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SAYIFA 

Şimalde Habeşler Bir Mağliibiyete Uğradılar! 
•ov1et-Romanya and· 
laşması yapılıyor 

Romen krah diyor ki: l 
/(üçük Antant Avusturya ist1klali yolunda, 
Fransa ile bir safta mücade!ege hazırdır! 

lürkiyenin 1 

endüstri duvası 
(Olkü) mecmuaıının ıon çıkan ıayı

~da c•••) İmzuı ile değerli bir ma • 
~ Mahalle civarında ftalyan kuvvetleri. (köıecle) ölcliiiü veya esir edildiği rloayet elllen Raa Dula. 

e ftrdır. Bu makale Cumuriyet ida
t'eainin takip ve tatbik etmekte olduğu 
'lldiiıbi ıiyaıetini herkesin an)ayabile
cefj bir tekilde hülaıa ediyor. Türki
~ede d.. • d ~n uıtri a~asının nası) baıladığını, 

~ ~bi safhalardan geçtiğini, nihayet 
ki ilin naııl bir istikamet üzerinde in • 

W ettiiini pek güzel anlatıyor. Bu a 
~ela ,.Türkiye bir ziraat memleketidir. 
l.~cliiıtrilqme hareketi ulusal ekonomi 
:"'11'1ndan zararhdır. Bir gün gelir ki 
l1111d· ih ' raç etmekte olduğumuz ilk mad 
il.le · rı satamaz oluruz.,, diyenlere kartı 
;~~et lojik cevaplar veriyor. En sonra 
d"ıa~Yenin endüıtri davaıından bekle -
~~· memleket menfaat!erini birer birer 

loıteriyor. 

Onun iç.in bu makaleyi (KURUN) 
~?'ucuJerırun rlikkat! rine arzediyo -

. DAR bir ekleziyastik sınıfın haris 
11tihala d biz rmı oyurmak ve menfaatlerine 

met etmek için kasten tahrif edilmiıı 
\tc b' :r 
d" ır. nevi narkoz haline getirilmiş bir 
ın mıstiY• · · 

llf" d gının tesıri altında, asırlarca 
L 

11 det, bu memleket, bir marmot uy
.:ua·ı ~ 1 e uyudu. Bu hal, garpte ekonomi 
c tekn"k'' · · 

1 
ı ın gıtgıde hayatın her saha-

tt\~ ?Ukmeden bir enerji kaynağı haline 
tclıfine .. . b' :S· muvazı ır seyir takip etmiştir. 
.;: Yanda, siyasal, ekonomik ve sosyal 
r• nlar~a ıaşırtıcı bir yükselişten son -
\l~ tenıt toprakları üzerinde bir millet, 
lıa !Uk ve mütevekkil, bütün hayat 
'ta:clerine yabancı ve teknik zaferlerin 
du sına kulaklannı tıkamış, çite dol • 
!a:ır; ö~ yanda gitgide üzerinde ya
lc ılı:ları topraklar kendilerine dar ge -
ı .. ctlck kadar nüfustan artan garp mil -
~ tr• b"' li 1

• utUn kapılan açacak olan sihir· 
ı::n~tlahtarı, ekonomik ilerlemeleri saye
bir c elde ederken, tarihin pek tabii 
trr. hldiıcye §ahit olacağı muhakkak -

llla" e nitekim de böyle oldu: Bir za -
lllar A b' ttıi vrupanın ır kısmını zaptet • 

ıa!ı \'c diğer bir kısmını da haraca bağ
bir ' 0lon koca Osmanlı imparatorluğu, 
tlin:and~n topraklarının parça parç:ı 
da en gıttiğini görürken, bir yandan 
tek g.arp devletlerinin kudretli ve ileri 

nıltli endU t ·ı · ·· ·· d k ·k s n en onun e e onomı 
(Sonu Sa. 10 SU. t) 

Avuıturya tahtına geçirilmesi 
mevzuu bahıolan Arıidük Otto 

•on Pariı ıeyahatinde 

Londra, 17 (A.A.) - Röyter 
ajansının Moskova muhabiri bil . 
diriyor: 

Salahiyetli ecnebi müşahitlerin 
(Sonu Sa. 10 Sü. 3) 

Dışbakanımız 

l'olda Yugoslav Baş 
Bakaniie konuştu 

Belgrat , 17 ( A.A.) - Tür ki -
ye Dış işleri Bakanı doktor Rü~tü 
Aras bu sabah Belgrattan geçer • 
ken istasyonda Başvekil Stoyadi -
noviç ile Yugoslav dış işleri ba -
kanlığı erkanı, Romanya, Yuna -
nistan, Çekoslovak elçileri tara . 
fından selamlanmıştır. Başvekil 
Stoyadfooviç trende Dış işleri Ba
kanımıza bir buçuk saat kadar 
refakat ederek görüşmüşlerdir. 

ltalyanlar bir meydan muharebesini 
kazanıp Aradam dağını elegeçirdiler 
ltalyan kumandanı "Şu Aradam tepesini bir türlü haz

medemiyordum. Mideme ağırlık veriyordu!,, demiş 

Habeşler de Ras Nasibunun Grazyani ile 
çarpıştığını, muvaffak oldugunu söylüyor 

Dün muhtelif ıtalyan kaynak· f 
larmdan ele~ hahPrlere öre Ha.. Komplo muhakemesinde dünkü karar 
~vvetlen "'Maka1le cenubun .. .. .......................................... __ ... __ ..., ________ ..... .. 

da bir mağlfıbiyete uğramışlar • 
dır. Muharebe ayın on birinde 
başlamış, on beşinde çok şiddetli 
bir şekil almış ve İtalyanlar En .. 
dertada yapılan meydan muhare
besini kazanmışlardn-. 

Mabkeme saça 
sabit görmedi 

İtalyan tebliğine göre birinc1 M .. J J • ,,. • • d. • " • 
ve üçüncü İtalyan kolordusu Ras Uuueıumumının femgız e lp efmıgecegı 
Mol~~etanın çok çe:in _muk~~e • daha belli deni[ 
metını kırarak kendılerıne goste. 6 

rilen hedefleri elde etmişler ve 
Habeş müdafaasının kalesi olan 
Amba • Aradam üzerine ttalyan 
bayrağını takmışlardır. Bu bayra
ğı (23 l\faıt) Siyah gömleklileri 
fırkasının ttalyan Prenslerinden 
Dük dö Pasteianın l..ıımandası al-
tındaki müfreze çekmiştir. 

Meydan muharebesinde !tal . 
yan topçusile hava kuvvetleri mü
him rol oyı:ıamışlardıır. İtalyan sol 
cenahı Antolo'ya kadar ilerliye . 
rek bu mevkii işgal etmiştir. ltal. 
yanlarca Aradam dağının işgali 
çok mühim sanılmaktadır. Çünkü 
bundan böyle Ras Mologeta ordu
su Ras Seyyum ve Ras Kassa or • 
dularile teşriki mesaide buluna . 

(Sonu Sa. 9 Sü. t) 

Ankara, 17 (Telefonla) - Suikastr 
suçlularının muhakemesine devam o -
lunarak bugün hukuku amme şahidi 

sıfatiyle çağmlanlar dinlendi. 
1 

Celse açılınca dahil~yc müsteşan 

Vehbi çağınldı. Vehbi, reisin sualleri
ne cevaben 300 doğumlu olduğunu, Ma
nastırda doğduğunu söyledi. Sonra, ha
diseye geçerek Yahyanm muhakeme 
zabıtlarında mevcut ifadelerini tekrar 
etti ve bu ifadelerin samimiyetine kani 
olduğunu, Yahyayı valinin yanında em• 
niyet müdürü Şükrü ile beraber dinle -
diklerini, Yahyanın Ali Saibin ismini 
ortaya atması üzerine orada buhınan -
ların hayret cttikl ... • · ı • h"lyretinin ha 
la devam ettiğini ve Ali Saip hakkında 
bir kanaat ifade edemiyeceğini, theyr 
ve Arifi gördüyse de itiraflarını din • 
lemediğini, Şaban ve kardeşi tsmaili ise 
görmediğini söyledi. 

ALI SAtBtN iSMiNDEN BAHSO- , 
LUNUNCA-

Vehbinin bu sözlerinden sonra Ali 
Saibin müdafaa vekili Himit Şevketin 
bir suali üzerine muhakeme ba§kanlığı 
kendisinden, Yahyanm Ali Saip ismini 
ortaya atması üzerine tahkikatı neye 
bizzat idare etmediğini sordu. Bu suale 
karıı V chbi, kendisinin ve emniyet mil· 
dürü Sadrinin bir idare memuru oldu· 
ğunu ve tahkikatın onlar tanfmdan ya
pılmasını makul görmediğini söyledi. 
Bundan sonra, reisin diğer bir sualine 
cevap vererek hadiseyi öğrenince duy .. 
duğu hayretin hala yaşamakta olduğu .. 
nu söyledi ve ilave etti: 

••-Bu adamlar Ali Saibin en yakın 
adamlarıdır. "Uzeyr Ali Saibin maiye • 
tinde çatıımaktadır. Buna göre, Ali Sa
ibin aleyhinde bulunmaması lizım ge • 
lirdi. (Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) 

Mlsabakamızı kim kazanacak? 
Tavla meraklıları 
arasında tertip et· 
tiğimiz büyük mü
sabaka çok geniş 
bir programla ya-

pılacaktır. 

41 ,!.:~erflala geçenlaaİta içincle büyük kar fırtınaları olclu. Yukan-\Me. -~h ur 
--.... 6u lırtuuıl•ın h(lflıultğı Pimi• Ncu1orlcda alınmııtır. Y. tavlacılar, 

Kazananlar şampi
yonluk ünvanın· 
dan başka para 
hediyesi de ka2a• 
nacaklardır. Tafsi
lat Sinci sayıfada. 

hazırlanın/ 
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. _laglltere· ~taly~-~·; ~aotasıaa._ 
· te•aı-·-·~e~ap .verdi 

1Dkıl8.P ·ve lstiklil 
· ~~> korileraiısları 

Halkevleri:.J)u mevzu etrafında bütii 
-rurtdaşları heyecanla bir araya"topiıy~ 

. 
• · - . • ~ : ·.f : • .• ·· ., ·· - · '" ~ · Cumuıi~·et Halk Partisinin vj. 1 ği bu konf eı anslardan t::onı a At 

ln~iliere Am. erik~!/.a_·. ·bir _teşebbiı~e ~ ~~!un~cak. mı? _Italqan ~f\yet.~e . ı:az~!:·~a.a .: ~trti!1. ett.iğJj türke ,.e Partiye 5aygı telgı:t!ID 
a "Je • diller memlekef lere S,_Tbe.stçe --g~'.JTebı/ecekıer mı? ·. . tnkılap . , ,e ıstık~al..kunferansla.. ~ekilmiş~ir. 
6 .emı 'Ti 6' . ·. "' _ .. . . . n,, na Halkevlermde dm·nm cdıJ- l\lalatrad::ı do ,·ali Necdet 

B . Ed . b. . : . ı· taı . a . . .. t eddit mektedir. . \'Clki gfo1 \ "C <lUn konforan:.-tnrııı 
ay en · U JIO;ı( . ·-·~ ~- ~U er . . Dün Aydındaki konferansı tz.. .,·eıınişt i ı. . 

Londr•, 11 (A.A.) - tnciltere, mi·=ı ·tcaddit ıüaltt;r·ııe>rulı:tıuıtur. . :lakkrndakf"ııWe de B. Edtn"ju ceva: . mir Parti· ha.şkanı, v.e Y"ozgat sıw· Ed' d 
1 

C'A h .. , , 
sakın ı.s - ••He.inin üçüncU fık· B. -~~, ·cevaben "demi§tir ki~ ·:. bt, vermiJ.tir: · ~ •• . bn B. Avnj ..Doğan ,·p.rmi~, hnJ •. T · "'. 

111~'· e ~ e . .:;-:Y :m ~ t ~ 
rası ~ Jaaklandalri muhtiruhıa . "- Elnperlerin ra~unu alm•ı bu· . "- B~ · ın:ue&eatin irt .. t komite•İ· kın he~~ec:mh :ıJlusfan:.i l't! dinlen·ı I~ 1 Jım l ıran ıstık lal ın~' z· ,wııl· 
ceYa~ olarak ı~ gelen notaya luııuyorum. . HükW...t IHı ,.~, Y.•· nin branaa-.tevdi eclilnw.i-lhim .,el· • ~ mistir ·Bny Avn' ikinci konfe.ı-n- kı konfeıilnsııu vermış, u,;•tH 
olan ~evabmı Lo.ndıaya cönde.mıiftirA' .-:nn aaylavlara tevdi edilecek o'8n "'bir ' mektdir. lnıilW•,.,.. hwuıta bu ina . - b. .. 1 1 r .. miifettiş rrcnenı l l\fızım Dirik ,,r.ı 
Bu ecrapta, ln..itiJ: battı harelutinin_ .ibe)'az kitapta neırelmlk ı1i)'etiırı4Wir. "-dar Wr uklifte ............ w. Bu .srm ug-un ·yerer..e \ ır. · l r~ · l · ..... · .. f l .k · ·d· 

~- .--.. •le 'L-u ....... _ 1-ıiJ•- L.t!.'-.1!!.-..A!-:.. Geçen cumnrt-esi günü llolunun 1 u me ) ıt ZlJ~l e çc nııs-.,ır. evvelki mubtiıadaki izahata uygun ol· ~ka B~leJik D.Y~l lladtode , ......- Q9AAI .. - ... .,...., -llllln8U.. 
1 

makta bft'd.evam bulundutu v~J>u hu· l>ir te,.MMiı icraıı meM&eıine ıetmce, iıtikWde a.laeai• h.ttb Mreket hak~· Göynük köyündP .inkılip konfc . f Bunlarduıı 1ıuşl< :.ı dün 1ncb0 '., 

sutta imıbarebeyc denmın fayd11ıi hu, miİletJ~ ~y~t; ·~!a~ınrn beye· da ıUndiU.. hiç ~ir teY .a,.r;,..-em:.. r;ın~mı \"(!ren· I<n;rsE?ri.~y:laYı Bny dn Zongul<ln.k envlnvı <lnktnı )it• 

oldutu 1'1Sdirilmcktedir.- 'Hük\lmet, i; umumiyeıini ali~r •lmektedir. ,tKIJEAİJz DEVT,,ETLERII;E Hilmi dün deha_yni :köy.:clcı i stfüliıl . hnt ~tt: ol~: Mi\fıc:~a Mnrc!in ~~~:ı 
notınm -bfr ıur.rtini, rniltttltr .ccmiy,.. · Bu ıebeptea lnıilte .... ;a yalnız ltaf.ına . MESAi IJ/RLICI konferanıını ,·cnniştir... . 13vı Bdıp Erg"en. Sivasta Tekiıd 
ti ·~ Ublii .cdifıMk üun. telif böyle t;ir b.relıete Plkın .. ı dotru ola· Çanknıda ilk konferansnu ru- l.rı saylaYt R:lhmi Apak. Oclenıf~t. 
komitMI 1'qkaıuna j9nderm;Jtir. . naaz.,, - . . . ·. Londra, 17 ·(A.A.) - . JnılJttrc mnıtul .o1inü \•eren . Bıt,\' Nasuh' OenizH ı:;ayla\·ı l'okt.or Hlln . .41 

fnıilterenin Milletler Centlretine- hükumeti, ltaıyan nota~ cenbınr. ~ 
!r-. r;/DTER.E DA.iMA MIJ'J'EflEDD/D milletler cemiyeti azası devletle.dııı: gtindermcde•a .evvel, lartılıldı yardım Bayar. da ikinci konf.cı:a.11sını dfü1 Gr ı kınan ı,onforanslannı venlllli 

I;~ndra, 17 ( A.A.) - Avam Ka- riıc.rıs4p :geJ!l}lerin_J~alyan Ji~Ct!llanna anlaşmasına giren devletlerin, rani \'ermiştir. lerrlir. 
maraamda Dı! iıleii BalCanrna, petrôi ve İtalyan . gcınileri.nin bu .devletler li· ·Fransa. Türkiye, - Yu~anistan, Ro- Akçakocaya giden B. Hıfzı O· Mcmlek~tiıı hct tm afmda \'Crt 

ambqosu TC Amcrll<a nitle~k 'J)cq - man~nrıa girmd~r.inln men'i l1a~kında" İJlanya, . Çekoslov":ky~. Yugoılavy~ ve guz da orada "inkılap .ve istikliL, len bu 1\nnfrranslar halkın büviİ~ 
Jetlerjni11 JIOktai ıu•zarr bakkrrui• m·u- ·b!r teldV~c: bul:~·n.uj> .. buJ~n~}yac_a~ı ·.: l~panyanın fikirlerini atm:ıtır. . _mcvzultın .üzerinde .iki konfcranş hcycıcanile karşılanmaktadır . 9 

• zz . -=== ..• ·:. • · vermiftir. ·Bu .konferansa 'koşuşan suretle. halk1 inkılabın yüksel< 

VI d t kt -· k •. : . j · . . Eıkı kralcılar ~· halkı belediye :salonu -almamrş. nasına eriştirmeğe çalışan Ha1 · a ıvus o .. ~ 1 . a pon ~Harbiye ve Dahiliy·e _Cumuti)·et alanında;topla~ılmı~ lwvlcrinin en hüyük gayesi t.al1a 

İar tart _Üi:I. ~ : edildiler?. . . . ~eZa~etleiiDi . ıır. Halk ııeyecan ıçınde. mnıed• kuk eınıi• huıu:::,o\, ,.,; 

• • - .~ .. ~ ·: Venizelo~ular~ kapt~r-
Amerıka. ·Ma~ç~kodakı ·açık- : kapı . ~amak istiyorlar · · 

d . ~- ·- -.. :. t:f .: .. . Atina,-17 (KURUN) - Veni. 
Siyasastı:ı 80 VaZ geçmıyeC-eK. \- zelosçularla eski kralcılar bir tür-

lü anl8§Mlamaktadırlar. Yeni 

"Balkan antantı sıyasası maıorrı 
·-=· ve _· daima aynı·dır.,, 

Dııbakanımız Belgratl~n geçe1 ken .. Yug.oslavyc 
dııbakanı ile tekrar {(Öı üştü 

Moskova, 1-7 (A.A.) - · Tass1 milel taahhütlerimi?i ifa olan mil mecliste reis ve ikinci reis seçil . 
&j~n!ı.nm aldığı ~a~~ata gö,re,L 1f'prensipimizi muhafa~'ldan ib;ı.~ :·.:dikteı; wnra}ı!Kalanri.k~~:t :r_n~- :. . ~JŞTSt; ~7' fA.AJ-· DoktöJ_J tai ttazarleatiıinde b1dunduk. 
ViladiVüetoWdaki blifün Japmİla-r·ri:ttir. Dentistir. .. vazer&1:C'M~~_fikır· _eftlJ!-;.. ~~ .. ·mnBeısı·aftaın'löl.:n.v Drt'k~~l'lvfilt nnsrn &:-•c ~ 
rm ta'roedi!<Hğiıre?oair J~pt,irknf ~ı:.:;:- ÇINDE~-~uhXREB'i:lıi,~- . ~~::r~~~1fo t~-'"' ~~~':: :Çerıren:;gate~~lfer~-:'&eyahitfi··bu- ·.:cttın sonra demiştfr ki: 
na~larından çı~an. haberler haKı ~ ~ ·: Şa~ıhay,-tf (A~A.) ::... İ-iuk~~ , s~t büyükerıhlr ~pl n~~ymy~caktır. hınarak demi~tir ki: · ";uıoılavya kr~l ~·~bi. P~ 
ka~e Uyg\J.n değıldır. t k ·ti · S · s • Venizelistlerle eski kralcılann Bay StoyadinOTiç ile hir kere da Paul ün Londra ve pansı zıyarl 

AMERiKANIN MANÇUKO- k~e u~v.~e ''1
1
' • eçuend vbe 1 

1 
• arasindaki en büyük fütilaf, kuru- ha ıörütmek fınatına nail oldu - yalnız Yugoslavya için deiil f-' 

ı ıang vı ayet erı arasın a u u • l k l ·ııt k b' d h b' - 1 bah · · · ~ DAKI S Y.ASASINDAN· T' . h • . k .. . • a ca o~ ~n mı a me e at ıy~ .aumdan do ayı byarım . Bal · kat bütün Balkan devletlerı ıç 
:reryork 17 (A.A.) - Bakan nan ı~a~ıyuan J•. ~ını ~munı~t · ve dahilıye bakanlıklannın h.angı kan antantının ıiya'p.ar .. malüm • cok büyük bir ehemmiyeti hab 1" 

. . B 1 
• • . _ lerden ııtırdad etmı9lerdır. . Hu.· fırka mensupları tarafından ışgal . B . . · · . .. tet · 

muavım ay Fılıps, burada dır-ı mu k. t k .. · et· ı ·. ··d .k. · .. ·k· d"l -·d· . K vvetler·ı elı'nde ltt dur ve -darıma- aynıdıT. · unun ıçın lunmn•tur. Bulun Balkan dev . ~ wne uvv erın en 1 ı yuz, ı· e ı ecegı ır.- u · • . -. · d J f" 
nasehetler önünde · · yaptığı 11 d .. .. "IU d H" tacak olan l>u·nczaretlerin ~imle. Bay Stoyadinoviç ile yalnız Bal -ı len, aldığı net•celerden o• , 
beya·ntmda, An1erikanm Mançu· .. ·k

11 
.. artakn uç Ytluı:. 0800~•r. ır. 1 u.. re geçeceği ancak meclisteki mü- kan antantının önümüzdeki kon · Prenı Paul'e medyunu ıükranclır 

. µme uvve erı esır a mı§ • ' . .. 
koda açık kapı siyayasmdan vaz- lardır. · vazenenin teessitsunden şonra an- feranıınnı programı üzer'nde nok lar.,. 
geçmiyeceğini. ve bunu elde iyi bir laştlacaktır. ===========-=-=======~==:-.~ 

