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ltalyada endişe ve tehdit artıyor! 
Kondilis birdenbire öldü 1 Orta Avrapa ıııerı 

Parlste koaaşalacald 

Jtalya hükumeti 
e~çiliklerine yeni birer 
ataıe gönderiyor 

Cenevrede eksperler ltalya7a 
kartı petrol ambarıoau koymanm 
imkinlaruu tetkik etmekte ikıllll 
ltalyada endite yeniden arblnt •• 
petrol ambarıoau komddiığq tU· 
dirde A.nupadaki •i1'19\ ..... 
nin tekrar deiifmeai ihtimalleri 
çoialllllfbr. 

.ı..ıııu." ..• ~. 

ltalya mat'baab bu lnuaata Roınen Kralı 
neırettiii yazılarmı ııklattmml · . (Yum 4 lncU ayfidaJ 
br. Giornale Ditalya ıazeteainin, -------------------
reamt bir kaynaktan mülhem ol -
duğu sanılan ıu makaleai, petrol 
ambarıoaunun ltalya tarafmdan 

(Sonu Sa. ı ı sn. 3) 

Mısır gençleri Milletler 
Cemiyetine başvurdu · 

(Yuıaı 4 Undl uYfada) 

~- den itibaren tatbik edilecektir. 
Habeşler Makalleye, ltalyanlar 

Harara yürümek niyetinde 

11•alclcat amele kullanmasınlar, iş
erhıi 8 saatten fazla çalıtbrmasınlar! 

ti• 11111.doılcBion•li ......,,,... 6Muu.) 

Bu tenzilata müdafaa Ter,Ui da. 
bil delildir. Fiatleri üzerinde mat 
bu yeni kutular piJ&a&:ra çıbn
lmıcJa bdar, konulan JeDİ r .. tıer 
resimde ıörüldüfü, sibi, bir 1>an • 
•rolle kutuların üzerine yapııbrı 
lacaktır. 

--
Cicika şehri boşaltıldı , ltalgadan geni 
kuvvetler geliyor - yeniden şiddetli 

gağmarfqr yağdı 
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Fransız meclisinin beyanatı 
165 e karşı 361 reyle itimat kazandı 

Franklin - Bouillon'a göre bugünkü hükumet gizlenmiş 
bir Halk Cephesi hükumetidir 

Rnkaradanl 
~1ınımmııııını nınııııu111ının ıııı11nbhıaHnıııtııııııı111111ııııııı1111111111ııııMınııı111111uınıınuıı1mıınııuııtmnııu111111ıı~ 

Hava rasadatı işleri 
Komisyon vezifesini bitirdi. Yeni teşkilata 

göre çalışmağa başlandı 

Ankara, 31 (Telefonla) - lam11, 12 merkezi te\ıizle ~ ,. 
Muhtelif vekaletler ve müessese ye etmi§ ve 300 hava rasat 11!1 

ler tarafından ayrı ayrı idare edil- kezi çalı§m&ğa baılamıt, puotl 
mekte olan hava rasadatı i§lerinin artırrlmaıı için mevcut merteıl' 
bir merkezde birle•tirilip oradan rin de istifade edilir bir hale 'I' 

Paris, 31, (A.A.) - Saylavlarl vereceği reyin hükUnıetin müza · ( hükiimetin beyannamesini tasvtb ~ 91' idare edilmesi için tetkikatta bu- tirilmesine karar verilmittir. 
kurulu bu sabah genel siyasa hak kere sonunda yapacağı ikinci be- ve hükUmete itimad beyan eylt" • 'f,ıt 
kmclaki müzakerelere devam et- yanala bağlı bulU'nduğunu bih!ire· mektedir. lunmak üzre yapılmış olan komis hususta bir kanun layihası hf' 

yon bugün vazifesini bitirmiştir. lanmııtır 
mit ve bir çok saylavlann istizah- rek sözüne nihayet vermi§tir . Sol cenah radikalleri tarafın . · ,r 
lan d·nı · t" C k d p . d .

1 
.. .. .. . . Komisyon bu birlik yapıldığı tak Bu teşkilat tamamen gayri 

nı ı emıt ır. umurcu mer eı en arıı say . an v.erı e.n u.çun. cu karar projesı dirde tayyare bedeli kadar bir büt ~ 
B 1 d d · La 1 D t t • b"1-'!.- 1 h' nk f keri bir mahiyettedir ve Baıv un ann arasın a aıma avı e as es ııe u&wuet a ey ı ıse, zıraatan ı ıta ı ve raıyona • çe .zammilc leskilat yapmağa baş· 1" 

val kabinesine itimad reyi vermiı ne rey vereceğini bildirmiıtir. lize edilmeıi için lizmı gelen ted- .. - ıwwww v u- "' "' wa 2 - - - · • Jete bağlı olarak kurulmuıtur·cı' 
olan radikal akalliyetine mensup Toplantının sonunda ba~kan birlerin almmaımı ve sulhcu bir I ni teşkilat mucibi;ıce tinıd~ 
B. ÇolomJ;, eier hükUınet, komü- şimdiye kadar verilmit olan üç ka iç ve dıt ıiyaaa tatbiki arzusunu /ta/yan - Habeş Harbi hazırlığa başlanmıttır. 
nizme dayanırsa, kendiıinin ve ar rar projesini okumu§tur. Bugün ileri sürmektedir. l - - - -
bclqlannm böyle bir hükiimet öğleden ıonra, yahut geceleyin Pariı, 31 (A.A.) - Saylavlar l Askeri vaziyet 
lehine rey vermiyeceklerini bil bu karar projeleri üzerinde rey kurulu tekrar ıaat 19 da toplan -
Clirmİf, finansal alanda bir deva- verilecekt\r. Franklin • Bouillon mııtır. Hükiimet a§&ğıdaki takri .

1 luuyona katiyen taraftar olmayıp tarafından verilen karar projesi rin kabulünü istemit ve itimad 1 

bütçede müvazene jıtediklerini söy bugünkü hükumetin bir gizlenmit meselesini ileri ıürmüttür: 
lemiı, dıt siyasada kollektif em· halk cephesi hükfuneti olduğunu, "Meclis hükumetin beyanatım 
niyetin ve Milletler Cemiyeti pak- bu cephenin milli b;rliğe kartı taıvib ve kendisine itiımad ede -
tına hürmetin devamı ile beraber kurulmu' olduğunu memleketi. rek her türlü ilaveyi red eder ve 
ltalyan • HaJ>et anlqmazbğrnda ancak bu birliğin kurtarabi1ece · ruznameye geçer.,, 
Fra,..nm l>ir uzJaıtırıcı rol oyna ğini bildirmektedir. Bu itimad takriri reye konul -
maaı ltiım ıeldifini ileri ıürmüt Radikal • Sosyali.tler tarafın. mut ve medis bunu 165 muhalife 
~- B. ColomJ;, kendi grupunun dan verilen ikinci karar projeıi, karır 361 reyle kabul etmittir. 

Almanyada büyük şenlikler 

Fener alayında 35,000 kişi Hitler'in önünden geçti 

"Berlin, 31 (A.A..) -Nuyonall mitler ve geçit bu ıuret'le hitame 
..,.u.tlerin iktidar meYkiine ael ermiftir. 
lHleriaiD ~ 711dönümüne ait Bu alayda Guillaume de Ho • 
tmllder bir fmeraiayı ile ..ona hemıollern ile A vuaturyalı Nazi • 
ermiJtir. lerin bir lejyonu ,öze çarpı • 

35.000 nui B. IHitlerin önünde yordu. 
iki aaat Süren bir ıaeçit yapmıılar- Geçitten aonra halk, 10,000 
dır. B. Hitler, nümayifler dolay' • meı'ale )le tenvir edilmiı olan bat 
aile inta ettirmİ:§ olduğu bir bal • vekalet binasına yakla§mı§ ve 
kondan nümayi!çileti ıeli.mla .. Führere çiçekler atmıftır. 
yordu. 18. Hitler, "Selim sana .. ,, Alaylar, saat ikiye kadar ao -
niclalarile aelimlanmqtır. kaklarcla dolaşmıştır. Şimdi naı . 

Geçidi yapan otuz 1beı bin Na- yonal • sosyalist rejiminin dördün 
zinin arkasından venç kızlar geç- cü aeneıi baılıyor. 

Hauptman 
asılacakken ... 

Jngilterede yeni 
iahsil ça~ı 

Londra, 31, (A.A.) - Avam 

Hadisenin yeniden kamarası, parlemento 4 ıubatta a 
tahlrikahna baclandı çılır açılmaz kültür hakkındaki 

"' kanun liyihasiyle mqgul olacak-
Trenton, 31 :CA.A.) - Vali tır. Bu kanun son mecburi tahsil 

Hafman tarafından Nevjerıey po. yqını 1/ 9/ 936 tarihinden 14den 
lia müdürü Şvarbkofa gönderilen ıs e çıkarmaktadır. 
bir mektup üzerine, Lindbergin Çocukların faydalı bir it bula· 
kaldmlan ve öldÜrülen çocuğu biteceklerine mahalli maka.ma~ ta 
hakkındaki tahkikat filen tekrar rafından kanaat getirilecek olan 
bqVl•IDl!

1
. d~bunmrd. . yerler bu kanundan müıtesna tu· 

a ı '!leıuu a, bu ıtte met- tulacaktır. 
haldar bütün ıahıslann meydana .... ,.Hu•• -· • • _ ,. ·- · _ 
Çlbdlman için derin ve bitaraf nın bu itte yalnız olmadığını tö .. 
arqbrmalar yapılmasma polis mü teren bir çok ıebepler saymakta • 
cliirimden istemekte ve Hauptnıa dır. 

Kısa Harici Haberler 
* tngili.z Kralı, bu aabah Buckingham 

'Nraymda mectiıi hum ilk toplantısı • 
nı yaP1D1ftır. 

vermek suretiyle yapılacağını aöylemit 
ve Avusturya'run ekonomik vuiyetinin 
aağlamlaıacağma olan itimadını uhar 
eylcmittir. 

Deniz konferansı 
bir netice 
elde ederse ... 

Bunu imzala mağa 
Japonya, Almanya ve 
Sovyetler de çağırJlacak ~ 

Londra, 31 (A.A.) - ·Daily Te· 
legraph'a göre, deniz intaat proğ
ramları hakkında haber veı-ilmesi- 1 

ne dair deniz konf eranaında bir 
karara eritmek mümkün olduğu 
takdirde bu ınukavelenin imzası · 
na, Japonya, Alımmya ve Sovyel -

' ler birliği de davet edilecektir. 
Konferansın tali teknik komi. 

tesi tarafından tesbit edilen proje-, 
de imza eden devletleri durum i -
cabma göre, intaat programlarını 
tadile mezun kılan bir medde var· ' 
dır. 

Rusya - Mançukuo 
hududunda çarpışmalar ~ 

oldu 1 
Moskova, 31 (A.A.) - Tas U· 

1 

jansmdan: 
Habaroskdan bildirildiğine gö

re bir Sovyet karakolunun Sovyet 
arazisinin 3 kilometre dahilinde 
Grodekovo'da gördüğü otuz ka . ' 
dar Japon • Mançu askeri hudut 
bekçilerine ateş açmıştır. Sovyet 

1 
huaut muhafızları, bunlan hudu
dun ötesine püskürtmeğe muvaf -
fak olmuşlardır. . 

Dış işleri komiser muavini, 1 

Moskovadaki Japon büyük elçisi 
nezdide protestoda bulunmuştur. 1 

Litvanya Lehlilere f 

iziyet mi ediyor? 

31 • 1 • 938 

ikincikanun ayı içinde 
cephelerde neler oldu? 

Eritnı cepheaincle: 

Hai>eıler, ikincikinun ayının 8 -
10 nda doğrudan doğruya Makatle. 
ye cenuptan bir baskın yapmıılardı. 
Bunu aym 20 - 23 ünde Ras Kaa-
sa ve Ras Seyum'un, Temhien mın· 
taka11ndan, bu ıefer Maqlle'nin ge
risine Adua yoluna cloğru yaptıkları 

büyük taamız takip etti. 
Her iki hareket te, faile halyan 

topçu ve makineli tüfekleri karı111n· 
da, akim kaldı. Bu iki Habq taar • 
ruzu, ıiınal cephesinde, inisyativin 
Habeşlerde olduğu Te bu cihetten 
Habeıler için ileride de, ltalyan kuv 
ıvetleri ayni kaldıkça, bil- tehlike ol ı. 
~itaw t"öst..V .. 

Bu Cepheye aoft zamanlarda aön • 
derilen Puıterya ve Coeaaeria fırka 

lan ancak, İtalyan hatlarında açılan 
delikleri bkayahitir. 

Somali cephesinde: 

Grazyani'nin ayın 12 - 16 ıında 
vukubulan yanna hare!ceti, u mumi 
vaziyet üzerine tesirsiz knlmıı gibi· 
dir. ltalyan generalinin. elindeki iki 
üç fırka ile yalmz batına Adisababa
ya, Habeşistanın yüreğine doğru a • 
kında devam etmesi hiç bir netice 
:vennez. Bu hareket, eier daha ileri 
götürülürse, göller mmtakasını laı • 
payan dağlarda, erimeğe mahk\ım . 
dur. 

Eğer, Grazyani'nin elinde, hiç ol· 
mazaa dört beş fırka daha bulunsay
dı, o vakit, Dorya muharebesinden 
sonra ltalyanlar şiddetli bir takir 
neticesinde', Allata dağlımnı zorla • 
yabilirler ve Habeı merkezinin ö . 
nünde görünmekle belki seferi ka . 
u.nabilif'lerdi. Fakat, fimdi, vaziyet 
böyle deği!dir. Grazyani, Harrar'dan 
uzak kalmakla, Habeıistarun nefes 
borulan makamında olan Berbera vr 
Cibuti limanlariJe irtibat yollannı la· 

mamen serbest bıraknut oluyor. 
ltalyanlar, Trabluı garptaki MO 

TöRLO SEYYAR ASSIETTA FIR· 
K.ASINI SOMALI CEPHESiNE 
NAKLEDECEKLERMIŞ. Bu ted . 
biri, gecikmit saymak lazlmdır. Çün 
kü, bir aydan evvel muharebe mey • 
danına yetiıemez. Fakat ne de olta 
bu fırkayı, Trr.blusgarph atıl bırak· 
maktan daha İyidir. 

Her iki cepheye de, büyük muha 
rebelerden sonra. siikunet pelmi~tir 
Fakat, eTVelce de aövlediiimiz gibi 
bu sükunet c::ok sünniyecek. 'ubat a· 
yında, her iki ce-ohede, büyük Ye kat'i 
~'.lhat'eheler ohcaldır. 

Gizli tarikatçılardan 
avukat Istanbuldaym;f 

Ankara, 23 (Kurun) - M•°" 
sada gizli tarikatçilıktan ma • .:.M 

bazı kimseler hakkında takiOV 

girişildiği bildirilmigti. Şeyhirıj 
li tarikat üzerine muhabe ~ 
bulunduğu avukatın lstanbulb 
duğu ıöylenmektedir. 

tnaı..natD...-MMtWWIAili"'*"._..lıtlUISUllWllJ1Hltllm!U~ 

Kamutayda bütçe 
müzakereleri 

Ankara, 31, (A.A.) - Sus' 
Fikret Sılayın ba!kanbğındı 1' 
pılan kamutay toplantısında ~ 
ruri ve mücbir sebepler dolayıp; 
takip ve tahsiline imki.n gö~ 
yen bir takım bütçe kayıtlar 
silinmesine dair bütçe encUdl 
mıLzbatası ile Ankara yükıek, 

1 
raat enstitüsü 1935 yılı bütç~•-' 
19 bin liralık münakale yapıl~ 
sı hakkındaki kanun layihası "
znkere ve kabul edilm~,tir. 

Kamutay pazartesi günü toPI' 
nacakhr. 

Bir tavzih 
Ankara, 31 (A.A.) - An~ 

Cumuriyet müddeiurnummğiıı · 
den: 

29 ikinci kanun 1936 tarih ~ 
2608 numaralı Akşam ıazetet' 
nin üçüncü aayf aımda Anka,. ~ 
liı müdürü Sadri hakkında r-1" 
tahadetten dolayı ilk tahkiPt ' 
çılmasına karar verHmit ol~ 
yazılmaktadır. ltbu ne~riyat hl 
kikate mugayirdir. 

Akdeniz filo kumandı .. 
Maltada 

Malta, 31 (A.A.) - Quen Eldi~ 
zırhlısı, Akdeniz İngiliz filosu ba~ 
mandam amiral Fiıher'i hamil ol 
hal~e buraya gelmittir. 

Almanya ve 
müstemlekeleri 

ı Cenevre, 31 (A.A.) - Zii' 
çıkan Nuvel gazelin BerliO 
muh3bıri gazeles~ne yazıyor~ 

Siya:aj mahfe:lerde Ol )iti 
yapılacak yeni reyiamdan ı,.~ 
dilmekt!!dir. Bu reyii.me ~ 
olmak için, müıtemleke ıale 
ilk p!ina konulmuıtur. 

* Prag 31 (A.A.) - Selihiyetli ma. 
fellerhı yeni bir tabm askeri ve sivil 
tayyare meydanlan vUcuda getirileceği 
beyan olunmaktadır. 

• Yorkhlre'de Kilmburat'da bir maden 
kuyusunda vuku& gelen bir grizo itti • 
ali neticesinde ilç amele ölmüıtUr. 

* Bir ekspres Panailvanyada, Suequc
hanna nehri üzerindeki bir köprilden ge 
çerken yoldan çıkmııtır. ölenlerin ve 
yaralananlann mıkdannı timdiden ta • 
yin etmek milmkün değildir. 

Vartova, 31 (A.A.) - Süel Or 
ıan Lolska Zbrojna aazetesi, 
Litvanyadaki Leh akalliyetin~ kar ._ _____ ..., ... .._ __ 

8
_· ... 
0.·.._~ 

lngil"z - Mısır müzıke-' 
r e~er i baş:ıyor 

• Çaıpııba cUnU Creditanalat'm inci· 
Uz alacakblan ne bir itil!fname imza 
etmlf olan Awııturya Finans bakanı B. 
Druler tediyahn peıinen 2.400.000 ve 
7bmı taklitte . ..mer yüz bin şiling 

•Hindistan da Bibar eyaleti dahilinde 
ki kömilr madeninde vukua gelen infi
lik neticesinde amelenin büyük bir kıs
mı, maden kuyusunun dibinde kalmıt • 
tTr. Baıka bir fnmAk vukua gelmesin • 

• den korkulduğu için yardım tetebbüs -
terinden vaz geçilmiştir. 

fi yapılan tazyiki protesto eden 
nota münasebetile yazdıiı l>ir ma 
kalede diyor ki: 

"Litvanya, bir Leh dütmanlığı 
aiyua11 takib etmekle daha iyi 
yapmıf olacağını zannediyorsa, 
bu, onun kendi bileceği ittir. F• 

kat bu suretle kendi tabiiyetinde. 
ki iki yü:ı bin Lehliyi il. ;nci t!ere. 
ceye düt üre bilmek zannında. iıe 
l»üyiik ve kuvvetli Leh devletiyle 
onun ulusu Kovnoımn bövle bi,. 
hattı hareket;ne katiyen karft ko·ı 
yacaklardır. 

Londra, 31 (A.A.) - ~ 
kabine bUhranı halledilmlt ~ 
ğuna göre İngiltere . Mısır~ 
kerelerinin 13 ıubatta bati 
bekleniyor. 

• 
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~ ~Ö~ rehberleri Gazete'er"m'zfn 
,.,_;1a~·7eni bir Kültür p1aı. görüş' erini aj•IUI 
a.....-;.~ehnnalr utiyoruz. Liste yapıldı Bono'ar düşüyor Üı<ullarda ·auıum "'-'il'!'." .l>Wm Kiiltür Jauamız ha her: erile 
"'"' rfUnü: herhangi bir reiimin Belediyeye geçecek Gayr'mübadiller Ankaradan g~ıen şube neşredelim 
~='':J:"a,~binakurma,ifimlen maliye memurları .. d .. - t tk"' b 1 
w.:_ .. ,,. .. z rarlı.lıJır ve yüzde Ankaraya heyet mu uru e ıK ere aş ıyor 
.. q

1
ttis. fiir. Belediyeye ge"en bina ve ara· Kültür direktörü Bay Tevfik ;ı gönderecekler 
11 ll'lemlelıet J.. .. .. •• L • zi vergısı· "ni toplamak üzere be • Istanbulun kültür işleri etrafında 

'crıılca 37 • uDfununuz lifl, ,o 
>tdi ~~ ~ ltöy vardır. Bu otuz lediyeye verilecek memurları tes.. Gayri mübadillerin işleri, ye • Bakanlığa izahat vermek üzere 
ltae4t. uvt ltö;,e lıoca ıönJermelı, bit edecek komisyon dün yiJiyet. niden düşünülecek bir hal alını~ dün Ankaraya gitmiştir. 

