
liikl.ge müsabakamız 
başlamıştır. 

TAFSiLAT 
7 inci sayıf amızdadır. 

o 
t9-2ncl 

Yıl 

Sayı 

8505 
445 

o 

"Atatürk 
Türk iyesi,, 

~ Fransız kadın muharrirlerinden 
~lttarcrite Bourgain) yukandaki isim 
ile bir kitap yazmıştır. Bu eser muhar-

ispanyada seçimi "/ıalk 
cep/ıesi,, kazanıqor 

ririnin yeni Türkiyede yaptığı birse - Hukômeti, sosyalistlerle 
hlıatin intibalanndan teşekkül ediyor.Ba beraber sol 

kuracak Yan muharrir kita.~ın~ bir d~ ~aşlan~ıç Cenah cumhuriyetçileri 
!~rnıı, burada Turkı,•eye nıçın geldı -
&ırıi, niçin gezdiğini, eserini niçin yaz • • 

dığını anıatıyor: Eskı hül<umetin Hitler ve MusoJini taraftarı siyasetine 
"arMdırüneBvveır gehçinhen b~rb~ok adalmklar karşı yeni hükumet Cenevreyle birlik hareket edecek 

. un ar er angı ır mem e et 
hakkında bir kitap okumuşlardır, o mem Madrit, 18 ( A. 
lelceti o kitabın içinden tanımışlardır, A.) - Seçim -
kitabın muharriri neler demişse onla • l~rin. res~.i ne -
rı kliıe halinde kafalarına yerleştirm:ş - t~cesı he~~uz ma
lerdir. Sanırlar ki o memleket sadece o lum degılse de, 
kliıe fikirlerden ibarettir. İşte bu tür- lspanyanm her 
lü adamlardan biri (Margrite Bour • tarafından ge • 
tain) in Türkiye hakkında bir kitap yaza len haberler· 
cağın, öğrenince §Öyle demiş: "~alk cephesi · 

- Tilrkiyeye dair bir kitap yazacaksı· n~n,, . ~1UV3:ff a 
lltz öyle mi? Gautier'yi okumadınız mı? kıyetını. teyıd ct
Onu okuyunuz. Gautier bütün doğu mektedır. 
lrıernieketlerini görmüş ve onlar hakkın• ~ol ce.naI: C'U · 
da her ıeyi söylemiştir . ., murıyetçıleıw. -

. den 274 meh us 
Y etmı§ seksen sene evvel yazılmı§ ·ıa · w • .. l 

bir k.t .. d b .. k .. A .. k T" secı wı sov en . 1ti • ı ap ıçın en ugun u tatur ur- mektedir ~ 
Yca~ hakkmda hükümler vermek! Böy- SOL CENAH 
le bır adama münevver sıfatını vermek KAZANDIK 
IÖylc dursun, akıl ve fikir sahibi bile TAN .. SONRA • 
dc~ernez .• ~ünkü yeni Türkiye gibi on. l\fadr.it, 18 (A. 
o~ ıki yıl ıçmde asırlara sığmıyacak dev- " .... ( _ ~. ~.;o 
!'tınler geçirmiş bir memleket şöyle dur· C b 11 H • • I ' .. ı· 

aun, dilnyanm en deül•me bir memleketi a a. ero a • Seçim propagand olarında çall§an ıkı spanyol guze ı 
b• ..-:r z vas aıansı mu . 

ile hayat içinde his; hareketsiz kala • h b" ·. b tt b l 

1 
ınu. a ınne şu eyana a u unmuş • 

tur: 
Bayan Fransız muharririnin kitabı "Başbakandan, bütün Halkev-

bu noktadan enteresandır: O, bay Fran· lerinin açılmasını rica ettim, ka -
•ız münevverinin tavsiyesine rağmen bul etti. Madrit Halkevi dıerhal 
Gautier'yi okumamış, onun bugün ta- açıldı. Bütün siyasi mevkufların 
-Znaıııcn yok olmuı bir aleıııden ahliyesini istedim, hükılmet bun
den yazılannı gözden geçirmeğe hiç lan tahliyeye karar verdi ve si . 
lüzum görmemiş, Türkiyeye gelmiş, ken yasi muhacirlerin avdetine müsa-
c\i gözile etrafa bakmış, kendi kulağı ile d tt" .,. a e e ı.,, 

.ı. ürk muhitlerini dinlemiş, gördüğü ve YENi HOKOMET FRANSA YLA 
iıittiği ıeyleri kendi bildikleri ile ka • MOTIEFIK OLACAK 
rııtırarak kendi kendine hükümler ver· Paris, 18 ( A.A.) - İspanya 
ını,, bu tetkiklerini bir cilt içinde top· sosyalist lideri Largo Caballero 
l&ınıştır. Excelsior gazetesinin hususi mu · 

Bununla beraber muharriri dahi ese· habirine verdij!i beyanatta: 

nah cumuriyetçi azası tarafından 
teşkil edilecek ve sosyalistler bu • 
na iştirak etmiyeceklerdir. Hüku
met, en evvel umumi af ilan ede
cektir.,, demiştir. 

Dış işleri Bakanlığına namzet 
B. Delvayo, ayni gazeteye şu be • 
yanatta bulunmuştur: 

''B. Robles ve dostlan, Genev
rede, Hitler • Mussolini dostu bir 
siyaset takip etmekte idiler. Biz, 
Fransamn "l\lüşterek emniyet i . 
çinde münferit sulh,, formülünde 
hülasa edilen sulh siyasetini gü -
deceğiz.,, 

rinin hiç kusursuz olduğu iddiasında "Hükumet B. Azananın sol ce. 
hulunrruyor. Hele: "Atatürk Türkiye· ------------------------------

•ini anlamak istiyenler benim kitabımı D ş•a•·aaımız geldi 
(Sonu Sa. 7 Sü. 5) 

Okusunlar, bu kafidir ... gibi bir söz hiç 1 U .. 
ICSylerniyor. Onun iddiası ıudur: Bir 

1 evfik Rüştü Aras, en ehemmiyetli 
seyahatlerinden birini yapmıştır 

o 
Çarıamba 

t9 

ŞUBAT 

t93C5 

o 

Türkiyenin endüs
trileşmesi davası 

Bu ehemmiyetli yazı !lu
gün 7 n ci sa yıf a mızda 

altında Bombardıman 

Habeşler mukavemet 
etmeden gerileyorlar 

Italyanlar Habeşlere ağır zayiat ver· 
dirdiler ve Ce~uba doğru ilerliyorlar 

Daggabur 65 nci defa bombardıman edildi 
Londra, 18 (A.A.) - Röyter 

ajansı muhabirinin harp raporla
rından: ltalyanlar, MakaHenin 
cenubunda aon muzafieriyetlerin
den iıtif ade ederek çekilmekte o
lan •Ras Mulugetta ordusuna ınü -
him zayiat verdirmektedir. Ha
heıler ağır zayiatlarını ve ltalyan 
ordusunun cenuba doğru ilerile -
diklerini teılim etmektedirler. 

İtalyan uçakları, çekilmekte o
lan Habeıleri tiddetle bombardı -
man etmiıtir. Habeılerin mane -
viyatı bozuk görünüyor. Çünkü 
Gizlenmiye lüzum görmedikleri 
gibi tayyarelere alet açmak için 
durmuyorlar. Makalleden yüz -

nu ve buna göre tedbirler aldıiı ,, 
bildiriliyor. 

Adiaababada zannedildiğine 

göre, İtalyanlar f İmal ve cenup 
cephelerinde aynı zamanda taar
ruza geçmeye karar vermiılerdir. 
Buraya gelen malUm.ata göre, en 
az iki ltalyan f ırkaıı timdi Soma· 
liye doğru yolda bulunmaktadır. 

48 saat içinde Adisababaya 75 
milimetre yağmur dütmüttür. 

Röyterin Harradaki muhabiri, 
iki ltalyan uçağının dün Daııah
buru bombaya tuttuğunu bildiri • 
yor. Bu ıehir üzerine yapılan 

65 inci bombardımandır. Hiç bir 
huar yoktur. 

(Sonu Sa. 5 Sü. 1) den fazla tayyare uçarak Habeı- t 
leri Ambaalagiye kadar bombaya -------------
tutmuıtur. Bozulan Habet ordu- H ) k • t• f 
ıunun ilk kıtaları Ambaalagiye a eVJ lf3 rO 

va~~:~k bir Habet müfrezesi kolunda ça)ışma)ar 
toparlanarak birinci ltalyan kol 
orduıunun ıağ cenahına hücum 
etmek iıtemiııe de ıüratle tarde-

Binbir emek ue sanat gö.teriyor-
lar. Fakat binalan yok/ 1 

dilmittir. r·· 
Röyter ajansının Adisababa -

daki muhabiri bildir ~yor: 

ltalyanların Habet kıtalarına 
ağır zayiat verdirmeye muvaffak 
oldukları zannedilmektedir. Bu 
kıtaat çok mühim bir kuvvet ha -
Jinde Makallenin cenup ve batı 
cenubunda toplanmııtır. Keza l -
talyan hafif kollarının Makalleye 
30 kilometre kadar mesafedeki 
Antaloya varmıt olmaları da müm 
kün görülmektedir. 

ltalyanların Raı Mulugetta ile 

baı anıı nasıl türlü çiçekler üzerine ko
llarak ve her çiçekten bir parça alarak 
baı yapana o da yeni Türkiyeyi dola -
llrak turadan buradan aldığı intibalar
la bir kitap yazmıştır. Bunda muvaf • 
fak olrnuıtur. 

Bundan dolayıdır ki (Margrite Bour
tlin) in eserinde özel bir kıymet va1' -

.. C d b ! k ile Ras Seyum orduları arasına Dııbakanımız on gun sonra eoevre e u unaca girmeye muvaffak oldukları ya _ 

dır. 

ASIM US 

BAŞBAKNIMl7 
Başbakanımız General lsmet 

bıönünün bugünlerde tstanbulr 
teleceği söylenmektedir. 

BA! RECEP PE~ER 
lnkılap dersi vermiye gelmi· 

Habet baıkumandanının, bu 

Halkevi tiyatro kolu baıkanı 
Bay Celal Tahsin 

-~ l lanlanmaktadır. 

""' İtalyan taarruzunun hazırlandı- [Yazısı dördüncü ıahilemizde aan'llt 
ğından pek İyi haberdar olduğu - ıütunumuzdz-:dır.] 

Büqük tavla müsabakamız 

Hazırlık ııerllyor 
~an C. H. P. Gen.el sekreteri B~~ Dl§ iıleri Bakanımız Sovyet elçisi 

ecep Peker bugün Ankaraya do-
ile birlikti? istasyondan çıkarken. 

Müsabakamız 
lstanbulun bir 
çok mıntakala • 
rında yapıla -
caktır. 

llecektir. · Dıı bakanımız Bay Tevfik Rüştü A -ı 

1 ras, Cenevreden Londraya, oradan da 
Z RAAT BAKAN~ Parise geçtikten sonra dün dış bakan · 

Ziraat Bakam Bay l\fohlis Erk· 
~şehrimize gelmiştir. 
~~==================== 

Paraguaqda -
ihtilalciler hükô
llıeti ele geçirdiler 

Curnuneisi kaçtı, Dışba
ltanı ihtililcilere esir oldu 

.(Y azmı son haberlerde) 

lığı özel kalem direktörü Bay Refik A· 
mir ile birl:kte Semplon ekspresil: ~eh· 
rimize gelmiştir .. 

Bay Tevfik Rü,.tü Aras, gel ı ken 
yolda dost ve kom~u memleketlerin ri -
ca!ile de konuımuştur. 

Gelecek Balkan antantı konseyi top
lantısının proğramma dair görüşmeler
de bulunmuş•ur. 

Dış bakanımız, son seyahati esnasın• 
da gerek Cenevrede Milletler Cemiye -

tinde, gerek diğer devletlerin hükumet 
mrkezlerinde çok mühim temaslar yap

mı§tır. Ölen lngi!t:re kralı beşinci Cor
cun cenaze töreni dolayısile Londraya 

gelen bir çok milletlerin hükümdar ve 
mümessillerile hem Londrada hem Pa
riste yapılan müzakerelerin hepsine it· 
tirak etmiş, yeni İngiliz kralı sekizinci 
Edvard ve Fransız Cumur başkanı Bay 
Lcbrun tarafından kabul edilmiştir. 

Beyne·imilel siyaset ileminde çök 
sevimli ve zeki b'r sima olarak tanman 
dış bakanımız bu seyahatile devletimi
zin sulhçu siyaset'ni dışarıda temsile 
başladığı zamandanberi, en ehemm·yet· 
li seyahatlerinden birini yapmıı bulu • 
nuyor. 

Bay Tevfik Rüştü Araaın, Milletler 
cemıyetinln &ümilzdeki komite ve 'Kon
seyi toplantılarına da ittirak etmek O -
zere t ekrar Cencvreye gitmesi tab'td'1'. 
Milletler Cemiyeti On Sekizler komite
si. martın ikisinde toplanacaktır. 

Bu iş için bi ı 
tstanbulu elli 
mıntakaya avır . 
dık. Meselfı: 

Beyoğlunnr. 
Asmalı mesrit , 
Tepebası. Kal . 
yoncu, Hamal • 
başı , Aynalıçcş . 
me, Kumbaracı yokuşunu bir mm
taka sayd1k ki buralarda oturan · 
lar müsabakalarım İngiliz sefa . 
ıl:::t~ karşr::-ıındaki Saray krraatha -
nesinde yapacaklardır. 

Diğer rnıntakalarla o mınhıka
lardaki oyuncuların müsabaka 
yapacakları yerleri de bugünlerde, 

ilan edeceğiz. Bu mmtakalarcı. 
rakiplerile tavla oynayıp da şam
piyon çıkanlar sonra hep bir ara • 
da göstereceğimiz büyük bir sa • 
londa birbirlerile karşılaşacak • 
lardır. 

1 - Müsabakamıza mektep 
( Lutlen aayılayı ,evirina) 
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lngiltere harp tehlikesi karşısında 
13.zım gelen tedbirleri aldı mı? 

Lortlar kamarasındakj bu suale hükumet cevap veriyor: 
Filomuzu ltaiyal}a karşı kullandığımız yalandır. Filo ancak 

muvazene tesis edecek kadar kuvvetlendirilmiştir 
Londra, 18 (A.A.) - Bug:Sn 

Lordlar Kamarasında İtalyan -
Habet ihtilafı hakkındaki müza
kereler Phillimore tarafından a
çılmııtır. 

Phillimorc, herkes taraf mdan 
kabul edilebilecek bir sureti tes -
viyenin kolaylaştırılması ve in -
gilterenin bir harba sürüklenmesi 
tehlikesine nihayet verilmesi için 
icabeden tedbirleri alıp almadığı
nı hiikUmetten sormu§lur. 

Dıı bakanı müstc§a.rı Stanhope 

ITALYA 
Harp masraflarına bir bu

çuk milyar liret daha 
ekledi 

Roma, 18 (A.A.) - Resmi gazetede 
bugün doğu Afrikası muharebesi dola
yiıiyle masraftan amran bir kararna -
me çıkmıştır. Masraflara bir milyar 630 
milyon liret zam olunmaktadır. 

lngiltere 

Yeniden 20.,krf:>vazör 
inşa edecek 

Londra, 18 (A.A.) - İngiliz 
kabinesinin yeni silahlanma prog
ramı hakkındaki müzakereler 
mart ayı başına kadar devam e -
decektir. 

Düşünülen tedbirler çok geniş. 
tir. Kabine, bundan sonraki mü • 
zakerelerinde, silah imali mesele· 
sinin bütün teferrüatile geniş mik
yasta yapılacak siparişlere lazım 
amele icple ve takip edilecek usul 
meselesile meşgul olacaktır. 

Nevs Chronicle gazetesine gö
re, yeni silahlanma programı ye . 
niden 20 krovazörün tezgaha ko 
nulmasmı ve 10 krovazörün de es
kiyenle:i değiştirmek için inşası
nı dlerpış edecektir. Bakanlar bu 
tedbirde müttefiktirler. Fakat drit 
notlar inşasında fikirler henüz 
farklıdır. 

istizahlara cevap vererek demiş -
tir ki: 

"- Bugün için ltalyanlar ve
ya Habeıler tarafından yapılmıı 
bir talep yoktur. Hepimiz bu 

harbin bir an evvel bitmeıirıi arzu 
ediyoruz. Fakat ltalyayı harbe 
devam hummnda te§vik edecek 

olan her hangi bir teklilte bulun
ma.~, &ulhun neline olmaz. ltalya 
dört muahccleyi parçalamak ıu -
retile öyle bir vaziyet almııtır ki, 

milletler cemiyeti ya zecri tedbir
leri tatbik edecek, ve yahud da 
aczini itiraf etmİf olacaktır. 

