iğ + ai 
:Vail= •i + av+ ay+ · 
Wail = ağ + av + ay + · 
Wei = eğ + ev + ei + . 
'(1) Oğ, iğ, ağ, eğ: Hep "imti-

dat,, anlamı veren (V. · + i),, ana 
kökünden ibarettir. 

lar süratle erimiş ve sokaklan sel ============~ 
basmıştır. Eriyen buzlar lağım IZ· ilk ziyaret 

(!) Oy, ov, iv, av ev: Hep ana 
ktik anlamını temsil eden eleman
lardır. 

(8) Bu kısımda asıl genişlik, 
um~ilik ifade eden(.+ 1) eki -
dir. Türkçesinde bu eleman açık
ça mevcuttur. Keltik aslında da 
:Ci) ile birleşerek "y". talaf:~zu 
almış bu "I" yi söyleyışte degılse 
'de imllda göıi.iyornz. Bu halde 
... + .,,, ve". + ğ" leri de bu". + 
ı,, detişme gibi alabiliriz. Yok, 
doğrudan doğruya (. + ğ "y") o
larak telakki etsek bile yine ma -
na bozulmaz. Çünkü bu takdirde 
bu eleman mefhumun süje veya 
objesine delalet eder ki "imtidat ,, 
anlamının bir süje veya obje üze
rinde tecellisi manası çıkmış olur. 

( 4) Yalnız fransızca ve la · 
tince şekillerinde görünen hu 
•c.M. kelimeyı· isimlendiren son .. ,, 
4tir. 

garalarım tıkamış su bazı E>okak · 
larda 10 santimetre yükseklikte • • . J 
birikintiler yapmıştır. Fakat gece· Ingılız tayyarelerı ~pon-
leyin bu sular donmuştur. 1 yaya hareket ettıler 

Bir çok yerlerde trenler ve oto- Singapur, 10 (A.A.) - Askeıi 
mibiller muattaldır. deniz tayyaresi filotillası, Tokyo' 

Tayyareler yere inmekte çok ya gitmek üezre Sarawaka doğru 
güçlük çekmektedirler. hareket etmiştir. 

Bazı mmtakalarda erzak, su ve !nrriliz askeri hava kuvvetleri · 
mahrukat yokluğu ciddi surette nin J ~ponya'ya bu ilk ziyaretidir. 
kendini göstermektedir . 

On sekiz satten heri buz kit· 
lesi üzerinde, Brewster körfezinde 
kalan yedi genç bir tayyare tara · 
fından kurtanlnnştır. 

BUZLAR ÜSTÜNDE 
KALANLAR 

Kevyork, 10 (A.A.) - MasaBU· 
zets, de Brewester'deki hüklıınet 
iş kampında bulunan amelede.n 
yedi kişi dün sahilden ayrılan hır 
buz parçası üstünde kalmışlar ve 
şiddetli h ir ,.,ı zrrt\TT"" iin iinP. ln:>h 1 rı . 

rak açılan bu kütlenin üzerinde a. 
cık denize doğm sihiiklenmişler
dir. Gece oluncaya kadar sahil 
muhafızlarının yaptığı araştırma · 

!ardan bir netice çıkmamıştır. 

Charlcroix, ( A.A.) - Mişiğan 
gölü üzerinde üç kişi sahilden ay
rılıp denize açılan bir buz hiitlesi 
üzcl'inde kalmıştır. 

Sis ve huzlarm suratle erimek
te olması rlolayısıyle kaz~.zedeleri 
1rnrtarmak ümidi çok azdır . 

(Ostyanı 1 irıridc .ı 

olduğu kadar §imali şarki Avru . 
pasını da alakadar eden muhte 
lif diplomatik kombınezonların 
ulaşabilecekleri bir merkezdir 
Elyevm meri bulunan ekonomik 
sistemlerin yumuşahlrnasr suretile 
ticari mübade'e~erin ıılahı, Prag 
tarafından temenni ed;liyor gibi 
görünmektedir. Bu mesele etra 
fında nokta; nazar teatisi için bol 
bol mevzular vardır. 