I'!! Clfınalt i•teniyor. te son toplantısını yapmış, maliye tır. Bonolar bariz şekilc!ıe düşme- Kültür Bakanlığı İstanbul o . 
~ ~.bir.memlelıet uar. OraJa memurlannm bir listesini hazırlı. 'ğe başlamıştır. Bu işle meşgul o· kullan, talebe ve öğretmen dunı-

lr'"tihd•-ı bın lröyün •abahleyin yarak Ankaraya göndermiştir. lan çevenler ve gayri mübadille • mu etrafında bazı incelemeler 
>fiti"" kallı.,ından, rece uyku- Belediye bu vergilerden dola· rin kendileri bu vaziyeti iki türlü yapmak üzere Kültür Bakanlığı 
~ lllc:aYa ltatlar ı~en bütün iti yı elde edilecek yüz bin liraya ya- tefsir etmektedir. şube direktörlerinden Bay Osmanı 
'-1Clp da bir yenilik, bir üıtün- km fazla varidatı gelecek sene ilk Gayri mUbadilleıin kendileri 1stanbu1a göndenniştir. 

7'Gr'lt;. "'4lı itlealJir. mekteplere ilave edilecek bir sı - müzayedeye fazla mal çıkanlma- Bay Osman yabancı ve &2bk 
"İli 

4 
~ede köy hatta ~hir maa- mf tahsisatına karşılık olmak ü . dığı için bonoların dü~tüğünü söy okullarile ilk okular ve lise ve Jr. 

f/ffıl,_~ akla gelen bu .onun- zere bütçeye koymuştur. lemektedirler. ta okulların durumu etrafında 
a·. Gayri mübadil işlerile uğraşan· tekikat yapacaktır . 

.. .. "iıaci tipte memlekette 31 bin "D" grubu 6. ncı lar ise, tapu işleri süratle netice -
• • rttoaril lıaJroaana .akmalı serg"sini açıyor lendirilemediği için fazla mal çı-
~cu, lalcat ilıinci tipte Ankara Sergievinde "d,, gıı.ı. kanlamadığım ileri sürmehiedir. 
~ 6ir yurJJa lıaJro i&/i de bu 6 ıncı plastik san'atler sergisi- ler. Dolayısile tapu ve kadastro 
~, hayatın manzarcuını ni bugün öğleden sonra açtı. 150 müfettişi Bay Fahri, İstanbul ta M 

'· el! ;,eni itiyatlar yarat· den ziyade resim ve heykel teşhir pu işlerini gözden geçirmek üzer~ 
llıi . edecek 0~ "d,, grubu, bu sergi_ Ankaradan lstanbula gelmiştir 'llei tipte Jevlet •aece ~ sinde en kuvvetli enerjisini orta. Diğer taraftan gayri mübadil

~ar. llıinci tipte hükiimet ya koymuş oluyor. Bay Ne. ler cemiyeti delegelerinin Finans 

1~ laem de mür,ittir. cip Fazıl ve Bay Nurullah Berk Bakanlığı nezdinde yeniden te . 
>olii ltöy tlavamıma hocanın konferans verecekler az bir za- şebbüste bulunmak üzere Ankara. 
tl~ece bira olrayup yazmak manda bir çok sergiler vücude ge- ya gidecekleri haber alınmıştır. 
Jr'lf &i luılletmekten ziyad1t .a.- tiren gn1bun gayesini anlatacak • Finanş Bakanlığı bu işle meş • 
~~cıllıınmanın lalctörü ola- tır. Sergi on gün açık kalacak ve gul olmak için evvelce Ziraat ban 

ır. 

Amerikada bir af ıaj 
serg·s; açıhyor 

Amerikanın Grevland şehrinde 
mektep talebelerine mahsus bir 
afişaj sergisi açılacaktır. Sergi 
komitesi. Türkiye Ticaret odası· 
dan Türk talebelerin den iş • 
tirak etmek istiyenler olur • 
sa malumat verilmesini istemiş • 
tir. Sergiye gönderilecek ilAnlar 
nisana kadar gönderilmiş buluna· 
cak, beğenilen eserlere mükafat 
verilecektir. 

panwz gezilecektir. kasının memur edildiğini hatır· 

Bef ediye Encümeninde latmaktadır. Fakat Ziraat banka- Neden öldü? 
Si delaletile satış işleri yavaş git - Beykozda deri fabrikası ame-

• • • ır.-, 
-..... •~, Yapılacak İf çok ... 
tle ~ rnelıte,,leri ancalr telıaii-
"ııa )eri 1

• ~İ7e edilen anlflf'la-
l(oa f!rinı doldurabiliyor. 

~.n~eloe--. 6ir lıöy laot:ası or· 
t6ı i ~liliyoamız. vor. En tıfd• 
~ti ~ aılawa Kültür .elerber· 

I e Y eep/aeaini tatticaA. 
....: laıvvetteri naıl temin -'•· 
~ 1 S...10nım iti, en hatirme 
" ,, -., ... raayanel rallfma mali-
~ halledebiliriz. 

ftt: eıtırme yol fU mali •ormalı 

Belediye daimi encülneni dün tiğinden gayri mübadillerden mü- lesinden Kazımın kansı Feridenin 
sabahtan akşama kadar valinin 
başkanlığında toplanmış, beledi • teşekkil bir komisyon teşkil edil • devamlı baş ağnsmdan kurtul • 
ye ve villyetin mil§terek vf! fev • mesine müsaade edilmiştir. mak için dört aspirini birden yut. 
kalade bü!çesini bitirmiştir. Yeni Bu komiayona devredilmiş fa. tuğu ve bir zaman sonra öldüğü, 
bütçe Şehir meclisinin pazartesi aliyet başlamışsa da. alakadarlar ölümünde yuttuğu .aspirin.lerin te
günkü toplantısında görilfÜlmiye gene bu işlerin istenildiği gibi yü- siri olup olmadığının araştırıldı • 
b 1anacaktır riimediğini ileri sürmektedirler. ğı yazılmıştı . 
aş • Finans Bakanlığınca cezri bir teö. Gazetemize Vidman ve şeriki 

Meza~ bekçileri bir alınarak buna herhalde yep • iınzasile gönderilen bir mektupta 
Mezar bekçilerile kazıcılannın yeni bir şekil verileceği umuluyor. "Resmi makamlardan yaptığımız 

da muayeneye tabi tutularak ken- Vaziyetin gidişi de bunu göster. soruşturmalarda yutulan ilacm as
dilerine ehliyet cüzdanı verilmesi mektedir. pirin olduğunu ne bilen var; ne 

•• ~-ol· Bi~ buıün kenJimiu ili- kararla§lllıştır. Gayri mübadil bonolan, son de iddia eden ... Tıbbi adlide ya. 
f.tıİriıpın ıruanları nereJen bula- Pazartesi gününden itibaren günlerde on beşe kadar düşmüş _ prlan muayeneler ölümün hakiki 

şubat sonuna kadar bunlann ka - tür. Daha da düşmek temayülü sebebini bir iki gün içinde meyda-
tl, !izin. İfİmİ%İ görecelr kalite- yıtlanna devam edilecektir. Ehli· göstermektedir. Bu miktar, şimdi. na çıkaracaktır.,, deniliyor ve ga. 
it~ var mıdır? yet cüzdanlan olmıyanlar mart • ye kadar görülen ooşüşlerin en a· zetelerin aldıklan haberleri ne 
~ .~ laaycVe lıapılmJan lıenJi. tan sonra çabştınlmıyacaklardır. şağılanndan biridir. şekilde yazmalan lazım geldiği 
~-~·~.:~:hayli kaliteli anarırlar Üniversitede düdük yolunda da bazı mütaleat derme-
"'Ntbil_-. yan ediliyor. 

leolit-'· üniversite için bir düdük alm- 8. Şiikru" Kaya Gazeteler aldıklan haberleri 
ı..:_ •ı ınuarlordon 1·~-,ı1·~. ft"l-+Y Dün' tec "'b I • yapılan 
·-q fe.l'ler bellül .... •• A~wr. nı e en ne şekilde yazmalan lizım geldi-

',,- Orta ,./ır,: bu düdük hava Ye yangın tehlike. Avrupa ya gidiyor ğini bilirler, filan ve filan ticaret 
İfi - ~ • r/, sine karşı kullanılacaktır. tç işleri Bakanı Bay Şükrü Ka- evinden ders almağa ihtiyaçlan 
~ eni avoları ltendinde Damaalama iıferi yoktur. Bahsettiğimiz haber, ev -ııı •rnaı, ıal..iyet, 8 yanın bir müddet istirahat için 

4c...1a4, - ICö)'f#e fel olabilecek Terazi, kantar, baskül ve em· şehrimizde bulunduğu malumdur. velki gün polis müdürlüğü istih • 
1\1 er,, sali terazi aletlerinin damgalan • Dün sabah kendisini ziyaret ettik. baratmc!nn alınmıştır. 

O,,. - Meale/ti bil • masına bugünd~n itibaren başla • Şimdiye kadar geçirdiği istirahat Kadının neden öldüğünü biz 
İıao-- 'alt.il •ör: .. gı • • ,ı nacaktır. Damgalanma işi bir ay gun" !erinden istifade etmiş oldug"u bilemeyiz; buı elbette tıbbı adli 
~""'t mtif ~nı uavalara tahkikatile anlaşılacak·, onun i .. 
~-·":•tel olmalı, lıuJ t" • ._ sürecektir. nu büyu"k memnuniyetle go .. rdük' . 
11...-~ od re ını lifa- çindir ki bu haberi yazarken "dfüi 
..__._ n.....'!""cu or,ıu -~ları-,ıa te-'er n-·a da m-'eL-..: v•. Şükrü Kaya doktorlaıın tavsı'ye - . . k d -1.. .. b . -.rı..-. -ıı:ı· u RU na ,,. _, ... , cm1 11ııı:ın ,,...- aspınn a mm o umune se ep mı 
'tıa. ferı.~~ "rtun lümaetinJen her nib-tan oe dalta aalı bir,.,.,. si üzerine bir kaç hafta için bir ld 1 d' . d' ~ı.._ , ... edilen 6ı"r 1..a·vlı" ı.:.:-.:!lr -s A o u.,, ıye şüphe bıl ıren bir 
-..,., n-...1 n ,,. "'"'Y" te L~- t-e6L.!.!- -.:.. ıa1ıat vrupa seyahatine çıkacaktır. b 1 k k t k ! iL_ -_--vır. ııcurm-,- -s ~ c:a ... ,1 T• 8Ş 1 OyınUŞ U 

&t,-..,, b a bir 6iifse oe imkan maelaülir. Kendisi İstanbul Basın Kurumunun 
• -..::., t~laUlerinJen .anra Bdim ordanan terhu edilmif birheyetgöndererekafiyettemen Fantoma \1ehmet 
""'' 6•r ?'ealek lıiırnına uruarlanndan alacafımu relaber nisinde bulunmasmdan çok müte- yakalandı 
~be 46" "°' dırayeıli köy ltoc11- ler ana .Jilen temeli luaarlı· hassis olmuştur. Değerli ve sev[!ili A ı d b · ı ..... , rehberi yec·tirm.&e La". y ar an en aranan meşhur a"-1"· "'! -o lif yocalılartlır. ideal ııüeltlir. Fakat bakanımızın vu seyahatini sıhhat kasa hırsızlarından Fantoma Meh 
f.t ~ aö··' ı._ harelıete ı~en realite itleali geri· ve neş'e içinde geçirmesini ve ya- met Samsunda yakalanmıştır. 

fttl..: • .-.. 11er~n luıtınma or- de lnraiır. kın bir zamanda yı"ne vazifesi ba-ı 1:'! ~ ~ -ıQ ınenı ol -1. r ·antoma yakında şehrimize 
,.. ., weli • e crcıur melı · S.tlrl l!rt•m şma dönmesini dileriz. getirilecektir. 
-...._ lllİ)'O~ ~~ 1.. • iJL -~ ----:::-~~------~~~--~--------~----~-=---~~~--------~ 'ılı~"' .. '°l · Y"PneftZ lif tcıı. 

1...._ ~ • .,,.a.:;- olınaaı miiJalaa Yazı.tız Hik~qe: 
. .....,_,_ preruipin tatbik o-

:.:• _,,ZOnwıntartla YGfat/ıfunı. 
t.... lea11.,.";"~3'0ruz. F alcat bi
~ ~~ .. nelik illı melı
N-~lfııa. ~ itleal edinmemi% 
~ ~ telıilıle köy relaberl;_ '•A.f,,. Wf ,.,., tllll'alar namı. 
ta...:..~ elerüıe. mani Jelrl1':r 

·~iltt1.;:;-'• bir kadro ile ba 
aelıiz HneliJı il/ı. meJı 

Ana:lola Ajaıuının roJyo a. 
rece - aaat orwlan aonra aannım • 
Andolunan laer 7fllllll'lalıi •ae
telere düıi70 MoatlUlerini alır .. 
fır yadırJıiım 6ili70"'2- · 

Bu orotilt bir maldiir. 
.. ff., 78'• Moatlu Wfıılonnı 

göntlermeltten dalta ltolıqılır. 

Hon inaGnm lüai7Cffrnı a~ 
dıracalc bir Md~..... Ditinifr 

Yardan Arilıara H l.tanbalelaıt 
çolt aak 6ir lıöfaimlainü. Ylll'
da noli olmalı İPii Wr gaete ~· 
lıarqor11111U. Alpm ._, ,irmi 
iJri. (Y cmi alıi ltwıpi• on/) Ro4 
yanma çyor, al,lenen 1taooı1;.,. 
leri dinli;ror, JG17Gr, ıaetenise 

ı8'iriyor ve mai ıün Anlıar• 
oe lmmbal •m.telerile 6irlikte, 
diin70 gasetelerlle hirlilde 1arf • 
toıılannatı IUftUJ'.O"lllflllS. 

• • • 
F alıat miilaiın 6ir nold CI ocırı 

Anatlola Ajamının ""1lıMtl .,. .. 
til• ......... din7e1 cıjcııularuwl• 
a1ara1ı oentili lwrrid w.r1.nn 
,,.laim 6lr pcırplllnın .,..., ...... 
Weleri oltlafrına 6ilirü; ecndl 
•oatelnin miitalMlcın. .. ,,...,., 
''De,li Telıraf llnmeeele üz.ine 
diyor ki ... ,, Di7• 6oılıran 6ir tel" 
pal. 

Keu: "Eko di Pari de Pertl
nab di1or ki. •• , 

Y cılaut: "Filin pzetede ma
dam bilmem ne ,ıunu aiyor ... ,, .... 

•• nra4o. 6a na1ı1.ıa .. eefteıl 
6i •m.f• miitolealarunn 6cıuıt ;.. 
tilt6cır lca)'nlefi oldalılllf'llll 6iF 7t> 
na bırahrd ,..,.. -6ylemelı idf. 
yoram iri: Bmm rnenielıetiinistle 
çılıan biiyilı oe en miiteWmil •• 
zetelerin bat malıalelerintle nelıle 
Jilmefe eleler bir öz 70lı tttmtlar1 
Bir laaoaJi• ltasaaiyeti oe,a ftqll· 

nı dilılıat miıolea balananuJOI' 
mu? Böyle bir fiiplaeye ala ı6nlll 
rem olama. Gaat.ıeriınüin ıin 
delii 6aı molıalelmnlle, ,. ... 
ruwla, ~ nıata'eolonnılcı iyle 
İrtefl nolıtol• •eriyor lıi, 6mün 
ecne':i ojanafanmn oe dolqgile 
ıaeteferinin oldıfını ı6rii70'f'Se 

• •• 
o,ı. ı.. 6aniın ıa1ai1Muıcı ,... 

111 yapaldıflna iı•et elntefi il · 
zanuaz •oyaralı "-ea a6,U1t1-
lim: 

Radyo ile memlelıetin iter 7Clftl

na, iter yarttafa oerileıa "-""" • 
ler cuasınıla, o aiin Anhrcı. lıtcın
bal oe lzmirtle sahn 61i7ilı_ .talıi 

latlı gactelain 6at maluılelerl oe 
lıkralannda entereaan her'°"8f 
nolrtaya do.ir yaılan lqtlalı lln1tcı 

lealan, aitııu, ptlfftıltır Wi,,.f a 
memlehfin iter torafano. nalılet " 

Iİll. ' 
Yani maela denain iri: "Millet. 

ler Cemiyetinin filin filla ....._ 
lesine dair bqünkü Ulat, nimi 
Haber yabat Camhari,.et ..,a 
Kunan Z.•an, Yeni Asır. Taa 
tlh ... 81'9 makale TeJ& ...._. .a. 
tununda diYor ki .•. ,. 

Tiirlt malHırrlri t1.ı:11n1 Nf. 
YOr. DJ:flntn ele 1wr ,.,,,,... 
tam %,,,,.-. .. tlcı iriftlribİtalne .., 
ret etmelidir. 

HIKllEI' llONllt 



Orta Avrupa işleri 
Pariste konuşulacak! 
Londradan sonra Parisin mü -

him siyasi görüşmelere sahne ola . 
cağı anlaşılmaktadır. Gelen ha • 
berlere göre bütün ecnebi delege· 
ler Londradan ayrılmış bulun • 
maktadırlar. Yunan prenslerinden 
Pol ile Bay Litvinof ayni trenle 
yola çıkmışlardır. 

Bay Litvinof evvelki akşam· ye. 
niden Bay Eden'i ziyaret etmiş ve 
akşam yemeğini dış işleri bakanlı 
ğı daimi sekreteri Bay Van Sittart 
ile yemiştir. 

Sovyet Ru~ya müdafaa komi • 
seri muavini mareşal Tuhaçevslci 
Litvinofla beraber hareket etme . 
miş, silah fabrikalannı gezmek i

·~ Ingilterede kalmışbr. . 
ROMEN BULGAR KRALLARI 

PARISTE 
· Lonoradan ayrılan Romanya 
Kralı Karol Bay Titülesko ile be • 
raoer Pwe gelmiştir ve Cumur -
reisinin misafiri. olacaklardır. Ro
manya kralının dış bakam Bay 
Fla.nain'le de göriişeceği bildiri • 

Habsburg hanedanının bir arzu 
göstermediklerini tasrih etmişti. 

Bunlar mevsimsiz bir şeyin mer • 
kezi Avrupa siyasasına zarar ve • 
receğini derpiş ediyorlar. 

FRANSIZLAR 1NG1LTEREY1 
BELÇiKA lLE lTilF AKA TE~
VİK ETMEK JST1YORLARMIŞ 

Londra, 31 (A.A.) - Star ga
zetesi güya Almanlann Ren mm. 
takasının tekrar askeri bir hale 
koyacaklarına dair Paris matbua· 
tının neşriyatını tenkid ederek di
yor ki: 

Fransızlar bu suretle tngiltere
yi Belçika ile bir taraflı bir askeri 
muahede akdine sevketmek isti . 
yorlar. Son zamanlarda Frans1z 
ve Belçika generalleri İngiltere 

üzerinde bu hususta müessir ol • 
mak istemişlerse dıe muvaffak ola 
mamışlardır. 

ROMANYA A VUSTURY ANIN 
MODAF AASINA YARDIM ET -

MEK MECBURlYETlNDE 
Paris, 31 (A.A.) - Romanya 

liyor. Bulgar krah da önümüzdeki kralı Karolun ziyareti münasebe-
nafta. i~inde Parise gelerek Fra.n- tiyle madam Tabouis Oeuvre ga. 
2a1lill misafiri olacaktır. Paristen 

zetesinde diyor ki: 
gelen haberler prens Starhemebrg' Romanya, Avusturyanın mü _ 
in ae Parise gelmesinin beklendi - dafaaıına yardım etmek mecbu. 
ğini bildiriyorlar. riyetindedir. Romanyanın bunu 

Şimalde ve 
cenupta 

Mısır gençleri Milletlet 
Cemiyetine başvurdu! 

Yeni muharebeler "Biz siyaset ve lı:ültür bakımından Hahe 
hazırlanıyor /erden aşağı isek açıkça söyı ensin/,, 

Londra, 31 (A.A.) - Röyter 
ajansının harp muhabiri bildiri • 
yor: 

Şimal cephesinde, Habeşler. 
son Tembien muharebesindeki a
ğir zayiatlarma rağmen, kuvvet • 
lendirilmiş İtalyan hatları üzerine 1 

gece gündüz tazyiklerine devam 
ediyorlar. 

Cenupta, iki taraf kuvvetleri • 
nin de harekette bulunduklan bil
dirilmekte ve kısa bir zamanda, 
Ciciga ve Harrar şehirlerini pek 
ala hedef ittihaz edebilecek geniş 
mikyasta yeni muharebelere inti -
zar edilmektedir. Küçük gruplar 
halinde hareket eden Habeşler 
Tembien'deki İtalyan ileri hatlan 
nr hırpalıyorlar. 

Habeş orduları, ön hatları ar -
kasında teşkilatlarını tamamlrya
rak Makalle etrafında yeni bir hü 
cuma hazırlanıyorlar. 

İtalyan tayyareleri Habeş mev 
zilerini bombardıman etmekte ve 
bilhassa Habeş harekatını dikkat
le tarassut eylemektedir. 

Negelliden ilerliyen İtalyan kol 
lannın şimdiki hedefi Patlara böl

Milletler Cemiyetint> izi olma 
dığı halde lngilteı enin teşvikile 
Milletler Cemiyetinin aldığı ted
birlere ittirak eden Mıaırda., genç· 
ler yeni bir heyecana kapılarak 

Milletler Cemiyetine ağır bir muh 
tıra göndermi!lerdir. 

Bu muhtrada deniliyor ki: 
"Mısır fimdiye kadar Milletler 

Cemiyetine girecekti. Fakat buna 
lngiltere mani oldu. Çünkü Mııır, 
Sudan üzerindeki haklarından 

vaz geçmek utemİYoT- Dünya 
Milletler Cemiyetini, lngiltcrenin 
böyle suiistimal etmeaine göz yu
macak mıdır? Biz, •iyaset ve kül 
tür bakımınaan Habeılerclen aıa· 
ğı isek açıkca •Öylensin. 