"/ngiliz liloıunu ltalyaya karıı 
kullandığımız iddia.ı yalandır. 
ltalyaya karıı hiç bir veçhil~ mün
ferit harekette bulunmayı aklı -
mızdan bile g~irmiyoruz. T eh
ditler dolayı•il• lngiliz lüoaunun 
harekete ıetirilmeıi muvalılr gö
riilmüıtür ve lilo ancak müvazene 
te•Ü edilecek niıbette takviye e· 
dilmiıtir.,, 

Paraguayda 

Ihtililciler hükômeti 
ele geçirdiler 

Cumurreisi kaçtı, Dış Bakanını 
ihtilalciler esi1 -~--Her _____ .. _ 

Buenos Ayres, 18 (A.A.) - Para -ı 
guay Cumur başkam Ayala Assomp -
tion'u terketmi§tir. Dıı bakanı ihtilal • 
cilerin elinde esirdir. thtilalçiler şimdi 

vaziyctt! tatrıamen hfikim bulunmakta
dırlar. Assomption'la bütün muhaberat 
bir kaç saat tamamen kesilmi§ti. Fa -
kat bu sabah teller yeniden açılmı§tır. 

Son gelen haberlere göre yakında bir 
tebliğ neşredilecek ve bu tebliğ yeni 
hüklımetin iktidar mevkiine geldiğini i· 
lan edecektir. 
tHTIL.ALCILER HOKOMETI ELE 

GEÇiRDiLER 
Buenos Ayres, 18 (A.A.) - Bay A

yalanm yanında b;r takım bahriyeli ve 
polisler olduğu halde, tersaneye il.ica 
ettiği söyleniyor. 

Söylendiğine göre, ihtilale eski mu
haripler sebep olmuştur. Büyük Şako 
muharebesinden sonra terhis edilen 40 
bin kadar asker hükumeti devirerek y~-

rine L • aıe tesis etmek iıtemit 
lerdir. İht.~,, e; başkan olarak intihap e
dilen miralay Franco'nun, Buenos Ay· 
res'tcn yakında ,Assomption'a dönm .. si 
beklenmektedir. Hükumet tamamen ga 
fil avlanmıştır. HükQmet merkezinde 
ki çarpıtmalar sabahın yedisinde b 1 • 
lamıı ve ihtilAlciler derhal bütün sev -
külcen noktalarına bakim olmuşlardır. 
Biraz sonra tayyare kıtaatı da ihti11Uc 
iıtirak etmittir. HiikQmete sadık ola • 
rak yalnız polis kuvvetleri kalmıştır. 

YENi CUMUR BAŞKANI GELMEK 
OZERE 

Buenos Ayres, 18 (A.A.) - ihtilal 
kuvvetleri dBrt alaydır. Eski muh:ırip 

talebeler de ihtili'e müzaheret etm'ı -
tir. Hal: n sükun ;ade edilmiştir. Yeni 
hükOmetin baırna ge~mek üzere mira • 
lay Franco'nun ge"mesi beklenmekte -
dir. 

Yürdun her köşesinde 
ve istiklal heyecanı 

aynı inkılap 
duyuluyor 

talebelerinden ve çocuklardan 
başka herkes girebilecektir •. .. • • 

2 - Müsabakaya girmek isti . Btuun yurtdaşlar konferansları dınlemıye koşuyorlar 
yen bayanlar olursa kendi arala . - ·----
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j ita/yan - Habeş harbi· \ 
~ - l ~ Ma~alle cenubundaki ltalyan mu· ı 
1 vaffakıyetinden sonra vaziyet ) 
l ltalyanlar, Makallede, hak:katen ) iyice le k .k olunursa ltalyanların J 
~ nefeı alıımı,. acak kadar sıkıtnuı bir ~imdilik, daha ziyade cenuba ilerle · \ 
~ halde idiler: Raa Seyum ve Kaua'- melerinin mümkün olmndığı kolayCll I 
E nın faik kuvve leri Maka!le - Adua kabul o!unur: 1 
~ yolunu tehdit edecek surette Tem · RAS KASSA VE SEYUM OR • I 
§ bien'de yerle~miılerdi. Raa Mulughe· DULARI MAKALLENIN ŞiMALi \ 
~ ta'nın kuvvetleri de, tehir etraf nda- GARBISINDE, TEMDIEN MINTA j 
5 ki ltalyan me .,:ı ilerini cenup.tan ıı KASINDA KUVVETLi BıR SU • \ 
l k .§tınyorlardı. Bu tazyikin derecesi, RETTE YERLEŞMiŞLERDiR. Bu 1 
ğ mareıaJ Badog"io'nun "tu Aradam - kuvvetler ŞIMDJKI VAZiYETLE • 
\ Amh. tepea:, taı aiıbi midemde otur RtNI MU HAF AZA ETTiKÇE, 1 ::: 
f muştu,, d "?mesinden pek güzel anla· TALYANLARIN DAHA ZiYADE) 
~ şılmaktad.r. iLERLEMELERiNE iMKAN YOK 
İ Meka!le me zilerine, hiç olnnzta TUR. Amba Aradam tepesinin ıuku ') 
~ cenuptan ne!es nldınnak istiyen hal· tu, bu kuvv~tlerin, ltalyanlann iddia s 

/ yan ba1kuma l•anı, Aradam - Amba etttik'eri gibi, geri ile irtibatlannı \ 
i tepes·ne iki kolrrdu ile, 1. ve ili. ün. tehlikeye sokmut değildir. 5 
( CÜ ko~ordularl' taarruz etmittir. Çünkü bu kuvvetlerin ıeri ile, Ta· \ 
s 11 ıubattan 15 ıubat ak,amın:ı k:ı· kaza vf.d 'sinin iki tarafındaki mınta• l 
( dar süren ltalyan taarruzu netices n· ka ile irtibatlan emniyet altındadır. ) 
5 de, HabeJer Aradam - Amba tepe- Son ft~lyan muvaffakiyeti, bu kuv· ıı: 
f ıini z~t~t~itler ~e ~ntal~, Şeliko vetlerin vaziyetine tesir edecek ma ) 
) mevk lennı ele ıeçımuılerdır. hiyette dr ğildir. Bilikiı, Tembien'dr. ::: 
f BiNDEN FAZLA iNSAN KAY Habe~ ku\vetlerinin müs"it vaziyeti,) 
) BETMELERINE SEBEP OLAN şimal ~ph:sinde Habet müdafaa11 . \ 
= BU TAARRUZ ITALYANLARA, nm ruhudur. J 
\ MAKALLE CENUBUNDA AN. HULASA, tTALYANLAR FAiK' 
( CAK ON KiLOMETRELiK BiR TOPÇU, BiLHASSA ACIR TOP·) 

1 ARAZI KAZANDIRMIŞTIR. ÇULARININ YARDIMILE ŞiMAL 11 

ltalyanların, bu muvaffakiyetten CEPHESiNDE HABEŞ MODA . J ı~a, Habeıleri Att:ba Alagi istika - F AA S!STEMt,Nl ciddi bir ıurettc 
~ metınde daha ziyade cenuba doi:rru tehlikeye aokmıyan MEVZU FA . 
j takip etmek niyetinde olmadıkları an- KAT MOHIMCE BiR T ABiYE 
( Iaııhyor. lta'yan membaları, "bu mu MUVAFFAKIYETt KAZANMIŞ -

i
'! harebe, diyoı lar, yağmur mevsimin· LARDIR. 

den evvel ltal} an ordusunun ıimalde 
Zaten ı ttılyan M=ıreıali de aade· e 

yapacaiı son muharebedir.,, 
- .. mid::ıine r-ğı Irk veren., Aradam ~e· 
~ Eğer hakikaten, dediğltti ribi. yat. 
- peıin.i a 'rrn~t istcmiı, daha viai bir 
~ nrz Amba Aradam tepesinin zaptı ıi· 
~ bi mevzii bir muvaffakiyet çerçeve- sevkülcen muvaffakiyeti elde etmek 
: maksad nı takip etmemiıtir. Son 1 • ! sinden <lı~an çt!<mıyan bir netice ile 
i iktifa edccek'erse SON tTAL YAN talya., tebJ=ği çekilen Habeı kuvvet· 
§ MUVAFFAKtYETI, DAR HEDEF- !erinin, küıJe halinde taam.az ed•n ı 
~ Lt BiR MEVZi MUHAREBESi tayyare bomb1 ateıleri altında b'le 
~ N!N HUDUTJ ARINI AŞAMIY AN daiılmnd k"arını bildirmektedir. Bu· 
~ BlR TABlYE MUVAFFAKtYETt ns r:öre, H~b~f kuvvetlerinin fazb 
~ KAJ~MA';A MAHKOMDUR. sars J-.. 'aklannı kabul etmek mÜ111' ı 

D•w 'h . . I h . d kün<lür. 1 - ger c c ten, f ma eep eıın e, .... • 
c ~·1'~ .. -e her iki taraf n bugünkü vaziye' leri · ' B. O. 
\.,11ıııııı111111ıııııı111111ıııııı11111ııımıı11111ıuııı11111ııı111111111t1Mııı111ıııınıııı1111ııııııe111111ıııııı11111•ı""'''ıı11ırıııı1 1111ıınıııı 1111ıınııJ 

Hududumuzda tarikatçıhk? 
Halepte çıkan (Vahdet): o zaman Izazda istihbarat zabiti 

' .Memleketimizin hudut :mnt:ı - bulunan Kapitcn Laryest bir gün 
kalarmda başlıyan tal'ikatçilik ha- zaviyeyi basarak Şeyh lbrahilJlİ 
re ketinin gayesi nedir?,, başlığı yakalamış ve mahfuzen Kilist 
ile şu havadisi ''eriyor: göndererek Tiirkiye hükumetine 

Haleb!n Ti.irkiye ile hudut bu- teslim etmişti ve söylendiğine gö· 
lunan yerlerinde, Kfüt dağında re Türkiye hükftıneti bu şeyhi Arr 
bir tarikatçilik hareketi baş gös- tep hapishanes:ne göndermiştir· 
terıniştir. ·ı. 

Bundan dört beş sene evve 1 Fakat Şeyh İbrahim gönderı 
t dikten sonra, arkasında kalafl 

Tiirkiyeden kaçan brahiın Halil "Halife,. vekilleri Fıevhlerinden a1-
namında bir şeyh, hudutlarımıza dıklan gizli talimat ~çıiresinde ça
i1tica ederek Kürt dağı kazasının lı~makta imişler .. 
1\f eydanlr ,~ihetlerinde yerleşmiş 

nnda müsabaka yapmalan için Ankara, 18 (Kurun) - tnkrlfip vej 
ayrıca yer göstereceğiz. Bayan istikUil mevzuları üzerinde yurdun her 

ve orada Şazh,, tarikati propa _ Bu gibi faaliyetlere saha ol • 
gandasım yaparak saf kürtlerden mağa nek elverisli olan Kfüt da• 
hayli mürit yapmış ve orada aha-ı !:rrndaki tarikatçilik hareketi yal
liden topladığı para ile bir asker mz Saz1ıhğ-a münhasır ka1mamnı
kışlasma benziyen bir de "Zavi - tır. Son zamanlarda ortava bir de 
ye,, inşasına başlamıştır. Şeyh lb- NakRibendilik ~ıkmı~tır: Gene 

Ekonomi Bakanlıfr itçi bürosu tefi Ka- h' . b" d . Tu"rkı'veden koiT·;1l111uo...,, b1.·r ı"kı' !"e"'}1 
11m, Bilecikte Bursa aaylavı Sadi Ko • ra ımın az ır zaman a büyüyen r;:,. ~ ..., " 

nuk, Kayıeride Amasya 1aylavı Esat bu hareketi ve etrafma topİanan- geçenlerde Kürt dağının muhte · 
Uray, Sandıklıda Ziraat Bankası mu _ lann ekseriyetile müsellah kim lif kövlerini dolaşarak halkı Nak· 

lardan Baylarla müsabaka yap - tarafında halkevlerinde verilen konfc
mak istiyenler dahi yapabilir. ranslara devam edilmektedir. 
Bayanlardan yalnız biribirlerile 
müsabaka yapıp kendi araların w Dün Bartında Zonguldak baro reisi 
da şampiyon çıkanlar sonra er avul:at Tevfik Bilgin, Samsunda Bn -
kek şampiyonlarla da karşılaştı . lıkesir saylavı örge Evren, Akçakocada 
nlacaktır. Hıfzı Oğuz, Kırklarelinde parti milfettiı-

3 - Müsabakaya girmek isti • Jcrinden Aliettin Tiridoğlu, tneboluda 

yenler yazI müdürlüğüne gerek Zonguldak aaylavı Dr. Mitat, Şarktka -
bizzat, gerek mektupla isim ve rahiıarda Talit Sabuncu, Eskişehirde 
adreslerini, semtlerini bildirme . 
lidirler. 

Suriyede 

selerden olması mandater hu .. k'\ . Rt'bena·ı1·gw d t t w b l"' • pviri Fuıl Kunkut, Yozgatta Erzurum u • • e avc e mege aş~ 
metin nazan dikkatinı' celbetmı·!=I .. , ını~ıardır 

nybvı Na~ye E~iln kon~ran~annı ~~~~~~~~~~~~~~--~~~~-·~~~~~~~~~ 
vermitlerdir. 1 ğı f l' t" h 1 ı n aa ıye ı a va ve vaziyetin 1 

Halkevlerinin b2ğrrnda ayni inkılap icabettiği müddetçe devam eyli • 
duygusu ile toplanan binlerce halk bu yeccktir. Askeri kumandanhk ih
konferanıları heyecanla dinlemekte ve tilaf ve çarpışına aramaz. Llıkin 
bu heyecanlarını coıkun tezahUrath bundan da rekinmez. Askeri ku. 
göıtermektcdir. mandanlık ikaz kifavet etmezse 

örfi idare 

RUSYA 
Mançuko konso'os'ukfa

rını kapıyor 

3 - Tavla müsabakamıza gir· 
mek için hiç bir kayıt yoktur. Yal. 
ruz .(KURUN) okuyucusu oldıuk - D •• t k • • J ~ l t / / k I 
larnu göstermek kafidir. Bunun or ışıaen ıaz a op anma ar yasa . 

kuvvet kullanacak, ~ kaba.hat1iler 
askeri mahkemelere verilecektir. 
Sokaklarda hiç nümayişe müsama 
ha edi1ıniyecek, dört ki&iden fazb 
toplanmalar dağıtılacaktır.,, 

Diğer taraftan Şimali Suriye 
arazisi ve mevki kumandam da 
ikinci bir beyanname ile amri n1 -
tındaki Halep şehrinin sükuna i · 
adesi için intizamı muhafazaya 
memur olduğunu ve bu uğurda 
lazım gelen bütün vesaiti istimal 
edıeceğini bildirmiştir. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Dıt .,_ .. 
kanı, Harbin bat konsoloıluiuooJI 
Mançu hükumetine yaptıjı teb • 
liğde Sovyetlerin Mnnçukod.ıd 
ha! konıolokluklardan dördüoil için de bu ayın yirmisinden sonu

na kadar neşredeceğimiz on gün. 
lülC kuponları biriktirerek martın 
haftasına kadar bize getirmeleri 
lazımdır. 

4 - Müsabakamızda kazanan 
şampiyonlardan on kişinin isim 
ve resimleri neşredilecek ,.e ken· 
ailerine para hediyesi yerilecek • 
tir. 

Surivede cıkan son hadiseler 
ve kanŞıklıklar üzerine vaziyeti 
normal bir şekle sokmak için hii
kfunet tarafından askeri inzibata 
müracaat edildiğini yazmıştık. 
Son posla ile gelen Suriye gaze -
teleri bu mesele hakkında tafsi • 
lat vennekte ve 12 şubatta Halep 
ahalisine hitaben çıkanlan askeri 

beyannameyi neşretmeh-ıedirler. 
Yakın Şark askeri baıj kumandam 
Hunziker imzasını taşıyan beyan. 
namede şöyle denilmektedir: 

"Yüksek askeri kumandanlık, 
icabettiği takdirde, vazifesini ifa 
için bütün vesaiti kullanmak hu . 
susunda aldığı kat'i karardan a -
haliyi haberdar eder. Kumandan-

Şam da da asayişin muhafaza. 
sına askel'i makamlar memur . 
dur. 

kapayacaldarını bildirdiğini teyicl 

etmittir. Yalnız Harbin konıo " 
loıluğu kapanmıyacaktır. So• • 

yet hükilmeti, aynı zamanda So1" 
yet Ruıyadaki Mançuri konsola' 

luklarrndan yarııının kapanm_,... 
nı iıtemektedir. 
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A.&' luıt.ın.. 

