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Italyanlar yeniden ilerlemeye başladı! 
lngiltere Habeş işinde neler düşünmüş? 

ueyecanlilfŞa8f!--
Bir ltalyan gazetesi gizli bir rapor neşretti 

lngilizler raporu, gizli ve mühim telakki etmemekle 
beraber ltalyanların eline nasıl geçtiğini metak ediyorlar 

Parlemantarizm 
ve tatbikatı 
Eaki bıgiltere Batbakanı Raımey 

llalrdonald ile oğlu Malkolm Makdo -
llald•bı her ilcisi de nezaretaiz nazır 11 • 

fıtile bugünkü kabine uaamdan olduk
ları halde aon umum! HÇimde meb•ua-
1Uldaruu muhafaza edememeleri hilkQ -
llıet içindeki mevkilerini tehlikeye dil • 
ltlriıyordu. Ara 11ra Avam Kamara1JD
da muhalifler meb'ualuklarmı kaybet -
hlit olan bu iki utm nasıl olup da ka
binede durmakta devam ettiğini Bat • 
bakan Baldvin'den soruyorlardı. Son 
Ciinlerde Makdonald'in tskoçya üniver
litelerini temsil etmek ihere Avam ka
hlaraaına ua aeçilmiı olması, oğlu Mal
kolm•Un de esasen i~ partisinden oldu
lu halde konservatör hlik6met partisi 
larafından kısmi seçimlerden birinde 
---.....~ ... _maeeı "Dtl nn ai'ftft ati • 
lbtnt anormal bir durumdan kurtamuı
tır. 

Bay Musolini 
Roma, 20 (A.A.) - Havaı a· 

janıı muhabiri bildiriyor: 
Giomale d'ltalia, ıeçen ilk ba

b..uja, Hab91iııandaki Jqiliz 
meDlaatlerini tetkike memur edi-
len bakanlardan mürekkep ko -
misyonun raporundan bazı parça-

Zecri tedbirler 
kaldırılmadıkça 

ltalga at sıuiuaal hiç bir 
'ıarekete katılmayacak 

Lontlra, 2.0 ( A.A.) - Hava 
muhabirinden: Suratla dönen 
ıayialara göre, B. Mu.alini, Sir 
Erilı Drummorul ile vaki olan 
son göriifmaintle, zecri tedbir
leri ltaldarnwulılısa ltalyanın 
lai, bir antlltlfma)'G iftiralı etle
miyecejini ve cınuıLual laiç bir 
laarelıet• lıatılamıyacalun .öy
lemiftir. 

Rami maltıılil, alı f'ihiı 
tdillrtle, 'MU iônleranıının 
.WNd ....,,.,,. ~.,. 
yapacalı olt111 ba f'l7İalan ne 
teyit, ne de telızip ediyorlar. 

(Yazısı 2 inci sayıfada) 

BC1Jbakanımı:z trenden İnerken ve Haytlarpaıada Bay T evlilı 
Riiftü Ara ve Bay Şükrü Sar°' oğlu ile beraber. 

··•-•kUllDIZ ls•et 
lalal ıellrl•lzde 

Adliye ve Milli Müdafaa bakan
ı tarı da Ankaradan geldiler 

Dün Başbakanımız General ts. 1 
met tnönü, beraberinde Adliye 
Bakanı Bay Şükrü Saraçoğlu ile 
birlikte Aiıkaradan şehrimize gel. 
miş Perapalas oteline inmiştir. 
Bundan sonra gelen trenle de Mil. 
U Müdafaa Bakanı General Ki . 
znn Özalp gelmiştir. 

Bakanlamnız Haydarpaşa is-

tasyonunda Dış Bakanımız BaJ: 
Tevfik Rüştü Arasla, vali ve be
lediye reisi Bay Muhiddin Ustiln
dıağ, emniyet direktörü B. Salih 
Kılıç, kumandanlardan General 
Salih ve Fehmi, Yarbay İsmail 
Hakkı, Saylav B. Cevad Abbas, 
Üniversite rektörü B. Cemil Bil-

(Lutfen ayfayı çeviriniz) 
Yeni bir umumi seçim için hanrlan

llıakta olan Fran11Zlar bu hldiseyi de • 
fttokrati]r parllmento uıulleri bakımm
dın tnctıtere için bir teklmill eseri ola
.ra ': göateriyorLtr. Zira Franuda kendi 
•-tibap daiminin itimadını bybeden bir 
lbcb•uı ne kadar değerli oluna olsun 
Patllmentoya girebilmesi için tngiltere
de olduğu gıDi batb bir parti tarafm -
~n müzaheret glSrmez. Meb'usluğunu 

lan, kendi m.ütal~rm.ilive etme-ı Bu R&I'~·"' .a .... mda ezcümle A•ırı•·a ta• 14 barp den mObeJ'JIÇ hır tekilde netret· fU fıkra,.a tesadüf edlli'yor: .. 
mektedir. (Son Sa. 7 84. 1; 

123 M i s k i 0 1 ıe•lsl ptıracall I 
Dobrucadan kaçh. Bükreşe yürüyor 

Halk korku ve dehşet içinde 
Ybeden bir adam için mutlaka dlSrt yıl 

daha beklemek ve yeniden umumi~ 
de intibapçılann reylerini kazanmak za 
tlırett Yardır. Onun için ban Fransız 
llıeteleri memleket hesabına zararh 
liSrdUkleri bu mabzura bir çare bulun. Bükreş, 20 (A.A.) - Dobnı • mek üzere Bükre§e gitmektedir. 
llaaanu istiyorlar. cada Tihileşti miskinhanesinden Ahali deh§et içindedir. 

Sonra bir takım yüksek fahaiyetler kaçan 123 miskin kendilerine da. Hüktlınet, btt miskinlerin yaka. 
01ıar ki Franada oldufu gibi hem mas- ha iyi muamele edilmesini iste - lanmalanm emretmiştir. 

~ :: :: =:::: ~::: ::::: Baapt•aaıa ııı blttll 'fır celen bir intihap mücadelesini gö-
ae alanıutar. Meb'us namzetleri ara • 

~bu türlü mücadeleler olurken on- • • b k k b "O b . " • 
~ uaaktan eeyirci olarak bakarlar. ı,ı ıra an avu a , a ıgrenç cına-
, . .__ ruetetcri bundan dolayı da tt k · , ·· ·· ·t · f t i · D · 1 d~let idareainin zarar gördiliUnO ileri- ye e l TO UnU 1 ıra 6 me lıı JyOr 
)'e •Orerek müstesna zamanlarda kıy • aa.et T~enton, 20, (A.A.) - Haupt-) bir şey söylemek istememiş an. 

•e tecrübelerinden istifade oluna • man'm avukatı B. Leibovitz mü- cak demiştir 'ki: 
~ Yiibek bbiliyetlerin ayrılmasını ekkilile beş saat süren bir görüş - "Hauptman son kozunu oyna. :J'et dar particilik zihniyetinin keyfi • med1!n sonra kendisiyle konuşan dığmı ve oyunu kaybettiğini pek 
~bırakılmamam miltaleasmda bulunu- gazetecilere: ali. biliyor. Şimdi yapacağı en 

lar. "Artık bu işte rol oynamak is- iyi şey, bu iğrenç cinayette oy -
dır~caba bunun için ne yapmak Jlzmı- temiyorum, bu adamın avukatlı- nadığt rol hakkında tam bir iti-

p ğmı yapmaktan imtina ediyorum.,, rafta bulunmaktır.,, 
s.ı ranaıa cazetelerinin diltilndilkleri demiştir. Mülikatın sonuna kadar, Ha. 

e IUdur: B. Leibovitz. Hauptman'ı müc- uptman'ın kat'iyen masum oldu-
~ '1aktife Fransada mevcut olan ve rim telakki edip etmediğine dair ğunu iddia ettiği söylenmektedir. 
ttlı 1dıbayat ptrile tayin edilen ı yan a- t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
a..,~ uaulflnfln 7eniden Dıdau, yahut kınca bu tilrlti usul meseleleri ikinci de- bir rejimdir. Nitek"m lngiliz P.Arleman
~ eldutu cibi parlamen~ ua • recede kalır. Meselenin esası demokra• tarizmi ıekil itibarile kral;ı olduğu hal-
1-.. "1llıilek kabiliyetteki phaiyetJeri ili aiıteminin mahiyetini tak& zihni • de rejimin tatbikatı balmnmdan daha 
~ .lraluma almak ullhiyeti veril - yetidir. Fransızlann memleketçe de • çok muvaffakiyetli bir demokratik İda· 

moknsi mefhumunu anla}'IJlan mem - re listemidir. 
~Irat his~ bhna derdin esasına ba- leketlerini anarıiye dofnı stırilkleyen 

Vaşington, 20, (A.A.) - Par
lamento bahriye encümeni reisi 
Vinson, on sene içinde 54 yardrm. 
cı harp gemisi yapılması hakkın-

da meclise bir program teklif e~ 
miştir. Bu inşaat 212 milyon do
lar tutacaktır. 

