
liı1ta9e mllsabaluımı• 
baıtamqtır. 
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SAYIFA 

Uzak arkta harp başladı! 
(Y C1ZU1 IOn lta6erlenl•) 

Ogaden'de ric'at başladı! 01;;paii;j~diiA8.:;~erae 
.§!kekler gibi giyinmiş binlerce ıaretıe werlle11Wr7 
~d· bir Habeş kadını cep -
bunya siyasasına /ı l k 
top!u bir bakış e ere oşugor 
t Soo;vet - Fraıuu Paktı: c• • 'd •• •• •• •• -:t.li:':ranau kabinesinden beklenen ıcıga a sungu sunguye yapı-
~~=·:d~:.-::. ıan harpten sonra Habeşler ltal
~~~~~ yanları püskürttüler 'l ,_:- Naul ki bugünlerde bil -
'-a efkln umumiyeaini ifgal _ 
:..... IDelelelerin batı budur. Hükf1met 
~ ltibariıe bu paktın tasdikini ilti • 

etftıektedir. Fakat nazırlardan b• 
Sovyet - Fransız paktı tasdik e

takdirde Fransa ile Almanya a • 
normal münaaebatın bozula· 

~Ni'ini ileriye sürmektedir. Bu
Alman ıazetelerinin nqriyatı 

Plktm tasdikinden enditeli gCS -
• Bu gazeteler Sovyct -

paktmm tasdiki Almanyanın 
demek oldufu, bu muamelenin 

·---·-o muahedeaile telif ~ 

Ticaret Odası Meclisinde dün 
bazı münakaşalar oldu 

lıc:aret Oduı Meclisi dün top
lanarak bazı meseleleri ıöriifmüt
tür. Celse açılır açılmaz başkan o
da ıenel sekreteri BaJ Cemalin 
ölümü dolayıaiyle odanın teeuür
lerini bildirmit, bir dakika auaul
llUlıllDI iatemiftir. Bir dakika aü -

ldlttan aonra riyaset divanı kararı 
ile oda meclisine. verilen, merhum 
Cemalin aileaiııe muavenet olmak 

lerle Avrupaya sitmek isteyen tüc· 
carların ·dam müaaadeai hakkın
daki dilekleri okunarak bunlana 
bir kısmı kabul bir kumı redde • 
dilmiıtir. Geçen meclis toplanb • 
ımda uzun münakqal.ra yol açan 
bu mesele dün de '-a1U miimılmta 
lara yol açmqtır. DaYiz müaaad•I 
isteyen tacirler h•klnnda Ekoao
mi Bakanhfniın teblitinde .. ..,.. 

Uz.ere jiç bin lira verilmesi hakkın- (Sonu Sa. ıo afl. 4) 

daki teklif okunmut ve kabul edil- ----------

·~:elan aoara bazı küçük·-· Kış . Olimpiyatla-
i::_~;;::e~::.":::.: rından haberler 
kabul edilmiftir. Muhtüif sebep . (9 anca aJlfatla) 

l<arar teklinde mltaleatar ,.aııtmektealr. 
~ .. &o.yet - Franaar pakt:mm ta•· 
~ enet ~etler ile Çekoslo: -.:·--. ~ -· ·---ilii~~-~iil-~M;i~ ·r- yeııt bir anlqma yapılmasına bal- U~an ıö~eyen ue W er veren bir lıale. 

Belırat. 14 (Ae 
alhii• ... 

..... )M)ftaa, tul • 

.,.._. methaldar ted ':' &CSriimaektedir. Ve eler Sovyet (Ya111 2 incide) 
ranaza paktı tasdik eclilmiyecek o - --------------------• 

tlmdiye kadar P'ranaa tarafından 
.\vrupada ve dolu Avrupumda ta-
'dilen Iİyuet binam ldSldinden sar· 

Fransada parti kavgaları 
8 ••••• -······-· --------------·--

Sos ya lis tl er dün gidip 
kralcılarla dövüştüler1 

Vqin&t<>n, 14 (A.A.) - Ayandan 
Reynolda, Bay Pittman'm 10 ıubat ta
rihli nutkunu ima ederek: 

......... 7Qa .......... elmi,.caiis. 
Japonp lüim • iJi nriita.inııWir. 
1935 de bizclen 115 mİIJOD dolar!ılı pa • 
muk ümıtır.,, 
. Demiftir. 

Bayanları 

Bueün 7 inci sagı
f amıza bakını% 
Sjzi çok a'ikadar 

edecektir 

~erin Ala - En • 
Pıwence mahkeme • 
il tarafmdan mGeb • 
bet lı&ete mabkA91 
~1a1r ... 
tan mahkeme bnn 
YuıOlbrvya buma ta 
rafmdan, biç bir mii
talea ilbe edilmek
lizin nqrolunmuı • 
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SON HABERLER 
Afrikadaki harp 
••U••••••••u•••••..-.••-•-••••••••••••--••• ... ••N•••Jı•••.P9 

Italyanlar Ogaden' de 
Uzak Şarkta harp başladı! ric'ate başladılar 
l IJI • k l . M Erkekler gibi giyinmiş binlerce si'a 

Japon ve ıv.ıançurı as er erı ogo- Habeş kadını cephe•ere koşuyor 

listandan 12 kilometre içeri girdiler 
t u ilan edilmeksizin yapılan harbin sonu ne olacak? 
Moskova1 14 (A.A.) - Tasa-} mutaarnzları Mançuriye tardey -l 

jansı bildiriyor lemiştir. Mo,gol zayiatı bir ölü ve 
Ulanbaturdan bildiriliyor: 12 yedi yaralıdır. Düşmandan en az 

Şubatta sabahleyin saat yedide, 10 .ölü ve 20 yaralı vardır. 
lıir Japon - Mançuri müfrezesi Mogol hükumeti, Mançuku nü· 
hududa yedi kilometre mesafede k(m1etine bir protesto notası gön
bulunan J>µlundersuduki Mogol dererek mücrimin derhal cezalan. 
hudut karakoluna hücum etmiş - dırılmasım ve bu hudut akınlarına 
tir. Müfreze 21 kamyon ve bir o - nihayet verilmesini istemiştir. 
toınobil içerisinde bulunan el mit- Hsingking, 14 (A.A.) - Rö -
ralyözü ve üç ~pla mUcehhez beş ter bildiriyor: Mançuko hükume
yi.iz kişiqen ınjjrelskepti. Kamyon ti Dış Bakflnlığmın salfıhiyettar 
l~r4 jki tank ye iki uçak refakat memuru1 OlahQdkanm alınması 
etmekte jdi. Hu.dµt karpkolu mu- için yapılan muharebe esnasında 
taar11zlara §iddetli bir mukaYe - Jppon - :Maqçuri kuvvetlerinin 
met göpt~rm~ de, bunlann adc- bombardımanına işaret cclerel} di. 

di beş misli faik olduğ!ı ve muta- yor ki: 
arnzlar karakolu arkadan çevir _ Bu bombardıman, ilan ectil -
meye çalıştıkları için, muharebe ~eksizin yapılan bir harp demek. 
yerinde bir hafif top bırakarak ce tır. Bu hudut tecavuzijni.i ciddi 
kilmeye mecbur kqlmıştır. Muta... bir surette derpiş eden hükUmetim 
amzlar btı topu alıp götürmüşler en u!gq~ ve en müessir mı.ıkahil 
dir. Japon - :Mançuri müfrezesi, tedbırlerı alacaktır. 
hudut muhafızlarım takip ederek MOGOLIST AN Ml.J~AB~LE .. 
l<h-12 kilometre içeriye girmiş i- YE HAZIR 
se de takviye kuvvetleri yetişerek Şanghay, 14 (A.A.) - Röyter 

Sulh yolunda 

Bakı 

" il 
Boşbakanımı•la }ugo /1111ga Baıbak1111ı 

arasında taati edilen t11/ıarflar 
uı:z; • 4 

Ank9fa, 14 (ı\.,\.) =-Bilkan Arasa devrtd•rkon dütüMtm bun· 
dan iki yıl evvel eşerlmiıin vücut 
bulmuı için hialer1 o kadar mU, 
him ıuro\te y~dım ed,nltrc, Tür· 

bildiıiyor: Tsitsikardaki Japon 
h:}.va kuv~:etlerinde11 bir müfreze· 
nin Olahodkada 1\Iogol Ye Man -
çuri }\ıtaatı arasında nıkubuJan 
son müsademe üzerine, icabında 

müdahaleye amade bir halde bu · 
lunduğu bildir"lmektedir. 

JAPONYA DAHA J30YJ)K BiR 
H4JiaE HAZlllLANIYOR 
Dairen, 11 (A.A.) - Röyter 

bildil'i~1or: 

Buraya gelen bir telgrafta Tsit· 
sil.ınrdgki J8pon garnizonunun, 

ıtnel bJr turrnz 1Vykuunda hare
~ g~mek için Japımyadan 8e
len yerıi kıtııt1ı «ıkviyo edildiği 
pildiriJmektftdir. 

Re$JTIJ olmıyan bazı haberlere 
göre, .Japon - Mançuıi kıtaatı, 

jhtilô.fh t-0pr.a..klılrJ i§gaJ etmek~ 
ohm Mogolları tarda hazırlanmak 
tadırlar, F~lmt, Ulllrik edilmedik • 
çe Mosglları huduttan ileri takip 
etmiyeuklerdir. 

Bir obus fabrikası 
patladı. Z,arar 
milyonu geçiyor 
Venedik, 14 (A.A.) - Giudecca mJ· 

hallesindc opüş tttpalan da yapmak~ 

olan bjr saat fabrikası, vukubulan bir 
infilak neticesinde: tatnimen harap ol • 
muttur. Zarar mikdarı 1, 100,000 liret 
tahmin edilmektedir. 

'" 

Ambargo. 
~ı\ ntantı Konseyi ~hjmın Tev 

fik Rüştü Aras'a devredilmesi d~ 
layısile Yugoslavya Bqbakanı 
Stoyaginovjç arasında Mafıdaki 
telgrAflar teati olunmll§t.ur. 

kiye Cvmur ktkanı ile •kHlanıı· A met ika pehol ihracahnı 
maa cloiru ıltmoktıdir. EkMla111 t hd. t d . k 
Atatürke derin tazimlerimi ve ek· a 1 e emıyece 
1elan11nıza hürmetkar tükranla- Vaıington, 14, (A.A.) - Sela· 

Londra, 14, (A.A.) - Reuter 
ajansının Adisababadaki mwhahi· 
ri, Oı.Pe~ y~niden bjr gıuJıare· 
b~ ol~ğuaıu v11 y~md• bu lJıölge 
de harekatın inki~af edeceğini bil. 
dirmek~d ir. 

f.fab~terllJ, TtBre cepbetindc 
yeni bir tavru~ geçc<"ek1eri, Ha· 
beş mahafilinde ,.P~nmekte. 
dir. Bununlil beraber, burjt.ya ge 
len bazı haberlere gôre, Habe;; 
kıı'~l.arıımı eliçda az milcdarda 
mühimm .. t bulunmaktadır. Esasen 
bu bbere, HAbeı hükumetinin, 
Fransı~ hükfuııe\İrte müracaatta 
l>\ılunarak, Ciltuti . Adiıabal,a de· 
miryobı ile harp ~lz.ı:mesj nakli 
nin filen durdurulmasını protesto 
etmeaiyl.: ~eeyyüt ~Ylm'lelctedir. 

Harrardaki Habeş kaynakla 
rından ~elen bir tel~rafta, bir 
ltalyan kolunun ıalı akıamı, Ş• · 
beli ubri üz.rinde bin imi ile 
Fafan n.hri üzerinde 1'iıin Varan 
da1e araıında bir Habeı müfr~ze· 
ıinı hü,Gm ettiği hildirilmıkt• 
diı·. 

Cic~ ı• v.!i•i Fittorari Şef ara 
nın kw.Dandaıı altında bulunan 
ff &bttf lfl' bütün Jte• harbttmiılrr 
v• halya111a11 pUıkürtm•i• mu • 
VAf fak olmllflardır. 

Do11iede neıredilon bir Habtı 
bildiriltne ı'1e, Oıadtnclo lciln 
Kw•linin Raı Nıuibll kı_ıalaruulaı 
utirdaQlfl~ '1>ıten ,son 'ln\ifllil'ebe 
e•n•Hnd~, 63 haly•m aıkeriyle 150 
Askeri neferi ölmüttür. Muharebe 
ıaatlerce devam etmit. fakat. ni • 
hayet, Raı N•aibunun krt'alarr gö. 
ğijs göğüse bir ~arpıımadan sonra. 
ltalyanları, mevzilerinden tardet 
mitlerdir. Bir çok yar'lh ltalyan 
efradı civar ?Mıklara ıalclanmıı 
ise de, sonradan eıir alınmıştır . 

Habeşl•r bir miktar tijf~nk ve kül. 
liyetli cl!:ia~ iğtinam etmişlerdir. 

Bu bildirikte, Habeşferio. 
hare~tetLtrine devam e~ 
dikleri umaJJ, halyanlar 
dan bvıvetlj bir ınut.:ayeat'te 
ruz kaldıkları ilave oedilIJleklC 

Tigre cephesinden geı
yolctt, Reuter ajansının 
muha'biriyle görüşerek göıO 
gördüğü vaziyeti şu §C}d)de 

mı,trr: 

Her a.ün, cepheye, yeı>i 
efradı ge!mekted:r. A&kerlerİ1 

atağı yüzde onu erltfk eıv,lıt 
mi§ ve tab!i erkekler gibi raf 
leri ve cephaneleriyle gelen 
dınlardan mürekkeptir MuL.nr•..ı 

t • ' .. k t .... ,, 
erın r.ıiJ.nevıyat1 mu emırı~ P' 

iyi aıd:ı atmakta,hrlar Fak•' 
hiS-ned~n yana sıkıT!tı çekil 
tedir. Muho1r'p!er~ 150 
f ,.zla fitenk \'erilmiyor O 
gelen takviye krt'a1arc Ra• 
ıa. Ras s~yyum ve Ras frn 
yeni l>ir taarruz taıavvuruııd• 
lundukhumr gösteriyor. 
YOZl~eRCE'. ERITRE.l I H 
LERIN TARAF/NA GEÇll' 
AcHıababa, 14 (AA.) -' 

damoda bulunan Raı Desı. 

Eritrelin'n Habeşler tarafı.,_ 
tijini ve silahları ve cepha .. c 
beraber kendi "mumi kararı 
ıetirildiğirı: bildirmektedir .. 

Daha 300 Eritreli ele aJP1 

z Yl1 ~ıterıni · de~ 1-enUI 
o ma ık arı an, ourual't'l\ 
••tırıp k~ybotdukları zan 
me.ktadır. 

OGA.Df.NDE RICA.T 
Ro111a. 14, (A.A.) -

Badoılio telgrafla verdiii t 

_.,.-.... 

de ezcümle diyor ki: 
Ayın ikisinde Ogad~nd• 1' 

tide bir İtalyan tarassut 111 

$İ, külliyetli Habe~ ku-.vetl 
hüctıınuna maruz kalarak, 
mecbur olmu(tur. 

Yunan kabinesi kurul~ 
mak üzere E~I-... Tevfik Rüttü Aras 

Balkan Antantı Konseyi Bafkan. 
lığını ifevlr a~n, llalb.n Paktı 
ile tarain edilmit olan samimi 
dostluk bailarile •ıkı it birliğinin 
lklku 1~\&P~ milletlerini re -
·ı.ı. rre ..adeti Ye auShiin takviye. 
ai yoluna ~ ~iyade .-kılata -
cağı hakkındaki derin ithnadmıı 

rımı bildiririm. Eminim ki Balkan hiyetli mahfeller1 hükUnıetin ltı.l· 

antantı, Tevfik Rüttü Arasın bat· ya ~e H~betiıtanla gayri mah~u~ Şura foplanttSIOda kabineyi Çaldari 
kanlığı ahında, daimi hedefine, ıekılde tıcaret yapılmasına h•la " ~ ı· . ·- OJ ı ld 

. Ekselansmııa bildirmeie §İtap e. ., ... 
- STOY ADINOVIÇ 

r evfik Rüttü /\raaın Balkan 
antantı bueJi ... kaıılıiını alına
sı dolayıaiyle ıöndennek lutfünde 
1"dua•uh naıik te1ıraftan dolayı 
ltlHIHlm..a çok aamimt ıur•tte 
tatılıilla· ..terim. lu tu1imi n•u.· 
... ••ılacltn ıi1a•uiJle mil· 
ıeM11111 .,., c ... ur1,.t hi.ikO • 
•••ı• a Palm Ht tanin •· 
tlllll ........ vı ı•ınli it bir. 
..... ıda """"- .. INt bulun· 
_,. • .ı .. "'4rlallıia v• ıwh 
i IJlll'at olarak, ffYUU· 
•.,. .....,..lMtla kaU»lJlı ar. 
n .W.tqu tluılaneını· 
ıa lal .. uaı .. ıitap .. erim. 

ISlllT INONV 
TOIUC - llOMA.NY A HOKU • 

MrrUElll AllUINDA 
...... a9lantı Başltalranlıtını 

617 ; a w Nllıha T..tlk Rilttü 

sulh içinde tan ve şerefe, daha Zİ· tarafı.r olmadığını söylemektedir. . ... o. o ısın K Ut acagı ~ n aşı 1 
yade yaklatacaktır. INGILIZ HOKOMETI 

TITOLE.SKO 
Geçen yıl içinde büyük bir o -

torite ve liyakat ile tedvir buyur. 
duğunuz Balkan Ant,ııtı Bafka• 
lığını T. Arasa'a devrederken ba. 
na göndermek lutfunda bµlundu
iunuı nazik telırafm~dan dolayı 
hauatan teıekkür ederim. 

Cumur Baıkanı, naıik "1Utün • 
cıniıı kanı çok aamimt ttf•kk\ir
lerini bildirmeie beni memur f'lt • 
mitlerdir. 

A__yni ideale bailı olan memle
ketlerimiı, ı\alh için ta.m bir itti . 
hat halinde, blMıl •tmit oldukla-
1'1 vulftcl..> deTam odoeıklertlir ve 
bu u.hada Ilı dottusıuı Arua mü· 
kemmel ve timitlerle dolu ttir mi
r-M hsraloyomanıaı. 

iSMET INONO 

Müıtemlekelerin 
tekrar takıimi 
meselesi 

Londra, 14 (A.A.) - Müstemleke 

Londra, 14 (A.A.) - Bu sabah 
çıkan gazeteler lngiliz hüklınıeti. 
l\İrı ıetrol unbargoııı hakkındaki 
hattı hareketini muhafaza etmekte 
ve kararı ıccri tedbirler komitesi
ne bırakmakta olduğunu yazıyor· 
lar. Etlen C.gevreye bu metele 
hakkında leh yeyaı aleyhte tesbit 
edilmiı kati bir talimat ile ritmi· 
yecektir. 

Timea ıaııet .. ine göre, İngiliz 
hilk6D\eti, Milletler Cemiyeti a:r.aıı 
arasındaki rey ittifakını muhafaıa 
etmek husuıuna f evkalide ehem . 
miyet atfetmektedir Bunun için 

hükiımet B. f!dın ve diler ~ele · 
geler ile istitare etmeden önce 

1 

fikrllli bildinnediAi tahdirde buna 
hayret edil"IDemelidir 

muhitinin en yüksek tahsiyeti olan 
Lord Lugrad, dün müstemlekclerin tek
rar taksimi hakkında Avam kamarası 

imparatorluk i§lıri ıncUmenl huııurun
da alika uyandmcı izahat vermittir. • 

Atina, 14 (KURUN) - Sal . 
tanat Şurası dün kralın l'iy~ti 
altında toplanmış fır~a reisleri ha. 
zır bulunmuşlardır. Şura toplamı 

toplanmaz, kral hazır bulunan 
fırka relslcrinin vatani hislerine 
baş vurarak muallak harici ınese. 
leler \'e beynelmilel vaı.iyetin 

müphemiyeti kar'Şısmda kuvvetli 
bir parlmanter hükumetin teş -

kili Yunani!itanm hayati menfa -
ntleri icabatmdan bulundutunu 
söylemiş ve hiç bir fırkanın tek 
başına kahine teşkil edebilecek 
bir ekseriyeti haiz bulunmadıtma 
göıe muhtelif fırka reislerinden 
şahsi huıumetlerlni bir tarafa bı • 
rakarak bir t~merküz kabinesi 
teşkil etmelcı ini t.aleb etnıiştir. 
Venizeliat paıtisi batkam B. So 
fulil kralın t~vtlyolerini kabul et. 
mittir. Çaldarilçiler de anlatma 
arzmunu gö•t@rmf~lerdir. Yalnı1 

Tcodokis ve Kondili~ pnrtileri an. 
Ja~mıya yana§mamışlardır. -, 

Saltana~ Şürnsıııcıu cer~i' · 
eden müıakeı-elerd<m Veııi~ 
lcrle Çaldarisçilerin teşriki. ~ 
edecekleri ve yeni kabineyı ~tı! 
tereken kuracaklan anJaşılırı~· ~ 

Bu iki fll'kanm teşkil edece 
leri kahinede ileride ihtilaf ç~, 
mak için Veniıelist ve C•1 rl 
partileri liderlerinin şimdidell ~ i 1 

naziünfih meseleleri halletn1eb'., 
çin aralarında müzakerelere "/ 
lamaları kararlqtınnışt1r. SU 'il 
zal<erelere bugünden itibRrtP 
lanmııtır. ,t_ 

Saltanat şitriaının vard~ 
tlce etkln umumiye t.,.. 
memnuniyetle kaqılannııf&I~ 
TETKiK OLUNACAK ıt~:.J 

Atına, 14 (Kurun) - ~ 
Demircisin talebi üzerin• ;.fi ' 
(hu erlin) fırka Uderlert ~' 
cak. Parla ve Londra kon~., 
rma dair gelen raporlan tet el~ 
deceklerdir. Bu rano-l~rfl ~rJl 
rnahfellf'rc çok ehcınınıyet 
mektedir. 
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ıı kitap 
~IU:ıtayan bir 
ıllet değiliz 

~~~..,--~~------- I· Gezi ;ti J er ,--

·~ erinıiufen herbiri, ken· 
eğine ait, mecbur göründü
~ lqzla kitap okumakla ye • 

a '" eliti bııa;: d b .. .. .. . 
~ o .. n e uyumu§, yehf· 
fQ,f ~rına rağmen, daima /eJ. 
. hı, askeri, coğrafi, herbiri 
'to.hQSında en yeni kitapları 

fQn ay,.ıca bir zevk duy
"'1 Q'Yrıca bir bilgi tepeai yığ

ır. 