Alh kişi birden 
ölüyordu! 

e; Yabancı 
'r ev boıaıtıldıktan 15 .. 
dakika sonra çöktü prof esorler 

l Ciunüt suyunda Nafia Fen oku- r· .. .. 
'8tao kar111mda bulunan bir ıo- ıcaret hukuku profesoru 
~n içindeki bir ev, harap bir dün ilk Türkçe dersi verdi 
.._lde bulundug-undan Beyoölu Jca • Üniversitemize alınan yaban -
.._~kamlıir tarafından derhal cı profesörler üç yıl zarfında türk-
~tr1mııtır. Tesadüf eseri ola- çeyi öğrenerek derslerini fürkçe 
:~ .. evin derhal boşaltılması ile vermeğe başhyacaklardır. Üç yıl 
QQJiik bir kazanın önüne geçil _ tamamlanmış olduğundan ilk türk 
~Lef· lir. Ev tahliye edildikten on <;e dersi dün Ticaret hukuku pro • 

r~siirü Hirş vermiştir. 
dakika ıonra büyiik bir gü -

~ltii ile çökmüştür. Fakat evin Okuma kursları da 
IÇuıdelci altı nüfus bir az evvt-1 açılacak 
~liye dolay11İlt" çıktıkları için Kültür direktörlüğü yazı kurs-

iÇ Lir za)•İat olmamıtlır. bnncfan sonra maıt avından iti • 
Yapılan muayene nt-ticrsinde. lıaı-en okuma ve tahrir.kurslaıı da 

'•temellerinin çürümüş olduğu açmaya karar vermiş, hazırlıklara 
'ııl .. ılmııtrr. h:·~lamıştrr. 
• kaJmakam, aynı mahalle üze- Alfabe ledrisalında 

l'illde ildnci bir tahkikat yaparak yeni usul 
hlnlınaJr tehlikesi ıöıteren altı tık okullarda alfabe tedrisatı 
~ dan L.-.·-ltmrt ve kapılarını , llaiih ~ i~in Bakanlık yeni bazı tedris u .. 
I Urlemiıtir. Bu evlerin de, di- sulleri tatbik etmeğe karar vermiş 
er ç8ken ev ıibi temelleri tama- tir. Bu usuller önümüzdeki ders 

... _ çCirGmüıtür. yılbaşında Bakanlık tarafından ha-
......___ zırlanarak bütün okullara gönde

Üç aylıklar 

ltlftlc•dan alanlara maaı
ları bayramdan önce 

verilecek 

rilecektir. 

Yabancı dil derslerine 
ehemmiyet ueri/ece/c 

Onümüzdeki ders yılı başın -
dan itibaren Kültür Bakanlığı li· 
se ve orta okullarda lisan tedrisa
tına büyük bir önem verecektir. 

Okullarda yapılacak lisan ted· 
risatı için bir talimatname haztr
lanmaktadır. 

1 
Poli• hab•r•eri Halkevlerinin 

· Bir büyu··cu·· yıldönümü 
yakalndı .. .. , . 
Edirne kapıda oturan Mehmet Pazar gun u mem eket1n 

adında biri büyücülük yaparken her tarafında ıcutlulanacak 
yakalanmıştır. Mehmet uzun za
mandanberi bazı safdilleri kan -
drrarak paralanm almakta idi. 

BiR HAMAL Y ARALANDl
Osman adında bir hamal güm -
rükte.n aldığı 150 kilo ağırlığın • 
daki bir yükü götürürken müva • 
zenesini kaybederek düşmüş, vü -
cudünün türlü yerlerinden yara
lanmıştır. 

TRAMVAYDAN DOŞTO -
Edirnekapıdan gelen bir tram .. 
vaydan Osman adında bir c;ocuk 
atlamak istemiş. fakat birdenbire 
müvazer.esini kayhederek yere 
yuvarlanmıştır. 

YANGIN ÇIKTI - Ankara 
caddesinde sütçü Halidin dük -
kanından dün yangın çıkmış fa • 
kat ilerlemesine meydan verilme
den söndürülmüştür. Yapılan tah
kikat neticesinde yangının bacn -
daki kurumların tutuşmasından 
ileri geldiği anlaşılmıştır . 

BiR KAVGA - Büyükdered~ 
oturan Bahaettin ve Nusrat adın -
da iki kişi arasında kavga çık • 
nuş, kavga neticesinde bulunduk 

lan evin camlan kınlmış ve Nusrat 
sağ kolundan y:ıralanmrştrr. 

iKi OTOMOBiL ÇARPIŞ . 
Ti - Ankara caddesinde geç • 
mekte oJan şoför Sadıkm otomo
biline ooför Seferin idaresindeki 
otomobil çarpmış ve her iki oto . 
mobilin bazı yerleri kınlmıştır. 

Halkevlerinin kuruluşunun dör. 
düncü yıldönümü önümüzdeki pa
zar günü yurdun her yanında bü
yük törenle kutlulanacaktır. 

Yurdun her tarafında açılan 
Halkevlerinin sayısı 103 ii hul -
mu.,tur. Bu yıl yeniden Halkevi 
açılmıyacaktır. Mevcut HaJkev • 
lcrinin türlü kısımlarının zengin
leştirilmesine çalışılacaktır. O 
gün şehrimizde bulunan Şişli, Be. 
yoğlu, Kadıköy, Üsküdıar, Şeh -
remini ve Eminönü HalkevJerin -
de tören yarnlacak ve halka mü · 
sarnereler verilecektir. 

Eminönü Halkevi yönetim ku
rulu dün bir toplantı yaparak yıl 
dönümü programını hazırlamış -
tır. 

Hazırlanan programa göre ev. 
veli Ankarada yapılacak mera -
sim radyo ile dinlenecek ve on • 
dan sonra Halkevinin hazırlıyaca. 
ğı programın tatbikine geçil~cek
tir. istiklal marşından sotıra Hal 
kevi başkanı Agah Sım Levent 
bir açılış söylevi verecek bu SÖY· 
levi bir konser takib edecektir. 

Gece de gösteri kolu taraf m • 
dan Evin alay köşkü salonunda 
büyük bir müsamere tertip edıil • 
miştir. MH.samerede Belkis piyesi 
temsil edilecektir. 