Hakim ve tr.i:stakil bir devle· 
tiz. Bu ıe'beple Milletler Cemiye
ti misakının birinci maJdeıindeki 
§artları haiz bulunuyonız. 

ltalya ile münasebetimiz yolur. 
da olduğu halde Milldler Cemi-
yetinin zecri tedbirler kararına if 
tirak eden beynelmilel sulh ve te 
ıanüt daoasına hiiınüniyet besle
diğimizi gösterdik Bununla bera
ber, Cenevre müzakerelerine gi-

remiyoruz. Bundan ba;ka, l 
dev~ellerin mÜ§terek emrt;Y~:ı 
lıasıncla istifade ettiği hulU" 
dan da malll'umu:z. Bu i§le " 
ettiğimiz tek netice, lta!ya ;Jı 
tisadi ve manevi münasebatitıfl' 
bozulmasından ibarettir.,, ~ 
YIRTILAN INGILIZ BAYR 

iÇiN T ARZIYE 
Diğer taraftan Mısırın D 

hur ~ehrindeki lngiliz konsal 
ğunda yırtılan lngiliz bayt•~ 
çin İngiltere hükumeti Mısır 
kumeti nezdinde protestoda 
muıtur. 

Resmen tarziye bekleniyor 
~ırada yeni bir bayrak asıp, 
tfüenini ifa için o mevkia bir 
reze gönderilmiıtir. 
INGILIZ - MISIR MUAHE 

İngiltere ile Mısır .uası~ 
tedilmeıi beklenen muahede t 
müzakerelerin 15 şubatta h-t 
cağı tahmin olunuyor. 

Mısır murahhas .heyetinirı 
~ında Vef d fırkası lideri ~' 
paıa bulunacaktır. Fakat Jı• 
muhtelif Mısır fırkalarının ~ 
gelerinden mürekkep olacaktıf 

Neler konuşulacak? ancak Sovyet Ruıyanın müzahe -
J Paris, 31 (A.A.) - Kral Cor - retile yapmak arzusunda olduğu 
cun cenaze merasiminde bulun - söylenmektedir. 
mal{ üzere Londraya gitmiş bulu . Bunun için Romanyanın Sov • 
nan :ve avaette Fransa zimamdar- yet Ruıya He bir misak imza ede-

gesidi~ Sidamo ~liyetind~ mu - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hatipler Italyan ileri hareketine • Q kuyucu mektup 1 arı 
mukavemet için teşkilatlandrn1r • =:=============~==================~==:::::: 
yorlar. p •• J • d •• k 1 

1arx ile temasta bulunmak üzere bilmesi icabeder. Fakat Roman -
Parise ugrayacak yüksek şahsi - ya ile Rusya böyle bir ,ey yapa -
yetlenn yapacakları bu teması bilmek için tabiatiyle Fransız par. 

Sidamo valisi, imparatorun Si- azar gun erJ U a" 0 (1 
damoya gelmesini ısrarla istemiş- a 

ınevzuu oalise.den Petit Parisien lamentosunun Fransız • Sovyet 
gazetesi ruyor ki: memisakınt taıdik etmesini bek. 

se de, imparatonm Dessie'den ay- • • k j 
rrlma:ı şüpbelidir . .Zi.ra, Ha~şler mızı filÇJD apa tıyor ar 
harelmtmı muvaffakıyetle ıdare 

"Bir ço'K meseleler ve billiusa lemeleri iktiza eder. 
etmiş olduğunu bildiriyorlar. Beyoflunda btiklil caddesinde Kun. 

Adisababada "dün akşam misli dura boyaevi ıabibi B. Mahmut Anlat 
nunu çıktığı zaman kundura bO 
nru da saat yedide kapattılar. -
birliğile uğraıtık ve be:berlcr. AlmanJ.anm Y.eni battan silahlan- Biraz ileride Madam Tabouis, görülmemiş bir fırtına kopmuş ve yazıyor: 

muı ve ~'vusturyanm daimi ıu • şöyle diyor; sokaklarda münakalat durmuştur. Yedide dükk1nlarm kapanması .ka. lar gibi temizlik işleri ile uğra~tz 
için on1ar meyanına dahil olmaıt'1 

rette maruz bulunduğu tehdit me- 4 ikinci linun 1936 tarihinde, 
seleli son aylarda müıihasıran 1 - Japon DıJ itleri bakanı ile Alman 
talyao. - Habeı ihtilafı ile meı · büyük elçiıinin "Tedafüi ittifak 
gul olmuı olan Avrupa kabineleri· unsurlannr ihtiva eden,, bir "doıt. 
:ni r.eniden §iddetle iıgal etmeğe luk muabedenanıeıi,, imza ebniş 
b'atlamqtxr.. oldUklarmı aöyliyebilecek bir mev 

Tozdan sonra çıkan yağmurdan 
ortalık sel halini almıştrr. Dessie 
yolunun tekrar geçilmez bir hal al 
d1ğı öğrenilmektedir. 
lT AL YANLAR NEYLE MEŞ

GUL? 
Roma, 31 (A.A.) - Mareşal Prens Starliemberg'in Pariıte- kide bulunuyoruz. 

ki >liametini kendisinin Belçikada ... .,., .... ,, *"----· 
eski imparatoriçe Zita ile yapaca- Polis haberleri: 

- - -·· Ba.doglio'nun resmi tebliğinde 1 -
talyan memurlarının hali hazırda 

iJ- :görü.jmenin takip etmesi muh
~mel:lir. imparatoriçe, dün Can
neı' de bulunmakta idi. Bu hal, 
prens Starhemberg'in diğer mese
leler arasında Fransız zimamdar· 
ları ile Habsburglar meıeleıitıi de 
görütmeJ' arzusunda bulunduğu • 
nu farzettirmeğe müsaittir. 

ROMEN KRALI NiÇiN 
t GELiYOR? 
Romanya kralı Carol ile Bay 

Titülesko'nun ziyaretinden bahse
'den Matin gazetesi diyor ki: 

" Resmi m1lhiyette olmıyacak 

olan Fransız - Romen görüpne • 
lerinin mevzuunu finansal mesele
lerle beynelmilel siyasanın teıkil 
edeceği tahmin olunabilir. Tür -
kiye dış işleri bakanı Doktor Tev
fik Rüştü Arasın Ankaraya dön · 
meden evve.1 Pariıte bir müddet 
blmaıı da ihtimal dahilindedir. 

).VUSTURYADA KRALLl~IN 
iADESi 

l..ondra, 31 (KURUN) -Prens 
Starhemb€rgin Stenekezzel de 
'Arşidiik Otto ile göriişmesinin çok 
nıuhtcmel olduğunu ileri süren 
Deyli Telgrafa göre bu konuşma .. 
lar 'Avusturya hüküm darlığının 
ia"desine matuf dcğilrlir. Prens 
muhtelif görüşmelerinde daha bir 
kıç sene için hükümdarlığın ia .. 
'<ll?~i hu~mnmda kendisinin ·ae, 

Usküdar yo)unda 
bir araba kazası 

Soma1i cephesindeki Negelli böl • 
gesi teşkilatım vücude getirmeğe 
çalışmakta olduğu bildirilme1.1:e • 
ôir. 

Usküdarla Kadıköy arasında ELE GEÇiRiLEN YENl YERLER 
tek atlı arabası ile müşteri taşıyan 'Asmara, 31 (A.A.) - Stefani 
Cemalin arabasına evvelki gün ajansından: 
üç müşteri binmiş, araba Uskü - Piyade fırkası ile "diik de Pis -
dara doğru yola çıkmıştır. toia'nrn kumandası altında bulu-

Araba Haydarpaşı hastahane- nan siyah gömlekliler, 19 sonka -
si önünden geçerken karşı istika- nun Adihotza, Neguida ve Debri 
metten gelen bir otomobilden bey ve 20 sonkanunda şiddetli çarpış
gir ürkmüş, bir haylı müddet ko~- malardan sonra Gabat üzerindeki 
mu.~, arabayı ağaçlara çarpmış • Kaleyi işgal etmek suretile hare -
tır. Araba par~alanmış, arabacı kata i~tirak etmişlerdir. Kaleyi iş
yaralanmış, üç müşteriye bir şey gal et~iş olan kuvvetler, Gabat'yı 
olmamıştır. da. ele geçirmişler ve kalenin ma-

BALIKT AN ZEHlRLENME ğaralarma gizlenmiş olan düşma
- Unkapanında oturan ve tiyat • na taarnız etmişlerdir. Bu esnada 
rola~da çalgıcılık yapan Ziyanın diğer bir tabur, mukabil cihetten 
karısı Sabriye ile lazlan Melek ve taarruza geçmiştir. Bu muharebe, 
Nermin yedikleri orkinos balığın- Habeşlerin yapmak tasavvurunda 
dan zehirlenmişlerdir. Nennin has bulundukları ihata manevrasını a-
taneye kaldınlmıştır. kim brrakmıştır. 

KALBi DURDU - Galata rıh CENUPTA BlR MUHAREBE 
tımma bağlı Cumuriyet ,·apuruna HAZIRLANIYOR 
yol veren sandalcı Rızaya fenalık l\Iakalle, 3 (A.A.) - Stefani 
gelmi~, sandalın içinde kalbi du • ajansmaan: 
rarak ölmüştür. Öğrenildiğine göre Ciciga, he-

KAPILAN ÇANTA - Yanke- men hemen tamamen boşaltılmı~ 
sicilerden Hüseyin, Karaküy<lc tir. Orada bulunan kıtaat, cenuba 
tramvay i<~inde Ziraat bankı.fT 1 <lo.irrn hareket etmiştir. Yeni k1 -
veznedarı Bay Ram izin çantasını j taat Harrar'a doğııı yola çıktığı 
kapmış, kaçarken yakalanmıştır. sırana Cicig-adaki kuvvetler ae 

Sassabane'ye doğııı hareket etmiş tedik. ıs gün kapalı durduktan 
}erdir. Ogaden'in her tarafından Belediye Encümeni bu kanunun 

yiyecek, içecek mühimmat ve as - ra boyacılar!& ilitiği olmadığını 
ker gelmektedir. kaymakamlarına bildirdi. Biz de 

0 f 
den beri istcdi,iimiz saatte kaptf 

lT AL VANLAR YOLDA çabiliyoru.z. ,Saat 9 dan sonra •~ııı 
Adisababa, 81 ( A.A.) - Bir lunan dükkanlar pazar günleri dl 

takım ecnebi ajanslar, Sidamo' - çık bulunuyorlar. Biz de hamıuısl'' 
dan gelen ecnebi yolculann ttal. berberler gibi 9 dan sonra açık 

duğumuz halde niçin bizi pazar 
yan takviye kıtaatmm Allata ile ri kapatıyorlar? 
diğer noktalardan yola çıkmış ol- Bize de pazar günleri çalıfD"~ 
duklannı haber verdiklerini bildir kanını verirlerse hem hallan ~ 
mektedirler. Aynı ajanslar, Raı:: teri kunduralarını temizletmek i~ 
Desta'nm yerine hali hazırda iç tikleri srkrntılaruı önüne geçil~ 
işleri bakanı olan Gabre Mariam- l de boyadann mağdur olmala 

ın getirileceğini de haber vermek - Rumehhisar ında I 
tedirler. Gabre Mariam, Harrar karanııkttın ıik41/1 
valiliğinde bulunmuş olduğundan Rumeli laiıannda Bayaa f .ı' 
cenubi Habe~istam gayet iyi tanı- zryor: 

maktadır. "iki senedir Rumeli hisarıJ1°',. 
CICIGA BOŞALTILDI tunuyorum. Vazifem dotarıaiyie 

Adisababa, 81 (A.A.) _Ha _ tarı erken çıkıyor, akşamları ~1 
yorum. Bazı mahallelerde elelC'l' 

Vas ajansı muhabirinden: zı mahallelerde de fener ya 
Habeş kuvvetlerinin Ogadcn' Fakat bu fenerler bazı ayıar ~ 

de mühim askeri harekat yapmak- bazı aylar y.anmıyor. Meseli ffP' ..ı 
ta oldukları haber veriliyor aydır karanlıkta bulunuyoruz. ,. 

. ı b b ı orI•t· ; Ciciga boc::altılnıı~ \'e garnizo- a era er gaz paraarnı a ıy • i ~ 
J ' • "-' • • "-' d b. yükdere belediyesinin dikkatill 

nu cenuba mtmı~tır. Yakın a ır . . . d • c d"rrı 
b' ,, menızı rıca e erım e en ı .,, /4' 

muharebe vukua geleceği söylen- •ı / ki ı fJ 
mektedir. tYıayıs aq ı arın 11 
YENi ITAL y AN KUVVETLERi mıqan mektef) lıade"'. 

GiDiYOR lıçi B. lamail Murad yası1"'• il 
Naımli 31 ( A.A.) - 3200 pi- "Biz ilk okul iıçileri araııııd' t 

' k' ı ~ 1111ıJJ .ue' 
varle neferini yüklenmiş olan Pie-

1
geçeo sdcne v' ~1ayıa .a~ ~g o1'tl1 'j' 

~ ·. . •• ar var ır. erı mesı ıçın lır 
monte \•apuru ıle 2400 sıyah gom- törlüklerine ve belediye. be5•P , 
lekliyi hamil olan Sannio vapuıı.ı. müracaat ettik. Okul direkt~ 
·do_ğ-u Afrikasına hareket etmişler- dığmr, hesap itleri memurU 81 if..ı 
<lir. rın tatilde fazla iıçi kullarıdıf' di- JV'. 

Roma, 31 ( A.A.) _ Ro!'Sannrn rammn Yerilemiycceğini .a11
;, 

va um. do .... u Afrikasma gitmek b~ ki, mayıs ayı tatil a~na ;ıe /'. 
•• P • g • Bı.z esasen aldığımız 18 tır• ~ 
UZ€re Me~madan hareket etmış - çinen insanlarız. Biz de aylı~ 
tir. Vaııurda hombardıınan tay - mazaak halimiz ne olur. siıil" 
yareleri vardır. mi.zi de yazınız dendiJD.,, ' 
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Yabancı Posta 
Habeşislanın en 
büyük haritası 

1 
1

( Kırkından Sonra 
(( Azanı Teneşir Pa~.~~!:.. ~ 
{( Yazan : Sermet Muhtar Alus ) 

Deniz dalgalarından 
daha oynak bir "milleti ----~--------------~~--:-:-~----~---------:-:-=-~----_..,......,..,..=:-:~~ 
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niı :Bir Fransız gazetesi bugün Yuna -l 
Co tanda halk tarafından alkışlanan kralı 

rcun bir mUddet evvel Avrupada bir :cnfa hayatı geçirdiğini, yine bugün 1 
n·•rtıpada bir menfa hayatı yaşıyan vc-1 
1 
ıı.cı.osun da yine Yunan halkının rey
crı ıle yeniden iktidar mevkiine gel -

ltlck •· h uıere bulunduğunu hatırlatarak ıu 
Ülrtnü veriyor: 

,j_- Bu Yunan milleti deniz dalgalann
'"'" daha oynaktır!, 

1 
Ondan sonra Yunanistanda vukubu· 

an bu tahavvülün sebeplerini arıyarak 
Yukarıdaki sözü şu cümle ile tamamlı· 
Yor: 

-
1

' V enizeloıun siyasi düımanlann-
da" İnt:t- lmak 'l - rd•w• •&m a sureti e goıte ıgı 

nıuvaffakiyet Yunan ilihelerinin kendi
Iİne teveccüh aöatennelerinden değil, 
-~ki haaımlannın becerikıizliklerinden 
dir.,, 

lngilterede hala 
telgraf girmeyen 
Yer var 
b' tneiltere medeniyette çok ileri olan 
ır memlekettir. Bununla beraber bu 

ntelelrette §İmdiye kadar ne telefon, ne 
radyo, hattı ne de telgraf girmemiş yer 
l~r vardır. Bu yerler İskoçyada vahşi 
bar mrntakadır. Bu havalide krş şiddetli 
oldufu için karların birikmesinden dc
~yı çok defa §İmendifer ve araba nak-

.!;att da durur. Onun için İngiltere 

c KISA HABERLER 1 
.. Mu&lliıulere birliği buglin öğleden 

IOnra halkevinde umumi bir toplantı ya 
Pacaktrr. Bir ig· n eshi ile muallimlerin 
·~ . 
. evlerıne iltihakına ;karar verilecck

tır. 

d 
0 
Haydarpaşa hastanesi bugün on bir

e merasimle aırılacaktır. 
"' Tapu ve kadastro müfettisi Fahri 

§ehrimize gelmiştir. Tapu ve ~kadastro 
ıııuarnelitını teftiş edecektir. 

"' Çocuk Esirgeme Kurumu Eminönii 
kaza kolu, Divanyolunda bir çocuk kü
tüphanesi açacaktır. Bunun için Meh • 
l:bctağa mektebi aynlmıştır. 

• Yeni evkaf direktörü Bay Hüsa -
lıltttin bugünlerde gelecektir. Eski ev • 
lı:af rnUdürU Bay Niyazi muamelatı dev 
rettiltten sonra ayrılacaktır. Evveke de 
~il dıfnmz gibi Bay Niyazi tekaüt e • 

mitti. 

ESKi GOMOŞ MECIDIYELER -
t .. ı ~ ~e de yazdığrmrz gibi eski gümü§ 

kralı beıinci Corc bugün ölmüı, hem de 
mezarına gömülmüı olmasına rafmen 
lskoçyanın bu vahıt mıntakaıındaki a
hali hala bu hadiıeden haberdar bulun• 
mamakta, İngiltere tmparatorlutunun 
bugün yine kral beıinci Corc tarafından 
idare edilmekte olduğunu zannetmek -
tedir ı 

Dünyanın hali 
Büyük harpten evvel AlıMn impa

ratoru ikinci Wilhelm tnciliz aleyhdan 
bir siyaset takip ediyordu. Sık sık nu -

IHrer Habqiıtan haritaaı aaılml§ . 
hr. Bu haritaları cumaktan mah 

aat lıer gün reımi tebliğlere ve 
gtuete havaıliılerine göre harp ha 
reketlerini laerkeıin kolayca takip 
eJebillJ!eleridir. (Stampa) gazete 

si (Milan) da Galeri dö Viktor 
Emanüel denilen yerde on metre 
yülrulrliğinde kabartma bir Ha 
bqidan harita•ı <Umlfhr. Bu ha 
ritaJa ltalyan bayrağı (Adisaba 
ba) üerine dikilmiıtir. 

tuklannda: "Allah tncilterenin ceuım• ŞişmanlarlD adaleti 
venin!,. demekten kendini alamazdı. 

Bununla beraber unutmamak llzımdır lnıanlar üzerinde yapılan ilmi 
ki ikinci Wilhelm o vakit ınciltere kra• tetkikler ıunu göıtermiıtir ki ıig
lı olan ve timdi ölen betinci Corcun ye- man olan aJamlar nikbin ve hoş 
ğeni idi. Eski Almanya imparatoru bu • tabiatli olurlar. Kuru, zaif olanla"' 
gün artık Hollandada (Doorn) sara • 
yında olduğu için eski hatıraları unut • da ıinirli ve çetin tabiatli olurlar 
muş olsa gerektir. itekim bu defa be- Bu manzarayı düfünen bir Ameri 
şinci Corcun vefatı üzerine sarayında kalı avukat müdafaa ettiği ümit
matem tutulmasrm emretmittir. Kendi- •İz bir cinayet meıeleıinin muhcı 
sinin yetmitinci yatına girmesinin yıl - lremesinde Jüri az.alarmı hep §İ~
dönümü de gayet sessiz bir §ekilde kut-

manlardan intihap ettirmifıir. O 
lulanmııtrr. İkinci Wilhelm timdiye ka-
dar radyoya kartı bir ar.zu göstermez - aıretle ki, bu azanın :aiklet~e en 
ken beıinci Corcun cenaze alaymr ve • laalil olanı Jo1aan kiloluk iri;. A 
ren radyoyu dinlemek için radyo almıı- merikalı avukatın bu tedbirindE' 
tır. Fazla olarak eıki Alman veliabtinin 
en küçük oğla olan prenı Fredric'i de 
kendi namına cenaze alayında bulun -
mak üzere Londraya göndermiıtir. 

dtıbet ettiğini kararın neticeıi gös 
termiftir. Çünkü Jüri heyeti .uçlu 
ya agôri cezayı tatbik etmirt.ir. 

Protokol mese lesi Kulak kesme cezası 
Müteveffa tnıiltere kralı bqinci Cor

cun cenaze töreninde Fransa namına 
Cumurreiıi Lcbrun bulunmuıtur. Fran
aıtlar Lcbrun bir devlet reisi oldufu i
çin tören eınasında kendisine yüksek 
bir mevki verildiğini dü§ünerek mem -
nun oluyortir. "Reisicumur yerine ha • 
riciyc bakanımız Flandin gitmiı hlsay
dı belki de vaktile M. Pichon'un ha -
§ma gelen tatsız maceraya benzer bir 
hadise çıkardı ... diyorlar. Filhakika vak
tile kral Corcun babası yedinci Edvard 
öldüğü zaman cenaze törenine Fransa
dan o zaman hariciye bakanı olan Pi -
chon gitmişti O sırada Fransa ile İn • 
giltere arasında (Entente Cordiale) ye
ni aktolunmugtu. Bundan dolayı İngi
lizler mümkün olduğu kadar Fransız 
bakanına fazla teref mevkii vererek 
memnun etmek istiyorlardı. Buna rağ
men imkin bulunamadı. Cenaze alayı 

içinde Pichoh'a iyi bir yer ayrrlamadr 
ve Fransız drı bakanı sekizinci arabada 
Mösyö Ruzvelt ile bir İran generali 
beraber olduğu halde gitmirti. Fran • 
ırz matbuatı o zaman bu vaziyeti Fran
aaya layık bulmamıılardr. 