Jou" gazetesi diyor ki: 

''Tuna memleketlerinin ekono
milz bir teş!dlat vücuda getirme -
leri B. H odzamn çok kıymet ver· 
diği bir fikirdir. Bu itibarla Fran 
aız hükumet mhfelleri ile, en 
fazla bu mesele etrafında görüşe· 

ceği muhakkak gibidir. Fakat 
siyasi emniyet mevcut olmadıkça 
ekonomik teşkilat mevzuu bahso
labilir mi? Çekoslovak hükumeti 
reisi, orta Avrupanın istikrarı için 
Avusturya istiklalinin §art oldu -
ğunu bir çok defa aöylemi§tir.11 

Popüler gazetesi, Habsburglar 
meselesinin söz gelişmesinden 
bahsederek diyor ki: 

''Zemin, Pariı ve P1ag hüku · 
metlerinin aynı derecede sabırıız· 
lıkla derpi§ ettikleri yapıcı eaerin 
tahakkuku için serbeıt kalmıf bu· 
lunuyor. B. Hodza ve B. Flanden 
atiyi bu müsait ıeraitle göz önün12 
getireceklerdir. Franıa, Roma 
nez.dinde itibarını kaybetmif de
ğildir ve Çekoslovakya - Ro 
manya ile Yugoılavya nezdinde 
faydalı şekilde tavaHutta buluna· 
ı...:ı; ... _ 

kiki kıymetini tetkik etmek fi 
manyaya deği] , başka devletle 
düşen bir vazifedir. Milletler 
miyeti naz!k bir zamanda bıı ş 
\aşmaların ahkamı dairesinde d 
reket etmekle ne dereceye kil 
kazanır.,, demiştir. I 

MACARISTANIN FtJ<./l 
Budapeşte, 10 (A.A. ) -

vas muhabirinden: Yarı re! 
"phe Pester l1oyd gazetesi, nuı 

bir ifade eezilen bir yazııundtı 
yor ki: 

Paris görüşmeleri :-ıisbi b'r 
hemmiyeti haizdir. Bununlll I 
raber, Tuna meselesine dair 0 ~ 
görüşmelerin yeni bir safhS) 

girdikl"'ri ıörülmektedir. Ma'~ 
r istan bu pazarlık!arı asla bOı 
mı~acaktır.. Çünkü işlerin. v;s~ 
yohyle halime kuvveti yettıg . 

dar çalıtmağa ve hakh merıf ~ 
leri göz önünde tutma va haı.ıh 
~~~~~~~~~~---

B. Hitler hastalaO 
mış değiidi l" . 

Berlin, 10 (A.A.) - Pro p.ıg~ 
da bakanlığı B. Hitlerin, GarıJl 
eh Olimpik oyunlarının açılış.ta 
reninde soğuk aldığından katı) 
haberdar bulunmadığını söyle11 

Hitlerin şimdi Münih'te huluııd~ 
... .. l d k di=l gunu ve son gu n er e ·en ~ e 
görüşen ziyaretçilerin ifade:! 
nazaran sıhhatinin mükcmıuel 
duğunu ilave etmiştir. 

Propağanda bakanlığı }litle 
tedavi etmek üzere doktorlarıil ş 
ğınldığma dair ortaya çıkan ri( 
yetlerin saçma olduğ1:Jnu söy}eıılij 
tır. 

Diğer taraftan, Fransa ve Çe· 
koılovakyanın Avuıturya iıtikla · , 
lini, müştereken tekeffül etmek 
üzere tasavvur edilebilecek muh 
telif hukuki hal çarelerinin ıema · 
sını da te3bit etmeleri lazım gel 
mektedir. Bu iki bakımdan Flan
den ve Hodza görütmeleri, son 
derece alaka celbedecek mahiyet

Kitap Al! 

te olacak ve orta Avrupanın siya
si istikrarını tecil eJebilecektir.,, 

ALMAN GAZETELERiNE 
GôRE 

Berlin, 10 (A.A.) - Almanya 
siyasal mahf elleri, müşterek em
niyet teşkilatının mütekabil yar -
dım andlaımaları vas~tasite temi 
nini tenkit etmektedirfer. 

Bu mahfeller, lngiltereyi güç
lükleri izale etmek istememekle 
itham etmekte, and!aımalarm 
sayısını çoğaltmak hususunda.ki 
gayretlerini ve bu suretle dünya
nın yakın bir tehlike karşısında 
bulunduju vehmini uyandırarak 
Avrupada korkuya sebebiyet ver· 
mesini takbih etmektedirler. 

- ii!~ 
Yeni çıkan, tavsiyeye değe~ ;,J'i, 

ve yabancı dillerdeki eserlerı b1'' 
tap ve Kitapçılık" mecmuaunda be' 

lursunuz. Her ayın birinde ve 0
11 1'İ' 

şinde çıkar. Yeni sayısı giizel dt 
kap içinde çıktı. Tanesi her yet 

yedi buçuk kuruıtur. ,/ Yarı resmi, salahiyettar bir 
makam, "Bu andlaşmaların ha • 
~~~~~~~~~~--_/ 
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Muhammen bedeli 50575 lira olan 155 ton benzin 26- 2,, )1i' 