1 Gezİn tiJ er 1 
~~~~~~~~~~----

Bayrağımızın 
suçu ne? 

Kıt olimpiycullcuı lcapanırken, 
gautelertle yeni bir olimpiyaJ 
•ahnai açıldı. "El aleme kar fi 
/cepau olduk. M aıdemki bu ka • 
dar geri kalacaktJr, ne diye git -
tilr,, lliyorlar. Mejer Jaha yol
lanmculan tla ne kara yüzle Jö • 
necejimfai biliyormuıuz Ve gi
dişten umulan layJa yalnız. pro • 
paganJa İmİf .. 

Okudum ve faflım. Türk a • 
dını maskara etmek, onu hece -
rikıizliğin, z.avallılıiın örnefi 
gibi ortaya koymak, nam bir 
propagantlculır, anlamaJun. Tür· 
kün düımana tla ancalı bu katlar 
yapar, ayağımıza böyle pime t• 
kartlı. 

Kıı olimpiyfltluwl• ifimiz ne1 
Ollıemiz. lıar, 6m yarıla matlar? 
Bide lnzakçJJı rJG1' mı? Olabilir 
mi? Sporda tabiatin payını ayır
mamd tlofru ma? Çöl sacafa • 
nun ~ )'CU'lflna rirmai ne ,,._ 
tlar qlnn i.e, yıltla bir lrare fiil 
incelifinde kar yüzü •irenlerin 
tle kq olimpiyoıllarına hfmaı o 
kcular yer.iz ve manautlır. 

F alıat lıopan priilllilertlen 
anlaıJıyor lıi ba ~.U, manaıs 
ıey yapılnuı oe biz ele ııibt• iCD'fl 
Jayanılma bir ııiiliinPiil• afra• 
mııız. 

Y ant bittilıten, lıtaananlar 
allıqltınılılıtan .ama yiilı.elıtelıl 
Hoparlör: AıWdıuuu bankadan alacak 

Q~ll sat mutlan sahihlerinin ha
~' temmuz ve apıtoa üç ay
•ıaa lııa1ramdan ene( verilh:-i ~~rlqtırdmıftır. Maq sa-

TRAıKY AYA GiDECEK TA - Ağı d d .. .. 
LEBELER - Yüksek ö~tmeni rceza 3 UD UÇ 
okulu talebesinden 80 kişilik bir k b•ld• ·ıd· 
kafile Kurban bayramı tatilinde 3f81 1 I r 1 l 

OlllOŞŞEFWlll 36 llCI YIL 
DllilMO 

Darüşşafaka mezunlan Kuru
munclan: 

- Meralı etme7İft Tiirlt Jaimtı 
yolıla!. 

Alayım MVarrqGr ve 7'fs 6i,.. 
lilı bir lıalJuJta afaltaaa Ue •ölı
ler sarmı)'Ormtlf• blennın &fa.iıda yazılı günlerde 

~-P oldukları mal aandıkları
~ ......._,-ederek Tin edilmek 
~ cüzdanlannı vermeleri Vi-

l~Jet muhaıebecilijinden bildiri
•ror. 

: tubat 1936 perıembe kadmlar. 
ıubat 1936 cuma erkekler. 

: tubat 1936 cumartesi kadmlar. 
tabat 1936 pasartesi erkekler. .........____ ___________________ __ 

İIRI Y1WI MUALUM FAii Dl.DO 
kırk aenedenberi hocalık eden 

.... ..._. . • ld ,, .......... yqmı mütecavız o u-
~!•lde aon zamanlarda lıtanbul 
..._..! Frannxa muallimlilini yap
~olan Bay Faile, bir kaç gün 
•! el hutalanarak vefat etmiftir. 
.._ Çok talebenin iftirakile dün 
~en kaldmlan cenue-

illotlrle Kal.atap ıetirilmif, o
~ela cenazede bulunacak o -
._. . alan motörler EJiibe ait -
~· Cenaze Edirnekapı me -

... ~ defno)WUDUfblr. 
Ço ... -.. lmk 11lclanberl bir 
~ •ekteplercle, ba arada Seli. 
'-ı.~dadiıinde, Calatuarayda, lı
\ıata.. 1 H1e1inde binlerce talebe o
lae • ~· Aileslnla teeuilrleri • 

•ttiralc ederiz. 

-- TllRllYEYE SEYAHAT 
PROPIGAIDISI 

~ette yeni kurulan Orıani
"' R..,.na •• turizm S.A.E. 
~ "ellaJd müeuese belediyemi -

,1~ ıubeıine bir tezkere 

1._.. Ye Türkiye hakkında 
~ bir turizm propapnd .. 
lir la hazırlandıiını bildinnif .. 
~ Bunun için de turi:nn tuhe -
~. ~-~emleketimize dair resim 

""~\il' i .. -· .. : ...... ı" .. r. 

klll .... YlW 
~hl.ha 25 i Kml ordaoan • 
a_ &il Jıl .tönümüdür. Sov,et .. 

0 llaü kutlulayacalclardır. 

Trakya genel ispekteri Kazım 
l>irik tarafından Trakyaya davet 
edilmiştir. 

PEDAGOJİ ENSTITOSO l .. 
ÇIN - Universitede açılacak ye-. 
ni Pedagoji enstitüsü için tsviçre 
den profesör Verezaş getirilecek -
tir. 

T ARIH DiL FAKOL TF.SINE 
GiDENLER - Şehrimiz ilk okul 
öğretmen ve ispekterlerinden An
karadaki Tarih Dil ve Coğrafya 
fakültesine vazılanlardan 60 ki . 
şilik bir kafile dün Ankaraya ha· 
reket etmiştir. 

ISVEÇ - TIMK TiCARET 111.AŞMASI 
UZATILDI 

İsveç ile hükUmetimiz ara • 
smdaki ticaret anlaşmasının müd
deti bittiğinden bir ay daha-uza· 
tılmı:ştır. 

(ÖSTEIEE YOLU 
Romanya ile mevcut anlaşmı .. 

ya göre Orta Amıpaya yapılacak 
ihracat Köstence yolu ile yapıla .. 
caktr. Kış münaaebetile ihracat 
eşyasını nakledecek vasrtalarda 
bazı değişiklikler olmuştur. De .. 
ğişen vasıtalar, Ticaret odasına 
bildirilmiş, oda O. alakadarlara 
tebliğ etmiştir. 

TiFTiK PIYASASI 
Tiftik ve yapağı piyasası son 

günlerde gene hararetlenmiştir. 
Istanbul piyasasına gelen haber· 
lere göre tiftik yetiştirici bölge • 
lerde de satışlar ve ihracat devam 
etmektedir. Bu yıl istihsal edilen 
tiftiğin geçen yıla nazaran çok 
deha fazla olduğu anlaşılmakta· 
dır. Adanada geçen yıl ikincika -
nunda 8 bin kilo tütik istihsal e • 
dilmişken bu miktar bu yıl 18 bin 
kiloya çıkmıştır. 

YUlll BAllALARllDAKI PARALAR 
Yunanistandaki bankalara 

drahmiden başka bir döviz üze. 
ı1aı .............. ,. •• 
chhmbe ~ fda - •• 
nesi ikinci klnununa bdar veri • 
len mUhlet, g6rfllep Hızmn üzeri • 
ne üç ay daha uzatılmqtır. 

Kıskanç bir ~ oca, 15 yı t 
ceza yedil 

İstanbul ağırceza hakyerinde, 
dün akşam üzeri üç karar bildi -
rilıniştir. 

Mahmutpaşada Sünbüllü han
da kansı Haticeyi, kıskançlık do. 
layısile öldürmekten suçlu Hafız 
Yusuf oğlu Mehmedin bu suçu iş
lediği sabit olmuş, Mehmet on 
beş yıl ağırceza hapsa mahkUm 
edilmiştir. Bu davada şahsi dava. 
cı yerinde Haticenin anası Ayşe 
bulunuyor. 

Ga•ptan bt!raet 
Taksimde bir ev sahibi olan 

Sabahatin, yolda giderken karşı
sına çıkarak zorla parasını alma
ğa girişmekten suçlu Del'Vi§ oğlu 
Basanın duruşm88Inda, suç sabit 
görülmemiş, Hasan, gasptan be • 
raet etmiştir. 

Koruca ve mulılar / 
Latif varislerinden kansı Ha .. 

rızenin, Hüsmen varislerinden ha. 
bası Feyzinin ve yaralı ldrisle 
Halim ve Seyidin davacı yerinde 
bulunduklan öldürmek ve yara • 
Iamak davasına, evvelce verilen 
karar yargutayca bozulmuş ola • 
rak bakılıyordu. Bu davada ko -
rucu Mustafa oğlu Halit mevkuf 
olarak, köy muhtan Kadri mev • 
kuf olmıyarak suçlu yerindedir • 
ler. Vak'alann geçtiği yer, Çatal
cadır. 

Yargutaym bozması, Kadri 
muhtar oldUğu halde, işyarlann 
duru.'>""tla,BI kanununa göre olaca
ğında llbaylıktaki ~arlann du -
ruşması komisyonundan karar a • 
lınmadığı, buradan karardan a • 
lınmadan ağırceza hakyerine ve
rildiği ve orada duruşması yapıl. 
dığı noktasındandır. · 

İstanbul ağırce~ hakyeri, bu 
noktadan bozmıya uymuş, Muh • 
tar Kadri hakkında önce gerek 
olduğu şekilde oraca bir karar ve
rilmek üzere. dava dosyasmı iş .. 
,. ... awwşma11 mmttsıtmana 
gl11t1a111iljtlr. limdl elııllt olln ha 
muamele tamamlandıktan sonra, 
dosya tekrar ağırcezaya gelecek . 
tir. 

23 Şubat 986 pazar günü Da · 
rüşşafakada yapılacak "Darüş -
şafakanuı 68 üncü yıl dönümünü 
kutlulııma töreni,, için adreslerini 
bilemediğimiz Darüş.ıafaka me -
zunu arkadaşlara davetiye gön -
dıeremediğinizden davetiye alını • 
yan arkadaşlann çarşamba ve 
perşembe günleri saat 17 den 19 a 
kadar Çenberlitaşta Osman bey 
matbaasındaki idare merkezine 
gelip davetiyelerini almalarını ri· 
ca ederiz. 

TUT0N KOMiSYONU TDPLANOI 
Tütün komisyonu dün öğleden 

evvel Ticaret odasında Mithat 
Nemlinin başkanlığında toplan · 
mıştır. Toplantıya Türkofisin ye. 
ni tütün raportörii Bay Mümtaz 
da istirak etmi~tir. 

Toplantıda geçen yıl ile bu yı
lın tütünleri arasındaki durumu 
inceliyen rapor okunmuş, iştirak 
edenler mütalealannı söylemişler
dir. 

ISTINllJLDA !NKltlP ıtıı:FRAIUIR! 
Yurdun her yanında Yerilmek· 

te olan inkılap ve istiklal mevzu
lanna ait konferanslara şehrimiz 
Halkevlerinde önümüzdeki h~fta 
içinde başlanacaktır. Eminönü 
Halkevinde ayın 24 üncü pazar -
tesi günü saat on yedi buçukta 
inkıllp mevzuu etrafında, ayın 
25 inci salı günü de istiklil mev • 
zuu etrafında başkan Bay Agah 
Sım iki konferans verecektir. 

llMAI ltRffiERI 

Milletimiz igin propaganda ba 
ita!.. Her eo7"an, w ,..dlea 
birer yafınla hbaran 6a iıuan 
panayınntla Tiirlıe "7flltal,, pi
tirmelı, sonra Ja FCIYG ta~ elcer 
gibi: 

- Dileğimiz relrlamılı!. 
Demelr, millete llUf'lll,,.,,, bir 

famtıTJan baflıa bir fq tlefiltlir. 
Bu ~ncı sınayaf 6öyle1 Fut

bolc:alann Avrupa ıö1'• 11.,....; 
lakat BallcanltıTda afra4ılıllll"I a
cı bozgrmlcrr ne ra6alt awtwlia1 
O .alılam hiilıliim tl6n/iflertle tle 
gazeteler, •en• Wyle ıılef pa.laiir
miif, biz alual ononm JClllftl laf
m•ıtai. 

F alıat aralan '°' •9',,..,,•n 
gene baılıa 6ir .. ,,,,_, llolohı 
tlönaelı, aniimiiu yeni 6oqaıta 
lulılann ulairini Jölı/qor. DeM 
ne oalrte lıOllar 6anlara lıallanıı -
eafcz.?. Şanan banan hy#ine 
ıerelimiz.i bcuamalı yapmalı, 6i • 
ze ne zaman tlayanılma 6ir Jıii • 
~iilrte •öriinecelı1. 

AnlQfılıyor lıi bu ipler, hmli 
hallerine bıralııl4~a tlurum tl•
iifmi,ecek. Y cucn Wlti Çintle 
çubuklarla pilav yemeJı J'Cll'lfUMI 
tla ,uleceiU-

l)'ift mi, IUiJıam.t, süreffen, 
binieUilıten baılıa bütün apor bö
lümlerine - Jiinyo ~lıorlanna 
yaldtlfmatlan - anır Jııuwla bir 
telı aılım attırmaınalulu. Ami 
yeta canım. Gezme, to.vna ih • 
tiran onların ise. ikide bir yerlere 
,alJJılan büyüle ad ve ,anlı H7-
ralı bizimdir. 

Her altı ayda bir muntazaman 
toplanarak şehre ait nakil vasıta· 
lannın tarife ücretlerini tesbit e 
den tarife komisyonu ~lışmala 
nna devam etmektedir. Haber 
aldığımıza göre bu yıl tamamen 
dıevlet eline geçmiş bulunan Li • S. G•zıl11 
man idaresi tarife komisyonuna --------,----Iİ--D--lt_C_ELIL __ 
yeni bir formül ile müracaat et . 8EflERAL SAL H YE 1.,,.,1 
miş ve Ekonomi Bakanlığının taş Olen İngiliz kralı beşinci Cor -
kömür üzerinde yaptığı tenzilat cun cenaze töreninde bulunmak 
esaslarma sadık kalarak bir tarife üzere giden heyetimiz azasından 
1'amlamıştır. General Fahrettin önce şehrimize 

Diler taraftan Liman idaresi- ôönmü tü; heyetten ~eneral Sa 
nın hazırladığı formül arasında, lih ile Cumur reisU~i has yaveri 
limanın inkişafı noktalarını araş. binbaşı Celal da dün Semplon 
tıran tedbirler de bulunmaktadır. ekspreslle gelmi!)lerdir. 
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Sem' at işlui : 
.,,..,.__ - ,_, -...._., 

Halkevi tiyatro kolunda 
C:lr•I Meşbat Kaaaaaaa alt 

bir proıe bazırlaadı 
yetmiş genç çalışıyor - . 

Bütün hakim ve müddeiumumilerle hukuk müesseselerıO 
gönderilen projeye bir ay içinde cevap verilecek 

Zevkli, umutlu, muvaffakıyetli mesai; 
fakat bina ve sahne beabat ! Adlıye Bakanlığı tarafından 

hazırlanmakta olan cürmü mef -
hud kanunu hakkındaki proje ta
mamlanmış ve memleketin husu
siyet ve şeraitine en uygun bir şe
kil alması için bütün hakim ve 
müddeiumumilerle hukuk mües -
seselerine gönderilmiştir. Alaka
lı makamlarla zevat bir ay içeri
sinde proje hakkındaki mutalaa -
larmı doğrudan doğruya Adliye 
Bakanlığına gönderecekler ve ge
len cevaplar üzerine cürmü meş
hud projesi üzerinde tashih veya 
tadiller yapılaca)<tır. 

Suçlar methud suç sayılır. müddeiumumisi veya mahke 
Takibi tikayet veya şahsi da- lüzum görülecek diğer ıahi 

va açmaya bağlı olan ve bu kanu- ve ehli hibreyi Cümhuriyet ~ 
na göre meşhuden iılenen suçlar· deiumumisinin yazı lı veya ! 1 

da, suçdan zarar görenlerin za - emri üzerine mahkemede h 
bıta memurlarına ağızdan ıika - bulundurmağa mecburdur. Si' 
yelleri, ıikayet ve şahsi dava mir, çağırılanlar hakkında ı• 
açmak hakkındaki umumi usulle- ya ihzar müzekeresinde old. 
re göre yapılacak muamele hük - gibi zor kullanmak salahiyetipı 

Eminönü Halkevi gösteril ko
lu tarafından haftada beş gece 
Alay köşkü salonunda halka pa
rasız temsiller verilmekte olduğu
nu enelce yazmıştık. Halkevi -
nin tertip ettiği bu parasız temıil
ler, halk tarafından ümidin fev
kinde bir rağbet görmektedir. Her 
akf&lll salonu yüzlerce seyirci dol
durmaktadır. 

Halkevi gösteril kolu başkanı 
Bay Celil Tahsin, kolun çalış -
malan etrafında kendisile görü -
ıen bir yazıcımıza tunları söyle -

mittir: 
"- Geçen sene olduğu gibi bu 

sene de temsillerimize haftada 
bet gece muntazaman devam et
mekteyiz. Bundan baıka pazar 
aktamlan da tehir radyosunda üç 
aydanberi evveli monoloğ ve bi
rer perdelik piyeslerden ba~lamak 
üzere temsiller veriyoruz. Şimdi 

de Halkevi repertuvarında bulu
nan eserleri radyoda halka oy
nıyacağız. Memleketin türlü yer
lerinden aldığımız mektuplardan 
temıillerin alaka ile takip edildi
ğini anlıyonız. Hatta Karaman
dan, radyoda temsil edilen eserin 
metnini istediler. 

Bu yıl evimizin gösterit kolu 
tarafından, lpsenden "Babala • 
rın günahı,, Molyerden "Zoraki 
tabib,. "Himmetin oğlu,, piyesleri 
temsil edildi. Şimdi Jbnirrefik 
Ahmet Nurinin Fransızcadan a -
dapte ettiği Belkis piyesini temsil 
ediyonız. 

Molyerden "Zor nikah,, "Ka
ranlıkta kalan adam,, piyeslerini 
de sahneye koyduk. Gene Mol -
yerden "Dekbazhk,, piyesile, üze
r inde çok iıledjğimiz ve mükem
mel bir eıer diye sahneye koya -
cağımız Fransızcadan adapte edi
len "Dütünüt aynhğı,, eıerini oy

Kolumuzda muvazı;at öğret -
men muavini, sahne d!rektörü ve 
muavini dekoratör, makinist, 
marangoz, ressam aksesuvar, gar
drop, süflör, kondüvit, terzi ve 
amatör olmak üzere 25 den fazla 
genç bay ve bayan vardır. 

Koro ve müzisyen 70 i müte
caviz genç, her akşam Alay köş
kü lokalimizde çalışmaktadır. 

Yalnız şurasını da söylemek 
islerim ki, Alay köşkü salonu ve 
sahnesi tiyatro iht iyacına tekabül 
etmekten çok uzaktır. Evvela sah
ne bir dershane sahnesinden 

' baıka bir şey değildir Salon da 
halk biribirinin önünü kapayacak 
derecede, dördüncü sırada oturan
ların temsiii görmelerine imkan 