, .ıı; ~ ~ 

~ bir m:ıletin kitap okur 
.. 4olrnczsı veya olmaması gö

'iı '" tabiidir ki, yalnız ihti
. ttıtdarının kendi sahaların -
ti~tl§~ırmaları ve bu yüzden 
11:..·.~ kitap istihlak etmeleri i
frİilernez. 

11"11ız bunların m:sali kafi de· 

~~ 
"' olacak ? Umumiyet iti-
lacıikımız kitap ukııyor mu, 

~ or mu? Ona bir bakalım! 
;t:ı furada funa dikkat et -

'111dır ki, kitap okumak va
'~ir hareketair.lik görülü -

'4 rtun suçunu halka yükle-
t ıırn gelmez. 
"ctltın ki, babalarımızın ve 

' ızın belli bQ§lı bir tabaka
~· okumayı bQ§lı bafına bir 

Qıı •nrni§ferc1fr. Bir baba veya 
~ "1ircu intikal ederken çok 

tlarız ki, bir ele büyük kü

Emsaline nadır rast ~eiınır bir ııaziqet: 

Albokerek kardeşler, hileli iflcistan 
Ağırceza Hakyerindeler; fakat.~ 

kaldırmış 
dün serbest 

Ticaret Hak.yeri, if.as kararını 
Ağırceza, bu iki kardeşi 

bu.unuyor. 
bıraktı! 

İstanbul ağırceza hakyerin1e. 
dün akşam üzeri yeni bir davaya 
bakılmış ve bu sırada emsaline 
nadir rastgelinir bir vaziyet orta. 
ya çıkmıştır. 

Haylm ve David1 Albokel'ek 
kardeşler, lsU:ı.nbul ikinci ticaret 
hakyerinde bir müddet evel iflas 
etmişlerdi. İfliislarınm hileli oldu 
ğuna rapor verilmiş ve kardeşler 
tevkif edilerek, ceza kanununun 
506 mcı maddesine uyan hile kıs
mının tetkiki ve bu noktadan hak
larında bir karar veıilmesi için. 

Kanalizasyon 

dosya istintak dairesince a3'ırce • kere, yarım saate yakın sürdü. Cel 
zaya gönderilmişti. Fakat, •bu sı - se, üçüncü defa açıldı. Ahm'et Su . 
rada ikinci ticaret hakycri yeni • aclm başkanlığı altında üyelerden 
den duruşma yapa!'ak. iflası kal Kemal ve Sakıpla teşekkül edc>n 
dııınıştır. hakyeri kurulu, mevkuf iki ırnr . 

Dün ağırcezada Hayim ve Da. deşin serbest bırakılması \'e genel 
vid Albokerek kardeo;tlerin hüvi . savamanlığın mütaleası alınmak 
yetleri tesb:t edilmiş, kendilerinin üzere duruşmanın 22 şubat saat 
Ankaralı oldukları, sigorta, ko • ona kalması kararla~tırıldığmı 
misyon üzerine muamele yaptık . bildirdi. 
larr, merkezi Aııkarada ve şubesi Yako oglu Hayim ve Davit Albo 
1stanbulda olmak üzere araların. kerek kardeşler, çok sevindiler. Sa
da kollektif bir sosyete kurduk . landan çıkarken yüzleri gülüyor . 
Iarı, aralannda noterlikçe mu~ad. du.Biraz sonra salrverildilcr ! 
dak bir muka velenaıne bulunduğu ------------
yolunda ceYapJar alınmıştır. 

Sonra dosyadaki bazı kağıtlar 
Dövülen hoca 

Üsküdar ve Kadıköyüne okunmuştur. Bu arada okunan ka
rarnamede iki karC:.eşin muhayyel 

ait proje?er şahıslara öôünç para vermiş gibi 
Çocu}un me4<tebe usu1

-

suz yazdırıldığı anlaşıldı 

-
Tahta lstanbul 
Sert bir rüzgar, keskin bir kar 

fırtınası, lstanl;u~u .>·a!nız yerinden 
oynatmakla kalmadı. Dünkü ga • 
zetelerin söy!e:liklerine bakı' ır:ıa, 

ortcr:la bir milyonu geçen bir zarar 
Ja var.Zor geçinen, güç ha!le iki ya 

kasını bir ye_re ge(rebilen bir fa . 
rın, ansızın b;r milyonluk bir zcrmr 
tekmesine uğramcuı ne demektir?. 
Bu koca yiikün altından l:alkab ·ı · 
mcsi için, aradan ne hadar va:ut 
geçmesi lazım gelecek? 

Yıkım tutannın bu uzan rakam 
katarını öğreneli beri, rah2tım kc:ç
tı. Ôy!e sanıyorum ki, parçalanan, 
dağılan, yıkılan §ey!cr, bir yandan 
te!ılerin, ailelerin, küçük toplu· 
lak demek olan ortak karam!arın 
belkemiklerini kırarken, bir yan · 
Jan Ja devlet hazinesinin mus'uh
larını kuru,tuyor. Onların herbiri, 
hü.~iimetin de birer kazanç kanalt., 
gelir kaynağı iJi. Daha bütün ge . 
n~ıUğUe son fırtınanın hes:zbı gö. 
rü!mecliği için, belki de müyonl:ık 
yı!:ım, artacak. Zarar büyüyecek. 
Devletin payı Ja ağırlaracah. 

lstanbulJa yer ve gök ha.1;se
leri çığrınJan azıcık çılunca bir 
belci halini a1ır. Sürekli yağmur, 
talan, olur Çolı kar sokaklara 

kanı Jonmuı damarlm halini ve· 
rir. Sert rüzgarlm, ~ehri kirerr.it 
f(Jrapnellerine tutar. Eminönün
clen baldırı çıp!ak harr.al!ar ıırtcn
Ja geçeriz. Evlerde kapalı ka!ı. 

· ru;. Ekmek pahaya ,,kar, fırın ön. ~ e gelirdi. 
Ofumuzun evinde buzlu ca

Cf. ftra, muntazam raflara dizili 
I kitaplar bulunduğuna bi
ltunlar, eski bir zevka hi-

İstanbul ve Beyoğlu cihetleri • hareket ettikleri, aciz halinde bu. 
nin kanalizasyonları Bavert Vild lunduklarmı b!ldikleri halde mal 
isminde bir mütehassısa yaptırr • aldıkları, borçlarını vadesinde ö -
lan projelere göre inşa edilmek • · deıniyerek üstelik lüzumsuz yere 
tedir. Bütçe müsait olduğu takdir· faiz borçlandıkla11 yazılıyorau 
de belediye 1stanbulun her sem • Netice itibarile, iflas1armm hileli 
tinc!ıe kanalizasyon in.~ına de olduğu sabit görülmüştii. Tahki • 

Mecidiye köyü· ellinci okul mu 
allimlerinden Faika, çocuğuna sı· 
mf geçemiyecek kadar az null':ı· 
ra verdiği için kızarak bir şoförün 
bir d~nbire tecavüz etti~ini ve lerinJe ilttilaJ manzaraları ba~!ar. 
muallim Faig"' i tokatlad1ğım bir Şöyfo böy!e YafDYl\'•mn: ba1:tan la· 

el ğ • • B • • b .. ' J• ? c 

~elıte olabilir. Ya yeni zevk; 
:ı... ., ,_, 

• ..D • "" ~""'•sc.caR. 
fımdi sırası Be-mlj'lien -">'· 

> : 
"Q:lılıf itibarile pek ala kitap 

0~' okumaya havesli, vaktın· 'mu,, hem de bol bol okuya. 
CiJ ayyen bir biçim üzere gü -

tler birikt"rmi§ ve ba%ı cle-
~töaterdiği rağbet neticeıin

P!i, seçme kütüphaneler vü 
teı· ·ı · . • ırı mesıne sebep olmuş 

:t~, ıimdi IST EDiCi KITA
lt· Cbt?Qk vaz "yctindedir. 
" ~ •orrnuyonız.: 
IJcılkırnız ne okusun? .•. ,. Hal

'ti . ~evkının deği§t~ğine, •e· 
~ı,. ""k l" 1 el ... ~4Q, )'ü se ıp can an ıgına 

lıc.i· '"'" daha diri, parlak bir 
& 1rıi aldığına, bütün inıan . 

; ~::aber daha ıabırsızlCJ§tığı-
rlıiı e, müıbete, daha fazla İ· 

Opt llq hanaat:miz olduğu hal-
ı. Q l>ll t ··1·· ·· . el "'t emayu unu tatm:n e c-
• ctftQ I_. .. illor oır ugrCJ§ma mevzuu ve-

Yam edecektir. kat sırasında ~ahit olarak DanyeJ 
Üsküdar ve Kadıköv cihetleri. Bahar, Şelon Levi ve Sami dinle· 

"' nin ise ayan projeleri yaptırılma- nilmişlerdir. 
DlJ! olduğundan o eemt16rae"mah. KararnarnJ? o~uıduktan sop~ 
zurlu vaziyetler düzeltileınemek - başkan Ahmet Suat, "Biraz konu
te ve bu aradaki Kadıköy halkı • şacağız,, dedi. Mevkuflar ve din 
nm dalına şikayet ettiği Kurba · leyicilcr dışarıya çıktılar. Be~ da. 
ğalıdere temizlenememektedir. kika sonra salon kapıları tekrar 
Belediye bunu düşünerek Uskii · açıldı ve bu seferki celsede, iflas 
dar ve Kadıköy semtlerinin de vaziyet:n;n ticaret hakyeri kara • 
avan projelerinin mütehassıs Ba- rile ortadan kalktığı bahis ınev . 
\?ert Vilde yaptırılmasma karar zuu oldu. Mekuf!a11n avukatı Be. 
veııniş ve kendisile anla.~ımştır. sim Şerif, bu hususta izahat ver . 

Bu mütehassıs Beylerbeyinden di. tflas ortaöan kalktığına göre 
Fenerbahçeye kadar olan 1400 artık hileden bahsedilemiyeceğin; 
hektarlık sahanın avan projeleri· h]enin vaki olamıvacarrım ortava 

• <:> ~ 

ni beher hektan otuz liradan kırk attı. Genel savamanvar Ahmet 
iki bin l~raya yapacaktır. Muhlis Tümay, ortad~ bir hileli 

Mühendisle yapılan bu anlaş · iflas cavasr mevcut ol~u'{unu 
ma Şehir meclisinin mülkiye ve şimdiki halde bunun yuruınesi 
nafia encümenlerince tetkik ed;l · dunr·rnanm <1cvamı lazım geldi . 
ıniş, yapılması muvafık göıiilmüş- ğini ileri sürdü. 
tür. Yalnız bu iş para meselesi ol- Salon gene bo~altıldı. Mfü:n . 
duğunôan bir kere bütçe encüme-
nince tetkik olunmasına karar ve- e d 
rilm;şt:r. Şimdi bütçe encümeni ayram an once 

•• 

bu hususu incelemektedir. Oı..._ muyuz? 
b~~ b kl d.... • halk Yetim ve du!Jara maaş 
""'il"'· · ını e e ıgımız ı- olduğuna dair bir ıöz söylemiyor· 
r,,:•ı, tabiati ile birlikte; ki- ver"fecek 
~-~~~~~~~ B 
.. ~ Şimdi İJ, kitap yazıp basacak- u yıl Kurban bayramı Mar • 
trif• Q rnevzulannın dokunuı, lara, bu demir leblebiyı" "-•tacak- tın dördüne gelmektedir. A.v ba -

lh,. 'f Ve karie sunulu§ tmzları ,,_ 
·oqvqz· lara düıüyor. şında maaşlarım alacak olan me. 

1 

? (') ı surette tekamül ediyor 
Hllrmet MUnir mur1ar bayrama hazırlık yapabi 

iki.gün evvel okuyuculanımza hn· fa e ııır. a, nıç.n oy.e;ıır • .. ~ a 
ber vermiştik. Son aylarda ayn: rın kunılaıuncla mı bir bozı•kluk 
şekilde bir iki vak'anm daha mek var? Sokakların açıfı&ıncla, rfü·g5., 

teplerimiz eçtiğini te 00 fle ,~o!1 rı mı hesap!cmmamış, koy a· 
hatırladığımız için bu va.k'ayı la fızlarınJa lırhnalann .-., ia!
yık olduğu ehemmiyet derecesin . ga!ara vereceği azgınl!k mı Jü~ü .. 
de takib etmeZi kendimize bil' niilmemiftir ? .. Y ok•a bunların hep 
borç bildU\. 

0 
si b:rJen mi belii olup b(Jfımıza 

Haber aldığımıza ,göre şehri . 
miz:11 kültür direktörlüğü dıe ha -
<liseyi bizim kadar büyük hir e • 
hemmiyctle karşıladığı i~in der . 
hal takib etmiş ve zayıf not alan 
talebe ile, çccn!1u zayıf not aldJ 
diye muallimi döven şoför hak • 
kında tahl<ikat yaptııını~tır. 

Çocuğun hu sene mektebe gfr. 
d!ği ve ya.~ça da ~ok kü~ük oldu • 
ğu tesbit ecJlmiştir. Söylendiğine 

göre heniiz okuyacak çağda olınş. 
yan bu ~ocu~un mutlaka ınektehP 
kahul ettirilmesi için 8ükran afllr 
rli~er bir c:ocuğun nüfus kai?ıd· 
gösterilmiş, hu suretle r;.r nevi uv
gunsuzluk ta yapılmTş bulunmak 
tarlıı·. Kendis;nin olnıı~ran nüfus 
kağıdile mektehe g'rdi~i anlaşı -
lmca <:_>ocuk kiiltiir direktörliiW 
tarafından ele! hal mektepten çı . 
k:ınJmrl7tJr. Dİ;yer traf't:l,ll helPni · 
:ve11;11 cınrin•,ıe hıt!unan l~:r N\"l<1 r 

<'alrı:.anı ~oför }'nkkmda rla tahki 
kata re~ilmiş huhınmakt? dır. 

yağmqtır?. Bilmem; fakat §Una i
nanıyorum ki, lstanbulda en kiiç ·· 1 
lısıltıyı uğultu yapan fitneler gi. 
bi bir hal var. Onun çevre.ine r.i· 
ren rüzgar. kasırga, yağmur çcğ
layan, a:a dıvar, kar kefen olu· 
yor. 

ıı.. -r- "' :t- leceklerdir. içinde ınaas1n verilmesı· heınen 
ır:ı~ (•) Bu hususta bazı tercüme ve ne· - ~ 

Bir yandan yükıekliklere .~ıh 
o!mufUz; yuvalarımızı tepe!er ii• 
tüne kurmUfUZ. Bir yandan Ja de· 
mir, kaya, horasan yerine çita, tala 
ta, ç "nko, teneke kullanmı~u. Oy
ma!ı bir kut kalui, nasıl bir sa • 
VQf siperi olamaua, bu cleı·me çat
ma evler Je tepeler Je yan gelip 
yaslanamazlar. Y apılarımızcla bir 
g~men ruhunun izi görülür. Birer 
mevsimlik misafirlikler için yapıl· 
mı§ g:bidirler. Yüz odalı, yalcfu 
tavanlı, cam kuleli kö§kler, elli yJ 
ela milyonlarca kurtların gemirdi. 
ği bir ;,.~elet o!muıtıır. Biraz Ja 
bu noktalar , Jüıüni!lae iJi, bana 
öy!e geliyor ki, bugün tab:i hadice· 
ler lıaı·t11ıncla böy!e çıp!ak ve si • 
persiz ha!maz.dık. Bari §imc!en 
sonrası için geçmİ§, bize ders f'lca! 

S. CJt'z.ıin 
\ 1 d~~~i.katte kitap okuyan biri şir evlerimizin eski tanınmıt eserlerle Mütekaitle:·le dul ve yetimlerin hemen hnkansrz hulunm:ıktadtr. 1 t;-ctlt Enlız. birlikte modem kitapları da tercüme üç aylıklarının da marta verilme- Bunun için miitek?it. clul ve yetim 

1 
t Qf devrin ihtiyacı olan ki- ettirmesinin yardımı ~üphcsiı: unutula- si lazım gelmektc<l 'r. Fakat mart maa~larmm biivük b;r k•smmı ver 
u:~e devrin tanıdığı, aradığı maz. başından itibaren geçecek üç ~n ı mekte olan emlfık ve eytam ban-

&oı eferde (ve ucuzlukta h~ ----~~~------------------------------~----------~~~--------------~ 
~ ~OL verememekte olJu. Yaz1s1z Hıkaqe: 

alt.r ~Ylersek, sanırımki clai
,ıtaQcl,iından ıikayet edilen 
~- zı,. üz· • el .. b" •• • ""'IQ .. r:n en agır ır yu. 
~t~ nında atmıf oluruz ..• 
' .~&§ımız Sadri Ertem de 

tun " • . ku ı l,• nıçın o mazlar?,, 
·._ ~r Jazıımda münekkitle -

-ııtap okumadığından bah. 