ı1rensip addetmelcte oldu~nü 'şö : JAPON TAYYARESi iADE . VENIZELOSÇULARLA ÇAL. lsp··.a·ny,··. a·da· gu•• ru•• ltu•• ıer . 
lemiŞtir. · · • ;· « · EDiLDi. :. - . DARl~li..AR ANLAŞABILfr • 

A'\7upa . seva'hatinden henüz , Moıkova; 17. (A.A..) - . 9 ikin- ·. CEKLER Ml? 
dönmÜ§ 9lan Bay F.ilipsin, ' Uzak ci kanund~ ?ovyet hudodunc:la .u~ Atina, 17 (KURUN) - Venize 
doğıida beynclmiİol ~lerin halli çan JlltJo~ ~yyareıi ile içindeki losç\l parti başkanı B..Sofulis dün 
için mevcut muahedelerin mü~e;sir iki tayyare_c:i bu ayın on üçünde B. Çaldarisle görüşerek ikj fırka· 

intihabatta - sol cenah kazanıyor 
örfi idare ilan edildi olabilece"'ine 'in~nı vardır: · Grodivoko .~taa;yQnunda Japon • nın iştirakile bir tc:n~.rküz kabi · 

~ nesi tc~kili meselesını konuşmuş • lif 
Bay ~llps, s~y~mı~,. be~er- . lara i~de .~il.l!'it~~r. · , •. . tur. n: Çafdaıis böyle bir kahine- Madrit. ·17 "(KURUN) - ·~e · yüıi.imiye başlamıştır. l\luhfer' 

de hava, bahriye ve harbiye ne • çim işleri çok heyecankgürültülü yerlerde çıkan ciiıi.\ltiHerdc yn 
z!lretlerinin Venizelistlere emni - oluyor. Madritte. yjlayetler nam . !ananlar. öknlcı· ,·ardır. Dün·· Pal-işte:: .. -~üyük 

.-:gösteriler· ·yapltdi ·:·· 
y;t edilemiyeceğini söylemiş, tali zetlerinden altı sol cenah, eski sağ Anıell' teşekkülieriniıı ?Y:·, 
ehen~miyetteki nezare~ler~ _Veni.. cenah ai~ı kazapnustir. Sol ce . mahküml;nm derhal affını ı~tı t 
z"elistlerın ~etirilmesine razı ol • nah1.n d~ha fazla 'rey knzantnış ol- mek üzere mnum1 bir grev ilnP , 
muştur. B. Çaldarisin bu ağır şart. ınasr heyecanJa • ka:şılunmıştw deccklcri söylcnivor. Zabıta te,. 
lan Venizelistler tarafından ·ka • Hükumef" sol cenahtan · 22:> sağ zuhüratın önünü almıya ~:lhşın~ 
bule şayan görülmemektedir. · cenahtan 133, merkezden 60 say. tadır. Bazı ·şehirlerde örfi i08 ti 

. . . • . · · : ·, ~ ... . B. Sofulis bu hususta gazeteci· lav seçildiği tahm\n ~diliyor. · diğerlerinde örft idare ne~il:r lt' 
En~n~aqonal w M_•r6__eyge~ marş/o~. 8_Ü]Jı~nı!!or ·ıere demiştir ki: . Madf'~t~e b!r tak!~ güriiltüleı tehlike hali ilan olunmuştur. s-' 
t1e "H~ .. taiof' ·sovgetlerinair,, diye htigkıt ılıgor.du · "B. Cald~risin şartlan. j?'alibin olmuş. ve .S<?~kta t_oplanan. hJr a. k0.'!_1et ~yişi _ınuhaf8:za. i~in ' 

:r· · :.. · ·' · · · · • . • mağhiplara şartlarına benzer.·· lay "Af istenz,, dıye hağıraral< keıı ''ahye emır vermı~tıı . 
Paris,-ı7 :(A.i:) ·_· Front.Po :t bir kalao;lık; bÜtiin 'kaldırımları · H~lbuki ntecliste b.iz. ekseriye:i . , . • J 

pulalfe-tarafından terttp· edilen , tloldunn~,tli. 4 • • •• , • ·, • • haız .bulµ,nuyon\Z. Fıkrim~e y~ (ngilizharp gemilerine bir SUİkastdatır 
~ düri, uat 14,80 da Pant.. . 'Dezahüra~ar. 8ı:asın.dakı ko·· ne ~re hşr f.~~kanın kuvv~t, de~ .. . 
heon meydanında başlamış v.e ·sar. müni~t gruplar da . bile k111nızı' cesını meydana çıkar~c.:.ık olan · • · • 
at 19,SQ da Natfon meydanmd:ı ·ve mavi. beyu·. kırniızı bayrak~ ··ı)~ec}is~. içtiıilaa davet etmc_ktir. · ·lnriliz· askeri kuvyetlerin.e Sekiz mılyon ·. 
bitmj§f.ir. . lar bııJ\lnuyQrdu.. Enter~asy~nal . . -- 5': . · St~rtiııg tahsis o!ur uyor 

• • • • • • A • • ve Marseyyez ma11ıan Böylenıyor Avusturya • f talya · , · - · tf 
Gost~rı tam bır sukunet ıç~nde ve "Her taraf Sovyetlerindir,, di • Londra, 17 (A.A.) - A11iiral·t çeye iUh·e edilen tahsisat 01ikdl 

teşecerey•~ııeetmit, yalnız, ~ bce~~h ye haykırılıyordu .. Tez~~Urat.Qrla1· hk, el:revm Şathamcla tamirde bu sabah ncııı·edihniştir. 
kkü re n:ı~nsup ,a c e ~ e, 100.000 kişi tahmm edilıyordu. A B k ·· h. · ;. 4 

• ..A 
~eller ~da.t ~r~ılar v~ . . GA.!!TELERE·QORE . vu,tury~ . a. ~.Dl. m~ 111! _ halana~ CumlMrland kruvad~ • YekUnu takriben sekiz nJliF· 
ıslık1arla tezah~~- ale?~.ı~de ya- . . .-\ , . Sol...-.•" 1'bD\lfmalar yapıyor- ne bir aullcut 1apıldıtını haber İngiliz lirasına yükselen bu ~ 
pı!şn· bazı t~bbüiltr ~uziinde~, Pana, l 7 ~A.A;1. - "::t~ , " , ~ . , yermektedir. Bu haber, .matbwat· su suretle taksim edilmektedir: 
Guartler İ.atınde uf ak tef el<: ·lurd1· gazetel~B.. llpn a 'ka?ll ,.l:f. · Ro'mn, 17 ( 1l,A.J -= ~,·ustur .. ta ol"ukça_ h91ecan u1aaCl111Dıt • . ...( 
seJer olmu,\ltur. · , · · ıe:ı~~nJ::~":. ~ ya dı§ ~ahı ·Bay Berger \Valde - tar. Çila1dl, ieç-.. ilk lcbunda Denız, 4.s5o.ooo; ordu, 1 • 

~-omijnist, ~yal~, ~ mu.· iak ::l'.tftll ettllln! r.~aıJfn-. . -ıw.._g{T~al\a,da 'l~ultmf.ll}ğu müd- . ~oJ&l <>ak "mrlalııı ile Oberoa :d• yon _860.000; hava, 1.61l.~ 
harıplv, J•~1ik .sendikal.ıu-ı, Fa· · lir. ~:etnah Fetilerfbıı teza. det zatfında bir. ·Çoli~i ı-ical ile n.iz altr leadaine d, auikut ppıl·ı tah!Usat, .~talran .-: Habef- ~ 
ucons ~ lar ·ve .. radıkaller • · hUrUn l'"''-.ı,.11·-~" ·ıııtmemek· ··.,.;;ı.~füıt"' u - .1 ·h. d . - ~-ı ........ 1..~•':.ıı-...1:.:. 1:....ıunu•--... mazh~ uzenne itt.ıhaz edil811 , 