Umman kadın 1 Mogol - Mançuko 

Mağlada asılarak 
cezalandırıldı 

Umman kadın 
ölüm se~paıntlcs 

(Yaz111 7 
inci sayfada) 

/ngiltere japonga
dan izahat istedi 

Tokio, 20, (A.A.) - lngiliz 
büyük elçisi dün Dış Bakanı mu. 
a vini B. Şigemitsuyu ziyaret ede
rek son Moğol - Mançuko hudut 
hadiseleri önündeki Japon duru
mu hakkında malumat istemiştir. 

Büyük elçiye, Japon hükftme
tinin bütün muallaktaki mesele • 
lerin muslihane halli hakkında 
kat'i arzusu hakkında teminat ve
rildiği zannolunmaktadır. 

SULAR BURSA OVAS!NI GITIIKÇE 
KAPLIYOR 

Buna, 20 (A.A.) - Son yai· 
murların yükselttiği &Ular, Burta, 
Karacabey, yolu iizerindeki lrfa • 
niye köprüaünü almr' ve münaka
latı durdunnuttur. Sular Ni1·-far 
kanalından da qarak Mirap'ı köp 
'riiyü tehdit etmektedir. Brr·e_ı11n 
lzvat köyüne kadar yayılmıısa da 
nüfueca kayıp yoktur. 
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ltalyanlar yeniden ilerlemeye başladı! 
Ogadende şiddetli muharebeler oluyor 

imparator Dessiede bir . Harp Meclisi kurdu 
Yere düşen bir Italyan tayyaresinde bir kadın varmış! . 

Roma, 20 ( A.A.) - Mareıal 1 DO ŞEN TAYYAREDE BI R ı ne her türlü müdafaa tertibatı a-
Badoglio bildiriyor: KADIN VARMIŞ hnmııtır. 

Birinci kolordu cenuba doğru Dessei, 20 (A.A.) - ftöyter Londra, 20 '(A.A.) - Röyter 
tekrra ilerilemeğe baılamıştır. ajansı muhabiri bildiriyor: Üç ajansı huınlsi muhabirlerinin harp 

OGADENDE ŞiDDETLi BiR gün evvel yakınına bir İtalyan raporlarından almmııtır: 
HARP BAŞLADI bombardıman to.yaresi dU'§müı o- Ogadende duruma dair sarih 

Adisababa, 20 (A.A.) ,___ Röy- lan Vollo bölgesi civarı köylüleri· hiç bir haber alınmamıştır. Fa -
ter ajanıı muhabiri bildiriyor: ne göre, kaznya uğrayan tayya- kat, ısrarla dönen şayialara gö-

Tembien mmtakasında Ras rede bir de kadın bullmuyordu. re, Sasabaneh bölgesinde ehem-
Kaaaa ve Ras Seyyum kuvvetleri- Habe! hükumeti tarafından miyetli muharebeler olmaktadır. 
le ıiyah gömlekliler arasında şid- tayarenin motörlerini muayene et- General Grazianinin Jijigaya doğ
detli bir muharebe cereyan etmek- mek üzere gönderilen Hindli bir ru bir taarruza girişmiş olup ol -
te olduğu gayri resmi surette ha- makinist de, kadın cesedi gör - madığı merak edilmektedir. 
her verilmektedir. llk taarruz düğünü söylemektedir. Somali cephesinde, İtalyan 
siyah gömlekliler tuafından ya • HARP MEC.LLISI KURULDU tayyareleri, Ras Desta ordusunu 
pılmı§ ise de Habeılcr dayanmak- Cibuti, 20 (A.A.) - Stefani General Sahlenin kumandasında 
ta ve İtalyan ağır toplarının ajansından: Dessiede, vaziyeti toplamaya ve tahaşşüde çalışan 
vurduğu binlerce mermiye rağ • tetkik etmek üzere İmparatorun Habet kollarını mütemadiyen 
men az zayiat vermektedirler. başkanlığında bir harp meclisinin bombaya tutmaktadır. Bu r ephe-

Şimdiki muharebede en sid - kurulduğu haber alınmıttır. deki Habeş mevzileri de bombar· 
detli çarpışma Mai-Ueri deresi bo- GECE BASKNLARINDAN donan edilmittir. 
yunca devam eden çarpıfma ol • KURTULMAK iÇiN Şimal cephesinde ltalyanlar, 
muştur. Makalle, 20 (A.A.) - Stefani muzafferiyetlerini istismare de -

RAS MULUGETANIN OCLU ajansından: İtalyanlar, yeni mev- vam etmekte ve Makallenin ce -
ÔLDO zilerini sağlamJa,tırmışlardır. Yüz- nubunda ve batı cenubunda Gaela 

Adisababa, 20 (A.A.) - Röy- lerce mil mesafe dahilinde bir bölgesini i§gal etmekle Ras Sey-
ler ajansı muhabiri bildiriyor: çok köyler dü§mandan temizlen - yum ve Ras Kasıa ordularının it-

Sü bakanının oğlu Tessa Mu- miştir. Habeşlerin gece baskın - galJerine mani olmaya veya hiç 
lugetanın geçen hafta Amha ara- larından korunmak için kocaman olmazsa bunları bulundukları yer· 
damda cereyan eden büyük harp- projektörler kurulmuıtur. ileri lerde iatelerini temin edebilmek 
de öldüğü gayri resmi surette ha~ hatlarda mitralyöz yu\'aları tesis için küçük müfrezelere ayrılmaya 
İ>er verilmektedir. edilmittir. Bundan başka da ge- mecbur etmeye çalışmaktadırlar. 

ovyet hududu üzerindeki kavgalar 
Neden ileri geliyor? 

Japonlar Rusya ile Mançukou arasında sabit bir hudut tayinini istiyorlar 

Moskova, 20 _(A.A.) - Tasa
jann bildiriyor: 

Japon askeri makamlarının 
Sovyet Rusya ile Mançuku arasın· 
da "sabit birihudut tayini lüzumu,, 
hakkındaki taleplerini tefsir e · 
den lzvestya ~azetesi diyor ki: 

"Bu talep, Sovyet hududu Ü· 

zerinde durmadan çıkarılan mü -,, 

nazaaların asıl sebebini bize a
çıkça göstermektedir. 

Son seneler zarfında Sovyet 
Rusya ile Japonya arasındaki mü· 
nasebetlerin normal bir hale gel. 
mesi için yapılan bütün gayretleri 
yılı:mağa çalışan Japon askeri ma
kamları, !arki Çin demiryolunun 
satılması lhakkındaki anıa,mağı 
çok fena bir surette karşılamışlar 

ve hudut münazaalarırun halli İ· 
çin muhtelit hudut koıniteleri tef· 
kili /hakkındaki teklifin Sovyet 
Rusya hükumeti tarafından ka • 
bul edilmesinde ziyadesile korku
ya dÜ§müşlerdir. 

Halbuki bu teklif, ilk defa ola. 
rak Japon hükumeti tarafından İ· 
leri etılmı§tır. 