Jd0kunması lazımgelen ki
fayet derecesine :varmııİ 

• 

kası İstanbul maliyesiyle anla~3 • 
rak üç aylıklmı bayrama kaclar 
vermeği temin edecek ve bayram
da bu bi.iyük zümrenin parasız kal 
ınaınalarrna çalışacaktır. 

Evkafın Taşdelen suyunun c1a• 
ınacanalaıına beş kuru~ zammet· 
liğinden ı::ikuye edilmişti. 

Evkaf Ta~rleelnin kaynağ'mrla 
binlerce lira harca va· ak yeni te~i
sat yaptı!h ~ibi iki buçuk kilomet· 
reye Yaran bir de şose yaptınnış
tr. 

Bu ıı F:' k zam harc:m~n paraya 
karşılık konmuştur. ·- -- - -
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[KISA HAB~WLD] Nldlacl• ~iri Tü ünlerimiz Avrupada 
çok rağbet görüyor 

• Tcrkoı .·~ya mllkfatm.nl bu sene de Dünya sitntsastna 
artınlmuı ıçm ıular idaralnin buır • J ._. 6,315,940 Lna 
ıadı~ı yeni pr~;~ buıilnlerde toplana - toplu bir bakış ediliyor 
~k ıdare meclııınde konuıulacaktır. 

• Maarif •ekiletinde yeniden lhdae (Üı.t)unı ı uwıdı•ı Belediyenin 936 b" 
lnh:•arlar Bakanı Bay Ali Rana r ar han dün edilen buıusr mektepler mUdilr muavin- Bu defa dalya Habeşistan aleyhine lanmış ve Şehir me .. 

Umum MüdürJükte meşgul oldu li&ine Kemal Edip tayin edilmittir. te;;avilz ettiii için Cenevre mekanizma• mişti. Yeni bütçe, mec. 
----· _ • Ankara4an bildirllcliliııc ıöre dal • 11 harekete ıeçti. ilk defa olarak pak - j encümenince tetkik edi 

Şehrimizde bulunan gümrük • yirmi yaşından yukarı hemen her. yanların bir elden idaresi için ortaya a• tın (16) ncı maddtıi mucibince itaı • 936 Mali senesinin 
l 1 h' blan haberler 11i111zdır. Ancak eskiden yaya kartı ıecrJ tedbirler tatbik olun _ 
er ve n ısarlar Bakanı Bay Ali kesin tütün içtjğj göı·ülmcktedir. İfletilen dalyanm ıöl, Voli cibi yerlerin mate bqladi. Halbuki bir Jcac; yıl ev _ bütçesinde varidat 6.8 

Rana Taıhan dün inhisarlar umum Avı'Upadn Türk tütünlerine en yeniden işlemesini te~ için vekalet- vel yine Milletler Soıyeteıi azaıındarı olarak tahmin edilern 
müdüı1üjünün yeni dairelerine ziyade rağh('t gösterenlerin ka - çe araıtırmalar yapılmaktadır. olan Çin alerhine Japonya tarafıncün yekCınun 400.000 lirası 
giderek uzun müddet meşgul ol · dınlar olduğu öa göıülmektedir. • HilkClmet ecnebi memleketlerdeki tecarils •A1d oldufli zaman his bu mad-1 <!ıevrolunan arazi v 
mu.,, umum müdür Bav Mithatla Kadınların hugünlcn1e daha ataıemilterler nezdine lUzumu halinde denin tatbikine ıeçilememiıti. Acaba ya- 260.000 lirası kazanç 
görüşmüştür. çok işe girmeleri, memuriyet sa • ıönderilecrk aakerelere de temsil tabai- na ttaJya ~ Habef meadai bittikten belediye hissesinden 670. 

Ba satı verilmesi hakkında bir kanun llyi- · bun be "-"d" ı h 1mı Y Mithat öğleden sonra In- hibi olmalan, kendilerini, erke . sonra yme a nzer na •ae e 0 - sı yüzde on gümrük h · 
hisarlann satıQ direktörlerile te - ği k . h ) k hası hazırlanuıtır. yacak ımchr? OIJcaiı tüpbeaü bulun - 380.0. 00 lirası temizlik :.- n esesıne mu ta<: oma sızın • ı1 bankasının Yenitchirde açmaya duiuna ı&re paktın (US) ncı maddesi 0 
mas etmiştir. daha çok sigara alabilir vaziyete karar v~diği ıube yaz ertaımda açı- aman nam tatbik odllecektlr? Bu 4tfa den, 220.000 lirası ten · 

Dtfer taı11ftan öğrendıiğiınize koymaktadır. tabilecektir. palrtm (UI) ncı mıddesfnin tatbt'Jr edil· minden, 800.000 lirası 
ıöre, Türk tütl!nlerine ltarsı Av . Bundan ba~ka Tü• kiye tiitUnlc~ • Meslek mektepleri muallimleri için meal aadece 1acUtertnm harp fllola • nakliyeye konan köprüler. 
rupada rağbet her zamankinden ri de dahil olmak iizere, bütün kabul edilen bir kanuna göre bu mual- rını Milletl•r Sosyetesinin emrine ha· den, 875.000 lirası 
dah k Bu limler t.>~ta tedrisat muallimleri hakkın- bul d --'- -""d b ... a ço artmıştır. na sebf.p mtnynda tütün h~tjhlflkini temin sır un ura,_.,..... 0 are .. ete ıeç- mal ve mWklerinden, 
IN:..ı. daki ~nunun orta tedrisat muallimle • -~ı il •'•bildi Acaba t Ut bu ı W-ı\ ttitünlerile yapılan veya edecek reklamlar, rok ilerlemis, - • 0r · nı ere rası Gazi köpriisü vari 

:s- ~ rine v\rdi;i haklar dairesinde ücretten ta da b" u' t alm dı"" C Türk tütünJerile harman edilen k · k"ll J k J • " ır v ıye a • 1 .aaman • 1ıı:.6000 lirası da ~o yem ~<' 1 <'r a mış, uvvct en.: muta ceçebilecelderdir. nevr~le itlerin cereyanı ne tekil ala • · v • ~·--
sipralann eskisinden daha ucuza dirilmiştir. • Kıki Konya meb'uau Reliğin Ço • caktır? esseselerindıen temin ol 
satılmalandır. Tütünün imal tarzl:ırı hayli f. ruh valiHiine tayini tasdike iktiran et- tıte bu sualler buaUnJerler muhtelU Buna mukabil 

Türk tütünlerinin müh~m bir terlemiş muhteJif yeni harmanlar- mittir. memleketlerin 4lplomatlannı IKal edi· 846.914 lirası Sıhhat 
mevki aldığı dünya piyasasmda da vücu<!e getirilmiş olduğu içirı ...... --....... - ......... ---.ı, yor. Awpaam kollektif emniyet lilte- 820.000 lirası lstanbulUD 

tütün istihlaki umumiyetle art . umumiyetle tütün istihsal eden ~1 at' valıııcda 1 mine daha kolay .,. .daba maJcuJ bir tc· !anma işine, 318.000 r 
mJ§br. memleketlerin bu yoldaki ticare kil •ermek lmJdnJan aranıyor. ye, 26.000 lirası m 

Bilhassa fnwiJterede bugun·· , t• • rt t b"'" .... ].. ., --- -- - Şimdiki halde Dnletler araunda dil- 400.000 ı;-.. 9 bankalar 
E> ın.n a ması a ıı gonı uyor. H• k " •• ıünUldUiU anlatılan tedbir ıudur: Mil- "-

~----. ... -------~• 1 aye mu- 1 Jetler IOIJettli paktmm (16) ncı mad· Da, 489.648 lirası teua.
0

__,... Maclanyade verileaı Polfa h•b•rlerl deaini tadil etmek. Hatti IOll Londra ne, 100.000 lirası eski 

Y d 
1 b k diplcaatlk konutmaJan ananda bu 600000 lira yollann · iki konferans ol 8ft çıktı 1 sa a amız babac ttmaı olUIUl)Uftur. Filhakika pak yesine, 80.000 lira istim} 

Camuriyet halk parti genel sek- .li'atih - Harbiye hattmdıt iş . tın bu1Unkil ,.eklinde bir mütecavis lanna, 60.000 lira kanar 
li H J' 822 ) tman Ahm dnlet SJktıp saman banci dnlederin 150.000 lira konservatu reter ii tarafından inkrllp ·ve 11- ıyen numara 1 va e- iirinciye 20, ikinciye 15, ı:ecrl tedbirlere iftirak edecekleri belli 

tDdAl mevzuları Werine konfe - din idaresindeki 98 numaralı tram .. •• .. 10 L" de~•dir. Bu itibarla .... w... (16) ncı _smm __ i_npsına ___ h_•.,rc_anaca_.,... 
ı...._ Be • uçuncu•e ua •" ..-- _ nms ve!'Dlek için Mudanyaya gön- vay &rat.llUK yazıttan geçerken J • maddesine c1daa .dyade vıuuh vermek 

derilmit olan Eminönü Halkevi Beyamt nahiye müdürlütünün ö- verecefiz Jhlmcbr. RlYifete ıare ba madde için 

başkanı Agi1ı Sım Levent şehri - nündeki makasın kınlması yüzün- KURUN, MD'atı tepik. cüael ya- dÜfGDOlcn tMlil tekll tudur: 
nılze dönmil§ti.lr. Bu konferanslar efen yoldan çıkmıştır. .ııl.rı tanıtmak emelile her yıl bir ı - Pakta ı..a ko,muı olan biltiln 
halk üzerinde, adeta ,,.;;,.ün mü • Makas yarını saatte tamir e . edebiyat 1J>Gubakuı açmaya brar devletler mütecame kartı tatbik edile-
a.:- 'L..a..1:-1 • d bidni6

.... a·ı · ba la k verdi. Bu yıl bu mO..büaJJ .. Hi • cek ekonomik aanbiyona iftirake mec-
.QWJ n•uec erJn en • ı ... ı..:ı e- 1 mıt. ara yo onmuştur. B&.ı bur olaca'-tır. vs..., kiye,. U.erlncle açtık.110..blb prt- .. 

)'•pmata karar vermek sure 
aababya iftirak etmittir. H 

"lnanyanm yaptıiı aaffı harp 
nln en bUyUIU (25,000) tonUA 
yade olmayacaktır. Alman ha 
lcri dUnyanın her yerinde 
fül harp va11ta11 olacaldardıt dece~ dereee~ı ~ ·~ ;~-ft"m4MüMd_.et~~zarf•mlllllilf;lda~d .. a,,....nı..ı..üna~.;..kfJ~al-ıt ~~~~W;;,~ hikl7' iberin . 2 - Askeri unbfyona ıeUnce, bu 

1-Qd~. Ko~(Mu • e ar ıg ii~ Jtınım!tr. ~'Wtn;,_,,_ .... _,~·~·--s..'...ı··~·..-=-· ·--+---~-~-_.....-..lıi._...-: 
dan.ya mütarekesinin imza edildi- KALBJ DURDU - Beyoğlwı · ı. _ Mc.w ••rbeattir. mrntakaya ait Jcar111ıklı yardım paktı-
fi tarihi binan n ealonunda verilmit da Meyva sokağında 11 numara}' ı - Şimd11e bd.ar nqrolunmamr1 ' na imH koymuı olan devletler için mec 

•• :ı.1 ,.ı;.;: h ı..:.ı. evde oturan 50 yaşında Markar butunacakttr. hurt olacaktır. 
ve ,,...,.erce ~ -.ıt 'l"MIDmlJ9 3 - ıooo kelime·-= c-iyecelc • AlmGll ue Frcmaz deniz ho· Jiattaıer bulaıiııyarak c)anenler köprüden geçerken yere düşmüş. ı• --

....;..:.:..ı_:...a_ kalbi durarak ölmi;•"ür. tir. u.tleri: bile ohull§tur. Konfe~n ~ 4 - Makine ne •e klpdm yalnıa 
_..,.; h lk · ı.z_;_;_ ı. KöMOR ÇARPMMI - Ci . Japonya çekildikten llOllra denb kon· 

toııra ..-~ ve a m ~ •"8 
.. ı>ir tarafına yuslacaktır. fcran11 OmiW. mllzakerelerine dnam c-.,ı....ıvJ ··-'-' ı.;. __ bh..:..ne balide Salih paşa caddesinde o • s •--'1..-b ıoıuınca ..a..an ka ,, ... ~._._, e _..'>....., ı..a ~~ r ya .. - yUUll n •- e di,or. Konferansta harp canilerinin 

)dmJlttt. turan Halidin kansı 35 yaşmdn Jar ellmile YU1lllt buluwaktu. toailltoau O.erinde anlapsa olamadı. 
Yuriua muJitelif yerlednde bu Fatınaya kömiir çarpmış, Fatma 6 - MOlabab:J'& afruler, &ön • Amerika azami ıemi hacminin (35.000) 

aene verilmekte olan bu konferall$ baygın bir halde Haseki hastane derdiJderi bDclyelerla altma adlan- ton olmallftda ıarar ıöateriyor. lnctıte-
. kald l t na ya.muyaceklar, berhanal bir lpret Jann ha1' üzerinde çok faydalar sme ın mış ır. kotmı)'aWdu, yatna mUIYeddelert- re ile F'ranaa bu milcda'n teıu:ll için uı-

temin edecefi tfiph-dir. DOVME - Büyükderede ka • ni kendilerinde mullafua eclecekter- r~f1Yorlar. Fakat bir yandan da tnci -

Liman tujfe'eri 
I4maa tuffe konüayona dön 

11e nemz Ticaret mildürlUltindt 
toflanm'f, tarife -.eııen tetkik 
edDıniftiı'. lComfsyon, paartesi 
&flpl tekrar toplanarak ekonomi 
WkanlrPım projesi okuna~k \"e 
bundan eonra kararlara ı~k 
tir. 

--~I ~~ 
ptl'ISU t;ocuk Tl;&troau 

GOLMIYEN 
ÇOCUK 
Yuan: 

M.ICEMAL 
Akşam saat 
20,80 da 

BGJ6k operet MIRNAV Yasan: 
.APlF OBAY Beltellyen A. BOZER 

Fr•/ılız ti9atro.ıı 
HALK OPIRBTI 

JaJila matine 16 d 

BuôplDtu 
2UO da 

laf at yerinde balıkçı Aleko ile y~ liz - Alman deniz anll\ımaamm ihdas t 
ni bir kayık yüzünden kavga et · di;· - Tanınmıt muharrlrlerclen mil· ettlii 'IUfyet matbuat alanında hlll ı 
mişlerdir. Yani yumrukla Aleko • nklcep blr jilri heyeti, ı&nclerilen bi- münakap- mevzuu ~luyor. 
nun cijşleriai kırmq, fena halde kiyeleri okuyarak birlndllli, ikinci- MaJQmdur 1d ıeçen •luatolta Al • 

liii. OçtıncWtlP banan hiklyeleri manya bir babrt bipat propamı Uln 
dö\7DlÜŞ, kaçarken yakalanmıştır ttlbft edecek, bu blkiyelerla ilk ·- etmifd. Bu proırama ,are lncilis -

DOŞME KURBANI - Kara tırlan ga.ıetede neıredUecütlr. MU- Alman denis aıılapnuma 1-tbaaden Al-
gilmrükte Karabaş mahallesinde sababyı ~nanlar ellerindeki mille manya bahri kunttlerinl lnptere bah· 
oturan kunduracı Hasan düşmüş. veddeteriyle ldaremiae celerelr 1ca • riyeainin < ('~ 35 > derecaine çrkaracak-
yaralanmıştı. Hasan dün ölmüş, ı3ndık1aruu bildireceklerdir. tır. Bu mabat ile Almanya (100.000\ 

dild'kte • - Birincl!ili kaza"•"• zo, ikin· tonUAto mikdannda yeni ceınfhr yapa-cesedi muayene e 1 n sonra a ·-

ırömülmesine izin verilmi.4}tir. 1 cilitl kazanana ıs, UçllncUIUtu ka . cıktır. 
t-.. zanana ı O lit'a hediye edilecek ve hi· Franw matbuatı Almanyanm bu in 

Makam paraları 
klyelerf 936 yılının en ıOr.e1 bikl • patmı fbılal denUıinde u.tünliı~ eldı 

:eteri olarak notredilecektir. etmek lliÜladma atfediyordu. Alman· 

* 'I eni bir gelir lJu'undu; Hikiyeler bqüaden itQ. 
ikiter aybk daha veriliyor ren yazı itleri müdUrlüiiiDlüze 

Şelu·imiz ilk tedrisat ispekteı ıöoderilelrilir. Zarfm üzerine 
ve bq öğretmenleıinin makam ••Hikaye müıabalca11,. kayd 
paralan vilayet bütçesinde gelir konulmalıdır. 1 
o~lğı için bet ayda~beri veri -1 
lemıyordu. lapekterlerın 150, baş• Bacak kıran kadnı haost 
öptmenlerin de 50 şer lira ala • h'·ü ld 
caklan vardı. ma • m O u 

İstanbul tlbaybfı yeni te~eb . Dilber ve Canan isminde ran· 
büsler sayesinde bu paraları öde- de\'uculuktan suçlu iki kadın ser-

i mek l~ip yeni bir gelir kaynağı maye yüzünden kavga etml§ler(llr. 
bulmuotur. Bu bulunan kaynak do. I Bunlardan Dilber Cananı dövmüş, 
\yıeıt HaJ&t okulunun tahsisatı- bacağını kırnu~r. 
lır. Bu talısiaat on bin Ura olduğu Dün üçüncü c~da bu kavga· 

· <i,in şlmdlllk i&pekter ve öiı et -1 run ınuhakemeaine bakılmq, Dil· 
menlere iki. aybk maaşları verile. her bir sene hapae, 800 lira taz • 
cek ve ileride bulunacak ~·en · bir minata mahkftm olmuştur. 
gelirle diler paralan da verile-
cektir. hk makam maqı maıt ınw2e 

Şimdilik verilecek olan iki ay. birlikte verileoektir. ( • 

lar pmdi bu iddianın dotru olmadıiını 
ileriye aürenk ıu mUtaleada bulunuyor
lar: "l'ranlanın derıU kuvvetleri l 934' 
1935 aeneabtde 720,000 tonilato hac • 
minde idi. tncilterenin deniz kuvvetleri 
ise ( l,420,0ob) tonilato hacmindedir. 
Buna ıare Franm bahriyesi tnpi.ı 1 
bahriyesinin ( " 50) cı,re :eslndedir. 
Halbuki Almanya - tnclliz clenlı an • I 
latmaaına &öre Almanyanın denb kuv· 
vetleri tnıW. bahriyesinin hiç btr va
kit (% 35) ini ıeçmiyecektir. Alman -
tnılllz denlı anlapıaaaı birinci derece
de bir ıulh .. 11tuular. Çünkü bu mem • 
teketltr araımdaki deniz rekabeti orta
dan kaldınlmtibf. •u iki mCJnlelsct a • 
raauıda eald ıamaa1arda .. ydanı alan 
rekal;ttin ıesen nesiller için ne bcWr 
-1Sm neticeler •erdijl ~ ptlıt
Une bupkU ........ •-WllJet· 
le iaf1llamak -....r. ....,.pmn 
ıu!bperverfü!tni iıbat edttı ilr Wclfr. 
de ,ucıur: ttüya ( u.eool tonluk iki 
bOylk harp ımiai yapmak ıur.etDe hah. 