Oiekieı · · · · · ... . ~du ~2:'. "'.. go,~u-.cur . . mumaı ey ın, ış ı~- -.... -r."'INmlPI"" iN .....,.... a• itt' 
den;tk •. ~~ alayn\ Jeçt,igı ~ıe bera ~r. ~t:i qil?ıa 1: · le~ll\.ij!teŞarr Bay FulVıo Suviç'le J.ondra.., t7 (A.li.) ~ \?eniZ, susi tedbir}eri istihdaf etın~ 
~~~:J:.~. :ı!~ie~rı:~ôl~YI - _' ~ .ıııulüeıııeldir-. .. . (·kara ve Jıa.\o&,kııw.Ueti için-bUt • dir. ,. -~ ~- "" -""" 



• 1f aretler 

trola ambargo 
konacak mı? 

(Jluılar Sosyetain.in z:ecri ted· 
tr komitesi aylarclanberi çalı
k · Projeler ha%trlıyor. Şimdi 
"irı kalumda arka arkaya 

• Qn aualler tek bir cümle ile 
<ııQ edilebilir: 

:etrola ambargo konacak mı? 
~il •Özün içinde Aorupanın 
.<ıdıferatını ta§ıyacak kadar 
lf hrılyalar gizlidir. 
8" .. .:ı Af "k .. tozue, rı anın muca -
' 'nlntakalanncla yan yanaJ ka
kııcağa akan siyah ve beyCJ% 

• rt kctnlarının ıslattığı çölün 
. htırita1ı ve veni hayat planı 
İ(f' -tr. 
8~11 bir fikir insanlara ma· 

olur. Bütün hakikatler 
,, . ltendisinden ibarelmİf gibi 

ihtimalleri ark0.6tna bir lıo· 
"liiriiıü gibi takar, sürükler. 

to meıeleri ele böyle olclu. 
~.cırnbargom ardında milyon
'"llyaya clalclılar. 

'i- :(. :f 

/:flltcıt realite inaanlra musallat 
"- likre ne kadar ayganclar1 
~ltlbar~o fikrini, realite ve 

balwnuulan anaarlarına 
~""- O zaman bunun bir 
' l'cılarıd bir reailte olduğunu 

mümkün olacaktır. 
~bcrrgo fikrinin hakilıaılq-

~ - lngüterecleki dq ve ~ 
~ 'Pl.atlormrına, 

..._Dünya Jeoletlerinin r"ui-

'"911terenln ambargo 
~•lckındakl dUtUncelerl 
1
;a"terede ambargo muelai, 
'f PGlitikcı muelui olmalt • 

Ol.~l'Gde bir i~ politika muele
... 7.lflftrır. Son /ngili: intihabı 

terenin i~timai politika61 ba
cın olmaktan ziyade ulua -

'oayeteri politikQ6Ufı mahala
~ltlelt bakımından yapılmqtır. 

1-..ıar eoayetainin ltalya -
• cınlaımamCJ%lığı yüzünden 
~ e,. canlandırdığı preruip ln

~e'lri muhtelif fırkalar ve 
icat tarafından tiirlii türlü fe

k ~e luırıılantmftır. 
·~ mahalcuakfırlar zecri 
~n aleyhinJedirler. 
1lcal i.tler Reri tedbirlerin 
~ oe fiddetle tatbikine tcı-
1' rrlar. 
"il ~edil mahalazakfırlar veli· 
~ zecri tedbirlerin linam 
~ Orni yönünden yapılman· 
a, Q/'-Jırlar. 

ili( l.~L"!. ı· t • • · • ,..'"'met •oaya ıat ezım 
l'erek rey almıf tır. Brı rey 

" tahakkuk ettiği günler • 
'cali.fler mahtelil lırkalann 
,.-..ıcırım iyi bildikleri için 
~ İleri .ürüyorlardı: 

. .,altcılazakarlar ulualar •~· 
ti 'ezi için rey aldılar. Fakat 
. )Q,ete sadık kalmıyacaklar • 

~ Hor'un Paria anlOfma
s.Gaefin bir temhürii .ayıl
~ Sanaoeı Hor, yerini Ede
lfİlll etti. Fakat vaziyet pdur: 

Aikamet mutedil muha· 
cıı.aaı..-.- ""1tındaJır. Yani pel· 
~ n:;ırr~nun her hangi bir 
;~ini Joğurmaıım goz 

lııtınakt atlır. 
Sa~ri Ertem 
~Sonu S&:ı 10 Stlı 4).. 

Şehir Meclisinde \ 
Bozulan otobüsler hak
kında yeni bir madde 
Şehir meclisi dün saat on dört• 

te Bay Necip Serdengeçtinin baş.. 
kanlığmda. toplanmış, bazı aza ., 
lann mezuniyet istekleri kabul o
lunduktan sonra ruznameye geçil
miştir. 

Yeni inşa edilecek binalarda ya· 
pılacak sığınaklar için h8.ZU'lanan 
talimatnamenin tetkiki mülkiye 
ve kavanin encümenlerine, Hey 
beli ve Büyükadada yapılacak 
dört asri hala meselesi bütçe en -
cüınenine havale edilmiştir. 

Muhteliof hatlarda işliyen o • 
tobüslerin seferden çıktığı veya 
bozularak yolda kaldığı zaman 
Emniyet Altıncı §Ube dıirektörlü 
ğüne 48 saat zarfında malumat 
vermeleri hakkında otobüs tali .. 
matnamesine bir madde ilAvesi 
kabul edilmiştir. 

Ekme~francalaveunnümu
nelerinin kimyahanede 24 saat 
zarfında tahlil edilmesi meselesi 
mülkiye ve sı:hhiye encümenleri • 
ne havale olunmuştur. 

Meclis perşembe günü topla. -
nacaktır. 

ibtilis 
Pendikte ıki 
Belediye memura 
tevkif edildi 

Pendik belediye.sinde mülkiye 
müfettişi B. Feyzi Gürelin yaptığı 
teftişlerde meydana çıkardığı ih· 
tilas ve zimmetin ehemmiyetli bir 
yek<in tutmakta olduğu haber a -
lmınıştır. ihtilas suçluları katip ve 
veznedar Hasan Rıza ile mezba • 
ha memuru Yahya ye tahsildar Şe. 
fildir • 

işten el çektirilen bu suçlula -
mı tevkiflerine de karar verilmiş 
ve Yahya ile Şefik yakalanmış • 
lardır. Veznedar Hasan Rıza a • 
ranmakta ve tahkikata devam<> 
Iunmaktadrr. Şimdiye kadar tes -
bit olunan zimmet miktarı bin li· 
rayı geçmiştir. 

Kuruçeşme 
depoları 

Depoların V aniköye 
kaldırılması muhtemel 

1 Mekteplerde teftiş 
Alınan neticeler Kültür 
Bakanlığına bildiriliyor 

Bütün lise ve orta okullar kül · 
tür bakanlığı genel ispekteı:leri 
tarafından teftiş edilmektedir. 
Şimdiye kadar İstanbul ktz ve er· 
kek Jiselerile Çapa kız öğretmen 
oh"lllu, Kabataş lisesi ve Pertev 
niyal lisesi teftiş eddilmiş sonuç 
bir raporla Bakanlığa bildlı:ilmiş-
tir. • 

Teftiş işinde 7 genel ispekter 
çalışmaktadır . 

Hukıık F akiiltesinde 
;mtihan talimatnamesi 
değiıtir ilecek. 

Hukuk fakültesinin imtihan 
talimatnamesinde yeniden bazı 
esaslı değişmeler yapılacağı söy -
lenmektedir. 

Bu iş etrafında yakmaa Hukuk 
fakülte.si profesörler kurumu·Uni
versite rekOOrünün başkanlığı al· 
tmda bir toplantı.yaparak~konu · 
şacaklarclır. 

Talimatnamenin· bazı ınadde • 
leri talebenin lehine-olarak ~ -
ğiştirilecektir. 

1 Gezinti) er 1 
Sarı umacı 

Uzalı doğuda tülenk patlatlıı 
Y Jlmtlır illlenen ocak, :artık W. 
tiiyor demek. Mogol atlılan il• 
Japon tanlrlarının ~arpt§tığı bu 
.aatfe, heniiz ramen •aoGf açıl<l 
mannıtır. Alay alay tut.aklmın 
bağlanarak geriye .ürüldiiğiinii, ' 
topların alıntlr.fını bil iyonu. Fa
lıat el~er yerlerinde tlımıyorlar. 
Dağlarda kan akarken, ıarlartlc 
ak ya/talılrlılar. törenle el aıkqı
yorlar. ; 

Savaıın bu türliUii tle ~ 
çıktL Hayat var diyor, kitaplar; 
yok!. liri yJ önce Şanghaytlti 
kan gövdeyi götürürken Je bö;ı., 
olmllftu. Çing tav nperlerinln. 
önü lq tepelerile Joldu. Japort 
alayları, Çin •eJlerınden aftı. 
Yanan köyl~ kızıl mqalelai ile 
cukere yol gÖ•terJi. Akın, .a • 
VGf, öl_iim ve lıan kucak Jmcofd, 
uçıruz bucalım: ülkeleri lttıplaft. 
Her fey omJı, olmryan )'Glms 
uii Otlıjl.a "ilam harp,, di. Dof
nurma idersenü: halli tla oralar.: 
da Jaranaın . defittiii belli 'tle,ıı.. 
Jir. Falttıt·a:raya Mogol.atlJan., 
nın lranfıtı İf• iafka bir·r.M,.,., 
riyor. (Mqp) 1 larla,' ·(M~ 
lann artlmcla'Uri ayn tleoleı ·~ 
rafı dalgalanıyor. ~•ı-orarf!ir,. 1 

"COfİma,, yeiaiden·tarila-.almai • 
ne pecelr gibi. . . Bazı tacirlerin Kunı~edeki Edebigat Fakiillesindtm 

1 kömür depolarmm Vanıköyüne me~ıı.n olanlar 
Havalar ve nez e kaldmiması hakkında Ticaret o· Edebiyat faküIUısinin şubat 

Biiyiilı bir jt17rııpcr. mecmııanni 

da ibretle NTf'e defer liir: lıGriJraı. 
tilr Prmüftiim. Japon laatitaıı.. 
Jan bir entariye biiriinrriif · Iİ.ir !• 
pon lruı. Bu luaita, lnı:ltpı ö,.,, 
femİ70f', En tıdli yerlerl~ill. ı;., 
lıyortla. Safa da saltlıran}_a. - ~ 
pon laı;ınr.tı, bu ağqamarnqll 
~an hflımlıfjnı aildi 1 

brüniyen yolıtrır. • - . t 

dasına baş vurduklanru yazmış • devresi mezuniyet imtihanı dün 
YARIN GECE iLK CEMRE DllŞUYOR tık. Kadıköyünden bazı tacirler bitmiştir. Bu devrede tarih züm -

Bil.yük. f'....ı-.. dan l!IOnra hava- yeniden müracaatta bulunmuş • resinden Cemal, Süleyman Sım. 
uwıuı. Iar, kömür depolarının Vanıkö • N" 

Iann kannakarI§Ik gitmesi gene yünde yapılması doğnı olduğunu Bedia Halit, Fahriye, ıre mezun 
nezlenin baş gösterm~e sebe~ tekrar etmişlerdir. Ticaret odası, olmuşlardır. 
otdl!: Son.mldız ~mamım~ ""1ep0tarm bw-stıa~ m; -~~ıntala,, tleralm 
gunu akşama dbgnı ~av_a ~eğe kan olmadığını, çünkü Vanrk6yil- Bay Recep Peker dün Univer
başlamrş; batıya çevırmiştL Çok nun hem limandan uzak hem de a• sitede inkılap dersine devam et -
geçmeden lodos başla?t •• arkaımı. kmtılı bir yerde bulunduğu cevabı miştir. 
dan gene ?<>~ çevırdi. • m vennişti. Oda bu müracaatlan ay Bugün 'de Bay Yusuf Kemal 

F a1ıtd Habq iti ~Jı bir ~ 
miirg• tltllJaı olmadıfı aibi J(°"' 
gol JağlannJa patlı.yan tülenlı. • ' 
lcr tle Jarlıfın ·.n JefilJir. · E.
lıi .i~ann amn aöriiflii •• 
lm Aqaya iter oa1rit lıorlıalri eö> 
lerle baJrmqlar oe er geç bir. gfiff 
oradan bir' .,San amacı,, mn çı• 
lıacafım .öylcniiflertli. Buprı ' 
olap bitllftler onlara· hiJc oerdiri .: 

Evvelki gun akşama kadar ın- rıca Ekonomi Bakanlığına bildir- ders verecek ve tnlalabm ekono • 
bat geçti Dün sabah erkenden t.a diğinden Bakanlık bu hususta tef.. mi eafhasmdan bahsedecektir. 
akşama ~?~ hem bıüıf. Io_d~~, kikat yapmak üzere bir heyet gön
he~ d? çısilı ve nıtubetlı bır gun denneğe karar verşimi§tir . 
geçırdık. 

Havalardaki bu ittiradsızhk yü 
zündlen dün kahvelerde, tramvay· 
larda bol bol aksıranlara ramla -
nıyordu. Bakalnn, yanlı gece ilk 
cemre düşerken haYayı nasıl bu • 
la cağız. 

LiMAN iDARESiNE MAWU Ll71M 
Liman idaresi bundan bir müd· 

det evvel elindeki mevcut vesaitin 
azlığından bahsederek Ekonomi 
Bakanlrğma müracaatta bulun· 
muştu. Son şiddetli fntmalarda 
16 mavunarun birden batması ü • 
zerine büsbütün vesaitsiz kalan 
idare Bakanlığa ikinci bir müra -
caatta bulunarak yeni nıavuna ve 
motör alınmasını istemiştir. 

BiR BISIKLERE BiR PALTO AŞIRMAK· 
TAN CEZA YEDi . 

Bcşiktaıta Ali adlı birinin bisikletini 
ve paltosunu aprmaJrtan !atanbuJ ü • 
çilncü ceza hakycrfnde durutznası ya • 
pıJan KiZTm hakkmda, diln karar veriJ
mittir. 

Suç sabit göriilmü~ Kazım, iki yıl, 
üç ay ceza yemiıtir. 

Yazısız HiklJ.qe : 

ZetlRLI 6Al KURSU -
AÇILIYOR 

HükQmet ve belediye labipleri 
için Etıbba odasında bugünden 
itibaren bir zehirli gaz kUrsu açı
lacaktır. Kurs gündüz saat on beş. 
ten akşam saat on yediye kadar 
sürecektir. Kursta dersler, Hıfzıs
sıhha uzmam Bay Necmettin ta· 
rafından verilecektir. · 

TAKAS KOMiSYONU 

Çıldırmış mı? 
Bir su hoı dört kifiyi yor. Çünlıii ·Japonyamn Çin iil-' 

bıçakla kovaladı lrainden altlıfı toınalıl.tır, . daltd. 
yüz 7ıl niilu f'lflnnlıfıin cleriıı 

Cibalide Okul sokağında otu- bir göl gibi emebilecelr 1aal_t1e J. 
l'an sabıkalr Gafur halkın raha • tluiu ap oS'ıkken, mvaı bitmi •' 
tını bozacak derecede sarhoş ola· yor. Bu bitmeyif neden? Di,~ 
rak caddelerde dolaşırken etrafa sormai .zamanı tla •9'ti galilHı,. 
saldmruş, Abidin, LU:tiı, lbrahim Çiinlıü en 1ıaa ııöriiflüler·bil• ~· 
Ahmet isminde dört kişiyi bıçak- za1ı tlofada A•yayı benimaiya• 
la kovalamıştır. yiihclen _,, imparatorlııfrın ~: 

SAKIZ YAP ARKEN - Kuz · ,,afım samiflerJir. · . . 
Takas komisyonu dün vilayet. guncukta tcadiye cadde.sinde 8 s. Gezgin · 

te vali muavini Bay Hüdainin sayılı evde oturan Mesudiyeli Be- · ~ 
başkanlığında toplanmış; son alı- ~ ~ocuklara ma~us sakızdan TtlT()ll KOMiSYONU llJGUI TOftAIYOR 
nan takaslarla bundan sonra ah - yuzuk yaparken bır kısmını man- n . . 
~:.aklar baklanda görüşülmüş · gala düşürmüş, ve söndürmek is- .. !Je.r ~e. bir ~p~tı ~~ 
ı..ı.u- terken elleri yanmıştır. tütunlenmızın vazıyetile · istihsaT 
GÜZEL SANAnAR AKADEMISllDE KAPI DEMiRiNi KALDIRA . ' ve istihlak miktarlarını · ko~ 

Güzel Sa.n'atl~r Akademisin. RAK iÇERi GiRMiŞ - Gözte tütün ihtisas k?misyomi·~uguır 
de mektep salonunun tezyini için pede lstasyon caddesinde attar ~t on beşte. !icarct o~da' 
umumi bir konlmr açılmışt1r. Bu Bodosun dükkanına kapı demiri Mıthat N emlınııı başkanlı~Wı 
konkura mimari ve tezyinat tale • kaldmnak suretile hirSIZ girmiş toplanacaktır. Bu toplantıda ds 
heleri iştirak etmişlerdir. Konkur para ile öteberi çalmıştır. tütün ticare~~ hakkında ~ırl?t • 
aym yirmisine kadar devam ede • iddia üzerine seyyar sebzeci nan rapor muzakere ve mun~ 
cektir. ı Ahmet yakalanmıştir. edilecektir. 1 

-----------------------YAKALANAN KUMARCI~. 
UR - Fmclıklıda cami ar~· 
da rıhtım üzerinde Abdullah, N:mi 
ve Mahmut isminde ü~ kişi kumat 
oynarken yakalanml§lardır. · 4 

ÇiKOLATA ÇALMIŞ -: 0r ~ 
taköyde Dereboyunda 55.nuınara. 
lı Ziyanın dük.karımı sahıkahlar ~ 
dan Tevfik girmiş, sekiz lira. üt 
cigara çikolata gibi öteben çal-: 
nup.ır" Tevfik Y.akaJanpnfır, · 
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Türkiyanin · Edremit yolunda Bulaar Kıralı 1 i 1 ar• t er Yeni ıelçı 
Bir otomobıı devrileli Yuıosla.yada ıo endüstri duvası 

(Ü•)-.ı l ifwifle) 
iköJettjinin biilııeiaii hadi •lilı itMa • 
~a mecbur .bNı. 

Fakat ceıaiyetia tabi( Dic kaaua\a o--
1arJtk, ekonomik kölelik tek bqlaa ael• 
mcı ve zinarlediii lllillcti, yavq :ya • 
vaş. bir nni yarı ıömütıeli}e a&inı 

ıüt"üklH. 6rıUft ~itlin ikeftıltiftt lllkmet • 
tnck iradttllli •ilır .v,1r&r .e tn.ıtmı .' 
ma ilftlrb&.l'MI a Mf'INr ~r. 

Türk mill•ti, tl ittiklll IMlca•ıteei • 
n in :pfCt'tCCı ve muei.ıeH ~· a
dar. bu ezici ve imha edici çifte illetin, 
ekonomik kölelik ve .aoıyal lcötörüm1ü
lihı tesiri ı!tmda rapdr. 

D\Uftlupınar nfen!e Ttirlciyeyi fiil 
~t iMilMaa kurtatkn önd•r, Lonn~ı. 
1t1a :raferift ıeçici .,,_ ... ""' ttlnift e -
Ce:ek anayı, delllh ltit USIÖfitliklt 
fvJrederek, npiriiı&ayonJarı ,arsala • 
mak ve autltt~ tam ittiklilini kazan • 
cfmnak için sonuna kadar •ilcadele •t
ti Ye bu itrirıci ,,üyük hrm kuandı. 

0 Mlftlft, bir ıalip npri9i teJtktri tt· 
tikleri bu anu1u 1erinı ıttftıh-lren, ıarp 
Ciplomatlan. Tidriytftin hftdi batm• 
11İl' İf cötttaiyertt, erıeç 1iae prp dev· 
letlerinht 1ardıawaı iıriJ·ecejini n bu 
ıuutlt de kapitüllı1~nlarr kendi elite 
tekrar i.at tdecet'ni umduklatmr .ak· 
larnıyorJarclı. 

Bu hMltt nnnak için Oırnanlr 
devletinin tarihini IÖI tiftindt tut.n ve 
neticelerini ona cin lltuplayanlar ya• 
nllaq oWuldennı ç•lt ı~meden aftla -
cidar •• pdüler lri. Ttirkiyede Yukua 
celen. lncedta tahmift edemtclikleri, 
kikten bir lteform büttin taltmlnlerinl 
altüst ctmi§tir. 

' Lonn•dan ıonrı 11rl biyü, ıüç, 
teblihttr1ı hhı Ç.&llfDll d"ri lMtfk1ore 
du. O MM&Dt kadar hıp bqlralal'lllm 
'at6nlile .. eki-., bapalaruua ta•· 
aittlerila hareket ttmif, Jceadini idare 
etmek bWliyninl by\ttati! olan ...... 
lebt, tll ,-.ı ffttll& n ün1anın 
.. ea ..,_. nllrHlar ı~inliii !lir H· 
_, .. ? ............... ,.. 

ailllUllİf Wr eiattmle mulcaclcltrablU tek 
bqma taJiıı etmek mevkiincle bWuu • 
lordu. Bllt1ia 1arm elleri çüia.iı, et· 
telı. ae •..an dilftcciini ılıetleytn it· 
Jaalı ~Jtr1t ~tttDMifti. Bu btly1Hr bir 
fec~. at11acılr yanltt athmlar, prp 
... plomatluau haklı çıkaracak neticele
ri d.praWHni. 

Tiidd,e1e taribiain en tulı ukert 
aferini Jsıuaıacbnmf olaftlar, bu defa da 
....teketia idaresi aH'uliJttini üaer • 
leriaı atarak baf1anmıt nere a.unffa • 
Jdretle deYam e\tiler. r..=· harap, yokaul 2atnaftmda, 

J•i Mftü il'P •imek, pek 
lio.uk •• pull olu iclan eelraninaa • 
,_. ycai .... lnlt11ak mecburi,.Un-
1 CJı ••w, ta1iia acı bir ciln.i olarak. 
l lie& Wa ela karplatma diil\ya lM.ıhnnı 
~~- korkun; dU,.Unıa çılstJiını 
. liraillu •e ra .. lırin bu en tehliktH.i
~e a,....aü zonmtı .. lmlar. C-u · 
· ~ hllıtmeti, •eme1ıet ldarai için 
l ı-ıllla Jlamr tloktrin1eriai lrUul ede -
r cek ,.... • •1na •• •tiyatlı telril ~ 
lan tecrtlhe uı.ıtinii Hitİ n tecriltele
ıiaia klnaine lüzumunu hiHettirdip 
teeir?ti! biter birer almak ıuretile 
Tilrk el*lomiaiftin aaa pra.ipltriai or· 
taya llıoJtw. 

Tecl"IM bize ıöetercli ki. cndiistrieia 
n ııti *-t1i IMr ... ıek« icin ppı
lanaı 1.ı..a .aJnullere ar-.. .. 4ar 
as-k, m11 ltUtia kannu a•r azar a • 
kıtmıd, ft sünitn 9iria4c, laarap •e ••
c:allis, 1urt1u. etrafmcia bu ntticeyi bc1c· 
ıe,_ıecMI önüne bir ıaai.et fibi atıntk 
olacUtı. 

O uman. ıütnrük scrbeatitinin tah· 
41i4i •• ~araıSTft lroruı1111aaı ~rel•ri ı• 
n11ılı. Bu ilk merhaleydi. 

Fakat yine tecriibe biH ıöeter4i lri 
.._ ... itayatı Hırluca •iWdet felce 
..... •• 1ıalkta iter tlriü tetebbm 
lrüiliyetini uyllftutmUf olan bir mem • 
lekıttc, 1rurtahı9u yahu• fertleri• flD· 
at saı J lanndan bekl .. lk fasla Ilı • 
yale kapılmak olacalıttt. Mahiri me• 
leler.tin. diin1a ......-'ilam altfllr Hn 

•ulyet lrarp•ula, fttMii Ml'Yttİllİ mala-
·nl=o>ha lmrtarımar 9a eaftlıtrl11-
.et Wr arunt haliai almttı. Otarfi, 
~ .. eldi zatında iyi •• t&'fM1C 

ta llr 117 •eti•· Fa~at facla en • 

1 

..... s .................. l>i-t 
1t 1ııe .., ••• ..,..... ~ertn.n. . -

Belgrat, 17 (A.A.) - Bulgar Petrola amba.an Yetı) Ameuka ve ·c:'
1 

yaralanan tar var kralı Boris bu sabah haraya gel . • 6 - eh;Ueıi ı-eılly.orl•' 
Balıkesirle Edremit yolu ara • miştir. Burada yirmi dört saat ka· kona Ca k ml? (i. 

!lnda bir ol<*nobil kazası olmuc • lacağı söyleniyor. Kral Boris, sa- Se~ha~ ~Ufla~1.5b'·· 
-, bahleyin, kral Alek-.ndnn m"'za. (.J iıltri Ayfa4-~l :ua ~ l:l ...... raıraJııan tur. Bahkesirden hareket eden .-w• 'it' -· __ ,, J ~ ~ -1n 

Edremit postası Otmanlarla Gün. rrm ziyaret etmiştir. ff-" clejwron teJ'1wlwe ta· Oir3ik1ıe Ôll ısabakkj e%.~ 
ıörme~ atasında Sa.zır handa dev- Troçki Norveçte Taltar Jeiildir. rilnift ~iş bu~ı,.• 
n"lmi.t•... l·an:n ~baı.k.i -etspıetk .,_.. Oslo, 17 {A.A.~ - 'ö-oçkinin DUrt»a devletlerinin vaalyett 

Vak'a şöyle olm~ur: Lehistanda bulunduğuna dair çı • Franaa .iyaN, ~· .A....n.\a ni Amerika elçisi &S' 
Sa ı · k re.Y refikası, iki kızı ,·e ljl 

z ıhan mevkiinde posta oto- kan nvayet üurinde "No~ Te . eJıonomi WımutJ°" ~rol am-
mobilinin önüne ~tör Fethinin l~gra~byraa,, guete&i, mumailey· '-•-- ~..lesi.Jale birinci p1a,.. ile ,şehrimize .gek!cektir. 
idare ettiği 101 numaralı kamyon hm. ıel an NO!'\-eçte bulunduğunu d 1 J vl l d. Bir iki .güne kadar da.Y' 

yazmaktadır. a ge en e et er ır. crar elç.isi &v. :Krisk>f gel 
raetlamttttlr. Poeta ileri g""'mek FT«nM La---' R l !:> -

·:1 "'Jr KIZM111 •SIR IR~ai f91K'iYE • .,.,n oma .,. aı· Eski Bulgar elçisi l38Y 
illtemi,.e de Ayvahk otomobili "" CUI il~ malennJıınheri lıal.yc,yı birinci 

Yol vermeyince iki otomobil bir t•uulıı iTi _, · _, ·- ı.. _1 _ı_ _ _, ınem,e'k~nn~ dônmü~t'üt. 
AIHll.A pdmaa ffftanQ aa etm""'t ... iı-. VENi AMERiKA tlJ 

müddet arka arkaya yollanna de· Kahire, l7 (A.A.) _ 1886 da FrmıMlftn •ai cemı/n, lt.I,..yı 
vam etmişlerdir. Birat ~onra 37 ihraç edilen tahvilattan 96.569 nu FTGnMnın Alman10 lmrımnh ta- Tekaüde sevke~len B'1 
inci kilometrede Fethi kamyonu maraya ıO bin frank isabet etmis. 6ii w ıttiittelilti •)'m41ktaılu. ~"tnyeri1'e ,gelecek oi~ 
saia eçkince posta da arkadan f Bugünlıa .ola mütentayÜ Fr.,..a merikan elçisi Bay Mekril 
ilerlemi~\r. Birinin diğerini geç . ır. 1903 de ihraı- edilen tahvilat • hültiutMli iN. ambarao)'G lnıilt~ li yaşlannda kadardır. JC 
ınesine bir metı- mesa1e 1·-JmrCL. ~ -~ -'-L -:--..ı .-.ı .~ ·ı bh~m Pn"""" ........ Un1v ~ 1 ' aa -r tan 642.694 numaraya 50 bin , .. .,. •tuWa -,,,-e tar.ad• •eiı · · ımı.vu 
ken nasıl olm•~ iki otomobil J' mt!zundur. 1907 de lı~ri · ..,.._ frank isabet etmi§tir. u~ . 
'-'andan birihirı'ne f>.&rp1cımr11~tr. Bu F Jt-' ul ..1 Hsab ede~k Ron& Xo..,,, 
.1 ~· ~ '9" 1911 de ihraç edilen tahvilit- MllNmn •J'll.Yr u .. .,. ..,... ... ·~ ., .. 
c·arpı§, ma sonunda nosta otomobili ·~-!--' ~-'-- L • -·aı· ~l'lSJn~•na Qb"ilmltıtnr. 'Bir '-' ,. tan 71.608 numaraya 50 bin frank ye&amcıen • .,. c .. ....,,.,..'"'' •r "'f'"' ~ -s" 
