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Sovyet 
teklif 

aponya 
antlaşma 

Rusya ya 
edecek! 

Japonyanın hakiki maksadı Şimali Çinde 
komünistliğe karşı cephe kurmakmış ! 

Yunanistan ve 
antantı Balkan 

b· - d· .. • • .. . • • • • 
~ urumu zaman zaman bir takım ıa

}>ıalara yol açtr. Yunanistanm Balkan 

Amerikaya 
l • 1 

1 Avrupa sulhu 
tehlikede değil 

göre Avrupada 
G I' 1 

Amerikanın deniz konferansından 
çekilmesi ihtimali artıyor 

antMtrndan aynlacağmı iddia edenler 
ol~u. Bir müddet sonra Yunanistanda 
reJ ırn değişmesi hareketleri olunca 
~Urnuriyet rejimi kaldrnlarak yerin; 

rallık idaresinin kurulacağı anlaşılm • Nevyork, 16 (A.A.) - Havas bul edilen ve elyevm ayanda tet-
ca evvelki şayialar daha bariz şekiller ajansı bildiriyor: kik edilmekte bulunan muazzam 
aldı. H ele bazı Bulgar gazeteleri ara- Sü Bakam Bay Dern, Avrupa tahsisat üzerinde bir tesir yapıp 
:da Yunanistanda krallık rejiminin vaziyetinin Birleşik Amerikanın yapmadığr hakkmdıa gazeteciler 
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Dün yapılan Beşikta§ - lstan bulspor maçı 1 - ~ Beşiktaş tara
fından kazanılmııtır. Birinci partide Be§iktcı§, ikincisinde lstan
bulspor vaziyete hakim olmuştur. Yukariki resim bu maçtan alınmıı
hr. Yazısını 7 inci sayıfamızda bulacaksınız. 

Makal le Cenubunda 
qeni ve büqük bir 
muharebe başladı 

Avusturya Dış 
akanı italyada 
Viyana~ 16 (A.A.) - Avus. 

turya Dış bakanı Bay Borger Val
deneg, karısı ile beraber yaıın 
Flo ·rın<!c'tt har~ket edecehiir. 

NELER KONUŞULACAK? 
Roma, 16 (A.A.) - Salahiyet.. 

tar mahfilin sandığına göre, A • 
vusturya Dış jşleri bakam Baron 
Berger Vildenegg yakında sıhhi 
sebepler dolayısile bir müddet t . 
talyada oturmak niyetindedir. 
Mumaileyhin İtalyan devleti a • 
damlan ile görüşmelerde bulunup 
bulunmıyacağı daha tesbit olun • 
mamıştır. Avusturya başbakan ve-

ruluşunu Balkan antantının dağılma- Milli müdafaası için meclisce ka. (Sonu Sa. 7 su. 5) 
~~rn~~~~~~~b&r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı 

rt gıdenler bile bulundu. "Balkan antantı sulh için ne kadar anlaşma oldu. Liberal parti baıkaru bu 

Adua yolunu kesmeğe çalıştığı 

söylenen Habeş kumandanla
rından Ras Kassa. 

kili Starhemberg'in de 1talyayı 
muhtemel bir zivareti hakkında 
daha kat'i bir şey yoktur. Saml • 
<lığına göre, B. Starhcmberg, Lon
dra ve Pnris ziyaretinden sonra 
ltalyan hükumeti ile de bir kere 
temas etmek a rzusunu izhar ey • 
lemesi pek muhtemeldir. 

tı fıte bundan dolayı Balkan antantı - kıymetli olduğunu eseri ile isbat et • husuıta kat'i beyanatta bulundu. Yu -
~rı ikinci yaşını bitirdiği bir sırada ya- miıtir. Bundan sonra Balkan antantı nanistanda iç meseleler dıt siyasa iıleri 
ta resrni bir Yunan gazetesinin bu an - olmaksızın bir ıulhçu Avrupanm vü • üzerine asla tesir edemez. Yunanistanm 
t nta karşı kralcı Yunanistanın gerçek· cudü tasavvur edilemez. Geçen iki yıl dıı siyasaıınm bir temeli de Balkanlı 
,en bağlılığını gösterir yazılar yazma - Balkan antantının kuvvetini göstenni,. konqulan ile dost ve iyi geçinmektir.,, 
d~A.trıanah bir hadisedir. (Messag~r tir. Yine bu iki yıl Yunamstanda pakta Biz bütün bu sözlere şunu ekleyebi
ll thenes) gazetesi öteden beri Avru - kar~ı düşman olan partilerin ıüpheleri- liriz: Balkan antantı iki yıllık tecrübe
'llanın barut fıçısı diye tanmmtf olan ni de tamamen ortadan kaldımufhr. den sonra yalnız Balkanlar için bir em
t alkanlarm bu antant sayesinde artık Gerçek, Yunanistanda bir takım müna- niyet vasıtası olmakla da kalmamıştır. 
d? BUlhçu bir kıt'a haline geldiğini, şim- kaşalar olmadı değil. Hatta bu müna - Geçen Yunan ihtilalleri esnasında bu 
l~ her tarafta mütemadiyen tehlike bu- kaplar parti ihtiraslarının alevlenmeıil memleketin dahili nizamı için değerli 
ll tları dolaşmakta olmakla beraber dört yüzünden makul olan hudutları a§bğı bir Amil olduğunu hadiselerile isbat et
~ alkanıı devletin basiretli tedbirleri sa- görüldü. Fakat hakikatte bütün bu mü miştir. Bu itibarla Yunanistanm Balkan 
b~sindc bısgün dahi Balkanlarda tam nakaşalar paktın esasına taalluk etmi- antantına yürekten bağlılığında bugün t: Ctni\iyet havası hüküm sUnnck - yordu. Daha ziyade onun tatbiki şek - artık kimsenin şüphesi olmamak lazım 
) Olduğunu yazdıktan sonra şöyle di- li münaka!n mevzuu yapılıyordu. Ve ni gelir. Z hayet bütün bu partiler arasında bir ASIM US 

Adisababa, 16 (A.A.) - Ha· 
beş makamah, İtalyanların Tigre 
cephesinde ve bilhassa Makalle 
tarafında yakında taarruza geçe
cekleri haberinden biraz endişe · 
lenir gibi görünüyorlar Ye İtalyan 
larm şimal cephesine taarruz et · 
mek niyetinde olmayıp, daha zi -
yade, cenup cephesine doğru fa . 
aliyetlerine devam etmek istedik
lerini tahmin ediyorlar. Ogaden 
ve Sidamo cephelerinde faaliyet 
devam ediyor. 1talyanlar Uabe 
Şebelide Gallei civarında ve ayni 
zaımı.nda Negellinin cenubunda 
Bulbuldiebe doğru muharebeler 

(Sonu Sa. 7 Sü. 4) 

Viyana, 16 (A.A.) - Salahi -
yettar mahafil, Başbakan B. 8us. 
nig ile Başbakan vekili 'Prens 
Starhemberg'in yakında Romaya 
gidecekleri hakkmnaki haberleri 
valanlamaktadır. Fakat Dış işle . 
ri Bakam B. Berger Valdene()'~ 
bugün Floranscye hareket etmek. 
tedir. Kendisi orada bir hafta ka
lacaktır. Avusturya Dış işleri Ba. 
kanının bu seyahati. hiç bir siyasi 
mahiyeti haiz değildir. 

r---avla meraklıları, müsabakamıza hazırlanınız l 

~ Qulcı Fnet"aklıları arasında 1ıazırFa4ığımız müsa'1aka çok genİf olacak, ka%anan amatör, lıtanbııl ıampiyonu ilan cdileceT:tir. Yu!ıariki resimler dün " Ünyon 
rQnıe.z,, de yapılan husuıi müsabakalarda alınmııtır. Bu müsabakalarla, bizim tertip ettiğimiz büyük tavla §ampiyonluğu müsabakasına aid tafsilatı dördüncü 

•cıYılada bulacakn~ . . 

1 
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Makallede başlayan yeni muharebede 

Habeşler ltalyanları sardılar 
ita/yanların gökten paraşütle indirdikleri yiyecekler de 

rüzgarla Habeşlerin eline geçiyor! 
Londra, 18 (A.A.) - Makalle 

cenubunda ltalyan kıtaları, Ha -
betlerin tiddetli bir mukavemeti
ne maruz kalmıf bulunmaktadır. 

Habeıler Akıumun 100 kilo -
metre kadar cenubunda Jebakon 
civarında bir ltalyan müfrezesini 
mağlup ettiklerini bildiriyorlar. 

ltalyanlar yirmi ölü ve üç hafif 
lop bırakmıılardır. 

Röyterin Desaieden aldığı ma
lumata ıöre, doğrudan doğruya 
şimal cephesinden gelen ıon Ha
be, haberleri, Habeşlerin halen 
Adaç - Makalle yolunu tama -
men kestiklerini bildirmektedir. 
ltalyanların yiyecek ve içecekleri 
uçaklardan bırakılan para§ütlerle 
temin edilmektedir. Bu paraıüt
lerden bir k.açı f iddetli rüzgirlar 
yüzünden Habet kıtalarının içine 
düf111ÜftÜr. Bir tuzak ihtimalin -
den korkan Habeıler, bunların 
içindeki yiyecekleri ancak evvela 
köpekler üzerinde bir tecrübe yap
tıktan sonra yiyebilmiılerdir. 

HABEŞLER iLERiLiYOR 

Adiıababa, 16 (A.A.) - Ge
neral Naıibu kıtaatı Fafan nehri 
üzerinde ileri hareketlerine de -
vam etmektedir. Bu kıtaat, neh
rin iki sahilinde ekıeriyet itibarile 
Somali kıtaatmdan müteıekkil o
lan ltalyan ileri müfrezelerini im
ha veya esir ettikten sonra Uaran
dadoya doğru ilerilemektedirler. 

Habet kıtaatı keza Kurali ce -
nubundaki çölde de ltalyanlara 
ağır zayiat verdirerek ilerilemek
tedir. Bununla beraher bu hare
kat, düşmanın taarruz projele -
rini bozmak için yapılan hareket
lerden ibarettir. 

ITALYANLARDA MI 

iLERiLiYOR. 

Asmarra, 16 (A.A.) - ltal -
yanların Makalleyi aldıklarmdan
heri ilk büyük hareketlerini te§ _ 
kil etmit olan Enderta muhare -
besinde ltalyan zayiatı 500 ölü ve 

1000 yaralıdan ibaret olduğu hal
de Habeı zayiatı 5000 dir. İtal
yan hatları cenuba doğru on mil 
ilerilemiştir. 

YENi iT ALY AN ZAFERi. 
Roma, 16 (A.A.) - Siyasal 

mahfeller yeni ltalyan zaferinin ' 
Habet ordusuna pek ağır bir dar· 
be te~kil ettiğini ve evvelce Ge
neral Grazianinin cenup cephe -
sindeki muvaffakiyetlerinden son
ra bu galibiyetin şimal cephesin· 
de de İtalyan tefevvukunu göster
mekte olduğu kanaatindedir. 

Enedertayı itıal eden Habeı 
ordusunun pek aiır zayiata du -
çar olduğu ve tam bir hezimete 
ufradıiı zannedilmektedir. 

Buna ralmen, arazinin çok 
dağlık olmaıı ve yağmur mevai -
minin gelmit bulunmaıı dolayısi
Je İtalyanların bu muzafferiyet -
ten istifade edebileceklerinden 
ve ricat halinde bulunan Habe§ 
ordularını takibe muvaffak olabi
leceklerinden ıüphe edilmektedir. 

Fransada parti nümayişleri başladı 
Bütün sol cenah 

alayla 
fırke1le1rı 

Pariste 
bu9üıı büyük 

toplandı 
bir 

Fransa hülcfimeti bu nümayiıe müsaade etti, fakat bütün tedbirleri aldı 

Paris, 16 (A.A.) - Halk cep- FRANSIZ HOKOMETI SOKO ·1 
hesi alayı, önünde tezahüratı tan- NETi MUHAFAZA EDiYOR 
zim edenler tarafından intizamın Paris, 16 (A.A.) - "Halk cephesi., 
muhafazasına memur edilmiş o. tarafından bay Blum'e yapdan tecavüz 
L'\n komiserlerden mürekkep bir hakkında Löjumal gazetesi diyor ki :"Ter 
kordon olduğu halde saat 14,30 tip heyeti, gösterinin hep sükunet için
da yavaş yavaş yola koyulmuştur. de devam edeceğini söylemiştir ve yol
Grupun başında toplantının idare da tezahürcüler hakkında yapılması 
heyeti ve ezcümle B. Cachin, Da- muhtemel olan tarikata ve haykırmala
ladier ve Frout ve profesör Rive - ra, alaya dahil bulunanlar tarafından 
tile Langvin bulunmaktadır. Yolu mukbele edilmemesi için sıkı tenbihler· 
dolduran halk alayın zorlukla geç.. le bulunmayı taahhilt etmi§lerdir. 
mesine sebep oluyor, meb'uslar Birliklerin liğvından memnun olmı
geçerke~ sevgi tezahüratı vukub?- yan sağ taraf gazeteleri, hükt1met ta -
luyor. Bır kaç kızıl bayrak Ye hır rafından "Halk cephesi,, ne verilen te
çok Fransız bayrağı göriilmekte zahürat müsaadesine itiraz etmektedir· 
ve alkışlar ve yaşasın Frout, Da - ter. 
ladier ve Blum,, sesleri işitilmek-
tedir. 

Türk Kuşu 
Ankara - Eskişehir ara

sında planör r~kor 
uçuşları yapıldı 

l 

. 
Petit Parizien, bunlara cevaben di . 

yor ki: 
"Albert Sarraut, gayet akilAne bir 

karar vcrmi§ ve vaziyetin icap ettirdi
ği bütün tedbirleri almııttır. Filhakika 
hükumet seiri "Halk cephesi,, nin ar -
zusuna mümanaat edildiği takdir'tıe, bu· 
nun, bay Blum'iin siyasi hasımlarının 
durumundan esasen çok müteessir olan 
işçi kütlelerini giddetlc tahrik etmesin
den ıorkuyordu. Mumaileyh, heyet ha
linde yapılacak gösterinin, daha kolay 
sevk ve idare edilebileceği için, kanlı 
mücadelelere sebep olması muhtemel 
mUnferit teşebbUılere müreccah olduğu ı 
kanaatindedir. 

Hayfa limanına Alay on bir gruptan mürekkep
tir. Bunlar arasında ezcümle ko ~ 
münist, sosyalist, layik ve cumu -
riyetçi gençliklerle faşist aleyh • 
tarı avukatlar, cumuriyetçi ihti -
yat zabitleri, sendikal kurullar 
YC sonra da Paris Banliyösü grup
ları vardır. 

Saat 14,30 a kadar hiç bir ha
dise kayded~lmemiştir. 

lngiljzler torpil 
yerleştiriyorlar 

Suriyedcn gelen haberler~ gö
re İngiliz mühendisleri Hayfa li 
mamna torpil yerleştirmektedir • 

Ankara, 16 (A.A.) - Anka - ler. Bunlar işlerini bir gün bile 
ra - Eskişehir araıında remork- tatil etmeden çalışıyorlar. Uç nıür 
la bir rekor uçuşu yapmak için hendis hastalanmış, memleketle • 
uçman V ecihinin kumandasında rine gitmişse de yerlerine yenileri 
Türk Kuıu uçakçıları iki tayyare gelmiştir. 

BLUMUN MOTEARRIZLARIN
OÇO YAKALANDI 

ile Ş. 5 ve G. 9 iki yelken planö- Afgan Dış Bakanı San aut 
rü bu sabah 9,45 de ıehrimi:tden ife gÖı üştü 
ayrılmıı ve saat 12, 1 O da eskite- p · 16 (A A ) Af d 

Atatlrlce saaalaa 
Kaplanlı saya 

Eskişehirliler 45 kilometreden getir~ 
dikleri suyu büyük törenle açacaklar 

Eıki§ehir, (Sakarya) - Kırk(. radır ki, aydınlıiın be.harın da "' 
b.e! kilometrelik uzak!ıktan geti - lurluiun güzelliğini yarattık Bun· 
rılen Kaplanlı suyunun açılma tö- dan üç gün önce Kapıanlı dağla· 
reni çok parlak olacaktır. rından Eskitehir topraklarım\ • • 

Cümhur Ba§kanım17 Kama) kan suyu, halkımız doya doy• 
Atatürk lstanbula gitmek üzere içerken. bize bu ödevi işaret e · 
şehrimizden ııeçerlerken ilbay Ta- den anca!' ıizin olan ve ancak si· 
lat Öncel, parti başkanı Osman ze yakışan şalısiyetir.izi anıyor "' 
l!rn, ıarbay Kamil Topçu istaı- ' 'Yaıaım Atamız,, diy~ haykırı .. 
yona inmişler ve nöbetçi yaverleri yordu. 
va11tasile ıehirlilerir. tazimlerin; Kırk beş kilometrelik bir ır•Jc· 
arzetmitlerdir. Şehrimize yeni lıktan getirdiiimiz bu su, bizİrtl 
getirilen Kaplanla suyundan bir cehdimizin bir sonucu olmakt•tl 
damacana ıu da bir mektupla be- daha çok uyandırıcı buyruklar111r 
raber büyük öndere ıunulmalc ü- zın yeni bir verimidir Bu yeni 
zere yaverlerine verilmiftİr. sudan yükıek huzurunuza bir le-' 

Mektupta ,unlar yazılıdır: yudum sunarken, Türke Türlr · 
K. ATATÜRK lüğe ve Türkün eısiz tarihine 1911' 

• Cumlur Bcqltanı saçan ebedi ve ezeli varhğrnıf' 
"Atamız. anıyor, sizden yeni buynık!ar bek· 
1933 ün ikinci kanununda ıon- liyol·uz. 