ıl fua" .. b•kallftl yeni btr tkld~ 
•.eradJ, ırranea da 4'111 badıatcle ıtm$ 

tir. 
Slr Samuel Hor iatüa 

lsvlçreye çekilmiftl. Orada 
dar iatlrahat etti. Şimdi LoD 
nliyor. Hem de dönerken k 
sım müdafaa için hazırlarusut 
yor. Baki lnıilb bakanının 

Hor teklifini mildafaa içfl'l 
li1 yeni deliller ıunlardır : "Jıl 
yapılan bu teklif bir kere mu 
blyettı idi. Sonra teklifin e 
men Milletler 101yeteai pakU 
uypn bulunuyordu. Teklifi 
mabadı harbe nihayet venıı 
nim hedefim Strua cephcsinl 
maktı. Eler bu eephe bir k
cak olursa her vakitten li 
balmndan huırlanımt o 
harp için seferber etmit 
1011ra A&mtn milletini tom""" 
tUrUldemü alyaaeti ile bir 
reti altında hareket eden 
yapacaktı l 8Qnra U zalc D 
ettilf ılyurt Almanyamo 
bik etttlfinden bapa 1:llr 
Japonya ne yapacafctı.? T 
düıUnmemek elde delildi . ., 

Vakıa Sir Sunuel Hor'uıa 
bin ... clrmai dit .... 
ıelmek için olmadıp t& 
aiyade milli mlldafu itleri 
bh' vaziyette olmak U.ere 
nr olarak çabpcatı ~':..M 
nualı beraber bucbldl ~ 
ballanı Eden ne anlemuk 
dea bir ınbakap netk 
oınıuna ctr- ••nd•ı .. rn 
kGmet• almmuı dlbti 1191~ 
hadile libİ ı8rilli1Jw· 

Acaba Nsı Framıı 
ask ~n gibi Slr 
kabiııoye clrmai cht ltJer 
den'ln wl7a1etlnc!e bir M'fl 
......... tarıhaak llsııtlClll~ 
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Yabancı Posta 

Fransada haydutluk 
vakaları çoğalıyor .. 

.\ıııerikadaki "Gan 
~tr,, denilen meı -

haydutların u • 
aıaıı:_ 

""de va kalan 
~rınaada da rast • 

~ya başlanmış -
-.· Son zamanlarda 
ltr "'•iden hayd~ıt • 
)a ~lmış, bunln 
tli rıı içinde bile fa. 
.,;ete başlamışlar • 
l:a · Geçen birinci -
dt nu~un yirmLin • 

\'ılJenav mücst:· 
leleri direktörü ua • 
Ilı . J 

.::.da veznedar ka -
eldufu hald • a• 

:Cltlere vr:rilmL ';: ~ 
re doksan bin 

lı.nk bir para ala • 
t.c otornobilc bin • 
~ ~Ye parayı vcz • Yaluılanan haydutlardan tki.t. 
tir ra teslim ctniş-

. \'eznedar bunu çantasına koymu,. Veznedar kadın raı:ı olmayınca hay -
~il de müeaseaeye dofru yoluna dutlardan biri ateı ederek ~dını çenc
:-.Ylllı etmi§tir. Fakat yolda durmut o- sinden ehemmiyetli bir eurette yarala-
1-ıı bir otomobil yüzünden bunlar da mııtır. Haydutlar paraları Almca ka · 
~ya mecbur olmuJlardır. işte bu çıp gitmişkrdir. Filkat polis derhal fa
~ elleriııde tabanca bulunan beJ aliycte ge~mif ve bpydutlarr yarQla -
~i arabaya hücum etmiş veznedardan mı§tır. 
--.ıtkadan aldıkları para istenmiştir. 

ı=== ~~~=;:~::!!!O 

Dünyayı dehşetler 
içinde bırakan adamlar 
L •• llar.Uya auikaıtçılannın son nıu -
-..ıtMeıinde mUddeiumumt auçlularm 
~~i iıtemif, mahkem4' ken .. 
4'1erini "1lobbet küreğe mahkum et • -.u. Son celtn ,Fransız gazetelerinde 

~:i;;a·· ···· .. _ ··---ı . .. ~t~= 
.. Namuslu adamlar on beş aydanberi 

'ftıetin teeelllsini beklemektedirler.Top 
~ aahteklrlılda giren yabancı 
-.ıtller lllilafirperverlik kanunlarile is
'-• ederek, Manilyanın göbeğiJ\de 
~ görWıntmit bir ıuikastta buJun • 
~. ı.etn Yuıo•lavyayı, hem Frqnsayı 
I' ~den vurmak istemiştir. Bunlar 
.._'lrlaız toprağına silinmiyeçek bir k~n 
ktaı brrakmrılardrr.,, 

1.ıL~~daletl tamamlamak için yapılacak 
~bir it kalmı,tır. Her ne kadar 
~ •uçtular adftletin eline dUınıe -

miflene de burada bulunan Uç adamın 
oeludaıı oldulu mllnakep edUlaa blr 
~ttir. 1Çr4l Alebandr ile: L\li Bar
tuyu öldür~n katil bu iki büyük ada • 
mm teşebbüs ettikleri sulh işini ger • 

1>~1 ~;:.;;·~~ri o !;raa; nP~~7;;. 
tün arkadaşları onun gibi suçludur, 
Hepsi ayni cezaya layıktır. Jüri heye· 
tinin benim duygularımla beraber ola • 
cağını biliyorum. Çünkü onlar iyj Fran
sızlardu . ., 

"Yugoslavyanın dahili siyaaetine nü· 
fı.ı• edeçek değiliz. l3iz harici vuiyeti 
görmeye mecburuz;. Eğer blSyle yapm;ız 
sak bu Uç katil cezadan kurtulac•k. B"iv 
le bir neticeye dU§meye mahal yoktur. 
Dünyayı dehtetler içinde bırakan bu a
damların UçUnUn de batını düşürmek 

a®letin en mühim vazif eaidir .•. 

ZelQ, OIJUHU 

Sağ mı, Sol mu? 
Iİlte l..lay bir zeka eyunu tarif c-1 Sonra 2X5 = 10 ile 2X3 = 6 ve .......... ,...u ..... 11...-. - ..... ye1n1 .. (16) ...... 

~ a~n adeta keramet .. • Fakat bu 1.tNnu aonMymlZ· S.· 
~ olchajlıaua hiikmedecektir, Ni-. dece yekunun iki ile kabili tlııkHm • 
'- bnıt!-dan ~edi tanesini .Jınız. lup olnwbiıJU aonuıuz. Semra derin 
~ ltar. meclıa~e bul~nan]~ derin düıünür jDQe beıaplar y~ar, 

..mis. V efttken lüe so.ter- iki kurut ile lMt kurutun bPfi el • 
:::;: M "aftlflanlaa ikiaini llıir • • de o1duiunu aalmuıia çalıfll" gibi ta-

• . .... ibür .._ alınıa.,, ele- -nr ahnmrz Eter 2 ile taksimi ka -
"'-. s.r. ~e bir taYJrı. bir ),ildir cev-... aldıwmsa iki kurutun 
'~ De bu paralardan ikiıinin h4Ul • aağ elde, el• takaiml bWl deiildir 
~ eltle, l»eıinin hangi elde olduğunu dendise aol elde 01dqpMt sö1leyi 
._41Wzi aö~e,ioiz. · Bili. a. ..eiceyi almak için elinde ni-

-. 1aw ti•" tutan iıiwey• so1 eıin- Hesaplaqabilir misıniz? 
4' bıttatu kurutlan ilci ile. aai e • 
~ kurutlan üç ile url>etmesini 
'°""- ber iki hasılı zarbı cemetme • 
il.; 9ÖJl•Jiniz. tiri ve bet kuruılar 
... ~ eol tJlde olm.tvna söre el
-( "Clihı:lll yekun yaıı (19), yahut 
18) olur. 

filtslüb: 2X2 - 4 ile SXJ 15 
~ "- ildahııln yekuna (19) eder. 

Her iki yüz rakamm bir dakikada 
sayıldığı farzolundutuna göre bir • 
den bir trilyona kadar olan rakamla· 
rı saymak için bir adanıın ne kadılr 
zaman ıarfetmesi lAzınidır? 

Cevllhrnı bir hafta sonra bu aü • 
tunlank bulacakama:. Bakalım sizin 
heaabmfza utacak mı? 

- - - - ~ ~ -2-2- - - -....-

( Kırkından Sonra 
Zavallının i-ci ~~ ~~zanı Teneşir Paklar ;r <f A tlJar 8&1ft l 

Genç köylü daima ''yarabbi ba- yazan : Sermet Muhtar Alus 
bama r.Jamet eyle,, diyip dururtla. • ........ - ..... ili 48 00-

~"1111 ..... ~:...._ Bir gü11 wvla/.ar: -=~!. ::::::!illili' 

-!erünennen de öldü. Neden H •• ı •• 
daima ba~a.na ~~hmet_,iliyo111U1 ep o soy u yor •.• 
da annen ıçın dua etmı7orqn1 

çıkgöıR;;"z;~.:;:~';t,:;:az;,7; Hep o anlatıyor, hepsinden fazla o 
')191,uflfl llulur cennete •irer. Ftı·I u-lüyor kahkahaları o atıyordu .•• 
kot babam aptaldı. Allah rahmet g ' 
ebnaU ı:auallının İfİ berhtıltırl 

Bu irsi olacak/ 
Çocafıı obrwı7t1116ir Wuı lolı· 

tora,,,.,__,, el•elı Wini a · 
,.,,, ,,. 6cına ,,,,. ,.,.. ,,.,,...,.. 
idMIL Dolıtor amn oc tlilılıodl 6lr 
mtuıY.Mli• Nftl'tı ..,,,,. : 
· - Bu luutolılı Üll• inf olwlı. 

AnMnis tlc IHS,lcmlydi1 

Ben ne bilirdim?/ 
Kıır6tın bqr...,.,. tırilal İlli. 

..,,,.,.,. hn. 6fr ,.,,..,, ... 
lrıırhnlılı Wr h)1IUI ,,,,,...,.. h • 
ecııntlt111 ..,,,,.,.. ,.. _,,..... 
Belıtofi ı.ter uı.,.... sertı1fl Wi , 
kocaman Wr torUı oı.ra1ı ..,. •"· 
di. "tıfUI lta7N1 " ~tl•d• .,, . 
tluı 

- Bu ne1 Hif ili hlalı ..,._ 
olar ,,.1 •• ,,,. '*""' oercll: 

-~ .,.,. olanlara. 
Millcı Wr6irüw Jiri70r. ileler• 
rot ltipriW 711ıd,,.., W• 6a •• 
hf ılc .. rfutlltı ,., •• .,,,..,, İfİll 
f;. .... .,. lorilı Mlın ,,,.,..., 

;,., .. ....,., ....... ,.,,. 
6 ·, ...,.,., fPllUI. ""4111,,,,,,.,,.,. , ............. «.....,... 
.,.,. )'Gll""'f ,_.,,_ .,,_,.,,,,, 

Kocuına 6İ<lip anlattı. Belrfoti 
,.....,..-•• r .. Hs ... "-'i .. z 

- A karı, 6en hir ıece İçinde 
lıöpriiniin tamir .ıUecefini bilir 
mi itlirn? · 

7 ele! on ve bebek . .... ,.,.,..,. -~ .. 
ıc.,.,,..... WHUtıen ....,. ~ 
roe-• eotd•: 

- ... lılmlnl• .......,.,. . 
tlun1 

I~lpgihı yerinden oynatan nıemiş ''e duymamış değild:. Se. 
o bakıl. ciprgilu delen ve cana pet fayton kapının önünde durup 
mevl~ okuyan o gülüş. .• Gözle rla içindekiler iner inmez, bilmem 
rin herkelttn bafka olan o panl · nesi cinli hatun küplere binmişti. 
tısı, o ifades~ o civelekliğL Ancak Lahzede, ok yılanı gibi mut~:t 
hurilere ve peri kızlanna m:ıhlllF kaymış, Ayşe kad ·~la healemeyi 
olan o cazibe, o tılısım... önüne katıp Rib!anm odaeına 

Vallahi de eflitunlu, billahi götürmüş, çocuklara: (Aman u • 
de efWunlu... macılar geldi, sesinizi ~na• 

Bitlfik bahçenin gerisindeki nız ehpimizi yerler il diyende ka
asma çardaimm altında otunı pıyı sürmelemiştl ~lamıştı fi • 
7orlardı. Döıt bet kişiydiler ve tilleri vermeğe: • 
bepll de genç kadındı. - Bu yerin dibine batası altı 

Fae)'id yanılmamış, hayalin • üstüne gelesi netameli memiekE.t 
deki haldkat eanıp aldanmamıt- bildiğimiz memleketlerden değil. 
tı. Görctillil. l&hlden o eflltunlu Ne ahret kızımın oturdutu Ana-
nun dilberi7cl. dolukavağına benzivor. ne ek elti• 

Şezlonı pklinde uzun bir san. min ömür kütah etti~ Kanlıcayu • 
dalyqe arka~. uzanmJf, çıplak Burası fing atma, çırakmanlara rık 
kollarmı eneeaının ar~.~., ma memleketi ..• Bizim poplhdaJın 
kavuttunıP yukarı germlf, ıöl aofu sulahalıfma, namazına ni • 
s6nil çıkarmJltı. yazma, orucuna bakmayın... O 

Etelinin yukarı kaymasından. ne içinden pazarlıklı koyun dede
bacaklan diz ka~ kadar dir 0 ! ... Ben ~ detırmende 
meydandaydı. Siyah filtikoe ço • afartmadım; bu yap gelinteye 
raph ayaklan ~ tek d~uyor kadar neler gördflm, neler duy • 
uzanırken clldliyor, dikilirken dmn. Böyle alık safailer öv'e 
~ bllJdtlflrkerı aandalye ·· 
n1n k-clan 1&r)ayordu. bqtan çıkıverir, alanı kakına öy-

MUtemadfyen de süsünü. tu le bir kaı rştınr ki yedi derya te • 
valetini tamamlıyordu. Elinde . mizlemez. Atalar sözünü unutmı .. 
küçük bir ayna vardı. Aynayı yü yalım. Kırkından sonra azanmld 
stille tutqp ~ ~ ~ ~ 1tadar süret. Kırkmtfan 
nu, alın bombesini. yan kahkülleri sonra azanı teneşir paklar... ts • 
ni yola koyuyor, pam1aklannı ya. kemle kuklaaı kıhkll ermeııi ile 
layıp yalayıp kaşlarını diizeıti kafadarlıtı tutturdu mu, tuttur • 
yor, kirpiklerinde k:ılmış pudra madı mı?. .. Aıtık çekiverin kav • 
lan siliyor~•. nJiunu ... Bücür gamaz, bizim 1»-

- Amcanla,.,..,... 
-Oıwınla ............ ....,. .. ,,.,,..,.1 

Arkasmda, göğsü be)·zi d1:?kol dalamıtı çileden çıkarmazsa ara 
te, kollan omuzdan çıplak, krerr hım... Hoş oralan bana uzak e 
bir ipek bluz ve lacivert bir etek karışırım, ne görüşüıtim; ne IWI 
lik va.rdı. Etekliğini iki yan~, ~ varsa onu ~rsün. tşallah ipllah 
senenın modası, yırtmac;Irca ıd1 elllem maakanw olup cıkar da 
Yırtmaç, penhe çorap bağları gc· ben de oh derim ... Benim korkum 

M• zükecek k~~a: geniş tutulmu~tu. başka noktada. tçhmid6 cahi' ete .. 
Hep o. soyluyor, hep o ~n~atı · likanlı da var; Klşlf atlanca 

yor, hepsınden fazla o gilluyor var .•. Bir de kaynatasından ar -N•,,.•#n. 
- a.,.,. ,.. .,.,,,,. sitntiftıi. 

,.. Be6efiıııl oietla 8llllffuM. A• 
...... ..,,..._ ,...,,, ... lıi· 

Pi' luını '°""'' 6e6efillli ma · "" •••ilini .. ,, ..... 
Bilir miıiniı? -, 

Da.iri s.,_. ............. " 1 ........... 
1 - En etld inaan lekeletl nende 

buluamuıtur " kaç Hn•lllrtir 1 
- c.ı..-. IOO.OOO ....... 
2 - Gtlnqln merkuilade hararet 

kaç derececlir? 
-IOW....._. 
3 - Mofbur ....... artiatl Rudolf 

V&leatino ne aman lldG? 
- 13 Atutoa 1111 ... 
4 - "Uçan yılan .. nerede buhanur? 
-c.ı • .-. 
5 - Hanci gchrin i~ret memurlan 

fosforhı şapka giyerler? 
- Parisin. 

YENi SORCULARIMll 

ı - "Tenis,, sözü nereden geliyor? 
2 - Çinlilerin kaç ilihı vardır? 
3 - Her ateşböceğl ıtık çıkanr mı? 
4 - "Aşk her ıeye galiptir . ., sözU-

nü kim ııöylemi9tir? 
5 - Diyojen kimdir ve ne zaman 

kahkahaları o atı~·ordu. 
Olur şey rleğB, mütemadiyeı nek almap kalkışına artık kmn-.J 

de gözleri k:ırştda 1 pcnct'redel· da oynanz..: 
Danada ... T~kclcnin bilet kist'S·n Ve hepaıne. sıla sıkı tenbihl 
de, \•apunın ort.ı sakınund~ki ' geçmişti: 
a~ina bakı~t. Kırk yıldan ahbap - Hiç biriniz buradan 1119•"'~• 
mı!!; da selam ~hah edPr.Pkmi, gi çıkmıyacakstnız. Zinhar ~tplt tb-
hi ~ muni~ tavır. miyeeeksiniz; sesinizi duyunnı • 

Es,,eyid, alt dudağı böbı·ek v" yaeaksınız. .. Akpma. yanna ,o 
bi sarkmrıı, 32 dişi meydanda, e~ zünü gördüğünüz \"akit de ~ 
tepetaya uğramış gibi taş hesil ajır, gayet gunırlu dura~ • 
miş halde, bakıyor bakiyordu. Şimartmarun llemi yok. •• Dfdf 

tık dakik:ılar, zihni hiç işliye timi yapın, bak nasıl muma ~fJ 
medi. Yalnız, bakar kör gibi bak· necek: ben ettim, m etmb'\ıt di
tt. HAia o berrak, o bullı1r kahk;.ı )·e siftinecek. .• 
hanın afsonu içindeydi. Bu fitilleri duyan, bu tembı"h-

Yavaş yavaş kendin\ ~ci:neğt teri alan evdekiler. Hact beJin a-ı 
YC' diişüne?ilmeğe ~aşla?r. . vak eeslerini duyar duymaz hep bi 

Yarabbı, bu hurı değil, hurıl" kenara sinmi~ler soluktt bile k~ 
ri~ :s.ul~nı. ~~~kisi, kadrn efen mişlerdi tşt; ortalıkta in cin t• 
dısı ımış ... Zıhnınde yer eden şek· oynamasının sebebi buvdu. 
li~.den b.~n k~t dahil ~füil'~üı= · Dana pençereye ~hlanııuş 
Goren goze ~lavuz mu !~zım . t~ Gözleri kırşıda. bitişik hah~de 
te yanındakıler de çiçeJ?ı bumun . s .. ,. • 
da gen~ tüvana ham tnsvir ll'İ kılerde. Onlar hali yerli yetlnd 
sali tazeİer... ' Hurisi gene uzun aandaly881ncta. 