Yunanistanda 

-- - - ---- - - - - - . ' 
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J ita/yan "" Haheş harbi 
E .. ı ........ ~~ ...... _. ............... ... 
= 9 Aradam tep~sini ltalyanJar nasıJ zaptettiler: Eo 
\ aşağı 60,000 ltalyan, tepedeki on bin 
) Habeşliyc tanuz ctmıştir 
~ R .. mi ltAlyan telıiıı: İ•taıyoau j peye kar!ı, Mf fırka gibi IM.iyül&'. "Y 
g Aradam tepe&inin zaptile nihayetle • kuvvetle (en aıağı altmıt bin kiti) 
~ nen harekat hakkında qaiıdaki çok taarruz edince, küçük bir sahayı nıii 
f dikkate değer malumatı venniıtir: dafaa eden on bin kitiden ibaret t>ir 
g Aradam taarruzuna ittirak eden ftaJ. kuvvetin ıonunda mağlup olacağı nı" 
~ yaıı kuvvetleri, muntazam ordudan hakkakttr. Zaten b:r tepede, c:Wı• 
~ iki fırka (Sabauda ve Sila fırkalan); fazla kuv,·et bulundunmık da müın · 
~ fqiıt orduıundan da iJcj fırke (3 i . kün olamazdı. HABEŞLERiN, .AL· . 
'§ kincikinun ve 23 mart fırkaları); blr Ti MiSLi F AIK BiR KUVVE:r& 
~ Alpdağ fırka•• ve ayrıca süvari müf. KARŞI (hem pek kuvvetli topçııfll 
~ rezeıinden ibaretti. ARADAM TE - ve l'\yyare?eri olan bir hasmma kat· 
i PESlNl MUDAFAA EDEN HABEŞ 11) i~RADAM TEPESiNi BEŞ GON 
§ KUVVETLERi, l~ARATORUN MUDAFAA ETMELERi, H.AI<I 
% MUHAFIZ KUVVETLERINDEr\ KATEN BlR iŞTiR. 
~ ON BiN KiŞi iDi. Ayrıca, tay • MEVZi MUHAREBESiNDE BI?. 
~ yarelerden de kırk ton (dört vaııon) TEPE ZAPTETMEK. BiR MV 
§ bomba atılm ı! VAFF AKiYET DEC.lLDJR. ASll-
l Mevzi muharebelerinde, iki taraf NETiCE. ANCAK BOTUN HASI~ 
. i aylarca kıırıı karııya bulunduğu iç:n KUVVETLERiNiN i.ŞTIRAK E1' 
~ muhtelif yerlerdeki kuvvetleri teıhit ·TICt BOYOK BiR MEYDAN MU· 
~ etmek güç değildir. Muayyen bir te- Hı\REBESiNDEN AJ.INABtLIR·) 

\.11ııııııı111111 1111ıı111111llllllt1111ıı1ıııı11nııııııı1111111ıııııı111111ıııııı11ıııı111ııı111111ımrı111 u•"ııtıı1111ııtı1tı11111ııııııııı111ıı1111ıımııt1H11r.t 

Milletler Cemiyeti dahs 
müessir hale getirilmeli! 
Cenevrede Avrupa, Amerika, 

için üç konsey yapılmalı 
Asy~ 

Londra, 20 (Kurun) - Lord .. 
lar kamarasından eski Roma bil 
yük elçisi B. Remell Milletler Ce. 
miyetini daha müessir bir hale 
getirmek için cemiyet Statüsünün 
tadilini teklif etmiştir. Demi~tir 
ki: 

"Milletler Cemiveti paktmm 
zaif taraflarından biri, muhtelif, 
ve moral istihaleleri olan ulusla . 
nn müsavi rey sıfatile kabulü ,.e 
diğer bir zaif tarafı da diğer ulue 
ları tecride veya korkutmaga ma. 
tuf ittifaklar akdinin gayri mah-

dut bir s~rette serbest bırakılıJ1~ 
olmasrdır. 11 ~ 

B. Remell, bu sözlerden soil ., 
tekliflerini vermis ve bunları b 
cok ecnebi devlet adamlarıilı. 
tasvip ettiklerini söylemiştir. ~ 
teklifler de, Cenevrede üç konsC' 
yin ihdası derpiş edilmektedir.:~., 

Biri Avrupa, diğeri Aıneı; i 
ye üçüncüsü de Asya için, A frı~: 
meselesi sonra münakaşa edile 
cektir. 

'Reınell Mlllt!llt!l Cı.:m'b t:Lı~ .. 
yalnız uzlaşma için teşkilatıaı1 ' 

dmlmasmı istemektedir. 

Kanlı vuruşmalar 
------· ' 

l\1adritte yeni kabine kuruldu. Umu1111 

af ilanı istenecek 
Madrid, 20 (A.A.) - Dün ak- - Kortesler 2'.çılır açılmaz, hükUt"?

şam Cuatros Caminos mahallesin- umumi af ilanını istiyecekitr.,ı 
de kanlı vuruımalar olmuf, halk. Demiıtir. 
kralcılar klübüne hücum etmiş - Madrid, 20 (A.A.) -Yeni~' 
tir. Vurulanların sayısı henüz bine şöyle teıekkül etmiştir: 
malum değildir. Başbakan: B. Manuel A.,,,_fı• Bay Herriot 

Fransız-Sovyet paktının 
Madrid, 20 (A.A.) - El soçi- sü bakanı; General Mukele~ 

Venizelosçular Sofulisi olista gazeteı!nin yazdığına göre, deniz bakanı: B. Joıe Giral: 'tt 
meclis reisliğine namzet halk cephesinin çıkarmı, olduğu liye bakanı: B. Antonio t..-

kabulü için çalışıyor 
Paris, 20 (A.A.) - Saylavları 

kurulunda Fr11.n11z - Sovyet pak· 
tının müzakeresinde, pakt aley -
hinde bulunan saylav Doriodan 
sonra B. Heryo kürsüye çıkarak 
bu paktı şiddetle müdafaa etmiş
tir. 

Heryo, paktın Avrupaya mun-
Hasır olduğu ve milletler cemiyeti 
paktı ile tamamiyle uygun bulun
duğu hususlannda ısrar etmiş ve: 

"-Fransa, bir çok küçük dev-

sel, diğer birçok zatlar tarafından 
1 ;arşılanmışlardır. 

General lsmet !nönii doğruca 
Dolmabahçe sarayına gitmiştir. 

Baçbakanunrz ve diğer Bakan
lat" şehrimizde bir müddet kala . 
caklardrr. 

Başbakan.muz dün biraz, Spa
hl ocağında biniş ekzersisleıi yap-

-ır. 
Diş BlbftllltlZ Tevfik Rii~ 

:Arasr, Alman büyük elçisi Bay 
Fon Keller Perapalas otelinde zi. 
yaret etmiştir. 

Jetlerin tamamiyetini tekeffül et· 
miş bulunmaktadır. Fransız -
Sovyet paktı Fransaya nefes aldı
racaktır.,, 

Demiştir. 

Müzakerelere salı günü devam 
olunacaktır. 

Diplomatlar 
·arasında 

Peşte, 20 (A.A.) - Avustur
ya Başbakanı ile Dış Bakanının 
mart bidayetlerinde Macar hü -
kUmetine ziyarette bulunacakla . 
n haber alınmıştır. Avusturya ve 
Macar devlet adamları beynelmi. 
lel paktı görüşeceklerdir. Bu zi. 
yarete burada büyük bir ehemmi
yet verilmektedk 

Varşova, 20 (A.A.) - Polon
ya Başvekilinin yakın zamanda 
Peşteyi ziyaret etmesi rnutasav • 
verdir. 

Matbuat B. Beck'in de ilkba
harda Belgrad'a gideceğinden 
bahsetmektedir. ·· -

saylavların sayısı iki yüz elliden · bak 8 A S }vado1 
•• t ki ıç anı: . moı a 

gos erece er fazladır. kültür bakanı: B. Mnrselino JJ{ 
Atina, 20 (KURUN) - Kral, UMUMi AF MESELESi mingo, finans bakanı: B. G' 

bir t.emerküz kabinesi teıkili için Madrid, 20 (A.A.) _ Puerta riel Franko, dıt bakanı: B· ,. 
siyasi partiler liderleri nezdinde del sol meydanında biriken azim gusto Barçia, bayındırlık ı,.~' 
son bir uzlaıtırma tetebbüsünde bir halk kütlesi hükumeti alkışla- nı; B. Çeaares Kir oya, t•J'\ 
bulunmak niyetindedı'r. Fakat b k B R · t • b .. '·o.ıı mıştır. a anı: . uız, ecım .... 
bugün Yanyada \>ulunduğu ıçın Baıbakanhk balkonuna çıkar B. Plaçido Alvarez Buyilla, 
vaziyete şimdilik müdahale ede - B. Azana, kalabalığa hitap ile: bakanr: 8. Enrik Ramos. 
memektedir. "-Yarın 12 nisan 1931 tari- Yeni , bakanların çoğu sol c.t 
SOFULIS NAMZET GÖSTE- hindeki bütün cümhuriyetçi bele- nah cümhuriyet partisine meıı•"f 

R!LECEK diyeler yerlerine iade olunacak turlar. /. 
Atina, 20 (KURUN) - Veni· ~,_.... 

zelistler, kendi reisleri B. Sofuliıi 1 K H • ,. H b 1 mec:lis reisliğine ~amz?t göster - 1 sa arı c 1 a e •l er 
mege karar vermıılerdır. B. So-j 4 

fulis meclis reisliğine ıecildikten - - 1' ~ 
B P 

t ~ l h' ı:: Paraguayda albay Franko muvak • yapmışlar, polis, aralarında bir ço U 
sonra . apaanas asyonun e ıne k . ı·~· k 1 b 1 50 k" . . k'f t _ı~t , . kt' . aten cumurreıs ıgınc tayin olunmu~ - acın u unan ı~ıyı tcv ı e ffl' ~ 
olarak ıstıfa edece ır. Meclıı Ö· tur. * Küçük itilaf ekonomik konıefİ' 10 
nümüzdeki perşembe günü topla- * 226 yolcu ile Vierges adalarına git· zari milzakclerine dün ba§lamı~tır· t 
nacaktır. mekte olan İngiliz bandrah Novascotia va toplantısını 24 §ubatta yapacaktır. ~~ 