vermiyecek derecede meyilsizdir. 
Bunun için buna bir tiyatro salo
nu denemez. Sahnenin yan tara
fından da harice taşan bir çok 
yer vardır. Sahne içerisi de fev -
kalade dardır. Şibih münharif 
şeklindedir. Dekor uydurmakta 
çok sıkıntı çekiyoruz. Kıtın sah
ne üstünden gelen rüzgara dayan
mak, oynıyan gençler için bü -
yük fedakarlık oluyor. Hatta bu 
yüzden hasta olanlar da vardır. 

Her hangi bir piyesin monta
jında bu mahzurları di!Jünerek 
dekor ve aksesuvar, mobilya, vel
hasıl her teyi sahnenin darlığına 
uydurmak zorunda kalıyoruz ki, 
bunlar da temsillerin istediğimiz 
gibi olmamasına ve hatta biraz da 
kabiliyet ve iktidarımızdan ı.ıağı 
gösterilmesine sebebiyet vermek -
tedir. 

Yeni bina yapıldığı takdirde 
- ki bu yaz tamamlanacağı bü
yüklerimiz tarafından müjdelen -
mektedir. - lstanbul halkının ti
yatro ihtiyacını daha fazla tat
mine çalışacağız.,, 

Proje şu esaslar dahilinde ha-
7.ırlanmışhr: 

Adliye teşkilatı olan yerlerde, 
belediye sınırları içinde ve pana
yirlarda itlenen ağır ceza mahke
melerinin vazifeleri dıtındaki 

meşhud cürümlerle üçüncü mad -
dede yazılı kabahat nevinden o
lan ve dördüncü maddede yazılı 
şekilde itlenen suçdan zarar g3 -
renlerin müracaatları halinde ta
kibi şikayete ve şahsi dava açma
ğa bağlı olan meşhud suçların ta
kip ve duruşmaları bu kanun hü
kümlerine tabidir. 

Bu kanuna göre: 
A - işlenirken görülen veya 

faili yakalanan, 
B - işlenmesi üzerine bqka

larının yardımı ile yakalanan. 
C - Suçundan iılenmeıinden 

sonra yakalanan. 

BİR ALMAN FIRMASI PORTAKAL VE 
ELMA AllYOR 

Şimdiye kadar lspanyaaan el· 
ma ve Filistinden portakal alan 
bir Alman müessesesi belediye 
vasrtasile Türkofise baş vurarak, 
hundan sonra bu yemişleri Tür -
kiyeden satın almak istedriğini bil
dirmiştir. 

münden sayılır. verır. 

Siyasi suçlarla hususi muha - Durutmanın mahkemece 
keme usullerine ve takibi izin is- celsede bitirilmesi lazımdır. 
tihsaline bağlı olan suçlar hakkın· Şu kadar ki, kanuni zanıre 
da bu kanun tatbik edilemez dolayısile itin bir celsede k 

Meşhud bir suç işlendiği vakit bağlanması mümkün olmaz .. 
zabıta, yakalanan maznunu. hak - ruşma bu imkansızlığı do"' 
kında ıübut delili olacak madde- noksanların en çabuk vasıtal 
leri ve tahidlerin adlarını yazdığı ikmali için lazım gelen nıiid 
zabıt varakasile birlikte vakit ge· göz önünde tutularak ona 
çirmeksizin aynı günde Cümhu ha,ka 'güne tehir edilebilir. 
riyet müddeiumumiliğine teslim Hürriyeti bağlayıcı bir ' 
eder. ile mahkum edilen suçluyu ıoe~ 

Suçlu yakalandığı gün mahke- kuf değilse mahkeme tevkife 
meye sevkedileceği sırada çalış - burdur. Ancak mahkeme ~ 
ma zamanı bitmiı veyA her hangi rmda mahkiimun kefaletle tab 
bir tatil gününe tesadüf etmiş ise edilmesine de karar verebilit• 
Cümhuriyet müddeiumumisi mah- Ceza itlerini gören asliye 
kemeyi hemen çalışmaya davet kemesi her hangi bir sebeple 
edebileceği gibi suçlunun sevkini Iı,madığı hallerde meşhud 
ertesi güne de bırakabilir. hakkındaki duru§mayı oranJ1l 

Vazifeli mahkeme, Cümhuri- liye hukuk itlerine bakan nıa 
yet müddeiumumisi tıuafından me görür. , 
sevk edilir edilmez başka işlere 1 Haber aldığımıza göre vaSI 
tercih ederek suçlunun durutma-1 tadil veya kabul edildikten •0 

sına hatlar. bu kanun hükümleri bir ha:ıİ 
Zabıta, zabıt varakasında tes • dan itibaren yürümiye baıb1' 

bit ettiği ıahidlerle Cümhuriyet
1 

caktır. 

L KISA H ABERLl!R 

• Ölen patrik Fotyosun emval ve ki· 
taplanna henüz bir sahip çıkmadığı için 
bıraktığı borç meselesi de halledilme -1 
miştir. Bu itl·e me9gul olan Sensinot 
meclisi hiç bir karar verememektedir. 

• Eski Odesa bat konsolosu, gümrük
te bir çok eıyasının beyanname harici 
addedilerek zaptedildiğini ileri sürmek
te ve eşyanın kendisine iadesini iste -
mektedir. 

BiR AY iÇERiSiNDE KAÇ BiNA 
YAPlLMIŞ? • 

Belediye istatistik ıubel . 
neşrettiği bir bültene göre ıehj 
mizde ikinci teırin ayında 1 
apartıman ile 43 ev yapılnı•t 
271 bina da tamir eciilmiıtir. 

Diğer taraftan mezbahad~I 
20546 Karaman koyunu, t 

~iyacağız. Her iki eserin çok be- ----
Bugün saat 

14 de 
Çocuk Tiyatrosu 

GOLMIYEN 
ÇOCUK 
Yazan: 

Yapılan teklif her iki tarafça 
da muvafık görülerek şehrimiz -
den A }manyaya üç vagon elma 
ve bir vagon portakal gönderil -
miştir. 

• Müddeiumumilik nüfus dairelerinde 
tashihi sin, evlenme, boşanma ve nakil 
işlerinin yerinde yapılıp yapılmadığını 

tetkik için nüfuz daireelrinde teftişlere 
ba9lamı9tır. 

dağlıç, 6447 kıvırcık, 18504 
küz, 376 manda, 304 malalı 
20 boğa kesilmiıtir. 

TORKIYEYE DAiR YENi BiR KiTAP ienileceğinden eminiz. 

Eıerlerin dekoru, aksesuvarı. 
dekor telvinab gösteril kolu tale 
besi tarafından yapılmaktadır. ı 

Bu suretle sahne levazımı için 
de sanatkar yetiıtirilmektedlr. 

Temail okulunun üçüncü sö . 
mestri de bitmek üzeredir. Sezon 
sonunda, yani mayıs nihayetin-1 
de İmtihanlar yapılarak altı bay 
ve bir bayana sertifika verilecek-
tir. 

KORO HEYETi 
Gene bu arada kolumuz tara

fından bir koro heyeti kurulmuf
tur. Bu heyete ittirak eden genç
ler, öğretmenleri Bay Cemilin 
nezareti ıayesinde iki sesli koro 
çalıımasına baılamışlardır. Bu -
nu be, sese kadar iblağ edeceğiz. 
Bu yıl temsil ettiğimiz Himmetin 
oğlu piyesi bu koro ve şarkı!arla 
oynatılmııtır. 

Bundan ba,ka bir orkestra he
yeti de kurulmuıtur. Şimdi on se
kiz snnatkar ve heveskar, ıefleri 
Bay Eşrefin baıkanlığı alhnda 
muntazaman çalışmalarına devam 
etmektedirler. Yakında bir or -
kestra konseri de verilecektir. 

la -!itle tiyatTe kolumuz, ko
romuz ve orkestramızın iştirakile 
muzikli piyesler de temsil edebi • 
lecektir. · -

İılilnbul Bıltdiıl\'Sİ 

Sıhir1i°yatrosu 

111111111111111 

1111111 M. Kemal 
Ak§am saat 

llllllUI 20,~o ,. ~ 
A YNAROZ KADISI 

Yazan: Müsahipzade CPlal 
-~--~~-----~ 

Fransız tiııofrosu 

Bu akşam saa 
20,30 da 

Dost Yunanistanır 

Kıymetli A rtistl<"r 

Zozo Dalmaa ve Kotmyotııın ıştırakılt' 

BEYOCLU ÇIÇECI 
Pek yakında Bayader 

Gişe gündüz açıktır. Fiatlar: 
35-50-60-75-100-125. I.ı0 -

ca :400-300-300. Telefon :418Hl 

BAY SADULLAH 
Ekonomi Bakanlığı deniz müs

teşarı Bay Sadullah dün Ankara· 
ya dönmüştür. 

ZEHiRLi GAZ KURSlARI ACiLDI 
.> 

* Kadastro mektebi Ankaraya taşın
maya devam etmektedir. Mektep 25 şu
bata kadar nakil itlerini bitirip derslere 
ba91ıyacaktrr. 

• Himmet pehlivan tarafından, gayri 
fenni bir tedavi neticesinde kolunun kt
nlmasına sebep 'llduğu iddiasile opera
tör Orhan Abdi aleyhine açrlmIJ olan 
dava mahkemece reddedilmiştir. 

Belediye doktorları ile hüku .. 
met tabiplerine Etibba odasında 
dünden itibaren bir zehirli gaz 
kursu açılmıştır. Kursta deıslere 
dünden itibaren haşlanmıştır. 
Dersler 18 şubattan 7 nLı;;ana ka • 
dar her gün saat 15 den 17 ye ka- -------------
dar sürecektir. KARAHAN GELDi 

Higo P. Vilfig adında f-lol• 
dalı bir muharrir, "Seyahat h' 
raları,, ismile büyük bir . k'Y 
yazmağa batlamı§tır. Bu kıt•~ 
en kıymetli sayıfaları TürkiY~~ 
tahsis edildiğinden kitabın ıa~ 
turizm ,ubesine bat vurarak ·~ 
broşürlerle memleketimize .~ 
resimler istemittir. Muharfl 
arzusu yerine getirilmiştir. 

FEN~~~~:~;!~~!~~~~~~;~ 
lerek liman işleri üzerinde tet~ 
ler yapan Ekonomi mütchas-':·, 

ÇUBUKLUDAKi TA~KLAR Avnıpada bir seyahatte bulu - fon der Portenin tavsiyesi il~~~., 
. nan Sovyet büyük elçisi Bay Ka- ne Fenerler idaresile Tah11t~ 

, Belediye tarafından Çubuklu - rahan dün Bay Tevfik Rüştü A . idaresinin birleştirilip bir el~jt 
ela inşa ettirilmekte olan gaz tank- ld. ~. idare edilmesi dfo:ünülmekte , 
] "k 1·1 · rasm ge ıgı trenle şehıimize gel- ~ ,,t 
arı yarın ı ·mal ec ı mış olacaktı; Yeniden tetkik edilen bazı no~··~ 

belediye, mevcut gaz tanklarına miştir. lar bu birleşmeyi teyid ettiği 1~ 
yeni bir tank daha ilavesine ka • Bay Karahanm refikası Mos _ l Ekonomi Bakanlığı kat'i ka~P" 
rar vermiştir. Bu tank beş bin li· kovada kalmış bulunmaktadır. 1 bir iki güne kadar verecektır· 
raya mal olacaktı~ Bundan sonra ~~~~-~~~~~~~~----~~~~~~~-~
toplu bir vaziyette tanklar yap • y 
tırılmcıya kadar yeniden tank ya~ ozgat ilbaylıg-ından: 
JH lmıyacaktır. -

latanbul ııısliye altıncı hukuk ma~ - "'1111
•

11
"

1
- "'""' ... -·-··-· •• ·-- Yozgat memleket hastanesi için sabn alınacak 39 kalemde 59 

kcmesinden: 4-1936 sah günü saat 10 na talikına lira muhammen kıymetli madeni eşya ile 1950 lira muhammen ~ 
Salih kızı Hürmüs tar:ıf.ndan küçük karar verilmiş ve gıyap kararının bir delli buz dolapları, kasa, baskül, gölgesiz ameliyathane lambatl 

A f d k k 18 1 nüshası da mahkeme divanhanesine ta- 'k' k 1 d ·b p f h J-1' .1 yaso ya m e rese sc a num.:ıra 1 l'k k 
1 

ld ~ d .
1

1'. • • • ayrıca ı ı a em en ı aret astur ırını, asta baskülü pazar~~ 
evde halen ikametgahı meçhul bulunan ı ı ınınrş o ugun an ı cın tarıhının .1 .. .. .. ~, 

1 f-rdasında •t·b b .. . . d .t. retı e 26 - 2 - 936 çarpmba gunu saat on dortte ve Yozgat 
kocası Abdullah aleyhine asılan boşan- , .. n 1 ı a;-en eş gun ıçın e 1 1• A • .. •• • • • • • Jıl' 
ma davasının tahkikatında tcbliğata rağ raz etmediğiniz takdirde müteakip ka· layet Daımı Encumenınde ıhalesı yapılmak üzere eksı!tmeye 
men gelmedil inizden gıyap kararı itti-, nuni muameleler yapılacağı tebliğ ye - nulmuflur. . ._J 
haziyle beş gün içinde ve on gün müd·ı rinde olmak üzere ilan olunur. (V. No.( Taliplerin ıcraiti öğrenmek üzere lstanbul, Ankara, Yoğgat SıbP"' 
detle ilanen tebliğine ve tahkikatın 14-.ı 13684). Müdürlüklerine müracaatları ilin olunur. (923) 
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DiL YAZILARI 

Türkçede işarete yara
yan sözlerin analizi 

~-:.~~ ... ( K kında onra ) 
Bır nüdisf milyone-

1
(( '°''zanı ~r eneşir Paklar ı 

ri~ marifeti ((\ Yazan : Ser met Muhtar Alu~'"'•""'"' ! 
Amerıkad a M All d · · d ···········································-···· ····•· "'. -. ar ısm ın e :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 50 ::::::::::::::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· ı: 

Arapçada (Zalike), (haza), (hiye) 1 
~e hüve) işaret sözleri yalnız süje ve· 
:Ya ob· · Jeye ışaret bakımından ayrılırhıı. 
~ranaızcada ( ce), ( celui) işaret sözl.:· I 
rı (Ceci: Cela) ile (celui-ci: celui. la) 
kılıklannda yalan ve uzak göstermek -
le kalır. Halbuki Türk dilinde (bu) ol· 
d~kça yakım, (şu) daha az yakım, (o) 
gozden irak kıalmış uzağı göstermekle 
berab•r h •· U h ·· · h · " , er uç em SUJC, em ob1e 
anıammı da iraeye yaradığından dili • 
lllizde işaret sözleri, başka <lillerd~n çok 
daha ğeniş bir varlık sahibi görünür. 

Bu üç işaret sözünden başka diJ'mi-
tde ... t • b .. l . . ış e, ış u,, soz en de ışaret yerin-

vardır. Kazan lehçesinde başına (uş) 

getirilerek (uşbu) şekli yapılmıştır. Kır 
gız lehçesinde (ol) ile birleştirilerek 

"bul" kılığını almıştı. Uygur, Teleut,I 
Altay, Lebed, Şor, Koybal, Kaç, Kilf· 
rik ve Baraba lehçelerinde "b" yerine 
"p" konulmuş, «pu» ve "po" şekillerine 
girmiştir. 

Yakutçada doğrudan doğruya "bu" 
ise de cemi "balar,, gelir. Türk lehçele
rinin Cioğunda "bu" nun cemi "bular" 
dır. Türkiyenin mütekSmil söyleyişile 

"bunlar,, halini almıştır. 
Not: 2 - Kelimenin ana kökile ilk 

b
• ·ı ....................................................... ·····················································--· ır mı .}1one1 nüdist, yani çıplak . • ......................... ·-··························· 

lar cemiyeti azasından idi. Ge . Dudakları aralanırken ~tğzı ki· j tirmcden akdem kadeh deruııu _ 
çcnlerde yüz kadar arkadcu;J ile litlenİYcri~ıor, söyliyeceğini yutu- na bir şekı:r parçası, bir bonboıı 
beraber Antilles adalarına kadar yordu. Yuttu, yuttu; artık yuta 1 \'Cya fon<lan f1a1tırtacaktım ( e
çıplak olaı·ak seyahat etmeğe ka. maz hale geldi. Art in: (l\Iiçe ! ) nabın o ~ek eri, o bonbonu, o fon
rar vermişlerdi. Bun!ar bir yel • di~·e seslenirken, bunun sesi daha dam dilinin sathı balasına oturta· 
kenli gemi kira!aclılar ve Florida yüksek çıktı: caktı. Bal arısı çiçekteki mayii e-
salıillerindcn ayrılır ayrılmaz he· - Evlat, bir adet de hana! mer gibi muhteviyatrnı damla dam-
pisi de soyundular Fakat gemi· Ses yanşı bu seferki hemen la emecekti.. Ne dudaklarının ce,·a. 
yi idare eden kaptan soyunmadı. hemen nara: nibi, ne !eminin deıı.1nu böyle yan. 
Çıplaklar bunu kendileri için bir - Yaşş:ı be müdürvnn !.. Senin nuyacak, at:rzına bir k~ık süzme 
halwret diye telakki ettiler, kap· gihi babacana uşak ~Jayun, köle bal almış gibi olacal<tm !... 
tanın soyunması irin ısrarda bu • ol:ıyım, köpek olayım!.. Tam o esnada d1şarıdan. nen • 

afiksinin birleşmesinden çıkan (uğ + :r :\ " •• d b" lrrndııfo.r, gene faydası olmadı. 1 ıtin, narayı ba~arken ~ırtına ecre onun l'n ır ses: 
ub = uğub = ub) sözünün Türk leh· l\1 · Bu suretle bı"r ,·skandal oldu. \•ar kuv\'etilc şaı>lagv ı da 1·nnıı· !:', - .u ösyö Horozyan !.. 
çelennde şu variyant'larını buluyoruz: ':1 

BU Um = alfimet, işaret remz; obay = o- Çıplaklar, kaptanr güzellikle yola Hacının bir yanağım bırakıp ö . Fesinin iki yanından kıvırcık 
Kelimesinin etımolojik şekli şudur: rada, burada: umaç = emel, gaye he· ıetiremeyince tehdide başladılar. bfüünü öpüyor, ellerine, etekleri zül lifleri taşmış, uzun nefti setre. 