çarşamba günü saat 15,30 da kap alı zarf usulile Ankarada fdı.te 
nasında satın alınacaktır. .1 1''' 

Bu işe girmek istiyenlerin 3768. 75 liralık muvakkat teminat ~~O ' 
nunun tayin ettiği vesikaları ve te kliflerini aynı gün saat 1 ' 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. "" 

Şartnameler 250 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpat• 
nelerinden alınabilir. (751) 

ıJfı 

Kadrolarımız tamamen dolmuş ve her hangi sınıftan dl~111;l 
müstahdem ve işçiye ihtiyacımız kalmamıştır. Bundan böyle lf 
beyhude yere müracaat edilmeme si ilan olunur. 'r 

İhtiyaç. vukuunda keyfiyet yen iden gazetelerle bildirilecekll · 
~ (294) (706) 



, 

~e'bhirbaneler için lazım olan 13 ton lavemarin maden kömürü 
.... lıia konulmuıtur. Bir ton kömüre 15 lira bedel tahanin olun
IQ ktu.~. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa gir-
ıtl e ıatiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda ya- K ı • V • ı A t • d k •• l • • d 
~~ikave15liralıkmuvakka~. ~~minatmakbuzveyamektubile ocae} J aye )0 e oy UfiUfl uru-
tiiııde~~~..:a~ıdır. 936 cu~~-~unu ;;;!/6 da levazım müdürlü· munu düzeltecek Öııemli bir kurum 
\'o)t 

20o 
ııo 
tıo 
tıo 
ııo 
ııo 
ııo 
ııo 

Vat 
254 
200 
100 

Adet 
7 

25 

Bir tanesinin muhammen bedeli 
250 kunış Antr faz 

100 
75 

7 
5 
5 

170 ,, 
82 

102 
68 

,, 
" 

40 5 40 " 
25 15 40 ,, 

15 14 40 ,, 

Süt renkli 

ltn ~e~kez hal müdürlüğü için lazım olan ve yukarıda sayısı ve bir 
2-r~ının muhammen bedeli yazılı olan 8 türlü elektrik ampulü pa
Lt ıga. konulmuttur. Pazarlığa girmek istiyenler 7 liralık muvak
q lem· 
lii .. ınat makbuz veya mektubile beraber 14 - 2 - 936 cuma 

nu •aat 16 da levazım müdiirlüğünde bulunmalıdır. (8.) (759) 

Senelik 
Muhammen 

~ ~~ 
~ lı Çarııda Divrik sokağında 45 /47 No. lu 
.,.. ln. 36 
"l\ud 1)-.ı. ~rda Tem bel Hacı Mehmet mahalleıinde 
c:_hrcıler sokağında 71 numaralı dükkan. 108 