SiYASi KONUŞMALAR puru telsizle imdat istemi§tir. Geminin * Londradan ve Paristen avdet e 
NEŞROLUNDU uskuru, Floridanın 500 mil a~ığında kral Karo! dün Bükreşe gelmiştir· ~ 

Atina 20 (KURUN) _ Sofu· dilşmüg, kaybolmuıtur. • Çin hilkumct kuvvetleri, ıcJ~ 
l• l ,. .. ld' · • • i l ) 111 Bükrcgte çıkan macarca Lapok ıa- villyctinde Tatinı müstahkem tel' 
ıı e ~ arıeın ııyaı an aıma ar 1 k 1 K l'ü bi b d k il · 1 d 1 1 1 .1. • • , • . .ıetce , ra aro n r cyanatın an om nııt er en ger a mrı ar~r. fi' 
temlnı ı~ Mrıb1rler1ne yazdıkla- muıhedclerin tadllinc dair olan kısım • • Kar fırtınasının BulıariıtanM • 
rı ıon mektuplar buıün burada lan haıfett!findcn ilca cdllmittir. bep oldutu hasarların rirmi mUY°". 
neırolunmuıtıar. "' Praida baıt itıizler, nUmayiıler va, ölUlerin ıayıır da yüzden ful•dlf 



S - KURUN 21 ŞUBAT 1936 a!9'!!"9 

1işaretler1 j 

Niçin silahlanıyor? 

--.-....-....--~ ...... --- f 1 Gezintiler f 

Ağır cezada • 
yenı bir dava: 

lngiltere ıilahlanıyor. 
lngiltere için ıilahlanmanın 

rtıanannı anlamak için, lngiltere-

~~elıo,.::;;;:t ~~~~==:,~•· Vesileyi öldüren Ali, şöyle diyor: 
lngilleı-enin nlahlanma tezi,,, d ' 

herleyd;::;:~.vletlerinin veni· Çünkü sevi yor um ve alamıyordum.,, 
Yeti, 

B - Britanya imparatorluğu· Geçen Ramazanda bir gün Şehzadebaşı Camii yanında iş/enen 
11Un ekonomik bünyeıi ile alaka - k .. d 
«cırclır. ıganın dun başLıyan uruşmasında, şahitler de dinlenıldi 

Dünya devletlerinin vaziyeti, Geçen ramazanda bir gün öğ-
biiyük harbin sonundan itibaren Jsta b 1 •• 1 • leden sonra Şehzadebaşı camiinin 
>'eniden ıilah kuvvetini arttırma n U UD ÇOp eri yanında Vesile isminde bir kızı 
eıc:ııına dayanmaktadır. kanlar içerisinde yere sennekten 

Harbden •onra ga~ip çıkan Çöp istasyonları için suçlu Mehmet oğlu Alinin duruş. 
devletlerden bazıları empiryalizm 80,000 L= a ayuldı masr, dün öğleden sonra İstanbul 

Halkevleri 
Beyoğlu Halkavinde de 

tören yapılacak 
ı._ • ağır ceza hakyerinde b~ladı. 
~utllarını geni§letmiflerdir. 13cled.iyc lstanbulun çöplerini Davaya göre Ali tüccardan • H::ılkevlerinin yıldönümü mü. 

Mağluplar revizyon te-zini na- asri bir ~ekil<le toplayıp imha et. Mustafanın evlatlığı' olan bu kı- nasebetile 23 şubat pazar günü 
%ariye •ahasından dışarı)'a çrl;ar- ınek icin veni tedbirler almak ü - za gönül vermiş. Fakat kız baş- Beyoğlu Halkevindc de tören ya. 
rnam'I olmakla beraber, yarınki zcı ediİ·. Bu iş içİn 935 bütçesin - kasile nişanlandığından: kızmış. prlacaktır. Bttmın için bir pro~ -
ıilAhl al b de 80000 liı·ahk b:r münakale :va. O gu'"n oradn rastlayınca, arkası ram hazırlanmı~tır. Tören İstik. a anm arın e.s ab• mucibesi - l ' .. 
rıi uiicada getirmiılerdir. Dünya- P1 mıştır. sıra yüıi.imüş, sustalr çakısını çek. lal marşiyle b~layacak, Beyoğ . 

Hazırlanan projeye göre 1.s • miş, kızm sırtına ve başka muh - lu Halkcvi Başkam Bay Haşim 
nın bir t.aralıncla bQflıyan siUih tanbulun muhtelif yerlerinde çöp telif yerlerine saplamış tam altı Rafet bir söylev verecek, kırk ki
YIV'ıfı, bütün dünya milletlerini istasyonları yapılacak, <;öpler yara açmış. Bir "alı,, ıa'ilk '\<1111.IŞ· şilik koro tarafından şarkılar söy
birleıik kaplardaki ıular gibi aynı kamyonlarla ve arabalarla bur:ı · ta yere serilen kızcağız, oracıkta lenecektir. 
•eviyeye çıkarmııtır. lara götüıi.ilerek :vaktlacaktır. can vermiş. Etraftan koşuşmuşlar, BEYOGLU HALKEVlNDE SOS 

Ar•ıuluıal piyasalar, sanayi Bundan sonra denize çöp dö - katili yaka1anuşlar, kana bulan . YAL YARDIM ÇALIŞMALARI 
1 külmiyecektir. Yeni den çöp kam - mış ~ustalr çakıyı elinden almrn - Beyoğlu Halkevinde sosyal 

ırup arı, harp ticaretini ve harp yonlan rta almacaktrr. tar. Suçlu "sevdim, alarnadı~1, yardım şubesinin teşkili için bir 
•anayiini kuvvetlenclirmiılerdir. vurdum,, diye, kıyasını itiraf et - toplantı yapıldığım yazmıştık. 
Trö•f ve karteller, harp ihtimali· Ş h• M ı· • d miş. Vak'ada evvelden tasarlayış Toplantıda otuz yedi kişi bulun -
nin önüne geçecek bütün teıeb • e ır ec ısın e yaziyeti görülmemiş, birden hfd- muş, ko~ite _sesimi yapıl.rnıştır. 
biialerı yıkmak ıuretile harbden dete kapılarak kan dökmekten, Komıte azalarına kımyaker 
•onra •ilah yarıfını kuvvetlendir- Çoban MehmeC:e v~rifecck ceza kanununun 448 inci maddesi- Mustafa Hakkı, avukat Ali Galip, 
rniılerdir. arsa ı"şı" tetkı"k edı"ld•' ne göre duru:;ma kararı verilmiş. Haydar Ali, profesör Mustafa Şe. 

Suçlu Mehmet oğlu Ali, hak- ~p, doktor Bahaddin , Lütfi sc-
. lngiltereyi bu realite i~incle e· yeri huzurunda da eski ifadeleri- çılmişlerdir. I l Şehir meclisi dün saat on dört. 
rne a an ve ekseriyeti muhafaza· te Bay Necip Serdengeçtinin baş. ni aşağı yukarı tekrarladı. tkrar Dohior Bahaddin Lütfi komite 

ltôrlara dayanan /ngiliz kabi- kanhğında toplanmıştır. etti: başkanlığım da yapacaktır. 
11eıi, bir taraftan ulu•lar ıo•yete- G ·· · Çob M 1 F ·ı - Evet, dedi, vurdum. Daha l'ureşçı an e lmet, atı l· d ... .. k . B d ) J sinin kollektil ıiyaıetine baola - te Atpazanndaki belediye malı ogıı.ısu görunce. ·an beynıme ugv ay YO SUZ Ugv U 

• Rrcradr. ne yaptığımı bilmedim! 
nırken, beri tara/tan da muha - bir arsanın kendisine bedava ve- c·· k"" . d ı 
ı un ·u scvıyor um ve a amıyor • 
azak&rlann ana prenıipi olan ıi· rilmesini istemi~ti. Arsanın hari. dum ! 