ıuz varhiınızın aünetine kavutan Kuraklıiın tasasından dün1' 
Eıkitehir, iyi bir içme auyu için tarihine yeni bir med1tniyet çık•· 
aldıiı buyrukla kalkınmıı ve u - ran çocuklarınız, en ulaııl.-S 
yanmıftr. Aradan reçen Uç yıllık hedefleri anıçlarnak için yal11l1 
bir zaman içindeki çalııma bize buyruklarmızı beklemekte ve ,,.
ödevlerin en kudıalı ve amaçların gili varlıfınızın ıtıfını en tarih,.1 
en yadırganmazı göründü. bir akın ve ilerileyİf çağlryanı ıf· 

Dudaklarınızdan dökülen buy- bi içmektedir. Büyük, eııi2 ~• 
ruklarr, dudakları kurumuf yol - sayın Atamız.,, 
cuların susuzluğu ile içtikten ıon- Eıhiıehir ıarboyt 

istiklal ve inkılap konferansları 

Memleketin her qerinde heqecanla veriliyor 
'F.dU.r- t4i /Jli .. n·- \ c: .... , 

han sayıavı Hilmı uran bugün ıs-
tiklal konusundaki konferansını 
halkevinin büyük aalonunda ve 
koridorları latıran binlerce halk 
kütleıi karıısında verdi. Daha sa
at on bette halkevinin her tarafı 
dolmut bulunuyor, belediye mu -
zikası milli martlar çalıyordu. 
Konferanıata müfett·} reneral Ka 
zım Dirik, ilbay kumandan ve tıır· 
baydan batka tehrin münevverle
ri de hazır bulundular ve hatip 
tam saat 16 da ıöze ba,ladı. Hil -
mi Uran inkılapta iıtikli.1 l:onu · 
ları arasındaki baihhklara ifarel 
ettikten ıonra istiklalin anlamını 
çok kuvvetli sözlerle izah etmiı 
ve memleketimi:ıin bugünkü du -
rumu ile Oımanlı imparatorluiu 
zamanındaki acıldı vaziyetini mu· 
kayeae ederek kapitüli.ıyonlarm 
uzun yıllar memleketin ilerl~e -
sine naıd mani oldu~unu Sevr mu
ahedeai denilen yüzkaraaı ıiya•İ 
vesikanm memleketi ne hale koy
duğunu u:ıunboylu anlatarak IÖ • 
zünü Atatürk'ün büyük nutkun .. 
da Türk gençliğine olan değerli 
hitaheaiyle bitirmittir. Bir ıaat ıü 
ren kıymetli konferans Edirneli 
ler üzerinde çok iyi te~irler bırak
mıt ve dinleyiciler tarafından sık 
srk alkıtlanmıstır. 

lzmit, 16 (A.A.) - Partjce 
konferans vermek üzere •ehrimize 
gelen Giresun ıaylavı general lh 
ıan Sökmen Necati bugitn Halke
vi ga 1onunda inkıl~ı> Ye iıtiklil 
konuları üzerinde iki deiterli kor- ı 
fer anı verdi. Salon dinleyicilerle' 
ınnaıkı dolmu tu. 

ı, •• ı ... y••••ft..ı. • .... ~•\:"' il• · - ' ;ıJ> 
mınnet eramızı ıunoUK. ... .. 

••• 
Bafra. 16 (A.A.) - Bal•ketif 

aaylavı Örges EVTen iıtiklil mef" 
zulu ikinci konferansını buıiiıt 
büyük bir halk kütlni önünd• 
verdi. . "':,. 

Çankırı, 16 (A.A.) - parti 
tarafından gönderilen Naıuhi 8•1 
dar tarafından bu gece Halkovifl' 
de yüzlerce kiti huzurunda i~ 
lab ve cumuriyetim·İz hakkın .. • 
bir konferanı verildi. 

1(.. lf. 

Niğde, 16 (A.A.) - C. H. p, 
adma inkılap ve iıtiklll konul" 

1 

rı üzerinde konferans vermek i1 ; 
zere ıehrimize gelen Ankara hıl 

1 

kuk fa.kültesi profeıör!erinden 0t; 
Mazhar Ned=ım ilk konferan•1;ı 
buıün verımİf ve bine yakın h• 
tarafından ilgi ile dinlenmittir. . . .. 

Bafra, 16 (A.A.) - Bugün 15'; 
hkeıir ıaylavı Bay Orge EY1' 
yüzlerce halk kartısmda ink•~ 
ve cumuriyet ve onun f aydaJ-:r " 
ait önemli bir konferant vernııttı> 
halkımızın büyük bir alaka ve 
dirini celbetmiştir. 

:;. . ~· 
Sivas, 16 (A.A.) - Bugüll 1~ 

kirda~ı say lavı Rahmi Apak .:,dı 
rafından in1:1lap konusu üzer·':AIJ 
önemli bir konferanı ve:ildi1 fY 
kiıi dinledi. . .. ~\ 

Parls, 16 (A.A.) - İstintak 
hakimi, Bay Blumun mütecaviz -
leri olup tecavüze uğnyanlara po
lisler tarafından teşhis edilen üç 
kişi hakkında tevkif müzekkeresi 
kesmiştir. 

Bu adamlar, Jakk Bainvillenin 
cenaze alayının geçmesini bakı • 
yorlarken, arabanın tecavüze uğ
radığını görd\iklerini söylemek . 
tedirler. 

hire varmıılardır. • I .•brısk, F. . . -M h gan ıt 
T" k ku f'l d U A ıt erı a anı eyzı u ammed "' "'• 

1 
• ur ıu ı osun a aza~ • Han, yanında Afganiıtanın Pa. Akaaray, 16 (A.A.) - lıtikli.J 

nohınden baıka Bayan Sabıha, · · "d . bul d ... h ld b konularına c!'3.ir Uluı l(azeteai mu 
rıı 111u erı un ugu a e at· 

Mersin, 16 (A.1'.' - Gı-.~ 
tep ıaylavı ve parti blltkaı" fi 
Sami Aksoy tarafından dUd ,,ıt 
huailn h"lkevi mH~· . .,,ere aaloıt 1 ı 
da inlnlA:o ve iıtik'll kon"'''' 
ne'f'l"li icki k,,nferl'\ns verllm'4tif• d' 

Bu konferl\nılll.1' dinJ,.,,.td~ ı 
Hrinde büyük teıir ve ilıi u1-
dırmıttır. 

Tecavüz esnasında orada bulu
nan zabıta memurlan, bu şahıs -
lardan birini mütecaviz olarak 
kat'iyyen tanmııştır. 

Bu adamlardan biri bir banka 
memuru, öteki de bir kibar kanı 
lmda '°fôrdür.. . 1 

talebe Mehmet, Mustafa, uçman b k 8 S t f d k b 1 harrirlerinclen Yatar Nabinill ver-
. • a an . aro ara ın an a u d · · k f ı d b Kamıl, makin11t Saip ve lıken • d'l . t' ılı on erans ar a ütUn me · 

der bulunmaktadır. e 1 mıt ır. murJar, okul ö~retmenleri ve ta . 

A k 16 (A A ) A k 1 B S b
'h 

16 45 
d lebeleri, bin kitiden fa"Ela halk 

n ara, · · - n a- an ayan a 1 a ıaat • e hazır bulundu. Konferanslardan 
ra - Eskiıehir arasında remorkla tayyare ile Ankaraya dönmüıtür. aonra Büvük tefimiz Atatürke al .. 
bir rekor UÇUfU yapmak üzere iki Türk Kuıu filosu ile ritmit o- www:www -DRWHHllll&R .... ,_ 

tayyare ve iki yelken planörün - lan Anohin ile Türk Kuşu talebe· veriıli olduğu söylenen sırtlar Ü -

den mürekkep Türk Kutu filosu leri lıe Eskişehir yakınlarında zerinde araştırmalar ya.pmak için 
ile bu aabah Eıkiıehire gitmit o- yüksek yelken uçutlarına çok el- orada kalmıtlardır. · 

• • • ,ti' 
KıTşehir. 16 (A.A.) - P~-.A 

miz arlma Manisa ıaylavı ICPjf 
Namj Duru tA!'ltfmde.n t t •• dc4•' 
.-ubatta Mri in'ktlan ,J;)}e .. i ; .. t" .. .,. 
k~nl' ları i~ ....... :..,.1,.. ı. :·1~ ..... ~~· lı" ·ı · 
ğı •"' 1onunda iki konf er anı "efi 
mi!tir. 
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Tuna devletleri 
birliği 

! - KURU!4 17 ŞOCAT 1935 f!'!!llll"I! 

Tuna cleıJletleri, büyük harbin 
1'ittiği gündenberi politika harita· 
11 ile ekonomi ciha.zlarının mu
httrebui ile karıı karııyaclırlar. 

Büyük harbi taıliye eden mu -
cıhedeler, Tuna devletlerini kriz· 
J~,. krize sürükledi. Ekonomik 
~rizleri yeni Avrupanın politika 
:r.i.ıleri takip etti. Bütün karma 
l Qrıtıklık Tuna boylarında can . 
Qnıyor ve Avrupayı sarıyordu. 

Büyük harbin Habsburglar im
PQrqtorluğunu parçalamış olması 
cltonomi bakımından bir kriz 
cloiındu. Avuıturya - Macariı
tQıı imparatorluğu kendi lmdudla
'1 İ~inde bir sanayi, ham madde, ;e m~badele nizamı ı~urmu~t:.ı. 
t·qbrıkalar buna göre işliyor,ma -
1 •ermaye heıaplarını bu nizama 
IÖre yürütüyor, kredi, ham mad
d•, makine biribiriyle ahenkli 
ofQrQ/ı bir vahdet vücuda getiri -
310rd-u. Habıburg imparatorluğu
llq" parçt:ılanmaıı ortaya bir sürü 
iiirt1rük hcıdudlarc koydu. Bu 

Yeni bir kurum 

Karadenız okullarından 
yetişenler birlik yaptılar 

Trabzon lisesinden ve Karade
niz okulJarından yetişenler bir 
kurum yapmak üzere diin öğle -
den sonra Halkevince bir toplan
tı yapmışlardır. 

Toplantıyı Hukuk fakültesi 
talebesinden Bay Cemal açmış ve 
bueiinkü toolanı<.';ın sebeplerini 
sövlcmiştir. Evvela böyle bir bir . 
!iğin lüzumlu olup olmadığı ko 
nu•mlmu~. bu bahis mmn münaka
şalara yol açmıştır. Kurulmasına 
ka:·~r vrrilcrck hirlik için hazır · 
lamı n 1() ına<ldelik hir nizamna -
mc üıerirıde konuşulmıya ba~lan. 
mr tır. Ni;ı:amnmne, nazı ma<ide . 
Ier<le küçi.ik dei!işmeler yapıldık
tan ~onra. ekseriyetle kabul erlil 
miş, yeni kuııımun yeni yönetim 
kumlu seçilerek toplantıya $on 
verilmiştir. · 

Avrupaya gönderilecek 
talebeler 

r.İirt1riik hucluclları ıiyasi i.tiklii - Deniz yollarr namına Avrupa. 
'"i kazanan patçaların eko - ya gönderilecek talebelerin mü -

1101t1ik vahclet olmalarını imkan - sabaka imtihanlarr gelecek pazar
;ızlGftırıyorclu. Bu karma kar•ıık· tesi günii Yiiksek Deniz Ticaret 

Vazife kurbanı 

Müddeiumumi ile yo'a 
çıkan arabacı da öldü 

Kar fırtınasında donarak ölen 
Çatalca miiddei umumisi Bay 
Hayri Nedimin cenaze törenine 
gideri heyet dönmüştiir. Hayri 
Nedimin cenaze merasimi çok ha
zin olmuş, mezarının başınca se . 
kiz kişi söz söylemiştir. 

Müddei umumi ile birlikte do· 
nan arabacı İsmail de ölmü~ ür 

lılt i,inde, Almanya cenup huducl- mektebinde yapılacaktır. Şimdive 
Q h kadar 30 genç müracaat etmiştir. .. . A • 

Hava Kurumu 
Dün 12 yaşına bastı 
Türk Hava kurumu dün on ik: 

yaşına basmıştır. Günden güne 
inkişaf eden Türk havacılığı bil · 
hassa 935 yılında fazla faaliyet 
göstermiştir. 985 senesinde hava 
tehlikesini bilen aza sansı 35.0001 
den 6.181.731 e çıkmıştır. Bun . 
lardnn toplanan taahhüt ücreti 
ise 1.918.934 lirayı bulınuştur. 

Türk kuşu gibi büyük bir ku . 
rum bu senenin içinde yapılım~ • 
lır. Şimdiye kadar biri kadın ol . 
mak üzere 29 paraşiitcü, f 40 pla
nörcü yetişmiştir. Sekiz pianörcü 
de Rusyaya gönderilmiştir. 935 
sene~inclıe bir ~ok \'ilfn-etlerimiz . 
rle birer, ikişcı7 tayyare heciciye et
mişlerdir. 

Ed=rne hapishanesi iki 
aya kadar aç1l1!cak 
Adiye Vekfıleti Hapishaneler 

miitchas.qısı Bay l\Iazhar Şerif E
dirneye gitmiştir. Mütehassıs 250 
bin lira sarfile yapılan Edirne ha
pishanesi etrafında Bakanlığa bir 
rapor verecektir. 

Söylendiğine göre Edirnedeki 
hiiuiik hapi~hane iki aya kadara. 
r 1 ~caktrr. Bu ha pi hane 3000 krı · 
ckır mahpus barındıracaktır. 

Mahpuslara pancar ziraati yap. 
tınla('aktır. '' akkında şöyle clüıünüyorclu. Avrupada dört sene okuyacak Olen muclcleıumumı B. Hayredclın 

.,.. - Reich'in cenup hucluclları gençler memleketine döniince be~ Müddei umumi ile arabacının Polis hab•rlerl: 
11ol olmalıdır. sene Deniz yolları idaresi nam ve · öfümüne sebep olan hadise de şu. 

. Fa,iat cleıJleti, ıimal hucluclları hesnbma çalışacaktır. dur: Bir bebek kaynar su 
'"i ·· l el D . .. du··n Todima köyu·· ile civar köyler -;ı- " foy e ü•ünüyorclu. e ' Musteşarı ı·ıe haşlandı :s n z den biri arasında bir otlak ihtilfi-
8 - ltalyanın ıimal hucluclları şehrimize geldi !ı .v~r~ırr:. I\Iii~azaalr köyl~l.e~den Fatihte Hüseyin Halife mahal-

avyeralara haclar uzamalıdır. ıkı kışı koye gıderlerken bınsı de- lesinde Taşçı sokağından oturan 
l>tı Avrupanın ıimalinde ve cenu- !ktis:.ı.t Vekaleti deniz müste · reye düşmi.iş ve ölmil$tür. Müddei Adile oda içinde yaktığı manga . 

nJa bir meaele halinde konu . şarı Bay Sadullah Güney dün şeh. umumi bu hadiseyi tahkik için yo. lm üstünde su ısıtırken sekiz ay • 
~r'- "''""i ,,.,_.,,~ .. ; Jnbii nlnrcıb riınize ııelmistir. la çıkm1ştır. lık çocuğu rnanflah devirmiş, kay 
~ vrupanın üyüll ttevletlerini ala- .oay·~aou1ıan ~on lır m · :r.zu\lı.ıc::ı uı ı ı a a\J'd. ııe gı - nar sular çocugun muhtelif yerle. 
tılanclıran bir orta Avrupa prob- zündcn kazaya uğnyan gem11er derken "Kar ti pisine tutulmuş, ara. rini haşlaımştır. Yere dökülen a _ 

le • • etrafmdGki tahkikatı _gözden ~e • hadan inerek atlara binmişlerdir. t ı k·ı· • t t t d ·t-rrrın1 meydana çıkarıyordu. - :-. K . eş er ı ımı u uş urmu~sa a ı 
1 c.ireccg'" i gı'hi deniz müessese le . oye üç kilometro kala hayvan . fa' e "ab k t'şm· .. ~. 919 muahedeleri Almanyanın - 1 ıy ~ u ye ı ış, yangını son-

' ol rinde yapılan tetkikat sonunu d3 ar da ~rürüyemez olmuş, donmak. düıınüştlir. Cocuk hastahaneve 
t ır e kadar inme•İni kati ıuret - alacaktır. ta olduğunu anhyan miiddei umu. kaldırılmıştır. ~ 
le rrıenetmiılerdi. Bu mualıetle - Bay Ayetullahın haşkanlığm . mi arabacıya: D'namit patlayınca 
;ri imzalıyan gt:ılibler lngiltere daki heyet tarafından deniz yol . - !sınail insan donacağı za · 
ranıa /t 1 el el d' larmrn hesapları incelenmekte . man hayaller görür sayıklarmıs? Sarıyerd~ Nalbant çeşmesin . 

d ı ' a ya erece erece fi · dir. Bir haftaya kadar bu tetkikat Eğer bana öyle bir şey olursa be- de Tosyalr Alinin klubesinde otu-
d er e bu muahedeleri muhafaza · da bitecektir. ni tokatla, hen sende görürsem ran 15 yaşında tbrahim, kulubede 
r·,.~ menfaat ıahibi idiler. Bunun n seni tokntlarım. !ste kö.Y de görün- saklannırş bulunan ufak bı'ı· dı'n, ... ••11 A :ıy Sadultahın cleniz mUe~se ~ " 

vuıturya ve Tuna devletleri selerini teftiı;; etmesi de ınuhte .. dü demiştir. mit parçasını bulmuş, ateşe at . 
'lıeıelesi zaman zaman Avrupa • meldir. .. Bu sözlerden biraz sonra müd- ınıştrl'. 
t'trrı biiyük devletleri taralınclan dei umumi fenalaşmış, karlara Patlıyan dinamit İbrahimin sağ 
~tcı.va atılan bir dava halini al_ Gümrükler için dört mü- düşerek arab:.ıcıya sarılmış, kolu ile sol gözünü yaralamıştır . ... .,h · - Ben ölüyorum. Anneme şu İbrahim Cerrahpaşa hastahanesi . 