Eıki lran ıairlerinden bir; za. 
manının ıalunı lıicvetmif ti. Şah 
ıairi aratıp buldurdu. Adamları -

na kulağımn kesilmesini emretti 

Şahır. nedimle~inaen biri airi ce 
wan lturtarmalı için bir çare clü
ıündü: 

- Padifahım, hangi kulağını 
ve ncuıl keasinler? Ucundan bir 
parçaaını mı, yolıaa tamamını 

mı?,, 

Diye ıorJu. Şah hiddet ederek 
eli ile ıairin kulağını tuttu: 

- lıte bu kulağını. Tamamen 
dibinden kesıinler !,, 

Diye tekrar emir verdi. Bunun 
Üzerine nedim ıaha hitap ederk: 

- Kuranda bir ôyet va"dır. 

llıtcıdıyeler bugünden itibaren artrk pi· 
haada &eçmiyccektir. 

di:y~ELEDIYEDE YARDIM - Bele- Bilir misiniz? - .., 
ınemurlanna yardım cemiyeti pa-

Padiıahların ellerinin değ:liği bir 
ıeye dokur.ulamaz, mealindedir. 

Mademki §airin kulağına elinizle 
dokundunuz,, artık bu kulağı kes 
mek AUahın emrine muhaliftir,,. 

Demiı; bu suretle ıairi kulak ke
silme cezaaından kurtar.mııtır. ~r &UnQ belediyede mecliı salonunda Dünkü Sayımızda torduklamnıa ve 

hk toplantısını yapacaktır. cevaplan: 
riı .. ~" toplantıda bir yıllık faaliyet gö • 1 - "Saman yolu" nda kaç yıldız 
~ .,lilecektir. vardır? 
YURUYOŞLER _ Dağcılık kliibU 1 _ 30.000 milyon. Bir ıağır adam arkaaına bi: 

)'alcrnda 1ıtanbulun muhtelif tarafları - 2 - "İnsan ölür fakat insanlık öl- çuval buğday aldı. Değirmene gÖ• 

~ ~ÜrUyüıler tertip edecektir. Bu yü _ mez,, sözünü kim aöylemi9tir? türüyordu. Bir suyun kenarına ge . 

G
~e yazın da devam olunacaktır. 2 - tnailiz romancısı Welt.. lince karııdan bir süvari peyd<ı 

3 - Dünyada İngilizce konuşanlar oldu. Sağır kendi kendine dü§iİn· 
"• k I k 1 1 ı ne kadardır? ~ er i ' eri dü, içir.den: 41Bu adam şimcli ba 

332 doğumluların ilk : = ~:m:U:C:~ hangi sene kulla· na yaklQfacak, şefcivı verecek, ben 
ili nılmağa batlandı? de onun •elamını alırım. Sonra ı:ı-
Uayenelerİ başlıyor 4 - 1ss2 de. yun derinliği ~e kadar diye ben -

tn:ainönü Aı. ıubesı·nden.· S - Kimlerin rok yaıuımagwa iıti- J O d 
:s r- en •oracaktır. n an ıonra ıır -1 - 332 d w datlan vardır? ltn ogumlularm ilk yoklama- tımclaki bugw Jayın mildarını ög~ -

a •1ağ dak 5 - Ailesinde uzun ömürlü olan-
taf r i sıra dahilinde başlana • ların. renmek istiyecektir.,, Dedi .. O a· 
!'ad rndan yerli ve yabancı bu doğum cf-
cı.1ı:ı·nın bulundukları nahiyenin sırasın- YENi SORGULARIMIZ dam filhakika biraz sonra y:ıklaıt~ 
de 

1 
günlerde fotoğraflar 4/ 6 nisbetin• 1 - Her gün güneşin ne kadar a- İptida ".uyun derinliği ne kadar 

0lacaktı F w • ğrrhkta bir parçası yanarak mahvol- J d S d l'et .. :,_ r. otograf ve nüfus hüvı - ır ?,, Diye •or u. ağır a am 
"u.zdanl · maktadır.? llıele..:. arr ıle şubeye müracaat et - buna: "Aleykümüsse!am.,, Diye 
·• 2 - X şualarını kim ve ne zam•n 

2 - R_ •• ı.. keşfetti? karfılık verince heril güldü Ağ· ht "usatlı efrat mezune ve ihti • 
laına~fratıarrnrn da bu meyanda yok _ 3 - Dünyanın en zeki on hayvanı undan kötü bir küfür çıktı Bu 
ftts h~n. Yapılacağından bunların nü - hangileridir? clela sağır ıuyun derinliğini ıoru. 
tilnl vıyet cüzdanlarile ilan edildiği 4 - Dünyanın en büyük hayvanı yor zannederek: "Ta insanın bo· 

trde •ub 1 1 . . ~ ne idi ve bundan kaç sene evvel ya• 
.\l :ı eye ge me erı ılan olunur. fazına kaJar çıkıyor.,, Diye cevap 
~ erndar: 1 Şubat, 1 Mart şamrştrr? 

'Yazrt· ı M s _ "Methedildix.i zaman itiraz et- verdi. Bu clela: "Yahu, sen ne laf t · art, 20 Nisan & 

ll\fnfSnQ• 20 N' mek iki defa methedilmek istemek.. anlamaz adam imlf· •İn.,, Decli Sa. leu • ısan, l O Mayıs 
tu ~-kapı: 10 Mayıs, ıo Haziran sözünü kim s8ylemittir? 1 fır buğdayı ıcru;yor ıanarak: I 

~Ukpazar: 10 H.aziran, ı Temmuz.ı•--------------ı "Yü okkaJırl,, Dedi. 

T ahmin batası 

Kahveler geldi ... 
Dana zihni hep başka tarafta, ne söv
lediğinden, ne öyleyeceğinden bihaber 

- Vay sen misin Hacı Beyim, 
benim şeker, kaymak, bal ciğe . 
rim? ... Ulan benim kisi de tam ta
mamına hımbıllık, avanaklık. Şu 

meret kafam kafahktan çıkmış, 
bal kabağı olmuş da farkında de
ğilim. Beni düpedüz alta aldın, 
bana madiğin daniskasını oyna . 
dm da genem senin yüzüne baka· 
cağım, sana yürekten bonjur, bon
suvar edeceğim sanoorsun? Ge~ti 
Bolunun pazarı. Kadenılerimde • 
ki fotinlerimin taban köselelerini 
.parçaladımsa, cenabına Prinkipo 
gibi bir cennette en ayla villayı 

buldumsa karşılığı budur? Ada -
mıza taşınmadan önces bana bir 
haber etmek yoktu? ... Dur onda, 
istaso; bu kapı hayırsız ahbaba 
kapalıdır!.. 

Horozyanın muradı, bu gibi 
sitemlerle daha samimiyet gös -
teıınck ve daha göze girmekti. 
Fakat işi uzatmadı. Öyle ya, bazı 
kimseler siteme gelmez.Maksadı 
latifeye hamletmez de kazı koz 
anlar. Onun için hemen tavrı ve 
lisanı değiştirdi:. 

- Nurirlidem, ciğer kö~em 

Cihat müdürüm, buyur: safa gel
mi~sin, safalar getirmjşsi~ ! .. Ben
dehanenı zatının devlethanesidir; 
başımın tepesi de zatmm makamı 
alisidir. Zo inamrsm, araban so -
kağın kö~esinden çıkınca, seni de 
içinde görünce, hıppadak ne de · 

<lim bilir misin? .. Dedim ki: Bu 
herif bu canibe doğru geloorsa a· 
cap kiındıir? Hangi barondur, han 
gi vikonttur? Villasına teşrif e . 
door? lst:ınbulun en yüksek kette 

doktoru Hmtıryanm köşkiine mi? 
Grand rü dö Perada, o Bonmarfe 
ilem karşı bekarşı olan menşur 
manifaturacı Papaya mı yoksam 
ŞeYketliınjn Mabeyin drozmanla · 
rmdan Sabuncuy mı?... Araba 
kapımın tak çeğnesinde istop et -

ti~·se hart di~1e dilimi ısırdım. Yaş. 
~a Cihat müdüı üm, yüz yıl yaşşa 
bin yıl ya~a. Seni tam ü:teciıiğim 

kıyafette görmü~üm .. 

Bu pohpohlar Dan fayı pek 
memnun etmişti. Ömründe, kefe
re den hiç bir kimsenin elini tutup 
toka bile etmemiş olan adam, Ar· 
tini kucaklayıp boynuna sarılmış, 
sarmaş dolaş öpüşmüşlerdi. 

Esseyid hesap v~rmeğe haşla
ımştı. Nazır pa~a hazretlerinin ı~
rarile pek ani taşındıklarından 

iki gündür eve yerleşmekle uğra~
tıklanndan, çoluk çacuk gailesin
den girişti. İlk defa olarak, kay . 
nana çenesinden biza~·Iığım açtı . 
Kulağa eğilip (mangır fikdanı) 
ndan dem vurdu. Kalanturlar ya
tağı olan bu adada züğürtlül;le ne 
haltedcceğini de araya kattı. 

Art in, birden sustu: 

- 1\Iüdürüm çocuk olma, de -
rin düşünme; hepsini arkana at, 
parnak parnak macun ye !.. Bu üç 
buçuk günli.ik yalan dünya o kı • 
dal' dekik mülahazata o kıdar in
ce rezonömana değmez... 18 inci 
asırda, Evropanın en namlı kralı 
olan 15 inci Lui hazretlerinden 
örnek al ve sözünü beyninin içine 

pe~in et. Herif: (!sterse benden 
sonram tufan olsun1 neme ge • 
rek !) demiş .. Oğlum kendine bak 
canını keyfini düşün, alt tarafı 
\•ız gelsin ... Kızın sev onun bız • 
dıklarıysa, başlarında sırık hama• 
h gibi sapasağlam bir delikanlı 
var. Ne de olsa karısının, çocukla· 
rmm üstesinden gelir. Kaynanan 
koca karı dersen, korkma, o gibi 
hırtlambalar senden, benden da • 
yanıklrdır; yedi canlıdır; taş altı • 
na koysan gebennez. 

Kahveler geldi. Dereden tepe
den tutturdular. Dana, zihni hep 
başka tarafta, ne söylediğiniden 
ne de söyliyeceğinden haberdar 
değildi. Boyuna kafa sallıyor, aıa
da da set derken sepet diyordu 
Gın tutmuş olan ve karşı~ındaki • 
ne laf bırakınıyan mühendis, işin 
daha farkma Yarnııyordu. 

Artinin çok keyf ehli ve zen • 
dost bir adam oldubrunu söyledik. 
(Ayının kırk hikayesi vardır, hep-
si ahlat üstüne) hesabı, hep kadın. 
dan, çapkmhktan açardı. Lafı ge
ne döndürüp dolaştırıp oraya ge
tirmişti. Diyordu ki: 

- Hacı BeyimJ Prenkipomuz, 
daki bıldırcın, kumı:u, kanarya 
)Jolluğu, Asitanenin hiç bir yerin• 
de, hiç bir banliyösünde yoktuı ; 
en danıskalan bundadır. Etrafta 
neleıim var nelerim, bir bilsen ..• 
Demin biııız meskükat fıkdanm • 
dan actmsa onda da yanlışsın . 
Dökülüp ~açılmak, avuç avuç san 
kız sarfctmek ce icabetmez. Bir 

iki lira cana okur, cana... Allah 
a~kına şu Luikenz konsolun üstün. 
deki aynaya bir bak da ne adam 
olduğunu gör ve kendine maşal • 
lahı çek. .. Biraz evvel de demişim 

genem de tekrarloorum. Araban 
köşeden çınkıneas, vallah billah 
seni baron yahut bir vikont san -
dım Tanıyınca hayrette kaldnn. 
Aşkolsun, bravu !. .. tşte şanına 1~ 

yık kıyafeti düzmüşsün ve altık 
şaşma. Hep böyle nobleskari gi • 
yin; saçını, sakalını böyle tuvalPt 
et ve kokulara bulan; burann bü
tün madamalannı, matmazelleri • 
ni kendine hayran eyle... Aslan 
gibi, tam 24 ayar bir erkeksin zo ! 
Evkaf Nezareti celilrsinde, en mü 

him kalemin direktörüsün. Cene • 
ral dö Brigad rütbesinde payen, 
eteklere kadar sırmalı üniforma • 
larm, sinende çeşit çeşit dekoras • 
yonların, medayların var .. Ayri • 
yeten, başında kaşık düşmanın da 
yok; bekarların sultanısın. Daa ne 
istersin be Allahm kulu? .. Gözüm, 
bana bak, dediklerimi kulağına 
küpe et. Bu kahbe dünya, ye, iç, 
keyfine bak dünyasıdır. Yalınız 
ikisile, yani yeme ve içme ile de, 
zinhar olmaz: üç.ii yan beyan g~ 
lecek; ötekileri l\(lyf tamamlıya • 
cak. Kcyf doediğin ise kan ilem 
olur, karı ilem .. 

Hacı Dana boyuna yutkunup 
dumyor, dilinin ucuna gelen lafı 
çıkaramıyor, ve yutuyordu. Sırası 
gelmişken acaba eflatunluya dair 
bir fökırdı yakası açsa mı? 

(Arbu Yar) 
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• SANAT • 

Moskovada açılan Türk 
• • • 

resım sergısı 

Ruslar büyük üstatlarda realizm tema .. 
yülü, gençlerde satı'atta kozmopolitlik · 

ve çalışmada samimiyet görüyorlar! 

o Dünqadan Resimler o 

lngiliz Kralı Befinci Corciln cenaze töreninde alınmıı reıimle:nıen : Cenaze Hayrlparl! öı:üm!en ge 
· rek PaJclington i•ta.yonuna gidiyor. 

Jlo.lıovaJaki •ergide g'österüen merhum Namık lsmailin &ir tablom: 
Çiftçiler. .. 

M oakovada açılan Türk Resim 
Sagisi. birkaç gün evvel kapan· 
mqhr. "Ta.,, ajansında bu aergi 
hakkında ıunları okuduk; 

"- Geçen ilkkinunun birinde 

zi •an' at, kültürü •eviyui hakkın
da hayrete diifürüyor. San' at saha 
sında böyle bir muvallakiyeti el
de etmek için on senenin kai~ ge 
leceğine inanamazclık.,, 

Moskovada açılmıı olan modern lgar Grabar eserlerini tethir 
Türk Resimleri Sergisi pek çok etmit olan muhtelif ressamlar ara
ziyaretçi celbetmİ§tir. Mütad ser . sından bilhassa ıunları beğenmek 
gilere günde vasati olarak beı yüz te ve İpret etmektedir: 
den yedi yüz elliye kadar ziyaret- "Şehzade camii avlusd,, nu yapan 
çi gittiği halde Türk Sergitinin Halil; "Kamil Atatürk'ün portre
ilk baftasında bu adet altı bini bul si,, , "Milliyet taraftarlannın müfre 
muıtur. Ziyaretçiler tabloların ö · zeleri,, levhalannı vücude getiren 
nünde uzun müddet durarak genç Çalli İbrahim; "Ayasofya,, , "Si· 
Türk sanatının en güzel eserleri Iah arkadaşları,, tablolarının sahi 
hakkmda bir fikir edinmek iste· bi Ali Avni; "Alfabe lnki!abı,, 
mitlerdir. levhasını resmede~ Şeref; "De · 

Bay Cimcuz ile ressam lbrahim niz,, tablosu sahibi Nazmi Tayyar 
Çalli hu sergiden elde edilen bü- vesaire. 

yük muvaff akiyeti kaydetmişler - lgar Grabar makalesine de · 
dir. Bu zatlar, nezaketleri ve ihti- vam ederek diyor ki- "Resim ııan' 
aaılan ile tablolar hatr.kında hü atının gençliğine bakarak Tu~ki · 
küm Teren Sovyet ha!kının gös · ye, bu sahada elde ettiği ge;çek 
terdiği iyi kabulden dolayı çok lettirmelerden dolayı iftihar et-· 
mepınun olduklarını söylemi~ler- mek hakkına maliktir.,, 
dir • I 

Umumi teıekküllerle, Mosko · 
va ressamları bu teıebbüsü biiyük 
bir takdirle karıılamıılardır. Da 
ha açılma töreninde, Rusya ile ya
bancı memleketler arasında Kül -
tür münasebetlerini idare ede.ı ce
miyetin reiı vekili L.N. Çemiavski 
bu serginin yeni Türkiyenin büyük 
bir gayretle gerçekleştirdiği büyük 
kültürel çalıtnıanın mühim ve par 
lak bir kısmı olduğunu ve genit 
Sovyet birliği mahfellerinin bu ça
lıpnayı büyük bir dikkat ve sem· 
pati Ue takip ettiğini ıöylemit ve 
demiıtir ki: 

zvestiya gazetesinde Olg.ı Bu 
Bnova bir makalede tunları söy. 
lüyor- Sergi, yeni Türkiyedf! re 
sim san'atının tekamülünü parlak 
bir surette aksettirmekte ve ayni 
zamanda emperyalizme kart' ya. 
pılan muzafferane istiklal müca· 
delesinin Türkiyenin nıhuna yeni 
Iikler getirdiğini göstermektedir 
Bu ıergi Türk ressamlarının ge· 
lecek yıllarda büyük mlletl~rine 

liyik olan ş~ref mevkiini elde e
decekleri ümidini veriyor.,, 

l 

Lejiyon donör 
nişanı alan kadın 

Ruimile gördüğünüz Bayan Fran
ıızça "Ek•elsiyor,, gazeteıinin 

umumi müdürüdür. Fransız Ha . 
riciye Nezareti, ıimdiye kadar ka
dınlara yapılmaml§ olan bir tal . 
tilte bulunarak Pol Düpüi adında

ki bu bayana Lejiyon Donör nİfa-
nının lromanotör rütbesini 

vermiıtir. 

Almanya'da 'ı 
MÜHENDiS MEKTEPLER l 

Jngenieur- M·ıttwe·ıda 
Schule (HTL) 
Maktneıerı t!e1ctrlk mUhendiatikleri/ı~· 
lcımc bilgileri/otomobil ve tayyarecilik 
.. ____ Pr.ıram 11•raau_ ----· 

Kar kıraliçesi ! 

Mis Şarlot Dadni Valran'a Cenubi Kali~orniyacla yii!:sP' 

dağ tepesinde kar kraliçeliği tacı giydiri migtir. HCJ§mdlıi yeni kr 

liçe ( !) bundan pek memnun görü nme!:tedir. 

Balon değil hastane! 

t 

Resimde görülen, bir ıtratosler balonu değildir. Amerikadtl ç, 
Bir imalathane yandı leveland'da yapılan bir hastahanedir. Bunun içinde yateln hastolaf• 

Sirkecide Sanasaryan hanının hunııi bir tarzcla sevkedilen okıi jenden istifade edeceklerdir. 

dördüncü kahnda Cemilin d~ma --------~-----------~--~~ 
cunu imaıatnahesinden yangın çık 
mış, imalathane tamamen yanmış Bak 
tır. Yangının neden çıkiığı tahkik t 

dünyanın zenginleri n~ söyliyor 1 
edilr.ıektedir. "ilan olmasaydı , otomobillerim dünyayı fcthcdcmczlerdi. Ford,. "Bu •ergi, gençliğin fikrini. be 

lıôreti ve tetkiki biricik bi• kül i
çinde toplamııtır. Ortaya kfJnan 
tablolar, ıeri bir terakkinin, eıki
mif ananalerle taklitçilikten kur
tulmuı bir Türk faaliyetinin ~ahi 
elidir. Sergide, Türk aan'ati için, 
Milli latiklal ile açılmıı olar. ge. 
ni§ imkanlar ııık •açmaktadır. 

"Soviets Koie lıkustvo,, gaze. 
tesi, Türkiyenin Çalli lbrahim 
Sami, Namık, lsmail, Şevket, Fa
himan vesaire gibi büyük üstad · 

-------------- "Ben yalnız ilanla zengin oldum. Rokfellcr,, lar grupu için en karakteristik 
bulduğu cihetin, realizme doğru }erinden ziyade samimiyet göıte· S d b •• J •• l k • t 

Sergi, umumi ve husuıi Sot>yet 
,_,buahnda genif bir akia bul -
muffur. Mqhur reHam /gor Gra · 
bar Pravtla gazeteıinde ıunları 

yazıyor- ~'Bu sergi, bize büyük 
bir sevinç ıJermekle beraber, bi-

----·-· ._,. - -

riyorlar. Gazete, Türkiyenin bu en e oy e SOy!e me JS ersen, gösterdikleri gayretler olduğunu 
söylüyor. (Bedri Rahmi, Bursalı, genç re11amlarındaki kozmopolit 
Şefik, Edip, Elif Naci, Hikmet, liğin ne yazıkki, kendilerini tabii O E L 
Nurullah Cemal Berğ ve sergide ve milli tipleri göstermekten u · 1 
eserini te§hir eden biricik kadın zaklaıtırdığını yalnız Turgut, Ha- B t Z E SOR r 
ressam Hale gibi genç nesle ge- mit, ile Ali Avninin romantik .. A K ) TP 
lince, bunlar bütün kuvvetlerin; · · l d ·ııA t · - _ 

kompozı&ıyon ar;n a mı ı emın PROPAGANDA SERvtst 
yeni tetkiklere haaretmektedirler. ve milli renklerin parlak bir MI· 
Bu mektebin genç ressamlarının 
eserlerinde, bütün modern san'a
ti gamları aksediyor. Resimleri 
parlak renklerle ııildıyor. Büyük 

rette gösterildiğini söylüyor. Bu 

eserlerde genç nesil büyüklerine 
rekabet edecek ıiJ;i ıörülüyor.,, 
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DiL YAZILARI 

Güneş. - Dil f o net iki 
(Btlf taralı dünkü .ayımoıla) mi bir sea olmalıdır. Bu ses t• 

VOKAL NISBETLERl (1) değil (i) pklidiı. İtalyan&. 
(Van Ginneken) in hesabına liminin yapbiı serilerle Günet . 