sola doğru bir hen~g-e vıkılmı11 • / il" · ı._ • • _ _, ra Pctrncrta<l sefa.~t 'ltl 

.J s isabet etmiştir. ...,..,, "6 ,.,..""' amour6° &fi.mı~ ""I';>' 

tır. J-ı. il · ., · · ol--ı. 1<Y~Uriln1i.,s ve r>rad~ dlit't 
idgeyorduh' cmföyp shrdlu upp •.w• en •• ,....,". nılCUlı rnt11r ~ 

Bu de-.-rilme neticesinde Gö • taclır. ınl~lr. 191'2 d~ Amerik• 
meçten Ahmet adlı bir yolcunun LOIORI P• llÇ PARA VERiYOR AnNrÜM)'a •eliıtcc; Anterilre nezareti ''Yakın Şark iş!e 
kolu krnlm1ş, ~oför Mehmet oğlu 1...:.:~etı' -- Jı-L--• .. 1..:&! :1..:_ ı__ be~i müdürlüğüne tayin ol Paris, 17 (A.A.) - Londra pi- ,..'""" -· llUll( '5 u~ uu 11r 

ôrnerin de parçalanan camlardan yasasından 40 milyon sterlinglik "'""' göre llir ..,.. tlaltc petrol t\v-.. 
elleti kesilmiştir. ..,.,. )'9PGÖilecelttir. 1913 mı un '1 ~ bdl1 

tlsürel kurulu üyesinden Feyzi bir istikraz akdi için Fransız ma .. Amerika Jaiilıiımetiıtin elJ•;,. h.inr se!arot kltipİi&in<k ~ 
liyesince girişilen pazarlıklar bir -.-

Sözenerin de bulunduiu posta ~ h IJUi-.-t, kenJUinin wlu•lar dta 1919 a kadar TokyO 
anlaşma ile neticelenmiştir. ,_ 

tobüsü yirmi kadar ~·olcuyu götü. ------------- soıyetesi azası olmamC181 Jolayı • mi.illteprlrğtnda bul 
riiyordu. Şoförle yukanda yum. Sovyet-Romanya •ile petrol ticaretini ıerbe•t~e ya- 1819 da Ammka Narici~ 
ğımız bir yolcudan başka yaralı p11bileceğini anlatıyor. reti ''Uaak Şark işlmh pi 

yoktur. antJıacm&Sl Uluslar toıyeteti uaer olen dürJNütte ,.ıhibrı~ ı9t$ 
Yalnız otobüsün teneke kısım· -Y merika hariciye nezareti (l/IC,,... / iltcUle) devletler ambarp ltararını ver • 

lan harap olmU§, çamurluklan da ..ler de, ,_ hrm- •c• Jt.,..4 ,.. §an .olm~. 
kmlml§ttr. ifadesine göre, B. Titüleakonurı. .)'a, Sov.)'et Rusya ve l,..ilterc Sonra bir defa <lata. <;', 

Ayvalık otomobili ~ak'a üze . bir karşılıklı yardım andlaşması •ibi ulual.,. .aayetui CDC11ı o14111 olarak gönderilmi§, 1$!91 
rine yoluna devam etmiştir. Bu imzalamak üzere Moskovayı ziya. tleuletlerin petrol IGtlflannı Am.. ma.~i hayatından çekilereı 
~oförün de ifadesinin almmut i . ret.ini, yakında Fr&n11& • Sovyet riJıa inhiıarın• talı etmeleri ma.. norda Hopkim Unive."'600· -...-
çin Edremit ve 'Ayvalı'K ıanaar - dla§111asmm~lkij,&)db ıede ·ıiitl. 7id ~mth-1 •m..._.h -.. ~ 
ması kazadan haberdar edilmiş. cektir. Bu siyaret mart ayında o. naınr 1 

c er . ., ' reisliğini kabul\eimiş 191'..ı 
tir. lacağı tahmin edilmektedir. Sov. Hwltln fili aaftt•• ne hariciyeye dönerek Bal"' 

Balıkesir müddeiumumi mua . yet .. Romanya andlaşma.~ Fran • ffalHıf - ltel,.,. Mr6i• lilf. leketlerine tayin olunm 
vini Necmettin iJe hükUmet dok. mz. Sovyet ve Çekoslovak. Sov • aalh-., :Mircıtlc ~ 6ir W • tonya, Letonya, Lih"anyt 
toru Celil hemen had!se yerine yet andlqmalannm umumi pren- Jen ~ usalthr. Bir tarafın telı- Baltık dtvletinde bird~.A 
giderek ilk tahkikatı yapmışlar .. siplerine göre yapılacaktır. nilr iiıdinlifü bieri ,.,..,,"' cof • kayı temsil ediyordu. M 
dır. Sovyet Rusyanın küçük itillfa rafya fCITtlcın ile hFftl•ı"""'• · manda beynelmi~l ~ 

Posta otomobilinin yolcularını karşı olan durumunu da konuşa • '"· hının neticesi olarefl hiJü• misyonunda Amerika ıo 
Balıkesil'den giden bir otobüs Ed· cağı zannolunmaktadır. hareket muharebeleri, Wi,alr ue idi. 
remite götürmüştür. KRAL KAROLUN SOZLERI ltatf neticcler vereceJr taanwzlara Yeni Amerika elçisiıd' 

.. .. " _,,,...._ - Londra, 17 ( A.A.) - Kral Ka. beMemelt imlrômnı ortadan hl . maıik mt&lek hayatı usıJıl 
k., nef i• midafaaaı tedbirlerini atma • l T ı f · h miimtudrr. Bu aenenin 
daa •tpdan aeyirci b1mmm~ tabit bü· rol Deyi e gra gazetesı mu a. dırmııtır. ltalya veya Habef ifin 
yük bir laata olurdu. ttte bu zaruret kır- birine verdili beyanatta ezcümle lıati netice ancalı ıimal cepltain- Ankaraya aeçilmit...~r. Bu 
ıı•ına, ferdf tqebbülü een wııur ta· demi§tir ki: ele elde edilecektir. TNnilt f4lrl- lsrda ilk vuife all§ldır. 
nwakla lMnber, eacliatril....,. hareke- "Romanyanın siyaseti miişte - lar yii~en bu cephedelri ortlu- YENi BULGAR 
tiai c!nlltin dirije etmni," ferclf tc • rek emniyet olmalıdır. Küçük An- lar biri6irlerini W•lldalılan yer- Komşumuz Btilga 
ıebbilı...te ıer~kltpiyecek abalarda tant Avusturyanm istiklili için, lertlen söküp atacalt lıudrette de- elçisi Bay Kriltof, 1891 
biaet faaliyete ıeçmtlİfte karar veril· Fransa ile bir safta mücadele et • I<azanhkta d.NM.mıtur. /. 
di. B• ikiftd merhaleJdi. filtlirler. Harp aSGmelt uaiye • "5111~ 

meğe hazırdır. Orta A vnıpa dev • ttr. Avukat olmasına 
Bu karardan ıonra da aadtistrilepne Jetleri ara.smda ek~nomik bir el findeJu. Şu halele, lifi •""""• 

ifini datmık ve ıelip ıaıl bir Hldl • 1tarp, Y11'Ttıntlırma ltcarbi ı.Wini zetecilifi tercih etınit 
de yürütmekten dolacak mahsurlar n birliği çok hayati bir zarurettir. almqtır. bir ~k Bulgar gazetele 
bu banketin mat lral1ım-.mla elbir· Küçük Antant hudutlann bir tas. l~m~. 1923 de hariclyeY' 
•ii yaparak yiiriimni lüzuaıu ıö. ö • hih muamelesine tabi tutulması • Bu vaziyet, mulamebetle muzal· ederek Bulgar:stanın Be~ 
nünde tutularak tnd•trilctmc hareke- nı kabul edemez. Romanya, Ma /er neticeyi elcle etmelt için batlıa lifi kltiplifine, oradan dıf 
tiain 11'n1afttn1ma11 tsHı kabul edildi. caristi.nla, ekonomik esası üze - kuvvetlere dayanmayı zcarurifet • na orta elçilifine tayin e 
Bu iiçiincii H son ınubal•1di.. rinden bir anlaşma yapabilir.,, tirmeldedir. Harp yıpran4ırmo 1988 @enesinde tekrar . 

ttte buıin tatbik mnkitndt bulunan ROMEN • SOVYET TiCARET sallıuına girince muaoin houel gw e oonmü5Se de bu sel~ 
ve yaman faslm prçe~ı olan bet j artılr mali lıutlreıtir. I~ ,,olifilcta· · 

ı'L •2---- ~""- b '---..J! ı ANLAŞMASI IMZALANDI si matbuat umum mUd' ıen~ • P~ uu..... u )"U.anQ• 111· nan ~altlar Hrnt9İ,İr. 
dıjlmıı ıanıretlerin neticesi olank doi- Bükrq, 17 (A.A.) - Roman • muştur. Bir yıl S()ftra 
ıauttur. Hiç bir v~bile, budarmın un· ya • Sovyet ticaret anlaşma~ı im- Bu uaziyefe giren harpte am· hariciye ner.areti genel 
driı ıibi, kopya bir tırafı yoktur. Ve zalanmışbr. Anlaı:mada en f azlR bar6°'"~ Ja bir tahım neti<'eler ne getirilm~. 1~84 .~~ 
•t•Ytknin en hayati ilttiyaçlarma kar· imtiyaza mazhar millet maddesi elJe etmelı mümkündür. ltalya • de Belgratta Bu~ 
trblr Ytrwatktedir. ile her iki memleket arasmdn ti . ya lrarfı petrole ambarao koynu· edi~·ordu. ~ 

Batu pna btnser bir miitaleayı ileri cari mübadeleler müv.azenesine yanların zaman •ibi lruuvcdi ile Yeni Buı-r el"i~i s-1. 
ıiirenlere raıthyoru.ı: c Türkiye bir zi- d bütün kuvvetleri yıpranJırocalt •• r-
raat memleketidir. thtiyaemdan farla müstenid le iyat ~nlaşması mad· fun muhtelif dillere çe 
mikdarda ziraf m&hlUlltr )'etİftİrİr 'VC CıeSİ Vafdtr. ktJJar çetfn fabiatlİ bir miiflelilc • ÇOk eserleri vardır. 
t'koııomieinin miivueneaini temin için leri vardır. Bunun için crm1Hirr .. l 9!!!!!!!!!!!11!!!1e!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!'!-!!"!!l!~11 
mutlaka bunlardan bir kısmını dışarıya ,.. __ Yeni çıktı - --,.. nıın konmaıı bir mana ilatl• ef· K.adıkÖI/ Hd1' 

çıkarmak mecburiyetindedirler. Fakat E S T E T İ K miyecelrtir. tİftılrosundd 
bili1oruz ki. - hele ba1inin kliriftcH S~dri Ertem 
aiıteminde - bcr ihraç bir ithali ıertk· Surµl /(.,,.. Y .dıin 
tirir. 'u halde, bir .ıiraat memleketi Din " Yann Tercüme kWJiyatı-
olan Türkiye. endUıtri1"9'~•i netke • ıun ellinci ,.1,.. fiyab 25 kunlfhlr. 
1İa41e .... en maddelerde de 1r~ndir.e Dalttma ,wl VAKiT Evi - Ankara 
,.._. Wr laale ıetecek otursa. d·!'.andan Caddesi lataftbul. Vıkrt'm Tildriyt-
Mr teJ ıltlftmi,.celr, 1M.ı itibarla ihraç nln her tarafında bulunan ıatıcılann
imlrlaJUIM ıılı , ..... elile bolmu, ol:t·ı .. --• dan tıteylni.ı. 
cd w aWuuaun d&rtte llçUnlt teıkil ______ .._ _____ _., 

eden WSyllJI sefalete mahkthn bıraka-1 
calmr • .,. 1 

do olurdu e er 1 

endlstrilqmembin mana " ıUmulUn -
de MlyOk bfr hata itlenmemiı oluydı. 

(Arkalı :rann) 

Bu ~kşam saat 
20,30 d:t 

GEC1KEN 
CEZA 

.......... Türk~eye ~eviren 
M. Feridun 

ff Al.I\ OPERF;1'l 

Bu ıqam .. ~ 
ıo.n dı 



Yabancı Posta ( Kırkından Sonra 
Karlar altında ! Dağı yerinden (( Azan• Teneşir Pa~.~~.~. ~ 

b. kaldıracak bir adam(~ Yazan : Sermet Muhtar Alus ~ 
Olt f1· ırn yıldızı, arkadaşları·ıe beraber, . Bektqinin biri İf bulmak için :m:r::ımn:cı:mm:mmm:m:ı:::mır:=::-.: 49 ::::::n:::::m::::-:m1.-::::r.:::u:.":::l&n:aı=m: _ ıcaucc11ımu:::n:ımusmn:ım=ıı::ı::::::::: :-.::::::==:-.::-..... s:...wı.uı:r.w:nsmmm 

0ftri .iie .. baba a asında 
meslek farkı 

~ Ocyli Meyi gazetesi, İngiltere ile 

<l tansayı biriblrine baülamak itin Manıı. 
en· · • Y " :s 

h: 12
' altrndan bir tlınel yapılmasr le· 

'1
1
1\dc bugünlerde yazılar yazmaktadır. 

jt~tırn asırdanberi buna dair birçok pro-
cr Y•pılmıttı. 

lllü lSu defa İngiliz gazetesinin yazıları 
•tcına bir mahiyet alıyor. ÇünkU 

bunların altında bir devlet adanunm 
Winıton Çurçilin jmzası vardır. Vakti
Je 1889 da bu zatin babasr Randolf Çur
çil gürültülü bir müdahale ile ilk pro
: nln Avam bı:n:ıraı;rada reel~- . ::..ırnı::-:ı

na sebep olmuıtu. Şimdi of !unun, bu 
tt'!~bbüıü müdafaa için yazdığı yazılar 
büyük bir aıika uyandırmaktadır. 

büny;;m en büyük kütüphanesi 
(ll~~nyaıun en büyUk kütüphanesi -------------
'llil ıtıah Museum) dadrr ki burada dört ~-- Bilir misiniz? -
ı. }'on cilt kitap vardrr. Yalnız bu ki -
~ 1>1-rrn hepıi eıki tarzda taanif olun -

t-\l~tur. Onun için üç yıl e\.veı bu ki -dt arın en son fennn usuller dairesin· 
itıd taınifi kararlaştmlmıştır. Şimdiye 
lıa ~r tasnif olunabilen kitaplar (A) 

11-tf~nden ibarettir. Tahmin olunduğu
?ıifit<Src d~rt mltyon kltabrd hepıinin tas 
!!ılı tamam olmak için kütüphane me
la~ıtl~rrnın daha yirmi iki yrl çalıtma· 

ıcap etmektedir. 

f.1odern uyku 
tnakinesi 

t\ır \] rkuıuzluk kndar fena bir tey yok· 
tt~; .naan uyuyamazsa, Faustun yap· 
~r tıbi, ruhunu şeytana satmaya mcc. 

Olurı 

"al\t'ilctt bereket versin ki doktor Rad· 
~e . ldh bir Avusturyalr ilim bir maki
hir ıc~t ederek insanlan böyle tehlikeli 

Y~Nt SORGULARIMJZ 
1 - "Dumping" ne demektir? 
2 - Amerikada bir senede k:ıç ço

cuk kaçırılrr? 

3 - Greta Garbo'nun ıısıl ismi ne· 
dir? ~ rı veri§ten kurtarmı!tır. 

~ ~ makinenin adı Psikofondur ve 4 - "Geldim, gördüm, yendim., 
lıı._rnuınıin uykusuzluklara birebirdir. sözünü kim söylemiıtir? 
~ tı b~ sayesinde en rahat bir uykuya S - Ankara ile ayni arz dairesi ü-
)' Şıındi lıu makine nasıl şeydir di- zerinde bulunan şark şehirleri han. 
~ttil iniz. Pek o kadar kan!ık bir şey &ileridir? 

bia~Gk al~llde bir gramofon 1 Doktorun l'-------------..1 
~ bır tecrübe neticesi olarak yap- HALK BiLGİSi 
Çt~ Pllklar bunun üzerine konur, 

~ btıtJ&yınca inunrn esnemekten •tr Joru1ur ,.c nihayet uyur. '4& de banun ıkıi olmak ihtimalı 
-~· lnıan crımofonun mUıifine ah· 

l'• h~ de uycımana !., 

' .. 
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Komplo muhakemesinde karar 
(Oatyanı Birincide) 

Ozeytin ve Arifin itirafları ka -
naatimde bir değiJiklik vücude getir _ 
miştir. Bunun için, Ali Saip hakkında 
bir şey diycmiycceğim. Çünkü o, bir 
memur ve muhterem bir memurdur. 

.. Yahya buraya gelirken ifadelerin
de samimi g<Srünüyordu. Yahyanın ne 
gibi şerait altında bulunduğu, ve hat
ta sorulsa Arifin mahiyeti anlaşılır. 

"itiraf ederim ki ben emniyet mü -
dürlüğüne getirildiğim zaman işkence 
edilmekten ve dayak yemekten kork -
muştum. Eğer böyle bir harekete ma -
ruz kalmış olsaydrm bunu itirafta hiç 
tereddüt etmezdim.,, 

VAl:.t NEVZADIN IZAHATt 

dan Ali Saip isminin kaçakçılık gibi bir 
sebeple ortaya atıldığına kanaat getir -
diklerini söyledi. 

DAHILtYE VEKILtNE ÇEKiLEN 
TELGRAF 

Vehbi, bundan sonraki izahatında 

şöyle demiştir: 

"- Yahyanın valinin huzurundaki 
ifadesini dinledikten sonra düşüncele -
rimi olduğu gibi, o zaman istanbulrla 
bulunan Dahiliye Vekili Şükrü Kayzya 
arzetmeği doğru buldum. Vekile çekti
ğim telgraf aşağı yukarı şu şekilde idi: 

"16 senedenberi Atatürk'ün izinde 
yürüyen, ona bağlı olarak mücadele e

den ve cumuriyetin herkesle beraber 
ayni nimetlerine mazhar olan Ali Sai -

Dahiliye müste§arı Vehbiden sonra bin böyle bir harekette bulunacağını 

hukuku imme §ahidi olarak Ankara va- tahmin etmiyorsak da isminin bu arada 
lisi Nevzat dinlendi. Nevzat babasının anılmasını muvafık buluyoruz. Arama
adının Asım olduğunu lstan • lar yapılırken bu hususta da tahk;kat 
bulda doğduğunu, sonra hadi • yapılmasına emir vermenizi rica ede • 
seye g1:Çerek • Ali Saibi eskiden, rir. ... 
diğer suçluları da hadise tahkikatı sı _ Şükrü sözlerine devamla şunları söy- , 
ralarında tanıdığını söyledi ve suçlula- lemi§tir: 
nn itiraflanndan bahsetti. Bu itiraflarda "- Yahya ile yaptığımrz temasların 
suçluların gayet samimi olduklarını ve neticesinde şu kanaati hasrı etmiş bu -
bu itirafların sıhhatine itimat eylediği- lunuyordum: Yahya hadiseyi inan ve · 
ni, suçlulann hiç bir itkenceye maruz rici bir hulus ve safiyetile hikaye etmiş
kalmadıklannı, böyle bir şey vakf ol • ti. Fakat o, şakavctle uğraşmış, vatani 
saydı kanuni tatbikata tevessülden geri vazifelerini ihmal ederek askerlikten 
kalmıyacağını söyliyerek mahkemenin kaçmış bir tipti. Verdiği izahatında ge-
suçluların ifadelerine itimat etmesini çen isimler tahkikatını idare edenler ta· 
diledi. rafından asla bilinmiyordu. Yalnız ma-

Bundan sonra, Ali Saibin müdafaa hal isimlerini belki - o da coğrafya ki
vckili avukat Hamit Şevket muhakeme- taplarında okudularsa - biliyorlardı. 

de Yahya tarafından izah edilen yemin Binaenaleyh, suçlulann hiç bir işkence 
şekli hakkında izahat istedi. Nevzat, görmeden ve hiç bir tazyike uğram3 • 
tahkikat üzerinden uzun bir müddet dan itiraflarda bulunduklarına kanaat ha 
geçtiğini ve bunun için, yemini tekrar srl ettim. 
edemiyecveğini, yalnız mevzuunu hatır- Reis Vali Nevzadı çağırdı ve Vehbi 
lıyabildiğini söyledi. ile Şükrünün yeminde Ali Saip sözleri· 

Bunun fizerine Reis yeminde Ali Sa• nin geçmediğini söylediklerini ve ken
ibin isminin geçip geçmediğini sordu. disine bundan bahsedilip edilmediğini 

Nevzat buna cevaben 'hatırlamıyorum., sordu. Vali Nevzat: "lki muhterem ar-
dedi. kadaşımın bu husustaki şahadetlerine 

EMNiYET MODORU ŞOK..'RONON ittirak ederim,. dedi. 
SöYLEDtKLERI Şahitler saat iki buçuğu beş geçe 

cumur riyasetine, diğerinin de istan • 
bulda "Cümhuriyet,, gazetesine gönde
rilen bir kart olduğunu, kartların al • 
tında "sabık Osmanlı ordusu ümerasın
dan ve birinci Büyük Millet Meclisi a
zasından Sarıhan meb'usu Çerkes Re
şit., imzasının bulunduğunu ve 15 şu • 
bat 1935 tarihini taşıdığım söyledi. Son
ra kartları mahkeme riyasetine verdi. 

IKt VESiKADA NELER YAZILI? 

Kartların her ikisinde de Çerkes Re
şidin T ürk ordusuna hitaben yazdığı 
bir "arizai cevab:ye., den bahsolunu • 
yordu. Müddeiumumi bu "arizai ceva
biye,. daha doğrusu ' 'izahiye,, yi Türk 
efkarı umumiyesi önünde alenen oku -
yamıyacağını ve buna mahkemenin de 
tahammülü olmadığını söyledi. Yalnız, 

vesikadan bazı parçalar nakletti. Bu ve
sikada "orduya,. diye h itap ediliyordu. 

Müddeiumumi bu tabir karşısında 
bihakkin sinirlendiğini söyledi ve mah • 
kemeye hitaben şöyle dedi: 

"- Haşa Türk ordusu değil, Türk 
ordusunun her neferi Çerkes Reşidin bu 
h : tabrnı tekzip eder. Buna verilecek be
nım bir tek cevabım vardır: Bunu söy
J ~yene cehennem yolunu göstermek. Bu 
dahi ona bir iltifattır 1 

"Çerkes Reşit Türk hakimlerine de 
dil uzatmıştır. Eminim ki aziz meslek • 
daşım Hamit Şevket bana "Bizi Çerkes 
Rcşidin bcyannamesile mahkum etmiş
tir.,, diye sormıyacak. Ortada kaynıyan 
bir kazan vardır. Sefiller, ihtiraslarını 

tahmin İ«iİn müttefikan çalışmaktadır • 
lar.,. 

MODDEIUMUMI iZAHAT VE
RiYOR 

Baha ATıkan bundan sonra müstan
tik fsmet, ve sulh hakiminin ifadelerini 
tahlil etti ve "emniyet ajanı izzetin ifa
delerinde be§ noktadan duracağım,, de
di: 

Maznunları dinlerken koridorlarda 
zabıta memurları vardı; Arif ifadele • 
rinde ağabeysinin yüzüne bakmamış • 
tır; benim kanaatim mümasil bAdiseler

• • • s p o R • • • 

Olimpiyatlara dair 
gelen talslllt 

Alman - Kanada Hokey maçı müthiş 
bir gürültü içinde oynandı 

Garmiş, (Hususi) - 1936 Kış' re kalmıştı. Bu maçı kaybeden' 
olimpiyatları son ve en heyecanlr radan çıkıyordu. Stadyumd<i b 
günlerini yaşıyor. Bugün buz üze- güne kadar görülmemiş bfr ka 
rinde çift patenli figür danslan balık vardı. 
yapıldı. Birinciliği eski şampiyon 10.000 kişilik stadyumda e 
Harber • Baier Alman çifti, ikin • aşağı lı1.0CO seyirci... Radyo il 
ciliği Avusturyalı Pausin kar<lcş - her dakikada bir "Biraz daha Si 
ler kazandı. Diğerleri sırasile şun- kışınız. Dışarıda binlerce kişi be~ 
lard:ır: 3- Macaristan, 4- Maca- liyor!,, deniliyordu. Maç saat 
ristan, 5- Amerika, 6- Kanada. 20 de ba~ladı. tık hücumu Kanll 
7- İngiltere, 8- Almanya, 9- dalılar yaptı ve Alman kaksi 
İtalya, 1 O- lng:ıtere, 11- Ame - mütem::l'liyen sıkıştırın ağa l~ac:I 
rika, 12- Kanada, 13- Roman- dılar. Almanlar çok tehl:keli ,,ş 
ya, 14- Avusturya, 15- Norveç, ziyetlcr :"Cgirdiier, bu sıkı~tırnıll 
16- Belçi~a, 17- Letcnya, 18- lar devam etti ve vedinci daki . ' 
Estonya. Bu müsabakalara her da Kana '"1a ilk golünü yaptı. Ha 
milletten ikişer çift iştirak etmi~- bu gola "Ofsayd !,, diye bağır 
tir. ğa ba~ladı. Ortalığı ıslıklar çın1 

1500 METRE BUZ ÜZERiNDE tıyor ve halk "Hakem dışarıya! 
SÜR'AT KOŞUSU diye bağırıyordu. Oyun devam 

Bu m~abakayı da Norveçliler ti ve ilk 15 dakika höylece bit 
kazanmıştır. Birinci : Mathisen İkinci 15 dakikada Kanadal1l 
2: 19,2 dakikada, ikinci · Ballan • tekrar mütemadiyen sıkıştırd ı ! 
grud 2: 20,2 daki~ada gelmiştir. ve 3 gol daha attılar. Halk o k• 
En son Belçikalıdır ve 3: 21,9 da dar gürültü ediyordu ki hakem' 
gelmiştir. düdüğü ekseriya oyuncular tarB 

Üçüncü olarak emniyet müdürU 
mahkıemeden çıktılar. de beraet kararıdır., 

· Bugün yapılan müsabakaların fmdan duyulmıyor ve oyunun A 
en mühimmi buz üzerinde hoke . hengi bozuluyordu. Halka rad3 
yin ikinci seçmeleri devamı idi en ile sükunet tavsiye erlilmek iste 
mühim müsabaka da Almanya ile niyor fakat radıyo "Allo 8,110,, d 
Kanada arasındaki maçtı. Buma<; ken halk caha fazla gürültü y 
şampiyonluk üzerinaıe en mühim yordu. O kadar fazla gürültü ~., 

"Ben böyle bir kzırıır beklem .. dim. rolu oynıyRt?~kt.ı çünkü ~nada • P.Ihyordu ki hava nazın Gö ·. 
MODDEIUMUMININ YENi tDDIA. Ve bunu bUyUk bir hayretle karııla • hlar Ingiltereye 2-1 yenilmiş ve ~ e elile alka sukttnet ~vsıy, • :.ikrü dinlendi. Şükrü Osküplü oldu -

· ı:ıu söyledikten sonra hidiıe hakkrn
ı 'l, bilhassa Yahya üzerinde uzun uzun 
.. ;ı hat verdi. 

Yahyanın Ali Saip ismini ortaya at
-nası üzerine polis müdürü Sadrinin 
kendisine telefon ettiğini ve ilk tahki • 
katın idaresine başka bir cephe verdiği
ni söyledi. Yahyanın bir meb'us ismini 
ortaya atmış olmasından ürktü~ünü de 
ilave etti. Bunun üzerine amiri bulunan 
valiye müracaat ettiğini, o sırada Ali 