1/· fetti~ muavini ahnecak sözlerimi söyle diyerek vasiyetini ne kaldırılmıştır. 
L_ iiyük cleıJletlerin ortaya attı· söylemiştir. KARISINI DÖVEN _ ü~ku·· • 
"'' t ı Gümrükler için 35 şer lira asli -
' kez er, ıimcliye haclar muvaf - maaşlı dört müfettiş muavini alı- Müddei umuminin cesedi bir darda Gün doğdu caddesinf.oe ba-
f Q 'Yet göıtermedi. Çünkü bu nacaktır. Mi.isabakaya otuz yaşını gün sonra karlar altından ara ha . ğrııp çağıran ~eyyar sebzeci Hayri 
r'ı.l.er Avrupanın nizamı namı al- bitirmemiş olanlardan mülkiye, cıya sanlı bi halde cıkarılmıştır. yakalanmıştır. Hayri karısını dn 
~';."~ kendi hesaplarını koruyan hukuk, yüksek Ticaret ve buna Arkasında gocuğu olan arabacı sokak ortasında dövdüğ'i.inden hak 
lll)'ük el l l mümasil yüksek mekteplerden da donmuşsa da o sırada henüz kında takibat Yapılnrnktadır. 

ı0 ev et erin menfaatlerini ölıneınic::ti. DOLANDIRICILIK_ ı:u··çu"k-
" 1'tf k b mezun olanlar alınacaktır. " ,. 
fl:t rrıa tan aşka bir ıey cleğil- tsmail Çatalcaya götürüliinrc pnzarda Zinôanknnrda Kunt ve . 

«. T _. l l · . b" lmtihana girmek istivenler "l ·· t·· A 1 b · 1 · d d • 
"-11. u. na aev et erını ır nevi .ı o mu~ uı·. ra Janm eygır erı e mis. çaı-ı::ısın a yemic:ci Ahmet. za-
··q11 mart nihavctine kadar Gümrük · d t - ~-
& Qıııki rabıtalarla biribirlerine ler Vekftleti teftiş heyetine ba~ onmuş ur. bıtaya baş vurmuş:, Avşe isminde 
Qtlamak iıtiyorlarclı. kl d ! t'h bir kadın tarafından • 140 liralık 

\'1.lraca ar ır. mı an mayısın Prof._':llso··r Ebu··ıa·a" d l d l l.. . ld" ortalmına dog"' ru yapılacaktır. eşyasının o an ırı c ıgmı H ıa 
• :t- • M etınistir. Kadm vakalanmr~tlr. 

tf/ lir Tuna bloku ncuıl teıekkül Eski Liman Şirketinin ısra gitti TABELA TAKARKEN -· 
•bilir? Prenses Fatma tarafından Da- Ayvansarayda Kireç yoku~unda 

ıı. toplantısı rülfünuna teberrü edilen vakıfla- t N"k T k · .l b. 1 .&.~. uanun tahakkuku için üç fe _ o uran ı o, n Smll.-C ır re < • 
"q( flltl rın verilmemesi yüzünden hükft . lam tablasını takarken rlüşınüş 

cı •el•bilir: Eski Liman şirketi umumi he- metimiz tarafından acılan dava sağ kar.;ınm üzerinden ehemmi . 
l~:c.._1 - Hab•burglar imporator- yeti bugün fevkalade olarak bir Mısır mnhkemelerinde ·görülmiye yetli ;ı.·aralanmıştll'. 
sq- 'el toplantı yapacak evvelce 90 bin b l t .,,ti ~oc )'enı en kurmak. Bu ııı- aş anmış ır. DAM AKTARIRKEN - Çen. 

fa_ e eahi Avuıturya - Macari• - liraya bir Eskişehirli tüccara ilk Yarrm milyon tnigliz liralık o- P:elköviinde oturan diilger !bra • 
ı..,-... devletini belki claha muhtar ihalesi ~·aprlan Liman hanmın ye. lan bu m.;Jhim dav:ı\'T Yakmnan hiıı1 l\Iahmut evinin d:ınımı nkt:ı 
-...,.Qa 

1 
hal niC:ıen müzayedeye çıkarılıp çıka- tak.i.h etmek üzere Uı1in~l':-it~ 111·0. ı·p ·ken mliYa7enesini hn·he<lerek 

w.~ ~on ar incle toplamak bü- r~Jm~ması meselesini görüşecek · fcsorlerin<len Bay EbululP dün dii~müş, kahnrga kem 'klcri kırıl. 
li~ ltatleler ara.ıncla küçük ekal- tı. Mısıra gitmiştir. mış, hastahaneye kaldınlımştır. 
~01/1eı- halinde ezilecek olan e - ---;:-;-----:-::-:-:------------------·---....:..----.:__.__ ___ .:__ 
folll'Yetleri bir muayyen tertipte Yazısız Hikaye : 

Qrna,, . 
~· niimuneıi tarihe geçmiı bir 
~~ olJufu için makul gözüke -
' taralı vardır. Falıcıt Habs • 
lJ.l' flcrr imparatorluğunu yeniden 
~ Q etrnek mümkün cleiilclir. im
~ tttorı.,ır parçalanırken altından 

" ır,..,rlar müatakil millet o· 
Satiri Ert•m 

:<sonu. Sa. 6 SU. ·3) 

1 Sosyal yardım 1 
Bir aile hakkınpa 
Umumi 
Araştırmalar 

-5-
Ziyaretçi hem§irenin yaptığr 

inceleme ve ara§tırrr.amn ne oldu
ğunu hııaca görelim: 

1 - Ailenin genel durumu ne
dir?. 

Her ferdin adı. ycqları, evli 
olup o!maclı ~/arı, doğumları. ba· 
ba ve ananın çocuMuklarından -
beri ahlahi ve ekonomik şeraiı:, 
bunların lıayatlarına, meı'ekle -
rine, tabiatlarına teıiri, ne va • 
kittenberi b11Tada oturdukları, ne 
için buraya geldikleri, ne vakit 
ve nerede cvlenclih!eri, daha eıı
ııel başkasile evlenip evlenme
dikleri, evve!ce bo§ar.rp boşan • 
madıkları, bunun ne suretle ol• 
duğu, akrabaları ve· bunların 
miicmelen vaziyetlerinin ne oldu
ğunu, evvelki ve bugünkü eko • 
nomik vaziyetleri arasında clclfi • 
l}iklik varıa gel.Jeplerini, aile f erı .. 
!erinin biribirlerine olan bağları, 
nı, çocuklarına iyi flahıp balıma• 
clıhlaranı, çocukların onları sayıp 
•aymadığını, çocukların tabiat· 
larını ve meraklarını, ne ile mq• 
gul olduklarını araştırır. 

2 - Ailenin uıal ( ahli) l1e ah
laki durumu nedir? 

irsi bir halleri vcır mıdır? Bun
lar çocuklarına tesir etmif midir? 
Dü§ük, ölü cloğum var mıdır? 
Kaf ~ocakları ölmüıtür ve ıebe1> 
leri neclir?. Genel sağlık koruri • 
maat için ailenin t:ılclıfı tedbirler 
nelerdir? Yemek zamanları mun
tazam mıdır? Yemekleri beale -
me yönünden iyi tmu:lm eililmiı 
miclir? Ana baba çocuklarının 
uyhuıuna, banyosuna, diı bakı -
mı na lııymet veriyor mu? Süt ni· 
ne varsa onun beslenmr.•i, yaıa • 
ma1ı na•ılclır? Ana rebe iae k&· 
li derecede ihtimcım görüyor mu? 
Ailenin her lerdinin ruhi ve usal 
durumu nasıldır? Doktorlar ta• 
rafından verilen talimat yapılıyor 
mu? Yapılıyor1a sonucu nedir~ 

3 - Ailenin m•ıleki durumu 
naıılclır? 

EıJvelki ve bugünkü meslekle
ri ve iıleri nedir? Eskiden ve 
şimdi çalıştıkları yerlerin adres • 
leri ve çalııtıkları müclcletler ne
dir? Muntazam çalııtıkları tak -
clirae kazançları nedir? işlerinde
ki intizam nasıldır? Neye iıin • 
elen çıktıkları? Hanıi )'afta it• 
atıldıkları? lıincle ilerileyip ileri· 
lemedikleri? Evlenmeden evı:el 
kadının çalı§ıp çalıın1adığr? Ça • 
lııtığı halde ne kazandığı? Aile-
nin her ferdinin mun~azaman ça
lıııp çalı!madıkları? lı•iz İseler 
ıebepleri? Her birinin çalııma 
ıartlarının iyi olup olmadığı? 

4 - (Dıfarıdan, yani iyilik lm
rumları ve sosyal yardım fUbeleri 
gibi yardım hariç o!c:rak) ailenin 
finans!tl (mali) durumu r.edir? 

Bugünkü karançları nedir? 
Bunun ne mikdarı aile bütçeıine 
giriyor? Baıka gelir~eri var mı· 
dır?. Ellerine geçen ycqamalarc· 
na kafi miclir? Bır çcğaltıfobilir 

mi? Ne suretle! Yiyecek, ki
ra, giyecek, vergi, eğ{ence ma .. 
rafları nedir? Borçlarının yeka.. 
nu neclir ve ne cins borçtur? Alo
caklılar ki.mi erdir? Terhin edil· 
mi§ egyaları var mıdır? Ver esi ye 
alın mı§ ef yaları var mıdır? Bun
ların aylık haltarık ödeme bedel• 
leri ne-lir? A :le efradı sigortalı 

(Liitfen sayfayı çevirlniz) 
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DiL YAZILARI [ KISA HABERLER ] Büyük müsabakalarımız 

Düşünmek 
• Merkez memurluklarına terfi edil • T 1 

~eterin~ istiyen birinci ~om!serlerle di- av a 
ger polıs memurlarının untihanlan ya-
kında yapılacaktır. 

şamplyonluğaf 
İbrahim Necmi Dilmen dilimizdeki 

söz kurumunun orijinalitesini gösteri • 
yor. Bunu yazının aslına zarar vermi • 
yecek tarzda kısaltarak yazıyoruz: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Düşünmek= üğ+üd+üş+ün+üm+ek 

(1) Ana kök. Güneş mefhumundan 
"aydınlık, parlaklık,, manalarının abs -
tre olarak delalet ettiği "zeka,,. 

(2) Yapıcılık, yaptırıcrlık, yapılmış 
olmaklık mefhumunu tecelli ettirir. A • 
na kökün yanma gelmiş olduğu için ya
pıcılık anlamile ana kökü tecessüm et
tirmiştir. 

(3) Süjeden oldukça uzakta geniş 

bir sahaya deHilet eder. Faal olanın ze
kanın zihinde kalmıya-rak etrafa yayıl· 
dığını anlatır. 

(4) Süjeye m yakın, bitişik saha}'J 
gösterir. Fakat burada ana süje (t) mm 
takasına kadar yayılmışken ondan da
ha dar bir mmtakaya dönmesi düşünü
l:::mez. Öyle ise bu (n) başka bir süje 
ye aittir ki o da: 

(5) inci unsur olan (m) dir. Bu da 
doğrudan doğruya süje manasına ge -
len elemanlardan biridir. Burada zeka • 
nın oldukça geniş bir sahada tecellisine 
taallük eylediği süje veya objeyi gös • 
terir. 

(6) Zekanın oldukça geniş bir saha
ya yayılarak bir süje veya objenin biti• 
şiğinde tecellisi mefhumunu tayin ve i· 
fade eder. Onu isimlendirir. 

(tlğ+i!d+üş+ün+üm+ek = Uğü
düşünümek) sözünün baş tarafındaki 

ana kök kendisini tecelli ve tecessüm 
ettiren ilk ek ile kaynaşnu,, baştaki vo
kal düşmüştür. ( 5) numaralı unsurun 
da vokali düşünce kelime son fonetik 
ve morfolojik şeklini alır: Düşünmek. 

Bu da, zekanın oldukça geniş bir saha
df herhangi bir süje veya objenin ya • 
kinine nüfuz edici faaliyetini gösterir. 

Şimdi de bu kelimeyi kuran ana kö
kün dilimizdeki kullanıhşlarmr görelim: 
Uğ = Akıl, hatıra, zihin; Ağın= Ha 

tıra getirmek, anmak, birini düşünmelC; 
~h = Saymak, okumak; öğ = Zeka; 
Ok = Akıl, zeka; ök = Akıl fikir; öğ 
ı= Akıl, fehim, hatıra, zihin, şuur, iz'an, 
idrak; Uk =Akıl; öge =Akıl; Uğuk 
•= Akıl; Uğ (+ lenmek)=Akıllanmak; 
Ök ( + lenmek) = Düşünmek, tefek
kür etmek, kendine gelmek; Ök ( + lük) 
= Akıl; Oy r= (Bunun uy ve ay şekil
leri de vardır) akıl, zihin, zeka, batı • 
ra, fikir, endişe, hayal. 

Bütün bu kelimeler '('ltğ) kökünün 
.. zeka) kökünün "zeka) anlamına gel
Öiğini gösteriyor. 

(İbrahim Necmi Dilmen bu öz türk
çe sözlerin hangi Türk lehçelerine ait 
olduğunu delillerile gösteriyor.). 

O~UT 
[Uğ +üt] 

:(na köke (. + t "d")' eki konula -
rak yapıcılık, yaptmcılrk, yapılmış ol • 
maklrk ite anlamı kendinde tecelli ve 
tecessüm ettiren "Oğüt" sözüyle ben -
zerleri zeki faaliyetlerinden birini ya -
ni nasihat ve tavsiyeyi gösterir. Bu an· 
lamlar daha yüksek bir zekanın başka
sı üzerinde müessir verimleridir. 

"ltğüt, öğüt, öküt §ekilleri hep bu an
lamdadır. Ana kök kaynaşarak "tlt,, o
lur ki şu anlamları vardır: Fikir = Ut, 
utu: maharet = Udum; Hüner, istidat 
= Udun; p,erıt, huş = ot; muallim, mü
rebbi = Eteke, etike. (İbrahim Necmi 
Dilmen bu sözlerin hangi Türk lehçe • 
lerinden alındığını delillerile gösteri -
yor.) 

Görülüyor ki "üğ" ile "üt" ve ben -
zerlerinde «zeka> anlamı kendini gös -
termektedir. Ana sözün vokali düşerek 
"Güt,, kalıyor. Bundan gelen "Gütmek" 
şekli, ray etmek, sevketmek, takip et • 
mek, riayet etmek, tahayyül etmek, ta
savvur etmek manalarına gelir. Hep -
sinde zekanın faaliyeti, tesiri ve haki -
miyeti mefhum.lan görülüyor. 

mıdır? Hangi ıirkete? Bunların 
ücretleri ve taksitleri nedir? Mun
tazaman veriliyor mu? Bugünkü 
manallar kısaltılabilir mi? Ço
ğaltılabilir mi ve naııl çoğaltı
labilir? Aile iktiıad yapmıf mı· 
dır? Miktları nedir? 