Muvakkat 
teminat 

2,70 

8,10 
J.f-. loilunda Cezri Kasım mahal lesinde Hadım 

an Pata medresesinin 5 numa rah odası. 24 1,80 

)l iukarıda semti senelik muhammen kirası v~ muvakkat temi~atı 
tilıı 1 olan mallar 937 - 938 sene si mayısı sonuna kadar kiraya ve-

ttıek ·· le• uz ere ayrı ayrı açık arttır maya konulmuftur. Şartnameleri 

~ı'ıırn müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler hi
ll.~rında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile be
~) 1 27 - 2 - 936 perfembe günü saat 15 de daimi encümende 

unrnalıdır. (1) (760) 

~~~if bedeli 422 lira 39 kurut olan Kemer Burgaz mektebinin 
~ii~~ ~~~.arlığa konulmuıtur. K eıif evrakı ve tartnamesi Levazım 
) urlugunde görülür. Pazarlığa girmek isti yenler buna benzer İf 
~Pıldıiına dair Nafia müdürlüğii nden tasdikli ehliyet vesikası ve 
"-90 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı veeika ve 32 
Çt;'·" bnvAkL-at tf'minat makbuz VP.Vft mektubile beraber 26:2:936 

ta.rn a günü saat on beıte daimi encümende bulunmalıdır. 
(1} (779) 

'-----,..--~~~-----------~~----------~----~ 
Jstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

Muhammen 
Lira ~lilına•a H Ah t h il · P k"" " " k. ~ değer 

~ acı me ma a esı apas oprusu ıo agı 
eski 7, 9, 11, 13 yeni 343 sayılı üzerinde ahı- ' 
rın barakası bulunan 445 metre murabbaı hane 

' ve dükkan anası. 
luı Korenti sokağı eski 32 yeni 28 = 39 metre ve 

it., d 14 desimetre murabaı arsa. 
) "l>ata Hasanpaıa mahallesi Nazif btıy sokağı eski 
~ 26 M. sayılı 881 metre murabbaı ana 

8y Cafer ağa Mühürdar c addeai eski 87 M. yeni 
110 sayılı 154 metre 1 O desimetre murabbaı 
arsa. 
Caferağa Mühürdar ca ddeıi eski 87 M. yeni 
114 sayılı 86 metre ve 19 desimetre murabbaı 

~~ arsa. 
,.]_ Hazine ıokağı eski 12 yeni 2 sayılı ev anası. 

-·~tun Y enitehir Keklik ıok ağı eıki 21 yeni 70, 72, 
rtıı 7,4 sayılı iki ev, bir ar sa. 

et Tahta minare mahallesi Tahta minare caddesi 
"'- • eaki 84 yeni 68 sayılı dükkanın 2/ 5 payı. ""lllll\&Qu Şeyh Mehmet Geylani Bahçekapı iskelesi so-

kağı eski 19 yeni 51 ıa yılı dükkanın 108/ 1440 

'- payı. 
hatun Kalyoncu kulluğu sokağı eski 175 yeni 183 

l:..aiıag •ayılı evin 1/4 payı. 
ftG Şeyh Geyli.ni Kömürcü sokağı eski yeni 8 sa-

"'- • Yılı davasız dükkanın 3/ 40 payı. .......... &llii 
Şeyh Geylini Şapçı hanı derunu eıki yeni 6.8 

'tac. Ptt sayılı iki odanın 3/40 payı. 
llltafapata Hacı Demir mahallesi Hamallar so-

t..ıİQS .. kağı eski 48 yeni 40 sayılı evin tamamı. 
"'! Şeyh Geyli.ni Arpacılar sokağı eski 29 yeni 38 

~İııd• k havasız dükkanın 3/ 40 payı. 
11 apı Mahallesi Zindankapı caddesi eski 246 yeni 

~iııcs .. 12 sayılı dükkanın 18/ 120 payı. 