~ci~lanma:vı tnl.nbl ... ~ .11: .. -.1c tası fen heyetindon geldiği i~in Şahitler din1enildi1er. !\fusta. 
rçın her veıil~den i•tilade etmek- lıu ıstegın tetkiki haritasile birlık fa kızı Hatice. Hüseyin Fikri O~· 
t c1· 1 te. bütçe cncümenlne gönderilmiş. 1 S f dd' t e ır er. Hatta bu bakımdan in- t l.l ey e ın, brahim oğlu Abdi1 

iİ/ferede •ilahlanma edebiyatının ır. ç·ı· 1: "f 
1
. Sülevınan kızı Afife, birer birer 

her .. • . 1 ın.ı\Oü çı t ığinin Midye ka- geldiler, kanlı vak'aya dair bil . 
6un yenı yenı tezahürlerine zasından alınarak Cata!ca kaza • diklerini anlattılar. 

ıalait oluyaruz. Bazan bir nutuk, sının Karaca köyüne bağlanması Tüccardan Mustafanm kızı 0 . 

bcuan bir makale Britanyanın ıi· kagul edilntiştiı". Meclis pazarte · lan Hatice, on bir yaşındadır. O 
lcihlanma tezini taz.clemekteclir. si günü toplanacaktır. gün Vesilenin yanı sıra gidiyor 

A.kQ'eniztle ve Büyük Okyanuı· muş. Ali, arka taraftan birdıcnhi· 
ela h ı ... BAY MARKOS - Şehrimiz- re gelmis, hiç ag~ız a"madan vur. 

aı·ıı Qfhgı güçlükler de bu te· d b .. r-· 
· h e ulunan Habeş İşgüderi Bay muş. Hatice, evlerinde evlatlık 21
" akihatlqmeıi için yardım et· Markcs ayın yirmi beşinde An . olan Vesilenin kanlar içerisinde 

rnc!~tedir. karaya dönecektir. yere serildiğini görünce, korkmuş. 
· Bu Jı1 •ebepler yanıncla in • haykıra haykıra kaçmış. 
•ilterenin ıilah iılerine ehemmi - bir olarak kabul olundu. Vefa lisesinde sekreter olan 
l'et vermesini zarurilqtiren bü • imparatorluk mübadele ıidemi Seyfeddin, oradan geçiyonnuş, 
l'ii/ı sebep ekonomiktir. lngilte· mulaalaza edilmek i•leniyor. Fa- Alinin kolunu kaldmp hızla in
renin koloni ve Domı·nyonlarla L L "L k 1 . k J dirdiğini, Vesilenin de "ah., di
o/ 1rat e1ronomı1r uvvet enn açı ue· yerek senc!ıaleyip yere serildiğini 

an ticaret münaıebetinJeki le - nizlerde faal bir lezaJ manza - görmüş. Polis Abdi, Şehzadeba . 
Zadlardır. ruı göıterme•i nihayet /ngilıere şmda nokta bekliyornı~ Şoför -

Müsteşar Bay Atıf 
tetkiklere başladı 

Ziraat bankası idare meclisi fi. 
zalanndan B. Kemal ile birlikie 
şehrimize gelmiş olan Ziraat Ba. 
kanlık müsteşarı B. Atıf dün Zi . 
raat bankasında meşgul olmuş -
tur. 

B.Atıf bir müddet evvel De\" . 
let şurasının gösterdiği lüzum ii
el'ine yapılın~ kta olan buP:day yol
SU7.luğu tahkikatının geri kalan ba 
zr kısımlan icin son tetkikleri va· 
pacaktır. Buğün ic;in başka m~ . 
murlaı·a isten el cektirınek mcv . 
zuuhah~ değildir.· z 

Tahkikatın son kısmı. onbcs 
yirmi f.·~1n ka'1 ar sürecektir. J 

Mfüıte~aı· B. Atıf ela bu dcfaki 
geP~inin bilhas.53 Ziraat banka . 
f'I tahkikatilc alakacar olduğunu 
söylemekted:r. 

lngiltere ile mühim koloniler için bir takım tedbirlerin alınma- lerin heyecanla bağırıştıklat·ını j. 
QrQıındaki ticaret münasebeti ev· •ına ıebep olacaktır. Kolonilerin şitip, rlerhal vak•a yerine koşmuş. YEMİŞ ISY.Elf:SIN:N TAMİA;NE 
tıefce Britanya bakımından eko • yavCJ§ yavaı •ahip Jeğiftirmeıi Ora~·a yaklaşırken, şahit Seyfed-

• 1to 'k din kendisine "tabancam çıkar. BASI •NOI 
m: bir vahdet halincle idi. Bu manaıını ilacle eden ekonomik Şurada bir k:-.dm öldürüyorlar,, · '"R' 

. ":ıh:Ieıi serbest ticaret mübadele- tezadı ancak politika ıebepleri ve dem·~ p l' k t"l" k ı nl ~ Fııtma yüzünden harap olan ,. ı:.. o ıs. a ı ı ya a a ıı-. ı-:a- Yem is iskelesinin tamirjne ba ~ · 
• tcrnin ediyordu. Halbuki umu· nihayet harp tedbirleri korayabi • hitlcrden Afife de .. cinaY, eti görciii. ~ 

11t• h lanmıştır. 1 arbJen ıonraki vaziyet bu • lir. Nitekim lngütere Jeniz lron- _ği.inü anlatarak, sözlerine l'U sözü Bu · · · ka :ı tamu· ıçın 2100 lira gide . 
1tıı,.. Yeni ıalhalara girdiğini gös- leran•ında Japonyanın Jenizler - ttr: C'ektir. !lk olarak otuz be-er met 
terdi. deltf müaavat likrini kabul etme· - Zavallr kızcağızın ağzından re uzunluğunda denize a!tı kazıl: 

Biiyük harbde Japonya harbin di. ):ainız "ah, yapma,, sözünü işit · çakılmaktadır. 
ıc., l tun. Ondan sonra yere uzandı -------------ar arına laiç uiramaclı. Buna Buna benzer birtakım hadile· boulu })oyunca, kanl", r ı"çerı"sı"nde b k kt b H~ - ·• ı ,,_4 J •• u aş ıne - u unu aı.wgmı soy C· 
le • abi/, Büyük Okyanuı ıalaü • ler var ki, ıerbeıt mübculeleJçn çırpındı. Artık sesi cıkmadı bir di. Suçlu Ali c1e, ilfwe etti: 
f/1nde, Malaga aclalarında, Hin· doğan lngüiz rejiminin tehlikede da.ha; biçarenin.... - - Evet, böyle oldu! 

••tanda ehemmiyetli bir mevki olduğunu gö•termelıtetlir. Bu Suclunun avukatı Sefik hakve. Vak'anm Ali adlı ba~ka bir ~a 
~ttu. AvrupaJan uzak ıark •a _ tehlikeye karıı klasik uıulle silah- rine bir mektup vererek, Vesile ile hidi daha olduğu oıtava atıldı. 
11r/l • H AEnin hiribirlerini sevdiklerini. Bu ~ .. ahidin de ~;gr-rılması k_ic, du crıne ve inci ı"klı"mı"ne mal lanma devam _Jı"vor h -
•evJ, J"/ • d cu " • atta miiekkiline kızın bir ırün ruşmanm yürümesi, bn.~k:ı. güne 
6 e 1 emıyor u. Japon qyaaı S•.rrl Erte111 pen~ercsinden. kafes arasından bırakıldı. 
,.: boıluiu doldurdu. Bu ıuretle ·-------------------------------~------------

r6cle borçlarından kurtulan, Yazısız Hik8.qe : 
le11 • !'ıra olan Japonya, laarbJen 
;

0
1tra da Büyük Okyanus pazor . 

Qrrnd I ..:ıt • . . a n•" erenın yenm tuttu. 
• «olonilercle mühim Tol oynıyan ''""'.. . . f at tıcarelınJe Japonya lngil-
laeretlen çok Jaha müeııirclir. Şu 
ti cılrle büyük koloniler, yaVCI§ ya .1 
t Qf Japon nülazu altına girmek • 
~dir. Brr niilrızclan kurtulmalı 

" Ottava konleramı bir teJ · 

.. 

Eyüp yolu 
ve otobüs.er 
Kerestecilerden h:ç Eyübe git• 

tiniz mi?.. Eğer gitmeclir.i:ıe bir 
kerecik bu be!aya katlanın. ÇoJ: 
§ey öğreneceksiniz. Yayvan, ctu-
1·aklr "Hal,. yapııının modern kı
lığı, burada öy:e tuhaf §ey/erle 
çerçevelenmiıtir ki. JCJ§maktan dü
§;ir.mcğe vahit bulamazsınız. 