Dr. Cemalettin Or 

DÜŞ _ 
('Uğ+üt+üş = 'Uğütüş = güdüş=düş] 

"' Sahte ölçü ve tartı yolsuzluğu tah-

kikatı sü~üyo:·. Şi~diye .k~dar suçlu 00 Tavla meraklıları hem şampiyonluk 
larak sekız kışı dınlenmıştır. ' 

Uçüncü unsur olan "üş" katılınca 
zeka faaliyetinin oldukça geniş bir sa• 
haya yayıldığını gösteren sözün Türk
çede benzerleri çoktur. 

*.Boğazın boş sahillerine ağaç d_ikil- hem de para hediyesi kazanacaklar 
mesı kararlaşmıştır. Bu yerler tesbıt e-

"Düş., sözü doğrudan doğruya "rü • 
ya,. demektir. "d., yerine "t" kullanı • 
]arak yine "rüya,, manasında "tüş,, o • 
lur. Bu asıldan Türk lehçelerinde bir 
çok sözler vardır: Düşünce, muhake
me = Tusku (Yakutçada "$" yoktur); 
rüya görmek = Tüseğ, tüsüö; rüya gör 
mek = Tüşemek. (Bazı lehçelerde "Ş" 
yerine "l" kuUanıhr. Rüya, tefekkür, ha
yal, hülya = Tül; rüya = Telek; rüya
da görünmek = Tellenne. 
Düşünmek sözünün analizi bize üğüt, 

güt, düş sözlerinin anlamlarını da gös • 
termeye yaramıştır. 

DÜŞÜN 
Düş sözüne dördüncü cüzü olan "ün" 

ekini katarsak oldukça geniş bir saha
da tecellisi ile henüz belli olmıyan bir 
süje veya objenin yakın muhitine var
ması mefhumunu veririrz. Birisine "dü
şün,. ders.ek "zekanı kullan, bir şeyi 

veya bir şahsı ıskanın geniş muhitine 
yaklaştır.,, demiş oluruz. 

DÜŞÜNÜM 
Beşinci cüzü olan "üm,, de il!ve edi· 

lince düşünmenin bir süze veya objeye 
taallukunu ifade ile "düşün" sözünü ta· 
mamlamış olur. "Düşünüm., doğrudan 
doğruya düşünme mefhumunu anlatır. 
Analizden çıkan anlam da buna uygun
dur. Altıncı cüzü olan "eğ,, bunu sa -
dece isimlendirir. 

DÜŞÜNME 
Olur ki anlamı daha keskin olan "ek" 

ile olan <düşünmek> anlaıruna pek ya • 
kındır. Aradaki fark birinin daha kes
kin olarak gösterilmesinden ibarettir. 

DÜŞÜNCE 
Beşinci cüzü olan "üm" yerine o • 

nun gibi süje veya objeyi anlatabilen 

dilmektedir. 
• Yaprlan teftiş neticesinde işten el 

çektirilen Pendik belediyesi veznedarı 
Hasan ortada yoktur. Aranıyor.' 

* İzmir mcb'usu eski adliye 
Mahmut Esat fzmire gitmiştir. 

• Peynir fiyatlan gittikçe düşmek -
tedir. Beyaz peynerin toptan kilosu yir 
mi beş kuruştur. 

• Romanya hükumeti tarafından ya • 
pılan talep üzerine kanunusani ayında 
Romanyaya kırk bin ton buğday satıl-
mıştır. I 

• Son fırtına yüzünden liman idaresi
nin 23 mavnası batmıştır. Bunlardan on 
beşi idarenin, sekizi şahıslarındır. tda· 
reye yeniden mavna alınması için eko-
nnmi bakanlığına başvurulmuştur. 1 

• Milli Türk Talebe Birliği yönetim 
kurulu birlik üyelerine 29 şubatta bir 
birlik gecesi tertip etmiştir. ı 

Kaybettiğimiz 
genç 

Merhum Yılmazın cena
zesi dün kaldırıldı 
Dünkü sayımızda Şişli Terak -

ki lisesi son sınıf talebesinden 
(Ylmaz) ın za~ürrie hastalığın -
dan öldüğünü yazmıştık. Dün za
vallı (Yılmaz) ın cenazesi kaldı
rılmış, Topkapı d!Işmda bulunan 
aile kabristanına gömülmüştür. 

(Yılmaz) Şişli Terakki lisesi -
nin en çalışkan talebelerinden bi
ri idi. Zekası, çalışkanlığı, ahlakı 
ile mektep idaresine, muallimle -
rine, arkadaşlarına hürmet, tak • 

"ür __ ıcnv'"" ..... ,.ı. .. ~ ·-irs .. :1 .. ~ .. cri11•; - ı~ç'ı:n· u(,.Yeoı')lm'ıaaizt) .. ı1n1:1.,.0 .. lu~mt-rnu . .1~y1:a1 lnıozna1~n. 
rirsek "düşünce., sözü doğmuş olur. K 

Fikir, idee, pensee rabasr ve ailesi için değil, Şişli 
Dü~ünce ile semantik bağlılığı olan Terakki lisesi icin de bir matem 

"Fikir, idce, pensee,. sözlerile "düşün- olmuştur. Mezaiına mektep ida -
ce,, sözünün etimolojik şekillerini alt - resi, muallimleri. talebe arkadaş.. 
alta dizelim: ları tarafından r r ayrı çelenk • 

(1) (ı) (l) (4 ) (S) (6) len konmuştur. l,~nazesi bütün 
üğ+üd+ üs+ün+üc+eğ muallimleri ve büti.in lise talebesi 

Düşünce: 

Fikir: 
tdee: 

tarafından göz y~ları içinde me-
if + ik+ ir+ ' + · + · k d t k'b 1 t iğ+id+ • + • +eğ+eğ zarına a ar a ı o unmuş ur. 

Cenaze Teşvikiye camiindıen 
Pensee: ağ+ap+an+aı+eğ+eğ kaldırıldıktan sonra evvela Şişli ı 

(1) if, iğ, ağ (iğ + if) de olabilir. Bu Terakki lisesine götürülmüş, ora- İ 
unsur prensipal köktür), üğ: Köktür. da muallim arkad~ımız Ahmet 1 
Güneşin "aydınlık ve parlaklık., anlam- Halit merhumun faziletlerini yad 
larmın abstre manaya naklile husule ge- ederek ölümünden dolavı arka • 
len "zeka,, manasınadır. daşlarının ve muallimlerinin ve 

Dünkü sayımızda haber verdi- aında büyük bir müsabaka açlll' 
ğimiz gibi, tavla meraklıları ara- yı kararla!hrdık. Dün "Üofof 

Fransez,, de yapılan hususi bit 
müsabakada kazananları biziııll 
müsabakada kazanacak olanlarlt 
karşılştırmyı da bu arada dütiill" 
dük. Bununla beraber, bizİID hl' 
zırladığımız müsabakanın mikrr 
sı çok geniş tutulacağı için bu ıoil' 
sabaka!ar son.unda ortaya çıka • 
cak şampiyon bütün İstanbul taf' 
la birinc:Iiği unvanım kazanm•ff 
ve taşımaya hak kazanmıs ola~ 

~'ar 11olunda 
~.. ,_,, ,,_,,-1~..-, ,, 

Hikaye mü-
sabakamız 
Birinciye 20, ikinciye 15, 

üçüncüye 10 Lira .... 
verecegız 

KURUN, san'atı teşvik, güzel ya
zılan tanıtmak emclile her yıl bir 
edebiyat müsabakası açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi -
kaye,, üzerinde açtık. Müsabaka şart
ları ve gönderilecek hikaye, üzerin · 
de aradığımız değerler şunlardır: 

1 - Mevzu serbesttir. 
2 - Şimdiye kadar neşrolunmamış 

bulunacaktır. 

3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek -
tir. 

4 - Makine ile ve kağıdın yalnız 
bir tarafına yazılacaktır. 

5 - Şubatın sonuncu gününe ka· 
dar elimize varmı' bulunacaktır. 

6 - Müsabakaya girenler, gön -
derdikleri hik4yelerin altına adları• 
m yazıruyacaklar, herhangi bir işaret 
koymıyacakfar, yalnız müsveddeleri
ni kendilerinde muhafaza edecekler· 
dir. 

7 - Tanınmı§ muharrirlerden mü
rekkep bir jüri heyeti, gönderilen hl· 
..._"4,""'•""•• vn-ı-·-- -•••••w•••b .. , ,.. __ _ 

liği, üçüncülüğü kazanan hik~yeleri 
tesbit edecek, bu hikayelerin ilk sa· 
tırlan gazetede neşredilecektir. Mü
sabakayı kazananlar ellerindeki müs
veddeleriyle idaremize gelerek ka -
zandrklannı bildireceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin
ciliği kazanana 15, üçüncülüğü ka • 
zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· 
k!yeleri 936 yrhnın en gil7.el hik! -
yeteri olarak neşredilecek.tir • 

* Hikayeler bugünden itiba . 
ren yazı ifleri müdürlüğümüze 
gönderilebilir. Zarfın üzerine 
"Hikaye müsabakası,, kayd1 
konulmalıdır. ı 

hr. 
Programım bir kaç gün soııt' 

neşredeceğimiz bu müsabaka içil 
kararlaıtırdığımız esaslar tudor: 

lstanbulu mıntaknlara ayır~ 
evvela bu mıntakalar için bi,.ı 
şampiyon çıkaracağız. Sonra il' 
mıntaka şampiyonlarını uınmof 
bir yerde biribirlerile karıılat ' 
tıracağız. 

Müsabakalara, mektep taleb' 
si hariç, istiyen baylar ve bayat! 
lar iştirak edebilecekler. Birinelı 
ikinci ve üçüncüye para hediy• ' 
leri verilecektir. 

lstiyen tavla meraklılan prot 
ram üzerinde düşüncelerini bisf 
bildirirlerse bundan istifade edf' 
rız. 

Dünkü müsabakalar • 
Dün, Ünyon Franaezde anı'' 

törler arasında yapılan hususi~ 
tavla müsabakası oldukça alill' 
-,, - - ,,. 

Bir çok meraklılar ve mu.all" 
kaya girecekler on ikiden iti'- ' 
ren klübe gelerek yer almıılard-" 
Hatta müsabaka başlamadan ti' 
vel bir çok kimseler karşılıklı ; 
zersiızler de yapmışlardır. 

Müsabaka tam on beş b~ 
baılamış, saat on yedie bitaıi', 
tir. Seçilen hakemler önünde l 
çift, tavlaların başına otura~ 
oyuna baıtlamışlardır. partil,t 
beş oyun üzerinde olmuş, yeoi1" 
on altı kişi müsabakadan çıkJlld' 
tır. Geri kalan on altı galip ki" 
şılıklı oyun oynamışlardır. 

(2 Ud, ik, id ap: Kök anlamını ken • mektep idar"sinin teessürlerini 
disinde tecelli ve tecessüm ettiren sü- ifade eden kısa bir nutuk sövle • 
je veya objeyi temsil ederek anlamı be- ıniştir. Ondan sonra cenaze .Be • 
nimser. Buraya kadar bu dört kelime - yazıt meydıamna kadar arkadaş • 
nin hiç farkı yoktur. Bundan sonra fark larmıl} oınuzlanncl:l. taşınmış, son. ---------------
başlar. ra cenaze otomobiline konmuş - Soyadı 

Bu suretle yenilenler müta1"' 
kadan çıka çka dört kişi kartı ~ 
şıya kalmııttır. Bu iki tavlaCJY 
birinde Lurarar isminde ihti~ 
ve zengin bir ermeni, diieri..-

(3) Fikirdeki "ir,, anlamın herh:mgi tur. 
bir nokta veya sahada tesebbüt, tckar· Sisli Terakki fü:esinin kıymet-
rür ve temerküzünü anlatır. 1i müdüıii Mehmet Ali gerek' (Yıl-

(lf + ik + ir :::: ifikir = fikir) : ze- maz) m hm;talı<Yı esnasında. ge • 
kanın muayyen bir sahada sabit ve mu- rek ölümiindcn sonra pek çok a -
karrer şekilde durumu, demek o1ur. laka ve iht;mam ~östermiQ, (Yrl
Böyle "fikir,, sözünde dimaği bir clü • maz) m bütün ailesini minnettar 
şünüş manası vardır. Başka süje veya etmiştir. 
objeye taa11Cıku anla§ılınamaktadır. (Yılmaz) m babası Avrupada 

(
3

) Düşüncedeki "üş,, oldukça ge • tahsil etmiş (Nutki) isminde de • 
ğerli bir mühendistir. Bağdatta 

niş bir saha anlatır ve zekanın bu sa -
haya yayılmasını gösterir. "Fikir,, ve mühendis olarak çalışmaktadır. 
"idee" kelimelerinde bu yoktur. "Pen- Fakat his ve terbiyesi itibarile 

memleketine meı·but olduğundan 
see" de ise yeri değişmiş, dördüncü o - oğlunu tahsil etmek için tstanbu-
larak gelmiı, süjeye yakm düşmüştür. la göndermiş, bu uğurda ~imdiye 
Şu halde: kadar her ti.irfü fedakarlıktan ce-

(3} an: Ekinin ifade eylediği üzere kinmemiştir. Yazık ki bir kaza~ö-
kendi yakın muhitine yayıldıktan son • lümü bn fedakar babanın ümit -
ra oldukça uzak sahada~i bir süje ~eya lerini elinden almrstır. 
objeye taalluk etmektedır demek lazım .ı•mııı111U8Hllıııuıım"'•ımnmnmıımıı•ınııııınnnnnmuımııımıııınıı111mmnınu .. , 

{!eliyor. Bu ( . + n) eki türkçede dör- zerinde faaliyetinin ifadesi. 
düncüdür. 3 - Pensee: Zekanın yakın muhiti-

( 5 Uc, eğ: Her üç kcli~de süjeyi ne yayılarak bir sü ie veya objenin ol • 
gösteriyor. dukça uzağında teceUisinin ifadesi. 

( 6 Eğ: t.lç kelimede de manayı ta • 4 - Düşünce: Zekanın oldukça u -
mamlryor. zak bir sahada faal ve müessir şekilde 

Şu hale göre bu dört kelimenin an • yayılarak bir süje veva objenin yaki • 
lamları böyledir: ninde tecellisinin ifadesi. 

1 - Fikir: Zekllnın muayyen bir sa· Bunlardan "düşünce .. sözü mefhu -
hada sabit ve mukarrer şekilde duru • mun bütün varlıklarını en genl1 ve mU• 
mu. kemrnel bir yolda ifade edebilmekteclir. 

2 -tdee'.! Zek!nın bir aUje ve obje U- > •• - • • ı. N. DiLMEN 

2 Temmuza kadar 
muhakkak alınmalıdır 

2525 numaralı soy adı kanunu 
mucibince herkesin ve her aile -
nin birer soy adı alıp bunu 2 tem
muz 936 taıihine kadar nüfus ka
yıtlarına yazdırmalan Dahiliye 
Vekaletinden vilayetlere bildiril
miştir. 

Vakit daraldığı için herkesin 
bir an evvel soy adı alması lazım
dır. Müddet geçtikten sonra ad1 
aım·amrş olanlar görülürse bunla
ra soy adı kaymakamlar tarafın. 
dan verilip kütüklerine yazdtrıla· 
caktır. 

Fransız ti,,atrosu 

HALK OPERETi 

Bu akşam sa 
20,30 da 

Dost Yunanistanıı 
Kıymetli Artistler 

Zozo Dalmas ve Kofinyotisin iştirakile 

BEYOGLU ÇtÇECI ı 
Pek yakında Bayader 

Yarın akşam Kadıköy Halede 

• , 
Galatasaray lisesi muallimlerıO 
den B. Mamburinin oğlu Rene 

Bunlar tekrar .............. 

Levek, 

Şatranç maçları 
Moskova, 5 ( A.A.) -

mayısta Leningrad' da beyn 
bir satranç turnuvaaı yapı 

ve bu turnuvaya dünyanın ell 

hur beynelmilel beş y:ıbancl _:1 

ranççısı ile beıt Sovyet .9&~ 
sı İ!tirak edecektir. Lasker, f. 
pablanca, Flohr ve Lilien~~ 
pılan davete muvafakat c~ 
vermişlerdir. Euve de davet 
muştur. ,, 

Sovyct Rusya taraf ın~wrr 
bu turnovaya Botvinnik, ~f 
Lövenfle~, Ragozin ve R:~ ı 
iştirak edecekleri sanıbllP"' 

dır. 



Yabancı Posta 

4lmanyadakiYahudüer 
Almanya hudutları içindeki bütün 
Yahudiler dışarı çıkarılacaklarmış 

, İngilizce Anbul gazetesinin hususi{ vicdanına karıı bir kere daha meydan 
hır kaynaktan alıp haber verdiğine gö- okumu§ olacaktır. Bu itibarla Hitlerin 
re, Yakında Almanyadaki bütün Yahu • bu meydan okumasına asla fırsat vcril
~ler memleket dışına çıkarılacaknuş. memelidir. 

atta bu husustaki emirname Hitler ta-
r Bu emirname Noeldenberi Hitlerin 
afından imza edilmek üzere imiş. Al· 

lllanyada halen beş yüz bin yahudi var
dır. 