ıöre Akamanıtler devrine ait A- Dil fonetiiinin ı'1sterdiii bteıo
suri kitabelerinde 685 vokalden riler birbirine uymaktadır. Günet • 
333 ı (a), 159 ı (i), 173 ü (u) dır. Dil de birinci kategori (i, ı, k)

1 

Eski Arapcada 821 vokal üzerin- dır. ikincide ( P • b - n) üçüncüde 
den 500 ı (a), 218 1 (i), 103 1 (d - t • 1) vardır. İtalyan dilcisi· 
(u) dur. Avar dilinde ise 1000 nin (ı), Ct) gibi ııbklı aealeri bu 
vokalde 403 ı (a), 93 11 (e), 190 1 iptidai fonemler tertibine abil 
(i), 201 i (u), 120 si (o) olarak ıöatermeıi de Günet - Dil foneti· 
bulunmuttur. Daha birçok dillerc!e tinin bu aea zümresini en aon kaıo 
de vaziyet böyledir. Sanskrit di- taıori olarak ıösteren ~ile 
linde 8 (a) ya kartı ancak 2 (i) kartılqryor. 
ile 1 (u} vardır. Uzun vokallerde Tabii bütün bunlar (ağ) k3-
iae bu niabet 9 (i) ye mukabil künün fonetik bakımmdan M 

yalnız birer (1) ve (d) tekli ıörü- aailam esaslara istinat ettirilmit 
lüyor. Bütün ıiıtemlerde esas un- olduiu'Du en vazih tekillerde ıie
sunın bu ana tekilden ibaret ol . teren deliller demektir. 
dutunu riyazi bir katiyetle ıöa ISMAIL HAMI DANŞJIEN'l1 
termek itibarile Günet · Dil fone _____________ _. 

titinin yanılmaz vazıı, yeni dil 
kanununun ilmin en aailam te
mellerine istinat ettirmit demek 
tir. 

Nevyorkta kar 
nasıl kaldıı ılır? 

~ 



~ 8-KURUN ı ŞUBAT İ936 

Bir Dil~erle lonıstım ı 
BORSA 

3t - ' - 938 
Blz&larmda yılda lpretll otanlar, ttze. 

rinde muaınfte rtSrenlercllr. Rakamlar 
saat U de kapanı, eahı fiyatları ıır. 

Altmışlık adam, bir temmuz( 
günü öğle sıcağında tarla boyun
ca atını kırbaçlıyordu. Komşul~ 
n da, bu hale şaştılar. Onun aklı
nı oynattığına hükmettiler ve da
maltmın serinUğine çekilmiş va
ziyete kalmayı daha akıllıca bir 
iş saydılar. 

Altmışlık adamı, senelerce ya. 
kıcı güneş altında çalışmak, ger
çi buna dayanacak hale getirmiş.. 
ti, fa}tat ... Ne de olsa bu sahadaki 
çahşmasr, yüzünde, vücuclünde 
tahrip izleri bırakmıştı. 

Bu meşakkat çekmiş adam, sa· 
atine baktı. Eve dönmek zamanı 
gelip çatmıştı. Yeğeni ile bugün 
mahsulün hesabını göreceklerdi. 
Delikanlı, intizama riayet husu • 
sunda, tam manasile titizdi. Lamı, 
cimi yoktu. Her iş, mutlaka zama
nında görülmek gerekti. Şu hale 
göre de, gecikmeğe gelmezdi. 

Atını sürdü, denize doğru gi~ 
meğe koyuldu. Atı kendi başına 
brrakm.I§, eğer üstünde dalgın dal 
gm oturuyordu. Geniş şapkası, sa
de gözlerini değil, yüzünü de si • 
perliyordu. Başını önüne iğınişti. 

'.Ansızın irkildi. Eski dostu o • 
lan atı,_ durmuştu. Dalgınlığından 
silkinen binici, başını kaldırdı ve 
K&nı, kuru ifadeli çehresine ya -
yıldı. Kızarmıştı. Neden? Beş 
metro ilerisinde, yol üzerinde bir 
o'fumobil duruyordu. Bu iki kişi -
lik'. kabriyolet, pek o kadar yeni 
Cieğilse 'de gene hoşa gidecek bir 
otOmobildi. Çok şıktı. 

- Hallo> hallo ! 

Yazan: H. V. 

~:;=----..... 
bir an evvel gide bilmemi temin P A R A L A R 

• Londra t22 - · *Viyana 
ediniz. Eğer gecikirsem, annem· • Nevyork 120 - • Madrfd 

le babama sonra nasıl meram an- •Parla 167. - •Berıın 

24 -
17. 
ss.
:!4-
2ö.
lH -
M-· 

tı4 -

Iatınm I * Mila.no U'>o - • VaJ'§ova 
* BrUkseı 83 - * Budapeşte 

- Fakat, otomobili düzelte - •Atına 24 - "BUkre,, 

mem. Anlamadığım bir iş bu.. *Cenevre M5,- * Bclgrad 

k * Solya 2.l - * Yokobama - Otomobilsiz olara , eve na- • Amaterdam ~. -· •Altın !J:ill -
234 -sıl çabuk gidebilirim? * Prağ u~ - • BanJaıot 

b. * Stokholm H2 -Erkek, buna ne cevap vere ı · •---------------
lirdi? Herhalde yayan gitmek 
yolu gösterilemezdi. Otomibil ol
mayınca, at!. tşte, kendisinin ü · 
zerinde oturduğu at, bu dilberı 
hızla yerine ulaştırabilirdi pek 
aıa.ı 

- Ata binmeği bilir misiniz? 
- Hayır. Yalnız başıma bin -

meğe korkanın! 

- O halde?. Lutfen ... 
Kız, tınnandı. Şimdiye değin 

böyle hiç bir dişi mahhhikla bu 
kadar yakından buluşmıyan a • 
dam, kırbacı şaklatınca ... Mayolu 
dilberi uçurdu! 

Amca, ancak ortalık kararırken 
eve dönebildi. Yeğeni, müthiş kız 
mıştı. Atıp tutuyordu. Ateş püskiı· 
rürcesine atıp tutuş! 

Amcasr, hiç istifini bozmadı. 
Gayet sakin bir tavırla, şöyle de· 

ÇEKLER 
ıc: Londra tm.rıo * Viyana ıı 2l380 
* Nevyork O 8002 * Madıid :> 82 
•Parla 12 06 * Berlln 1 9i9A: 
* Mlllno 1000 * VaJ'§Ova 4 2187 
• BrQkael '724.'i • Budape~te 4 M 
* AUna 8' °'58 * BUkreJ 1081610 
• Cenevre ~ '260 * Belgrad ll4 885 
* Sotya 6' 2880 • Yokohama 2 U!l-2 
* Amaterd&m 117'° * lııloakova 10'J021> 
• Prağ 19.~ * Stokholm 81212 

ESHAM 
1t Bankuı u 60 

* Anadolu 10.~~ 
Rejl 212:ı 

Şir. Hayrly lb 000 
*Merkez Bank62 

U. Sigorta 00 
Ponomontı 8.00 

* 1933 T.Bor. I 2a 10 

Tramvay 
Çimento 
Onyon Del. 
Şark Del. 
Balya 
Şark m. ecza 
Telefon 

Elektrik 
" " .. n 21.70 Tramvay 
...... m 2120 Rıhtım 

taUk.Dahlll I 94 f>O * Anadolu l 
Ergen! latik. U6 ~ * Anadolu D 

1928 A. K 1000 Anadolu m 
* s. Erzurum ıll> 00 MUmeatl A 

1100 
lO:W 
000 
000 
000 
000 
000 

0000 
ıu.m 

HOO 
{220 
42.00 
uo 
~'o 

di: ._._, __ ._,._,-ı-._,._,._,._,._,...,.. 

- Sus, hiç ağız açma, nafile. ------------...., 
Benim bugünkü kazancım, bana 
ömrümün sonuna kadar yeter! 

- Nedir o kazanç? 
. - Bir dilberle tanıştım! 

- O kazanç, benim hesa • 
hıma kazanç değil. Ben, tarla mah 

Zahire satışı 
lstıuıba.1 ticaret ve ublre bonumda dllD 
muamele röreıı (kl.lo) llllMhlelu: 

NeT'l: 
Kf. P. K§. P. 
En az En çok 

Buğday (yumufak) 6,30 1:JJ) 

,, (aen) 8 

[~==!=~=~=~~=~=}==q-J 
Miitebassıs amele IA 
zım diyorlar, lakat. 
Bir işçi, amele fabrikasında dairn• 
kalmalı fazla çahştırılmamahdır diyor 

İyi mal çıkarmak için ne yap·ı 
malı? Şimdiye kadar hala bu su· 
le cevap veren fabrikatörler. lıçi 
ve iptidai madde meseleleri üze 
rinde dur:nutlarciır. ltçiler için: 

- "Türkiyede endüstri yeni in
ki§al etmiftir. Henüz ba sahada 
kôli derecede mütehasıtı amele 
yetiıçmemiıtir. Bunun için, Eko
nomi Bakanlığının da dü§ündüğü 
gibi sanayi tedriıatına ihtiyaç ()ar 
dır. Eğer iyi İş bilen mütehassıı 
amele olurıa, daha iyi İf elde edi. 
lir.,, 

Demiftir. 
iptidai maddeler için de ıu fi. 

kirler ileri sürülmüttür: 
Ya bir kısmı köylü iyi mal çıka· 

ramıyor, yahut fabrika sahipleri 
ucuz olsun diye iyi olmayan ipti · 
dai maddeler tedarik ediyorlar.,, 

Acaba, bu mevzular üzerinde 
itçiler ne dü9ünmektedirler? Ne 
düşündüklerini bize bildiren i~çi. 
lerin cevaplarını yazacağız. 

Bu iıle uğra,an bir muharriri· 
miz, dün birkaç İtçİ ile görüfmÜf· 
tür. Bir çukulata fabrikasında ça 
lıtan ame!e §U sözleri söylemekte
dir: 

- "Fabrikatörlere, mahmı a· 
mel eden bahsediyorlar. F abriha • 

= 

larda iki türlü amele ku!latl~ 
Biri daimi ameledir. Bunlar t 
nik iJlerde çalı~ırlar. Geri)" ,Ji 
lan amele. muvak!.:at amel 
Bunlar, İf çoğaldığı zaman, 
eascıeye alınırlar. lı bittiği 'rAI 
çıkarılırlar. Çünkü labrilco' 
çoğu muayyen me()simlerd• 
gür.düz çalırırlar. M ~sela: 

Bir çukulata labrikaıı, 1 
az çalı§ır, veyahut bu mala 
piyasada iarek az olur. Bu v 
kar§ısında, i~çilerin çoğuna ıa 
kalmaz. 

Bunun neticeıi ~ukulata I 
kasından çıkarılan bir iıçi, IJit 
ri lacrikaıına girer. Oradan 
ka bir fabrikaya gider. Bu 
altında bir amelen:n. bir lo 
hada muayyen İ§ ıahcuı:da 
meıine de imkan yoktur. Fa 
törler, iyi is elde etmek için, 
tehassıı İ'"çiden bahsediyor/at , 
buki mütehcıııı iıçinin de Y 
mesi için daimi amele hadroıd 
m!ılıa'ır. 

Bur.elan bQ§ka İf •aatini 
hesaba kalmak lazımdır. Gii 
on onbir ıaat çalııan ve çok 
lan ameleden iyi İf beklemek 
sızl ıktır." 

,. Başını çevirdi. Sahil tarafına 
bakmağa başladr. Güzel bir ka • 
dm, mayolu güzel bir kadın .. Kim 
bilir belki de kız! İşte kendisine 
elile, kolile işaret ediyordu. 

stılünden gelen kazanca, müşte -
rek kazanç olduğ:µ için, ehemmı -
yet veririm. Sen sade kendini dü
şün. Beni zarara sok böyle! 

" (-kızılca) .,a fl:Z1 .S " 

ihracatçılara kolaylık 
Düşündü. Bu kadın veya kız, 

kendisini niçin çağırabilirdi? Ta· 
nıdığr olamazdı. Böyle birisile 
bütün hayatınca tanışmamıştr. Şu 
haldıe? Bu yabancr, kendisini ta 
uzaktan görüp de bir bakışta gö
'nül vermedi, ya! .. Ya niçin çağı. 
rıyor? Olsa olsa bir angarye yük
letecekti. Tabii nezaketle, ... Rica 
yolile ! 

Bir yandan titiz yeğeninin bek
letildiği için sinirleneceğini hesap 
lryarak, bir yandan da herhangi 
bir angaryeye katlanması icabe -
'deceğine cam sıkılarak, bir tered
aüt 'dalgasında çalkandı. Lakin, 

- O kazanç, benim hesabıma 
kazanç değil. Ben, tarla mahsu • 
lünden gelen kazanca, müşterek 
kazanç olduğu için, ehemmiyet 
veririm. Sen sade kendini düşün. 
Beni zarar sok böyle! 

Bir kaç ay sonra, ayni odlada, 
bu sözleri bu sefer hiddetli amca, 
yeğenine söyliiyordu. lhtiyann bır 

Arpa (yemlik) 4,15 5,7,S 
Çavdar S 
Mısır (san) 6,22,S S,27,5 
Keten tohumu 8,15 
Tiftik (oilak) 81,35 

,, (mal) 68,25 71 
Yapak (Anadol) 41 
Zeytinyağı (yemek.) 43 

42,S 
46 

2800 Sansar derisi çift 2093 
Varıak krisi çift 1320 
Kunduz deriıi çift 700 1235 
Tilki derisi çift 286 800 
Porsuk derisi çift 700 
Tavpn derisi adedi 17 21 

,, 

günlük tanışm~mı ömrünün so - ;_------------1 
nuna kadar yetecek kazanç saydı·..,.._,._,._,._,..,._._,_,..._..,.-
ğı dişi mahluk, delikanlının kansı Ta .. kvı·m 
olmuştu artık! 

Hayat böyle değil midir za • 
ten 1. Hep, ... Hemen hep umulma
dık neticeler ortaya koyar! 

CııD'll\rteaı 

1 Şubat 

7 Zilkade 
712 

ll,24 
6,15 

Pazar 

2 Şubat 

8 Zilkade 
7,10 

17.26 
6 1 t> 1 

bu iki tarflr teredidüt, süreksiz ol. -----------

GllD dolUfU 
GUD babfJ 
8abab IWDUI 

ötle namazı 
lldndl namazı 
Akpm namazı 
Yatm D&ma&ı 
lmak 

12cı7 1228 
15,08 15,09 

'du. Çünkü, ahenkli ses tekrar tek· 
rar kulaklarında çınlıyordu. 

- Hallo, Hallo ! 
Ustelik el, kol hareketleri de 

yapan dişi mahluk, kendisine doğ 
ru koşuyordu. Daha fazla tered -
'dilde yer yoktu. Atım kırbaçlayıp 
mayoluya yaklaştı. 

- Bir şey mi istiyorsunuz ben-
Cien? 

-Ah, evet! 
- Söyleyiniz! 
- Otomobilim bcmıldt1. Ta • 

mir edebilir misiniz? 
- imkansız! .. Beygiri hare -

kete getirebilirim, ne kadar s~r -
keş de olsa ..... Fakat, otomobıl • 
den anlamam. Bu bir şeytan işi • 
dir! 

- Demek siz bir meleksiniz? 
Yaşlı adam, demin kızarmış -

tr. Bu sual üzerine, kızarışı bir 
gömlek daha arttı. Ve sustu. 

O &ustu, dişi mahluk gülümse-
di ve Doyıma ağız açıp kapadı. 
Öyle fç gıcrklatan bir yalvarışı 
vardı ld. ... 

- &nan, rica e'Oerünı, evime 

Yılm geçen gtlnlert 
Ydm kalan gQnlerl 

17,cM 
18~7 
5,29 

32 
334 

17.26 
1855 
528 

::JJ 
333 

....... 111 lllllll-i ISTANBUL: 1600 m. -18 plak 19 ................ "' •• 1111111• ...... --ı -----·----1 
haber. 19,25 plak. 20,30 stildyo caz ve 20,15 hafif muıiki, 20,SO konf. 21,10 
tango grupupıan. 21,35 haberler. 22 A· c&zband 22,30 hab. 22,45 hafif musiki. 
nadolu ajansının gazetelere mahsus ha 23,45 hab. 24 hafif musiki. 

vadis servisi. ROMA: 420,8 m. - 18,15 hafif mu· 
BUDAPEŞTE: 550,5 m. - 18,30 ha siki, 18,55 haberler, konferans. 21,35 

fif musiki 19,05 konf. 20,15 şan K. 20, Teatro Reale'den nakil, Verdinin "Bal-
50 konuıma. 21,25 Avusturya halk mü lo'in Maschera,, isimli operası (aralık • 
ziği, 22,45 hah. 23,10 Sandor Bura'nın larda haberler.) 
aigan ork. 23,40 Kafe Ostcndc'den n"- ViYANA: 506,8 m. - 17 ,50 plak. 
kil cazhand. 24,10 Bela Ki11'in orkestra 18,55 "Viyan• prkıları öğrenelim,, se • 
sı 24,35 cazhand. 1,05 haberler. risi (kUsük konser tiyatrosundan nakil) 

VARŞOVA: 1345 m. - 17,45 ko- 19,20 konf. hah. 20,10 Paol Godvin caz 
ro tegannisi. 18,SO plak. 19,40 hah. 21 bandı ve kuinteti. 21,5 kadınlar için. 21, 
orkestra ve şan kons. (Schubert: "Ro- 25 Avusturya halk müziği (Viencr sen
samunde,. operasının uvertürü, Mus• foni Stüdyo kıımı orkestrası). 22,40 si
sorgski, "Boris Gudunov,. operaamm nema konf. 23,10 piyano konseri. (C. 
monoloğu, Gounod: Margueritc,. o pe- Çamyavski ScarJatti, Liszt,) 23,50 hab. 
rasından sercnad, Mascağını: "Cava • 24,05 bando muzika (Viyana topçu a • 
Beria Rusticana,, operasından fnter • layı orkestra). 1,20 Budapeşteden na-
mczzo, Denza: Zaubcruıgcn, Tosti: kil sigan müziği. 
Zwci Liedcr, Gounod, ".Marguerite,, MOSKOVA: 1744 m. - 19,15 Rus 
operasından bale müziği, 21,45 hab. ha• Beıteldrlann eserleri. Politkovski pn. 
f1f musnd. 24 hab. 24.0S pllk. 2 Gotlicb kardeıler (2 piyano) v.s. 21, 

BUKREŞ: 364,5 m. - 18 ıUcl mU • IS konı. 22 Almanca konuıma. 23,05 
zik, 16 konf. 19,15 hafif muaikl, 20 hab, Fransızca neıriyat. 24 tıveç neıriyatr. 

Türkofis, bütüri Türk ihracat ·f 
çıları için §İmdiye kadar yapıl ! 
mamıt bir kolaylık vücude getir - 1 

miştir. Büyük masraflarla baıarı 
lan bu işin hedefi büti!n dünya 
piyasasını günü gününe ihracat 

çılara bildil'mektir. Ofiıin lstan · 
bul müdürlüğü telgrafla aldığı fi 
atleri telgrafla bütün tacirlere bil 
dirmkte ve günün piyasasından 

onları haberdar etmektedir. 

Gazetemiz bu sütunlarda her 
gün Türkiyeyi alakadar eden ih· 
racat mallarının satıf fiatlerini 
muntazam surette neJ·edecektir. 

Dün Londra boraaıında fiatler 
(50) kilo (800) gramlık lngili'Z 
ölçüsü izerinden Türkiye tip üzüm 
ler derhal tahlil edilmek ıartile 
40, 43, vadeli tahmil suretile 39 
ve vadeli mal suretile 31, 32, 35 
den muamele görmiı)tür. Kandi· 
ye tip Yunan üzümleri derhal tah 
mil §artile 54, 40 vadeli mal 29 -
39 üzerinden Avusturya yeni mal 
41 - 46 lran tahmil 28 - 38 arasm 
da muamele görmüıtür. 

incir piyasası durğun gitmi§tlr. 
Türkiye natüren mal 34, ekstra 36 
ekstra vadeli 24 den muamele gör 
müıtür, 

HlUllburg borsasında üzüm fi
atleri hafif gitmif, fiatler yüz kilo 
sif Hamburg Türkiye üzümleri 17 
12,5 arasında, Yunan Kandiye, 

Ham ..... r g borsasında Tür 
palamutları 1016 kilo için sif 
burg %45 damgalı derhal t 
edilmek üzere 90, 80 Türk li 
na 'fc 42 daneli 82 Türk Hr• 
muamele görmüttiir. Kut 1 
Hamburg borsasında 193 · 
den muamele görmü~ti:r. 