Saibin fena bir iftiraya maruz katması
nı düşünerek incelemeler yapmağa baş
ladıktannt, neticede Yahyanın ağzın • 

NAMESi dım.,, Almanya da İngiltere ile berabe - ne mecbur oldu. Fakat kımse a 
Bundan sonra reis müddeiumumiye Müddeiumumi bundan sonra hukuku __________ 111!1____ !emiyordu. Yalnız ıslık ve "H~ 

iddianamesine ilave edecek bir şey olup cezaiye kanununun 160 mcı maddesini ket benden burlian aramıyacaktır. kem dışarıya!,, avazeleri işitili 
olmadığını sordu. Müddeiumumi Baha okudu ve İzzetin binde bir ihtimalle Tekrar edeceğim: Davam modem yordu. 
Ankan müdafaasının uzun süreceği yü.l de vatanda!ları mahkemeye vermesinin rejim davasıdır. Hamit Şevket, modem Yanımdaki Türk gençleri ''bi 
zünden iddianamesini okuyamaıyacağı - doğru olmadığım söyledi ve ilave et - rejim davasının klasiği olur mu, diye zim memlekette misafir sporcu 
nı söyledi. ti: "Kendisini men'i muhakemeye ka - iddia etti. Kendisine arıiyal ve modem e 

Buna kar"-ı reı"s ı"ddı'anamesı"nı· he - rar vermekten kun" menetmı""-tı"r' Bı"r · k k llarulmı tab. ra böyle yapıldıı:g"'mı hiç gönll 
:r • :r • rejim tabirinın pe u t ır· 

men okuyabileceğini söyledi ve müd - şahit gibi değil, huzurunuza gelen bir ler olduğunu hatırlatırım. • dik,, diyorlardı. ikinci 15 daki 
deiumumi Arıkan iddianamesini oku • avukat gibi hareket etti.,, MÜDDEiUMUMiNiN SON SÔZLERl da 4-0 Kanarlanm lehine b" 
du. Bay Arıkan bundan sonra sulh hl • Müddeiumumi bundan sonra sözle- üçüncü 15 dakikada Almanlar 

Müddeiumumi bu iddanames.inde ma~ I kimi Fethinin ifadesine geçti. Daha rini §Öyle bitirdi: az daha canlı oynamağa başladt 
kemeye iki yeni vesika daha ıbraz ed!- 1 sonra sözlerine şöyle devam etti: "- Elim vicdanımda bağırıyorum: lar ve bir gol yaptılar fakat ti 
yordu. Bu vesikalardan birinin Riyaseti ''- Çok umuyorum ki Hamit Şev· Bunlar hakkında verilecek bir kurtuluı men akabinde Kanadialılar da 

karan Türkiye düşmanlarına karıı sui- rar bir gol yaptılar oyun daha 
kasdı teyid eder mahiyette olacaktır. Al 

Beraat ederlerse de maznunlar kara ve sert oynanmağa başlandı 
lekelerini ömürlerinin sonuna kadar manlar tc \. rar bir gol yaptılar 
u111acaklardır. Elim vicdarumch tek- iki dakika sonra Kanadalılar 
nr ediyorum: 1f'!aznunlar suçluc:!ur- 6 mcı gollarını attılar ve o. 
lar. Elleriniz vicdanınızda olarak ka- bu sur;tle 6-2 Kanadalılar ki 
rar veriniz.,, 

Mahkeme heyeti karar tefhimi için 
tatil edildi. Altı saat süren bir müza-

:kereden sonra heyeti hakime, e~eli 

maznunların zabıta huzurundaki ifade
lerini ayrı ayrı tahlil etti. Esbabı 

mucibelerini bilahare, usulü muhake-

zandılar. 

Bu oyundan sonra İsveç A~ 
rika maçını 2-1 Amerika kaı 
dı. Bugün son ikinci seçmelere 
vam edilecek ve yarın final ııılı 
sabakalan yapılacaktır. 

Diift &Jedi1e lıooperafllinJe ve liman 
miz bu toplantıları gösteriyor. 

tarife komiayonanJa toplantıfor yapılmııtır. •almferi· 

me kanununun verdiği hak üzerine bir 
hafta zarfında vermek üzere maznun
ların beraatlerine karar ,verdiğini tef
him eyledi. 

Mahkemenin bu karan üzerine, ha
%lr bulunanlar: "Yaşasın Kamil Ata
türk!. Yaşasın Kamalist Türkiye.,, 
diye bağırdılar ve heyeti hakimeyi he
yecanla alkı1ladılar. 

KROS IANTRI ŞAMPIYONASINll 
UÇUICU MUSABAKASI 

r .. ICflfU planörlerinin AnkaraJan Eıkiıehlre gidip g~lcliklerini yazmıttılt. Yukariki 
'llanörle giden gençleri tayarecüerimizle bir arada hareketten evv~l ve Eıkiıehire doğra 
prii,)'onmna. 

reıimJe 

uçarken 

.. ,,. . 
Atatürk yaradılrtm insanlık alemin· 

ele en yüksek varlığıdır. Her ~yin 
üstünde olan bu varlıia el ve dil 
uzatılmak •öyl~ dunun, böyle ~hin 
bir dütünce hiç bir yerde hiç biT ya
ratığın hatır ve . hayaline gelmemeli, 
bizzat dünyadan böyle bir kara dütün
cenin vücudu ıilinmi•, kaybolmu' ol· 
malıdır ... 

Bütün Türk alemi, bu kadar ağır 
bir ıuçun cezasız kalmamaamı ne kadar 
yürekten itterıc, Atatürkü batti bir an 
rahatsız edecek bir alçaklıim böyle 
di~ünülemez bir hale aeJdiniiini de 
ondan daha derin bir heyecan ile İlter. 
B. . ..1-?.....~ :ı·-=== L.. ..1. IZllll ....... !!'......-. .a.ar .. 

htanbul atletizm heyeti beıtıaıJıl' 
dan: 

1 - İstanbul k~os kantri pmpiy~ 
nın UçünçU müsabakası 23 'ubat ~ 
gUnü Veliefendide yapıla~ktır. 

1 
2 - 3000 ve 5000 M. olarak teıblt , 

dilen mÜQbaka iki mesafe olarak 1' 
pılacaktrr. I 

3 - 3000 M. 11 de 5000 M. 1 t.%5 

başlıyacaktır. . ti 
4 - Atletler Sirkeciden 9,30 trenıle ı 
reket edecekler, Yenimahalle ista•f' 
nunda incceklerdir. 1 

5 - Otobüsle gelecekler Yant itli 
yonunda inmelidirler. jl 

6 - Krosa iıtirak edecek kliiplel ~ 
-2-936 akpnu 7 ye kadar tDfll ~ 
atletizm heyetine müracaat edere" 
maıa1eqm. ekbe'ılırlas;. 



Film ve Kaırl 
• Sinema programları, • bilhaıaa bu 
~tına mevsiminde - pek geliti güzel 
'fİtiyor. Şehrimizdeki sinem3fann 

Prorram deği§tirmeleri, İstanbul hava
llııtıı bir teviye gitmeyişine nazire ya
Pryor adeta .•. Hiçbir sinemanın progra
~ın §U Teya bugünde değişeceği 
)olunda bahse girmek, ihtiyatlı davra
:: sayılmaz. Bakarsınız bir film iki 

ta, yahut da iki haftadan bir gün 
~kıik veya iki gün fazla, programda ka-
r; bakarsınız, daha hafta tamamlan

lıladan, mevcut yeni filme bir eskisi ka
tılınıştır. Bu film film katılı~, onbeı 
~ gösterilen yeni filmler için de va
l'it I. İlaveler, hazan kuvvetli olan tek 
~~l~, programı, gene kuvvetli bir film
dir ikı kat kuvvetlendirit mahiyetinde
lr • aına... Çok defa da eskisi, yenisine 

01tuk değneği hizmetini görür. 
liulisa, sinemalar, belli olmayan za

~rda bu yolda ve hatta velce 
~~tcrUip de programdan kaldmlmı§ 
iki cıki fümin yeniden programa alın
~ yolunda, akıl ermez gibi görünen 
~eler yapıp duruyorlar. Bu hafta kar 
~tınaıının yaptığı süreksiz baskın da, 

programlan yerinde saydırmak 

~ ~ılanna soldan geri ettirmek se-
. bı olarak ortaya attı! Tabii, bi
~n~i viziyon film ortaya koymak adet
Crı olan sinemalardan bahsediyoruz! 
. Yukanda "Akıl ermez gibi görüneri 

Cilveler,, dedik. Evet, vaziyet bir bakı
ltıa böyledir; zahirde S""' 
"~iyetlerl "Acab:ı hangi sineırt3ya gi· 
~Yiın bu hafta?,, diye araştıran seyirci 
~· taıırtıcıdır. Fakat... Bizim yaptı
~ınuz dosdoğru kritikleri takip edm
d~~· o kanaatteyiz, ki ıaıınmyor, tered-

Ude dil§rniyor, ıinema1ann o "Akıl er
lıtcz gibi görünen cilveler,, inin hakiki 
ltıanasını. kolaylıkla anlıyorlar r 

Prenses 7a~71ıml 

Yeni üç filmden "Sümer,, deki, Joze
fin Bakerin bir filmi.. Cazibeli zencinin 
bu filminin asıl ismi Prenses Tam-Tam 
dır. "Siyah inci,, den daba orijinal bir 
isim şüphesiz. Bu isme, ince yıldızın 
bir nevi lakabı olan .. Siyah İnci,, yi kat
mağa mutlaka lüzum yoktu bizce! 

Jozefin Baker hakkında, İstanbulda 
daha evvel de sahnede ve filmde gerdü
ğümüz ve bilhassa sahnede cazip hu
susiyetine hayran kaldığınız bu eşsiz 

hiç şüphesiz tarzında eşsiz - yıldız hak 
kında, uzun boylu aoz söylemesek de 
olur. Burada yalnız bu filmdeki Jozefin 
Bakerc ve onun bu filmine dair ı::;z ııöy
liyelim! 

Edmon T. Grevilin r:~ze et•'i:: ve 
Artür Nisotinin müzilCal direktörlüğü· 
nü yaptığı bu filmde, Jozefin "Baker, 
birkaç defa şar: ı ıöyliyor ve birkaç de· 
fa da dansediyor. Bu iki cihet i:in bol 
diyemeyiz. Tonu tatlı bir hüzün ifade· 
~den o sesi ve o ıes nhibinin çalfik 
:ınsedi§ini ... Bu kararcık r

1 .1r:.-· v-: 

ı kadarcık görmek, yetmiyr:-. 'Rur.un
., beraber, doyuracak !:aclar bol c'. -
masına esef eUiğimiz bir kaç şarkısı ve 

·.·kaç dansı ile o, ... ve onun oyn@yı§ı. 
Bize bu filmi sryredcr~-:{1• ya:~ı:: bu 
'.adar ıey zevk verdi r 

Zaten bu kadar şeyden başka ne v::r 
ki?. Bir noktayı unutuyorduk. Ra=anın 
sarayındaki revüde - görülmemiş şey. 
ler değilse de • bazı hoş sahneler P.ksik 
değil. Ust yani? Alber Prejan, J:rman 
011ey, .Viviyan Romans, Jorj Peklet, 
"":.ober Arnu, . Gak • l:ın, fı~an ... 
Bir yığın kalabalıktan başka bir şey de. 
ğil doğrusu... Hepsi birden, top yekun 
kuru kalabalık r Cazip Elen Yıldızı Zozo Dalmasın Benzeri! 

Biribirine benziyen yıldızlar serisine yeni bir ilave: Beyoğlunda "Fransız Tiyatrosu,, nda verdiii 
operet temsillerine akın .kın gidenlerin, kendisine hayran kaldığı cazip Elen yıldızı Zozo Dalmcula 
yukarıda bir pozunu gördüğünüz Amerikalı Aıtrid Olvin arcurnda o kadar yakın bir benzeyİf var ki! 
Bilha .. a .yiiRıa göz rJe qiµ kenarl C1Tına radgelen tarollannll"9 adeta q bir ilcule! 

Neden böyle?. Ortadaki gayet dar 
ve basit bir senaryo... Bir muharririn 
roman mevzuu aramak için Tunusa gi
qi§i, 9f.8da Ovj.qa isıpinde bir Arap kı
zına raatlayıp, onu ctilt Cdtıl ~bir ta
hayyülle giydirip kuşatıp Parise gf>tU-
rüşü, Raca ile gezip kendisini kıskandı-1------..... -...... ________ _...._ ____ ..,. ___ ..,_ ___________ ..._.,.. __________ _ Bu hafta yalnız üç sinemanın prog

?'&ıuında yeni film buluııuyor. "Sümer" 
~c, "Saray .. da, "Türk" de ... ''Siyah İn
e~ = Prenses Tam - Tam,, "Bir krıgece 
1

1ınin RUyaaı,, ve "İngiliz Ajanı,, film· 

ran karısını onun da "Prenses Tam - Brus Lokhardm hatıralanndan mevzu c. "AI· vı k ' filme .. Zevceye kat'Jı hususi katibe,, a-
ka ıar k ıı b" .. ın, ırı ırna, .nı ar . d k 1 c· 'fam,, diye tanıttığı bu kızla kıskandırışı çı n a yap an ır senaryoya gore ı ta ı mıştır. ın Harlo ile Mirna Loy-

ve neticede kan, koca birleşince, Arap çevrilen bu filmde, Bolıevik ihtitalinin Cin Harlo ve Mirna Loy bir arada... dan hangisinin zevce, hangisinin hu _ 

erj.,., 

Efza Lançeıterin "F ranhenıta • 
3'ıti11 nifanlm,, /ilminde anormal 
"iti tipini çok benitMeyifle bCJfar· 
~a ifmet etmiftik. Gördüğü · 

raim, onun bu filmdeki ekaan
f>ilt bir pozuna aittir. Kendui 
CQrt, La/tonun karı11dır. 'Altı ka
"le Krel,, Rlmlnde Sekizinci Hanri 
"ollnl ytıptın kocaaile birlikte oy-
~' IUmJe KTalın kel aıını keı
fiı.rt.eclifi lıarılarından _. biri ol-

kızının Tunusa dönüşül Roman bitmiş- kopuıundan parçalar mevcut .. İhtilal, ve aralarında Klark Geybl! Seksapeli susi katibe olacaktan daha belirtilme -
casusluk ve sevgı· kan·•a. mevzuda bı'r olan iki kadın ve ~etin bir erkek, tek 

tir, muharririn hayalinde Parise götü- :s- :ı mişl. Bir şayiaya ıöre, iki kadın yıldız 
film.. filmde! Henüz çevrilmesine girişilmi -

rüp getirdiği Ovina, bir yerli ile evlen- arasında bu hususta anlapmamazlık bat 
. yen, fakat girişilmek üzere olan bir 

miş ve anne bile olmuştur! Filmdeki casusluk entrikası, fazla göstermi§. Bununla beraber, ihtilaf pek 
filmde işte bu üçü buluşacaklar 1 

İşte bu yarı hakikat, yan hayal karı- dolambaçlı sayılmaz. Bu film aktüele yakında hallolunacakmış ! 
Amerikada çevrilecek olan bu yeni 

şık • ve hayli karııık ! - mevzuun mah· yakın hadiselere dokundukları için ala· ...,. .... 111111 1111• 11 •• ,. ... _...,._ .... -"""11 .. ___ ...,,_1111 

dut hatlı senaryosu, artistlere büyücek ka, mullayycl bir ülkede geçıeydi, uyan- "İngiliz ajanı,, nda kuvvetli olan, Bu filmin bir hususiyeti de, Klark 
birer temsil hiBSesi bırakmamıştır. Göze ka, muhayyel bir ülkede geçseydi, uyan. temsil tarafıdır. Kıymeti, asıl buna d:ı· Geyblin Bing Krosbi tertibi şarkı aQp • 
en ziyade çarpan Jozefin Bakerdir ve . dıracağı alaka daha eksik olurdu! yanıyor. Bizce böyle! lemesi olacakmış. 

o, yukarda dokunduğumuz gibi, sade 
~la ve danı yıldızı olarak değil, aaf 
ruhlu, melankoli duyan Tunuslu km, 
film yıldızi olarak da iyi canlandırıyor., 
Onun bu artistlik tarafını geçen sinema 
mevsiminde "Saray,, sinemasında gös
terilen "Zozo,, filmini anlatırken de .be
lirtmi§tlk r 

Kış Rüyası/ 
''Bir kış ııecesinin rüyası,, ismindeki 

film, "Saray,, ıinemasmda .. Riprd Bo
leslavskinin rejis8rlüğünü yaptığı bu 
film, bir komedi filmidir. Senaryo Er
nst Marişkamn, müzik Hans Grot,.nin .. 
Riprd Romanofski. Magda Şnayder, 
Volf Albah - Retti, Gustav Valdav, Teo 
Lingen ve daha bazı artistler de, film
de ro( alanlar •. 

Almanlar, komikliği sululuğa ka~mı
yan, cıvınuyan, hatta emsali arasında 
ağır baılı diyebileceğimiz mutedil ko
medi filmleri ortaya koymakta çok da
fa muvaffak, olurlar. Mutedil, münis ve 
s·cak 1 "Bir kış gecesinin rüyası,, filmi, 
işte böyle filmlerden biridir. 

Roller hesaplı dağıtılmış, temsil der
li toplu, reji de elverişli... ve bilnassa 
senaryo gayet iyi yazılmış. Vakanın 

yürüyil§ü, girift ohışu ve çözülüşü, aşa
ğı yukan mantıki bir teselsül takio edi
yor. Bu bir komedi filmi olduğu halde 
bu vaziyeti temin etmek, Emst Mariş
'·anın bir başkası olarak kaydc. değer! 

/ngiliz Ajanı 
"İngiliz Ajanı,, bu hafta "Türk,, si

neınasınm göıterdiği film. Rejisör, 
Mlhael Kurtitz, oynıyanlar Key Fran
sia, Lcıli Ho,-ard, Wilyem Karg:ırı ve 
daha baıı artistler ... 

Holivud ~Modasana Uygun Şık . ıu Giyiniş: 

.,.ı.,. Diytrih, orfallalıi Hater Di)'ll,, 
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JSTA'K9UL - 18 Uni't'miteden na

kil. 1nlallp dersi ev: Ke;.ı Tencir • 
Arkadaşı Ferdiye dert y.anı . yerim~ başkaSinı bti1acağıım sa • pk), 11 opera parçalan (p1'k) 19. ha· 

yordu: myordum.·· - berter. 19,lS muhtelif pıi ·-paiçaları 

- Azizim~ büyük bir iztirab i- - Oyle mi 1 A§kolsun !_B~ ba§ pWt. 20 Triyo atiidyo an'atklrlan ta~ 

AIDJanYad·a yumurta 
~:Sarfjyatı .· artıyor 

' rafmclaıı. 20,30 atüdjô ormtralan. ı ı . . 
<iİndeyim. Galiba kanm işi sezdi ka.'3ile görii§cce~in dente.kJ . 30 900 

haberler, Sut 22 &il aonra A _ Almanyadan ao~ haftalar içinde ba· ve t:t ile bpan~mıyan ihtiyacınırı l""' 
Bana söz söyleyişinden, bakışın. - Sus, yavaş söyle. Ben ko • nadolu ajanMnm bRteler mahaıu ita• zı yumurta noksanlıkları olduiu bildi· m'-!rtaya tcvcihindcn ibaret butunınııl' 
elan şüphelerini anlıyorum. . Bir camdan gizli olarak senden baş • ndis attYisi ftrilecelrtir. • rilmitti. · B~ noksanlı~;,~ nedo iİe- tur. • -
ı.,rün beni takib-ederek suç uzerin· ka kiminle gör.üşürüm? .. ri ctldiğini t51bit etmek için Almanya . • D ikkate def er ki~yumurta talep "' 

N kon]uitur ıerviıi bazı • araıtınnalar iıtihlakinin artmas·nda fiyat dahi teil 
c.le yakalamasından korkuyorum. - e bileyim sevgilim? Başka B Q R S A · -, . yapmıf ve aldıiı rttke~cri r.cıretmİJtir. ,rapmııtır. Şöyle ki yumurta fi.yad••· 
Dii.15lin bir kere! Jiı1ide ile bul11•a.. s.µu . bulacagı-nı sanıv .. ordun deme- _.s.ı - ~ . Bunu ıu ;aatrrlar vardır : geçen yıla kartı orta hesap '1ı 6 kalP" 
c~ğım sırada kanını karşımda gö. din mi? . 17 • 2 • •H . "Almanya yumurta piyaÜlarmdaki . ucuz olduğundan halkın satmalma 111' 
riirsem kopacak rezalete nasd ta- . Şükran oturmuştu. = ' • t pm .............. ..._ bi1J hoklanlıiYı geçici bir vaziyettedir. vesi artmı~tır. Piyasada yumurta n~: 

...... • •• ,, ... • , d , • I , hammu.·ı ederi_m. Y:a zava_llı Jüli • -Bak, dinleFeni_ icigıw·m. tçim-g~~~~~~~!,!~~~-.-ll 1ftanlık en tt>k büyu .. k ...,},irlercle du- sanlığınm e.n ıon ve fakat en b w& 11 .. h J , ..,.,ı•ın-. .r ~· 
decik benim yanımda yer1ere geç. de bir kurt var. KQCamm burada ytılmaktadır. Çünkü yerJ.i ~ctimJe tim- diğer bir sebebi de. ahalisinin c.n bif• 
mez mi? bir kadınla görüştüğünü haber aı. ,. ARAL.AR dilik köylerin ve küçük ichirler\rı ih- yük bölümü sanayi ve madencilik1r ~,. 

_ Bu çok kötü! Fakat çaresi dırn. Her akşam .bir defa geliyO. •Laedra • •"11·· •""8aa · · u.- ~ Jcapatılımktadır. Yumurta nok- lıpn Sar havaliıinin ikincikinun t93J 

bulunmaz değU. rum; fakat henüz tesadüf edeme- ::::-1' ~::: == ~= ~irnın bqlıca sebebi, Almaııyada de Almanyaya dönmesi ve iSO bin ,,a. 
· •Vlfl'IOY• ti.- ipizliğin azalması, yani çalıpnlarm ve fus tutan bir halk kütlesinin bu kış ~ 

- Nasıl? Bir şey düşünüyor - . dim. Ah, bir elime geçirsem.. == . ':i: .. Badlpfft. 2D.- dolayıaile para kazananların aaymrun defa olarak Alman yumurta müatdr 
san Allah aşkına söyle. Beni ". bu .-- Ne yapacaksın? Yanındaki •Atma • ifı. _ •Bnret ıs.- çoplmaaile Jıa1lım atın almak kuvveti- lik.Jeri arasına girmesidir. 
kabustan kurtar. ~dmın saçlarını yolacak, ~ •Omenw b'll.- • ....,... »- nin \ie yumurta ur.fiptınm artmaaıclır. 

- Henüz bir şey düşünôüğijm bir'lezalet çı~a~m değil mi? =~ :: ==-•• .: : Hateuki, buna karfl aatt:; e~çm yılca· ROMANYA HÜIÜMETİtltl İli ~ 
AYUI IDITEIJA11 yok. Amma, yanna Kadar Allah Bünu sana yakıştıramadım. H~ • p;_. _, _ • 2 • • -. .., kinin aynı kalmıştır. Kıt eanaaın~ pi· 

kerim. Herhalde bir kolayını bu- zavallı Şevketin sana ne kadar ••ok...,_ ~ •... yasaya çıbnlan yumurQ!ar bir van- Romanyan·n itk 3 aylık dcYreyf' JJ 
lurum. Se·n merak ·etme. bağlı ol~~u ~Ji: anif.yam.adın c1ai1 dabiJde istibat' edilen; öte yandan kontenjanları p~k yaand· 1ildii'i.'ecd°' 

Y... d" Şevk. . -1..: -'·- ' O d hHL-.. • ~ı ,1&Zın aoğuk: ardiye}Jrde yatını.o ve tir. Roman}•a ulusal bankası hidayetti 
cer ı, etın QllU.bir.ard.ACS" mı· n~ sen ~ ~ ~vgibsi ~de her zaman i~ edile celmckt~ ,.......u 

da.~1 idL Daima samiini VIUl!l~w:.. ohna&iu!a . in!llmn. "'. orsun_ • . _r~k !.1· maııa d 'ba . . • ar.c:ak 2-3 milyar ıey niabctinde OU"'-
., ~--y _ ~~~J VU ~n r an 1 rettir. · · · vermek iıtivordu. Bu miktann artcrılr 

lar, birbirlennden hiç ~ ayrılma • hal®ıam_ ~ 1faber aldım di- 'Bu ~ yapılan !tfıalit ·gesm klf ki cağı kuvvetk umulma.ktadtr. Banued' 
ınışlar, aralannda su sızmarİıqtı. yôrsun. .Olur a sizin saadetinizi idial~ttan biraz fazla iae c1e tam yd iti- bugünkü vaz:iydi yalnız Ra~ 
Şevket, Şükranla evlendiği zaman -~nan ~üZeiider_ 1ok _mu.P.D- bVile 1035 deki ithallt, 1934 !tha.litın· ATUaturya ~linıio pengo. doti, dr•.,,.; 
e n aziz arkada§ı diye Ferdiyi tak.· ki 1 Sen ~Uı ~r -~ . old~ <lan hayli noksandır. Soğuk udiydel'de İniçre frangı ve Çek kron~ ver.mel' 
dim etmişti O zamandanberi ev· halde böy~-~ylere·~ !llup ina. saklanan yumuttalar ke cerek 193.S de rnüuit olduğundan ıimdililı: bu. ü11tı-1d' 
J • r ·ı d n.1.. . nıuorsun' ~k t ..... _.. ,__ cerene 1934 de aıafı yum.ı 81ftl nil- den yapılacak ithalita dair müracnt!t" enne ge ıyor, aı e en sa...,a.n:yor • ., . • ,,.... ... ..,_e sana.-9& 0 aw .bette butunmuı olup her yıl için 360 
du. İkisinin . de birl>irindeıi ayrısı: dar büyük b_i!' ~ ~ . tapzyor ki e .S H A M milyon tane kadar tutmuftur. Ha!b.uki • ::: ~=~e:u::~:· :!e:!: 
gayrisi yoktu. En giZli işlerde bi- seninle aramızdaki ·:. münasebetj '- ••• • n.,., . v.w henüz 1935:-9315 tıft batlarhn nisbeteıı deler ancak birkaç 1".d t.a .zarfmc!:o .eti' 
le sırdaştılar. aklına bile gefirmiyo.r. O da sen- • .....,,. .. ,., çm.to IOIO ~ha az ithalit ,.apı1maa dolayısilie • lebilecektir. g35 in aon üç ayt k ~ 

Ferôi, Şevketin Jülideyi sev ~ ·-:den şüphe etse... . ·aeJ u• o.,.. Del.. ooo piyanya çokça ıte>ğuk ardiye yumurta- ame ait olup el'an •erilmmU§ olan ;.-

d·w· • b 0 Ş""kra b . .,.. Ha)'rlJ' jJ(ll) ~ Dlf._ 0(1) . 
ıgını iJiyordu. Bunun Şükran u n u son sözün tesiri .al , u:mez Baıılc ~ t r> eaıya ooo ar çlk~ ve .ardiye1criıı mew:udu - hal rnüuadelCS"i, teabit olunan JDontcd" 

tarafından duyulmamasına o -da tında düşünmiye. başladı.. Sonra u. 8fa'orta • .oo ş..i:_k m. ecza o~ daha binici lcinun 1935 de t&ınimıen ;anıar dahilinde 934 ün birinci 3 ay~ 