1 Il ı(., 
Ga~ete diyor ki: 

d~ "Bu emirname tatbik edilirse bunun 
unyadaki nksi çok mülhit olacaktır. 

Bu Yüzden büyük bir buhran doğacak
tır. MiUetlCT yalnız insani baknndan 
de~·ı 

ı:ı , §".hsi menfaatleri bakmunda.n ha· 
l'ekete geçeceklerdir. Bu kararile Al • 
t?ıanya, inıan oğlunun medeniyete ve 

masası üstünde duruyor. Şimdiye kadar 
imzalanmamış olması, Berlin olimpi • 
yatlarının yapılmasıdır. Hitlerin niyeti, 
Almanyadaki bütün yahudileri dııan 
atmııyı amir olan em.irnamcyi ağustos 
ayındaki Berlin olimpiyatlanndan sonra 
imzalamaktır." 

Gazete dünya milletlerinin harekete 
geçerek bu emirnamenin imzalanmama· 
sının teminini istemektedir. 

Körler için kütüphane 
Önümüzdeki ilkbahar içinde Londra- romanlar yazılacaktır. Bu kütüphanede 

da garip bir kütüphane açılacaktır. Bu gayet geniş bir salon içinde küçük, kü
kütüphanedc körler kitap okuyacaklar- çük kabineler bulunacak, her bir kör bu 
dır. Fakat körler bu kitapları göz ile, kabineden birine girerek istedikleri e
~ahut parmak ile okuyacak değillerdir. debi bir eseri, yahut bir hesap kitabını 
. u kütüphanenin kitapları plaklardan okuyabileceklerdir. Hatta bu kütüpha
ıbarct olacaktır. Plliklara dünya yüzün· nede körlerin evlerine ariyet suretile 
de en çok tanınmış edebi eserler, incit, kitap vermek için ayn bir servis açıla· 
en rnühim fenni ve ilmi kitaplar, en iyi caktır. 

70 bin yıl evvele ait 
eser er bulundu 

Tas•tan: Kafkasyada Abazya kültü
ru enstitüsü tarafından teşkil edilen ar
keoloji heyeti son günlerde pek mühim 
bir keşifte bulunmuştur. Sahum gehrin
dcn pek uzakta olmıyan Ya tuk köyü 
t' ıvannda Kclnsuri ırmağı ağzında ve 
Cialsk nuntakasile Abazyanm bir çok 
Yerlerinde taştan aletler ve bir takım 
eşya elde edilrni~tir. 

Mütehassısların fikrine göre bulunan 
şeyler taş devrinin ilk çağlarına, yet -
miş bin yıl önceye aittir. Bunlar şimdi
ye kadar Rusya topraklarında bulunan 
eserlerin en e kisidir. Bu eserin bulun
ması tarihten önceki insanlann hayatı· 
nı ve adetlerini tetkik etmek için pek mü 
him vesikalar teşkil etmektedir. 

in,erce yıl önce donan 
öcekler canlandırılıyor 

Tas'tan: Rusya fenler akademisi ta• 
;arından ebedi buzların tetkiki için top
;nan konferans binlerce seneden beri 
t onrnuş topraklar içinde hayat eseri gös 
Crtnck • . . 1 • • h f d sızın uzvıyet ennı mu a aza e -

1 
en hayvanlar hakkında mühim tetkik-
crdc bulunmuştur. 

1 Uzak Şarkt.a Skovorodinski de bu • 
'Yunan fenni araştırmalar istasyonunun 
lt~Ptığı tecrübeler büyük bir muvaffa
~östermiştir. Bir gün tesadüfen 

Mürettipler 

Dünkü toplantıda 

llıi lst:ınb11l Türk Mürettipleri Ce"e Yetı .. senelik kongresini yapmış 
ida:Şaf da isimleri yazılı olanlar 
lerd ~ ey eti azalığına seçilmiş • 
~ahır: Hamit, Nasuhi, Cemal, 
l'an T:t~ 1zzet, Şükrü, Saim, Tu . 

' tıf, Mehmet, Cemil. 

seç5enıiyet idare heyeti azalığına 
§anıbn a:~~~aşlarm 19-2-936 Çar

a gtınu saat 19. da Cemiyet 

tamamile donmuş olan bir bataklıkta 

beş, altı metre derinliğinde yaşryan kü
çük kaplumbağa cinsinden ve hatta bö
ceklerden hayvan nümuneleri elde edil· 
miştir. Daha bir çok nümuneler tetkik 
edilerek böyle binlerce yıldanberi don-1 

muı topraklar içinde yaşıyan bir çok bö 
cekler yeniden canlandırılmıştır. Bun
lar şimdi normal bir surete tekamül et
mekte ve nesil vücude getirmektedir • 

ter. 

Cemiyetinde 

/ 
; 

bulunanlardan bir grup. 

merkezinde bulunmalarını rica 
etmektedir. 

Galatasaraylıların 
toplantısı 

Galatasaraylılar cemiyeti dün 
senelik kongresini yapacaktı. Ek
seriyet olmadığından toplantı ge
lecek haftaya kalmıştır~ 
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( Kırkından Sonra J 

Bu da içinden! ıı ..ı~.zanı Teneşir Paklar ~? 
(A War söztı ı 

Bir memur, daire müdürünün Yazan : Sermet Muhtar Alus 
yanından çıkıyordu. Epeyce terle- ·-····················································· 4 a ·············=········································; ··············································-········ ............. ...................................... . · B. b ···········-·································-········ •···························•························ · mi§tı. ır aıka memur sordu: •••·•··•·•·•••••··•········•·••·•····•·•·····•••···•···· ....................................................... . 

- Ne o?. Galiba müdürden Yatağının üstüne attığı elbise-j Töbe ve istiğfari de unutmu • 
bir ha§lama yedin!. terinin arasından yeleğini aldı. yordu: 

- Evet, o beni paylamak is- Pencerenin önüne geldi. Yeleğin Bakma Yarab sevadı defterime 
tedi ama, ben de yapacağını yap- cebinden saati çıkarıp baktı. Onu yak ateşe benim yierır:.c 
tım. Beş buçuk... Nısfüllcyl geçeli Ne dedim töbeler olsun, bu da 

- Ne yaptın? bir saati bulmuş ... Yatsıyı kılmak, fili şerdir 
- Ne yapacağım, yüzüne kar- evrad ve czkföını çekmek aklının Benim özrüm günehimden iki knt 

şı öyle küfür ettim, öyle küfür et· evine bile gelmemişti ve gelnıi - beterdiı-

tim ki içimden.. yordu. Ardından, zihnind~ki baskın 

Onu yemem·ş ! 
Lokantada yemek yemiş, gar· 

sondan hesabı istemifti. Garıon 
buırulayı verip, tam parayı aldık
tan sonra mÜ§terinin karşısında 
dimdik durmu§. Müıteri: 

- Daha bir fey mi eksik? 
Deyince garson eğilerek cevap 

vermi§: 
- Bir de garson köleniz. 

Mü§ teri dü§ünmüı, dü§Ünmüş 
aonra: 

- Hayır, Jemif, garson ye
medim!. 

Adını yazan 
Bir mecliste, cehaletini ortaya 

koyduğundan dolayı bir alime fe
na halde kızmış olan bir cahil, 
alimi dövmek için evine gitmiı, 
lakat bulamamıf. Bunun üzerine 
bağırıp çağırarak, bir tebeıirle 
kapıya "eıek,, diye yazmı§. 

Alim eve geldiği zaman bunu 
görünce hayret etmiı. Sonra hi.z
metçiri anlatmı§: 

- Müthi§ bir surette kızmıf 
olan biri geldi. Sizi göremeyin· 
ce ağzına gelen külürü etti. Ka
pıya da bir ıeyler yazdı. 

-Kim olduğunu söylemedi 
mi? 

- Hayır! 
- Ya, onun için aclını kapıya 

ya.zmı§ demek! 

- Bilir misiniz? ---.. 
Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve 

cevaplan: 

1 - Habeşistanm nüfusu ne kadar
dır? 

- 12 milyon kadar. 
2 - "Sulh istersen harbe hazır

lan,, sözünü kim söylemiştir? 
- Latin ıairi Vegeciuı. 
3 - Hindistanm eskiden merkezi 

neresiydi? 
- Kalküta ıehri. 

YEN! SORGULARIMIZ 

1 - "Satu quo,, ne demektir? 
2 - Hafif bulutlar kaç metre yu

karıdan geçer? 
3 - Şarlonun asıl ismi nedir? 
4 - "Vakit nakittir,, kimlerin dar

bımeselidir? 

5 - Pompeyi şehri neden, ne za
man mahvoldu ve ne zaman bulundu? 

Venezolada umumi 
grev bitti 

Karakas, 16 ( A.A.) -Şehirde 
üç gündenberi hayatı tamamen 
durdurmuı olan umumi grev bit
miştir. Salahın avdetine, baı
kan Contrerasın seri ve kati hare· 
Jeti amil olmuştur. Başkan Con
treras, polise, halk üzerine si • 
lah ist!malini emretmiı olan Ka -
rakas valisini tevkif etmiş ve ay
nı zamanda bakanlardan Lare ve 
Julia ile eski Gomez rejiminden 
kalma bir çok yüksek memurları 
azletmiştir. / 

B. Contreras, halkın istekle
rinden bir çoğunu da yerine getir
miştir. Venezüella gaıeteleri pa
zartesi günü yeniden çıkmaya 

başlıyacak ve işler normal seyrini 
tam surette alacaktır. 

Bir daha arka pencereyi boy çıkıyor, ilhamlar değişiveriyor • 
ladı; çardak tarafına baktı ... Or - du: 
talık tıs. .. Kendini yatağm üzerine 
verdi. Yorganı çekmeğe kalına -
dan gözleri kapandı. 

Ilıma uyku denilemez; bunun 
türkçesi, ağırlık basmaktır. tyice 
bir dalıp kendinden geçemiyordu. 
ki... Belkemiğinin üstü ürperir 
ken göğsünün içi frrın gibi yanı -
yor, alnından soğuk soğuk terler 
boşanırken şakakları çekiç gibi 
vuruyor, beyninin içi wnk zonk 
zonkluyordu... Boyuna yerinden 
havaya sıçrıyor, yüreği kopacak -
mış gibi çarparken gene dalar gibi 
oluyordu. 

Aklının içinde hep o "ahseni 
takvim üzere yaratılmış mahllıkai 
bibcdel,, .. Kulaklarında hep o her. 
rak ses, billur kahkaha .. Gözleri . 
nin önünde o karakaşlr, kara 
gözlü, kar parçası simalı huri ; o 
levend endamlı, şen, şakrak peri.. 

Ardımdan, korkulu rüyalar gör
meğe başladı. Yatağın içindıe fır
frır döndü; deprendi; sayıkladı; 
boğazı sıkılıyormuş gibi kesik ke
sik bağırdı ... Hülasa azaben eli -
ma,,, 

Bir defasında o kadar4mnal · 
mıştr ki yataktan dışarı sıçramış, 
tutunamıyarak yere kapaklanmış
tr. Kendine gelir gelmez testiye 
sarılmıştı... lçinde suyun damlası 
kalmamış. Hararetten de çayır ça
yır yanıyor. 

Meydanı Kerbelada ölen teşne 
leblere 

Riki revanı seyli bela kıldın ey 
felek 

Diye inliyerek testiyi fır1atb. 
Artık etrafı düşünmiyordu. Kapı· 
daki sandalyeleri deYirerek çekti 
Lambayı yakıp helaya seğirtti. EJ 
yıkıyacak yerdeki musluklu gaz 
tenekesinde de katra su yok. 

Ya1ınayak başı kabak, haydi 
aşağıya ... Mutbağa koştu. Kapısı 
kapalı Ye üstünde asma kilit .. Ça
tır çntın kilidi kopardı. 

Kovaların hepsi tamtakır ... Ü· 
cağın yanında duran, içinde dai · 
ma su bulunduııılan helvahane 
tenceresinin kapağını kaldırma 
sile fırlatması bir oldu. 

O da bomhoş ... 
üstii açık bir kuşanede bir pı

ııltr ... Su ... 
Kendi elile gıcır gıcır yık:ıma. 

dan, içindeki suyun parlaklığına 
kaç kere bakmadan bardağ·a ağız 
değdfrmiyen adam, hemen kuşa 
neyi dudaklanna yapı~tırdı. İçin
dekini kana kana içti. Sular bı . 
yıklarmdan . sakallarından akar . 
ken bir (oh!) çekti. 

Taze dursun diye kuşanedeki 
suya konmuş may<lanoz demetini 
görmemiş, farketmemişti bile. 

Suyu içince dünyaya yeniden 
gelmişe dönmüştü. Aklı, muhake
mesi de düzelir gibi olmuştu. lçi
ne, (nasihati amiz) ne hikmetler 
doğuyordu: 

"Uyuyan yılanın kuyruğuna 

basma!., ... "J17.sızdan ırzını satın 
al!,, ... "Kurt bile komşusunu ye . 
mez !,, 

"Güzele bakmak sevaptır,, .•• 
"acizlerin ·nasibi gelirmiş ayağı • 
na,, .. "Kısmetinde olanın kaşığın
da çıkar,, .. "Kuyruklu yıldız her 
zaman dıoğmaz,,. 

Bu orsaboca halde gene dtıldL 
Bu sefer tatlı, ferahlı rüyalar ve 
rüyasında hep o huri komşusu. 

Rüya bu ya, hurisi hak dini ka. 
bul etmiş, müslüman olmuş, bu • 
nun da nikahına girmiş Ye helali. 
Birbirlerine frşık maşuklar; bir • 
birlerinin gözünün içine bakma • 
dalar. Kocacığım aşağı, karıcı • 
ğım yukarı ... 

Gene rüya bu ya, Edamın orta
da yok; ne ismi var, ne cismi. Ya . 
kocaya varmış, ya da ahiretini 
boylamış... Kızı, damadı, torunla
rı da meydanda değil. Ayrı mı 
çıkmışlar, memuriyetle taşraya 
mı gitmişler, her ne hal ise onlar 
da gözükmiyor. Hacı karıcrğile 
dünya cennetinde.> ... - . 

İskeledeki kayıklardan zerze • 
\•at gcti1111eğe giden bir zerzeva~ . 
çr eşeğinin amnnasile, Dana göz. 
lerini açtı. Bu baldan tatlı dc"'11e
rini rüya olduğunu anlayınca ba
şından aşağı bir kova kaynar su 
dökülmüşe döndü. 

Buhran içinde kıvranırken ar
ka pencereye koştu. Alaca karan
lıkta çardağın altında kim olur? .• 
Herkes uykuda. 

Zihnini bir kurcaladı. Acaba 
hugün de daireyi serse mi? Roma
tizma filan gibi bir rahatsızlıktan 
tutturup gene damadile bir pusu
la gönderse mi? .. Bugün de evde 
kalsa kıyamet kopmaz a ... 

Ne de olsa bu h,yafette dur • 
ması caiz değil. Helaya bile ÇJk • 
madan, yüzünil dahi yıkamadan, 
çabucacık giyindi. Kııık aynanın 
karşısında saçını, sakalını tara • 
dı. lstanbula inse de inmese de 
en dooıı.ısu bir bov iskeleve kadar "' . . 
gitmek; Artini yakalamak. 

Zira, artrk tahammülii kalma
mıştı. Artini yakalar yakalamaz 
komşulardan açmak; muma il ev • 
ha hakkında malumat e<linmek ... 

Bu muhakemeleri yürütürken 
odada pencereden pencereye gene 
köşe kapmaca oynıyor, her ihti • 
malc karşı aynada çekidiizenini 
de tamamlıyordu. 

Edamın, Ayşe kadın raf akla 
kalkarlardı. Herhalde aşa<Tıda o -
1acaklar. Yüzlerini görmeden ser 
kağa fırlamanın yolu. 

Yere yattı; döşeme tahtaları • 
nm aralığına kulairını yapı~tır. 

dı; alt katı dinledi. Olur şey değa, 
çıt yok. .. 

Merdivenden a '"aITT uçar gibi 
indi. Helaya girdi. Mutbak kapı • 
smdan, bilmem nesine sapan taşı 
caddeyi tuttu. 

tlk vapur iskeledeydi; kalk • 
mak üzercvdi. Şuna atlayıp !stan. 
bula kapağı atsa mı? 