de kullanılır. Şimdi bunların analizini 
Yapalrm: 

(1) (2) (3) def; buğan = alamet, işaret; budun ıı. Nihayte kaptana: ne atılıyordu: li, iki sıra parlak düğmeli. kısa 
Uğ + ub + ur< ahali, halk, kavın, millet, ümmet. y k b. Hurı··ı ı Bı·a\'O ı H ·· 1 1 ruO"an çizmeli, yalabuk suratlı bir 

b - a a ıneye gireceksin, bir - c • •• ... a şoy e. :,. 
( 1) Ana köktür. Burada güneşten ,.1• Bütün bu sözlerin baş tarafındaki Akl 1 l d" ispir 1ca ~ daha oradan dışarı çıkmıyacak . .. _ · mı Jaşma a ; unya ne iınis ··· 
n mefhumlardan "esas, sahip, Allah, "um, ob, b" kökleri, hep "bu" sözünün - ' Artin İSJJİri go··ı'U··r O'o·· 

efendi" anlamlanna gelir. kök anlamile birleşmektedir. sın; yahud bizim gibi sen de ıo- ogren .. Ilu l\Ietaksanm keyflisin: b rmez, yay-

( Yunacaksın!. akşama içece;;.iz. Hristos tepesı"ne lı imiş gibi zıppadak yerinden ha, 
2) Ana kökün anlamını tecessüm Not: 3 - "bu" sözünde ana kökün b d 'Ve Dedı.ler. çıkıp gu··ııeşı·n Heybelı·ada sagvın . vaya sıçra 1

: 
.. temessül ettiren süje veya objeyi "esas, sahip, Allah, efendi,, anlamlan • 

gosterir afikstir. nın tecellisi, insanlığın en ilkel inanı~ - Bunun üzerine kaptan llaoıne· dan grubunu temaşa edıereğiz. - Buyur gencim ! 
(Uğ + ub = uğub = ub) Jan ile ilgilidir. O zamanların anlayı • ıine girip saklanmağı tercih etti. Halkinin yeşil tepelerine, mor sa- İspirin bir işareti üzerine he " 

Esas, dendi. Allah anlamlarını ken· şında bütün varlık "güneş" de tecelli M. Allard arkadaşlarına: hillerine doyamryacağız !.. men fesini düzelterek, göğsiinü 
dinde tecessüm ve tecelli ettiren bir sü- eden bir tek ve ana varlıktan ibaretti. _Ben kaptanın yerine gemiyı' Hacı Bey, konyağı garsonun e. kavuşturarak, palas pandıras so • 
je veya ob1"e anlamına gelir. Güne!!. sayesinde görülebilen her obJ·e • ı· d k S kagva fırladı t :ı- idare edebilirim. ın en ·aptr. aniye geçerse vaz- · 

(3) Yukanki anlamı tayin ve ifade ye, güneşi anlatmak kin çıkardığı sesi Vacı·t Bevefendı" kaı-c::ıda fay 
d 

:ı: D" geçmek ihtimali var. Hemen ka . ~ -:: ' • 
e en ona ad veren ( . + ğ) ekidir. ad diye kullanan bu ilkel devir insanla· ıye teminat verdi. Fakat a- t d ..l, A · d (U d "k" dehi agvzma götürdü ... Sankı" bı· - onun ayuıı:. rtıni yanına al ı. 

ğ + ub + uğ = Ugubuğ) A _ rı, herhangi bir süje veya objeyi de ge- ra an ı ı saat geçmemişti ki yel- l ~· . lspir, arabacı ağanın yanma otu-
na k8k, kendisini temsil eden radikal ne güneş anlamile söylerler, ve işaret kenli bir kayalık üzerine düştü!. . egıne birı asılıyor, kolunu geri rup kollarım çaprazlar çaprazla • 
afiksle kaynaşarak ve baştaki vokal ile ederlerdi. işte bunun içindir ki herhan· Z / l geri çekiyor ... Bu radd€ye geldik· maz, araba yok'UŞ yukarı uçtu. 
en sondaki okunmaz (gv) düşerek son gi bir şahıs veya şeyi i.şaret etmek üze- e ze e nere Jeymı·ş.? ten sonr a· 1 . ? f Uı a ın ermı ya... Hacı Dana, yapayalnız, piç gı·. 
onetik ve morfolojik şeklini almış. Bu re kullandıkları sözlerde de hep güneş c· d" l t v h d' F k t b" d d.k 

01 
. ~ım ı an a acagımız a ıse a a ır en ı emedi. Dilini bi kalnustı. İçinin ateşı·, azınrn 

tnU§tur ki "esas, sahip, efendi, Allah,, ve ondan çıkan "esas, sahıp Allah, e • • ' d k d .. anıanııannı kendinde tecelli ettiren her- fendi, Totem" anlamlan vardır. Nasreddı~ hocanın hikayelerine 
0 

un urdu. Barut; zehir, zak • yanışı hfıla savulmamıştı. Dudak-
hangi bir süje veya objeyi anlatmak il· Not: 4 _(Bu) sözü ile işaret edilen çok benzıyor: kum!.. Biraz ara verse elindeki larım aralayıp, dili dışarıda, bo. 
zere kullanılan sözdür. bir insan ise "uğ + ub = ub" unsu - Geçen halta Utrecht üniverai· ni fırlatıverecek. .. Gözlerini yum- yuna içine hava çekiyordu. 

Not: 1 - Türk lehçelerinin hemen runa süje anlamı evrilir. t~ret edilen tesi proleıörlerinden biri labora - d~. Kadehtekinin hepsini, birden Beş, on dakika geçti. Gözü so-
hepsinde "bu,, sözü aynı şekil ve mana- bir nesne ise "ub" elemanı bir obje an- tuvarıncla çalışıyordu. Bir aralık agzına boşalttı; dudaklarım smı . kakta, miihendis ha geliyor, ha 
da işaret yerinde kullanılmaktadır ... Or- latır. Kelimenin manasrnda süje veya •İsmoğral aletinin hareketini fark sıkı kapayıp dişlerini birbirine gelecek diye bekledi bekledi... 
hon", "Yenisey" kitabelerinde "bunra, ob1"enin ayrılmaması "bu" sözü ile her . %1 geç· d" N b d ~ ettı. R. et, endi§e verecek bir ha· ır 1• re gelen var, ne giden. 
un a, bunr, bungar,, şekilleri vardır. türlü abstre veya kongre şahıs veya G .. l . kırgı 1 h 

1 
· d reketi arzı göıteriyordu. oz ennden, burun delikleı·ı·n- Fakat olur şey degı~·ı, akıl d•• • 

z e çe enn e "b" yerine "m ge- şeylerin anlatılabileceğinden dolayı • d u 
tirilerek «mınınğ = bunun», "mı~ı = dır. Holandalı alim, aletin ba§ına en kMlcmılar, ateşler çıkıyor, racak hal. o barut, o kezzap. o 
bunu", "mında = bunda,, kelimeleri lbrahim Necmi Dilmen geçti, kağıdı ve kalemi eline al· mosmor kesilmiş, başsrz tavuk gi· Büyüden, afsundan h'Uvvetli.. Bu 
-------------------------- ~~~rnı~~~~whl~~~u .. ~~~~y~ ~~~M~~ ş~~!-

H b 1 
• ı ı Aıya kıtaıını alt üıt eden bir ha- tıkandı tıkanacak... ne hayretlere seza tesir! .. a eş er gerı eyor ar reketi arz olmuştur. Derhal bu Artin baktı: Avurtları şiş. Her Kendini büsbütün başkalaş. 

müşahecleıini dünyanın her tara· halde konyağı yutmadı ve nerede mış buluyor, dünyayı bambaşka 

'(Ostyanı l incide) 

ZAYiAT NE KADAR? 

lına bildirdi. ise dışarı boşaltıverecek. Avucu . görüyordu. Vücudünda hem tatlt 

1 
olmuş ise de bunlar pişlar çarpış-malarına inhisar eylemiştir. ltal- Fakat biraz sonra anlcqıldı ki, mı ağzına yapıştırıp: (Ha gayret!. bir uyu~ukluk, hem de şaşılacak 

bu hareketi arz, laboratuvar bi. Yut kahramanım yut! tık kadeh bir deıman ,· nihanesinde ani bir 

Roma, 18 (A.A.) - 129 nu
'"'aralı resmi harp tebliği: 

Enderta muharebesinde düş • 
ll'lanın zayiatı çok f az!adır. Düt -
:tna.n, her nerede ileri hareketimi
:ıe ına.ni olmak istedi ise, çarpış
ma. meydanını ölü ile örtülü ola -
tak teketmiıtir. Düımanın zayi -
at~, beı, altı bin ölü, en aşağı iki 
tlıtsli yaralı ve bir çok esirden mü
l'ekkeptir. 

Bizim zayiatımız ıudur: 
Anavatan ordusundan zabit 

0~a.ra.k 12 ölü, Z4 yaralı, asker 
~ a.ra.k 122 ölü, 499 yaralr, Ha
~ ~:~asiye Guksa kıtalarından 

olu, 76 yaralı. Aiba Eritre 
lllüfrezelerinden 8° ölü, 7 yaralı. 

Muharebeler iştirak eden tay
~arelerden Propardıma tayyaresi 
lıssün d"" . . e onmemıştır. 

k Tayyarelerimiz, cenuba doğrul 
açmakta olan Habeşlere aman 

\'erınernekted ir. 

HABEŞLERE GôRE HESAP 
BAŞKA 

S Adisababa, 18 (A.A.) - Ras 
d eYurn ordusunun şarkındaki or -

Uya kumanda eden Ras Mulu -
Rctta bildiriyor: 

ı l 1~ şubatta bazı ltalyan müfre
lae er; laanetlerimizin karargah-

tı Jakrnına kadar bazı hücumlar 

~a.Pınıılardır. 13, 14, ve 15 şu
atta, bazı mühim muharebeler 

yanlar bir mikdar arazi kazanmış- nasının alt katında l'alıjfan ame _ böyle olur!) da ye kafasını öne küşayiş .: rnüf ekkiresinde zinde 
lar ise de Makallenin çember için- ;ı- 3' , lenin hareketlerinden bn•ka bir arkaya çekiştirirken, Hacının du: bir faalivet.. 
den kurtarılmasını teıkil eden he- ~ " 
deflerine vasıl olamamıılardır. §ey değildir! dakları aralandı; bir (puff!) çık- Tevekkeli mi frenkler buna 

h 
tı. Bitik halde: rag~bet etmivorlar. "Akıl frengı·s -

ltalyanlarm zayiatı mü imdir. ı .; 
Bizden 75 kişi ölmüştür. 130 da ,,.- Bilir misiniz? - 1111 - Yuttum! diyebildi. tanda, patlıcan bostanda,, sözü 
yaralı vardır. Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve Halfi alı al, moru mordu. Ke • ne doğru .. 

ITALYADA ZAFER ŞENLiKLE
Ri YAPILIYOR 

Roma, 18 (A.A.) - Dün ak
şam İtalyanın bir çok şehirlerin
de, Ambararadam zaferini kutlu
lamak üzere tezahürler yapılmış-
tır. 

YENi ITALYAN KUVVETLERi 
GiDiYOR 

Napoli, 18 (A.A.) Principessa 
Maria vapuru 200 tayyare ve 200 
otomobil yüklü olduğu halde dün 
Musavvaya hareket etmiştir. Ge
mi Sirakuznya uğrıyarak 29 zabit 
ve 145 nefer alacaktır. 

Napoli, 18 (A.A.) - Heluan 
hastane gemisi dün ak~am, yirmi 
uçak zabiti, seksen uçakçı efrad 
ve kırk deniz efradı ile Musavva
ya hareket etmi§tir. 

Gemide aynı zamanda Don 
Placide kilisesinden alınmış bir 
Meryem tasviri mevcud olup bu 
da Afrikaya götürülmektedir. 

Kilise erkanı ve büyük bir ka
labalık, bu tabloyu heyet "talinde 
limuna kadar götürmüşlerdir. 

cevaplan: sik kesik söylüyordu: %ihninde gene hikmetler kay • 
- Kez .. zap .. tan ... be.. ter.. naştıkça kaynaşıyordu: 

1 - "Dumping" ne demektir? 
- Bir mnhsu!in bir kısmını mali

yet fiyatına aatmak. 
2 - Amerikada bir senede kaç ço

cuk kaçırılır? 
- 1931 senesinde 3000 tane kaçt

rdmııtı. 

3 - Greta Garbo'nun asıl ismi ne· 
dir? 

- Greta Gustafson. 
4 - "Geldim, gördüm, 

sözünü kim söylemiştir? 
- Julius Caesar 

yendim,, 

S - Ankara ile ayni arz dairesi ü
zerinde bulunan şark şehirleri han
gileridir? 

- Tiflis, Buhara, Kaıgır, Pekin. 

YENt SORGULARIMIZ 

1 - Gratte · ciel (Grat siyel) ne
dir ve ne demektir? 

2 - John Gilbcrt'in asıl ismi ne
dir? 

3 - "Tarzan,, ı yazan kimdir? 
4 - "Vatan için ölmek tatlı ve gü

zeldir,, sözünü kim söylemiştir.? 
S - Washington niçin gülemezdi? 

GELSİN IKRAMİYESim ALSIN 
Eminönü A!t.. Ş. Reisliğinden: 
Emekli yarbay 321 - 324 Meh'Tlet 

Nurirıin ikramiyesini almak üzere şu • 
lıemize gelmesi ilan olunur, 

nıiş ... be birader L. "Kul giinahsız olmaz, hata tev· 
Garsona seslenecek halde de • bcs1z olmaz,,... "Kul günah etse 

ğildi. Elile su iş:ıreti yaptr. Bar . noJa, afvi şehinşah kani,, ... 
dak gelir gelmez yakala&. Etra _ Gözü pencereden dışarıch, h~ 
fma bakındr. 1:1 Aıtini bekleyip duruyordu On. 

Ağzını ça1ka1ryacak, şartlıya . on beş dakika daha geçti. Bu gi • 
cak bir taraf ... Gazinonun içinde dişle geleceği yok.. 
onlaraan başka ya bir kişi vardı Garsonun gözü hep o köşede, 
ye iki kişi ... Yüzünü köşeye dön. Danfıdaydrı. Kelli felli gör<lüğ-fi 
dü. Duvann dibine tükürerek ağ· için yağlı müşteriJerden sanıyor, 
zmr üç kere çalkadı; şartladı. kaşla göz arasında, ( Oriste !) vi 

- Baruttan sert!.. Kezzaptan basıp seğirtiyordu. (Beni istedi . 
bet!.. Narı mayiden eşet !.. Dive niz pa~am ?) devin el kan1c:tn111-
söylcnirken (Pufff ! .. Pnfff ı.:) yor. Hacının kafa kalrhrmasile p<· 
edip etrafına dahmeler püskürli . ri g-Clri çekilip girliyordu. 
yordıu. E'nsr.sine dikilmiı:: olan Ar. Gene (Oriste !) diyerek bir c:r>. 

tin ise, Hacının tepe saÇmdan bir ğirtti. Herif de yan~aklardan n~ 
tutam yakalamış, gevezelerdenmis. Çene sallamaj!a 

-Dişini sık: biraz veca \·erir bahane arıvordu: 
amma beyindeki kam deriye alır: - Simdi eski l\fotaksalaı k· }. 
kıllann dibinde tahaccür ettirir! manıis. onun itsin sevmediniz hu 
Diyerek saçları yukarı y'lıknrr çekr konyak.. Tsok haklis1niz ... t~ter • 
tikçe çekiyor, bir taraftan da eli . s\n;.,, en ekstra mal, "Martel,, mar. 
yordu ki: ka? 

Dana, kaş ka1dırdı; kaldırd1 
- Müdürüm. kabahat aYanak 

rcfikında, ben danga1akta oldu. 
Alkola ilk sifüıh eden ekperi;·an
sı kıt bir zatı, bu mcrkczcıe idare 
etmeecektim ... Metaksayı ntt§ et • 

amma içinderı de şevtan ?rirtü . 
Yor, hu ınenJm~un hir l·rc'PhciiYi 
h11 kadar bir tm;iri kat 'iyi n, ..... :,, 
olursa bir iki lcldn d:ı!ıa in~ P1a. 

mmı düşün.. CArkası var) 

r • 

ı 

, 
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Daima talihsizdi. Doğduğu gün 
deı1beri, talihin, bir kerecik olsun, 
yüzüne güldüğünü bilmiyordu. Ço 
cukluğuna ait hatıralar içinde, 
uğurlu hir tek gününü hatırlamı -
yordu. Mektep hayatı da, türlü 

kiini doldurduğuna ve terfie liya
kat kazandığına inanıyordu. 

fki yıl süren çalrşmalardan 
sonra dairenin bütün işlerini kav
ranuş, icabında, daireyi tek ba§ı
na işletebileceğine kanaat getir -
mişti. 

ISANBUL - 17 üniversiteden na -
kil, inkıUip dersi. (Y. Kemal Tengir -
şenk) 18 muhtelif plaklar. 19 haberler 
19,15 operet parçaları (plak). 19,45 si
gan musikisi (plSk). 20,30 stüdyo or • 
kestralan. 21 neşir esnasında itan edile 
cektir. Saat 22 den ıonra Anadolu ajan
sının gazetelere mahsus havadis servi· 
si verilecektir. 

[~==E )<~ ~-N-~~-i~ ~~] 
Türkiyenin endüstrileş· 

tirilme davası 
-2 

pacağı hayırlı tesirleri töyle hutha e " 
debiliriz: 

türlü talihsizlikler içinde geçtiği 
için kendi kendine talihsiz olduğu 
na hüküm verdi. Gerçi, talihsizlik
ten anladığı m«ına, hayat şartları
nın, kendi aleyhinde yürümesi ve 
hoşlanmıyacağı neticeler vennc -
si idi. Bununla beraber şendi ve 
talihin uğursuzluklannı gülerek 
karşıl:ıyabilecek kadar kuvvetli 
i c1 i. 

Fakat tam bu sırada i~Ierin bo- z--------------. .. 

Cumuriyet hükıimetimizin takip ve 
tatbik etmekte olduğu endüstri ıiyua
mıza dair Olkü mecmuasında neı -
redilen kıymetli bir makaleden dün ba,h. 

setmiş ve bu yazınm ilk kısmını sütun 
larnruza geçirmiıtik; makalenin ikinci 
kısmına bugün devam ediyoruz: 

1 - Açılacak yent fabrikalar saye ' 
sinde, yerli ham maddelerin bir çokla " 
nna değerinde bir fiyatla ailrüm teınit1 
edecek ve bu maddeleri ycti§tircnlerı: 
refah vermekle beraber bu gibi ziraat • 
lerin memlekette daha teknik ve verim· 
Ii bir ~ekilde ve daha geni§ sahalarda 