elinden geii:liği kadar..<;alfayordiı . dedi ki: . · .: . ,.. · ·· · ···. · Ponomcmb ·a.f!J 'l"detOD · ooo bitmiıtir. Buna ka~r 1934-935'yrlr &çiti dnrai isin ftrilecektir. 

- ~ iofuk ~diretere yatrnlnııt c,ı.;,· ımllar tna 11 rn111 
Fakat şinidıi arkada§ınm anlattı • . · :.-- OyJc .ise gideyim. letlkrazllır Ttllnlller tt .pbat 1935-sonuna kadar· ihtiyaca RUSY• 1111AL cı um Ullll 
ğma baKı1ac:ak- ol tırsa yaimda·llif. . - Hayı.r, Şükraneığıin gide • yeıifniitti. · ~ ·· · · · MIKf ARt 
rezal~t~~~ ~~k. Bli • -:yim cl~J.Pt ~de!~;:~~~ .... ~ .;; c.:.Ote yaaaan:.~rli~:da~3~. ~: Rusya393.5 acnesini.ıı ili.!.9 .ay.ı · 
nmı on.une geçmek'"1aZiiri. I:azıin .:at:ıioh-u,?~ ... ~~l:A~liı~ .~ıam,.,- . 31:dl1\dakin.ob ,~~:~~~ • .. . fiıı~ -zı.733 ton metrelik bakır it1'-
amma, · ric· yaııncak, füisıl . bir~bl · iiıiz. ·~: :·· :. y-ç • ~ : _';· :·· .. ·." ~. • •• · Bu üç nıe .. w araıtın!mumda-ve ey.kmiçtir. Bu baJacBiriqik ~ 
bulacak'. pkadaşmdan= ayn1dı:k-. · . : - Ya _Şevket? . -. . . . :· . ~ mütaleasından anla,İldrğı nure piyasa-. lıiiJnimdleri. cenabt Amerika. ae~ 
tan sonra hep bunu düşünüyor . - Şevket İl}eşiuJ, eve· ancak r.a son aylar lsiııde 9karılm yuıİıurta Alınuya. Ho1anda. ~~. 'O" 
du. G_ece de kafasını bununla yor:. saat onda gidecek_ . B~a .. ucn--_avıp ını1cJan zannedı1difi · cı"'bf _az olmayrp. nada ve Bnyük rritanyadan .atar..., 
d S dumanla - eı·. "- · ·· hattı ıescn yılın aynı'aylanndald arz· 

u. ı~n .. n ~- · söy1~mi,Şti ~ep bu:a~. 1:Jiraz. dip: T k •· ŞAU dan da 'biru fazla olmuıtur. Şu halde 
dan hır ilham almı~ gıbı .~ıım m~- lendıkten.soll!a .size .,gidip . ~ber a vı• ~ Şubat 19 Şubat bu. Taziyet .al~~ yun.ıu~·.not.unbgr 
saya ---...ı ''B k l k --1..4.:: .:..... • 4 Zilkat1e j ~i!bde .,. • 

"-un.tU. u, Ç() ~ ,- Çt' · ve~e~u.w. · r • • • ·GGD dalilD • 
6 

ÔJ- '6 ftÖ duyu'\maıının sebebi, ancak talcbftı --.e 

keyifli olaca~,~ diyordu. ~ket~. . Ferdi, e~i gÜnü Ş~vket~. Gibi batıp . 11.4D 11.47 iıtihUkip fazlalrfrnda ar~abilir. Bu 
k_arısmı.n .takibm.<fen kurtartJ\ak· ı- : ko.rktnin_ı rez. aletten. kurtuloogun... u .$.&~ ~· . _ 6 08 6 07 huauıta rol oY,nayan, "ayni yumurta i.s· 

bu1m -..et'!" • otıe......, . '12.!8 • 1!~ . 
çın en 1~ ç~ uştu~ · · . anlattı. K.ansmın. gelip,aı~dığını, .bclaal... . ~~ tihl'kini artınıı imo: iıe piyaiada"aon 

. Ertefiı gumı arkadaşına · dedı ~ kendisinin pııu .temin ~derek eve ~....., !1;46 ::::; aylir i~iııde istenildlfi kadar yağ ve et 
kı: . ·. . ·. . gönderdiğini şöy!edi. Bundan.son- Yat.a aamaa 1917 19.18 bulunmaamı ~tic:eainde . hal:krn yal 

Ne~am n :.ı ımaır · s .12 .!1.Jf -----_.;..---...:~----------------
• -; L. a ıçın ranuevµ 'V~l"i Ta.aypi progr~m-.d.abilinde hare • rıım ceçeıı SUAJert . 49 5Q · ' 

dm· . _ . . ket ·edilec.ekti ·Şevket .Jülide ile .TıJmblaıı~ 317 316 T 1 . •• b k ~ 
- tkı gun sonra, peışembe ak- buluşacağı zamanr ve veri Ferdi_, ..... _. ______________ , av a m usa a amlM 

şamı saat_altıda. _ ye bildirecek, Ferdi d~ Şükram o-
-NereCle bulupea&mız? yabyaeaktı. · 
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Romuftli:gitıiıiyeeebiniz. . c -·· .. ·· · larini yazniaya başlıyoruı; 
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- Olmaz Kanlım bir .hafiy.eJli .• Püıı '"' Fminöcıü mııı~suıda bir .._. (_..) ... 1,21 tertip ettiiimiz büyük müsabaka ba7aalar olana, &Jl'IC& ._,... 
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U ıu.: ,ge , ıe~ eeDPl n~~~e U'umc1a a&Ub nmın&anbed bif ,.. p.,-. {lle;a) 21.U 11,10 w -• MM& mu~~-- s-n arı ..-.. ._po. a-aaueı • 
olduğunu JIÖyler, oraya gönderi .. ~ ~ Hatip bir ariWdet ~el .su_. MW filti _.. ,_ -bnaktacl.r. Buaları bir kaç ~onluk baanacek '-' 
rim. Salan ha. bu karan ağzm(ian bir ıün A.pı .;oıclan Çemmif. da • v...-... cifti 1W 1.-0 sün içinde yuacaltz. Şimdilik ~-
MkarmL yak•--. , .. -'•"• ..W tifd 114 UI teı1'it ettiiimiz esaslarda.n , t>ir 5- Ba ..-ı..bt.ra ~ 
,.. __,. ~ ..W Jilti· ~ IDO karını ı·ıaret ediyoruz: -•-L--: ile --L-ler -W-i1-"' Peqembe ılcp•ı Ferdi. Roz • Buna pek %ipte iman Asp,-~,.. --' ~ ~ ... :.- ........,_, uaım- •--
nuvarda id1 Saat albda Jülide ps K11PU ~~.bir~ ha. . ~ -.ı iifti· ı• = · 1 - ~ehir mmtakalara ayrı - tir. . _ _. 
gelmif, ŞeVketin balmıcluğu yere ~•'.bir akpm. tbnh~ Ra!'-9\ r...-..wiııWi ıa ._. lacak ve ilk ~üaabakalar mınta· 6 - 'Müut.b7& ıiı- i'P" 

··ru1erilm:..ı D.-1: 1wıı- Kaan illldde gç arka~~~ ':'ı~:;:;E:=;;;;;5;:;;;;=5;; ·kalarda yapılarak mıntaka lam· ,..ı.r baıiadea iti..._~ 
go • . :_ .. _:rı.ıa:-? ~ ~-- larak Hatlp'iınnahaUaine ~ w ı.;;; · J,İf 
dıa bir diaini ötekinm ii1tiJDe .at • bir kenara ~ Hatibi beklealli- 1 KONFERANSLAR J piyonları te.bit edilecektir. miz yazı 111üdürlüjüne ıe~ · ~ 
mlf otıJru7or, 1ipnmıı içiJor. ka- :re ...,_...., ... ans 9onra Cbpft .. ~. • ~ . 

1 
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yıtaız gibi duruJordıL BirazlODl'a dan ıelell.Ldblıt 6urine~ lllnraı ..•. OlffVEiijltt ilUk~. · ·ı :yin. edilecek ıünde hü~ük ~ir sa· Ye adreslerini yazciuabilirJer .. ~ 
kendilille doirıı plen bir. hayal atdank llit-.ıtaa 4'8,.mıltt bira. · ·. ~ ·-FAlWLTESINDE · loncla sem llliisahakalan yapac&k- 7 - MieaMka1a i!f.irak _.,-~ 
gördü. Bu Şevketin kanlı Şükrana nftan dl elJeriDde1d mplrlan rast C• · : Omweriiffe iktnat •e ~'1 •W,at eu- la~dır. · için hü- bir kawrt woktur. s.~# 
dL P'enliJi -6rfinee hayretle .ar' • le uplalpa~ hqlaaıqlırılır. tidl6lllr ..... ~dair ter- . . · ·:ı- ı ı 
du: . ~·tam en t1C11iJe p1rardıp feryadı dp etdli ı ııfeaa _hnla . "Tarbm" 3- K•zıain amatör taYla pm. '•KURUN,, okuyucmu 0Jd11 
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~- t ....._ ..... bal - --~- ™ --~ ....,, B. Amm .. .,,. taiafmdml 21 p&!'& h~eıi 4e ,•.-ilecektir. du aonuna kadar nqredec~9"'. 
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inıalde Habeşler bir 
ağliibıyete uğradılar 

iz mirde 
(U tyanı 1 nci de) 

\'e bıuıun neticesi Ras 

den ::1_~1assa ord~an Tem -
taJıın!~ eceklerdır. Seksen 

araziyi batak haline getirmişti. Korkunç bı·r 
ttalyan sol cenahına karşı üç bin 
Habeş askeri Addfaşellinin cenu- • t • l 
bundabiryarmaha.reketiyapnıa.k cınaye ış eyen 
istemiş fakat göğüs göğüse harp • 
tan sonra püskürtülmüştür. M şu. Sabri hakkında kızkarde§i 

~ ın edilen Habeş ordusu
edj en beyaz zabitler kuman· 
~.YorıardL Habeşlerin gös • bat süktinetle geçmiş, akşam üze

'>arl ~hraınanhk ve ölümü is. ri Ras Mologetarun 9 bin askerle ~--::::;-:;::::-.......-~ ..... ~~~~~~1 
edişleri İtalyan tebliğinde Aradam dağında bulunduğu tes • 

Doğa ülkelerinde 

Geceyarısı Malatya 
istasyonuna vardık 

Tren yokuştan inerken kompartımanda tath bir 
sohbet \'e yanık yanık söylenen Eğin hava 1 

haı Yer almaktadn·. Habeşler bit edilmiştir. 
U taara rağmen fasılasız mu . 15 şubat sabaJu saat 17 de bü- Anadoluda tetkik gezisine çı f laıımızı tn·malıyoı ı·e biz 1\falat. 
en arruz1ar· yapmışla.rdn·. tün düşman mevzileri top ateşi al kan özel aytqnmızdan: 1 yaya kadar u~ı.unamıya ~.alışıyor" 
~~ İtalyan kaynaklarına gö- tına a1ınmış ve düşman da Ara • Fevzi Paşa durağındaki yarını duk. 
li~ anını zaptı Mareşal Ba • dam'm şark Ye garp ~;amaçların • saatlik mola rçabuk geçti ve tren f i\Ialatyaya 15 kilometrt! kadar 
~n~ Babeşlileıi hezimete da mevzi tutmuştur. mut.ad düdüğünü çalarak yola ı uzakta bulunan Elemen dike gel-
S<ı.fb a · Enderta taarruzunun Birinci ltab'&n kolordusunun düzüldü. Anadolu haritasrna göre diğimizi l\lalatyaya i;1eceklerin 
lar ası sayılmaktadll'. sol cenahı gördüğü çok şiddetli Seyhandan itibaren hep Doğu ku· biletlerini almağa gelen tren kon-
aneşaı .. Ogadende gazetecile- mukavemete rağmen Ant.alo hattr- zeyi istikametini kovalıyoruz. Bu trolörü haber yerdi, l\Tdatvamn 
te a ~~r getirdiniz. Şu Ara- na kadar ilerlemiş ve öğledcıı mn duraktan sonra, trenin lokomoti- Akçadağ kazası. buraya: bir kaç 

~l'd Pasını bir türlü hazmede • ra bu hatta varmıştır. fi daha ç.ok Kuzey tarafına doğru kilometre uzakta bulunmaktadır . 
• , llın. Mideme ağrrlık veri - Diğer taraftan üçüncü kolor - ~aşını_ almış gi_diyor. Rakım git. Tren kont;o~örü izahat Yeriyor: 4 
i~,, .demiştir. ltalyan erkanı. duda kanlı bir göğüs göğfue mu- tıkçe mmektcdır. Bundan sonra \T'. h' d . . . " 
"esı b 1.. . . k·ı t d (K.. .. 1 ) . - naneşe ır en soma mı • l'la u zaforin büyük askeri hare beden sonra Aradaının gar • o ıncı ı ome re e omur er • · M 1 t- d • · d .. · \;re y 1 90 k·ı et d (K •1 ) yoruz, a ~ ya enız en 910 met;. 

· . n o açacağı kanaatin binde Habeş hattını yarnn<:tıı. o zuncu ·ı om re e eçı er .. ks· kl·k~L)a· F . p . 
J:lun ı :.' d k1 k 4'> • • kil re yu e - ı .'t... ır . e\rzı ~ 1!."" 
. una beraber bundan Nihayet Habeşler ric'ate b~s • ura· arını geçere ... ıncı o - tas a· 2- 0 b l · n· b 
!nınaı --..: t d (El .. 1 ) d ... 1 yonun an ~ uçu ~, ıj·ar e. 

e h cephesinde geni~ öl • lamış ve ric'at esnasında topçu a· ncliıck reB e 
1 01\~ u uragınakınged · kirden bir. o kadar uza.kltktadn·. 

ar:ketlerin, yağmurların 1 d A d d -. urası, J.araşa en ya u· B' -:.: !\' 1 t d G 
geçılm b. h 1 k teşine tutulmu~ ar ır. ra am a.. Sabrlnln ynraladıfı Au.: kard,.,,.; raktır. Fakat ne yazık ki bu hat ıratz24 .. ~nra .. J.a ~ ya. ayı.z.. :rece, tıH..: .· ;r ez ır a e oyaca - gı"' daha bir gece evvel Habeşler ..,.. saa 

t. :'"ClSindan bitmış· sayılabı"l°"" Fitnat hcutahanede her nedense Ma~ı::: k~basından . ·· . . . .. . · ıı de · · ' ~- tarafından tahliye edilmiş bulu - ·~ ,.- K 1 ki d k k 1 ~ ılerı sürülmektedir. lzınirde Kahramanlar mahal • oldukça uzaktan geçirilmi~ir. . aran 1 ar a 0 Y1:1 ruıne e~ 
~ ~ llluhabiri Ambar Ara nuyordu. lesinde babası Ahmet Hilmiyi öl- Maraşm bu hatta küçük bir h~tla ~kil eden a~~:lann arasında tek 
. a erinin fevkalade ehemmi· Ras Mulugetta geri kalan kuv düren, krzka.rdeşi Fıtnat ile polis bağlanması l\faraşın çeşitli ha • tuk rşıklan gorunen Malatya ya.,. 
. ~~ata anlata bitirememek- vetlerile cenuba doğru kaçınış • Hamdi, fırıncı Mustafa ve amele kundan ge;ekli kalkınması üze mbaşnnızda ve biz kübik mimari 
· ~urası ~lakalle ile Amba tn·. Yaşar oğlu Yusufu yaralıyan Sah- rinde şüphesiz ki büyük bir tesir ~iç~mde !apılmış durak bin~n~ 
h· Tenıbıen arasında en yük Habeşlerin o gün verdikleri za.. ıi; hakkındaki hazırlık tahkika • yapacaktır. onu~deyız .. Sol~yan trenden ıne. 
ır mevkidir. Dessi ile şimal yiat fevl-.-aladedir. ·Ve bir kaç bin tına ait evrakla müddeiumumi. Trenimiz bize Maraş kasaba rek ılerledık. Dır çok hamal ve 

• b o .. rdusunun bo··ıgesı·nı· bır" bı"· ki-:.:ı· tahmı·n edı·ıebilir. İtalyanlar· likt b. . .k . .. te . D .. d .. • bekleyici kalabalığı her yerde ol· ~ :.' en ınnci müstantı lığe veril. smı gos ıınıyen ve oguya og- .. . . 
l~raııryan yegane yoldur. !tal- ise harp sahasında hemen hemen miştir. nı birbiri üstüne yığılarak uzayan dugu gıbı trene ~şuştular. Alan• 
~ askınıara mani olmak i · tek bir ölü bile vennemişlerdir. :Müstantik; baba katilini istic- mor renkli bir dağ silsilesinin gii· dda rbşık_çok azdk 1

1
' bbula~ ışıklı_ alab~ .. 

liak .. ko··yıen"n at 0"'1 den sonra cdvah go··mıek tın• h"tl . a· 1 k • • . .;ı be ld k a u ınsan ·a a a ıgı, ganp ır ~ e eş ver- g e U4o1 • vap e ış, şa ı en ın eme ıçır. neyınuen ovaya nzer o u ça ge- di d tst 
ır. lileh müfrezeleri Ara.dama çıka .. davetiye göndermiştir. Sabri; hfi. ni5 ve çok münbit bir vadiden ge. mb_anzarateatk~k yokr .tu. k 

1 
as.dvo~ 

EBENl r k ttal b - reknıiştir ı ... b b k d' · .. · Tr · 1 ınasmı ı e va ı a ma an N TAFSiLATI ra yan ayragını ~ • a a asmm en ısıne tecavuz et- çıyor. . en :ışyar an gece yarısı B H .
1 1 

. a· .
1
• . 

B ·· · li enup ve ce ı· .. · · ·· ı kted' F k l\" 1 t b·ı .... . . . .. . a)Tl m uma gır ı ve l ave e~ .. ata, 17 (KURUN) _ 9 u mevzun JŞga c - ıgını soy eme ır. a at ayni ıa a yaya vara ı ecegıınızı soy • ti : , 
tıL Mareşal Badoali'"'O bir nubi şarkiye doğru ileri askeri ha· zamanda ev halkının kendisini lüyorlar. Eylül sonlan akşamla • 1 

~rı nı h 0 
" reketlerde bulunulmasını mümkün daima tahkir ettiklerini de ilave nrun alaca karanlıklan üstümüze -Dostunı siz buranm yaban ; 1~01 ~z::~i~:e :;::n~:~i· kılmaktadır. etmiştir. Bir muharrir kardeş bı - çökerken trenimiz dar vadilerin CISISihız, şehre !Jeraberce gidelim. 

e)\?rdu. Ara danı dagı" etrafın- HABEŞLER BiR TA YY:ARE çağı ile ağır surette yaralanmış o- arasına girdi. Fevzi Paşadan son· · lki katlı 9lan binanın alt katı, 
k·~ bır çevirme harekti ya· DOŞORDOLER lan ve vaziyeti salaha yiiz tutan ra 54 üncü kilometrede (Köprü bir gara benzer. Buradan geçe 1 

llerdı::nto10 civarında birleşe_ Adisababa, 17 (A.A.) - Şi. Fıtnatla hastahanedıe görüşmüş . ağzı) ve 69 uncuda (Narh) ista& rek dış taı:aftaki alanda .beklhen 
~~d"ı. ~1 şubat sabahı birinci mal cephesinde, ttalyan tayyare - tür. Frtnat; kardeşi Sabrinin yap.. yonlanru geçtik, mütemadiyen tenezzühJpre - buralarda hiiçiik b1· 
~ hı~ dahı~ ınukavemete uğrama- Jerinin faaliyeti gittikçe ziyade - tığr müthiş cinayetten hala korku yükseliyoruz. Bir yolcu arkadaş : nek oton1oblllerine "tenezzüh , 
t: \( ğm k 1 .1 Ieşmektedir. Evvelki gün altı tay. içindedir. Demiştir ki: - Bu yükseliş, ta 169 zuncu derler. • binerek· şehrin yolunu 
~etleri · şar yamaç an e yare, Vallo, Regemeder mmtaka- - Kardeşimin işlediği müthiş kilometredeki (Viranşehir) e ka- tuttuk. Seyrek ı~ıklan bulunan ye 

11 hı~ · ışgal etti. Uçüncü kol sındaki bu··tün· ko··yıer u··zerın· e boın · t kJ Jd"k Id d ·· k h d b" çok balıcelen·n ve evlen·n a1 ·'· .. u;mcı kolorduyu himaye et, c.ınaye a · una ge ı ·çe çı ıra • ar surece - ve at ora an sonra ır _ ... 
ere olduğu yerde kalmıştı balar atmıştır. Ucciali mıntakası cak gibi oluyorum. Bir oğul ve Malatyaya girinceye kadar ine • smdan kIVrilarak geçen yoldan 10 

lij 0, ... da Habeş mevzileri şid • da bombardımana tabi tutulmu.7 kardeşin bunu yapmasına iht.imal cek-tir dedi. dakika sonra şehre girdik.. Kü • 
ı ı ~ top tur. Habeşler, İtalyan tayyarele • var mıdır? Gerçe Sabrinin kazan· -Seyhanda.n hareketimizin ilk çuk bir meydanlıktan kıvtılan te· 
1 2 ı:ı.b çu ateşine tutuluyor- nn· den bı"r tanesini düşurm·· üşl. er • d f k d 1 ·::. 1 ~ "" ~~ atta b · · • k ı d er az ı; a at aramız a pel\ö.ıa gecesinin yarısuu trende ve yan . nezziih bizi l\falat~ anın birinci ~naı.- - ınncı 0 or unun dır' • Bu tayyaredeki altı kişiden be g • · d E d f ~ - !l! Yüriiyu·· d d eçınıyor u. v e ona ena mua. smı da bir arıza olmaz.sa l\Ialat • sınıf otellerın· d'nn 'hirinin kapısn. ı-~lik şe evam e e • şi ölü olarak bu~unmuŞtur. Altıncı ı dild. · d d. -v ,,., 

ltiı0""'0 cenubu şarkisinde bir sı ağır yaralıdır. me 1\e e ığı e doğru değil ır. yada geçireceğiz. Ustüınüze çö - da b1rakt1. Fakat bu otel kapISJ 
,... ~etre 1·1 l · h .. Iüstantiklikçe tahkikata de ken gecenin kovu karanlıkları a • •4uı- eı· emış ve emen General Nasibu kuvvetleri, ye- " ece ..,..,.,t 12 yı· rro"t·ıgı~· ı'ttın· zabı • 
b <\&"le vam edilecek ve Sabri müşahede rasında artık tren duraklanm say g ~ ı=>'"'-s ~ ' • 'ta.lbı.1_.nıet gönnemiştir. niden İtalyan ileri karakollarına altına aldınlacahiır. mıyoruz. • tanın nizamına uyarak kapanrk. • 

li ~ bu esnada dağm şar. muvaf fakiyetli hücumlar yapmış • k 
ab(\ı:ı ku 1 1 1 • b d te · - - --- - - ----- Konıpaı .. ını,'"'"H" kı:ır.:rsrnaak·ı tı. B. Hayrinin U:crübeli ve alış an ~naı._: vvet erile talyan Iar ve Falan ne ın oyun a mız· . ~ ,uuu ·"4~ 

'

IH-t._-!l! §iddetli bir muharebe. leme hareketlerine devam eyle - latt civarında bulunmaşı muhte • yumuşak köşesinde Diyarbekir himmeti, bizi .o.tel ı:apısmda kal • 
~·~llşlard Bu d s· h · l a· meldir. Urbayı B. Şeref Ulug", beri trafta maktan kurlardı; fazla yoııılına.-~,..lil . ır. . ra. a ıya mış er ır. G 
~ erın takviyesı zarureti RAS DEST A ÖLDÜ MO? ayri. resıni haberler, muhare- :Maıatya • Sıvas arası nakliyat iş . dan, fazla zaman kaybetmed~n 
" ~o~~iş, Habeş mevzileri Cibuti, 17 (A.A.) - Ras Des- benin Ogadende ve Hatrarda ge • lerile uğraşan B. Hayri, solumda utelin agılan kapISindan içeri dal .. 
. ~~e harptan sonra işgal ta'nın ölmüş olduğunu Adisaba • neral Grazyani kuvvetlerile Ras Diyarbekirin ileri tecirnlerinden dık, Malatvayı sabah göziiylô gör. 
~l~rdir. llabeşler çok zayiat badan buraya ııelen bir AYtupah Nasibu kuvvetleri arasında cere. ve eSki bir aile olan Ge\Tfmi oğul· ıne'k üzere hemen yata.klarnnlZ3 
~ fa.,.ı -1talyanJann zayiatı üç teyit etmiştir. yan ettiğini bildirmcktediı·. tarından B. Fazlı, ötede Diyarbe. 
~ · c. adır A · r- Af ı kirde musiki aletleri satmakla ug ... - girdik. , ''llda E · ynı aJ\~am gol 1\1P ARA TORLA VELIAHD N HABEŞLER NE DiYOR? 

Kadri Kemal Kop llıe,....4 n~a~abeı· ve Endacor- . ARASI AÇILMIŞ! raşa.n B. Kem~lle kontışı~yonız. 
~~.d~ ~lrteıı .ışgal ed._ih·n· iş .. bulu· Roma, 17 (A.A.) - Adisaba_- Adisababa, 17 (A.A.) -1\la.. Gazianctcpten gelmeh.ie olal'ı .====~~===~~~ 

l~· -.:ı es b h k kalleniıı do~ru cenubundaki muha- B H · b' A t fıst .... ·k ·~ ı.oı .. ısa_ a uç.unc_u ·oı. bada dol!l.:.:ı:ııı şayialara göre, ,~elı· . ayrı ıze n ep rgı ı ram Kar fırtınaları 
t'i: uz d 1 ~ rebeler hakkında ancak şimdi tek tt• N ı · ~...... d ld " ~ •il ~eç . . enn en ı~rı hare. aht ile iınpara.toıun arası açılmış e ı. ' arı ısw.ı.i:)yonun an a ıgr • 

. tııı~Rıştır. Bu kolordunun o:duğundan veliaht sıkı bir neza - tük haberler gelmektedir. İtalyan- mrz yan tatlı yan ekşi narlar da 
k~llıaye asa· Gugsamn kuvvet· rPt altında hulundurulmaktadır. 1ar, süel bir hazırlıktan sonra, bu çerez sofrasını süslemişti. Her-
~t ~ . e ıyordu. ttalyanlar 1\f akallenin doğu cenubundaki Ha kes neş'eli bir konuşma hayası j -

Çankırı ... Fil os yo!u 
kapandı ~tlf ~~ni geçerek Habeşle RAS DESTA SAGDIR beş mevzilerine hücum etmişler· çinde bulunuyordu. B. Şeref Uluğ 

~~ ır mukavemetini topla Adisababa, 17 (A,A.) - Ma • dir. Siyah gömlekliler bu muhare- kendisine has konuşma üslfıbile Çankırı, 17 (A.A.) - Son fırı 
~la~onra Aradamm garp kalle cenubunda bir muharebe ce- beye geniş mikyasta iştirak etmiş anlatıyor, onun sırası bitince B tmalardan birisi kadm olmak ü. 
~%- dan bir kaç.mı işgal et- reyan eltie!ine dair burada hiç bir lerdir. Aguladan yapılmış olan hü Hayri başlıyor ve arada bir B. zere dört kişi donmuştur. lki mer~ 
~~ T~yYareler büyük faa. haber yoktur. cumun hedefi Habeşleri l\fakalle- Fazlının ısrarile B. Kemal hafif kep, bir knttr. 2600 da korun ö}.. 

li:ab l'fnL~~er ve cenuptan iler Ras Desta'mn. esir edildiği \'e nin cfrarmı terke mecbur etmek - bir öksünnedcn ~onra bu havalide müştür. 
~ lerı bombalamışlar • DeS5ie'ye J!Ötüriildüğü resmen tek ti. Çok şiddetli ya.Pmurlara rağ.. çok söylenen ve sevilen (Egin) Çankın, 17 (A.A.) _Son kar. 
~~~batı zip olunmaktaarr. men, ttalyan uçak1an da fa3l bir havasile türkü söylüyor, demir te- dan Çankm • Filyos yolu kapan-.._,tta iki kolordu istirahat Snn tehli~Jere S?Öre Ra~ Des+a. surette muharebeye_ işt.ir!lk etmiş- kerleklerin raylarla çarprşmasm • clı. Uç gündür kar makinrıl~ıile 