llu Ahi çelebi mahallesi Limoncular sokağı eski 

t..ı· 37 yeni 34 aayılı dükkanın 2385/ 4800 payı. •ııönu 
Ahi çelebi Bahkpazarı caddeıi eski 96 yeni 48 

~i~ sayı), dükkanın 480/ 6 720 payı. 
Ahi çelebi Sarraf ve Kantarocağı sokağı eski 

~p 7 yeni 9-8 sayılı dükkanın tamamı. 
Hacı Hüsrev mahalleııi ve Çeıme sokağı eıki 

667.50 

78.28 

1321.50 
I 

1078.70 

603.33 
37 

1095 

100 

333 

250 

100 

117 

350 

81 

375 

692 

214 

2592 

Herkesi bir tören ve ilbay Hamit Oskayın sevindiren 
Özel aylarımıza verdiği diyev 

lzmit, (Özel) - İzmit, dün ta
rihi bir gün daha yaşadı. 

Bu memleket de halkın yüksel
mesine, cuınuriyetin ülküsüne doğ 
ru atılan her adım, gönüllerdıe tat
lı, sonsuz ümitler, sevinçler yara
tıyor. 

N ccati Bey okulunun geniş sa
lonlarını doldunnuş köy, nahiye, 
kasaba murahhaslarına, halk çok
luğuna baktım da, hepsinin yüz • 
lerinde rejime, Ataya, katıldığı 
yola inanmış derin bir hazzın iz -
!erini okudum. 

tzmitin değerli 1lbayı Bay Ha· 
mit Oskay, !I hudutlarını çerçe -
veliyen köylü ymtdaşlara yeni 
bir kalkınma ve yükseliş yolu aç
mak için çalışryordıu. Bay Hamit 
Oskay, bu ülküsünün tahakkuku 
peşinde aylardan beri vilayet en· 
cümen üyelerinin ve daire müdür
lerinin iştiraki ile sık sık toplantı· 

Kocatli valiıi Hamit Askay 

Benim birlikten bekleolğim ü. 
mit yalnız maddi değildir; Birlik 
mane\i sahada da hizmet etmek 
gayesindedir. Kötü huy ve adet -
!erimizi, yerleşmiş sakim işleri 
kökünden söküp atacağız. 

KöylU istihsal maddelerine 
bundan sonra tağş1ş edilmiş baş-
ka madde katmıyacakhr. Meyva, 
un, yağ, odun, kömür, peynir, süt 
istihsal edilen her ne ise olduğu 
gibi göı tinecektir. 

Bizim köylerimizde eski bir 
adet de kız kaçırmaktır. tzmitt.e 
gün yoktur h; bir kız kaçırılmış 

olmasın. Bir delikanlı genç bir kı• 
za .gönül verince ve sonra da ala. 
mayınca hemen zor ve cebir ile 

lar yapıyor, geceli gündüzlü bir ı 

çalrşma göze çarpıyordu. Bunun J 
verimi olarak, (Kocaeli köyierin .. ' 
den Bayındırlık ve J<ültür Birli • 
ği) adlı teşekkülün açılışı töreni 
dün yapıldı. 

Necati Bey okulundaki salon
da yapılan törende köy ve ~ehir 

murahhaslarmdan başka şehrimiz 
memurları ile büyük bir halk küt. 
lesi de törene iştirak etmişti. Ti.im 
Kornutanlık bandosunun çaldığı 

istiklal marşı ile başlıyan törende 
Vali Bay Hamit bir açış söylevi 
vererek Birliğin kuruluşundaki 
maksat ve gayeleri birer birer i . 
zah etti. Söylevden sonra muvak
kat bir heyet şeçiletek nizamna -
meyi inceliyerek genel heyete ar
zetmek için toplantı başka bir gü
ne bırakıldı. 

Törenden sonra kendisiyle gö
rüştüğüm Bay Hamit Oskay bana 
şu diyevdc bulunmuştur: 

- "Kurduğumuz birlik köylü