üretilmesini hızlandıracaktır: Pamuk 
ve yapağı buna bir misaldir. 

zulması Jiizünden kenrli:;ile bera -
her bfr kaç memura yol vermek i
cap etti ve yol verildi. 

Ve Naci yeniden iş aramağa 
koyuldu. Bu sırada iş bulmak hiç 
de kolay değildi. Biriktirdiği bir 
kaç parn yavaş yavaş tükeniyor -
du. Artık, rastlegeceği herhangi 
işi yapmağa razr idi. Buln bula, 
tramvay hattı uzablacak bir yer
de amelelik buldu ve onu da ka -
bul etti. 

BORSA 
18. 2 - 036 

Hlıalannda yıldı:r. l:sarew olanlar, eze. 
rinde muamele gtirenlerdlr. Rakamlar 
IUU\1 1 Z de kapan" aabş tlyatlarıı m. 

PARALAR 
•Londra ti19. - •Viyana u.-
•Nevyor'k 124- •Madrtd t7.-
• Pıı.rfı tın.- * Berlin ~s.-
*Mlltlno 1~6- * Val"§OY& 2~-

* Brükııel SS.- *Budapqte 2:>.-
* AtlnB 2!. ·· *Bllkre.ş rn.-
•Cenevre ... ll'>.- *Be.lgrad M.-
• Sotya 2-4.- • Yokotı&ma tsi-
• Amsterdam ss.- •Altın llM-
•Prağ Ob- •Banknot 2.'U -
• Stokbolm S2-

Evve15 gu hakikati tesbit edelim: 
Türkiye, endüstrile~mesinin hızı ne o -
!ursa olsun, yakın veya uzak bir mazi
de, hiç bir zaman bütün sınai maddeler• 
de kendine yeter bir hale gelmiyecck -
tir. En ileri endüstri memleketlerinin 
bile, kendi spcsiyalitesinde olrruyan ma· 
mfıl maddeleri başka memleketlerden 
getirdiklerine şahit olurken, Türkiye -
nin her türlü mamul maddelerue ken • 
dine yeter bir hale geleceğini iddia et· 
mek saflık olur. 

Günün hirinclc mühim mesele-
11.~rle karşılaştı. Çoktanberi ölen a
na ve babasının bıraktığı su~ıı.mu 
çekmiş, başındaki vasi de onu beş 
parasız bıralonak için elinden ge
leni esirgememişti. O halde t~h -
sil hayatını yanda bırakıp bir iş 
bulmak ve mektebe veda ederek 
hayata ablmak lazım geliy9r·rıu. 

Hayatında ilk defa böyle bir iş 
le uğraşıyordu. Kazmayı ele ala -
rak çalışmaktan ölesiye yorulmuş- 1---------

tu. Yol kazmak, toprak atmak, taş ç E K L E R 
• Londra ti19.7C> •Viyana 4~H7 

Türkiyenin yalnız imar sahasında ya· 
pılacak o kadar çok işi ve bu işleri gör· 
mek için de yabancı mamulatından o • 
lan maddelere o kadar fazla mikdarda 
ihtiyacı vardır ki, bugünkü endüstri ka
pasitesi on misli artmış ve zirai istih 

2 - Memlekette yeti~ebildiği halde 
dıpn ihraç imkansızlrğı ve içerde de 
endüstrisi kurulmarnıı olmak yüzünden 
ekilmiyen bazı mad:ielerin yetiıtirflmC"" 
sine ve bu yüzden daha verimsiz sahn· 
larda çalışan bir çok köylülerin kendi " 
lerine daha kazançlı bir iş edinmelerine 
imkan verecektir. Şeker endüstrisinir1 
kurulması üzerine pancar ziraatinin in• 
kişafı ve ekildiği sahalara getirdiği nir 
bi refah bunun delilidir. Kendir endll•
trisi kurulduktan sonra bu ıir~i mah " 
sut için de vaziyet ayni olacaktır. 

Mektep arkadaşlanndan biri 
kulağına fıınldailı: 

- Merak etme Naci! Ben sana 
bir iş bulurum. Zannederim ki ba
bam, ricamı esirgemez, sana ken
di müessesesinde iyice bir iş ayı
rır. 

- Ne gibi bir iş? 
- Ya müe~ese namına seyyar 

memurluk, yahut katiplik. Hangi
sini tercih edersin! 

Naci bir lahza düşündü. Sey -
yar memurluk öteye beriye başvu
rup herkese muhtaç olduklan, fa
kat muhtaç olduklarını bilmedik -
leri eyleri &-ılmağa yol açmaktı. 

kırmak, güneş altmaa, zift kayna
tan kazanlar yarımda, kulağr sa -
ğırlaştrran gürültü içinde çalışmak 
ölümle pençeleşmekten farksrzöı. 

Kendi kendine başka bir iş 
bulınağa çahşmayı düşünüyor, fa
kat ertesi gün yine ayni işe koşu -
yordu. Günlerce çalıştıktan sonra 
hamlığı zail oldu ve işe ·dört elle 
sarılmak, işin bütün kolaylıkları -
m Ye inceliklerini kavramak heve
sini duydu ve çalıştı. Yaz mevsi -
mi geçtikten sonra sonbahar gel • 
di ve iş eski güçlüğünü kaybeder 
gibi oldu. Nacinin elleri naınrlaş
ımş, aaaıeleri inkişaf etmiş, kemik 
leri sağlamlaşml§t.r. 

Artık bu işi de kavramış, bu işe 
de hakim olmuştu. Fakat talihsiz
liğe bakın ki, iş de bitmişti. 

*Nevyork o~ * Madrld 1'>82 
•Parts 1206 • Bcrllıı 1.9805 
•MUtno 100:344 •Varşova ,22 
•BrUksel ,,73 •Budapeşte H94.7 
•Atlna 5893 •Bükrq 108.7868 
•Cenevre 2'800 •Beıgn.d ~ooro 

• Sotya 64_{800 •Yokohama 2. 76.'J9 
• Amııterdam 1.1782 • Moskova ı~ lıO 
•Pnıt 10.22~6 ıs:stokholm 81268 

ESHAM 

sali de birkaç misli fazlalaşmış olsa ve bü 
tün fazla zirai mahsullerini mübadele et· 

mek imkanını bulsa bile yine karşılı • 
ğında alacağı mamul maddeler kendi· 
ne lü:rnmsuz olmıyncak, hatta şöyle dur
sun, kendi ihtiyaçlarını bile tam mnna· 
sile knrşılayamıyacaktır. 

ı, B.uıkruıı ıı :ıo Tramvay ı.ı 00 
• Anlldoıu 23.20 Çimento ıo so Diğd taraftan biz, Tür ki yenin en • 

Reji ~ ı~ Onyon Del. U 00 düstrileşmesine müvazi olarak, ileri en· 
Şlr. HAyrly lMXX> Şar.k Del U.00 düstri memleketlerinde kesif bir zira · 

Merkez Bank 62 lb Bal)'& 000 atleııne gayretine raslıyoruz. Garp mem 
U. Slgorta .OO Şark ın. ceza 0

0 
00
00 

leketlerinde ve sömürgelerinde faalieyti 
Ponomontt S.00 Telefon h • • 

---------·------• görülen otarşi salgınının bu teza ürtl, ı~ 
rstlkrezler Tehvlller 

• 1933 T.Bor. ı 24: '70 Elektrik 
• " .. n 23,06 TTamvay 
" " " Ill 2ll 00 Rıhtım 

bUk.Dahlıt I tı5 00 •Anadolu J 
Ergeni tauk. 111.:ıo • Anadolu I1 

1928 A M 1000 Anadolu m 
"' s. Erzurum u~ MUmessil A 

0000 
81,70 
14:00 
.Ul!> 
a .. ırı 
HO 

47 71> 

3 - Fabrika girdiği yere medcniytt 
götüren bir müessesedir. Fabrikalar. 
Osmanlı devrinde olduğu gibi, yatn•I 
İstanbul ve civanna yığ1lmadığı ve ras· 
yonel bir tekilde itlereceği yerler ara• 
narak, memleketin hemen her tarafın• 
dağıtıldığı için bir çok geri ziraat mın· 
takaları, fabrika sayesinde kısa bir z;a• 
manda refah ve kültür seviyeleriniıt 
yükseldiğini göreceklerdir. 

4 - Dış pazarların kapanması ve gUıı
dclikli olarak çalı§tıklan ziraat aahasıtl" 
da sürprodüksiyon olması veya diğer ıe
beplerle i~siz kalmıı ve bu yüzden ıcr• 
seri bir hayat ıüren, sefalete mahkôfl1 
kalan bir çok insanlara endüstri yeni 
bir faaliyet sahası açarak ve ziraat §O" 

mörlerini yavaı yavaı maaaederek bı.111" 

lrr müstahsil ve memlekete faydalı bir 
hale koyacaktır. Böylece de hayırlı bir 
tevazüncü rolü g8recektir. 

Katiplik ise;öir masaya mıh1an • 
maktı. Kafese tıkılmış bir kuş gi
bi, bir mahpus gibi yaşamaktı. Bu 
nunla beraber kararım vermedi ve 
arkadaşına: 

Yeniden iş aramak lazım geli-ı-------------• 

te bizim zirai mahsullerimizi tehdit e • 
den asıl tehlike buradadır. Ve günün 
birinde, bugün ihracat yaptığımız mem· 
kketlcrin 8izim lhra!i maddelerimizde 
kendilerine yeter bir hale gelmeleri ve· 
ya ihtiyaçlarını lıaşka yerlerden karşı • 
lamak imkanını hulmaları takdirinde 
bir dereceye kacl:ır cndüstrile~miş olma· 
mızın büyük faydalarını r}~ha yakından 

fark ve takdir euebilcceiFz. Böyle bir 
ihtimal karşısında. Türkiye hiç olmaz· 
sa en lüzumlu ve hayati tn.'.lmf11 madde 
ihtiyaçlarını kendi toprağ ndan ve ken· 
di el emeğinden bekleyebilecek bir va -
ziyette bulunacnk ve zaruri olarak içine 

S - lnkılabımızın geni§ kütlelere ya• 
yılması için, endüstrile§memi%in gırndi• 
<len çok faydalı ve hayırlı bir miıt!IC 
yaratma yolunda olduğunu görilyorut· 
Duvarlarda teknik ilerleyişimizi gösW 
ren grafik ve resimler. alakalı kalab:J' 
hkların gözlerini bir haz ve gurur pa· 
rıltısile dolduruyor. Şimdiden vilayet " 
!erimiz arasında, kurulacak fabrikal · rı 
paylatmak hususunda manevi faydası 
olan bir rekabet baş'amı9tır. Fabrika • 
nın girdiği muhitlerde köylüler arasııt• 
da ne kadar hoınut!uk doğurdutunıS 
yerinde müşahede etmek imkanı var • 
dır. Bütün bunlar, hareket ve teşcbbi19 

kabiliyeti uzun zaman felce uğratıırnıt 
bir memlekette, dinamik bir heyecan .;e 
mlstik inııa etmektedirler ki, bunun. W 

- Sen hangisini münasip gö · 
riil'sen, ben de onu yapanın! 

Dedi. 
Arkadaşı Naciyi babasına tav

siye etti, tavsiyesi kabul olundu 
ve Naci seyyar memurluk ile ka -
tiplik ar:ı.smda muhayyer bırakıl
ch. 

Naci seyyar memurluğu seçti, 
fakat üç ay geçmeden bu işte mu
vaffak olamadığı görülerek katip
liğe alındı ve iş hakkındaki bil -
gisinin daire hademesinden daha 

geıi olmasına rağmen kendisine 
daha yüksek bir ücret bağlandı .. 

yordu. 
Naci,yeni bir iş peşinde koşu

yorken, yerde bir gümüş lira bul
clu. Gözlerine inanmaya inanma -
ya yere eğilip aldı. Hayatında bir 
defacık olsun, talih bu şekilde yü
züne gülmemişti. Acaba talihsiz
liğe veda ediyor ve talihli gün -
leri mi başlıyordu. 

Lirayı tam cebine koyacağı sı
rada biri omuzuna doh-undu ve: 

- Affedersin! dedi, ben düşür-
d.. ' um. 

Liraya bir göz attı, sonra omu
zuna okunan ele uzattıktan sonra 
ceplerini yoklayarak bi~ _on ku -
ruş daha çıkarıp: 

- Bunu da alın! 
Dedi. 
Yabancı sorddu : 

-Neye? 
- Sayenizde bir kerecil< olsun 

T k • Çarıamba Perıembe 
a VI m t 9 Şubat -O Şubat 

========t25 Zilkade 26 Zilkade 
Gfln dottu§u 
Olln batqı 
Sabah namaz> 
Oğle namazı 
lkindl naı:ww 
Akpm namazı 
Yat.aı oamaz.ı 

lmaak 
Yılm geçen gUnlcrl 
Yılm kalan gtlnlerf 

650 6 49 
17,47 17,48 
600 600 

12 28 12 28 
15,26 15,27 
17,47 17,48 
19.18 19,19 
5.I 1 5,10 

50 51 
316 315 
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Ayazağa kariyesinde Cendereci Mu· 

bittin vakfından Cendere boğazında 
Kanlı derede icarei vahideli 100 dönüm 
arazi ve vakıf çayır icareye verilece -

ğinden talip olanlar Beyoğlu Evkaf da
iresinde mülhavaga kalemine müra -

caat etmesi fazla malilmat almak isti· 
yenler Kihtane kariyeainde vakfı mez-

kfir mütevellisi Ahmet Şemsettin. (V. 
No. 13582) 

dÜJebileceği otargi çukuru, onu bo~m:ı· 
yacak kadar kenişletilmiş olacaktır. 

Görillüyor ki, otarşiyi icat eden biz 
değiliz ve kat'iyyen otarsi taraftarı da 
değiliz. ÇUnkU menfaatlerimiz bize bu
nun aksini emreder. Ancak dünyada pek 
hızlı ilerlediği farkedilen bir cereyanı 
gCirmemek için gözlerimizi kapamıyo -
ruz: Yaptığımız bundan ibarettir. 

:ı "( 
timai hayatımııda ne kndar hayırlı bı 
maya olarak inkişaf edeceğini uıuıt 
boylu izaha lüzum yoktur, sanırız. 

Naci, tam bu sırada iktidarsız· 
lığını anlıyarak aldığı parayı ka
zanamadığnı anladı ve çalışmağa 

başlıyarak evvela fabrikayı tetkik 
etti, piyasanın ne olduğunu anla • 
mağa uğraştı, defter tutmayı, he
sap yapmayı, yazı makinesile ya
zı yaızmayı öğrendi. Böylece mev-

talihin yüzüme bir lahzacık gi.il - ------------

Endüstrileşme hareketimizin, Sümer 
Bnnk gibi, idare mekanizmasının bilrok· 
ratik usulleri dışında, müstakil ve mü • 
tehasıua bir elden idare edilmesi ve 
memleketin en Scil ihtiyaçları ve ha • 
riçle olan ekonomik münasebetlerinin 
inki,af temayülülJcri göz önünd'! 
tutularak 8nceden hazrrlnnmış bir p1d· 
na göre yürütUlmesi, memleketimizde 
yetişen veya yetiştirilmesi imkanı olan 
ham maddelerde olsun, memleketi. ya • 
hancı el emeğine ve mutavassıtlırına 

Bütün bu düşüncelerimizle, Tilrki)'C"' 
nin cndüstrilc§mC h~rel-etini, mana .,e 
sebcplerile, en basit ırkline irca ediltrı'f 
bir şema halinde göı•ermeyc ~alıştıl<· 
Memlcket:mir için hayatt bir dava te~· 
kil eden bu oluşun teferrüatı üzcr·rıde 
durmak ve muhtelif unııurlannı ay 1 ıı'/" 
rı tetkik ve teşrih etmek teknisyenı:rt 
düşen bir iştir. düğünü gördüm de ondan!.. 

1. G. 

Denizyolları işletme idaresi 
muhtelit komisyonundan: 

1 - Almanyaya tahsile gönderilecek talebe ve stajiyerlerin müra
caat istidaları §ubat 20 nci per§emb e günü akıamrna kadar kabul oluna 
cak ve bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar nazan dikkate alın
mıyacaktır. 

2 - Şimdiye kadar müracaat etmiı, ve edecek olan talipler iki 
kıta fotoğraf, nüfua hüviyet cüz danı, mektep ve tahsillerine aid 

vesikaları beraberlerinde oldukları halde şubatın 21 ve 22 inci gün
leri T opanede Denizyollan idaresindeki Komisyonumuza bizzat mü
racaat edeceklerdir. 

3 - Bunlardan aranılan evsafı haiz olanlar mezkür günlerde 
seçilecek ve imtihana sevk olunacaklardır. 

4 - imtihan, şubatın 23 ve 24 üncü günlerinde saat 9 da Or
taköyde Yüksek Deniz Ticaret Mektebinde icra olunacaktır. (868) 

Bcıiktaı sulh birinci hukuk mahke • 
mcsinden: 

İstanbul otomobil Türk Anoniuı şir
ketinin Tünel Yazıcı sokak Topçu çık • 
mazı Hacı Sait Han 2 No. da oturan 

. Rupen aleyhine açmış olduğu alacak da
vası üzerine mumaileyh ikametgahının 

meçhul olmall hasebiyle ilanen yapılan 
tebliğat üzerine yine mahkemeye gel • 

m ediğinden gıyabında devamı mahke-
meye karar verilerek müddei esbabı su· 

butiye olarak musaddak defter sureti 
ibraz etti bundan bahıile muameleli gı· 

bir siirü para kaptırmaktan en rasyo - -------------~ 
nel hir şekilde korumaya yarayacak - ZA YI - İstanbul ithl!lit glimrU~U· 
tır. 

Endüstrileşme hareketimizin ziraat~i 
halkımu:ın zararına olarak inkişaf ede
ceği düşlincesinde olanlarm ne kadar 
hata ettiklerini göstermek için de . bu 
hareketin ziraat hayatımrz ÜT.erinde ya· 

nün 933 tarihli ve 1002 No. h ithalit 
beyannamesine nit 584784 N. ve ıs-' 
-933 tarihli irad makbuzunu zayi e'f ; 
lediğimd~n ve yenisini çıkaracağıınd:ı" 
eskisinin hükmii yoktur. 

Ati Efendi Zade fttdıl 

~----------------,~------------~~---

Ankara Jandarma komutanlığında 
satınalma komisyonundan: 

yap kararının bir ay müddetle ilanen 1 
tebliğine karar verilmiş ve mahkemesi 1 - Çeıit ve numaraları ,art namede yazılı (8,800) geyim rt• 

açık eksiltme ile 2 - 3 - 936 paznrtesi günü ıaat 15 de satın .Jı· 20-3-936 tarihine müsadif cuma gü-