• Çok siddetli yağmur elan Sidamo vila~etinde olup Al· !erdir.. dan ~ gıcnttla.r arasıra kula&l yol actlmrya sa4.~lıyor. 

• 



• 

._ ı - nıuı ~ llfUSAT , .. 

DiL YAZILARI [KISA H ABERLllR ] r 

Arşitekt 
İbrahim Necmi Dilmen "Artrh. ar • 

choa, StKt6a, telMa, lllmt• wıimar,. 
•Örlerinİll etimoloji. monoloji, toaetılc 
ve ıemantik balmlllndan analiırini ,.,.. 
yor: 

AltCHfTECTE 
C.W..W. otijini olMak tiaerc 

Grelıf• otcteıu 9111teeıı (vl&it1etıla) 
göatetiliJ'Of. "Celilat 1ı9speeliit: Atkla 
+ ittet6n. 

xou ... u P.at Laro..e'u ketime 
fU suratla mı,. ayrıt.,_: 

Ardlos + te1nh 
Arka + iteeth = •ffre + e91111nıc· 

teur. 
1~ + tektaa = cllel + ou.ritr 

Celimelm Ttrtr imllafte yuerak a
timol•Jlk tdll~1 altale. a'IMtelim-; 

(1) (a) (S) (4) 

Adııll: af + •r + ~ + •il 
AııellM: •1 + ar + ô + • 

iW •'"S 1 la •Jl'I' ..,..... ... 1-'Jo 
!erilir. HdlıaW (t. y. r. k, 11) TM 1elt· 

- Mimar 
nun bir obje üzerinde telrırrilrtlatl cös 
twn Wm4i.r. 

2 - Uçüneü \HU\H" olan (ii) fonetik 
icabı (ün) ıcldifte firiyor. (ifimmar) 
olu1or. Son foattHı pkH dı (mi.mu) 
haKl\I atı1or. Bu C!a :nefhıımmı man&· 
ıaun rije •rift4ı "tt'karrütünü ıöı
tuir. 

Hot: 1 - "Mimar" ile "memur,. a · 
rHlftaa hiç hir fuk yoktur. 

(1) (2) (3) (4) 
M•r: et + .. + it (m) + ar 
Memur: •i + .. + ec (ID) + ur 

YUli ,_eellt, «mele, 1•1ret. çabfma,. 
keHi liıeritule tıkatriir eden ıUjenin 
acblır. 

Not: 2 - (lıliım.r) tözü biaim 16-
ıat ldtaplatnnıda arapça olarak ı~• · 
ftrlli1w. Fdıat Arap fltlinin 'eliınele· · 
rinl slMr• llaatlerae bu .a.. teu • 
.. .a-er. Dw1r ki bu lk Arap 
...._ r..lt 4eftüea -.ö•teri araanla 
,.ırtut. loandaa yapmadır. 

llwelaina Neeııti oı,,..,. 

• PoHI ikinci lromisuliiinden birin
ci lcoaücerlitme ve birinci komiserlik • 
ten merkez memurluiuna terfi etmek 
iıtiyenler araunda bir kaç gün ıonra 
bir imtihan yapılacaktır. 

(: Bazı bakkallarm peynir. ıeytin ve 
)·ağ muhaiazaaı için kullandıkları tene
ke kaplarm paslı olduktan rarütmüıtür. 
Belediye paalr kaplar i~inde rast geldi· 
ii maddeleri bundan sonra imha ede· 
cektir. 

• İstanbul planını yapacak Prostun 
Pıriıten da.-eti için iç ba1ranlıimm taa
\ibİ bekleniyor. 

• Jtar topu )'&ilk oldufu halde ıon 
yaiqta kar potu oynayanlara tesadüf 
edihnittir. Bundan sonra sokakta br 
topu oynayanlar halclrıncla zabıtaca n
bıt tutu1ackt11'. 

• lıtnbulun tenvirat ihtiyacını luırtı

lamak Baere belediye tırafmdan muhte
lil tubelere llmba ihtiyacına dair soru• 
lan l\lalltre birer birer cnap plmekte· 
dir. Bu suretle bqün1ril mncuttan i1d 
rniali rası. tlmbaya ihtiyaç hasıl ola • 
caft Ulnit ediliyor . 

,...,_.. (ı. ı, f. ... ) ,. t*anll .Cet. -------------

• 11et1Jrta1 hattana itliJ'eft arabalann 
KaraYJde belrlanemeleri için ayn bir 
bat ,.,..,. llanr'~· 

.......... 1-7at paata •tan ete 
khlanafa•hthlr ............ 
Ju • Wr teNte tali tatulacak'-tdıt. 

• S.Jlnbia MCi1m proftelr AH S.. 

Oma itfa ...... (il••) .. . 
(1)•1' .......... _ıwt\e 

!:: ~-:.:;, ;:.-:,.~·..: Kitap ve kitapçılık 
~. N 9d • tl" 

imhl .,... morw ..aa•tq&ne munftı 
doktet ltümf ıetiftlmittir. (2) ar: Klkteki1111UU• Wr..,..._ .•i,at .._,...,... • eıa ..... ,. • 

,. o\JjNe telmrrll .. .-.ir. w iJa'9a&ı mfllm1u bu fayhlı mcc-

(3) u: Dk a> iT b8ll •• • -·· ar.ancl ~ aolpn alla
rmde tenttlr dili 9'Je..,. wl}tfi dencatJa ~ar. Xhap ve ltkap

• YükMk kalikde pamuk ~tihaaJini 
temia isin bu ıenedu itibren muayyen 
auntakataraa. muayyen umanlardı yal· 
ms muayyen to!n:nnlır e1dlectktir. bil4irir. 

(4) ell (•); Kwli ..... , llllıı 

..a..- teAıısttlı ... 911i•llt ... . 

.., te anı.. 'te ti trllrir. 
ftmai .. ~ a)aıellel,, JrelfMa 

leri al4ıiz •'lifte " dlef., •ar111ıı, • • 
.... -.nl • .., ..... keftltl ... 

efemlt.ı.ti•4• '*· 
Het: ı - Kıl' Ji W. Rala '111· 

... ille ~ a1' L ı I bt e ' t • 

~ -·ern" eler* l · .,. ... (• 
u) tikli & Yar.lir. "ıs..,. •• 
tetlnHI .-... .. •emek e1M (ertaa,.) 
ri9i (aruJlll} la o -...ta. 

Not: 2 - ••ff•ye etmek, il._ı 

etmek, idlMt ~ ittllılt ıer N .. si· 
iri anıa.Jar• (unı-11}, ........ 
anla-da (arka•) kelim~ 'tatfıt . 

l......_TeMla 

l'lllütci UMIK' ... "teet." löel iJe Ml• 
aun Mil .,..,. "iteotıla" (ıu•b'lo .. 
teur), .. telatt,, (eumır) bli9etedilia 
ıaafiai: 

Tecte = et + it + ek + et + ef 
ttelrton-
Telst•: et + tt + tık + et + • 
(l) JAi-: Y>t k. ilıtm .._. (''af,. 

.. ) •• - liatir. 
(2) it:_. anhm•• yapu. ,.,a-

na, •IJa enaa ,.,a., .W.fna .... 
·-....wr. 

(S) D: SA u>mrra -~ ke
rinü ,.,.,.. .waına ..... rir. 

(4) •: ........ la1ltp .. unu-
"' ........ . 

(1) wta Kılillı• ettntt1 
-

lar M w.ıe.ldr. 

·~ıet .. '91dnln IOll tekli "Jte
lre" ilWs eAI (c:..tınetwr~ eaı&t) 
f•ı .. lm. S-rı.Hia lıiillCI 12"! lı w 
• llllJWlft (a), (i) 1eriae ..... W 
.. ..,.. .., .. tir. 

Arail* 
••ArWa,, •e .carı.o. 9i-1eri ''taktı .. 

ıle -~ (Atllieelrtı) eltar ...... • 
lı:i "k" ... , .. ye takınll t4Uek (Arp 
teltte) Tef& arfitelı:t olur. Bunaıı tlr'k· 
çe .njWlı•• •14-ta-u bilerek kulla· 
nabUirk. Bu kelime1i tnifftar manum
d« arıitek tıllffuı eteek klfidir. 

MIM41l 

Etitnolojilİ ,.auz 
(1) (1) (3) (4) 

(il -ı- im + ii + ar) 
( ı) Hareket n fpli,et anlJtan kök· 

tür. 

( ı ı Hareket " E&ü1et 'bndiade te
r• ili eden dı;e • .,. oe;.,; ~r. 

( '5 ) "1Df'IJ'8 lialat olan blbaudn ... 
nas?ttı t9..mtat '" ieJml..amr. 

< 4 > Xetimeain anlamının _.bet •e 
... lllr .... ..,. ........... te-
karrilt ., ............... . 

1 - ~· ..... (it) '-ita· 
1d (il) pti ....,.r. (-.ı} ...-ı •· 

- .. llft .......... bnkl, yam •• re
.. itA:arile ~•in sf· 
.,. ... •Jtl .. Aw Uı tanıfmiaa ,. .............. .,..Ü-
- Oba tarafından yurlla tWt ... 
wl 4o1UIU b ......... nan o1aa mu. 
llarrlt,. .._.. .. yadar •twnnilr; 1nı 

....._. kltiphe-. -rlaju -
11Gse1er umüm aitüt&rl\11\1 bat Utibl 
~ftl _...... kltltphane mamrJutana 
.,. ........ 111tiplile .. WI'• 

...__,ve&aetlrlwlldr. 

1 • ,.... ......... ~· ·- ·--------------· 

11111. lwit ·-·· 1 eti, 1r1MJlım, ·--------... -----... 1 atta' n n 1-nllm nlltııllıor. ( --' ~ u -.M..,I .. ..I _,. 
....... .............. Jall .... , .uc.~ 

""~ ~niıl 101& ,._nı.raa c1ilimi- • - - --· 
ff lıınaftclırdılı ''ilim Ye f.W-.. ve ı·k:-r-aA-ye mu••• 
-,.ı n.t .. .,.,.. .. Arlatoaml .... 

...... , .... ..,. ""'''" llW tlt16 

JMıaRı R ... zt,._ tercin l W sabakamız 1-a .,... .. 7 ..... at• •&r. 
....., w ltiMftlMr,, •H• ı ı ua ... ., ....... °'" 1 ........ 

Mlllif9D laatınılaı •J >ı 1RI.,.... 
da ............ kitapsa ..... Ah,. 

met RılWia lteyanMI n~1aanUtHu. 
.... ,...., 7aac1riı kitabi ...... 

~ IJ'IU 1ıiİtlW mekteplerecle de okutan 
Allat Rlilit bu •Mlliıı De Mta,..ıan
w ...... a. ..... ••-1tltıtlft w;. 
"';ıllın aıı ela 1ıiir kulUli,ee •lllııi
m. 

Buma ya.ıı Ye reMmleri 4-1- 6 
Hktödlllieill phprdılan " plıanhiı 
a1tl a1ll1r 111ı1,..,.,,. •klrm&ılri tet-
16 ,... nı lıltb manJebtı.rae çı
-. A' ı a, Prumsca n ltalynca 
W.plar ...... w ll&lMIM .. ,.,... 
Mir. 