nün bilgi ve geçinme seviyesinin 
yükselmesine Ye köylünün ileri 
gitmesine çalrşacaktır. Bu emel 
peşinde durmadan dinlenmeden 
yürüy~ceğiz. Gerçi, yürüyeceği -
miz yol çetin ve sarptır. Fakat Cu· 
muriyetin ilanından sonra Türk 
vatanında yapılan ve başarılan 
muazzam işleri gördükten sonra 
bizim yapanuyacağnnız hiç bir 
iş yok gibidir. 

Birlik; köylünün teker teker 
yapamryacağı işleri bir araya ge
lerek yapacaktır.,, 

Bay Hamit Oskay, burada iki 
misal getirerek, birlik ve beraber. 
Jikle yaprlamryacak hiç bir iş ol • 
ma"dığına işaret ederek, genel 
harpten sonra yurdun dü~tüğü 
ümitsiz ve karanlık gecelerinde 
doğan Türk güneşinden, Türkün 
en büyük çocuğundan bahsetti; 

lzmitte köy birliğini kuranlar ilbayla beraber. 
milli bir gece ve birlik etrafında ı kız kaçırmak hulyasına kapılma~ 
halkı nasıl toplryarak akıllara tadır. Sonunda bir genç hapisha. 
durgunluk, hayret veren büyük ne köşelerinde hayatının en güzel 
eserin nasıl vücut bulduğunu an- çağlarım öldürmektedir. Kız ka -
lattı. !kinci misal olarak da· Zira· çırmak bir yiğitlik, değildir. Bila• 
at Vekuletinin tzmite bağlı Ari - kis çok çirkin bir haslettir. BirlilC 
fiyede açtığı tohum islah istasyo. bu gibi kötülüklerin önüne de 
nundaki bir gencimizin enerji ve geçecektir. 
hamlesini takdirle anarak bu gen. Birliğin gayelerinden biri de 
cin bire 40 ve hatta 50 Yeren yeni köylü arasında ağaç Ye orman 
bir tip buğdayı nasıl l;mlduğunu sevgisi uyandırmaktır. tzınit a . 
ve memlekete yalnız bu buğday - ğaç ve orman hususnda en talihli 
dan fazla olarak gelen paranın bir vilayettir. Yazık ki, bu servet 
çokluğuna işaret etti. kaynak1arnmzm korunması ol • 

HU.mit Oskay sözlerine şöyle dukça ihmal edilmiştir. Birlik or. 
devam etti: manlarnmzr koıı.mıa yolunda en 

- ''Biz kurtuluş sava§mdaki kat'i kararlar alacaktır. 
birliğimizle yurdumuzdan diişma- Vergilerin tahsilinde karşılaş -
m kovmuştuk; bu birliğimizle de lığımız güçlükleri, köylünün sağ
köylerden cehaleti, hastalığı, kö- lığını, hiiltül'iinii, baym"dırhğım 
tü huyları, batıl itikat ve zihni - ve tek bir kelime ile kalkınması
yetleri kovarak, yok edeceğiz. m birlik maddeleri içine topla • 

Köylüniin bugün aradığı şey mış ve bu giin işe başlamış bulu. 
bilgidir. Türk köylüsü bil~inin nuyor. 
faydasını anlamış ve bilgiye susa- Biz medeniyet aleminin en yük.. 
rnıştır. Son derece bereketli olan sek katma çıkarak hedefe ulaş • 
Kocaeli topraklarında ya.~ıyan mak ve ışık saçmak istiyoruz. 
köyliilerin az zaman içinde en 
yüksek yaşama ve yükselme mer
tebesine çıkacağına şiiphe etmi • 
yorum. 

Birliğin göz ve kulağı köylerde 
dolaıacak, ağzı ise vilayette ~la 
caktır. 

Birliğin köylü arasında doğur