/{ulpları tirlillenmiı ıepet dağ

ları, ıandık tepeleri, zarzavat 
tmazları, sonra arabalar, iki, 
dört tekerlekli, teh, çilt beygirli 
arabalar. Bütün bunlar bouı ko
yuluğunda b:r çamur havuzunun 
üstiindeclir. Koca meydanda 
iğne atıan yere clnımez. Boyun
ları torbalı atlar yem keıerken ö
tede kırık dökük otobülere ıaç 
yamalar ()Urulıır. Orta•ınclan ke
ıilmiı bir te"elte mangalda torik
ler piıer, burur.lara ok gibi i§li
yen keıkin, yağlı l:ir "'uman ha· 
vada ürperir. 

Dal~alı kıyıda portakal boıal-
tan hamal dizileri, tahtaralialli 
oynar gibi görünüp kaybolur • 
lar. Çuval önlüklü, İp ltaıaklı 

ve tabladan ıaplıalı bir kalabalık 
kayna§ırken ıiz otobüıe ltofarıı • 
nız. 

Bu arabaların kal/uf ıaatleri 
yoktur. Dolmadan lumılılamtu • 
lar. Girince, kendinizi engiz"•
yon zintlanlannın iılıece odala -
ncla •anırıınız. Oturacak yerler 
öyle katı, •ö:ıüm ona kanape 4 • 

raları öyle dardır. Bir türlü yer
lqemeuiniz. Oturmak uı~raeni.z 
dizlerini: karıı araya çarpm ve 
ıiz kiileye Jüımüf bir ıarhoıa Jö
nerıiniz. Cep metreleri gibi bük· 
lüm büklüm kıvrılmak gerek. Be 
reket §imdi kıı. Camlar bağulu. 
- yazın da toz perdelidir ya! -
olduğu için etrafın piıliğini gör
mekten kurtultluğunu:ıa ıevinir, 
beklersiniz. 

En sonra uzun, acı bir tliiJiilr 
öter. Bir demir kolla motörün 
karnı karıgtırılır, baltır barsak -
ları gurultular içintle kalır. Cam
lar zıngtrdar, araba ıarıı!ır, yo
la çıkarıını:ı. Tekerlekler birer 
çamur li•kiye•iılir. Otobüii wö
renler, br.:calt liucalı kaçarlar. 

Bir clere yatalı, Yiiaelr ltol
clrrım merdivenleri bu yol iratlar 
a:lamı ıarsma.z. Azıcık clilJıamz 

durur, atmaca gibi oturduğunuz 
yere ıanlmaDOnız vay laaliniu! .. 
Dakikada elli yumruk yeJijinUin 
rcımidir. Dö§eme yumruk olur, 
tacJan yumruk olur ve durmadan 
iner durur. Surların lnyı$ıntla 

oldırğ:mdan mı ne. fatların kimi 
yeniçeri kavuğu gibi fırlak, kimi 
bostancı palcuı gibi keıkinclir. 

En fencm, bu yol düze!tilemez. 
Çünkü düze!tilecelı bir reyirr önce 
var olmcuı gcrelılir. Buna bir ça· 
mur ırma5ı, bir lo: yatalı. bir 
l:c.!dırım ze!ze!e3~ ne Jcneniz ya· 
ra.!ır; lahat yol aı'a!. Ber,.kct 
s:mu Eyiibıt vanyor. Orada lıcr 
§eyin clinlentliii, her türlü cıcır:ın 
dindiği ç::.1nırlar var! •• 

c::_ Gf!Zı:ıf" 

BATA~ MAVUNALAR DAYASI 
Batan mavuna]ar ve ta~n"a va

~ılaları ~iizündeu Deniz J Ticaret 
MüdürliiJ!ünün beled:yeyi p! ctes-
to etti~ini yazmıştık. ' 

Bundan başka Liman ,-e Rıh· 
tım ldare~i ile h'r tacir de protes
to J.,.röndenniş1erdir. 

Belediye bu protes+..ilara iki 
nün 1.arfında cevap verecektir. 
'P.elel~~ye fırtına ~iizünden cla.'l 
! :~z:ı1nrlnn kendis"nin mesul ela-

' mıyacağım bildirecektir. 
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DiL YAZILARI c· KISA HABERLER] Polis haberleri· H llltllr ı,ıeri 

işaret sözlerinin analizi 
Millet okullarınd• • Haliç vapurları muvakkat idueai • y anhşlıkla İçilen 

nin tamir ettirdiği 17 numaralı vapur ifa""'ç yu··zu··nden 
havuzdan çıkmıttır. Deniz ticaret me -
murlan önünde vapurun sür'ati tec • zehjr)enme Ücretsiz ders veren öğret-

o 
. Dün "Şu" sözünl.in analizini göstcr

dık. Bugün "O,, kelimesine geçiyoruz: 
Bu söziln eski metinlerde görülen asıl 
ıekli (ol) dur. Sonda (L) kullanıla ku'.· 

. lamla düşmilştür. Bunun etimolojik 
şekli şudur: 

(1) (2) 
Oğ +ol 

(1) Ana köktür. Güneşi ve onun ye
rine geçen herhangi bir obje veya süje
yi anlatır. 

(2) Ektir. Dahil olduğu mefhumdan 
çok uzak, ayn, müphem, belirsiz, u -
mum.i bir sahadaki süjeyi veya objeyi 
ve bununla mefhumun münasebetini 
göstermeye yarar. 

(Oğ + ol = Oğol = ol= o): Sö.: 
söyleyenin kendisini gösteren mınta • 
kadan çok uzak, ayn, belirsiz bir süje 
yi umumi ve müphem bir şekilde anlat
maya yanyan sözdür. 

Not: 1 - Eski (ol) şekli yerine bu
günkü (o) geklini analiz edelim: 

(1) (2) 
(oğ + oğ) 

(1) Ana kök olarak "esas. sahip, Al
lah, efendi., mefhumlanru anlatır. 

(2) Ek olarak kökün manasmt tayin 
ve ifade eder. Bu halde ( oğ + oğ = o
ğoğ = o) doğrudan doğruya güneşi ve 
ondan abstre olarak çıkan "esas" an -
lamının kendisini anlatmak lizım gelir. 

Pek eski Totem devirlerinde ilk insan· 
lar §ahıslar ve objeleri biribirinden a
yırdedemiyorlar, Totem'in varlığı ile 
kendi varlıklarını bir tutuyorlardı. Bu· 
nun için her bir süje ve objeyi "Allah, 
sahip, efendi, Totem., anlamlanna ge -
len tek bir "eğ" veya "oğ" ana kökile 
anlatmaya çalışını§ olmaları pek tabii -
dir. Sonralan phıslan ayırdedebilen 
Tilrk, kendinden dııanda ve pek uzak
ta olan süje veya objeleri müphem ve 
umumi bir şekilde anlatmak için .. oğ" 
köküne şümul ve umumiyet anlatan 
(. + 1) 'k6ld1nU katmıı böylece .. ol .. sö-

zü kurulmuştur. 
Not: 2 - Dorida, tyonya, 'Atika gi

bi eski Grek lehçelerinde üçüncü p.hıs 
.zamiri, bizdeki gibi, bir (o) dan ibaret
ti. Bu (O) biraz•uzun okunur.Bu uzun o 
kunma ( oğ) ıeklile gösterilebilir. Bu 
(oğ) da (av) ve (af) tekillerini almıı 
ve yanına anlamı kuvvetlendiren bir 
:Ctoa) getirilerek (tl kendisi) manasına 
:Caftis), (avtos) ve tutos) olmuştur. 

Bu (oğ) ayni olarak türkçede (ok) 
•Özü vardır. Radlof bunun "öyle, evet, 
böyle., anlamlanna geldiğini söylüyor, 
amma verdiği örnekler bu izahı göster
meye yetmiyor. Meseli "olokkiji,, sö -
zünü "ayni adam, onun kendisi.,: "bu 
ok üyge kirdim,. cümlesini "ayni eve 
girdim.,; "Men ok &öyleyim" tabirini 
'de "ben kendim söyleyim, ben de söy
leyim.,, diye tercüme ediyor. Demek k" 
"ok" sözü "öyle, böyle,, gibi müphem 
bir manadan .ziyade «özlük, kendilik» 
anlamlan verir. 

Profesör Marr, b)l kelimeyi "bir kim
se, herhangi bir kimse veya herhangi 
bir şey., diye anlatmaktadır. 

Divanı lQgati-it-Türk de kelime "ök" 
kaydedilerek manası "öz" ile bir gös -
teriliyor. Profesör Marr, Gürcü dilinde 
Uçüncil phıa zamiri olan "iği" nin de 
bu "ok" la münasebetini kaydediyor k": 
"ok, ığ, oğ, eğ., kökleri hep birdir. 