.(Arkası var) 
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Puu ıoınu isleri [~=~=~=~=~='!~~==~~ 1 
Dünya buğday stoku 

Bayan Ninan hizmetçi krzm 
getirdiği çayı kocasının önüne koy 
du. Kendisi de kocası bay Talaa -
run yanma geçip oturdu. Konuşu -
yorlardı: 

- Gene işin var mı? 
- Tabii her pazar gibi, bugün 

de çahşacağım. Sen ne yapacak • 
sm·t 

- Sonna, hiç istemiyorum am
ma, Bayan "füze'ye gitmeğe Ihec -
burum. Bir ay evvel bana gelmiş
t;. iTaJbuki ben bu ziyaretini bir 
türlü ödeyemedim. Dün de haber 
yollamış. Bugtin gitmezsem güce
necekmiş. 

Her pazar, isimler ve bazı ke
limeler değişerek bu konuşma ay
ni surete tekrarlanırdı. Bay Tala-
uı, büyük bir müessesede ikinci şef 
ti. Her cumartesi günü çantasını 
dolduran dosyalarla e"e gelir. Ca 
m ~ıkr).mıs bir halde oflayarak, öf 
keli, öfkeli başını sallıyarak bu şiş 
kin dosyaları masanın üzerine a. 
tar. Bayan Ninan bunları görünce 
suratı asarak sorardı: 

- Gene mi dosyalar? Bir.pazar 
günü olsun seninle gezmeğe gide
miyecek miyim? 

- Bırak AIJahı seversen r Bık
tım, UAandmı. Dairede çalış, evde 
çahs. İnsana nefes alacak bir 888-
ti bile çok görüyorlar. Amma ne 
yapacaksın, ister istemez! Artık 
ben, dünyadan ge~miş gibiyim, 
sen bana hakma, git, dilediğin gi
bi ıroz, eğlen. 

Pazar günü öi!le yemeğini bi -
tirir, bitinnez kalkar içini çekerek 
meyus, mahzun bir halde: 

- Eh, bi.ıim talihimiz de böy
le ! Oturup çalışmalı! Diyerek ya
zı masasınm başına geçer, dosya • 
lannı açar, bir yığın klğrt içine gö 

• mültip kalırdı. 
Dayan Nlnan ayna karşıamda 

dudaklarını : boyamayı, yüzüne 
pudra sürmeyi bitirdikten sonra 
lppkasını başına, eldivenleri elle
rine geçirir ; dosya kifıtları için -
<le kaybolmuş olan kocasına "Al -
laha ısmarladık,, deyip sokağa fır 
lardı. Bu kan kocanın her pazan 
böyle başlardı. 

Sonra Bayan Ninan Melek si· 
nemasının köşesinde kendisini bek 
liyen Bay Urgun'nun koluna gire· 
rek Galatasaraya doğru ilerler • 
ken, evde bıraktığı kocası da çok • 
ıtan ba~mı dosyalardan kaldım 
'divan üzerine geçip oturur, hiz • 
metçi kız, güzel, sevimli Ke~l'ü 
çağırırdı. Kcgül gülerek, zıplaya
rak gelir. Talaanm dizine oturur, 
jki çıplak kolunu boynuna dolar • 
dr. 

İşte üç aydanl)eri süriip giden 
bu Pa?..ar c:alrşmalan bir türlü bit
l11 P k bilmiyordu. Yine bir pazar 
günü, Bayan Ninan Melek sine -
ma~mın köşesine gelmişti. Bay Ur 
p;un'un uşağı yanma sokularak bir 
kiı.~ıt verdi. Bunun Hzerinde şu 
sözler vardı: 

"Güzelim, Bursa kaplıcalarm
Cla bttlunan amcam çok hasta imif. 
B:ır telgraf aldan, hemen sitmek 
mecburiyetinde kaldım.,, 

Ninamn cam srkIJdı. Gidecek 
bir ~·eri yoktu. İster isteme~ eve 
dönmeye, çalışmaktan yorulan ko 
casmın yanında bulunmaya karar 
\•erdi. Fakat eve girince kocasım, 
dosyalarla uğraşırken görecek 
yerde sevgili Kegill'le bir arada 
buldu. Hiç bir söz, hiç bir maze -
ret din~medi. Hizmetçi kızr yaka
sından tuttuğu gibi dışarı atıverdi. 

- Çabuk, pılını, pırtını topla, 
Clefol, git! 

Diye bağırdı. Hizmetçi gitti. 
Onun yerine çirkin, suratsra bir 
kadın geldi. Ertesi hafta, cumar • 
tesi günü Bay Talaanm çantası 
~u. Dairede yazrlanru bitinniş, 
eve getirecek bir teY bırakmamış • 
tr. Pazar lftnft karmf!e ~ıktt. Ar. 
tık hel" ,aıar birlikte çıkıyorlar, 
gezip eğleniyorlardı. Yanlış, e~ • 
Jeniyorlardı defil. Çünkü Ninan 

ISTANBUL - 18 Senfoni Eroyika 
Betofen. 19 haberler. 19,lS hafif mu • 

eğlenemiyor, iç sıkıntısından bo • ılkl (pllk). 20 çocuk esirgeme kuru -
ğulacak gibi oluyordu. mu namına konferans (Dr. Kakterlyo- Şubat başlangıcında dünya 

Her halde artık Bursadan gel- log Fethi Erden tarafından). Çocuklar- buiday stoku: 935 yılının 471.9 
miş olacağı muhakkak bulunan da Barıak ıolocanları ve bunlardan kur milyon kileıine (buvaıonuna) 
Urgun ile buluşmaya imkan bula- tulma çareleri hakkında. mukabil 429.9 milyon kiledir. Bu 
mıyordu. 20. 30 Stüdyo orkestraları tarafın - da, 1928 seneaininden 50 milyon 

Urgun da bir müessesede baş dan eserler. 21,30 ıon haberler. Saat. f ı d 
ka,.. tı'1Jt1'. Nı'nan hafta ar" "ında bı'r az a ır. 1 ıubat 936 tarihinde. ~ 22 den sonra Anadolu aajnsrnın gaze - b 
yolunu bulup müesseseye gitti. O- telere mahsus havadis servisi verile • mu telif ülkelerdeki ihtiyat bui-
lup bitenleri Urguna anlattı. Baş- cektir. day mevcudu, a9atıda kile ola -
katip dedi ki: rak gösterilmiştir: 

- Kabahat sende, ne diye hiz- T k . Puart .. i SALI Birleıik Amerikada 70.300, 
metçiyi kovdun? 8 VJm 17 Şubat 18 Şubat Kanadada 244.500, Amerika dı-

- Can mı, nasıl kovmam? Gö - J Zilkade .1 Zilkade ırnda 11S.100. 
2ümle gordüm. ouo dotufu 6 52 ö ~ı 

- tşte hu fena! Gönniyecek. o0n tıatlfl 17,45 17.41\ Aımanqada l/Umutla 
t. . i Sabaiı IWD&Z1 6 08 6 07 

;I'lı~i!~~~ii i~ıi~ ~i~~~!ç~~3~~u: ~!~ed1°=:., ;~.~~ :;,;g f iqatları dilşDgor , 
tuyordu. Biliyorsun ki .görüşmek Akpm oamuı 17.4!'1 17.46 Almanyada, gerek dahilden, 
için pazardan başka bir günÜmÜl Yatsı namazı 1916 1917 gerek hariçten fazla yumurta gel-
yoktur. v!:1'n:::on rUDJert 

5·~ 5·~ meie baıladıimdan yumurta fi -
Ninanm bütün ümitleri mah - Yıım kalan g11Dlen 318 317 yatları düıebilmiıtir. Geçen on 

voldu. Meyus, perişan eve dön - ._ ____ .._ ______ _. 
dil. Bir sabah evde yalnızdı. Hiz· gün zarfında en çok )"lmurta Tür· 
metçi kızm o gün izini olduğu için kiye ve Balkanlardan ıelmittir. 
gelmemişti. Kapı hafif hafif çalm ı 1 Yumurta fiyatlarının buaUnlerde 
dı. Ninan gidip açtı. Gelen kov • İ Ş a r e t 1 e r düşeceği beklenmekteJir. 
duğu hizmetçi Kegül idi. Kendisi- Alman11a - Bulgaristan 
ni kapı dışan ettikleri zaman eli- Tuna devletleri , 
ne bir "hüsnü hizmet,, kağıdı ver· Almanya, Bulgariıtanın dıt 
meyi unutmuşlardı. Şimdi onu is- bir)İgv İ ticaretinde birinci mevkii ihraz 
temek için gelmişti. etmektedir. 1935 ıeneai esat tu-

- Sizi. rahatsı~ ettim, ba~an ! (S ilncü sayfadan devam) tulacak olursa Bulıariıtan ithali· 
Affınızı nca edenm. Bu kagrda 
pek ihtivacım oldu da... latalı kendi biinyelerini lnırmaılar- tının yüzde 54 U Almanyadan 

- Ne· dı?mck kızım~ Hiç ele ra- tlır. Kol, bir orta saman mauuUi o- relmekte ve ihracatının yüzde 48 
hatı:arz ~tmedin. tçeriy~ gel de ica- lan imparatorlulı poıtu artılı la!y- i Almanyaya gitmektedir. 

bma ~akal11!1. .. betli olmalıtan tla u%alıtır. F1ansonın Bül}ük Britan-
Hızmetçı kız, bayanın goster • ArJrupa ıirldnde 6ir arslan 

'diği sandalyaya ilişti. Ninan da 1 ile .. ·lıall L lı • 11 gaga Olan bo,cu 
b . d 1 ki knNısma otur poı u '" 111 yapma ı• yen-
ır san aya çe p ... ':I - 1 b l bil" r-Lat L_ "dd. du. ~r a una ır. r Clll'• 11Unan cı ı 

- Şimöi ne yapıyorsun kızım'! bar ıey olmasına unlıSn yolıtur. 
Bari bir iyi kapı buldun mu? Bir dela mualaedelerl bmalanuı 

- Evet, bayan, buldum. Hafta olan Je.,letler buna rıza gö•fer • 
sonunda gidece~m. Yalnrz kağı • m•zler. Sonrtı ramt Almayna 
dmıı istiyorlar. İşte bunun için si· i,in • Habıbarıler imMJratorlap 
zi rahats~ e.tme~e mec~\U' oldum. nan• lıunılrnMI u. orta ~.,,,,,,.Ja 

_ Pek ıyı ettın Kegul memnun • d al .ı 6• . d 
ld 

m preıuıp av arınaan ınn en 
o u . il • il- .J 

Bir iki dakika sükUttan sonra "az geç muı manasını eme e-
Ninan söze başladı: der. Ramt Almanya i~in böyle 

Çamberlayn, bir aaylaYa yaa· 
dıiı cevapta, F ranaanın Büyüt 
Britanyaya, 1926 anlqmuı mu
cibince 755,875.000 ıterlin borcu 
(harp borcu) olduiunu ıöylemiı
tir. Mumaileyh, aynı zamanda 
lnıiltere bankalı altın ihtiyabnın 
dört aenedenberi 131 milyon ıter
lin kadar arttıltnı da llylemlttlr. 

ita/yada lıububat silola-
la1 ına milaaade edildi - Bana ettiklerini biliyor mu- bir tqebbüs aılla rJe diplomasi yolu 

sun Senin gitmenle rahatım kaç- ile delil baflıa yollMla önlenir. 
tı. Şimdiye kadar kaç hizmetçi de- 2 - Tana 6irlili ,..,g~ut· ltalyada resmi bir tebliie ıöre, 
ğiştirdimse hiç birinden memnun l•rin Almanya ile birle,mesi ..,,.. hububat ıilolanna milaaade edil • 
olmadım. Sen akıllı bir kızdın. ti ı t • edil" Ma l" L 1a· mittir. Hububat piyuumda adi 
"Leb,, demeden "leblebi,, yi an - Y e emıMn • ır. anl • a e A ... , bu d 1 tardın. imdi gel de gör. Şu aldı • tan - ~an.ıt~ Clfmaıı - 1 ayın 100 ki oau 115 lirete ye 
ğim mangafalardan neler çekiyo _ man ek•erıyetının Alman unsur • durum denilen bufdayın 100 kllo-
rum t ları bir bayrak alhnda toplamaıı, ıu 130 lirete ıatdacaktır. 

- Haklısınız bayan, dayanılır bu ıaretle uücuda relen 6irlifin Yakında netredilecek bir ka-

eller her on bet günde bir, öilt 
tükleri hububat mikdannı Ye elif' 
rinde bulunan bufday ve un ıtt>~ 
larnu beyaname ile hUkGmetı bil
d irmek mecburiyetinde buluna • 
caldardır. Aynı zamanda, çiftçİ' 
lerle tUccarın elinde baluna11 dr 
iirmenlerde mevcut hububat ıtolr 
lan tahrir olunacak Ye yanlı• ... 
yanalla bulunanlar tiddetle t
ye ed'lecektir. 

Jtalqada sütlen 
yapılan qlln 

Snia Vi1eoıa: ıiilleli yapıl., 
yünün ( lanital) yevm1 ietih .. "8' 
yakında 5000 kilo olacaiılft; il' 
ürünün, A vuıtutalya, Afrlldt 
Yeni Zellnda yUnlerine muadll 
bulunduğunu ve nakıt iı1erine '' 
liie, krep menıucalına, fa11i1' 
dokumaja ve ilihire pek iyi ıl 
ditlni beyan etmektedir. 

Şirket, Lombardiyenrn takri • 
ben 4 milyon kilo kaymalı alıll ' 
mıııUt temin edeceiini ve bu11-' 
da 120 bin kental metrik lanittl 
iıtihıaline kafi ıeleceiini tabroif 
etmektedir. Binaenaltryh 100 bil 
kental metrik lanital iıtihaal el 
leceii nazarı itibara ahndıiı t.lr 
dirde ltalyanın ,Un ihtiyacıt19' 
üçte biri memleket dahilinde tedl' 
rik olunabileceği tezahür eder. 

Sovget Rus,,a nikeli 
kendiai yapacak 

SoyYet Ruya: Uralcla Uf•
leyık civannda ilk nikel fab~ 
inıa edilmlttlr. Blnaenalerh 191" 
elen aonra nikel ithalatının kiıl 
len 8nUnt Teçilebileceii ümit el 
DU)'OI'. 

Yunanistan biiqlik bir 
o nket açı 9or 

Yuna9iatanda, ,Ukaek iktı,tl 
durumu hakkmda; iıtibaalit, ~ 
racat, Ml'lb&J'•, fabrikalar l,; 
ıl, itçilerıın Taziyeti ve sair ~ 
teferri me1ail baJummdan MlJ""' 
blr anket açmata brar vermiftl'' 
Bu anketin neticeai, hUk4111_, 
miiatakbel 1&nayi ıiyuetine """ 
olacaktır. şey değildir. Ukraynaya fiofra maması U• rarname mucibince, deiirmftı • 

- Ah kızım, halimi sorma. Ne- mümküntliir. 1--- - - --------------------"" 
rede !se çıldıra~ğun... Tuna 4evletlerlnin bu ıuretl• 

Nınan derdını uzun uzun an • b"rl • • • • nl lı d z.:ı 
lattı. Kegül bunları kayıtsızlıkla ~ qmuı~ı utiye .er )'O ••ıı: · 
dinledi. Nihayet canı sıkılmış gi - dır. EEılıi Kayserlilı em,,..-yalu-
bi: minin ana hatlarına tamamen a)'-

- Kağıdımı lutfeder misiniz? gun olan bu laatelıet, Tana dev • 
Dedi. Ninan istemiyerek yerin letlerinin Almanya laeaalnna isti. 

den kalktı. Bir iki adım a~tı. Te - man demektir. 
reddüt. e~iyordu. Sonra bırdenbi- Bu llGİ)'ef ,,..uzua bala.oldu • 
re dedı ki: ~. t - L.d" d A ~- la- 1..! 

- Kızım, yine buraya gelmek •u cuc ır e rnu'".ryan~n lllQ • 

ister misin? mi)'ftflne nilaay•t veril,,...., ÇeJıoı. 
_ Aman bayan, o söylediğini.z lovalıyanın laüimiyetinin aıhra 

' • • ... . • -·-L"d• T bla sözelrden sonra.. ınme .. oır emrı VC1Rf ar. a • 
- Hak km var kızm1. Ben o gün tile ba toplulufan "" politilıa ba

pek sinirli idim. Kocam ?~n~ ha - lnmından Sooyetlerl• de .. 1n alô
kikati anlatınca hata ettığimı an· lraıı vardır. Bu vaziyet Tuna 
ladrm. Bir sinir buhranı için~e .sa- devletlerini suııJ etmelıten ziyo-
ııa karşı pek sert hareket ettığim- d T d 1 ti • • • 1.. 1 
d ta d 

• una ev e ennı yem narp e-
en u n nn. 
- Hakkımda böyle düşündüğü 

nUz için teşekkür ederim, bayan. 
Fakat. .. 

- Artık bu bahsi kapayalım. 
Sen burada pek iyi idin. Ben oka 
dar da müfrit bir kadın değilim. 

- Evet, bayan, o kadar müfrit 
değilsiniz. Amma ben artık iş bu] .. 
muş gihiyim. 