ciuğu derin sevgi ve sevinci bur~ 
da kaydetmeğe lüzum görmüyo • 
rum. 

2 yeni 2 - 4 sayılı bostan ve kulübe. 960 

Kocaclinin çok değerli valisini 

burada tebrik etmek isterken, di
ğer vilayetlerin de ayni ülkünün 
etrafında halkalanmalarını ve ha• 
rekete geçmelerini görmek ne 

mes'ut bir tecelli olacaktır. 

Eminönü Şeyh Geyli.ni Arpacılar caddesinde eski 51 ye
ni 43 ııayılı dükkanın 270/ 2400 payı. 

Zindankapı Mahalleııi Y oğurtcu sokağı eski 33 yeni 23-25 
sayılı iki dükkanın 19.53/ l 7856 payı. 

2025 

601.57 

t111•nmııntnnmııttrumm111tınıaıdllttllltll1Rnl•nıııw •=-•a 

ZAYt 

Yukarıda yazılı mallar 18 - 2 - 936 salı günü saat 14 de pe in Fener Rum Kebir mektebinden me-
'l J • • .. . § zun tahadetnameı:ıi zayi ettiğimden 

para ve açık arttırma ı e satılacak br. steklılerın yuzde yedı buçuk d 1 . • . k ~ d k" . . . . . .. o ayr. yenısını çı aracagım an eıı ı 

pey akçelerını vaktı muayyenınden evvel yatırarak ıdaredf: mut~ıek . sinni hükmü yoktur. (V. No. 13456) 
kil satıt komisyonuna müracaatları. (8) (764) 1 Yani Dimitriadiı 
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ölüleri diriltmek müm
kün değildir; 

.-....~t ,.ataramı1an ticaret 
evferlnl dlrlltmek 

m8mklnd8rl 

ASIL? 

lnd•rma genel komutanlığı 
Ankara sabnalma komisyonunda 

Satılık iki ev 
J0pntatr lıfetdtiyet meh•Jleel Ko. 

daman IGlmk J7 Ye 39 numaralı Ye 

eeldser odalı büse klrJir iki ev acele 
•tılıktır. 

Tabiin Ouhane caclcleal 1 numara. 
h lltçWer bhveainde Şevkete mUra. 

caat. (V. No. 13305) 

...._ ___ .;..-.. ........... ------~...-.....~ ........... ..._ Türk elbise deposu 
BihceJrapr febrcl Hacı Bekir kartı· 

llDda ae ıaumarada ara4ılmu yerli n 
,._....,., ecaebl bulr " wrlama elbiaeler, 

pmlto, pardenlar. ~ .ıbWeri eh • 
.. f1Jat1a nı.blUnlnla. 

Yeni "aer ıeJmltlr. P'ınattan iati
facle ediniz. (V. No.. 13227) ., ........ , .. , ......... . ........ 

llô Me uh ve Sermedin 
pyiuı ve müftereken mutasarnf olduk· 
ı.nJan 'Ulldk!Mda Dotanaıu cadde • 
.... eül a.a..ıa 23 Dumanlı muh· 

tılrlkllane ananmi.ıileit&JUU baldmıdal 
.... .,.ı..uıam ckftmll cari amha • 
biDlllDcle ~ tarafmdan Serme
din ........... meçı.uı bahmdutu •• 
10f11'Mk'• J1laen teWllat lfoma karar 
~ ve ~ mabakeme 13-3-
tsa mt ıo na talik kd"""'I o1sm1r1a 
ynnıi n ftkti mukOrcla mahakemecle 

Jmsır JMııu.e• ~Wt. ...wı cln4er • 
melli ltlsumtıı te'blfl •bmzna kaim ~ 
mü ISere IUsı olunur. (V. No. 13442) 

ZAYi 
tat...hu1 KuımPiP Cmmaltı an. 

............ aldılm' 21-5-31 ta • 
ribinield ~ telktiem De rapoıumu 
bJbeUlm. Yealliai ~ _. 

lstanbul 4 üncti ıcra memur .uaunoa " 

Emniyet Sandıgı 
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