nü saat 10 a talik kılınmış olduğundan nacaktır. . .. .. . ... . . il1' 
müddeti kanuniyesi zarfında itiraz ede- 2 - Nalların tumune (2537) lıra (50) kuruş deger verılmıf, 
rek mahkemeye gelmediği veya vekil teminatı (190) lira (32) kuruttur. 
göndermediği takdirde mUddeinln id • 3- lıtekliler §Arlnameyi parasız Komisyonundan alabilirler. Ekei1t• 
dlası ve vakayı kabul ve ikrar etmit o-, meye gireceklerin ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile e1'' 
lacağı ilin olunur .. (V. No. 13685) siltme gün ve saatmda komisyona ba§ vurmaları. (332) (826) 
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seçım 

lzmirde 

l<emikler 
Genç bir kadına 

aitmiş! 
llllıirde Alsancakta Akdeniz 

ncla müskirat i.mili Ziyanın 
depoaunda bir varili yerlet
İçin yer kazılırken bir in

Ceıedine aid kemikler çıkmıı
t.liiddeiumumilikçe bir müte-

. •ıı. tetkik ettirilen bu kemik
i~ ıenç bir kadına aid olduju 
"'ttlblıttır. 

. Bir ceaedin, mezarlık olmıyan 
1
1~•rde gizlice gömülmüt olma
"'lllun bir cinayet eseri olduju

. datermekte ise de cinayet itle
. de kanunda müruru zaman yir-
1 ltne olarak gösterilmektedir. 

. Ceııe mütehaasıaın tetkik et -
1f 0lduiu bu kemikler hakkında 
ttdi"· il rapora göre, genç bir ka· 
·"' a.id olan bu kemikler, oraya 

i •ene evvel gömülmü~tür. 
Iha.le göre, müruru zamanı ka

·ı-tlıııek ve hadise hakkında ta
• t Yapmamak lazım aelmek -
ır. 

'1iiddeiumumilik, bu hadise 
. nda mütehassıs tarafından 

it olan raporun bir suretini 
ktnıikleri lstanbulda Tıbbıad

llliieaseaesine göndermittir. Bu
• Verilecek rapor üzerine ya 
bata baılanacak veya mü
zaman kabul edilerek taki -

t Yapılmıyacaktır. 

Konl}ada ekmek 
meselesi 

Adana da 

Makinist 
1 

1 

Lokomotif altında 1 

kalıp parçalandı 1 
Adanada ihtmal yüzünden bir ı 

kaza olmuf, bir fİmendif er maki- 1 
niıti makinenin altında kalarak 
parçalanmıttır. I 

Şimendifer makinistlerinden 
Sadık, 10,30 Adana - Mersin se
ferini yapmak üzere makinesini 
almak için depoya doğru yürü -
meğe baılamı,tır. Depoya yakın ; 
bir yerde bir arkada§ına rast ge- ' 
lerek konuturlarken Mersin - A- j 
dana seferini yapan makinenin 
depoya gelmekte olduğunu gör · 
müşlerdir. Makine kendilerine 

1 

tam dört metre yaklattığı bir aı- 1 
rada arkada,ı raydan kenara at· l 
lamıştır. Sadık da aynı suretle ~ 

atlamak istemi,, fakat ayağı ka-
1 

yarak tam hattın üzerine düşmüş. 1 
tekrar ayağa kalktığı zaman tama
mile yaklatmıt olan makinenin 
izgarasına çarpmıf ve tekerleğin 
altında kalmı!tır. 

' Makiniıt yarım metreden ma- ı 

kineyi durdurmuı ve hemen yere 1 

inmif, fakat fU feci manzara ile 
kartılaımıttır: Sadığın batı boy-; 
nundan ayrslm19, ditleri kırılmış 
ve vücudunun muhtelif yerleri zc· 
delenmiştir. 

Hadise haber verilince Cum -
huriyet genel savamanı Ahmet 
Tevfik, hük6met tabibi Mazhar 
Cemil ve adli kııım batkanı bi- ' 
rinci komiser Fikri lazım ıelen 
muayene v~ tahkikatla bulunmu§
lardır. 

Yapılan inceleme ve muayene-

--- - - - _.....__,. 1 

Hikiyemü-
sabakamız 
Birinciye 20, ikinciye 15, 

üçüncüye 10 Lira .... 
verecegız 

KURUN, san'atı teıvik, güzel ya
zıları tanıtmak emelile her yıl bir 
edebiyat rnUaabakası açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi • 
kiye,, Uzerlnde açtık. Müsabaka prt· 
lan ve gönderilecek hikaye, Uzerin • 
de aradığımız değerler ıunlardır: 

l - Mevzu ııerbesttir. 

2 - Şimdiye kad~r ncşrolunmamı~ 
bulunacaktır. 

3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek . 
tir. 

4 - Malclne ile ve kağıdın yalnız 
bir tarafına yazılacaktır. 

S - Şubatın sonuncu gününe ka
dar elimize varını§ bulunacaktır. 

6 - Mü11bakaya girenler, gön . 
derdikleri hikayelerin altına adları· 
nı yazmıyacaklar, herhangi bir ipret 
koymıyac.ıklı:r, yalnız müsveddeleri
ni kendllerlnde muhafaza edecekler· 
dir. 

7 - Tanrnmıı muharrirlerden mil· 
rekkep bir jUri heyeti, gönderilen hi
kiyelerl okuyarak birinciliği, ikinci
lifi, üçüncülüğü kazanan hiklyeleri 
tesbit edecek, bu hikayelerin ilk sa
tırlın gazetede neıredilecektir. MU· 
sabakayı kasananlar ellerindeki müıı
veddeleriyll idaremize gelerek kıı -
ıa ndıklarını bildi receklerdlr. 

8 - Birinciliği kazanana, 20. ikin· 
cilifi kazanana 15, üçüncülüğü ka . 
zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· 
kiyeleri 936 yılının en g021el hika • 
yeleri olarak neıredllecektir. 

* Hikayeler bugünden itiba 
ren yuı itleri müc:kirlüiümüze 
gönderilebilir. Zarfın üzerine 
"Hikaye müsabakası,, kayd• 
konulmalıdır. 

(O ıtyanı Birincide) 

B. Azana da şu sözleri söyle. 
ıniştir: 

"Kabinemiz münhasıran cu • 
muriyetçi olacak, sosyalistler, sa
dece onu himavc edeceklerdir. ,, 

Gil Roblcs'in sivasi sckrctel': 
D. Havarri demiştir 'ki : 

' 'Sol cenahlar akseriyete sahip 
değildir. Biz bir kovalizasyon kabi 
nesi teşkil edeceğiz. Vaziyet çok 
vahimdir. Fakat biz cereyanı ve . 
neceğiz ve üç dört ay iÇindc · sol 
cenahc:ılarm mlwaff~t':dyeti yaşı . 
yacaktır.,. 

YENi BiR iHTiLALE DOGRU 
MU? 

Bed in. 18 ( A.A. ) - Ah-1rnn 
matbuat ı lspanvol seçimlerine ge
niş sütunlar t ahı::is etmekte ve btı 
seçimleri si.irpriz ta bi riyle tavsif 
etmektedfr. 

Nazi partis: resmi Ü?·ganı ' l oJ. 

Venizt:losçu,arla 
Caldaris 
Anlaşamadılar 

ı\'f eclis 27 Şubatta toplan· 
tıya çağınlacak 

Atina, 18 (KURUN) - Bir tt:· 
merküz kabinesi kurmak için Ve. 
nizelilt partisi bqkanı B. Sofulis 
ile B. Çaldariı aruında cereyan 
eden konutmalar neticeıiz kal -
mıttır. B. Çaldariıin •iır tartları 
buna sebep olmu9tur. B. Çaldariı 
Baıvek&let, mecli• reisliği, bari -
ciye, dahiliye, harbiye, bahriye 
Bakanlıklarile Makedonya umu · 
mi valilijinin kendi fırkasına ve· 
rilmesini, Venizeliatlerin de mat
rut zabitler meselesini halledil . 
miı addederek lcurcalamıyacak 
larmı taahhüt etmelerini istiyor 
du. 

B. Sofulis bu talepleri kabule 
şayan aörmediiini buaün bir mek· 
tupla Çaldariıe bildirmiftir. 

1ton1a, 18 (A.A.) - Belediye, 
ilerin iyi ekmek '"•karma -

de, hadisenin, Sadıiın dikkataizli- ... ___ .._,.... ________ .! 

Bir temerkiiz kabinesi tqkili. 
ı.e dair müzakerelerin akim kal 
maaı üzerine kral ile Bqbakan 
Demirci., mecliıi 27 ıubatla top
lantıya çağırmaia karar vermiı · 
lerdir. 

1 • • 3' 

ıçın fırınlara koydurduğu ha-

llıakineleri ile ekmekçiler ek
hpnıaya batlamıılardır. Nü-

il e ınuvaf ık ekm~k çıkarmı
ekznekçilerin ekmekleri satıı-
1'-enedilmiıtir. 

ği yüzünden vukua geldiği tesbit 
edilmekle beraber tahkikata de -
vam olunmaktadır. 

Ölünün gömülmesine izin ve
rilmittir. 

Geliboluda 
a...un nümuneye muvafık ol-

'11 rnuııardan çıkanıan ek - Nam 1 k Kemalin 
ı:. toplattırılmıttır. F ırmla -
. birine 30 ar lin ceza ve- mezarı onarılıyor 
lftir, 

~İJe bu ıibi fınncılarla 
İtinden atürü mücadele e-

--- karar vermiıtir. Halka 
'"- iyi ve 1ıda11 kuvvetli bir 

ek Jedirmek ıayesini takip 
L~lediye bu ite iinem vere • 
~alamıya devam etmekte -

1 
ifa&, belediyenin bu kara-
~larla kabul ederek kar • 

•e te'Yİnmittir . 

to119a Belediqesinin 
it borcu 

Gelibolu, (Özel) - Gelibolu· 
daki Gazi Süleyman paf& ve Na
mık Kemal türbelerinin durumu 
incelenerek onarılmaları için Kül
tür Bakanbiından tahıisat veril • 
mit ve onarma itlerine batlan • 
mııtır. 

Çanakka/eJeki e.lci 
eserler 

Çanakkale, (Özel) - Çanak
kale ili ile çevreıindeki anıtların 
ve antikitilerin araıtırma ve ıap
tanmaıı itine önemle devam o • 
lunmakta, taıınabilenleri il mü -
zeıine ıetirilmektedir .. 

ti~)a, 18 (A.A.) - Şarbay 
. lrıun ile ura7 üyelerinden 
'b~ Toker, belediye borçları -
-·•~eti teıviye ile ödenmesi Yeni Gelibolu ilçebayı 

Lııı lira ıibi mühim bir pa- Gelibolu, (Özel) - Gelibolu 
l>.lediye lehine halledi _ ilçebayhğına atanan Çorlu ilçeba-

·ı.._ ~ ~tin ikmali ve neticelen- yı Tevfik yeni 6devine başlamıt· 
" 1 ıçin ıenel meclisten ve- tır. 

· i i ... llhiyete istinaden kesim Gelibolu Halkevi istiqor 
\~!:'1al etmek üzere bu aktam Gelibolu, (Ozel) - Gelibolu 

Ya hareket ettiler. 

'~,,.. 
t-'~- Mektupçuluğu 
~e, (Ozel) - ilimiz 
~~ Bay Alieddin lzmir 

~~luluna atanmıttır. Yeni 
ribnek üzeredir. 

orta ve ilk okulları öğretmenleri 
kendi aralannda bir toplantı ya· 
parak halkın yükselmesi ve içti -
mal hayatı üzerinde önemli ted -
birler almıılar, burada Halkevi 
açılma11 ıiriıimine baılamıılar
dır. 

Ba/ıkesirde bir sürek vaı 
Bahkeairde Küpeler kamunu 

ile köyleri halkı cuma ıünü bü -
yük bir ıürek avı tertip etmiıler
dir. Seksen kiıiden fazla avcının 
ittirak ettiii avı, eaki jandarma 
bqçavuılarından Mustafa çavuı 
idare etmittir. Av çok aü•el eğ
lenceler içinde ıeçmiı, on bir do
muz, dört çakal, iki tilki vurul
muıtur. Bir domuz da yaralı ola
rak kaçmııtır. Avcılar domuzun 
kaçtığına çok kızmıılar, onun için 
bu domuzu takip etmeğe batla -
mıılardır. Nihayet domuz bir 
köylü tarafından köye on dakika
lık mesafede ıörülmüttür. 

Derhal Mustafa çavuı bundan 
haberdar edilmi~tir. Köylüler si
lahla ve sopa ile domuzun görül
düğü yere kotmuslardır. Hayvan 
kendisine hiç silah atılmadan diri 
diri yakalanmıttır. 

Domuzun dör.t ayağı iple bağ
lanarak bir 11rığa aaılmı! ve böy
lece kamuna ıetirilmittir . 

Domuz burada köy köpekleri 
tarafından diri d!ri parçalanmıt
tır. 

Geliboluda bir inf iiak 
Gelibolunun Evrete nahiyesine 

bağlı Maarız köyünde beı kitinin 
ölümü ile neticelenen bir infilak 
olmuftur. Bu köyde demircil:k 
eden Hasan oilu Hüseyin harp 
sahaamda. gezerken pl.tlamamı! 
bir mermi bulmuı, bu mermiyi 
dükkanında ön diye kullanmaia 
bO.tlamıfhr. 

Bir ıün dükkanda kendisin • 
den ha9ka Osman oilu Osman, ! 
Ahmet oğlu Haıan, Halil oilu 

Mevcut partilerden birinin ıka· 
bine teıkil edemiyeceği anlatılır. 
sa Demircis kabineei iktidarda 
kalarak itimad reyi istiyecektir 

Kabine, mecliste itimad l<aza 
namazsa meclisi feshederek ekse
riyet uaulile yeni intihabat yaptı 
racaktır. 

BAŞBAKANLICA SOFULlS Mf 
GELECEK 

Atina, 18 (Kt'RUN) - Mec • 
Ji.s açıldıktan sonra kralın yeni 
kabinevi t~kile B. Sofulisi me • 
mur edecefi söyleniyor. 

KRAL Y ANY AYA GiTTi 
Atina, 18 (KURUN) - Kral 

Elli krovazörü ile be.gün Y :ınya . 
ya hareket etmittir. 

BiR GREV BASLADI. FAKAT 
BASTIRILDI 

tina, 18 (KURUN) - Soför . 
Jer bir ,rev il~.n etmiıier, · fakat 
büyümeden butırılmı§tır. 

TARiH FAKOlTESINIM Y.AYIIlARI 
KAPANDI 

Ankara, 18 (A.A.) - Verilen 
malumata ıöre, Tarih, Dil, Coğ
rafya Fakültesinin kayıtları 16şu-
bat 1936 tarah:nden itibaren ka
panmıt olduğundan bundan sonra 
vuku bqlan müracaatlar nazarı 

dikkate alınmıyacaktır 

Hasan, Osman oğlu Hasan adlı 
dört kiti daha bu!unduğu esna -
da bu mermi üzerinde bir dem· r 
parçası dövplürken mermi patla
mıf, beti birden yaralanmrşlar, 
61müt1erdir Hadise köyde, na -
hiyede ve kasabada teessür uyan· 
dırmıfttr. 

kişer Beobahter gazetesi, tspan. 
yanın yeni bir ihtilal arifesinde 
bulunması ihtimalini endişe ile 
düşünmekte ve Buriuvaz! partilP-
rini ı::ol cenah mcmsuplarmm mu. 
vaffakiyetindcn mes'ul olmakla 
itham etmektedir. 

FRANSADA MEMNUN OLMI • 
YANLAR VAR 

Puris, 18 (A.A.) - lspanyol 
intihabatında halk cepheşin·n 

heklenmiven muvaffakiveti \ 'e 

bunu takip eden tezahürat, bu !la· 
bahki Paris matbuatını meşgut 
etmektedir. 

Le Journa l diyor ki : 
"Bu İ!te muzeffer çıkan "lı • 

panyol Len.ini,, Largo Cabalera • 
dır. Kapılarımızda bir karı•ıalık 
menbaı rörmek gibi korkunç bir 
manzara kar,11ındayız., , 

Deniz 
Konferansına 

Franıa yeni tekiJflerde 
bulunacak 

Paris, 18 (A.A.) - Londra 
deniz konferanımdaki Franaız 
heyeti azası alikadar bakanlıklar 
erkinile birlikte dün toplanarak, 
timdiye kadar yapılan teklifle -
rin reddedilmesi üzerine franaa 
menafiine uygun diğer teklifler 
yapılması meselesini tetk:k etmit
lerdir. Toplantıya deniz bakanı 
baıkanlık etmittir. 

Partinax'ın Eko dö Pari gaze
tesinde yazdıiına göre, zırhlı 

krüvazörlerin tonajı hakkındaki 
maddelerin mümkün olduğu ka -
d~r az müddet meriyette kalması 
hakkında bir teklif yapılacaktır. 

Ambargo 

Komitenin toplanması 
için konuşmalar 

yapılacak 

Paris, 18 (A.A.) - B. Flan ; 
din ve V as Konsellas dün petrol 
nmbar:gosunun teknik şartlarını 

ve 18 ler komitesin in bu iş için ne 
zaman toplanabileceğini tetkik 
etmişlerdir. Komitenin 9 martta 
toplanması muvafık olacağı zan • 
nedilmekte ise de B. V as Konsel
las alakadar hükumetlerle isti~are 
etmeden bu hususta bir karar ver
miyeccktir . 

Amerika 
Yeni bitaraflık kanununu 

kabul etti 
Vaş ngton, 18 (A.A.) - Mecl s, dıt 

i~leri encümeni tarafından evvelce taa
vib edilmiş olan bitaraflık projes'n i 27 
r eye karşı 353 reyle kabul ederek Aya
na sevketmiş ve halihazırdaki kanunun 
esas ahk!m nı 1 - 5 - 937'ye kad.u 
t emdit etmiş ir. 

EDİRNEOE SOGUKTAN ÖLENLER 
Edirne, 18 (A.A.) - Bir kaç 

gün evvelki fırtın:ı ve soğuk yü • 
zünden ölen insan ve hayvan za
yiatını:ı tesbitine de\•am edilmek
tedir. 

Şimdiye kadar bildirildiğinden 
ba9ka, Meriç ilçcs!nde 10 insan, 
2071 hayvan, lpsalada 2 insan, 
3799 koyun ve keçi. 287 sığır, 

42 manda, Uzun köprüde 2 inıan, 

2552 koyun, 6 aığır, Lalapata
da 675 koyun, 2 11ğll' Sırpım · 
dıfı kamununda l insan, 371 hay
van ve Havıada 4 inıan, 673 
hayvan donarak ölmüıtür. 