Fakat bir onlara bak. bir dt sere serpe ... 

r Gelenler, Gld•nl•r 1 
ı....~1 SAMSON - 1ngil · 
~ Ankara ve Atina eliçilik • 

atqemiliteri iken Hindistan 

ordusuna tayin edilen binbaşı ıı.ya-11 .. ""'-trr ... ? _______ .... 
1 Samson Atinaya gitmiştir. 

buna. Bunun yanında ötekiler 9Ql Hacıcajız, aç ve biiliç bo)ıt 
da sıfrr,. Ayla güneş kabili kıyu kaminetoya cezve aüriiyor, h 
mı! Onlar maln taban bu ~msi def881nda tqmyor, kfip!lı~·-

Orada vedalaştıktan sonra ye. 
ni ataşemiliterle ayın 24 tinde 
memleketimize gelip hükUmet er. 

klnımızla vedal~acak ve eyni mtınlr... kahveleri içiyor, bardak bardak 
meslektaşmı tarpt!P_ .. __ ~.ml~a Ka~-nana Ednnım, <lama~ımr tm deviriyordu. 
gidecektir. / araba ile §&kır ~ukur gelişini görı (Arb11 .,u) 
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.Amuilta ~ 
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radyo 
Amerikalılar ea çok baagl 

ilimleri severler? 

ve Sinenıa 

Sinemadan evvel gösterilen varyete numaraları Amerikan 
sahnelerinde gün geçtikçe bir moda haline .gelmeğe başladı 

Education picture (Edükeyşin 
Pikör) dedikleri renkli, szlü ve 
şarkıh terbiyevi filmler de cid -
den alaka uyandıran şeyler .. Bun. 
lan çoğunun süjesi komik olmak. 
la beraber belli etmeden yaşama 
hakkında yüksek morali ihtiva e • 
denleri çoktur. 

Bu filmlerin kahramanları da 
Mikimavs gibi, rdek, fare, tavşan 
kardeş gibi muhayyel san'atkirlar 
dır. Hülisa bunlar büyük küçük 
herkesin sevdiği filmlerdir. Ço • 
cuklar kadar büyükler de bundan. 
derin bir zevk alıyorlar. 

Amerikan filmlerinin içinde 
gençlik tarafından en çok sevilen 
filmlerdlen bir kısmı da Cow bo~, 
maceralandır. Bunun yanında poa 
lisiye filmler de ehemmiyetli yf!!t 
tutuyor. Mütemadiyen takip, vur. 
ma., öldürme, kaçma, kurtulma, 
cesaret örnekleri, tehlike karşısın. 
da kahramanlıklar gençleri adeta 
ateşliyor. 

Küçük sinemalarda gösterilen 
böyle filmleri seyre gelen eli oyun .. 
cak tabancalı yavruların arasıra 
~kırdatarak bunlan derin birt 
zevkle seyretmeleri görülıniye de. 
ıer bir manzaradır. Bu merak bü

J yüklerde de onlardan az değildir. 
A.ırm!k:tda sinema en çok pa.l Hülfisa hemen bütün filmlerde) fada gösterilen film adedi 4--5 

ra getiren ticaretlerden biridir fevkaladelik hakimdir. ten aşağı değildir. tıan edilen esas 
Büyük filmler için harcanan ve Aşk maceralarım gösteren mu- filmden başka bir veya iki hava 
harcanmasındıan çekinilmiyen bü- sikili filmlerin dekorlan ve oyna- dis filmi, bir renkli edükeyşin pik. 
yük masraflar gözdolduracak ka- nış tarzlan da çok güzeldir. Ta · çör, reklam filmleri programı ta -
dar önemli yer tutar. Halk için si- mamen normal cereyan eden ve marnlar. Ufak komediler de ilave. 
nema bir ihtiyaç haline girmiştir. çok hissi olan filmler de eksik de- lere dahildfr. 
Ayni zamanda filmlerin çeşidi de ğil. Sinemalann büyükleıinde ay. Hele varyete de olursa bir gi -
roktur. BilhasM haftalık dünya nca varyete de vardır. Sabahın rişte dört beş saat kadar vakit ge
haherleri gösteren filmlPr çok rağ on birinden akşamın onuna, on bi çirmek imkanı vardır. Büyük ti -
het göıi.iyor. Muhtelif yerlerin rine kadar ara vermeden gösteri - yatrolara gel~n saz heyetleri, caz. 
ronklt panM'tı ~larım gösteren lir. Tek veya gurup halinde ge lar, orkestralar da revülere ırlrer. 
filmlerde görülmiye değer şeyler- zen san'atkarlar da durmadan de- Bunların önemlilerinden şehrin 
dir. - ğişir. Bütün sinemalarda bir de • radyoları da istifade eder. Böyle-

Bu bir casustur! 
Söz sö,,lemiqe başlı1Ja1' 

kesik baş/ 
-Bin blr gece masa'lanndan-

Vaktile Fars ülkesinde çok zen. tezvirata başladı. Padişahuı hd • 
gin ve kuvvetli bir padişah verdı. zuruna çıkarak: 
Adına (Yonan) derlerdi. Bu pa . - Efendimiz, benim bir ıniJt 
dişah (Bars) illetine uğradı. külüm var. Sizden saklıyacak o • 
Memleketinde olan bütün hekim . lursam hiyanetlik etmiş oluruJll
ler tedavi için uğraştılar. Fakat Müsaade buyurursanız arzede • 
muvaffak olamadılar. Günlerde 

1 
yim.,, 

bir gün tıbda, hikmette, münec . ı Dedi. Padişah: 
cimlik ilminde emsalsiz ihtiyar - izah edJıiz. Halledemedi • 
bir adam geldi. Bir kaç gün bu ğin:z müşkül bakalım, nedir'!.,, 
padişahın bulunduğu ğehirde kal- Deyince vezir maksadım şu sı> 
dı. (Yonan) denilen bu padişahın retle anlattı: 
hasta olduğunu öğrenince sarayı. - Efendimiz, zatı devletlerill• 
na vardı. Padişahın huzuruna gir. ce malumdur ki hükema: 
di. Dua ve senadan sonra kendi . Her İ!in akıbeti akıla ~erpiı r,ere1' 
sinin doktor olduğunu, müsaade Kirevvelde kiti akıbet endi~ gerek 
ederse padişahın hastalığını te . Demişlerdir. Siz bu doktoı~ 'ıir 
davi edebileceğini söyledi. çok ihsanlarda bu'undunuz. Hal· 

Padişah böyle bir doktorun buki bendenizin kanaat;m"e hd 
yanına gelmiş olmasından çok doktor efendimizin dostu r1Pr-il. 
memnun oldu: düşmamdır. Onun i'=in onun ili~ 

- Şayet vereceğin ilaç benim lanna asla emni~·etim yoktur . 
hastalığımı geçirecek olursa evlat Padıişah hic: heklemediği td 
ve ayalini herşeyden müstağni e. sözler ka!-şısmda hayret ctnıek • 
!erim. Hele seni kendime en ya ten kendini a!amadı: 
'•m müsahip yapanın.,, - Bu doktorun il ?.cı iki giiJl 

Diye vaitlerde bulundu. Ken içinde beni dehşetli bir ac1:ım'" 
t:sine güzel bir hrl'at hediye et kurtarmıştır. Böyle bir adnmtll 
ikten sonra tedavi için lazxm o . bana düşman 'llmasmı akıl ka • 

'~n şey ne ise vakit geçirmemesini bul edemez. Sizin bu sözler'ni• 
irade ettL hasetten başka bir şey değildir· 

Doktor padtişahm emir ve ira Ben bu adaw.a bfüün memleketi
, 1esi mucibince daha o ~eceden mi, bütün servetimi bağışlasaJll 
itibaren icabeden hazırlıklarda gene hakkını ödıiyemem. SeniJI 
hulundu. Sabah erken padişahın bana bu suretle gösterdiğin sad~ 
huzuruna girdi. Padişahı hamam kat tıpkı (Sündbad) melikinin hl
da soyarak vücudüne iliçlar sür kiyesine benzer: Vaktile Sünd • 
du. ıçmek ıçnraıe mr-şnrnp verm. mm ısmırme--urı ıu~uK varuı. oııı· 

Bu iliç o kadar tesirli oldu ki iki rünü avcılık ile geçirirdi. Terbiye 
gün sonra padişahın vücudündeki ettiği bir şahini vardı ki gece güıı
hastahktan en küçük bir eser kal- düz onu yanından ayırmazdı. A ~ 
mamıştr. giderken de altından yapılmış bit 

Bunun üzerine padişah bu ha- tası boynuna takard:r. Bir gün b1I 
zık doktoru yanma çağırarak ken. melik ava çıkmıştı. Avda ikeJI 
disine büyük iltifatta bulundu karşılanna bir geyik çıktı. Melik 
iki bin altın verdi. Fazla olarak bu geyiği göriince bu geyik het 
tepeden tırnağa kadar süslenmiş kim tarafından kaçarsa o adaJllS 
güzel bir at hediye etti. Bu suret öldürürürm, demişti. Fakat gariP 
le memleketine gidinceye kadar bir tesadüf, geyik hiç bir taraf• 
yanma mihmandarlar tayin eyle . varmadı. Melikin olduğu yere 
di. koştu. Ve başı üzerinden aşıp ~· 

Fakat padişahın vezirleri için. tr ve kurtuldu. Bunun üzerine as • 
de alçak tınetli bir adam vardı. kerler birbirlerine bakıştılar. "Al 
Guya hased tecessüm etmiş de caba şahımız şimdi kimi öldüre • 
bu paöişaha vezir olmuş denile . cektir?,, Diye söyleştiler. MelilC 
bilirdi. PadŞ.ıhın doktora fevka . bu hali gördü ise de sesini çıkar • 
iade ikram etmesinden hased da. madr. 
marlan hareket eden bu vezir (Sonu yarın) 

ce bir kısmını evinizde de din • 
liyebilirsiniz. 

Radyoya gelince: Radyosu ol • 
mıyan ev hemen hemen yok gibi 
dıir. Dükkanlarda, kafeterialarda, 
Coea Cola içilen yerlerde müte • 
madiyen radyo sesi yükselir. 

Yalnız şehir istasyonlannı din
liyen ve fiyatlan iki dolardan baş. 
lıyan radyolar da vardır. Sonra 
radyo bir zevk vasıtası olmaktaıı 
çıkmış aynlmmaz bir arl<:adaş ol. 
muştur. Rad,·odan avnca poli("' 
teşkilatı da ist'.fade N1er. 

Radyo pro~mlarmr1a he~e,. · 
hulursunuz. reklama ,.tırm<'n· · .. 
kadar... Sek"z yüz h=,, rıüfw:lı· 

Baltimore ~ehrinde dert radyo ic:: 

tasyonu mLltemadiyen neşr~vat yn 
par. Radyo ile yapılan siyasi pro. 
paganc!a la!·ın iı:e had<l i ve hesa h 
yoktur. 

Yalnız esas tutulan bir şey \·ar 
sa o da bunların hiç bir 2aman u. 
zun've sıkıcı olmamasıdır. Sözler. 
reklamlar beşer dakikadan fazla 

sürmez ve Speaker (spiker) de " 
dikleri söyliyiciler de çok saç111• 
insanlardır. Spikerlik de ayn bir 
san'at halindedir. Büyük mac;lat 
bokslar, güreşler, hep radyo il• 
dmlenir. Taksilerde radyo, hususi 
otomobillerde radyo, her yerd• 
radyo ..• 

Verici istasyonların temizliil 
de söylenmeğe değer. Hangi çe " 
şit olursa olsun h:ç bir radyonutl 
parazit vermemesi bence maki • 
nelerden ziyade is~asyonlann te • 
mizliğindendir Sözler yarunızd• 
konuşulu~'onnu5 ribi dinlenir. Jlil 
hir kc~i1~1ik görr.lme'z. Hülasa 111 

yo ve sinema Amerikanın farik"' 
larmdan b:l"isidir. Radyo po1isi11 

ise en mühim el ulağıdır. tntih8P 
zamanJann<fa raıi•·o faaliveti bit 
kat daha artnr. H;hc47 imparat~ · 
runvn A rli~aı~ahaon eylfıl avı 1 : 

··21 çinde Fransı?..ca nlarak \·en 'i 
söylevi burada prüzsüz dinleıni.Ş " 
t'k I" - • --· - ----·----
1 • l 
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En son kış kataloğlarını görmenizi tavsiye ederiz : 

Büyükler.. ..~ta yaşllar ... Gençler ... Bebel<ler 
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İÇiN VCNDEN CRCLMCŞ 

! 

Har nevi 
dantela 

nele i 
Divan, köşe 

ve yer 
yastıkları, 
eldiven, el 
çantaları 

• 
vesaıre •• 

Kıı giinünii fJe uzun 
kış gecelerini, 

kendinizi ve evinizi 
aüsligecek şel}leri 
ucuzca fle bizzat 

meqdana getirmekle 
geçira bilirsiniz. 

VAK 1 T 
. 

Kütüpanesının 
getırttıaı bu en 

son moda 
Mecmualar, 
Kataıoaıar. 
Patronlar 
hususi bir 

salonda teşhir 
edllmektedlr. 

Ziyaret saati öğleden aonra 
1 den 5 e kadar. · 

VAKiT Yurdu - lst.anbul; 
Ankara caddesi. Telefon: 

24870 
. . ~ ......... - •.•.. \.1. -. \ ... 
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Mercimek (lmwww) 8,ZO 
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KAi-Mm • IO 
Z. Jlllı (rıa '•) 4i 41 
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fldalan koaleri. 22 ıJnııwı 
ıı.ss anJak: 1tm1 ...,._ w 
pn!an 23,0S framuca k ııu,.,. 
~Jı_.. ... ,.,. 
aoMAı ..... - 11,11 

otkeltruı. 19,25 mulltdf 
llabeder.21,Hlcaı.di ... _. 
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Kış Ôlimpiyatları 

Doğı.. ellerint. giderken) IGaziantepte 
\'zipaşa istasyonunda 

Garmişte gazeteciler için 
gösterilen ko!ay:ıklar 

bir 
•don a9rıldıkfan sonra - Bahçe ıslasqonunun 

güzelliği w 583 met7o qükseklik 

Modern 
doğum • 

evı 

Gaziantep, ( W zel aylarımız· 
dan) - Şehrimiz doğum işleri j 
bundan bet yıl evvelisine kadar o 

1 veya fU ebenin elinde kalmıf ol· 
doğundan korkusuz değildi. Hc' f' 
Amerıkalı lmılton namındaki sel 
senlik ihtiyar kadın yaıma bakr. .. ~ 
dan mealeğine devam eder ve br 
yüzden de bazı hadiseler meydana 
gelirdi . 

O olaJa bir tetkik gezisini? 
lef aytarımızdan: 
aıtaıyonu mıntakasında 

, leni, ölçüde orman ve 
•tleri yapıhrmı~ Zaten bu· 

lt F'evzipaıa istuyonu mın
L.. , Ve hatta ondan daha ileri 
~r bütün vadileı ağaç fun 
..:: lbeıeliklerle doludur Ru 

et verici çorak manzara 
benzeri yerler çıplak ve 

~vadiler büralo.rda bulun 
L..! \ltün tren yolculuğunuzda 
Vll' Çam ve sulak toprak ko 

a... İnta.na bol nete verir 
~ ııtayonunda yarım ıaat 

ir.Irnak molası bize. yolda 
he1ecanlı saatleri çabuk u-

L..ııı_...M.._ 

Hele berrak bir sudar 
kahveler bu kua ve üziicif 

hıtu gidermekte ayrı bir se 
Yarım ıaat sonra gerider 

iten birkaç dakika içinde 
ın: yaparak vola çıktı . 

~tasyonundan sonra F ev 

· Eskiden bu istasyonun a · 
~ er idi . istasyonuna gelme· 
:"I' lcaç tünel daha geçlik Da 

Çok sarp dağların arasından 
it küçük bir virajı döndük 

ıaat 16 ya doğru Fevzi 
durağına. geldik. Tren bura 
\iai bırakacak ve Cenup hat 

.. • • Cün 
'4:;:iz Veua Erganimaden' .. 

tren seferleri henüz başla 
h. Biz ht'r~dan sonra yolu 

~l>a~ka bir trenle devam ede 

rl ~01cular bu moladan istifftde 
doğuya gitmelr üzere ha 

""''' bulunan trene çabucak 
larını yaptılaı ve ondan 

el. iıtaayonun bir köşesinde 
ı-.:. açık mavi boyalı büfeye 

btr"bekire 505 kilometre uzalc 
i\ ~an F evz:paşa ıstaıyonuna 

len 15 dakika ıonra bizi re· l..f"lll'l . .. A 

1. olan tren aktarmasını ta · 
b. dıfından cenuba hareket et· 
'lll~h· 

•~~rica~ yolcu arkadaşla bera 
• ~çük büfenin anünde ~•ı~ 

e Çay bardaklar çay içiyor 
;:""•••tetkik ediyorduk 
1 Toroı dağları platformu· 
"'lca doğru uzanan cenup 
~in ilk kademleri bura

ı.ctl'!'r•'Qı1.."'. lcarııki dağ siisilesinin e· 
)\ilden hatlar ve ta Diyarbe

tlaa, aonlarma kadar uzar. 
la.. Cenup mailesinin ilk kı · 

1ı....'. tetkil eden 11ra dağlara 
~ 1>ir dağa ıntını daya. 

ti~ tL... duran Fevz!pafa kuabaıı 
.:"11DGtte inaana, Avrupa mem 

· 'riı.de görülen modem tehir
'Patiıini veriyor Yaılan
d'iclan hattın ıectifi vadiyr 

'-Yr1an kaıaba beton ve 
1' -,_z evleri, Ye bu evlerin 
~ •erp~lmiı ÇetitH ağaçlarilf' ,,.,.~ 

..... ""k sevimli bir manza. 
~l1i1ctir. 
~~-il Maraı. Ga ,.iantep ~a
·"'" lam ortasında ve üç muh 
~~ete açtlan demiryolu 
:""'9'titi noktada bulunan 

istasyonu; deniz sevi· 
583 metre yiikttekfü~;n · 

' ~aya ,doiru uzayan 

demiryolunun ıeçtiği 1erlerd~ ve 
buradan 41 kilometrt= ilerideki 
(Eloğlu) durağında bu rakım 459 
za kadar düter. 

F evzipapdan sonra geçeceği 
miz hatlar tamamen Cumuriyet 
devrinde yapılmıttır. Ve onun e

seridir. Zaten Anadol\I haritasını 
kaphyan birçok demirvolları onun 
Ulusa verdiği eserlerdir. 1924 de 
ve hemen hemen Cumuriyetle be
raber baıhyan demiryolu çah,ma 
ları, ilk ve temelli verimini 1930 
da Ankara Sivas hattında verdi 
Cumuriyetin geçen 11 yılı içinde 
yabancı tek bir kurut ıermayey.e 
bel bağlamadan kend· emelimiz 
ve kendi Uluıal kudretimizle yapı· 
lan bu hatların uzunluğu bugün 

Dört yıl gibi uzun bir müddet 
,ehrimiz yurd sağlık evinin opera· 
tör ve bat hekimliğini yapmış olan 
kıymetli doktor Bay Sa;p Üzer. bu 
önemli ihtiyacı hi11etmekte gecik· 
memit ve 930 senesi başlangıcın · 
da .fimdiki modern hastahanenin 
temelini atmıı ve her vıl bir kat 
daha fazla itina göıtermek ıureti
le mükemmel hale getirmiştir. 