Yumurta piqasamıl 
canlanmak üzere 

İspanya ile yapılan ticaret 
!atması tasdik edilmiştir. Bi 
yumurta tüccarları aevketme1' 
re mal hazırlamıı bulundukl•rı' 
dan bu ,ünlerde hayli it. o~ 
ğı ve bu yüzden yumurta fı• 
nin biraz pahahlaıacağı umu 
tadır. 

Türk yumurtalarının dıt 
salarda çok iyi neticeler alt., 
olduğu görülmektedir Bunult 
bebi, yumurta ihl'a.Ç kontrol 
misyonunun kayıtlarının ta 
dilmes: olc!uğu muhakkak 
maktadır. 4 - S yıl önce yıll 
murta ihracatı on milyon -r·· 
rasrna çıkmış bulun<luı;ı 

son senelerde bu mikdar Ç~ 
mııtı. 

Yeni ihracat Aiıteıni 
mikda,.tn r"!ne e'de edil 
mulm3kt:ıdır. 

35, lran 28 32 den muamele gör V • At d t• et ·~ 
. atın:!t on an ·car r 

müttür . 1 ı· ı i ıstefl 
Ayni borsada Türkiye incirleri 

yüz kilo için sif Hamburg derhal 
tahmil eütrissima. 13,5, Cenuİn! 

14,5, Yunan incirleri dizi halinde 
Kalamata 22. 21, ispanya mah 
Malağa Sevila 80 den muamele 
görmüttür. 

ar1mızın ıs es 

Vafington Ticaret Od_.,, -J 
bul Ticaret Odaıına mü~ 
derek Türkiyede mevcut ~' 
caret Odalarının listctini i 
tir. Oda istenen 1iste~trİ --··"'·"' • 
yıp gönderecektir. 
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Ucuzlayan 
1 ŞUBAT 1936 ~ 

sigara ar 

~-E22s (O~ıyanı J incide} 

, 
1
:ru! Yenice tütünü 20 gram 

1 ir k'l gtam 110, 500 gram 550, t ı o 1100 kuruş. ' 

Si(/ FIATLERLE MOKAYESE 

Fiatleri • d' · ı . l bi . ın ırı en bu sıgara arın 
lk :ı•ter taneli paketlerde) dün 

's?1a. kadar fiat?eri şöyleydi: 
k ~ahiocağı 46, Samson ince 
~ .. ~ iın 41, salon41, Yaka 36. An 
~~U (

2 
l, Boğaziçi 31, Yenice tütü

N gram) 26, (100 gram) 130 

ICE iKRAMiYELERi NASIL 
~ KON MALI 

•e ~ukarki haberden ıonra tütün 
a. ••ıa.ra bahsinde şu noktalan da 
ret e~- k . . 

,.a11e ıstıyoruz: 

- Yenice paketlerine konulan ... 
en lllıy.eler için bügün tatbik edi 

·rtkilden daha emniyet verici 
1 
.. er tatbik edilebilir. Halk 
~ kutuların bir kısım bayiler 

\l ~ ı~dan açıldığı zannındadır. 
unı ogru ve yanlış olabilir Bu
l?' beraber bu zannı gidermek 
İr ~ni~ menfaati icabındandır. 
dı' arurniz §Öyle bir şekil teklif 

:Yor: 

l>aketlere ikramiye eleği/ birer 
l'tıQra k al I . I d ı. 0 nm ı ve nhıaar dare-

... e ner ay hangi numaraların 
"Vzu "k • 
~ 1 ramıyeleri kazandığını 

etmelidir. 

Brı takd' d k •r e hangi numaranın 
ii,,,';::nacafını evvelden bilmek 
,. b ~ olrrtadığına göre kutula-

ayilerce a l 'h . a1· • ,.;: çı maıı ı tım ının 
.. ne ile 'l' 
İnd ~ ''· Açılıa bile milfteri 

en numa 
'>14% H TQ çıkmayan paketi 
İtikt: • erkeı çıkan numaralan 

ırır ve d 
ctıcr ay an aya bunları 

"aon n tr. umaralarla kontrol e-

1(8.tiinı·ız" b kl'f' b" d th'k• ın u te ı ı ızce e 
1 1 kabil görülmektedir r . 
ÜTONLERDEN ŞiKAYET 
İdar • b Ctı f' enın undan batka daha 

'~lı ı •atler)e satılan ve daha çok 
fı olan ·ı 1 ı ı·· nevı er e de uğraşması 

f' uıunıtu .. .. ''ll . goruyoruz. Bunların 
hiJ ... erınden tenzilat yapılamasa '" ne..,·ı · ttıuilı'lt" 1 erınde ıslahat yapmak 
'a.tı] tındür. Bilhassa 50 kuruıa 

ltı b" ''k ~ok fk" uyu paket tütünlerden 
~~ll 'da.Yet edilmekte ve bazı pa 
1. et en "'d 
ınd a ela toz ve saman ıek-

e sıkt .. 
~, <>' •gı ve 50 kuruıun az pa-

·llladığı bildirilmektedir. 

"i cnı 
\>c Çıkan t • 1 ı., ~abancı d: avsıyeye değer Türk 

l> "c l{· ıllerdeki eserleri "Ki· 1 
ıtap~ıhk" 1 

~ ... fi mecmuasında bu-
C: ;- ~. d ....__.. .........__ , ••• ıu.r-.. -: "' ... c- b· 

~ ... ~ .......... .. ,, 
•st11~c ·,.kent saym gUzel bir 

~1 tı • ~Cd' b · Tancsı her yerde J 
ı ucuk kunıştur. 1 

1 

Haftada bir: 

• 
sıyasasına Dünya 

toplu bir bakış 

"Sümer,, de : "Saraq,, da : 
(Üsıyam l incide) 

zihinler bu sualin cevabını araştırdığı 

bir &ırada müteveffa kralın cenaze tö .ı•------
reninde bulunmak üzere Londraya git
miş olan yabancı heyetlerden bir kısmı· 
nrn, bu arada Rus hariciye · komiseri 
Litvinofun yeni kral tarafından kabul e• 
dilmesi, sonra Baldvin ve Eden ile te
masta bulunması türlü türlü rivayetlere 
yol açmıştır. Esasen İngiltere ile Rus -
ya arasında büyük bir yakınlık olmasa 
bile açıklık da yoktur. ingiltere tahtı • 
na se'dzinci Edvard gibi işri fikirlerine 
yakın ve işçi partilerilc dost bir kral 
geçtikten sonra iki memleket arasında
ki münasebetlerin daha ziyade artacağı 

tabiidir. Bununla beraber siyasa dünya
sında beliren yeni bir takım amiller var• 
dır ki bu iki memleketi kendiliğinden 

biribirine yaklaştırmaktadır. İngiltere 

ve Amerika ile müsavi bahriye kuvveti 

yapmak istiyen Japonyamn bir taraftan 
Londra deniz kongeransından çekilme-

si, öbür taraftan Uzak doğu memleket
lerinde Rusya aleyhine olarak yeniden 
tevessü politikasına hareket vermesi gi• 
bi. Daha sonra son Litvinof - Eden 

konuşmaları arasındaki müzakerelere 
göre (Ren) mıntakasının emniyeti me
selesinin de bu iki memleket arasında 
müşterek bir alaka haline gelebileceği 
anla§ılıyor. 

Lokarno mualıet!esi: 

İtalyan - Habet meselesinin Ak -
denizde ihdas ettiği variyet üzerine 
Fransa ile İngiltere araaında bazı as • 
keri temaslar olmugtu. Alman gazete • 
leri bu temasların (Lokarno) muahe
desine muhalif olduğunu ileri sürerek 
artık İngiltere, Fransa, İtalya, Alman• 
ya ve Belçika arasında 1923 yılında im
zalanmtJ olan bu muahedenin hüktlm -
sUz kaldığını iddia etmişlerdi. Fransız• 

lar Alman matbuatının bu tarzı hareke
tini (Lokamo) muahedesinden ıynl -
mak maksadına atfediyorlar, bu mua • 

bedenin bozulduğu iddiası gayri aıkeri 
(Ren) hudutlarında tahkimat yapmak, 
kı~lalar vücude ıetirmek, tayyare is -

tasyonlan tesis etmek için yol aradık
larına delil olarak gösteriyorlar. Bu iş• 
ter bittikten sonra açıktan açığa eski 
sömUrgelerin isteneceğini söylUyorlar. 

Almanların (Lokamo) bozuldu id • 
diasına kaqı Fransızların ileriye silr -
dükleri tez şudur: Fransa ile İngiltere 
arasında olup biten konu§maların (Ren) 

mıntakası ve Lokarno muahedesi ile 
ast! alakası yoktur. İngiliz - Fransız 

müzakeleri ve temasları sade İtalyan 

- Habe§ meselesinden mütevellit Ak • 
deniz emniyeti meselesidir. 

Cenevrede durum: 

Bugün Cenevrede müzakere mevzuu 
olarak mevcut olan en mühim mesele 
İtalyan - Habet İ§i olmakta devam e

diyor. Son defa olarak On Sekizler ko
mitesi petrol ürerine ambargo mesele • 
sini konuşmu§tU. Petrol üzerine kona -

cak ambargo satışından başka bu mad· 
denin nakline de teşmil edilirse rnües • 
sir bir silah olabileceği düşünülmüş, fa
kat bu hususta bir karar verilmeksizin 
komite içtim<ıınr tehir etmİJtİ. 

Amerika bitaraflık kanununun tas • 
dikini gelecek ağustosa bırakmıştır. 

Bundan dolayı bu memleketin petrol am• 
bargosuna kar§t alacağı vaziyet daha ev
vel anlaşılmryacaktır. Şu halde Millet· 

ler Cemiyeti iki yoldan birini tercih e· 
decektir: Ya petrol ambargosu hakkın-

da karar vermek için Amerikaya bak • 
mak ve beklemek, daha doğrusu bila 

müddet bu işin müzakeresini tehir et • 
mek. yahut petrol ambargosu meselesi • 
ni Amerikayı hiç düşünmeksizin hallet
mek. 

On Sekizler komitesinin son içtima • 
ındaki cereyana göre ikinci tarzı hare
ketin kuvvet bulacağına hükmolunabi-

lü~res ~orj.ya Mumyaların Serveti 
Filminde bir defa bile 

zehir içirmiyor ! 
Edi Kantorun bu filmi öyle zengin bir film olmak 

~öyle dursun, bilakis .•• 

"Sümer,, sinemasında bu haf. 
ta ''Lükres Borjiya,, isminde Frar. 
srzca sözlü bir film gösteriliyoı. 
I1'ilmin rejisörü Abel Ganstır. Lük 
res Borjiya roiünü Edvig Föyyer, 
Aleksandr Borjiya rolünü Roje 1 
Karı, Sezar Borjiya rolünü Gah 
ıiyel Gabriyo, yapıyorlar. "Kome
di Fransez,, den Moris Eskan da 
Sezar Borjiyanın erkek kardeşi 
rolündedir. Gaston l\fodıo da rol 
almıştır. 

Nikolas Makyavelin ve Borci
yalann düşmanı Savonarolanm 
da yer tuttuğu mevzuda, filme i& 
mi konulan Lükres Borjiya, Se -1 
zar Borjiyanın yanında gölgede ' 
kalıyor. O da, babalan Papa 6 m. 
cı Aleksandr da... ve büti.in öteki 
rollerdekiler de ... Tarihte zehir 
!emekle, ün almış olan Lükres 
Borjiyanm filmde tek insanı ze • 
hirlememesine ne dersiniz?.. Ze • 
birlemek şöyle dursun, hatta şey. 
taniliği yok ediliyor ,.e melekleş -
tiriliyor. Papa da cinayetlerin ço. 
ğuna aciz bir vaziyette kaldığı i .. 
çin boyun iğer olarak ortaya ko -

z:..dı A.antor 
"Saray,, sinemasında Edi Kan. 

torun FransI:Zca sözlü ve İngilizce 
şarkılı bir filmi var. "Mumyaların 
serveti,, ismindeki bu filmde, An 
Sedemle daha başka bazı aıtist -
ler rol almışlardır. Goldvin görJ . 

lcıi de dansediyorlar. Mizansen, 
Hoy dö Rutun, Fransızca diyalog. 
ar Marsel Dühamelin ... 

Bu film, Edi Kantonın hayli 
;ena bir filmidir. Vak'arun yürü
yüşü, artistin komiklik kabiliye • 
tini yeter derecede göstennesine 
imkan yermediği gibi, ne şarkılar 
kulakta yeredici derecede hoş • 
tur, ne de re'vü figürleri, göz önün 
den gitmiyecek derecede zarif!. 
Hele sona doğru olan renkli re\ıü 
parçası, donduran fabrikasına 

ait eksantrik, grotesk revü, sahi • 
den dondurucu soğukluktadır. O 
kadar ze,·ke aykırı, o kadar soğulC 
ki! 

Hülasa, Edi Kantoıını bu fil • 
mi, pek ihmalcilikle yapılmış, pe1' 
zayıf, yavan, cansız bir filmdir. 
Ayni sinemanın vak-tile gösterd~ği 
''Er meydwu,, ile mukayese et · 
mek yersiz olur. O, Edi Kantorun 
iyi bir filmi idi. Gene ayni sine • 
manm gösterdiği ayni artistin iyi 
bir filmi olmıyan "Roma çılgın -
hkları,, ise, bundan daha iyi bir 
filmdi herhalde! 

nulmuş ve aşağı yukarı Borjiyala.. ===========================::. 
rm bütün suçu, Sezar Borjiyanrn "Y ı ld1 z,, da : 
omuzlarına yükletilmiştir. Temsil
deki en ağır yük de, bu rolü ya • 
pan artistin üzerinde ... Dolayısi • 
le film "Lükres Borjiya,, ismi ye
rine "Sezar Borjiya,, ismini taşı • 
saydr, daha yerinde olurdu! 

evimli Prenses 
- - -

Bu tarzda hazırlanan mevzuda 
Lükres Borjiyanm tarihi tipinin 

Bir buçuk saatlik sabrımızın sonu geldiği içfn, 
kendi hesabımıza memnun olduk doğrusu! 

karakterinin değiştirilmesine, son 
da Lükresle l\fakyavel arasında 
geçen konuşmada dokunuluyor. 
ve tarihte hakikatle hayalin, doğ
ru olanla olmıyamn biribirine ka
nştınldığmı ifade yollu bir söz 
geçiyor. Bu konuşma, filmde Lük 
res Borjiya tipinin, karakterinin 
değiştirilmiş olmasını yadırgaya . 
caklara karşı bir mazeret olarak 
araya konulmuş olsa gerek! 

Filmde bütün artistler, kendi • 
lerine verilen rolleri, senaryodaki 
tipleri gayet iyi benimsiyerek, oy· 
nuyorlar. Temsil, kuvvetlidir. De
kor ve muhit canlandnış da, çok 
kavrayışla i~e girişildiğine delil . 
dir. Bu bakımdan adeta hareket • 
lenen tarih sayfaları göıiir gibi 
oluyoruz. Bu da muhakkak! 

"Yıldız,, sinemasında gösteri -ı 
len İngilizce sözlü "Sevimli Pren. 
ses,, filminde rejisör Vilhelm 
Diyterle, artistler Cinet Geyner1 

Hanri Gara, Obrey Sınit, Herbeıt 
:Mundin ... Bu, şimdiye değin bir 
hayli çevı:ilen operetimsi filmler 
tarzındadır. 

Gayet basit olan mevzu; kısa • 
ca fantezinin doğurduğu Krallık
lardan bilinde hüviyetini saklı . 
yan bir Prensesle saray muhafız 
ta bunmdan bir teğmenin aşk ma -
cerasıdır. Mevzuun komik tarafıı 
amirlerinin tekdirinden kurtar . 
mak için, Prensesin zabiti bir yıl
dnıın hızıyle terfi ettirmesinden 
geliyor. Filmin sonuna doğru, deh 
debeli mutbağma çok ehemmiyet 
veren k-üçücük Kral göıünüyor ve 
zabit, Prenslik veıilerek asillleş . 

Yalnız,... Bu kadar külfete, ( Dört Bir T~rattan ) 
zahmete mukabil, daha ivi bir se· 

.. Hans Haynts Eversin eserinden 
naryo, daha alaka uyandırıcı bir 

mevzu alınarak çevrilen "Pragh tale· 
film ortaya çıkmasına yarardı şüp be,, filmi, Almanyada §iddetli hücumla· 
hesiz ... Bu filmin senaryosu, mu . ra uğramaktadır. Bu seferki, bu fan -

vaffak bir takım safhaları ayn tastik maceranın üçüncü filmidir. Ev • 
ayıı sahneler halinde biribirine velceki bir filmde Konracl Vaydin yap· 

kl tığı rolde, şimdi Adolf Volbrükün, ö-
C emekten başka bir şey yapa · teki artist derecesinde şeytani kudret 

maımş bir senaryo mahiyetinde . gösteremediği yazılıyor. Dorotea Viyk, 
dir. Ve bu safhaları belirten sah· en az hü: uma uğrıyan yıldızdır. O d:ı 
neler, bariz bir ana hattın seyri başkadın rolündedir. Alman münekkit
ile perçinleştirilmiş değildir. Bu ler, filmin umumiyetle hu~uneti, kes -
da, alftkayı eksiltici bir eksihiir !. kinlikle içe işleyişi eksik bir film ol -

tirilince seviştiği Prensesle evle • 
nebiliyor. 

Bu film, her cihetten aksıyan 
bir filmdir. Bir kere zaten basit 
olan mevzu işlenememiş, bu, ge • 
reği gibi faydalanabilecek şekle 
getirilememiştir. Reji, aleladedir. 
Cinet Gayner, bilha~ dram çeş. 
nisinde, hiç değilse hazin mevzu • 
hı filmlerde şöhret kazanan bir 
yıldızdır. Buradaki rolü, üzerinde 
iğreti duruyor. Bu yıldrz;, mesela 
Lilyan Harveye has olan bu rolü 
benimseyişle yapabilmekten çok 
uzaktır. Evvelce bu tarzda bazı 
filmlerd~ başarı gösteren Hanri 
Gara da, filme ısınamamış bir hal 
dedir. İhtimal; kendisinden bek • 
lenen başaııyı gösterememesinde 
eşini uygun bulmayrp yadırgama• 
sının da tesiri Yar! İngilizcesi de 
çok bozuk! Gene evvelce dnha 
kuvvetli oynayışlarını gördüğti • 
müz Obrey Smit de, bu filmdeki 
rolünü acfota istemiye isteıniye 
oynuyor. Hafiye rolündeki Her • 
beıt M udin ele, ancak sahnede 
oynarken hoşa gidebilecek o!an 
bazı komiklik trüklerini göster • 
mekle kalıyor! 

Filmin müzik kısmı şöyle, höy· 
ledir. Mahdut şarkılan ile dans1a-
11na gelince, ısarkılar sarınıyor, 
danslar da seyredeni artistik fj • 
gürlerle karşılaştmmyor ! 

lir. Yalnız bir de Habeşistandaki va - -------------- 1 ziyct göz önüne getirilirse bu işte artık na karar verecek, bu karar verilmiş ol-1 
çok ı?eç kalınmış oldu ğunu da kabul et- sa bile esasen muharebe imkanı niha -1 
meK lazım geiir. 7.'inı tı:alvan orcittlıın yet bulan bir harp sahasında bu embar
He H"bes ord11l;m kat'i netir.e almak ;. go tedbirinin nasıl bir faydası olacak? 

duğunu ileri sürüyorlar. 

Olimp Bra7o; fil:-çevirmeğe ha • l 
zırlanan ve IS yaşında olduğu sôy!cnen 
bir dansözdür. Bu genç yıldız, geçen
de bir müsamerede t sveç Kralınrn hu
zurunda dansetmişti. Kral, dansöze bir 
mektup gönderip. san•at kabiliyetini 
takdir ettiğini bildirmi§tir. 

~'Sevimli Prenses,, filminin aşa• 
ğı yukarı bir buçuk saatte sonunu 
bulduk. Bu bir buçuk saatte fil • 
min sonunu görebildik. Bir buçuk 
saatlik sahıımızm sonu geldiği i· 
çin, kendi hesabm1!za, memnun 
olduk doğmsu ! 