- Dikkat ediyor musun? lş bul 
muş gibi demek tamamile bulmuş 
demek değildir. 

- Orada aylığım yirmi Ura o
lacak. 

- Yfnni Ura mı? İşte bu çok. 
Amma is buna kalsın. Anlaşamı • 
Y.&cak bir şey değil. Haydi lazım) 

inatlık etme ; şeytanın ayağını kır. 
- Çektiğiniz üzüntülere acıyo

rum, sizi böyle müşkülat içinde bı
rakmak istemem 1 

Artık kararlaştı. Bir hafta son
ra hizmetçiye yol verilecek, Ke • 
gill yeniden gelip işe başltyacak -
tı. Kurnaz kız bir şey daha ilave 
etti: 

- Söylemeyi unuttum. Anlaş -
m~ olduğum yerde bana bir gün 
izin vereceklerdi. 

- Peki canım, ben de veririm. 
Yalnız pazar değil perşembe gün-
leri gidersin! ·· · 

re aolıacGlı 6ir amilitlir. 
Tana dnletlerinin or•tınilı 6ir 

ıelıllde, ilendi aralarıntla ıiyaet 
"e ekonomi bakımından anlllfma
lar yapmaları en tlofnı yolJur. 
Her d•ol•t, Aerull lauaraiyedne 
göre bir IHlhtl etin par~aıı oldafu
na ıBa ISniitule tattırai mınttılıaol 
1H1Tlılılannı 66yle 4nlellerln .,,.. 
peryalüı emellerine hrfı hra~ 
6Uirler. 

Saıtlql, ...,, """' """'"• 
balnmınflan 411 6ir ,,,,,. ftİM• 
hnt/i lııulrellerlnl İf IHlllnal ger
~luai igU.. eolıa6Uirler. 

Ta1111 palıtlnln r..,.. rnllletleri 
aruılllltı lcaAaHaia ı,in Wll '• 
rece lıaOHlll ,...,,,., fHllrflır. Ta-
na mUletleri r•IÜ)'Oll fit11NU1na U• 
ri .art1w.n ıtılıılirtl• 1ıeru1u. 
rini ltora1GCllll lıauoeti elde efle • 
6Uirler. Bunan irin 411 polililıa 
ltılııarlerl mliaaül umin iaerinfl• 
diri er. 

Hauptman itinde ıuçlo 
bir Atman 

Havana, ıe (A.A.) - Zabıta, wıJ" 
vermek lltemedilt bir Alının tabi.., -
nt ber tarafta aramaktadır. Bu atıO'* 
Hauptmln'm muhakemesi esn~ 
•ut ortalı olmamdan ıUpbeleniltll ~ 
lldor l'tt'ln bir mektubunu blml14L 
mu bu mektuba ıwkata "~ 
IOlln ortadaa ka1bolm111tur. 

1aııa. bit Jtrdtn llablr ~ 
slrt mektup IOftndan llba1 H~ 
ı&ndtrUmlftlr. Zabıta Haup.-'111 , 
kaddentı nolrtal nuanndan bu :::= , 
nm ti• ıec;malne tok böyGk ela 
yet •trmtkttdlr. 

ÇinU:eri afyondan 
-.uttarmak itin 

fanıhay. 15 (A.A.) - N111~ 
afyonla mllcadelt komlqonu, b~ı 
tı bat.urup, Çinli muhadrltrln ~ 
den lnartanlmalan baklandalll ~~ 
lift tatbUd buauaunu temin lgla P""., 
cı de•letler neadinde tqebbUsatt• "" 

t ,..ilıere alualar •oa1•fai siya- ~ 
ıa•ına tamamen intilHılt etmİf 6ir _e=! ___ m= ____ _..-:f.tJ 

lunm111nı lıtemlttlr. 

haldedir. Franaa Tana milletle - R ... yo da ulaltır --~ı..U• 
rinin lıentlilerini bir oaltclet hali- bir İf birlifi 7GP'll'fltırtlır. . -•~ _ 
ne lıoymalanruı tamamen taral. Blnaenalqla, Tana mili_. ... 
tardır. ltalya Aorupada artık nin hntll elyaf 11e elıonomilı ,,,,.,. 
revisyonid b!r politika taMp eJe- detlerinl lronımaları i~n ~ 
celr halJe 4efiltlir. Ballıan aml· ctılılan mii•bet ltar•lceflere ~~ 
laımaıı, lıiipilı itilôl, Sooyet agalı 4emeldir. 
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• • • ~·· S P O R 
Beşiktaş lstanb~l~poru 

2-1 qendi 
Oyunun ikincj devresi sert ve 
Beşiktaşlılar için tehlikeli geçti 

lll...Dan ıeri bırakılan maçlardan! On birinci dakikada çıkanlan 
..._.İldaf - lıtanbulıpor kartılat· bu ıayıda en büyük hisse, rakip 
;:ı Şeref stadında yapıldı. Stad tarafın delil, lıtanbulıpor müda -
'-ir. 'fıuna1du. Bu itibarla miiaa- filermindir. 
tı_ laWI prtlar altmda o)'D&n- Betiktat takımı İJİ blr oyun 

Fırtınanın 
zararları. 

lzmirde on köy 
sular altında 

lmıir, ...:.. Son yapaurlarclu 
lanir Ye havallıinln ılrclllG sa· 
rar, bir kav mll1onun içine tılmt· 
yacak derecede fuladll'. Men -
der•İD ılddetle kabarması l&JI· 
ıı ona 1alon kaJU orlAdL.. ka1· 
betmiftir. 

Hamicll1e ka,u bir ada ltalinl 
alm11tır. YISrWder, çadırlarmı ltı· 
rakarak te~left ıı!ınmıılarclır. 
Bir çoban dart )'tla k:.JUDu ile bir 
tepe üzerinde ıularla mahıur kal
mıı, Maniıa ile Akhisar ara11n
daili deu.iryolu yeniden bozul -
mu, tur. 

çıkaramamakla beraber bu orta 

11.__Betllctq takımında Hakkı ile oyunla dahi tazyikini dene ıonu
.... u JQktu. Orta hafta Nuri, na kadar ıtlrdtlrdtl Ye devre orta· 
~~aada Farukla Adnan, mu- 11nda Etrefin pndeli, Nlzımın 
~ hatbnda da Sulhi oynuyor- kafuile ikinci bir sayı çıkararak 

Talmnm eksik oldulunu ıö- vaziyeti aaflamlattırdı. Bununla Bir v o baz 
~er, lıtanbulıporun bu maçı beraher lıtanlnılıporlular dene ~ 
q;nmuı mümkiin olabilecelini ıonuna dotru bir sayı çıkararak 
"- •ilrUyorlardr. Maçı vakıa lı- deneyi 1 - 2 bitirmeye muvaf-

ha!ıpor kazanamadı. Bunun- fak oldular. 
-.:·.:~r, kazanamayıfı delil, lkinci devre lıtanhulıpor lehi-
tW( kalamayışı bir tanı ese- ne geçti. Şimdi lıtanbulapor mü-

'· clafauı biraz nefea alabiliyor •e 

Me1 sinde bir qıl lıap6e 
mahkfJm edildi 

Mersin, 15 (KURUN) - Ha
chmlı Ahmet ilminde •ır laoca 
cwlde Yb edwkea, D•ma• .... 
DUJU, 01115 tutmıyaolamu Ye 

apk -sık 1-D kaclınlarm katli 
cüs olduiuna, bunlann domuz
dan hiç farklara buluamadıtnu 

Modern Türk 
• •• 

resım sergısı 

Bükreıte ıçılmak üzcıe 
Rusyadan hareket etti 

MOlkova, 18 (A.A.) - B B. 
Clmoos •• Çalb lbrahim ile be • 
,.Un kltibl dün Ki1eften Bükretı 
hareket •baitl• ve iıtaa1oncla 
ecnebi memleketlerle kültür mO· 
nuebab cmaiJeti Ukrayna bat • 
kam 8. VellcJıo, reuamlar, Uk 
,.,.. lbel l&D&tlar aıtitOIU ta
lebe ve prlfe~Hrlerf ve dif•r lrirn· 
ıeler tarafından ıtllm!anmıtlar . 
clrr. 

Türk modf!rn resi"' ı~rıiıjn 
deki tablolar da Bükreıf' gönde . 
rilmiştir. 

ROMANY Al.ILAR ME.llNUN 
OLDULAI. 

Bükref, 16 (A.A.) - Roman
ya matbuatı. buıilnlerde Bük . 
reıte açılacak olan Türk resim 
Hrılal bakkmda her gün maka . 
let... neıntmektedir. 

Gazeteler, bu tetebbüaten do
layı Türk hükGmetine t~ekklr 
ediyorlar. Rumi .... im ıaloau 
eerıiye tamiı edilecektir. 

!ersi lmmltetl dün Klyeften 
har.Ut etmiftlr. Buatia Büknte 
Yaracaktır. 

.lzaet Muhiddin Apağın ida • 'VUl'Uflarını tanzim edebiliyordu. 
:-~de J&pılan maçın birinci dev- Fakat lataabulapon1n ıenç muba
~1 lletUctat lehine geçti. latan- cimleri, kolaylıkla yanlmaaı müm
...... Por bclroıu da ekıikti. Sarı kün olan Beıiktat mildafaaaını lü
~~hlılar Wrdenbire açık paslar· zumıuz manevralar, topu çiine-

•!eriliyen, emniyetle topa YUran meler yüzUnden ıol f ıraatları ka· 
~ıpJcri kartııında kendilerini çm1orlardL Vaziyet nuikti. lı
::unıı bir yadırgama havasına tanbulaporlular pek &il bir laJI 
"- Plırdılar. Haflar yer ve adam çıkararak beraberlili temin ede -
it taanryor, Beıiktat açıklarım bilirlerdi. Bu itiLarla oyun de • 
~emiyorlardı. Bu yadırgama rece derece aertleıiyordu. Bu -

.a,l-lt .. Jablammttı. u t ·ı h k k Hoca•uı muh-....1 t1t1a Wt- S 8ŞI er 8 10• 
ti•• karar ....Udi. Hathmlı Ah d k• ka k ti•( • 
met, devletba emnlptlnl u.w .-: a J rar a e,tı 
tumdan bir .... idarha111e5 11 d ...... bb ha.- mahkGm 01-. uç u ar an uçu mue el 

aralık müdafaaya da ıirayet nunla beraber ba dene u.yııız Alma d b• ~ 
iltf. Ve bir kantık aalınede Be- ıeçti •e netice itibarile de Betik- nya 8 IF 11 D 
tllda,ıaıılaiı!llrı:lllb=:ir:=ıaaı=ıyı-=k=aza=:=ı=:nd_ı_la=-r. __ ~tq-,ıı::llm_aç_ıı=.,.1 ---~2~--"==·-·udı. muvaff akıyeti . 
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Bay Hit'erin hulunduju törende 
kazananlara madalyaları dapblclı 

, ;<?.rmlsch Parten Kirhen, 16 (A.A.) f Alman bayrap ve solda da No"eç bay
,., uccJ.l:ıcil kıt olimpiyat oyunlan bu İ rafı vardır. Matmazel Krfltll Xrans ile 
~~ıa. kıyak olimpiyat ıtadyomuııda 1 Mtle. Let1a Şomllaen Ket Grllleıer ıe-

l 
~ ?aruı ıenliliyle nlhayetlenmiftlr. ret tribününe çıkıyorlar. O aaman top• 

.ı, lıj b' k 1 ilci . ır a abalık vardı. O kadar ki lar atılıyor •e aıuailra Alman mU1t ba-
~·la daha büyült bir atıiadyom bile \taamı çalıyor. Muhtelif ulualua men -

h&. yerlqın11ine Wi ıelmudi. ıup muhtelif ıalipler, diploaıa ve ma -
~ nUmune olacak intizam ve sil - dalplanm almak (1%ere ıeref tnöilniine 
~ ltopartörleri takip ediyordu. 28 ıeldikçe aynı merasim ballan heyecan
~ bayrılı aon defa olarak direk - b a1Jcıtlan araanda tekrarlanıyor. 
Ut ..,,.lamyor n en yfibek dJrefin Uç ayunwı pllbl olan Ballenırud De 
~.-le olıimpiyat blyralı ı&ruıUyor 50 kilometre ,anpnda Oç illr yerl lgal 
ı·~ '11aktaki Üf dilerin Uaerinı p • eden i1ç bveçli pek nyade alJrıtlanmıı
~ inı,:'enıup bulundu11an memle - tır. Kont Baye, ıaUplere diploma ile 
~ rraldan çeln1ecektir. Kalenin larmın marokenll bir maclalyayı ve • 
"'a de sona ermiı olan mUaababla - rlyor ve general Pon Bloberı de ıllel 
t~ nQlyethıi ve olimpiyat fikrinin Jra,ak mU.balralanmn plipltrine mll -
Qeı, llal &itteren olimplfat atep eoa Wadannı datıtıYordu. 
~ 01~ yanıyor. Şeref tribününde- Niahyet merasim sona erdi. Kont 
'i'-ftın üzerinde ıaliplere mahsus Baye, kıt olimpiyat oyunlannm bittiği.o 
~ır dbiJidir. nt Din ve seyircUerf Bertin olimpiyat 
illi~ ...,,alinde muhtelif mtllaba • oyunlarına da•et itti. 8oa def• bir 1 .. 
~ llllbl ile 21 ulusun hayratı çit nemi yapan baynkb1ar yenlclen al-

ı.., tadır. kıtJandılar. 

"lteat Hıtıer, beyne1mne1 011mp1yat ko Hokey mıç1annın 
lOQ belbaı koat Bayı ile birlikte 
~ .. ,lıelnin alkqları arasında netiees1 
\e4 U. llrlyor. Yanında bakan Göb - Garmiacb Parten Kirhen, 16 (A.A.) 
ae 1ı1 dtYJet bakanı Waper .ardır. - Hokey magmda, Kanada Amerikayı 
~'-an t.,ralt trlbUn &nOnden ıe- yenerek tngfltereclen aonra ikinci ilin 
\ -i_ Ye Puhrer ile teref tribününün edilmittir. Buna ıare netice ıudur: 
'1er fiti hUnden ıeçiriliyor. Bay 1 - lııafti% talmm, 2 - X.ada ta -
~ 11n11caWe ediyor •e trfbUnUn iki lamı, 3 - Amerika taknm, 4 - Alman 
~ela bayrak tapyanlar mtYki ah- takımı. 

~ri!Aiala •0t..-llllalr'· 
biribirini görecek 

Berlin, 16 (AA.) - Berlln 
merkez posta idar'8i, televizyon 
salıasmda btlyük b1r zafer elde 
ederek 380 kilometre mesafeden 
tablo nakline muvaffak olmuş • 
tur. Bu kadar uzun bir mesafe • 
den kablo ile nakli ilk defa olarak 
yapılabilmiş ve nakledilen tablo. 
lar gayet net olarak gözflkmilş. 
tür. Bundan sonra artık bu kadar 
uzun bir J111!S8f eden l>irbirlerlne 
telef on eden iki kifinin birbirini 
görebilmesi kabil olacaktır. 
Romanya ve Fran111 'or
duları ara11nda elbir liii 

Paria, 18 (A.A.) - NOl'lll&D .. 
tliyadan a•dette Parleten , ... 
Romanya Kralı, EbelalJ&r aa • 
aeteeine verdiii heJ&D&tta ezciim .. 
le dmaittir kiı 

"- Dnlet ricallnisle Japtı .. 
lım ıiriipuler Mtic•lade, hü • 
kametlerimisin Anupaya aid me
ıelelerin h.,eti umaml1eal tize -
rinde tam bir mutabakat halinde 
olduklarını ıördüm.,, 

Kral, heyanatmı tu sözlerle 
bitirmittir: 

"- Frama orduunua bulun
dulu yerde Romaaya ordusu da· 
ima hazır bulunacaktır.,, 

Uzak Şarkta yeni bir 
hadise yok 

M0tk0Ya, 18 (A.A.) - Ulan
batorclan bllclirilirorı MoıoHı -teq ~nn calipleri ha1km ıil • 

'le it •raunda berUyorlar. 
~ taa trfbilniln CSnilnde malanı -
lıit ._;~,. • tetıır madalya, pil
~ nn bulundufu masaıım 

ikinci küme maçları tan - Man'11fİ hududunda :reni 
bir hadise çıktılı ve buna hia 

Kaıumpap - IOmenpor 3-G Ka • Moıol ile dört zırhlı otomobilln 
sımpefl plip. Karqt1mrUk - Ortak6y 

....... alıyor. Bu 1trada, oyun-

~ ~ -~· Şiddetli aJkıt 
~ .. :·'-'~ •b aya adma birinci altın 
l'.L..,,_,. lrasanan Jlatmuel Kriatil 

•t ..,._ daha sonra incili% ho -
..... _ alJatlanmıflarc!ır. 