Not: 3 - Fransızca "il, elle, lui" söz 
teri ile (ol) un bir kökten geldikleri 

,meydandadır. 

' Bu kelimelerin asılları hakkında "Os• 
kar Bloch", Dictionnaire etimolo • 
gique de ta tangue française,, de şu ma
lQmatt vermekted' r. 

"I. "11, ils" - müfret olan «ilıo halk 
lltincesindeki "illi" yi temsil eder. Bu 
da klbik latincedeki ille'nin yerini tut
muştur. İtalyancası "egli", ispanyo1ca
aı "el" ve (litince "illi" den gelen) 
«ellos•, eıki provansakası "el" ve "il" 
dir. Cemi olan «:ls» 16 ncı asırda çık -
mııtır. İtalyan, İspanyol ve eski pro
vansal dnlerinde müfret ve cemi ıekil• 
leri hep birdir. Fransızcada "evet,, m'3-
naaına kullanılan "oui" sözü de 16 ncı 

asırda bu "it" aslından alınarak kulla -
nılmr,tır. Bu söz 12 nci asırda "oit,, şek
lindedir. Bu da ••o + il" dir ki eski 
frarwzeada • §imdiki «celb (yani O) 
mana1111da bullanılan .. O." ile «il• aen 

mürekkeptir. Eski fransızcada yine bu rübe edilmiı ve saatte on mil yaptığı 1 b" t kd" idi 
manada "O + je" de derlerdi. ikisi de görülmüştür. Pe.nd.ik belediye baytarı Bayı men ~r .. ır a ı~name a . ..t 
tasdik anlamına gelen bu sözlere mu _ * Denizyolları idaresi tarafından va- İ~rahm1ın kansı Bayan Ayşe ha. ~ul~ur Bakanlıg~ geçen Y~ 
kabil menfi ıekilleri de "nen + il" ve purculuk şirketinden teslim alınan va • :ı~en kullanılmak üzere aldığı bir şehrımı~?e aç.ılan mıl!J.t okulla 
"na + je" idi. Şimdi fransızcada kul • purlardan bazılarının adları değiştirile- 1}3:CI ~ıanlışlıkla içmiş, zehirlen • !::rmda ucretsız olarak ders ve~ll 
Janılan "nenni" nefi sözil «nen + il» cektir. mış, Haseki hastahanesine kaldı . ogretmenlere bir takdirname goıı• 
den gelmiştir; "je" Ji olan "o + je" ve * Son fırtınada kurşun ve kiremit kı· rılnuştır. Hastahanede yapılan mü derıniştir. 
«na + jeıo şekilleri ise istimalden dü§ _ sımları yeniden büyük tahribata uğra· da,·at neticesinde Bayan Ayşenin . Takdirname alan öğretmenle• 
milştür. On altıncı asırdanberi "o+il" yan Kapalı çarıının tamiri için belediye! ha~·atı kurtarılmıştır. rın adları şunlardır: 
ve «nen + ilıo şekilleri kaynaşarak "oui" bir gelir bulamamaktadır. Esnafın mal K~LP DURMASI - Akay t. Bakırköy birinci okul öğret • 
ve "nenni., olmuş ve bu sözler de ana- aahiplerile anlaşarak di!kkanlarını ta _ d a res: ~amarntlarmdan Lütfi riün ı meni Şükftfe, Faize, Yalova ÇınBf 
liz edilemez kelimeler arasına geçmiş _ mir ettirmesini beleüiye daha yerinde sabah ıclarenin seyıii5efer kağıt . cık okulu öğretmeni Münev\'eı1, 
tir. Eski fransızcada ki "O" Iatince bulmuştur. l~nnı köprüniin Kaclıköv iskele . Bakırköy ikinci okul ö~retıneJll 
(hoc) tan gelir ki eski provansal dilin- * ölçüler nizamnam~sine uymıyan şi· sıne ıröti.irürkPn düşüp öimüştiir. Dünder, Bakırköy Fivnız köYÜ öğ• 
de (oc) şeklindedir ve sonraları (c) dü- ıelerin kullanma müideine dair veri· D~GME VE KORKUTMA - retmeni Hilmi, Kalitarya köYü ö~· şerek (O) olmuştur,,. len mühlet bitmek üzeredir. ölçüler mü D()ımrkapıda i\Iehiep sokaprnda retment Ziya, Ambarlı köyü ot, 

II. Elle, elles .• Lltine "illa" ve "il- dürlüğü belediyeye başvurarak şişe fab 
16 numaralı evde otw·an Ömer retmeni 7.eki I<Ai!'rthane }<ö\'ll 

las .. tan. Fail zamiri olarak bu kelime- rikalarile stok şişe d~polarının yeniden karı~r Nazif eyi d~ğmi.iş, oğlu 1 ö~retın ()~~~Neda ti. ı~tanbul 27 .~ıı· 
ler müzekkerleri olan "il" ve "ils" in fr.· hevanname vermelerini bildirmiştir. ~fu~,~fayı da balta ıle korkuttu . cı okul QO'retmeni Rasim 33 uıı; k;şafm• tak;p etm;1ı.,d;<. Mütemm;m •Tüze Bakanhğ• zat işleri umum mü· gu ıçm yakalanmı~tır. CÜ okul öi;-retmeni Hakla: 35 in~ 
zamir olarak müfret "elle" eski fran _ rlürlüğüne adliye müfettişlerinden Maz· A ŞAKALAŞMAYA BAKIN - okul bas öğretmeni Hasan 36 Jfl' 
"'zcadak; "'H"' n;n yerin; tutmuştu<. Bu h" im" tayin edilmi•fi<. ksara Y da ta \1lkçu Si nanın oğlu c ı o ktı ! öf.retnı en 1 erinden ' A vııJ. 
"li' fransızcada pek çabuk kullanılmaz • Profesör KöprülU Fuat edebiyat 

1 ~ :ıaşı~da Enverle ciğerci Hüse. İsmail Hakkı, Kücük köy Tevfi~ 
hale gelmiş ise de Normandiya _ fakültesindeki dersler:ni tedrise batla- y~nın .oglu l 7 vaşmda Ahmet bir· Kartal öğretmenlerinden Zel<lı nın şark ve Cenunu Şarki patu. mıştır. bı~·lerıl~ şakala~ırlarken Enverin Krnma köyü öğretmeni Cevdet., 

alarmda hali kullanılmaktadır... • Hacca gitmek üzere şehrimize ge _ e~ınrlekı tavu~ kesmeye mcı.hsıı~ Yalıcaköy öğretmeni Recep, Ya' 
ın. "Lui. - Klasik latince "ille" ve len Türkistanlı ırkdaşlarımız 350 kişi • tçak Ahmx~ın sol hö~friine sap . lova öğretmenlerinden Halittir. 

halk latincesi «illuiıo den. İtalyancada ve l'k b" k f'l h l" d Ad anmıştır. ımet Cerrahpaşa~'a V b d'l J • 1 ır a 1 e a ın e nan vapurile kalrlrrılmıştır. .J 1. a ancı l uersler1nl 

sızcada ilkin yalnız olarak gayri mu • •Ziraat Bankaları tarafından hazine· d · AZA -.Cjbalidc Fener carl ehemmiqet vermiqen/ef eski provansal dilinde de "lui" dir. Fran Hicaza hareket etmişlerdir. K 
esındıe Kostının un değirmenin- -

ayyen zamir olarak kullanılırken orta bonolan üzerine verilecek avansların de çalı~an 20 yaşmdo Ahrlullah ceza gorecek 
çağlarda muayyen zamir olan "li" nin tediyesine batlanmıştır. Bu karar fö:eri 1 l" · . . so e mm baş parmagv mı makine. val1ancı dl'l okullarına de••""" yerını tutmuştur. Bu "li" de latince ne hazine bonolan borsada krymetlen • } t 

1 ~'""" "illi" den gelir.,, mittir. ye <ap ırmrştır. Abdullah hasta · eden talebenin derslerini lfızıJll 

F 

haneye kaldırılmıştır. geldı·.;rı· şekı.lde ve cı.ddı'yetle ta'';ıt 
ransızca etimoloji lUgatinden yu • --------------- BiR CORAP ~ · "" ıvr 

k ld ğ 1 

YUZONDEN -- etn1~dı"klerı· rro··ru··ın1u"ştu··r. ünı· · 
arıya a ı ımız satır ar, bize kelimele- U k .. d rl :... · · b. ( -· .. ' -#- fd d 1 s u ar a trakıyacı Hacı Meh · ''ersıte rel{to···.·ıu··guv .. dt"ı"n bu""tu··n ftı• rı yenı ır ı§ık altında tetkik imkinını 