~; :.1-• 

.~{~~~~ -... 
(;armichte •tadyom bina Gının tlı§ardan görünü§lJ. 

iki bin kilometreyi çoktan asmı~ ' l 1 
bulunuyor. Nerde iıe üç bin kilo- + ~ 

Garmiş, (Hususi muhabirimiz- ı kiye. Bulgaristanın derecesi 3,29. 
den) - Bizim ekip girdiği iniş 39 dur. Biz üçüncii bayrakta çok 
müsabakasında tecrübesizlik yü . geri kaldığımız için müsabakayı 

zünden iyi dereceler alamadı. Bu terkettik. Ş:mdi ~e biraz Garnı:ş
müsabakamn bir'incisi 4,41,4 de ten bahsedeyim: 
gelmişti. Bizden Yaşar aynı me- Garmisch ve Partenkirchen ay 
safeyi 22 de aldı . .Müsabakaya 70 n ayn iki sayfiye köyüdür. Bu~a
müsabık ginnişti. Bunlardan 61 i sı yaz ve kış her mevsimde ecne· 
müsabakayı tamamlayabildiler bi ziyaretçilerle doludur. Alman • 
58 inci olan Nazım müsabRkayı yanın da h~r tarafından bura~1a 
13 dakikada bitirdi. Çocuklannu- gelirler. lki sayfiyenin nüfu.c;u 15 
zın bu müsabakaya girmelf~ri ve bindir. Ş:mdi olimpiyatlar dola • 
ancak iki senelik kayakçı ol • yısile 85.000 kişi vardır. Cumarte
<luklan halde bu güç inisi ba.,.cıar • si ve pazar günleri civar şehirler • 
maya, sahayı terketmed~n, mu - den gelenlerle bu ~det 50 00~ n~ 
va!f ak olmalan burada çok iyi buluyor. İaşe \'e ıbate mese es1 
karşılanmıştır. Çünkü daha eski fevkalade org~nize edilmiştir, her 
müsabrklardan 9 kişi bu inişi ya- ev pansiyon haline getirilmi~tir. 
iJlamam1ş ve sahayı terketmişler - Her odada \•asati üç yatak vardır. 
dir ki bunJann a-asmda İtalyan. Ve en küçük evlerde bil~ ller tftr
Norveç ve Al,rnan sporculan da lii konfor mevcuttur. Kalo~fer. ~i
vard!r. le vardrr. Bilhassa gazetecıler ıçın 

metreyi aıacak. Bu hızla yakın bir 
çağda demiryolu proğramrnın iOc 
ve hatta ikinci plandaki yapma ve 
kurma ioleri bitm~t olu.ak ... 

Cumuriyet, Zonguldak ve Sam
sun iskelelerini Orta 4.nadolndan 
geçen iki uzun hat ,ebekesile Mer 
sin limanına ve yine batı ve Ortıı 
Anadoluyu dolu ilerinin mühim 
merkezlerinden biri olan Diyarbe , 
kire bağladı. Sivutan geçen uzurT 1 
bir kol. kısa bir gelecekte lzmiri 1 
Gıı w • ._ • a..JJ-.-W ar
sa bağltyacaktır. Çok sürmiyecelr 
A.nkarada bineceğimiz bir tren. bi 
ıi bir kaç günde Vana götürecek-
tir. 

KADRi KEMAL YAKVP 
• 

Bir deli 
riabas nı ö1dü1dü, kardeıi· 

ni yaraladı, evi yaktı! 
lzmirde Kahramanlar mahalle

sinde oturan Sabri iıminde bir 
genç, babası maL!ye tahıildarlarm· 
dan Hilmiyi bıçakla öldürmüt. kız 
kardeıini ağır surette yaralamıf, 
ıonra eve alet vermiıtir. 

ltf aiye çabuk ıelerek yangını 
ıöndürmüttür; katili tutmağa ge 
lenler kendisini evden çıkarmak 

için güçlük çekmitlerdir. Katil 
zabıta memurlanna da ateı etmif. 
çıkan kurtunlardan Ahmet ve Ya· 

Dik bir inişi mecburi zikzak • yapılan teşkilat hayrete değer. 
tarla ve muayyen bayraklar ara - Her gazetecinin gazetecilere 
srndan geçer~k inmek ya:ışını bi· mahsus salonda kilitli bir kutusu 

Ga:lantep Joğumeol rinci ve ikinci olarak Almanlar ve bir yazı makinesi vardır. Bu 
Doğum evi ıato tarzında yapıl- 70 saniyede bitirdi}er. Bu müsa • kutunun iç tarafı orga~izasyona 

mıı ve kurulutunda ıekiz olan ya. bakaya bizden giren Nazımla Ul- aittir. Dış tarafı gazetecılerc ve • 
tak aayııı ayni yıl içerisinde on iki- kerin yaptıklan derece üç daki - rilen hususi anahta· la açılır. Bu • 
ye ibliğ edilmiıtir. On bet bin li- kadır. 

1 
rada her p.iin ya!lılan müsabaka!a· 

raya meydana gelen yurdda bugü- Bundan sonra yapılan 4 X lO ki- nn neticelerini dakikası dakikası· 
ne kadar 788 doğum ameliyatı ya lometre yarışına biz de iştirak et- na bulursunuz. Bundan maada her 
pılmrt ve değerlenmete pek tayan tik. Şu neticeler alındı: hanj?i bir müıınbakayı seyreder • 
1>ir cihet le, bu 788 ameliyatın he- 1 _ Finland (2,41,33), 2 _ ken diğer tarafta yapılan müsaba· 
men hepıi muvaffakiyetle sona Norveç (2,41,39), 3 , - İsveç (2, kalann vaziyeti hakkm~a ızazet~ 
erdirilmiıtir. 43 lS) 4 _ ttalya, 5 _Çek, 6 _ ci trihfinüne mathu malumat getı

Doium evi on bet odadan mü- Al~adya, 7 - Polonya, 8 - A • rilir. Her saniye diğer müsab"' ka • 
rekkeptir. Ameliyathaneai ıeptik vusturya, 9 - Fransa, 10 - Yu. lar hakkında da ma~um~t alı~~ • 
Ye uaeptik olmak üzere ikidir Hu goslavya, 11-Amerika, 12 -Ja mz . . Radyo on mütemadıyen mu • 
ıuıi odalarla koğu,Jardaki ve vurd ponya, 13 - Letonya, 14 Roman- sabakalan halka bildirir. 
dun di~er müteferrik odalarmdaki 

15 
B 

1
,.....n·stan 

16 
Tü"r VA. 

temW~n~tinm~~ua~ul~y~a~,--~-t-
1

_·~---·-~----~--------~--~ 
çarpmaktadır. idare odaaı da pek ''M · 11" •• d f •• ' ı 
muntazamdrr. . . . 11 1 mu a aa uç mese e 

Yurd Bayan Ahye de Mah ır ve 
tar iıimli iki kiti yaralanmıı~r.. uıta bir 'kabileye de kavuşmut ol- d "' • ı b • ı d • ' 

Bunun Ü.zerine kat:il Sabnnın du. Az zamanda iyi şöhret bnlan egı Jr m ese e Jr' '' 
üzerine ltfaıye tarafından su 11• Bayan Aliye hakikaten mesleğinin 
kılmıı, katil ancak böylece ıilih•· hlid'T ' 
nı brrakmağa ve bir kenara büzül· e _· ======:":!! 
meie mecbur olmuı ve bu suretle 
yakalanmışhr. 

Sabri zabıtaya verdiii ifadede 
babaaının kendiıine tecavüz etti
iini söylemittir. Tahk~kat ıonun
da Sabrin;n evvelce de kard~ti Tev 
fiii öldürdüğü Ye deli o1duiu an
latılmııtır. 

Kızı'ay yardım ed;oyr 
Ankara, 14 (A.A.) - Cellat 

gölünün taşması dolayısile Tire ve 
Torbali havalisinde köyleri su 
haskmına ucmyan yurtdaşlara ha
nnak olmak ii?-ere Kraılay <?enpl 
merkezince..N.~dı.t gön,<1eri1, 
miştir. 

Bahkeı:r Halkevinde 
konfeıans 

Balıkesir, 14 (Kurun) - Par· 
tiıniz genoy kurulu kararı ile Sü
mer Bank hukuk müşaviri Münip 
Hayri Halkevinde inkılap ve is· 
tiklal konulan üzerine çok değer
li iki Konferans vermiş, kalabalık 
bir dinleyici grupu tarafından il
gi ile takip edilmiştir. Salon an • 
cak 450 kişi alabilmekte olduğun
dan pek çok kimseler geri dönme 
ye mecbur kalmıştır. 

BAFRA HALKEVINDE 
Bafra. 14 (KURUN) - Cu · 

muriyet Halk Partisi hatibi Balı • 

Londra, 14 (A.A.) - Avlm kama ·ı 
rasında, ıueter, h:ava toplannın gemi • 
)erin uçaklar tarafından bombardıman 
edilmesine mani olmalannın imkinaız 

bulunduğunu MSylcmit ve dcmittir ki: 
" Filo, Maltadan lakenderiyeye bu 

sebeple sitmittir. Şayet Malta •• Ce · 
belüttarık meselelerinde vaziyet böyle 
olmuşsa. Devanport, Portıumth, Cua • 
tbam hakkında da Jü~ fipheaiz böyle 
olabilecektir"" 

Eski sivil amirallılJ lordu Bay Lam
bert. masraflarda itidal tavsiy~ etmit ve 
§U sözleri söylemiştir: 

"MilJetler cemiyeti ıilahlanma yan
şını durdurmaf.ll ve harbin önüne ıeç· 

kesir saylavı Orge Evren buhün 
gelerek ilk konf eransmı hin kisi 
Jik <l1nleyici önüncle verdi. tklnci 
konferansını yarın verecetir. 

meie muvaffak olamıyor. Bü) ük Bri· 
tanya kendi itiıi için müıterek emni 
yete deiiJ, ancak keneli kuvvetıi aai 
koluna gü.enebilir. 

Uk dütünülec:ek ıey bava kuvveti, 
ondan sonra bahriye ve ordudur. Milli 
müdafaa üç meM!e değil bir mescle~ir, 

ve temini icap eden ıey de yüksel; iGa
rede vahdet, plin Tabdeti, görü, vah • 
cleticlir.,, 
. Londra, 14 (A.A.) - Suctcr'in ka· 
nun teklifi etrafında, Avam kamaruın
da bugün müzakereler yapıl•ccıktır . 
Mumaileyh üç milli müdafaa ofisini ha
vi bir dairenin, bir imparatorluk milda· 
faa komitesi kadar müessir olamıvaca
ğı mOtaleasındadır. Hava Jru§lar:n•n 
ordu ve donanmaya yardım etmeı;i Jü. 
7.umu yeni htr mesele ihdas ct...,ekte ve 
bu meıclenin hıılti de. iic ""n~.,,f.-ıı ı.er

viıi irlı-rC!'inin h{r milJi ,,..,M., f:ı~ l;-·'<a• 
nmm eline tevdilni icap ettirmektedir, 
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Sosyalistler dün gidip 
kralcılarla dövüştüler! 

Döviz müsaadesi 
ne suretle 
verilebilir 

Dil:. YAZILARI 

ODOS, OYMOS 
tllıı11anı ı incide> hafazas için lüzumlu tedbirlerle {Üıdyanı 1 int:idej Bundan önce İbrahim Necmi ( 4) Unsurdur. __ _,,., js{ 

ve Aıct.ion Française talebe birliği şahsan meşgul olmuştur. hatte memlekete faydalı olacak Dilmenin analizlerinden "yol, Voie, (5) Bütün mefhumu 
cemiyetlerini lafva karar verdi · ILGA y A DAiR iŞLER neticeler alınmaıı ıözönünde bu- via,, ile "rıo, ara, rah,, sözlerinin dirir, tayin ve ifade eder. at 
il haber alındıktan sonra heyecan Paris, 14 (A.A.) _ Action lundurulmahdır.,, denmekte oldu. etimolojisini yazmıştık. Bugün (Ağatariğik - al + .. 
dinmiştir. Française birliğinin ilgasından ğundan bir çok müracaatler de alt tarafına devam ediyoruz. + iğ + ih) sözünde anakok 
LEON BLUM ADAMAKILLI mütevellit adli muamelelere ve iktiıadi fayda görülmemit , red- Grekçede "yol,, anlamrnda ge. disini temsil eden unsurla . 

YARALANMIŞ Bay Charle Maurras aleyhindeki dedilmiıti. Dünkü müracaatların Jen "oyrnos odos kelimelerinin şarak başındaki vokal d 
· · d S • , '' d d d alJllS Paris, 14 (A.A.) _Adliye he tatbikata bu sabah devam edil . tetkıkı ııra11nda aza an Bay aıt etimolojisi şöyledir: ör üncü unsur a - Y 

kimi B. Paul, B. BLUM'u muaye • miştir. Ömer, geçen celıedek: mür~caat- (1) (2) (l) uzatma izi bırakarak - ~ 
ne etmiştir. BaşındA ağır bir cis • ACTION FRANÇAISE'DE ARAŞ- lar~n topt~n kabul edılmemıfh odl· Odoe = oi + od + 01 kalkmış, kelime son f~~ , 
min wnılmasiyle hasıl olan mü. TIRMALAR durunu, bınaenaleyh hu cep e e 0 _ + + morfolojik şeklini alar~ 

·ı · .. "I 1 d d'i 1 · b ymoı - oy om oı olmuştur teaddit yaralar görmüştür. Paria, 14, (A.A.) - Action ı erı suru en er e ı er enne en- (1) ... 1 t'd t 1 . . 
d. · · · k b l d"! · • og, og: m 1 a an amm:ı Fransızca "route,, s()zUı Darbelerden biri şakaia isa · Fran,.•ise ıazeteai hina11nda yapı- ze •i• ıçın a u e 1 memeıı ıcap k"k, h · · t 

,,_ .ğ. . .1 . .. .. t" B u ana o ya ut onun yennı utan rik,, kelimesindeki eleIJJlJJI 
bet etmış. ve bı'r kan .:ı----n 1 el B L etlı ını ı erı ıurmut ur. unun · . . . . .. 

'4'1&'Uiln ın an aratbnna an aonra, · eon . . 1 k t vekili bınncı derecede prensıpal kok. yerleri değişerek vücut bu 
kopmasına ve bol miktarda kan D•ndet, adliJ• memurlarının ken· zerıne yenı gene ' ıe re er d · h k ı· d' 

- 8 c t N" · h müracaa (2) om, o : Sahıp, yn ut sil- e ıme ır. sı 
akmasına sebep olmuşt,ur.. di •uı muaıını araftırmap ha · ay eva ızamı, er • · "b. ı 1 ·ı fh Tarik = ai +.aat + ar + ., 

J tın birer birer tetkik edilerek ve Je ve .0 Je anam an e. me umu .ı 
Küçük bir cerrahi ameliyeye zırlandıklan ıırada ıazete bina- t 11 t .. tti f'k Route :::a ui + ar + ut + 

hedefinde iktisadi fayda olup ol- ece 1 ve eceMU. .m e ren. a ı s .• 
lüzum go"riilmiie+fir. ıından ,.ı.__ ..;ttix.: cı·hetle, muma.. (3) o B k tl h d Bundan anlaşılıyor ki 

WS'" 
7 

... ., •• •• madıiı al"aftırılarak karar veril - . s: U 1 ı sure e ıza e 1· ' 
Dr. Paul, B. Blum'mı bir müd. ileyhin yazıhaneıi mühürlenmit· route, nıe, rah, oymos, odoft 

det istirahat etmesi lüzumunu tir. meıi llzımıeldiiini ve hunun bir lır: Wail, Vail, Via, Vaie ~ . 
.. l k 'ht'l"t ku kanaat meseleıi oldu"'•nu ıöyle . a) Doğrudan doğruya olduk. manasını gun" oı:ı. • dı'l teori" soy enme te ve ı ı a vu unu Arqbrmaia, bu ıabah, B. Da.. •"' b' S ~ 1 

muhtemel gönnektedir. udet'nin huzuru ile devam edilme- mittir. ça geniş ır saha anlatan (O + ) ya koymakta ve bizim "y~.,, 
Bundan ıonra on altı müraca· ek. Buna göre bu iki kelime ol- nün hepsinden daha mut 

"AKSiYON FRANSEZ,, DE ıi muhtemeldir. attan on ikiıi hakkında döviz mü· dukça geniş bir 5ahada imtida- olduğunu göstermektedir. 
DOCOŞME Polia müfettiıleri, mühürleri aaadui verilmeıi kabul edilmif, dm bir sahip veya bir obje üze. T ARJH 

Paris, 14 (A.A.) - Dün ak . 
~aı.ı, halk cephesine mensup yir . 
mi kişi Action Française'in 14 
üncü belediye dairesindeki mer . 
kezine girmişler ve hazır bulunan 
hitlik azasiyle döğüşmüşlerdir 
Kimse yaraJanmamı§ ve hiç kim· 
se teTkif olunmamıştır. 

HADiSENiN FiLMi BiLE 
ALiNMiŞ 

Paris, 14 (A.A.) - Action 
.1'1'ançaise binasında yapılan araş. 
tınnalarda polis, B. Blum'un şap. 
kasiyle kıravatmı bulmuştur. Bir 
sinema amatörü, B. Blum'a kartı 
yapılan tecavüz sahnesini ıinenıa. 
:ve alm~Jse. da poliı, 1ibnJ. .-.; 
töriin ikametgahında bularak al • 
mıştır. 

BiR KiŞi TEVKiF mil.Dl 
Paris, 14 (A.A.) - Bay Bluma 

karşı yapılan tecavüz neticesinde 
tevkif edilen şahsın adı Lecomte. 
'dir. 

Lecomte, gürültüye çok yakın. 
öan k&n§mıştır. Zira ceplerinde 
Bay Blumun otomobilinden sıç • 
ramış olması icabeden cam kınk
lan bulunmuştur. 

Soeyalist önderinin evinden 
alınan malumata göre, mumailey. 
hin sıhhati endişe uyandırmamak
ta ise de, kendisi kibiislu bir gece 
geçirmiştir. 

Evin methalinde bir defter a . 
çılmış, müteaddit zevat buraya 
isimleriııi kaydetmekte bulunmuş. 
tur. 

Difer taraftan, ilga edilen bir. 
lik zimamdarlarının haklannda 
tatbik edilen tedbirden dol~ dıev 
Jet tdrasma müracaat edecekleri 
söylenmektedir. 

ASAYiŞi MUHAFAZA YOLUN. 
DA TEDBlltLER 

ParlB, 14 (A.A.) - B. Sarra. 
ut'nun muhitinde söylendiğine gö. 
re, Action Française birliğinin 
lağvı hakkındaki kararnamenin 
hu birliğin yalnız faaliyetini tatil 
~tmekle kalmayıp, "Camelotş du 
Roi,, cemiyeti mensuplarının her 
türlü gösteride buJunmasına şid . 
CıPt1e mani olmaktadır. Ayni m~ 
hitlerde, siyasi şahsiyeUerin tevki
fini henüz mevzuubahs olmadığı 
söylenmektedir. 

Dün sokaklarda hiç bir gösteri 
olmamıştır. 

B. Sarraut bütün 2iin iç i~leri 
bakanlığında kalmış ve "Front 
Populaire,, tarafından mukabel~i 
bDmislJ g8sterileri yapılması thtf. 
maline kartı Pariste asayişin mu-

muhafaza etmek üzere bütün ıe· ·"' . 
diierleri reddolunmuıtur. rinde tecellisini anlatır. "Tarik" sözü ile "tarı•.,, 

ce odada kalmıılardır. b) Bu (S) harfi, mefhumu ta· mesi bir kökten geliyor 
GAZETELERi!\ YAZDIKLARI • 'f d d b" "ğ d b Ai + at + ar + ii + iJa icra vekilleri toplandı yın ve 1 a e e en ır " en o- "Tarik,, de son eleınf.11 

Pariı, 14 (A.A.) -Gazetelerin V zulma gibi alınabilir, Bu bakımdan tarihde i~ "ih,, dir. 
ekseriıi, B. Leon Bluma yapılan Ankara, 14 (A.A.) - lcra e. kelimelerin minil111n bir imtida- d " · .. B kil ıs. "' ' "h ve k,, bir katagori en 
tecavüz aleyhinde yazılar neıret • killeri .~e.y~~ı b~. aşve dm bir sahip veya obje üzerinde için aralannda fark yoktU!'· 
melde ve hükilmetin, tedbir almak met lnonünun reialıği altında to~ teceJlisi demek olur. naya gelince, "tarik,, üz"'t111ır•l 
ta ıöıterdiii ıür'at ve ciddiyeti lanarak muhtelif işler üzerinde zunluk takarrür eden bir ob 
takdirle karfılamaktadır. görii§lnelerde bulunmuş ve bu iş- METHODE Bu uzunluğu ~man bakı 

Petit Parisien diyor ki: lere ait kararlar venniştir. ''Odos,, kelimesinden Fransız. alır ve eskiden günümüze 
'H"~ • ·p1 • • ' h d 1- • k B olan zaman uzanışım ' 111n1metin preıuı en metan Alman gemisi kurtarıldı ca 'met o e,, ke ımesı çı ar. u sek "tarih,, mefhumu da 

bir aarette tabit edilmiı olan ve kelime iki parçadrr:"Meth + ode,, göstenniş olur . 
Ulı ic:raatanı ıötteren laarelıeti, lais lıtanbul, 14 (A.A..) - Fırtına· 1 Meth veya metanın etimnlo- _________ _. 

bir mülahaa lı•ıı .. rula ıerUemi- da Ça ... kble holasında karap jisi: Almanya tehlik 
,ecelı gibi ıöriiıunelıtedir. Çiinlıü, oturan Alman banclralı Atid I• (1) (Z) (3) (4) 
laerlınin mütoleaım aerbatse oe mili Tiık Gemi Kurtarma Şirke- Meth = ei + em + et +eh karŞISIDda .• 
~ ,,.......,~ ,...,_ WT_t ~ hrJ JP!~i tarafmdan din Meta = + + 
korliniak .. un beyan etmeıını te. a1'tani'talrtarıfmıı ır. (1) eğ: Parlaklık, temizlik; 
min e,lemelı ami hôlıimılir. Merain ciYarında karaya oturan doğnıluk, anlamlarile ana köktür. 