... lnrlne en ene! Alman 

~. - •ima ylaı 

5--0 KaraıürmUk plip. lttirak ettiii btt olarak yalan • 

Milli talebe bir litinin =.O::~:· hi~2bi!":::: = 
haz1rladıtı maçlar mqtır. 

Milli Türk talebe birlili Oni• ----------
ftl'Iİte •• ,akHk mektep ıporca-
lan araamcla futbol •• •olqhol 
millamkalan huırlamıtbr. Vo -

leybol Beyollu Halbvi salonun • 
da, futbol Şeref ıtaclmda yapı -
laCaktır. 

kürefe çarpılacaklar 
Alx-n·Pronnoe, ti (A.A.) -
Çaıpmba ....... mhbpl 

ldlnk ....... mahkGm olan-... 
tqilerin, karan temyiz etmek i · 
çia iiç sün mülı'Mlıri ••Hi. ~ 
akpma kadar bu hueuata hmüa 
bir karar..,....... olchaldanadaa 
mUhlet ltltmiı ve karar kati7et 
k•betmittir. 

Pan Amerikan 
Konferansı toplanıyor 

Vqington, 16 (A.A.) - Ya 
kında Panamcriken bir sulh kon • 
feranmıın toplanması fikrini muh 
tevi olarak LA.tin hükdmetleri tef. 
lerlne gönderdili bir mektupta 
Bay Ruzvelt, sulh muahedesinin 
imzası için icabeden müaakerele. 
re baflanmasmı istemekte ve bu 
muahedenin c'Dünya sulbü için i
leri dofru atılmq bir adım,, ola -
cafmı, ayni zamanda, bütün di . 
ğer sulh teşekldillerinin mesaisi . 
~i takviye edeceğini,, söylemiş . 
tır. 

ltalyada yerli tuvalet 
modelleri 

Roma, 16 (A.A.) - Tortno . 
dan haber verildiğine göre mem • 
leket dahilinde vücuda getirilen 
tuvalet modellerini tetkike ıne . 
mur moda milli ofisi komi!yon 
üç yüz ltalyan ticarethanesine 
8600 g&fanti alameti vermiştir. 
Yerli malı olduğu bu ıuı·etle tas . 
dik edilecek olan bu modeller 1 
talyan terzilerin evvelce yabancı 
memleketlerden gidip almakta ol. 
duldan modellerin verine kaim 
olacaktır. · 

Maka ile 
Cenubunda 

(Uttyanı ı incide) 

cereyan ettiğini resmen bildiri . 
yorlar. ltalyanlann bu tebliğden 
maksattan, Valval'ın şark mınta. 
kasma hakim bir cephe kurduk . 
lannı ve bu cephenin hafitçe ce .. 
nubdan dolaşarak GerlegubWnin 
garbma dofru devam ettiğini an 
latmak olduğu anlaşılabilir . 

Habeşler, ttalyanlann bu ha . 
zırbklan karpmıda muattal dur. 

Japonya ve 
Sovyet Rusya 

( O.ı,,,,,, I infttltt-1 
teklif edecektir. Bu mttddet ur • 
tında Uzak Şarktaki Kızıl'>rda 
kuvvetleri amltılacaktır. 

Ayni gazete Kuantung ordu • 
sunun ve Mançuko hUkGmetlnln 
projeyi henüz tasvib etmediklel"i
nl yazıyor. 

JAPONY ANIN MAICS4DI 
NE IM1Ş 

Parla, 16(A.A.) - Uzak Şlrk:a 
taki duııımla beraber, dün, Ja • 
nonyamn Moakova btı,Uk fi~ 
Bay Hirota ile Sovyet Dil Ba • 
kan muavini Bay Stomoniato ara. 
sında ge~en mflkllemeyi tefllr ta 
den Temps pzeteli dlior ki: 

''Janonyanm Mançurlde takih 
evleclfü'i siyasa, Manc;uko kuıııl • 
rluğu %atmm ne id:yse, bugün d" 
odtır. Ve hiç şüphe götürmez kL 
!?iittil~i P-1\Ye bütün ırimali Çinde 
komünistli~e karşı sağlam birce~ 
he kurmaktır. 

Sovyet lel'in doğıııdnn doğnıJll 
.Japonya ile harbe tutu.,maktab 
rekinmektc menfaatleri vardı!'. 
Zira böyle bir harp rejimi sarsa • 
bilir. Ote taraftan, Japonya .da, 
finansal ve ekonomik. alır g1i9 • 
lilkler içinde çırpıncbtı ve bGUln 
1?R:vretfnf M:ınçuride ve Çindeil 
yeni durumu saııamağa hasret 
mefe mecbur buJunduia bir:;; 
da, Asya kıtasmda açıktan 
harbe giri~meyi ~öze aldıran'l 

Bunun içindir ki. Rus • Japcm 
münasebetlerinde bug(ln haml o • 
lan ~erj?inlitin harbe müncer o• 
l~mrv:teafmı tahmin etmek mU. 
ki\nC:Gr. j 

Amerikaya göre 
(Dit..,., 1 lıttüleJ 

tarafından eorulan suale dem* 
ki: 

"Buna hiç ~ yoktur. Biri .. 
ılk Amerika yakın ltlr tehlike .. 
ııımda deiildir. fakat, Amapacla 
vNİıJet çok ı6plielidir t• ..ıci t• 
rübeler, bir Avrupa hüW. il • 
rüklenmenin ne kadar kola1 ol • 
dulunu bize &lretmit bul!ID_u.!!.".:!! 
AMMIKA AVRUPA IŞuuwu; 

KARl$MIY ACAlt 
Vaşin~n. 18 (A.A.) - mıt. 

şik Amerikanın deniz konferan. 
smdan çekilmesi ihtimali ıritafde 
artmakta&r. Zira Amerlkanilı 
mes'ul makamlan deniz kolite • 
ranamda A vnına emniyetine mi • 
teallik meselelerin de görflflilm• 
&ini istiyen blr Fransız tezini ka
bul etmek istememektedirler. Blı 
sebeple, Fransa ıarar ettifl tak • 
dirde Birlesik Amerlkanm k~ 
ransı tPrkedecefl tahmin olun • 
maktadır. • 

Dnf işleri Bakanı B. Hull, bil 
hususta vaki olan be~ 
Birleşik Amerikanın ya1nm llJAb. 
lamı bıhdidi He alakadar ol..., 
nu ve Avnma i~lerine müd'ahile 
etmek niyetinde bulunmadıp 
sövlemi~tir. 

ispanyada 
Kanh bir seçim yapılıyor-

Madricl, 18 (A.A.) - Viaoda 
seçim bürolarında 101,.liatlerle 
akıiyon popiiler ıençUkleri aN • 
ıında kavıalar olmuttur. Bir kiti 
a;ır yaralıdır. Sevillada sal ce· 
nah mensupları bir çok münlebtp. 
ler henüz reylerini Yermedilderl 
halele, saat 16 ela aandılcların lca· 
patılmaıını proteato etmiılerdir. 

mamaktadırlar. 
Yan reeml bir habere g5re. 

Habeşler Ganale Doria ve Bana • 
va avağı üzerin~ teaadllt ettik• 
teri bir ftalyan kıt8smı ptiakilrt • 
mü~ \'e bir çok zayiat verdirmlf • 
terd1r. • 

MAKAl.f .F. r.~NIJSUNDA 
MUHAREBE 

Roma, 16 ( A.A.) ltalyan m ... 
vetlerlnfn dtlnldl rGn, Makallenln 
cenubunda bflvük bir muharebeye 
tu+ust111d#ln 15 .. 2 tllrihli bir "" 
mi tehlirile ma~I 'Radoglio ~ 
rafından bildirihiıi§tir. 
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DA'/ (fılv&NC-d11Sf'Qıo, . 

-•~TJ..N_Gda.O' _ 

, ... 

Akay işletmesi Direktörlüğünden 
1 ._ lıletmemb için balye bal inde bet ton mantar açık ... a..-ı 

ile sabn alınacaktır. 
Z - Ebiltqıe 19 tubat 938 Ç&J'flllDba ıünü aaat 15 de Ka 

de idare Merkuinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartname her gün le\tazlm tefliimde ıöriilebilir. 
4 - isteklilerin 200 lira muvakkat teminatla yazdı nlDtte 

reye ıelmeleri. (835) 

ff ı~ı r ııımı~rı ıe uııııırı 1ı1t11 l'111 lirlı 1111111 
Ataiıda miktar, cam, muhammen m3 fiatlan JUJlı çam 

te ıuui1le 25 tubat 936 aalı tünü saat 15 den itibaren &Jll 
ihale edilmek auretiyle Ankarada idare binaamda kapalı sarf 
ile satm almacaktır. 

Ba ite sirmek iatiyenlerin her ci nain lıizumda JUdı muftkbt 
minat ile kanunun tayin ettiii vesikalar ve tekliflerini aJDI tUn 
14 e kadar Komiayon Reialiiine vermeleri llzDDdır. 

Şartnameler, beheri 145 kunq mukabilinde Ankara, H~ 
f&t Eakitehir, lzmir ve Adana •eznelerinde sablmaktadır. ( 

.,._iiılliiliiii_..._..__....,,..ıııiııliiıiiio.----....-----..--...------------:"'---------- Cimi TAKR. M3 ı M3 Muhammen MnaıP 

Asipin Kenan 
35

becl
1
;:.li 

ı - Çam tahta 1220,300 --
sızı 90Guk aıgınlıQından, nezleden 2 - Çam kalaa 1309,580 30 ,, 

3 - Çam yqon tahtaaı 1230,&06 30 ,, 

3203,29 
2948,11 
2788,84 
2190,a& 
3897,29 
3950 

gripten b••• va dl• atarııarından 4 _ Çam dibne 973,710 30 " 

koruyacak en iyi llAç budur· 5-Çam•sm•n 2240,780 2Z ,, 
••mine dikkat buyuruıma.. ı - Çam tomruk 3000 18 ,, 

Haskalnıin 
Bat • Dlı • Romatizma • Grlpe ka1911 

emsalslzdlr. Mavi etlketll kutudaki 
BASKALMIN'i isteyiniz • 

Posta • T. B. 

...... ,, ..... na1dlJ'e ....... , larma Yerilmek .... pptmlacak .lfllllllm... y.,.; ~ ....... 

Kadrolanma tamamen dolmut •e her hanıi ıımftan m 
mGatalulem Ye itçi1e ihtiJacDDD kalmamııtır. Bundan ba1le it 
be1hude 1ere mGracaat edilmemesi itln ohmur. 

lhtipç YUbunda keJfi1et yeniden pzetelerle bildirilecektir. 
. (294) (706) 

Muhammen liedeli 50575 lira olan 155 ton bensin 26 - 2 -
çarp.mba süatı saat 11,30 da kapalı wf mulile Anbrada idare 
numda •tm almacaktır. 

• • • 

nam taJia ettiji ftlilsalan ft -.klifı.iai &JDI SÜD IUt 14 
lr\dar JC..IQ• Reialiiine •mimi lamdır. 

Şartnameler 2IO kunt nmbbiliDde Anbra •• Haydarpap 
neleriada almabUir. (751) 

illan 180 ............. blbti 28 tubat 1938 tarihinde Te aat ıs E s T E T i I[ 
Ankara.ta Poeta T. T. Ulllllllll Mtıdürlqibule toplamcak Alma, s;,.ı ~ J'.ılin MaJ.mmen IMcleH 13277,IO lira olan l8SOO kilo ldllçe 

•11m ıco.m.,..mmcla açık elmiltmeai ~ar. Din n Yatm Terclme kGWyaa- 13 mart 938 cuma pnü saat t&,30 da Anbrada idare hinaımcla 
160 taba elhi• Ye btketin ..........,_ lu)meti 2780, llnnak - nm e1Und ..,_ fiyata ıs braftar. palı wf aaulile •tm almacaktır. 
WIÜDell da "11 Unmr. J>atm- ,eri VAKiT BYl-Aüara Ba ite airmek iati1enlerin 995.81 liralık mankkat teminat de: 
Talipleıin meaktr tarihe ruthpa cama stıntl amanea uate ka- C..CSW t.tanba1. V...,_ TW,.. nun\m taJin eltili ftlikalan Ye teklift.ini aJDI aGn 1Ut 14,30 • 
.W ..cea hminat parumm idaremis vapeaine ptırarak ala- Din 1aer tarafmda bulmamı atıaJarm. dar Kamiqon Reialiiine vermeleri lbmıcbr • 

... ~ TeJ& bmmen mateber banJaı tmdnat meldaplarile •--- dan iateJlala. __ _., Şartnameler paruız olarak A.nkarada Malzeme Dairesinde Ye 

~~~lllftl-11&11 .......... ,.mı 9eaaDd palarma alarak makOr lromiaJOD& .un.. •----------- clarpapda Tesellim ve Sevk Mildürliliünden datıtı)ıiıaktadır. 
ıtrı•lan llnndır. Dr. •••11 .._, -• 

• laaptald prtnamel•, Anbrada Lenm MGdGrltlltlnden, ı. BAKTERiYOLOJİ 
halda Lnuma AJDİJ&l MaaYinJilinden puua olalak Y.U&. LABOUTUVAltl 

(342) 825) u.aiDf ba tülllta. Fnagt no-111 
nımmclan(W.,..aYelralmtea-

.,.. mtlll.t) Kan kllreyftll •11•-. d-Posta ı. T. B. ve lavazım ıo ...... u..ııt1an ..... ldm. 
btlpm, cenbat. bsant ft R aahUlta 

mu•• du•• f ıu•• guv •• nden: Gltramlkroıkopl, buml qılar ladhzan 
Kanda an, şem KiorOr toUacerin 

Muhammen Munkbt mlkllrlanma tayiDL Dlnnyola No. 
bedeli teminab 113 Tel : !0981 

(SIOO)' 413 
'(21871) 1828 

811 n n (11177) 1139 
MUalu ve milfreclatile muhammen bedellerin mnakkat teminat-

~mm mikdan JUkanda yamb miihürlli lmmat niimmMlerine ı&e 
..-m. elW.. Ye kuketler &Jl1 ayn ve bpalı zarfla ebiltmqe 
........ tbftar. Hw üc ebiltme de 28 tabat 936 tarihinde ve la&t on 
...... Aabracla Poeta T. T. Umam MüdürlQlnd'e toplanacak Al• 

~Wma ltomlqemında ,.pdacaktır. 

Dr. Hafız Cemal 
Daltlli1e •• ,.,___ 

Paardaa llqka ıtlnlerde llleden 
llDDra aat (2 l/2 ta• 8 Ja) kadar ta. 
taabalda Dlftllyolaada (lM) aama • 
ralı ................. llllatalanm 
b.bal eder. Sah. cpmarteel dalerl 
abah -t 1/2. 12" aatlerl llaldld fı· 
braJ'& mabnlhlr. Herktlba llaUne 
sire •aamele olDar.rıı.,_....., n 
n telefon: 22398. Kıthk teleloa:DO&t 

8ia ı..,tald f8ıl'lnameler Anbrada Lnama Mlidürlitünden •e 
ltlanlNLla IAnzma AJDi1at Ma Yinlilinden param olarak vmJe. 
~il.tir.. Talipler, yulranda J&Zllı teminatlamo idare Veznelerine 
~m.ı .. alacaklan makhu •• yahut kaJIUIMtn .... .,_. temi· ı••n--.•M•-eımhma=mme•l-A•l•ı. 

wldaplarQu, tartnamelerde paıb Yeaaik ve teklif mektuplarını u~ 

• ta•leld· tarifat dalailincle •• ayn ayn 1ç _, lprlaWe bahta- Beolige matelıaası•ı 
._. .. llaltle mnktr tarilae tetadlf eden cuma aiinl aaat on dlnle KlprUhqr: EqainlnD haa Tel: nnı 
~-_. __.. Komla1on Rlpaetine teYdi etmeleri illn ohumr. 

(341) (824) 

Sinir ve akıl ha talı 

Muhammen bedeli 15518 lira olan adi ve ıalftllize pa 
ve rapti,.ı.ri 30 mart 938. puarteai sini aaat 15,30 da kapalı 
maille Aakarada idare Wnumda satm almacaktır. 

Ba ite siımek iatiJenlerba t 183, 70 liralık nnaftkbt tMHlnal 
kamamın taJbı eltili Y•İlmlan ve tekliflerini• aJDI 8'iD saat 1 
kadar Kamlqon Reialiline ~elerl lbmdır. 

Şartnameler Anbrada Malseme daiıwincle ve Ha_.~pı 
T..tllm " Snk MiidlrlQIDden parua olarak dalddlllaldi_.. 

Türk Hava Kurumu 
Biiyiik Piyct.n 
Şimdiye kadar bilnerce kiti71 

zengin etmiftit. 
5. nci keşide 11 Mart 936 dadır. 

Büyük ikramiye : 3 J)()() Lira 
Apaa.: 15.QO(), 12.000, 10.000 lirabk ikr 

1 te ( ~) liralık bir mükifat nnhr .. 