çin son kuvvetl ini sarferlivorlar. O 
halde On Seki7.ler komitesi ne vakit ı 
toplanacak, ne vakit petrol ambargosu• 

ASIM US 
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Doğu ellerine giderken -
Adana ağaçlandırılıyor 
Bağçeler müdürlüğü - Kurtuluş s~va

şının tarihi - Mensucat fabrikası 

Samsunda Gaziantepte çekilen fil 

'Anadoluda bir tetkik gezisi ya., 
pan özel aytarınıızdan: 

Anadoludan ayrılmadan önce 
Adananın şehir fidanlığından bah 
setmeden geçemiyeceğim; şehrin 
ağaç ihtiyaçlarını önlemek ve 

• caddelerin güzelleşmesi için fi . 
da yetiştirme]< maksadile bir 
:<Bahçeler Müdiirlüğü) kurulmuş· 
tur. Buraya bir de Ankara bele · 
diyesinde çalışmış bahçeler i~ini 
bilir bir fen memuru getirilmiş. 
'.Adananın en güzel yerlerinden ib
rindeki Atatürk anıtının parkın · 
da ağaç dikme işlerine oldukça 
genş ölçüde başlanrrnştır. Park 
alanmm büyüklüğü 40,000 met. 
re murabbaıdıır. Şehirde profe • 
sör Yansenin çizdiği planın tatbi· 
kine çalışılmaktadır. Geçen bir 
yıl içerisinde şehrin fidanlığında 
Okaliptüs, Biber, Mimoza, Kazve
rina, Yaylaçamr, Çınar, Mazı, 
palmiye, fen iks, ıatinya, gladiçya, 
hurma ve saireden mürekkep 
10124 fidan yetiştirilmiştir. Bun· 
lann bir kısmı da kültür ve sağ • 
lık müesseselerine tevzi edilmiş • 
tir. Gelecek yrl bahçesi olan vatan 
daşlara da parasız fidan verile -
cektir. ·Geçen yıl cad~elere diki • 
len ağaçların sayısı 1433 Ü bul · 
muştur. Hükumet :konağı karşı · 
smdaki belediye bahçesile Ordu • 
evi ve yanındaki parkın ağaçlan· 
ması bitmiş, buralarda çiçekleme 
başlamıştır. Yakında bir çiçekse
gisi açrlacıktır. Bundan başka ye
ni tanzim edilmekte olan mezar. 
lığa da 3000 ne yakın ağaç dikil· 
miştir. Mezarlığın ağaçlandınna 
işi gerçekten güzel bir plan için . 
öedir. 

Adana HalKevi Güney :A.nado
lunun sayılı kültür merkezlerin • 
'den biri olmuştur. Dil, tarih, ede
biyat komitesi Adananın büyük 
kurtuluş savaşının bir ötüğünü o
narmnğa karar vermiş ve bu hu -
susta Adanalılara bir sorgu liste
si bastrrarak dağrtılmıştır; üze • 
rinde (Kurtuluş savaşı angıiları) 
adını taşıyan bu liste bir defter 
halindedir. Kurtuluş saYaşmda 
vatandaşın nerelerden ne işler 
yaptığım, gördıüğünü, çeşitli kur
tuluş savaşları hangi tarihlerde 
başlayıp ne vakit bittiğini, görü -
len sava§lan; savaş yerlerinin es
ki ve yeni adının ne olduğunu, iş· 
tirak edenlerin rollerini ve men • 

kıbelerini, şehitlerin, yaralanan -
lann adlarını, soruyorlar. Halkev 
lerimiz tarafından örnek tutul · 
mıya değer olan Adana Halkevi· 
nin bu hareketi benim üzerimde 
derin bir sempati uyandırdı. Bil. 
has.sa Adana gibi uzun zaman iş
gal altında kalmış ve acı bir sava~ 
geçirmiş bir memlekette gelecek 
nesillere, o memleketin geçirdiği 

e halkın dilinde veya hafızasında 
artık menkıbeleşmiş tarih mater

allerini tophyarak vermek elbet. 
değerli ve önemli bir iştir. 
Kültür Bakanlığı Adanaya ay. 
bir ehemmiyet vererek burada 

Ir de (EtnografY.a) müzesi kur-

muştur. Müze Türk folklor ve e~ 
ki anıtlar bilgiçi bay Ali Rıza ta· 
rafından idare edilmektedir. B. 
Ali Rıza daha evvel Adana mm. 
takasında okutma ispekteri 
idi. Bu çalışmalan arasında Ada
na mmtakasmda uzun ve esaslı 
tetkikat yaparak Toros ve etraf m 
daki Türkmen oymaklarına ait üç 
ciltlik değerli bir eser yazmıştır. 
B. Ali Rıza ile beraber müzeyi 
gezdik. Müzede Etilere ait ayrı 
bir ktSımOO. çok değerli parçalar 
&öıi.ilmektedir. Bütün doğu ve gü. 
~ey illerinde bulunabilecek eski 
Eti anıtlanndan bir kısmını bura· 
ya toplamak §ilphe yok ki fay dalı 
bir hareket olacaktır. 

Adananın başlıca ekonomik 
çalışmalarından en kuvetlisini ü
zerine toplamış bulunan ve geçen 
lerde orduya bir uçak hediye 
eden (Milli mensucat fabrikası) 
gerçekten varlrğıyle övünülecek 
kadnr değerli, kudretli bir mües
sesedir. Beni Adanada gezdirme
ye memur arkadaşla ve Adananın 
biricik gündelik gazetesi olan 
Türksözü sahiplerinden B. Coş • 
kun Güvenle beraber gittiğimiz 
bu müessesede bizi müessesesnin 
sahiplerinden ve eski saylavlar 
dan B. Nuh Naci Yazgan karşıla
dı. 1906 da kurulmuş olan bu fab-

Bir kütüpane 
soyuldu 

Sam.un Halk Kütüphanu( 

Samsun Halk kütüphanesi sa· 
bipleri zabıtaya müracat ederek 
gece dükkanda· kimse bulunma • 
dığr sırada mağazanın demir ka
pısının yerinden söküldüğünü, İ· 
çeriye giren hırsızların yazıhane
yi kırarak çekmecede bulunan ~1-
tr yüz em lirayı aşırdıklarını ha
ber vermişlerdir. Tahkikata ba~ 
lanmıştır. 

Halk kütüphanesi, Samsunun 
en işlek yerinde Merkez bankası 
yanındadır. Böyle birinci sınıf bir 
caddede bir dükkanın kapısının 
sökülmüş olması hayretle karşı • 
lanmıştır. Son zamanlarda Sam -
sunda arka arkaya mağazalar -
dan ve evlerde bir kaç hırsız· 

Irk olmu~, failleri bulunamamış • 
tır. Zabıta hırsızları ehemmiyetle 
takib etmektedir. 

rika, 1927 yılına kadar çeşitli is-------------· 
tihaleler geçirdikten sonra en son uğrayarak, korunma ilacı almayı 
şimdiki sahipleri tarafından 27 unutma .. Demişti. 
eylftl 1927 de devletten satın alın- Ben bu işi Mersinde yapmış · 
mış ve modernize edilerek koru · tım. Trahomun Doğu ve Güney 
nulmuştur. Bunun için B. Nacrnm Anadlolusunda ne yıkıcı bir afet 
anlattığı gibi hatır ve hayale gel- olduğunu bildiğim için gezide tra· 
miyen bin türlü müşküHit ortad3n boma yakalanmaktan çok korku. 
yok edilmiş, nihayet fabrika bu yordum. 
gün gördüğümüz şekline konula- Bu mıntakalarda trahomun sı-
bilmiştir. mn, içelden başlar. Adana ve Sey 

Adananın en büyük fabıikası han bölgeleri bu afetin kesif· 
ve Kayseri kombinesinden sonra leştiği, yayıldığı ilk kademeler • 
gelen ikinci derecedEki fabrika • dir. Trende Adanaya beraberce 
lardan biri olarak tanılan bu mü- geldiğimiz ve uzun zamanlardan 
essese de 21.000 iğ vardır. 300 beri bu havalide bulunmuş uzman 
tezgah muntazaman çalışır. Bii • bir doktor arkadaş bana traho -
yük bir boya fabrikasına sahip · mun bu memleketlerdeki durumu 
tir. 1500 beygir elektrik kuvvetile hakmda çok değerli malfımat ver. 
çalışan fabrika kasarla ve ağart .. di: 
ma tesisatı da bulunmaktadır. - Malatya, Adıyaman, Seyhan 
Muharrik kuvvet 750 beygirdir. Gaziantep, Kilis, Behisni, Urfa 
Fabrikanın öteki sahipleri l\lus · Maraş, Siverek, Nizip, bu hasta · 
tafa Mirza, Nuri Has ve Seyit H:ı- hğm en çok yaygın bulunduğu 
mamcıdır. Burada ameleye ait yerlerdir. Biiti.in bu mmtakalarda 

Yol vergisi tahakkukatı düzeliyor~ 
Temiz su - Şehir haritası - Kaçakçılı 

Gaziantep, ( Ozcl aytanmrz • 
dan) - Hususi muhasebenin ö • 
nemli bir gelir kaynağı olan yol 
vergisi tahakkukatının daimi en -
ciimen ve umumi meclis üyeleri 
tarafından yapılmış ve bu arada 
mahalle ve köylerde bulunan ver. 
giden istisna edilecek (beş çocuk· 
1u, sakat ve fakir gibi) kimselerin 
sayısr tesbit edilerk" umumi yekun 
dan düşürülmesi karargir olmuş • 
tur. 

Bu takdirde hem devlet nma • 
melatı kırtasiyecilikten kurtula • 
cak hem de mükelleflere kolaylık 
gösterilmiş olacaktır. 

LiSEDE KIZILAY KOLU 
Lisede bir Kızılay kolu teşek -

kül ederek aza kaydıma başlamı~
tır. İlk hamlede kaydedilen üye 
sayrsı dört yüzü geçmiş ve bunlar· 
dan elli lira toplanmıştır. o/o 60 
merkeze göndıerilen paranın di • 
ğer % 40 ile kalem, defter, kağıt 
ve fanila çorap alınarak kimsesiz. 
yavrulara dağıtılmıştır. Bir de kim 
sesiz çocuğun ia~esini sağlıyan ce
miyet kolu çalışmalarına büyük 
bir hızla devam etmektedir. 

26 ÇOCUK GlYDIRlLDI 
Kurtuluş meki.ebindeki fak:r 

çocuklardan yirmi altısı baş öğret 
menin faaliyeti sayesinde giydi • 
rilmiştir. Zengin çocuk Yelilcrl bu 
yardımı seve seve yapmı§lardır. 

TEMiZ SU 
14 kiloınetro mesafedeki An -

tep suyunun oradan itibaren künk 
ler içerısme alınarak şehre 
kapalı surette getirilmesi Ye böy
lelikle hastalık ve pisliğin önüne 
geçilmesi için iki yüz hin liraya 
çıkacak olan su tesisatı bir şirkete 
verilerek projesi teslim edilmiştir. 

Bakanlık projeyi kabul ettiği 
takdirde su tesisatı eksiltmeye ko
nacak ve ileri sürdüğü şerait mu-

Çeki,ge yolu a!falt 
olacak 

Bursada asri kaplıca ile Çekir-ı 
ge arasındaki şosanm asfalt ola • 
rak yapılma.<:ıma yakında başla · 
nacaktır. Asfalt yol hakkında ya. 
pılmakia olan incelemeler devam 

etmektedir. 
Bu yoldan haşka, tl merkez.i 

ile llçeleri birbirine bağlıyan ana 
yolların da asfalta çevrilmesi ba
kımından incelemeler yapılmak • 
tadır. 

vaf ık görülen şirkete de\·roluııJ 
caktır. ~ 
ŞF..HlR HARIT ASI MUIV\ 

LESi FESHEDiLDi 
l\Iüteahhit Bay Cevdet uı "1' 

dan deruhte edilen ~ehir harı 
·-:ile 

nm belediye hududu harı""' 
aksamı teslim edilmemiş ve 111 

det de çok geçmiş olduğu~daO~ 
lediye encümeni urayla mute~ 
arasında imzalanan mukavel 
meyi münfesih addetmiştir. 

DELi TOTON FIYATLAN J 
ltalyanlarn karşr tatbik 

len zecri tedbirler dolayısil~ 
1 lusbarpte yetişen de1i tüttJ11 

Mısıra ithal edilmesi ve Mısır 
rikalarmm Türkive He Suri . 
deli tütün alacağı öğrenilJl'I 
Bu takdirde kıymetli mahS'I 
müzün değeri artacaktır. 
KURTULUŞ FlLMLERI 

Geçen yıl Büyük Erkfınt . 
ye film heyetile bu yıl Curntıt' 
Halk fırkası tarafından BaY'~ 
şada aldırılan kurtuluşa ait 
ler gelmiş ve Halke\1i sine 
da kontrolu ya pt lnrştır Ya 
Antebe ait diğer man.ıaral-1' 
alınıp buna ilave cddlmek s ~ 
güzel bir propap:anda filmi 
de ,getirilecektir. 

Halkevinde açılan sine~~ 
rağhet görmüştür. Salon rn 
şemdir. i\Iüteşehbisler salo~ 
kadar loca da ilave etmişler 

AL TIN KAÇAKÇISI 
Muhacir nizaya ait kaJl1> 

Kifü.fo Tibilkapı karakoJuncl (J 
ıi.ilen lüzunı iizerine muayene 
mi~, huımsi snrette ~i:r.lennıiŞ" 

~ ·111· 
altın bulunmuş, şoför G_aıı ~ 
askeri ihtisas mahkenıesıne 
kedilmi~tir. · 

thtisas mahkemesi ilk talı ~ 
hakimi Bay Haşim suçluyu te 
etmiştir. 

Kon yada 
1 

Sarıçay kanalı 
nihayet açıfd~. 
Konyaoo Beyşehir gölil11iil1_, 
· · · ·· k l k 'e bet sevıyesını yu ·se tme ' 1' K 

man kanaldan su verebilJJle 
Sansuyun göle akıtılmasın' 
şılıyordu. ,ı-1 

mükemmel bir kooperatif kurul· yatak mevcudü 130 zu bulan 15 -------~-----

Bin amelenin devamlı ç S" · 
rılması ile kanal açılmıştır· 
günlerde göle inecektir. r11·~ 

muştur. Amele için bir hastahane· kadar dispanser ve hastahane yal· 
nin temelleri atılmış yakında açıl- nız bu afetle uğraşmaktadır. 19!?5 
ma töreni yapılacaktır. Fabrika den beri bu savaş sürüp gelmekte 
içerisinde işçilere mahsus bir ra· dir, yüz binlerce hastaya ilaç tat 
zino, bir kahvehane, bir lokanta bik edilmiştir. 
vardır. 1500 daimi ve 400 mm·ak- 1934 'ılmda bu müesseselerde 
kat amelesile ' bu fabrika günde 2273 hasta yatıı,larak bakılmış, 
normal olarak 36 bin metre bez 4318 trahomluya operasyon ya · 
verebilmektedir. Müessesenin ma· pılmış, yalnız ayakta 87,815 has
mulatı lzmir, Diyarbekir, Anka · taya 2,159,788 defa ilaç verilmi5· 
ra sergilerinde muhtelif madalya tir. Bu rakamlar, bu memleketler. 
ve takdirnameler kaa:annuştır. de dehşetli bir fı.f et olan trahom-

Ankaradan ayrılırken sayın la uğraşmanın önemindeki şidd€
üstadım saylav B. Hasan P.eşit ti ve kuvveti göstermek bakımın· 
Tankut, bana gideceğim yerlcr~e dan cok enteresandır. Dahası var 
trahomdan korunmamı tavsiye et- Urfa: Siverek, Adıyaman, !\lalat
miş ve: ya, Kilis, Gaziantep mmtakalann· 

- tık durakta bir eczahaneye da 500 zc yakın köy gezici sıhhiye 

memurlarının sürekli kontrolu al. 
tında bulunmaktadır. Yalnız 1934 
yılında 39,407 trahomlunun bu 
köylerde tedavisi yapılmıştır. Son 

zamanlarda mücadeleye caha ge· 
niş bir hız verilerek g·ezici sıhhat 
elcmanlannı, az zamanda çok yeı 
gezebilmeleri ,.c daha ~ok vatan
daşı gözden geçirebilmeleri için 
her türlü fenni teçhizatı içinde 

taşıyan bir (Ambülans) otomobi
li satın alınarak Gaziantep taraf. 
lannda işe koşulmuştur. Bu bu • 
luşun randmanının öteki biçim · 
deki çalışmalardan çok dah~ üs · 
tüq ve geniş nlrluğu görülmüştür. 

Kadri Kemal Kop 

Diğer yandan Konya 0"ııı 
rlaki Hotamış batakhktarı~ 
rutulmalan işi de bitme~·rıUJ111 
dir. Burada binlerce ~0.rı ffi 
münbit arazi kövlülerirnıZl ıt 
dalanmasma aç;k kalaca~~ 

Vazifesine ba.~lıyan b;tl1 

·ıe su uzmam Konya tlbaY1. ye~~ 
te Silleye gitmiş, baraJur· ~ 
incelemelerde bulunmuşt .

11
de 

Sarayönün<l-eki su yerı 
tetkikler yapılmıştır. I 

/ll Karamanda het) ,l 
· et Jll~J 

Karamanda Cumur1Y ~'' 
nına k?~ulmakta .. ola~ ye.'11' 
heykelının açılış torenı 

yapılacaktır. 
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Kondilis öldü Petrol 
Ambargosu 

Istanbul 7 r.4-cİ icra memurluğunda•: 

Yeni Başbakan Sofalis 
olacağı anlaşılıqor 

Emniyet Sandığına 
(Ustyam 1 incide) . , 

500 hra ml•Mabı&nde birinci de recede ipotekli olup paraya çeml-
ukeri bir mukabele görmesi im · meaine karar verilen ve tamamına 2838 lira kıymet takclir edilen X. 
kinını da sezdiriyor. clıköyüııde Haenpap maballeain de Km:balıdere aolajmda eald 1 

Giornal Ditalya diyor ki: defa 6 mi'Akerrer yeni 8,8:1 numaralarla murakkam bahçeli iki em 
''Cenec1l"e petrol amhcırpm tamamı :Açık artbrmaya nzedilni ittir. 

lıo,acalı olana lıalya 6ana hrtt Arttırma petindir. Arttırmaya itt irak edecek müıterilerin kıymeti -
Atina, 31 .(KURUN) - Sene- Venizelist paıtisi başkam M. ~ ~ecelrtir. Petrol ~ hamm.eneııin %7,5 niabetinde pey akçeai veya millt bir banka temimt 

lerdenberi göğüs darlığından muz Sofulis yeni kabinenin teşkiline 6arı0• munAaııran ekononulc mektubunu hamil olmaları icap ed er. Müterakim verıi, tanzifat, t•· 
tarih olan eski Başbakan general memur edilirse evvel& bir koalis. ı bir tedbir delildir. Ve ltolya ba viriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 11/ 1,1 
Kondilis, bugün öğleden evvel Y.On kabinesi tepdllne uğraşacak, tedbir• hrıı ~i bir ~eltet~e 93S tarihine müaadif salı günü Dairede mahalli mab.asuna talik 
8aylavlardan Mercurisle görüşür • muvaffak olamazsa, kabineye a. balanmalıla ilıtila etmi,ecelıtır. edilecektir. Birinci arttırması 2/ 3/ 936 tarihine müaadif puarteai 
ken kalp durmasından ölmüştür. demi itimat reJj vermek suretile zecrt .. tetlbirler .ek?nomik uıhaJ~n günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci artt1P
Kendisini kurtarma Y.Olunda ya • memleketi yeni bir intihab müca· erden •altaya ıntilcal ef~e~teJır: mada bedel, kıymeti muhammene nin ]o 75 ini bulduğu takdirde üıtte 
~:lan. bütün gayretler boşa gitmiş. delesine atmak istemiyecek olan V• ltalY?' hattı hareketini. yent- bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın teahhüdü baki kalmak üz .. 
'4l" bazı gruplann kendisine mUsama. den t.drih mecbur edecektır arttırma on bet gün daha temdi~ edilerek 17 3/ 936 tarihine mU.... 

KondiJisin ani ölümü, derhal ha reyi verecekleri ümidile bb GAZETELERiN AGZI HEP BiR dif sah günü saat 14 ten 16 ya ka dar Dairede yapılacak ikinci art• 
~bularak şehirde derin bir te- parti kabinesi teşkil edecektir. Yarı reamt diler ltalyaa pze. tırma neticesinde en çok artmanın üstünde bıralnluaktır. 2004 .. 
sır llY&ndırmış ve binlerce halk AStcERI MAHAl.I ER teleri de, ltalyanın, petrol üzerine maralı icra ve iflas kanunun 126 inci maddesine tevfikan haklan 
!<>~da toplanarak Kondilisin TELAŞ .. \ ambargo konulduiu takdirde eli tapu sicillerile sabit olmıyan ipote kli alacaklarla diier alikadarama 
0lüınünü muhtelif surette tefsir M. Çaldarisin, V enizelistlerle kolu bailı kalmıyacafmı,, yazmak ve irtifak hakkı sahiplerinin bu ha klarını ve huauıile faiz ve masarl. 
et.ıneğe başlamıştır. teşriki mesai edeceği rivayetleri, tadır. f e dair olan iddialarını ilan tarih inden itibaren 20 gün arfmda •· 

BEKLENMEDlK OLOMON ve ordudan koğulmuş olan :Ve!li- Deniyor ki: "Böyle bir tedbir, rakı müsbitelerile birlikte Dairem ize bildirmeleri lizmıdır. Akai tak· 
ROLU zelist zabitlerin tekrar vazifeleri ekonomik olmaktan ziyade siyasi· dirde hakları tapu sicilleri le sabit olmıyanlar aalıt bedelinin paylq. 