Echo de Pariıe diyor ki: Alman handralı A.nohiı Make • (2) em: Ana kök mefhumunu 
"Bu tahammülü GfGn Uetlai donya vapurlarını kurtarmak içia tecelli ve tece~üm ettiren eleman

lıu.,oetle tel'in etmelr ve lıendini aiden Alemdar vapunına illveten d 
d h• ır. 

lıoruyamıyan bir lıinueye yapclan ayni tetkillbn Bora vapuru a ı 
--~ --L ı~-~ Menine ıönderilmittir. ('8) et: Mefhumun yapılmış, 

laiicUnuı cezalanuırmıuc ııg&marr. wkua gelmiş olduğunu gösterir. 
Fakat hu ıazete bunu yazmakla ------------ ( 4) ağ ve ah: Kelimeyi ta. 

beraber ıu mütaleayı da illve edi- KUMAR - Bozdoğan keme -
yor: 

rinde Yusufun kahvesinde kumar mamJayan, isimlendiren son ek

"ffülıamctin vadili karar teh- oynıyan Omer, İshak, Ali Rıfkı, tir. 
lilıeli ve leno neticeler Jofıırabi • Haydar, llehmet isminde beş ki· Atak kendisinden sonra ge. 
leeelı malaiyettedir.,, şi ikinci şube memurlan tarafın • len afiksle kaynaşıp baştaki vo-

Petit Journal diyor ki: dan yakalanmıştır. kal düşmüş Ye "Meth,, veya "me-
"ŞiJJet• ıülJetle malıabele •· ---·--------- ta,, şekillerini almıştır. Anlam1 

dilmelitlir. Şiddet nereden ııelir•e pmz il ı:aamı ı:aa:a=-ıan-:'8 belli, doğıu, dürüsttür. Türkçede. 
G D M bmel Alı de "mat,, kelimesi zaten "dürüst,, ..... onan aleyhindeyiz. özö. r. e 

manasındadır. nüne retirmeliyiz iri, tüldet, bupn Bevline mltehaasıaı 
b• L- • 1ı t-·b·IL -~·ım11• :1 Şimdi de "ode,, sözünün eti-" mu,...,.rare Grfl IH llt saı • Klprflba§I: EmtniSnU han Tel: 21915 
tir. Bu muharrir~ delillerini lıa- ·--.. ı molojisini yapalım: 

-::ı:-.mm.-uma:=mam ( ) (3) 
bal ettirmelı i,in hi, bir saman ------------ (1) 2 · 
fiddetten yarJun belılememİf, hat- Nlı, "pya Camelot• du roi men· ol + od + •i · 
tô, ideolojilı Wr aeuiyede lıalmafı .p1.,. miidalıol• ıJer•lı laallnn (1) lmtldat bildiren anakök. 
tercih etmiftir.,, ıaleyanım durdarrnaaaym11, B. Le (2) Sahiplik anlamiJe ana kök 

Populaife ıueteainde B. Paul on Blam'un holılıından relin.alı.. mefhumunu tecelli ettirir. 
Fuare, ıoayaliat partinin nefretini mif.,, (8) Kelimeyi tamamlar ve 
izah ederek diyor ki: KARDEŞÇE DUYGULAR eklendirir. 

"Milrit •i cenah raet.Ieri, Paria, 14, (A.A.) - Sosyali~ Anakök kendini tecelli ettiren 
her gün, biden bazılarını, lıatille- partiıi daimi idare komis1onu •• unsurla kaynaprak ve sondaki 
rin hançerierine, rö.,efoerlerine ve vilayet federaıyonları, baları na· (ğ) de düşerek "ode,, olmuştur. 
ıopalarına heJel ıö•termelıtedir. mına, 8. Leon Blwn'a kardetÇe Bu da "yol,, demektir. Bu bakım· 
Bu ulaif'li ya:dtır nan/ olurtla ••· duyıularını biJdirmiılerdir. Bun • dan "Meth • ode,, söz doğru yol 
meraini göıtermcz? Bana artılı lar, hükUınetten, mütecavizlere demek olur ki, Türk kökünden 
niha1et verilmelitlir.,, kall}ı derhal tiddetli tedbirler a- kaynamış bir sözdür. 

Humanite ıazeteıinde, B. Mar- hnmaıı için takrirler versni9ler, it- TARIK 
cel Cachin fÖyle yazmaktadır: çi partilerine, tekmil İKİ ım1fına Araplar yola "tarik,, derler. 

"Proleterler, mecliıler tarafın· ve bütlin Cwnuriyetçi ve demok· Etimolojisini yapalım: 
Jan lıabal eJUen anti la,iıt lıcınun.. rat partilere müracaat ederek aai (t) (2) (3) (4) (5) 
larla birlilılerin ilgt.uı ve .ilahtan cenah müfritleri aleyhinde. bütün ağ + at + ar + ii + ik 

Fr,anaa ile ~elçik• 
konuşuyor 

Pariı, 14 (A.A.) - BaJ 
din, bu aabab Belcika ~- ,J 

ve Dıt bakanı B. Van ZeeJIP" 
uzun müddet ıörüfnıü!tÜI'· 

• • • 
Pariı, 14 (A.A.) - Oe~ 

• 
zeteai, B. Van Zeelandın • 
hakkında yazdıiı bir 
ezcümle diyor ki: 

· Bu ziyvet eınanncla 

tehlikeıinden ve iik h · 
bazı ihtimaller kartı•ında 
lan dunmı üzerinde ko 
tur. Belçikada endi(e çok. ' 
tür. Bilha11a reımi mahaf ıldl 
llt vardır. 

Kitap Al 1 

tec:rüli lıanqnlanmn Jerhel tatbi - memlekette, kütle halinde ıöıteri.. ( 1) "f mtidat, uzunluk,, bildi· 
irini iatemefe JrUooeıle azmetmİf · ler yapmalarını iıtemiılerdir. ren anakök. 'fil'• 

BIRCOK HADiSE DAHA OLDU Yeni çıkan, tavsiyeye dcjGC .. Jd-
tir.,, (2) ''Yapılmış olmaklık,, anla· ve yabancı duterdeki eaerlerf cll ,r 

Ere Nouvelle ıazeteai diyor ki: Pariı, 14, (A.A.) - B. Leon mını veren ek. tap ve Kitapçılık" mecJDU8111' .,,. 
"Hdilıaten ltükümete lôyılı bir Blum'a kartı yapılan tecarizden (8) Bu uzunluk ve imtidat an. tummus. Her aym birinde;:.: 111' 

laarelıet lıarıı11nda kendimizi mÜ•· dolayı, aiyaıi toplantılar münaıe · lamının takarrür ve temerküzünü tinde çıkar. Yeni uyı11 ı--,..,M: 
t.rila lti.,uiyoruz.,, betiyle, müteacldit b'diaeler olmut anlatır. Uzunluğun kendi üzerin. bp içinde ç.Jm. Tanesi ilet 

Adlon Fra~aiıe, tecavüzü a · iae de hiç kiıme yaralanmunu veı de temerküz ve ~karrür ettiği ~~~~~~~!ll!l'""'•rı 
zaınacunafa yelteniyor. Ona balıar tevkifat yapılmamıttır:. süje veya obje, • ~---



1 • 

oırer 

Unkapanı köprüsünün bir parçası 
dün gene mavunaları tehdit etti! 