Yol vergisi vere
cek bayanlar 

' Erı.lıler4• )'el ...-p.i s'm 1 l• c.i-
1 w s-•· Jaaaıalartaıt da ,oı 'ferpi •-, 1.-...... Nafia laJıanllfr tarafta. 

iu Wr lranu projlei hanrW...lrta o1-
a.tuau eneh:e yanı fbk. 

Bu Jrnun JralNıl ediJdiii takdird~ 

telnimbıde ımuıt ala11 bayanlardan ı 079 
a. mı afrıttmeai ile n 5 ona te<t . 
n.t .-.emn• kai&ec:ek roı pa· 
r.....,. 9ikdan llHedt 7224 lira tuta • 

....... 1 

Liman t•rife 
komisyonun* 
t..,la•b 

BirillCiye 20, ikinciye ıs, 
üçlncü1e 10 Lira 

verecetiz 
KURUN, san'atı tııvik. ıtbel 1•· 

:ıılan tanıtmak •tHle her ,ı:ı b1r 
edetıiyat mlltı..blr apna,a karar 
...... ,.ı 1nl 11ıl11J-le11 -at -
w,-.. ............. hllııs pat
... .. •• lıdlecıek ....,.,.., 6wia • 
............ leder ...--: 

ı - M.nu aatıutth. 
2 - ŞimcllJe bc1ar nepoJunmem•ı 

buhaaacütır. 

' - 1090 blbnl)'I ·~ • 
tir. 

'4 - MaldDe ile " ...... ~ 
bir tarafına yudacıaktır. 

5 - Şubatın ıonuncu ıtınUııı ki· 
dar elimiae ftnlUf buluMcaktlr. 

e ~ lftlababyı pen1er, ıan · 
derii1rJeri biktyelerin altına ..,,. 
aa ,._ ,.caJdıpr, ballal\ 1'lr llaret 
.. ,..Jee&kla'. ,... •. , ıdtıhri
ni kenil.uulc .,,..,. .. ecleceldu
dir. 

7 - Tanmmıt mulaanirlerden mü· 
rckkep bir f8rl b~. ılnclerften ln. 
ki,eleri ekllJarall 11irindllll. ildnci
liii. iiçiftcülülü bunan biklyeleri 
tnbit e41ecek. MJ laikltekain ilk u· 
ttrlan ı•e•lh uepedftecektir. ili· 
•bUa11 ı..aanı.r eUeriıMlw mb 
Ytddeleriyle i6ueaİst sıJerelc U • 
z.ndılrlannı WJclireceklemr. 

1 - 19lrinclfil1 bz111111a, 20, iJdn. 
dliji ........ u. IÇbdilGI' ... 
...._ ıo lira laedi1e eailecek .,, lli-
U,.lai ,,, T-bın - ıtmel 1tikl • 
veleri oı..Jr neır~diieeelrtir. 

Lüaa tarife komiay•u ih de ıie· * 
ak ticaret -'lcildiipa4e topllJllMl'n. 
•· i!>lalı:I top'lallabııb ~.__. •nn11- Hil&lyeier -.-- itiba . 
flMll rap9fU W• *lif"lll• ,. iye U • .._ JUi itl9i ............ e 
ar J&fdsa ıo,luada tarifeJer tetkik .............. Zarfıa Uawiae 
·•·•• •'lhım ..-. *•• ...ıa · "Hilrlr• .._....._,, 1rayd1 

-dlın ·~ ,....._ raporu lcoalulmal .. 11' • 
.. ............ ,... lı9plaallda .... _______ .._ ......... _ .. 

. 

Kadın - Moda 
''VAKiT,, moda salonun 

gördüğü raQbet 
Dün Jananm fenüjmı 

taabal Beyan Ye Baylan 1 
naarnclaki moaa salanm 
lardı. 

Alnıanyamn ··BEYER .. 
nin en eeçıne model m 
kitaplarmı tefbir eden ba 
yüılerce 1atdm ft metr · 
di. 

Tefhir eclilen modd • 
p. orta hı1ti hetkain ..... 
pabileccti bir çok ko~ 
terdiği için rajbet çOk artllllf 
,-ordu. 

Bu İfl~rden anlıym bir 
her rlyar~ ba 1'8J»Jaıi ., 
lun baıb hiç 'bk JUiade 
modeller haJdr:mda iaı1aat 

Btt çok m,..m. lla 
bone olanlf. ~ ....
da& bulmuflara. Jtencti 

ıönnek anuw tö71e durscdo 
7.arif ,;yinmJerj aramda • 
iıtiyen httku bu lllanu bir 
garitym'. c&nnelidir de ... 

AaDnı caddaıinieki 1 
ae ceJl!ritkea. t.tanbalaa 1'11 
müe11eee9üdn difer YB'lilil~, 
ve ecndai diDtr iiurİlle ~lclll'f 
tltinyı eareluiain atıl&lı 

lıtecliflnü pW a6ttbilinhııİ'" 

2hıod- Uipmc. ! .• 
GantelvimiHe, .. .., ...... f~ ......... 

lu, ince tll n J1lp ~lala patıOslslm pk _. lıir ~ 
naif o1Uak .. ,~ &IN1ıillnlnb !. 

Bualarclaıa Jaopmua SW.Dlai alallilirliaia de! .. 
Almaayadaki Be,u m91hur mola mi ıu•eainia 

uiraıtılı eon moaeiler c1daen cu:lptir. VAKiT Wllıplı•nillill 
da salonunu tlmdfJ"c lladar dyuet .ı. ..,.. .., shr, ba t 

dolayı meımımı1yetlednl lda8r -.sek lttfU•lt W•m11hrdu. 
Büyüklerin, g~ • •• dieda Wr 111dildt delD_ m:·-':9'" -.:MI 
~ mahteJU modtllerde•Ofllnn• ~ Wr .,~ 
bit depdlr. 

Giyinmenin • ...ton cMStemenin. w en .. ..- ..Werle 
nizi ıUslmenfn b8yft manf1ara clb V-ıf ı ı' 'pu 'lfl "il 
mnrafta ban!arm temini mbllıla ıol4laluttu .. ue~I 

Yerıt tatlılar nam imu eillr? S.U.h aıaa - .....,_ ... 
el .a.ley•billnilm? 

Bu bah9dtlk1erimR, bWe o1mUana 'bir aı.auau. Sisi 
edecek çok J"ftlDikler bı .. ncla blacaiJau:a uain o1aı Hl~~ 
uym Bıyanlari ldiçik eücıoıaaıu &&meft ~~er. 

Belediye memurla-! Erkeği öldü 
rı yardım cemiyeti kadının dur 

Geçen se11e 5356 Lira 
para yardı•ı yapılaiı 

Belediye memurlanndan ilenlere •• 
aileledae yardım cemiyeti diin nbü 
ona. beleaiye ıebir DRclisi alonunc1a 
seneh"'lr koncresini yap1111ft1r. 

Celseyi cemiyetin reisi Bay Nuri aç
mrı. konıtt renlitine beJecliye llabk 
iıleri müdür muavini Bay Bp-ef leçil -
mlftlr. 

Okunan faaliyet raponım ıöre ıeçea 
Mile belediye memurlarından Si kiti 
ölmtlt. bunlann ailelerine 5S56 lira .,.. 
rı yardımı yaprlrlllfttT. 

Bundan batb bir memurun bUytilr 
anMı, b'ir memanın bli,ek t.-., 26 
memunın ına11, 29 memunm ba1ııalll, 22 

memurua zncesi. SO mananna çocu • 

i&a 6lmilf, bualar için 7708 1'ra yar • 

d1111 edilmİftİC. Rapor ~ edilmİf. 

bndan eoma ,..ai idarı heJeti aeçil -•----------
mittir. Reiılije belediye reil maa•in· 

!erinden &y Nuri. anJddan 11 .. p ir 
lerl müdilrii a., x.-ı. mulmellt F

besf mUdilrü bay ZG1at6. •ullMipllle 
hc1a,p itleri mld(lr ..a.W '-1 N•il, 
vuneclarlıl• maeraf ...-.. ......_.. • 
rmm baJ RalD """"'91ei\Ur. 



ABONE. ŞART LAlll: YAZ/ VE YONETIM YERi: ·u o 
IataDbW, AJ1Jtan caddatd. l \ ' AtUı ':rwctu) 

UIC felett>D \ ldart: 2'310 
\ ?'uı lflert: 2H1J 

Te!STat adr.t: KUHUN ı.ta:lbU: 

Denizyolları işletme idaresi 
muhtelit komisyonundan: 

~ ı. -:- Alman,-ya tahsile ıönderilecek talebe ve stajiyerlerin müra
~ 1•hA t~bat 20 inci perıembe günü akıamma kadar kabul oluna· 
lla Ye bu taribten sonra yapılacak müracaatlar nazarı dikkate alın-
l)ac.ktır. · 

'tıt. 2 - ~diye ~adar ~~racaa.~ etmi9, ve edecek olan _tali~ler iki 
f otograf, nufuı huvıyet cuz danr, mektep ve tahıdlenne aid 

~ları beraberlerinde oldukları halde !ubatın 21 ve 22 inci gün
..__ 'f opanede Denizyolları idaresindeki KomiıyonumuZa. bizat mü -
-~at edeceklerdir. 
ta..:~ - Bunlardan aranılan evsafı haiz olanlar mezkiit pnlerde 
-'°\'qecek ve imtihana sevk olunac aklardrr. 

P09t8 ısutmu N~ ~ 

J.~tanb11L a.~liyr. ultıncı hukuk mah· 
hcmcsindcrı: 

Yakup kızı Mcmnuııe tarafından 

fatih belediyesi itfaiyesi sabık tfradm· 
dan iken halen ikametgahı belli olma
yan kocası Mehmet Ali aleyhine '1Çrlan' 
boşanma davasının tahkikatında: Bq 
gün zarfında on gün müddetle ilanen 
tebliğine ve tahkikatın 18·3.936 çar. 
şamba saat l O a talikine karar verilmit 
ve gıyap kararının bir nüshası da mah· 
keme divanhanesine asılmıı bulundu
ğun muayyen gün ve saatte 1st.anbw 
asliye altmcr hukuk dairesinde buluıiUJ· 
ması ve aksi takdirde müte.&kip brtutıl 
muamelenin yapllacafı tebtii ~ae 
olmak üıue ilin olunur. 11-2.936 

ta.! - İmtihan, ıubatın 23 ve 24 üncü sün)erinde sa.at 9 da Or
--.Yde Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde icra ohıMcaldır. X868) •...----.--.-------.. 

lstanbul Posta T. T. L 1 O N 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar · 

Bütün gün arasız açıktır 

Başmüdür1üğünden: Şık Bayanlar M.iazaa• 
~ .-: Hük ve Mors muhabere memuru yeti,tirilDMlk ünre 1/ 3/936 Çama11ıır Jandarma genel komutanltğl 

ıtıbaren lstanbulda 50 kitilik bir kurı açılacaktır. ~ 
...: - Kursa iıtirak edebilme!< için Türk ~rta mektep mezumı ol- Yüksek kalite Ankara satınalma komisyonundan: 
h-' devlet hizmetine alınmasına mani bir suç ve mahlriimiyfti ve 
.. .,. 30 dan fazla olmamak lazım dır. • Modern b 'lçki 1 - Eldeki yasıflarına uyıun 1500 kilo Eger ıabunu ekailtm.,. 
itti 3. - Aakerliiini bitirmiı olanlar tercih edilecek ve kursa denm Elverl•H flyatıar kona1mllfba'. Eksiltmesi 29/ 2/936 cumartesi günü saat 10 da Anka-

iı nıüddetçe 75 kuruı yevmiye verilecektir. n.M .Jaadarma Genel Komutanhi ı kurafında Satın alma Komiqo • 
4 Tal" 1stikli1caddea272. 4 manca yapdacaktır aı.__ - ıp olanların diier ıeraiti de anlamak üzere 28 - 2 - 936 ,~ __________ ..__,. • · 

-...ınuıa kadar Batmüdüriyete m üracaatlan. . • (885) r 2 -- 1500 ldJoegna 750 lira değer bisilen ıabun ıartnamesi para-

[;-~~1a_ta_n_1t_u_ı _v_•_k_ıt_••_r_o_ı_re_k_ıö_r_ı•.;;1_•_11_a._ı_-. __ _.I T:ı:~·= ~= 
1 - Çarııda Parçacılar aokağın da 18 No. h dükkin. anda 86 numarada arachinu ,au w 

llZ Olarak K1111•iayoaaadan alınabilir. ' 
3 - Ebiltme pazarbjma ıir mek istiyenlerin 56 lira 25 kunq. · 

luk te81İnü ..aklıı.mı ile ıün ve ıaatinde Komisyona bat vurmaları.. 
(321) (786) 

~-~~~~~~oğ~A~d~M~~~~~~~~~-------------~---~--~--~
~da küsuk ardıye. Kıra müdd etı: 936 senesi mayn nihayetine palto, parclesular, çocuk cJhiuJ.n ela -

lstaıibul müzeleri genel r, Ym fiyatla bulabilirsiniz. 

" 3 - Eminönü, Köprü batında Valde hanmın denSz tarafmda 28 Yeni çqitler ıelmitir. Fıruttliı iMi-
«10, lı llD&faza. fade ediniz. (V. No. 13227) direktörlüğünden: 
lL<C .- ~ayda Bababuanı i.lemi maJaaUeeiade Balaslleenr P~ln ve ver .. iıe Mll .. ele " 
-..ıı camu. ~..... Toplrılpı sarayı mtti:•inde • ..,if b~cleli f375 lira 7• .Jcu"'1t olan 

. • ,111 .. ., .,.. .. 

lto S - Sultanabmette Oçler maballeaiade Fuad pap. cadclelinc1e 2 ·-------.-..---..:.-....___ H•riae koiufumın onarımı ile Ba idad kötkünün 520 lira 95 kunat 
· lı mektep mahalh. btlf Welli bet adet demir muhafaza camekanı açık eksiltmeye ko. 

•"-- 6 - Eyübde CamH kebir mahaD.U.de Haffaflar sObjında •'•'illf&IU. 
~ ve ardiye. Hazine koiufanun muvakkat teminatı 104, Baidad kötkünün 40 
'-ii 1 - Ahı çelebi mahalleıinde Odun kapumda Hacı Salih aja ca- liradır. a.ı. 20 ıubat 936 perf.t mbe ıünü saat 14,30 da Müze'-

arkaaında damlalık mahalli. Geael Direkt&fiiiinde yapılacaktır. İsteklilerin feT&iti anlamak n 
:ira müddeti: 937 aeneıi ma yıı nihayetine kadar. ketifaame .e pıtnameleri görme! k üzere her gün müzeler idareaİM 
k:- E~bde.Nip.ncı mah~llesinde 1 No. )ı hane. Mt ......alan. . (613) 
I ıra nıuddetı: 938 aeneaı ma yıı nihayetine bclar. 
l - Sayım ocağı, Hekim ıuy unda bet bin metre tarla. 

1 
~ - Sayım oca~ı, Balıklı de rede altmıt bet 1rin metre tatla. _. 

's - Sayım ocagı, Kanlı çeı mede, Gümü, suyu, Ydda tabya 

~d~. aeks~ bin ~e~e ~rl~. 
~ & mvddetı: Teılımı tarıhın den 938 senesi kasım iptiduma 

r. 

~ulcanda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya 
-..;: 'llftur. istekliler 25 ıubat 9 36 salı ıünü saat on ~e kadar 

la.at Vakıflar Direktörlüğünde Akarat kalemine ıelmeleri. (832) 

~:- E,Ubde Bahariyede Mevlevihane arsası ile yuuadaki kulübe. 

2 
ıra llrilddeti: ~36 ıeneıi mayu nih~yetine kadar. 

'~Aba.rayda Baba basanı alemi maM.Desinde Cami aokaim-
t· içinde iki oda. 
\' 11'& lnüddeti: 937 ıeneai ma yıa nihayetine kadar. 

at ... ~da yazdı mahallerin arttırmaları uzatılmıftır. istekliler 
...... iti 936 cuma ıünü saat on bete kadar latanbal Vakıflar 8q 
~de Akan.t kalemine ae)meleri. (899) 

Dr. Hafız Cemal 1 OJcüJar büütci .suth hukuk ma1ı· 
Ocıt.'!ı• M·· ... ____ ~: 

""1~ ate,,......ı Galat.ada Tophanede maliye tahsil 

-.::llrdan baıka ıtinlenle ijJedn tubesiııde memur Kemal İbrahim.. 
'llat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ta. Osman Hurinin aleyhinize açmıt ol
"'Ja l«a Dlnnyolunda (IOO .... . duiu alacak dansından dolayı pde-

1- huaa.ı kabinesinde hutalanm
1 riJetı teblifnamed~ ikametcihmu: ~-._J ed hul bulunduiu mubatır tarafından ve. 

"'-h er. Sair, cqmarteai ıünlerl rilen terhten aıllqılmıf ve ilinen teb. 

' '1 1/2 • 12" saatler( hakiki fı. Jipt icruma karar verilnlit oJdupn. 
'

1
• •ahaa.stvr. Herke9in halin• dan mahkemenin muallak bulunduğu 

~ te ltlllaaele olunur.Muayenehane vf 21-3.936 cumartesi uat ıo da Uaküdar 
~: 22.198, Kıılrk teJefon :2104-4 birinci .ulh hukuk mahkeaine plmeniz 

Hi.nımu ilinen teblif olunur. 
(V. Mo. 13675) 

ı_. Doktor 

cıiiseyin Usman 
'-h.\ Masetn haataneıi claltiti,. , Bevlige müteha•sısı 
~ miitıhuııaı Köprü bata: EmininU han Tel: 21915 
~ 1Atefapaıumamaut4-?eı'llmn~::mı:ns:srm:msm:ı .......... 

....,_: 22459 - • - . J• • 

~ .. ma .. 1111111111:1111a11mın.:mammaıaa:::::r.• 

Dr. Mehmet Ali 

·-

Ç()I( 
ETLi 01..JUA 

1""11bal. aJij-e m~ ~ 
luıkıJı Jairea ~: 

1 11111 rm111 ı liııııan ıslltlı uııı iimi 1111111 1 
Behetiaia muhammen bedeli 162 kurut 31 santim olan 140,000 

tane bym travers 9 mart 936 pazartesi ıünü saat 15 de kapalı zarf 
Uldile talın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek istiytnlerin 12606,70 liralık muvak•t teminat iJe 
kanunun tayin ettiii veaikaları ve tekliflerini aynı ıün saat 14 e ka-
dar Komisyon Reisliiine vermelui lazımdır. Şartnameler helı.-1 
1135 kunlf -..bbilinde Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde satd-
maktadır. (907) 

1 •stanbu• l:telec:Uyeat ılenıan 1 
Saltanalmıette Belediye Levpı m ambumcla mevcut o lap 

l 7 / 2/936 tiuilainde yerinde arttırma ile atılacaiı ilin edilen m11h
telif cim kilane epıaDlll arttırma auretile sabfma 28/ 2/ 938 · .. it p.. 
nü de dnam edileceiiı:den istekli ler!n saat 13 den 16 ya kadar ora· 
da ba1amk komisyona müracaat etmeleri. (B.) (917) 

Ketif bedeli 72 lira Z7 )qmq o lan Çatalca)a b&ih Bojdar kc;,t 
mekWbi tamiri pazarlıp konulma fbar; Keıif evrakı leva&nn müdir· 
liiiüDde s&ülür. Pazarlıia (İrmek iatiyenler 550 kuru9lulr. muvakkat 
teminat makbuz veya mektabile beraber 20 - 2 - 936 perıemlle 
pnü saat 15 de daimi encümende bUlunmalrclır. (1) (916) . . 

Bedriye vekili avukat, ~ 
Kefelihan 41 numaralı yaınmnecJe Hay· 
ri taWmdan Fmc1ık1ı Pedai çdmazm· 
da 9 numarada mukim iJıcm yazılı ad· 
rene bulnnamaınuma binaen politıt.e ya 
pılan Ye biJdirilen uhlrikat adr~ cö
re Sıraeniler AbduDah sokak 4 2 nu
marada oturan lbune aleyhine açılan 
nikih bydımn iptali dava11 arnhaJiniQ 
bir sureti m&adeuleybaya teblif edil
mek istenilmipe de yukarda ~ 
her iki adreste de bulunamadaft miiba· 
tirin mepııbatmdan ye polisin tudiJrin. 
den anJ.aplftMkla H.' u. M. K. nı inci 
maddesi mua"'bince keyfiyetin '1ir ay 
ınüddetle i1inma ve müdde.aaJeyhamn 
bu müddet zarfında mahkemeye müra- Posta T. T. binalar ve levazım 
caa1t dava arzıl1alini tebellüi ve on gün 
içinde cevap vermesi lüzumuna karar müdürlüg~ ünden: 
vcrilmit olduğundan keyfiyet •eblii 
makamına bim olmak üzere ilin ola- Ankara ve let••ı..aa telsiz iıtu yonları ihtiyacı için ahnacak 4000 
nur. 17-2-936 (V. No.13667) lira muhammen bedeli: akümülatör ve pil malzemeJinin 1312/ 931 
------------- tarihinde yapdan ekailtmesinde takarrür eden neticeye ılre 

ZAYi 
B oflu emvalinden atdı ·rm m 24/2/ 936 tarihine raıtlıyan pazartesi günü sae.t JS de tekrar ekailt-beta:U uyi ettim. Yenlai~i atac~ mai yapılmak üzere on ıün müddetle temdid edilmittir. lateklileria 

fımdan eskisinin hükmü yoktur. (V. müracaatları ilin olunur. (361) (882) 
Mo. 13656) 

Slhibi: ASIM Uı - Vakıt llatbust Nqriyat Di:'elctkü: Refik A. S..enıil 

~-~-------·~ " • • • •• <h u,:ı •A ) 