Kralın uzlaştırma mesaisine başına getirİlmesi ihtimalleri, dir. 1 masından hariç kalırlar. Müteraki m vergi, ten.iriye ve tanzifiyeden 
engel olan general Kondilisin bu müfrit askeri mahafili telişa dti • İtalya böyle bir vaziyet kartı· ibaret olan Belediye rusumu ve Va kıf icareai ile 20 ıenelik vakıf İc&· 
beklenmedik ölümü, siyasi vazi • şürmüştür. ıında Avrupadalri ıiyaıaıına bat reıi tavizi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla maltmat 
Yeti tamamile değiştirmiş oluyor. Bu rivayetler üzerine harbiye kabir istikamet vermek hususunu almak isteyenlerin 935/ 745 numa rah dosyada mevcut evrak ve ma• 
Bu hadisenin buiün Yunanistan- müsteşarı general Platis, kolorciı gözden geçirmek suretile müka· hallen haciz ve takdiri kıymet raporunu ıörüp anlayacaklan ili.n oha 
da hüküm süren siyasi buhranın kumandanı general Piçikos fırka beleye hazırlanmaktadır.,, nur. (548) 
IColaylıkla halline yardım edeceği kumandanı _ge. ne.ral Demestihas, Yukardaki havadisten anl••ıl· 
kuvVetle uım·· "t edilm""ktedir. B Ç ldari t ed k -s- f 

ç ay a . sı rıı. yare . e_re • or dıiı oibi, ltalyanın petrol 7ecri 1 .. 1 d 1 ..... ' 
. E~le, Kondilisin ölümün. d_unun ~enızelist zabitlenn __ ıade. tedbirİerini ''bir harp hareketi,, _____ •s_t_a_n,_b_u_•_~_•_e __ Y_•_•_•_u_a_n_a_r_• ___ _ 
~e~ sonra kral1 Venizelosçu parti· sı.aleyhınde b~~d~u :>°yle - saymayacağı tel&kkiıi yeniden su- Bir kilosuna 50 kurut fiat tahmin edilen ve dütkünler eYİ için llzıaa 
Blniıı başkanı B. Sofulisi saraya ~ış~er ve kendısını :Venızel~lerle ya dütmüttür. Peh'ol ambargosu olan 4000 kilo zeytin yağı açık eksiltmeye konulmuıtur. Şartname. 
~ kendisile görüşmüş ve b~likte hareketten menetmışler • koymak için tetkikler, Cenevrede si levazım müdürlüğünde görülür. Ekailtmeye girmek isteyenler 2490 
dii. er. sı_·yasi fırkaların tMkili va - dir 1 N ı k ·ı.__ k d ı 'k 150 ı· l-'-7 • • • • • • ilerledikçe, talyada bunun akisle- o. ı arttırma ve e 11 ..ue anun un a yazı ı veaı a ve ıra m 
~esini tevdi edeceğini söylemiş. M. Çaldans, ken~m .zıyaret ri daha derin ve uğultulu olmak. müvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 17/2/936 paau-
~· ~1 yamı siyasi fırkalar re • eden generallere, Venızehst za • tad r tesi günü sut 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (565) 
WeriJe müşaverelerine başlıya .. bitlerin iş başına getirilmelerine Dı : .. t ft ltal k b" · _,__ Bun .. . • ıger ara an yan a ınesı . . • 
-.u.ır. unla beraber, baeı si - razı olmıyacağma ve böyle bır l§e t 1 t d b'"t·· ba Keıif bedeli 624 lira 43 kurut o lan Pendik ılk mektep bahçe1mde yaat • . ıon op an ııın a u un ya ncı . 

~fil, yeni kabinenin te • kalkışacak ~bıneye itımatsızlık devletler nezdindeki bü .. k ve yapılacak kömürlük açık eksıltme ye konulmuttur. Şartnameai Len. 
~uncJen evvel muhtelif parti. reyi vereceğıne dair teminat ver- rt 1 "l"kle • • b" yu t zım müdürlüğünde görülür. Eksilt meye girmek İlteyenler buna ben-
ıe~'ll ır.~ • · • o a e çı ı nne yenı ırer ma • 

Auvvetleri anlaştlmak üzere nuş ve bır beyanname de neşrcde. h t t . t . . . k 1 t zer it yaptığına dair Nafia Müdürlüğünden tasdikli ehliyet vesikasi llleCJisin 12 . . . ua a etesı ayınını arar a~ ır . . . 
§U.batta toplanmasmı rek kendisile fırkasının Veruze • ID1fl ile 2490 No. h arttırma ve ekııltme kanununda yazılı vesıka ve 47 

v! Yeni reisini seçmesini teklif e· list zabitlerin vazifelerine iadesi ~r. tJ; t ta 1 • 1 1 liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber J 7 2 ' 936 
diyorlar. aleyhinde bulunduklanru tekrar• tal uma ua a dfe erı, ya ruzk · pazartesi günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır.(I) (586) l"EN1 BAŞBAKAN NE VA'ktT la ıştır yanm propagan asını yapma 

-=.ıı ı n.w ... CAK". mAtin. 31 Cumh . +~· 'ft la kalmıyacak, bulunduklan mem 
.... _ - - va..ft a, - urıye~ı ~ı 1 k 1 • fk. . 1 • • p t T T 

'A+;,... ç"le T h 1 h . d b' b e et erın e arı unıumıye erını os a . ~""u., 31 (A.A.) - Kral, li . ı r, er a e şe nn e ır me - . . • • 
Oerauerin lideri B. Sofulisi kabul usluk daha kazandıklarından Ve- ve ~zetelerının ~ereyanlanm da 

binalar ve levazım 
etnrl§tir. ni'lelistlerle Cmnhuriye~lerin ko takıp edecelderdır. 

Hükümdar, saylavlar kurulu. münistler hariç olmak üzere mec. YENi ITALYAN HARP 2500 lira muhammen kıymetli üç nevi'de 60000 metre tek •• 
~un içtima tarihi olan 12 marta liste adedi '(144) Ü bulmuştür. GEMiLERi çift nakilli lutikli bakır tel ile Telefon devreleri duhul tertibab için 

müdürlüğünden: 

~ Deınircis kabinesini iktidar Buna mukabil Venizelos aleyhta· Roma, 13, (A.A.) - Resmi ıa- N. G. A. tipi üç m/ m lik 500 metre keza lutikli bakır tel 8-3-
!nevkiinde tutmak niyetindedir. n partilerin mecliste 141 meb'us- zete, yeni harp ıemileri inta•ına 936 tarihinde ve .aat 15 de Ankarada Poıta T. T. U. Müdürlüiind• 
~ylavlar kurulu başkanının lan vardır. 414 milyon İngiliz liralık bir toplanacak komisyonda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
• bt, hangi partinin veya han- KONDIUSIN CENAZESi YA • kredinin tahsisine mütealbk bir isteklilerin mezkUr tarihe raıt layan Cuma günü mua17en aaata 
~kanın ekseriyetini haiz oldu· RIN KALKACAK kararname ne9rebnittir. kadar 188 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idate •em•İD41 J&e 

gösterecek ve kral, bundan 'Atina, 3l (KURUUN) - İkin ------------· tırıp alacakları milkbuz veya banka teminat mektui>u ile ve tarım-
=-~ Yeni başkanı tayin edecek • ci bir rivayete göre Kondilis ye • Dr. Hafız Cemal mede yazdı kanuni vesaik yanların da bulunduju halde mnktr ı.. 
IBAŞBAKANA AMELiYAT :ı~~:.anra dişlerini yıkarken Dalailiy• Mütelaaum misyona müracaat etmeleri lazımdır. 
. y APILACAK Kondilisin ölümüıiden sonra Paı.ardan başka günlerde 6f leden Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüjünden, lıtuhulda 
Atina, 31 (A.A.) _ Başba,;-n partisine mensup meb'uslar top • sonra aaat <2 l/2 tan 6 ya) kadar ls. Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. (130) (313) 

AC1 tanbalda Dfvanyolancla (104) nama • 
~~ebfilllia-~~~~~~ti~~~·~~~b~~~~~~-------------------------

~~liyat yaptırmak üzere bir kili· ve liderlerinin siyasetine bağlı ka- kabul eder. Salı, eamartesi dilleri 
· -se girmiştir. lacaklanna yemin etmişlerdir. sabah «t 1/2 • 12" saatleri hakiki fı· 
tONDILIS'IN TERCOMEI HALI Kral ve Çaldaris Kondilisin karaya mahnstur. Herkesin haline 

[1(,....1· ail · ta • b d bul söre muamele olanar.Maayenehane ve ..._ vquiliı general rütbesini haiz ol • esme zıyet eyanın a Wl· 
_-.... x-. R ev telefon: 22398. Kıtlık telefon:21044 
~ hguıen alaylı idi. İlk zaman . muşlardır. Türk sefiri Bay U§en -------------
~ Ventzeıoe ile beraber, kral Kos - Eşref çok dleğerli bir çelenk gön. ,._._ ___________ ._, 
~ karp mücadeleye giriımit. kral dermiştir. Kondilisin cenaze tö • 
~ tbı ikinci defa Yunan tahtma ı~ reni pazar günü yapılacak, tören. 
Cbı. __ .ınUtareke devresinde Anadolu 
~deki kıt'asmdan tıtanbula ka _ <Ie, nişanlarını taşımakta olduğu 
~burada diğer firari Venizeliat za- devletlerin sefirleri bulunacak • 
"Gca beraber kral Xosta!!tine kal'Jl tır. 
tiııbı «eleye &fritmit, Yunan cumuriye • ------------

ıtlotuıı tee;:;:; i::ı;.,;::;:j;~n!ı; Birinci ilk okuma 
~n •on uyandan soma cumu • kitapları çıkh 
~ bırakarak kQYU bir kralcı ke-
l~n memuriyeti kral Corcun 
~ ._,. da avdetinden evvel Baıve-

Dil devrimine ıöre KWtilr bakanlığı 

tarafından huırlanan ilk okuma k!tap-

Bay Virgül 

Yaan: Sadri Ert.,,. 

KIJçülc lıilcageler 

Daiıtma yeri: VAKlT 
Kitapevi; fiati 50 kuru'f 

lt lalibl laltanat idi. 
~~dlai henUz altmı§ yaıma basma· 

larmm birinci muflara malmıa olan da \.. ..... _ ....... _...,. _____ ~ 

Devlet baımıevi tarafından çok nefti biı -----------

tekilde basılmıt ve aatıp çıkanlmıftır.l .. ••---~-----111!!!! Öİ.Ot.t HABERiNDEN EVVEL " 
ttLGRAFLAR 

Genel aatıı ve dağıtma yeri: VAKiT Göz Hekimi 
kitap evi. İstanbul Dr. Şükrü Ertan 

Bu kitaplardan bu&Unden itibattn Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 
Tilrldyenin her tarafına dalttılmtlrta (Cağalollu Eczanc.i yanında) 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kiıiyi 

zengin etmittir. 
4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

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

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükifat vardır .. 
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Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Va8881 

~ Atfııa, 31 (KURUN) - Yem 
~~dn ne suretle teşkil edile . 
itı"b bi .aefiJd\r. Kral yarından 
lbL.a_ı'en 81Yasi fırkalar liderlerile 
-,a\'ereı · enne başlıyacaktır. 

oldulundan VAKiT' m her yerde bu· Sah günleri meccanendir .. 
lunan satıcılanndan da temin Ye teduilı Telefon. 22566 

Cataloilu HilAliahmer caddesi Keçlgören apartımanı kat No. (1) Tel: maB 
ErJ: Kadı/c&g Bahariye Cevizlik Tranı tau iıta.gonu ltarfllutda ileri to.tak • •----••--•-••! llHll'a & Tlldon: 60791 

edilebilir. 
Fiatı: 15 lmruttur• 



ABONE ŞARTLAR/: 1 YAZI VE YONETIM YERi: 
Iıllık IS aylllc ı aylık A.ylık 

llem.leketımızde '1!50 '20 2M 110 
l latan bul, A.DJlara caddead. ( \' AJU1 yurdUJ 

Yabancı yerlere 1Bl50 1:m .00 1f50 l :l'eıetuıı ~ ldıı.re: 24370 

Posta blrJJgtne J 1.800 900 ~ 18() 
g1rmlyeD yerlere 

\Yazı l§lerl: 21fl3 

fi!"'" Telgrıu adrest: KUHUN latL"ltıuJ 1 

Ttlrk1yen1D ber poata merkezinde KURUN• abone yazılır. r Polta ırutuau No. ~ 
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Basın Kurumunun çıkardığı 

1936 Almanağı 
En gllzel bir yılbaşı armağanıdır 

Bütün •aylavlarımı:zla gazetecilerimizin reıim albümü içindedir 

Ç 1KT1 
50 kuruş 

ÜROLOG - OPERATOR ~ı----
Dr. R EŞ i D SAMi 

idrar yolları hastalıkları mütehassısı 
Beyoğlu İstiklal caddesi (Eski Mulen Ruj karşısı) Vehab B. Ap. No. 61 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim, Şirketi Meclisi idaresinden: 

İdare Meclisinin 27-1-1936 tarihli içtimaında Şirketimiz ortaklarının ıe -
nelik umumi heyetinin sureti adiyede içtimaa daveti karar altına alınmııtır. 

Yeni çıktı ---. 
İllç'in ölilmil 

Nefis bir hikaye 
L. Tolstoy 

Haydar Rifat 
50 Kuruş 

Ticaret kanununun 361 nci ve dahili nizamnamenin 49 ncu maddesine tev
fikan 2 Mart 1936 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de Galatadaki Man• 
haym hanının üçüncü katındaki şirket merkezinde aşağıdaki ruznameyi müzake- .... _____________ ... KUMBARA Sahipleri re etmek üzere en az ( 5) hisseye malik hissedarların içtima gününden bir haf
ta evveline kadar Şirket merkezine veya milli bankalardan birine hisselerini tev
di ederek mukabilinde duhuliye varakaları almalan ve toplantıda bulunamıya -
cak hissedarlann da nizamnamenin 59 n cu maddesine göre diğer ortaklardan 
kimi vekil edeceklerse bildirmeleri ilin olunur. 

RUZNAMEI MÜZAKERAT: 

ZAYİ - Gümrük komisyoncular ka
nunu mucibince tutmakta olduğum def• 
terleri çantamla beraber kaybettiğim -
den bulanlann Bahkpazar Ak Osman 
han 3 No. ya getirmeleri Tica olunur. 

lı Bankasının 10.000 liralık ikinci te1tip 
ikramiyelerinin 936 senesine mahsus: 

109 kame numaralı gümrük komis
yoncusu Nureddin. 

1 - Meclisi idare ve mürakip raporlarının okunarak 1935 senesi bilanço ve --------------
hesaplannm tetkik ve tasdiki ile idare Meclisi ve mürakibin ibrası, 

2000 liralık ilk keşide 
2 - Tcmettüatm sureti tevzii. 

3 - Nizamnamenin 27 inci maddesi mucibince idare meclisi azalarınm ye • 
niden intihabı, 

4 - 1936 senesi için mürakip intihabı ile verilecek ücretin tayini. 

Kendir ve Keten Sanayii 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi MECLiSi iDARESiNDEN: 

Şirketimiz idare meclisinin 27-1-1936 tarihinde vukubulan içtimaında 
mukaddema ittihaz olunan heyeti umum iye kararı mucibince Şirket sermayesi -
nin 400,000 liraya iblağı hakkındaki mu amelatı kanuniyenin ikmal edilmiı olma· 
ıına binaen esas mukavelenamenin7nci maddesinin tadili icap etmekte olduğundan 
mezkur maddenin aıağıda yazıh şekilde tadili hakkında karar ittihaz olunmak 
üzere §irketimiz umumi hissedarlar hey etinin sureti fevkaladede içtimaı karar 
altına alındığından 2 Mart 1936 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da Şir
ketin Gala tada Kürekçiler Manhaym han üçüncü kattaki merkezine gelmeleri 
ve rumamei müzakerat şirket mukavelenamesinin tadiline münhasır olduğun • 
dan Ticaret kanununun 385 nci ve şirket dahili nizamnamesinin 37 nci madde
si mucibince bir hisseye sahip hissedar lann da heyeti umumiyeye iıtiraki caiz 
bulunduğundan şirketimizin bir hissesine sahip olan hissedarlanmızın da işbu 
heyeti umumiyeye iştirak hükmü kanun iktizasmdan bulunmakla bilumum his • 
ıedarlann yevmi içtimaa takaddüm eden bir hafta zarfında sahip oldukları his
le senetlerini şirket merkezine tevdiyle heyeti umumiyeye dühuliye varakası al• 
malan ilin olunur. 

Beıiktaı ıulb birinci hukuk hakim • A k J Jl T Jı J 
lifinden: Bugün n araua ı.voter uzurunua 

Foti Haralimbosun, evvelce Ortaköy yapılacaktır• 
Dereboyunda: Yeni meyhane sokak 10 

No. ıx hane<ie oturan Mümtaz aleyhine Q Q O Q 1 k •k • • 
•smıı oldutu (Pekld hacü cıavuı) a - ikinci tertip 1 • lira ı ı ramıyenın 
zerine M. aleyh Mümtaz namına gön - ikişer bin liralık keşideleri Şubat, Haziran, Tem-
derilen davetiyeye verilen meşruhattan, E 1 .. l 'Jk k A J b. • · 
ikametgahının meçhul olduğu anlaşıl • muz, y u ve J anun ay arının ırıncı 
masına mebni bir ay müddetle ilanen günleri yapılmaktadır. 
~bliğat kra~na karu vuilm~ ve mu- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
hakemesi (14-3-936 T. ine müsadif _____ _;.-----------~----------::----
cumartesi günU saat 10) a talik kılın
mış olduğundan ( O gün, mahkemeye 
gelmediği veya bir vekil göndermediği 
takdirde;) muhakemeye gıyabında de • 
vam olunacağı tebliğ makamına kaim ol 
mak üzere ilan olunur. (V. No. 13138) 

ZAYİ 

19698 numaralı ve 21-3-1935 ta -
rihli beyaname ile ithal olunan kana • 
viçalar bakiyesi için doksan altı lira o
tuz iki kuruıtuk 15-10-1935 tarihli 
ve 318802 numaralı depozito makbuzu
nu zayi ettik. Yenisini alacağımızdan 

Maliye Vekiletinden: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş Şubat 

Bin dokuz yüz otuz altı tarihinden itibaren hef 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası o/aı ak 
kullanılamıqacağı ve kullanmak isteqenler 2251 
No. lı kanun ile tayin edilen' şekilde cezalandı-
rılacağı ilô.n olunur. "219,, "534,, 

RUZNAMEI MÜZAKERAT: 
eskisinin hükmü olmadığını ilan ede -

1 - Şirket esas mukavelenamesinin 7 nci maddesinin tadili Ticaret kanu- riz. (V. No. 13147) Akay iş etmesinden : 
nu hükinüne tevfikan tadili metni berveçhi atidir. Felemenk Türk tütün anonim tirketi 

YEDINCt MADDENiN HALI YEDiNCi. MADDENiN T ADIL 1 - Akay ltletmesinin bir sene zarfında .Knr~deniz havzaaınd,d 
r -·-·-·----··········-.............. ~ . ~· d k" .. 1 • • 1 b ' ki" k 1 f ı:i il• -·----·-·-·· .. ·······................... getırtecegı ma en omur,erının s tan Uaa na ı apa ı zar usu ... HAZIRDAKi ŞEKLi OLUNMUŞ ŞEKLi 

Madde 7 - Şirketin sermayesi bebe- Madde 7 - Şirketin ıermayesi be - Dr. Mehmet Ali H münakasaya konulmuttur. 

ri 1000 Türk lirası kıymetinde nama m\• heri 1000 Türk lira~ı kıymetin~e nama • Bevliye mütehassısı iİ 2 - Zarflar, 5 / tubat/ 936 Çuı amba günü saat 16 da idare Merlı".' 
harrer 300 hisseye münkasem 300.000 muharrer 400 hısseye munkasem .. •. .. . _ U zinde Şefler Encümeninde açılac;a ktır. 
Türk lirasmdan ibarettir.. 400.000 Türk lirasından ibarettir... Koprubaşı: Eminonü han Tel: 2191.ı ll .. . . . . .. l . . beded 

.. :::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::mi 3 - Usulu daıresınde kapatılm ıt ve muhur enmıı olması ıca ,,_ 
-------------------------------======="------_;.;..'---= zarfların nihayet saat 15 fe kadar Encümen Reisliğine makbuz 111 
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kabilinde tevdi edilmeleri lizımd ır. 

4 - Münakasaya girecekler 22 50 lira muvakkat teminat getireC-U 

ler ve bu mikdar ihalenin kesbi kat'iyet etmesini müteakip bede 
ihale üzerinden % 15 ıe iblağ edilecektir. 

5 - Bu huausta hazırlarlJl!ıt \ll an tartnameyi görmek ve t~~ 
!ayıcı malumat almak isteyenlerin . her gün dare Levazım ŞeflıfİI' 
müracaatları. (287) 

----------------------------------------------------~ 
lstanbul tahsil müdürlüğünden: 

Mükellefin ismi Mahallesi Sokağı No. 

Eczacı Haıan Şevket Bezazı Cedit Merdi-:enli Yenicami 9 
• .. J -

Cinsi Kıymeti Hiıse Miktarı 

Arsa 1346 Nısıf 

Yukarıda cinai ve kıymeti yazı lı emli.k vergi borçundan 8tür0 ~ 
tıhğa çıkarılmıf ve 27 / 6 / 935 gününde muvakkat ihaleıi icra ed~lıO~ 
ti. Bu kerre 6/2/ 936 gününde kati i halesi yapılacağından iatek11~1" 
% 7,5 pey akçesile Eminönü Kazaıı idare Heyetine ıiıüracaatlafl 1 

olunur. "522,, 

Ş.~bi: ASIM Uı-:Vakıt Matbaası 

~ 
Neıriyat Direktörü: Refik A. ;;;J 