. F ırtmanın Haliçte yaptığı tah· 
'İlaat t.bit edilmek üzeredir. Ev
\telki alin bqlayan çalııma, dün 
~~~vam etmittir. Dün, burada 
~ bir kazanın önü alımmıtır. 

Biı-çok mavnalar1 batıran ve 
\nrçoklannm da parçalanmasına 
lebep olan Uııkapanı köprüsünün 
Lir P&rçası dün kendiliainden yüz· 
llleie, gene mavnaların üzerine 
lelıneğe batlamı§lır. Alınan ted
birler sayesinde dubanın mavna· 

fara bindirmeıinin önü alınmış, du
ba tekrar Karaköy köprüsüne bai· 
laıunııtır. 

Liman idaresi direktörlüğü fır· 
lınanın tahribatı hakkında yaptır
dıiı tahkikatı bir rapor halinde 
lıaz1rlam11br. Raporun biri deniz 
ticaret: müdürlüğüne, diğ !". i Eko
aon.1 Bakanlıfma gönderilecektir. 

mut, fel'efeıi haıara uğramıt, cam 
ve çerçiveleri kırıl'lllJfbr. 

Beyazıt camiinin minare külilu, 
kurfanlan uçmQf elektrik tesisatı 
bozulmuf, Yenicamiin Jmrıunları 
ve minare külahı, Fatih camiinin 
kurıunları, Nuruosmaniyenin ve 

Eyüp camiinin cam ve çerçeveleri, 
Çorlulu Alipaıa Beyazıt, Ki.tip Si
nan, Rüstempaıa, Şehzade cami -
!erinin minare külahlan, Zal Mah
mutpa§a, Küçük Ayasofya1 Da. 
vutpaıa, A!ık Alipaıa camilerinin 
kul'f1llllan kalkmaıtır. 

Yalnız camilerin tamirine yir
mi heı bin liraya yakm maıraf gi
deceği tahmin edilmektedir. Maa
mafih bu rakam kat'i değildir. 

" 
Fırtınada ölenler 

Son kar f ırtınuının §ehrimizde 
insanca zayiat vermemesine muka

Eksiltme Şartnamesi 

Yozgat vilayeti köy yardım 
sandığı müdürlüğiinden : 

..Kazalarla merkeze ait köy bekçi elbi•eleri •ıaiıclaki ferait daıa 
ireıinde 2/ Mart/ 936 tarihinde en &faiı fiat teklif edene açdc ebik
me ıuretile idare meclisiDce ihale edilmek üzere Kö7 Y...._ S.... 

Kumar ve kumara yakl~an diğer.,... dığınca ekıiltmeye çıkarılmıttır. 
zı oyualana kah9 elercle oyı••ouı ya · 1 - Yoqat Vilayeti merkez ve kazalarına ait bekçi elbiıesiaia 
ıak edilmitıi: Fakat bu oyunlar bqüa mikdan upri (300) uuai (500) takmada. 
evlerde ve aaleler .......... o~mmk -
tadır. Bunu11 c.niyet içia bir mahzur 2 - Bedeli ı•abam...U be'hes- takma eH.ae için (&IO) luffut&aa 
olduiunu &Ören bir okuyucmma yazi • ( 4200) liradır. 
7etten fU tekilde ~yet etmektedirı 3 - Talipler ihaleden evvel bedeli muhammenin re 7.,5 k....,. ~ 

" Kıraathanelerde ve sair kahvelerde Yardım Sandıit Veuıesi.ne yatrrmap mec.hw-d •• Bu aituılu-ııı iı.Je 
kaldırılan oyunların evlerde de kalkma• tarihinden itil:,sren bir hafta içinde "'o15 iblağile noterde. -...ı. 
icıp ~en!i. Çünkii evlerdeki oynanan dak seaetle IÜretİ teabhüdüaü bu müddet urfında tevsik edecektir. 
~nJar daha h~lecanlr ve daha fada Elbiaeleria ihale tarihinden itiba.ren 3 ayda merkeu ait plep)g 
mıkdarda para ıle oynanmaktadır. Bu • 
oyunlar acaba kumar değil midir? Ba- merkez kazada ve kazalara ait kısımlarda bza merk.nHricMie t.. 
.u aileler evlerde toplanarak ceceleri sa- lina edilmesi mepattur. 
bahlara kadar mUtemadiyen oyun oy. 4 - Elbise için kd~amlacak kumat kurfUDİ renkteki jantlarma 
namakta olduktan baıka gUndUzleri de ni~mnaıaeaile bbıul olunan nU..uneye uy.sun ol ... ı ve -ı1am ip. 
bayanlar ev i§lerini terkederck akpma likle dikilmea: liznn olup itbu elb iae 48, 5Q. SZ betleai iizerit ıi• 
kadar oyuna devam ediyorlar. Neticesi üç boyda ve bir devrik yaka caket ve bir kilot pantalon ve bir kas .. 
ıu oluyor: Kaybeden taraflar geceleri • b" b 1 k "b • " 

ı · d"' ü k k b' ib" . ve bır tozluk ve ır e ayışından ı arettır. ev erıne on ncc arı oca ın ırıne . . . • . • • . • • . 
oyunu kaybettiklerinden dolayı b?ga- 5 -•. Elbıselerm tesl~m miit~lrip 'hır hafta ~·de bedebnı mil• 
ya ba§hyorlar; evin içuilinde bir ce- tealalaidine naloe11 teeY.a,.eye kör ,arc1.on -.niajı mecbunl.r. v. 
çimsizlilrtik gidiyor. Sonra bu oyarilara elbil..U. içine komılacak astarlık yerli kaim Adua beziajee Ola -
ilk mektep talebelerinden yüksek mııf. cakbr. 
1ara kadar deraleriııi bırakarak iftirak 6 - F..b!kmede vaki olacak hi.._.111 muarüat mitnlllai .. ine 
edenler de var. Bunlar tabiatiyte Ciyle ait olup elbieelerin middeti içinde nümaneaine_,.pm tekil.&e1-1ia 
sanne~i~o~m ki :emiyeti alikadar cdea edilditi ı.kclinle miileahh..:cün dipozito Uçuı lır...tieine İIMl9 
bu mühim l§le uçaımak zamanı artılı: ot-1" a)'1lell 

ıelmi§tir.,. · 
Liman idaresinin 23 mavnası 

'laatmıt, batan mavnaların hepıi 
Uiıccar et1aaı yüklü idi Diğer bir 
Çok mavnalar parçalanmıfbr. Köp 
riiden kopan duba, Liman idaresi· 
ilin altı mavnaıını batırmıttır. 

bil bilhassa Trakyadan gelen ha- ------------- 7 - Nümanesine unan olmayan elhiee n PWWf kaW ...._ 

berler bu mıntakad• 32 kitinin Lı·man 1·şlerı· mes. 
öldüğünü bildirmektedir. EVTelki 8 - Talip olular daim. fazla i~ el-lr Htedilderi t.kclmle 

Y~at: rJt.. Yardım Sandı~ Dit-ekt~:a: . .:!-- mincaat etı 1.i l&-gün haber Terdiiimiz ÇataJcamüd --p ın.u7 s• vs-s~ 

dei umumiainden baıka, Edirne Yeni kadro yapılırken zımchr. 

FiRTINADAN EVVEL ALINAN 
merkez nahiyesinde 6, Lüleburgaz. memur çıkanlmıyacak 9 - Bu tart:name Yozgat: gaze tesile ve süver saire ile .. A• 
.da bir, Uzunköpriide 5. Lllapqa- rada Uluı pzetelile ilinedilecektn-. Taliplerin ihale pnie&len Wr 

TEDBiRLER. 
Liman direktörlügu"' .. tarafından .. ı d·~ .... -L--ı -•· --'-bu '-- ı k e ~aı da 3, kiti ,iddetli kar tipisinden gun eVTe ı.,....,._ ~arıaı y-.. np 111&& zıarı • ma • ın e •· 

Haber aldığımıza göre Liman 
hazırlanmakta olan yeni kadro t da ·L-- etm_.__ Lt · ..I.!- (85 2}. ye so1'..-1.a.-n donmuılardır. Ayni a m 1~ eK IDUK~:vrr. ,. 

·- • 1--..l! L-! 

g..aua bitmek üzeredir. Yeni kadroda -------------------------
zamanda 2730 kadar da koyun öl- bir istatistik bürosu kurulması ile eaa acuuı raaat meram Yurta-

•ile fzrbeenm seJeceii fırtına si
llii IUlt iiç ile dört arumda ani• 
lıbf .,. teAir almıfb. 1lk alman 
t~ Kadık.. .Haydar aşa ve Bo 

n ma n ffialice 

müft .. 
FIRT7NA KARADENIZDE GO- Rıhtım ve Liman ~irkeUerinin ay. 

n ayn idare etmekte olduktan 
ROLMEMIŞ BiR AFETTi muhtelif atelye ve fen heyetleri gi-
Diğer tarftan fırtına Karade • bi kısımların birJegtirilmesi al' -

....... .., ........ --..bi~et 

TiFOBiL 1 ... . .... : 
ar. HtSAN SAMI 

filo ve: ~aııfo bastahklanna tutul 
rnamık ıçin agmJan alınan tifo hap 
ıınJır 1 ·'-ıaııauuh m;;ez. l 

kes ılıbllir. Kutuıu S'S Kr 

• =•hrlan • 

çekmek olmuıtur. Bu it b ittikten 
--... 1 iman İdaresinin önündeki 
ftlavnalar Halice çekilirken fırtına 
baılamıttır. Liman idareli, birbir
lerine bir tel ile bağlı bulunan mav 
nalan, bir tedbir olmak üzere iki 
tel ile de bailatmlfb. Bu tedbir 
1airçok mavnaları batmaktan kur· 
larımttır. 

vermiıtir. Trabzon limanındaki iz- dll'. 
mir ve Aksu vapurlarına yolcu 
götüren bir kayık batmıf, içindeki 

Haber aldığımıza göre yenill•-----------•ı 

'Mahcm •e paraya 'Çffl'ilmeSi ..,._. 
rcr iki 'Sobe ve bir büh t 7-Z-H ta

rihine müsadif pazartesi cijnü saat t 
dan itfbarea lJeyoil• Aplİh ~e ln
u ltaı aolı:ak 80 - 12 numaralı Apoeo 
tolidis apartımanmda utılacaluıdan ı. 

Bu mavnaların birer telleri kop· 
l!l1lf fakat ikinci teller mavnaları 
lllllbafua etmiıtir. Sakatlanan 
._YDalardan 23 mavnanın da bü-

12 kiti denizde boiufmufbu'. Ge
len haberler saat 13 de çıkan kara 
yelin Karadenizi baştan bap alt 
üst ettiğini bildiriyor. Bu müna -
ıebet!e bütün posta münakalatı 
sekteye uğramı§tır. Limanunna 
gelen Karadeniz vapuru ıüvariıi
nin anlattıklarına bakılırsa fııtma 
Karaclenizde vzun ıeneJerdenberi 
görülmemit bir ifet man~araaını 
arzetmekteydi. . 

Giresunda kar 
Giresun 13, (Özel) - Dün ba

rometre birden yetmit dörde düt
tii. Gece kunetli bir rüqir 4dair

F utma gecesi Liman idaresi de oldukça zararlar doğurdu. Fır-
~ıulaa fedakirlıklan ıö- tına gece yamma kadar sürdü. 

~~ örtüleri uçmuf, kay · 

MEMURLARA iKRAMiYE 
VERiLECEK 

rGtentere ikramiye Yerilecektir. Bu 
Sabahleyin 5 dakika kadar aüren 

:ı_eınurlardan bir inamı sabaha ka· kar aerpintiai ile Giresun ilk defa 
r ça1qmıılardır. kar görmüt oldu. Telgraf müna-

lef Bekleme yerinde _:a
1 
ziyeti te

1
- kalitı fırtına yüzünden durdu. 

onla haber YenDca e JDefgu • 
l>uluııan memur etrafını tamamile Kırklareiınde 
IQ ile çevrilinciye kadar yerinden Kırklareli, 14, (Özel) - On altı 
-Jral111am1J, su içinde kaldığı vakıt saat aüren fırtına Kırldarelinde çok 
IÖnderilen motörle kurtarılmı§tır. büyük zararlar yaptı. Fırtına M-

Liman ldareıi mavnaların daza nasında çıkan bir yangın, itfaiye. 
tara. ujrayan tüccar etyas~ henüz nin vaktında yetiımesi sayes1nde 
leıbit edilememi§tİr. Bunlar biri- söndürüldü. Şehir dlfında bütün 
lci aiine kadar anlaıılacaktır. telefonlar bozuldu. Tren yolcuları 
.. iki köprü arasında üst üate yı· şehre giremediler. Trenlerde sa -
~ılı duran dört vapurla üç yelken- bahlamağa mecbur kaldılar. 
li tle dün birbirlerinden ayrılarak 
laiaile çekilmit lerdir. 

Günef klübünde konfe
rans ve danslı çay ele F utmanın evkaf müesseıelerin-

1aptıfı zararların tubitine de- "Güneş klübü,, her ayın ilk ve 
~~ilmektedir. Dün evkaf nıü· 3 üncü pazarlaıı ·verilen konfe • 
eııdısleri camileri ve diğer hasa- ı·ans ve danslı çaylara devam edil
~ 11iraran yerleri dolqmıtlardır. mektediı'. Yarınki pazar günü 

1 
1t11innu malUmata ıöre, cami· klübün Taksim Sıraselvilerdeki 
~rdeki 1-llt bath hasar fWllardır: binasında yapılacak toplantıda 

SW&aaahmedin minare külahı Fikret Adil tarafından "San'at,, 
~. r..,unlan dökülmüı. Sü • mevzulu bir konferansı verileeek
ı.,..aaiseain minare külahı uç - tir. ,,. 

kadro yapılırken hiç bir memur 
çıkanlmıyacak, yalnız iki müte . 
hassıs alınacaktır. Müteh~ıslar -
dan biri istatistik bürOl!U ~ndıir. 
Diğeri aletleri muhafaza için bir 
makine espektörü olacaktır. 

Her iki mütehassıs da Türk 
olacaktır. ıstatistik bürosu için a
lınacak mütehassıs, bankalarda 
istatistik işinde çalışmış gençle · 
rimizden seçilecek, Ankara umum 
müdürlüğünde bir müddet dftha 
çalıştırılarak liman istatist.ik bü • 
rosuna getirile~ktir. 

Ünyon Fraasezde 
Şehrimizde en eski hayır cemi

yetleıinden olan "Unyon Fran • 
sez,, klübü kuruluşunun 40 · incı 
yılını ayın yirmi ikisinde çaylı 
dans vermek suretile kutlulıya . 
caktır. 

Bu kutlulama sırasmda hatıra 
olmak ii7.ere 40 yıl önceki şarkı • 
lar da okunacaktır. 

Yeni Eae1ler 

ool;uş 
Gençler bu adla yeni bir edebiyat 

ve aan'at mecbualı çıkarmaya batla -
nuılarchr. DUıı çıkan ilk saymmı cif -
dllk. tçlnde dikkat.e deler yazalar n 
konupnalar bulduk. Bu mecmuanm ilk 
sayısında imzalan olan ıençler şunlar· 
dır: 

Neriman Hikmet. Dilaver Berkman, 
Niyazi Acun, Nusret Safa Coıkun, SU· 
leyman Vecdi, Muhtar Zeki. Gençlere 
ve edebiyat Alemine tavsiye ederiz. 

Yeni Adam 
En yeni itim, aan•at, tenkit, felsefe 

ve terbiye derslerini veren bu ktlltilr 
gazetesinin ı 1 ı inci sayns ~dm. Bu •· 

1 L A N tip1erin yevmi medct\raa -mvt lı ..... 

fstanbulda Eminönünde Köprliba • hınacalt memura m8racaadım .. ....., 
nur. (V. No. U5St) pnda 15 - 16 nuoaralı ~r.:ı.=ada ha-

zu dbise ticaretilc if~al eden S. Gav- Bqiktq icra clairainde.: 
rilidia1n koüordatıo akdi için miihJet Bir boıçtan daı1ayı talata 1aacse aJr • 
ita• taleba1e vukubulan miracaatı ta - ıup paraya çevrilmea.e .._ .... 
tanbul icra hakimliği tarafından kabul çini ıoba miiclevver ona muur Mt maaa 
edilerek k~1ik vazifesini ifa etmek iıa Ye üseriade biiyiik brpusla abajuı' 
liğim tebnilr etmit olduğundan: ve camlı ve mermerli b6fe dllftr aaatl 

1 - S. Gavrilidis"te alacağı olanların mermerli ayna ve komol portmanto. 
alacaklarını mü.bit Teaikalan binıilen karyola, halı seccade, yemek masası ve 
17-2-936 tarihlnden 9-3-936 tari- sair eıya 19-2-936 tarihine mUla • 
hine kadar yirmi &ün zarfında aut 17 dii çaııamba güııii aat JO da 12 ye bt 
- 18 arasında tstanbulda Aşircfendi dar açık arttırma ıuretly1e Beyollwı

caddesinde Basiret hanında 24 nıumra- da Tarlabql Çukur .okakta hacı Yu • 
h yazıhaneye müracaat ederek alacak • suf apartımanı önünde aatılacağmdaa 
larırıı kaydettirmeleri •e bu müdJet nr talip olanlann ımballiade huu bulu • 
fında alacaklarını kaydettirmcmiı olan- nacak memuruna rnilracaatlan ilin o • 
lann konkordato müzakeresinden laa • hauır. (V. No. US79) 
riç kalacakları. --H-a-li-ta-~f-iy_e_d_e -.-atanba--l-Olal---.-u-.. -

2 - Alacaklarmı kaydettinnit o - Tirle aaanim tirllıeti tasfiJe ••-_.• 
lanların 10-3-936 tarihinden 19-3- p..._: 
936 tarihine kadar on g6n zarfmda 17 

Hali tasfiyede İstanbul TUr'k anonim 
- 18 anamda mezkur yaahaoeye mü-

~ •leedann laqed uw•• '"Jllli 17 ra:aat ederek alacak nübJamu tetkik .,--
3 936 tarilüne ..... cw _. 

edebilecekleri. 
3 - Alacaklarmı kaydettirmiş o -

1aa1amı 20-3-936 cama günü aut ıs 
ele muk4r ya.ahanec1e •ukubulaca'k a
)KaJdılar toplanmnma relmelcri ilin (' .. 
lunar. 

saat on biTde Taksimde C'dftltHl7et mey 
danında Merkez Garaj ittiaalindekl "-· 
ini mahsusada toplam'lacalt Din ola -
nur. 

ı - Tasfiye memuru Tc mDraldp ra
ponı ile 1935 senesi tuıri:,e ttWlırelA • 
tınut tetkik ve kabaHL 

lılıat.ı 3 iıılci icra ..... • 2 - Tasfiye aıtidcktinill teı d4 ft 
._: yeniden tasfiye memura ve mflraldp ta-

Sltrhmvna karar verilen bir kam • yini. 
mm 3 - lfbu beydi Ulll1llDiJede ... 

yoaetin hiuai 21--ı--936 cama bulunmak istiJCll hilH llld(ılellDln iç -
cBni NIU'UOllllaDİfe camü kapısı S6 
No. lu prajmcla uat 10-10,30 kadir tiına tarihinden enel l&üal '* Wta 
" karyola. manpl ve kmnm koltuk ~1 biuelerini bmaka ftJ& tMftJe ..,. 

dd muduğuna tevdi etmeJeri llamclır. yine ayni gtınde Nuruosmaniye ca e - ı 
sinde 58 No. lu ev önünc1e saat 11 del ________ <v_. _No. __ n_s_1_0_) __ ~ 
açık arttuma ile aatdacapdan almak 1 

istiyenlerin mezkQr gUn ft saatte ma • ı Sah?ık iki ev 
hallinde bulunmaları Dtn olunur. {V Nipsıtaıı Mefilitiyet mahalleli ite,;. 
No. 13585) daman sokak 37 ve 39 numaralı 

yıda terbiyeci bmail Haklmun bir öğ · 
rctmenin .mılanna cevap veriyorum 
ve V. Gilltekinin Fransa mı, bütün dlin 
ya ım? Yuılarıru okumahıınız./ 

sekizer odalı bahçe klrgir iki eY acel 
satılıktır. 

Taksim Gazhane caddesi l nm•lıi 
h sütçüler kahveainde Şe•kete 

caat., (V •. No: 13305}. { . -· -



ABONE. ŞART LA..~: 
!'ıllı.lı: e aylık ıı aylık Aylılı 

Memleketımızde 7CIO uo 23l5 110 
Y&b&nCl yerl ere 1800 12CI '°° l!Kl 
Posta blrlJgtne J 
ıttrmıyen yerlere 1800 9C5(I ~ 180 

I'Urldyeıılıı t:ıer pcısta mer kezinde KUBUNa abone yazılır. 

YAZI VE:. YONETIM YERi: 
1 

tstanbul. AAJcara caddead. < v A.B.n )'Urdu) 

l'elaton 'idare: 2Uf0 
JYazı lfleri: . 21411 

Telırat &drell: KURUN btubuJ 
Pomt. lmtum No. '8 
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Denizyol farı işletme idaresi 1 SERVOiN••! 

muhtelif komisyonundan: Ademi iktidar 
Jandarma 
Ankara 

genel komutanlığı 
satınalma komisyonundan: 

1 _ Almanyaya tahsile gönderilecek talebe ve stajiyerlerin mü- Belgevşekliğine 
racaat istidaları Subat 20 inci Perşembe günü akşamına kadar ka- 1 - Jandarma ihtiyacı için elde ki vasıflarına uygun "65,000,, nıet-

~ En büyük teıirli bir iliçhr. h k• 1 k tb• lik kum k · ı k J bul olunacak ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazarı dik- re a ı yazı e ı:;e aı e sı tmeye onu muıtur. 
ihtiyarlara gençlik, yorgunlara dinç- J • 

kate almmryacaktır. 2 - Bir metre yazlık elbiselik kuma•a "48,, kuruı değer hiçi nııt Hk verir. Kutuıu 150 kuruıtur .• Sir- ~ 
2 - Şimdiye ka dar müracaat etmi~, ve edecek olan talipler iki keci Merkez Eczanesi Ali Rıza ilk teminat bedeli "2340,, lira. kap alı zarf eksiltmesi 17 / 2/ 936 pazar· 

kıt'a fotoğraf, nüfus ve hüviyet cüzdanı, mektep ve tahsillerine a- •-----•-•••••J• tesi günü saat "15,, te yapılacaktır. 
it vesi~aları beraberleri~de oldukl an ~alde . Şubat~n 21 ve 22 ~ci ·----••••-•••••• 3 - Yazlık elbiselik kumaıın §artnamesi "156,, kurut karııhğııı 
günlerı T opanede Denızyolları l daresındekı Kom~yonumuza bız - O • 11 da Ankara Jandarma Genel Komutanlığı kurağındaki komisyonda1' 
zat müracaat edeceklerdir . enızyo arı alınabilir. 

3 - Bunlardan, aranılan evsafı haiz olanlar, mezkUr günlerde ae- i ş L E T M E 5 i 4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin ıartnamede yazılı belge ve ilk 
çilecek ve imtihana sevkolunacakl ardır. teminat vezne makbuzu veya banka mektubu içinde bulundurulac&.k 

4 - İmtihan, Şubatın 23 ve 24 üncü günlerinde saat dokuzda Ç>r- Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade teklif mektuplarım eksiitme vaktin den bir saat evveline kadar konıi•· 

taköyde Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde icra olunacaktır. (868) -llrizill"l!I Han telefon : 22740 •••iri yona vermit olmaları. "208" ''520,, 

Pendik Belediyesinden: 
Pendikte Gazipaşa caddesinde Bayrak meydanlığındaki Beledi -

feye a it 73, 77. 79, 81 No. lr. dükkanların beherinin yılhk muham
men kira bedeli 78 lira ve 69 No. lı dükkanın yıllık muhammen ki
ra bedeli 72 lira ve 71 No. lr dükkanın yıllık kira bedeli 60 lira 
ve 83 No. lı dükkanın yıllık be deli 60 liradır. 10 Mart 936 tari · 
hinden 9 Mart 937 akşamına kadar bir s~ne müddetle kiraya verile
cektir. 1/ 2/ 936 tarihinden 2012/ 936 tarihine kadar 20 gün müddet
le açık artırmaya konulmuştur. K at'i ihalesi 20/ 2 / 936 Pertembe 
günü saat 14 de icra edilecektir.Talip olanlar mezkur gün ve saatte 
% 7,5 teminatı muvakkate akçeleri le birlikte Pendik Belediye Daire
sinde müteşekkil Daimi Encümend ~ hazır bulunmaları ve fazla iza · 
hat isteyenler her gün Belediye Re isliğine müracaat edebilecekleri i
lan olunur. (593) 

ı- •stanbu ı Beledlyeaı •lanıarı 
Tophane llyas Çelebi mahallesi llyas Çelebi sokağında 6 No. lu 

hanenin bazı hissedarlan bulunamadığından ihtarname yerine ka
im olmak üzere tarihi ilandan 15 gün zarfında mahzur izale edil · 
mediği takdirde Belediyece yıktırılacağı ilan olunu'r. "B.,, ''867,, 

lrabzon Postaları 
Pazar 12 de, Salı, 

Perşembe 15 de 
IZMIR SÜR'AT POSTALARI 
Cumartesi 15 de 

MERSiN POSTALARI 
Sah, Perşembe 10 da Kalkarlar 

Diğer Postalar 
Bartın 

lzmit 

- Cumartesi, 
Çartamba 18 de. 

- Pazar, Salı, Per
§embe , Cuma 9 
30 da 

Mudanya - Pazar, Salı, Per
ıembe, Cuma ~ da 

Bandırma - Pazartesi , Salı , 
Çar§amba , · Per

§embe, Cumartesi, 
21 de. 

Karabiga - Sah, Cuma 19 d 
lmroz - Pazar, 15 de 

1 k Ayvalık - Sah, Cuma 19 da Sinir ve akıl hasta 1 ları TRABZO ve MERSi posta· 

Mütehassısı Dr. Etem Vassaf larına kalkıt günleri yük alın-
maz. "865,, 

Cağaloğlu Hilaliahmer caddesi Keçlgören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 l•••------•-••mıi 
Ev: Kadıköy Bahariye Cevizlik Tramvay istasyonu karşısında ileri sokak nu 
mara 3. Telefon: 60791 

ııı 1111 ıı~n-
Türk Hava Kurumu 

Büyük · Piyangosu 
Şimdiye kadar bilnerce kişiyi 

zengin etmiş~ir. 
5. nci keşide 11 Mart 936 dadır. 

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

lerle ( 20.000) liralık bir mükafat vardır .. 

, - . -
OA'/ _C.~V ( NÇ Qt O t G • Ot 

'Al. TI N GôlDl 

Yeni çıktı---.. 

ESTETiK 
Suud Kemal. Yetkin 

Dün ve Yarm T ercüme külliyatı
nın ellinci sayısı fiyatı 25 kuru§tur. 
Dağıtma yeri V AKIT Evi - Ankara 
Caddesi İstanbul. Vakıt'm Türkiye
nin h er tarafında bulunan . satıcılann• 

dan isteyiniz. 

Maidneıerı efctctı1k mühendisHkleri/ış· 
kt:Jıe bilgileri/otomobil ve tayya.reellik 

Sahibi : ASIM Us - Vakıt Matbaası 
Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevengil 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 
1 - Jandarma birlikleri ibtiy acı için on dört çefit saraç gereci 

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

2 - 1310 lira on beş kuruş kıymet biçilen bu gerecin eksiltmesi 
21 - 2 - 936 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan almal.ilir. Eksilt 
meye girmek istiyenlerin 98 lirıt 26 kuruşluk ilk teminat makbuzla-
rile eksiltm~ s~atinde komisyona bat vurmaları (547) 

Filarmonik Cumurbaşkanlığı 

Orkestrası Şefliğinden: 
Orkestra kadrosunda açık olan yerlere atanmak üzere piya~oı keman, 
viyola, viyolonsel, kontrbaş, flüt obuva, klarnet, fago, korno, trom .. 
pet, trombon, tuba alto saksafon tenor saksafon, akoedyon, caz ba· 
terisi sazları, çalanların 7 / 3 / 936 cumartesi günü saat 10 dan 17 ye 
kadar latanl>ul Galataaaray..liaeainde sınavlar apılacainıdan bu saz 
larr çok iyi bir surette çalabilen artistlerin kendi enstürümanlariyle 
birlikte sınav komisyonuna birer dilekçe ile baıvurmaları ( 142) (361) 

Jandarma genel komutanlığı 
,~nkara sahnalma- komisyonundan: 
1 - Eldeki vasflarına ve nü munesine uygun olmak üzere · 

zabit bineğine mahsus 100 yüz eğ er takımı eksiltmeye konulmu'1ur 
2 - Komple bir eğer takmıma yetmit sekiz lira kıymet tabmir 

edilmiıtir. llk teminatı 585 beı yüz seksen bet lira ve kapalı zart 
eksiltmesi 26 - 2 - 936 çartam ba günü saat 15 de yap.lacaktrr. 

3 - Şartnameler parasız olar ak komisyondan alınabilir. Ek
siltmesine gireceklerin şartnamede yazılı belgeler içinde bulunacak 
teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en geç bir saat evvel Anka· 
rada Jandarma Genel Komutanlığı kurağmdaki komisyona vermit 
olmaları. (30~ ) ' (790) 

Reulıt. ı emınolları uv ıııanıarı sıetme : mum ıdnresı ı ıanıarı 
Muhammen bedeli 50575 lira olan lSS ton benzin 26 - 2 - 936 

çarıamba günü saat 15 30 da kapalı zarf uıulile Ankarada idare bi· 
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti.yenlerin 3768 75 liralık muvakkat i:eminat ile ka~ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 • 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruş mukabi tinde Ankara ve Haydarpaşa ves· 
nelerinden alınabilir. (751) 

Muhammen bedeli 13277,50 •ira olan 56500 kilo külçe kur,ufl 
13 mart 936 cuma günü saat 15,30 da Ankarada idare binasında ka• 
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 995. 81 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler pa~auz olarak An~a~a~~-- -~alzeme ?airesinde ve Ha:)· 
darpaşada T esellum ve Sevk Mudurlugunden dagıtılmakt~dır. (80 

Muhammen bedeli 15516 lira olan adi ve galvanize gaz borular; 
ve raptiyeleri 30 mart 936 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zar 
usulile Ankarada idare binasında satm alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiyenlerin 1163, 70 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazmıd•. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpafada 
1 Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden parasız olarak dağıtılmaktadır./ 
°'!. r - ·· ·-----~-- .. _ __ ............ __ ........_ _ ___.ı ___ A.. - .- ... .-.,111.--------··. 

720 