1 

J.UK. W4' U U'L!'! t h 11 " vermektedir. ,,. ~• .. ~e. ma a esinde oturan Müs · kültelere yolladiırr dört maddeli~ 
B

. .. - - - - - ~ım ıle Pazarbaı.mda Dibek soka vayı·mda de~lerı· m11ntazam"n t3· 
ır kere fransız etimoloğunun açık~a , .. O"TI1d t A •<) .-. .. 1 . ;s H. k A •• ~;:· a o uran yşe bir <'orap yü . kı"p etmı·yen ne derslerde lekto··~

1 

lısomy:edıği bu hakikati göz önüne ala • 1 aye mu- d k • - fi' zun en avga etmişlernir. A";,rr:.e dinlemiyerek aykın hareket edeıı 
, k" taıla. ~üslimi çenesinden yaraJ:ı. talebelerı"n profeso··r kuruluncl 

' Es ı Fransızcada "O", Türkçe «0• dıgr k 1 ~ -
nun aynıdır ve aynı manadadır . ., ÇALINAN p a. n a.L - · u.ı l b k 

ıçın :va a anmıştır. cezalandınlacai!ını bı.ldıı·rmic::stı"r • 

Sa a amız l"l.A.o""l. AR - Sir- Bu talebelere Üniversite ta1ı·n1at• 
yuıın o e tn( e opa. namP.r;:indeki cezalar tatbik edi • Türkçeyı· bilmiyen fransız etimologvu kecide Yenı· A ..1... t ı· 1 H 

eski fransızca "O" yu yeni fransızca 1 lr Mehmedin dıvarda a~dr hulu . lecektir. 
"cell" ile anlatmak istiyor ki bu 1 t3. • • 20 nan cebindeki 50 lir:ıc:ilp h11sus1 
"cetl" da Türkçe cıoı. dan baıka bir ' ırıncı)'.'e 'jki~çiye 15,, eyraklan çalınmrntrr. !rldia üze . Hukuk F akü/fesi imtihafl 
§CY değildir. Herkes bilir ki §imdiki 1 üçün C ~ v,- 1 O. ~ .• .a '· rıne Sadık ic:minn P hiri \:t k~l~n. " " 

1 

f 

4ı?f -~ ~ . t - talİ7nalnarn••i ,. 

ransızca "eela" nrn Türkçesi "O" dur. vereceg"' İz. mış ır. Hukuk fakültesinin imtihan ti' 
limatnamesinin talebenin lehil1

6 

olarak rleğiştirilemiyeceğini yaı' 
mrştrk. Talimatnamede değişe,_; 
cek kısımları tetkik üzere evvelıv 
gün Üniversitede profesör kurulıJ 
bir toplantı yapmışlardır. 

Bu hakikate cHomer» denberi eski --------------
İı~nbul Bıltdiq~-ıi 

Grekçede de bu mananın uzun bir "O" 
ile anlatılmasını ilave edelim. Latince 
"hoc" ve eski provansal dilindeki "Oc" 1 

tekillerini de düşünelim. Hemen ıu 

hükme varırız : j 
"Avrupa dillerinin kaynağı denilen 

eski grek ve tatin dilleri de, bunlarla ı 
kaynaşarak Avrupa ~lli dillerini ya • 
ratmıı denilen Provansal, Kelt, Breton 1 
Norman .... v. a. dilleri de Türkçeni~ ı 
lehçelerinden başka bir şey değildir." 

Şimdi "il, illi, ille, eğli, el, ellos, elle, 
illa, illas, lui, i\l'-li, li" sözlerinin etimo
lojik ıekillerini (ol) ile altalta yazarak 
analiz edelim : 

(1) (2) (3) (4) 
Ol : oğ + ol + . + . 
ıı : iğ + il + . + . 
El : eğ + el + . + . 
tm : iğ + n + iğ + . 
tlle : iğ + el + eğ + . 
Egli [*] : eg + el + iğ + . 
İlla : iğ + il + ağ + . 
J .. i : iğ + il + iğ + . 
Elle : eğ + el + eğ + . 
Ellos : eğ + el + os (ğ) [<:*] 
İllas ·: iğ + il +as (ğ) [**) j 

J..ui : üğ + ü1 + üğ +iğ 
ııtui : iğ + il + üğ +iğ ı 

Bu tabloda üç seri görüyoruz: Birin
cisi iki elemandan mürekkep olan "ol, 
il, el" kelimeleridir. Bunlarda: 

( 1): "V. + ğ" )er hep ana köktür 
ve "Esas, sahip, Allah, efendi" anlan:· 

tarını ifade eder. 
(2): "V. + l"' ler hep (. + 1) eki· 

dir ve bu ana kök anlamının geniş, yay· 
gın, müphem, belirsiz b:r sahada te • 

cellisini gösterir. 
ikinci seri, üç elemandan mürekker 

olan "illi" ille, egli, illa, li. elle, ellos, 
illas" kelimeleridir. Bunlann da ilk iki 
elemanı tıpkı birinci serideki sözlerin 
elemanlarıyle birdir ve bir anlamdadır. 

(3): "V. + ğ (s)" ler hep tayin ve 
ifadeye yarıyan, mefhuma isim veren 
(. + ğ) eklerinden ibarettir. 

Birinci ıeri kelimeler tamamiyte gay· 
ri muayyen, uzak ve belirsiz herhangi 
bir sllje veya objeyi i!aret ettiği halde 
bu itanei aeri kelimelerde az çok bir bC9 
lir.ti manası olına~ da itte bu üçüncü 

KURUN, aan'atı teıvik, gilzel ya
zıları tanıtmak emelile her yıl bir 
edebiyat müsabakası açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi • 
kaye., üzerinde açtık. Müsabaka §art
ları ve gönderilecek hikaye, üzerin • 
de aradığımız değerler şunlardır: 

1 - Mevzu serbesttir. 
2 - Şimdiye kadar neşrolunmamış 

bulunacaktır. 

3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek . 
tir. . 

4 - Makine ile ve kağıdın yalnız 
bir tarafına yazılacaktır. 

5 - Şubatın sonuncu gününe ka· 
dar elimize varmış bulunacaktır. 

6 - Müsabakaya girenler. gön . 
derdikleri hikayelerin altına adları· 

nı yazmıyacaklar, herhangi bir işaret 
koymıya:..ıkkr. yalnız müsveddeleri
ni kendilerinde muhafaza edecekler
dir. 

7 - Tanrnmış muharrirlerclen mü· 
rekkep bir iüri h~yeti. gönrlerilen hi· 
kayeleri okuyarak birinciliği. ikinci· 
liği, üçüncülüğü kazanan hikayeleri 
tesbit edecek, bu hikayelerin ilk aa
tırlan gazetede neşredilecektir. Mü
sabakayı kazananlar ellerindeki müs· 
veddeleriyle idaremize gelerek ka . 
zandıklarını bildireceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana, 20. ikin
ciliği kazan;ına 15. üc;üncülüiü ka . 
zanana 1 O lira hediye edilecek ve hi· 
kiyeleri 936 yılının en gü:ı:el hiki . 
yeleri olarak neşredilecektir. 

* 
Hikayeler bugünden itiba 

1 
1 

.1 
1 

1 

ren yazı itleri müc1ürlüğüII'.üze 
gönderilebilir. Zarfın üzerine 
"Hikaye mütabakası., kavJ· 
konulroahdır ı 

elemanın varlığından ileri gelmekte -
dir. 

Uçüncü seri, dört elemandan mürek
kep olan "iui" ve ··ulur" kelimeleridir. 
Bunların deliletleri doğrudan doğruya 
muayyen bir §ahsa ait olduğundan, ilk 
Uç elemandan sonra bir de: ı 
_ .(4). "iğ" elemanı gelmiıtir ki bu da 

s ehirTr·yatrosu Bu akşam saa• 
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Fransız fiııafrosu 

H ALR OPEltETI 
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Dost Yunanistanı 
Kıymetli Artistl~ı 

Zozo Dalmaı ve Kofınyotisın iştirakik 
BEYOCLU ÇIÇEC.t 

Pek yakında Bayader 

Gişe gündiiz açıktır. Fiatlar: 

35-50-60~75~100. Loca: 400 
-300. Telefon: 4189 

mefhumun taalluk eyledigvi su··· . .. . Jeyı gos- . 
teren afı~s~.e~ başka bir şey değildir. 1 

işte goruluyor ki, Avru "1a klasik eti· 
mol~jisinin bi~ türlü içinden çıkamadı
ğı bır çok kelımeler, Türkçe asıllariyle 
karıılaştmlınca. güneş ış·ğının altına 
du·· k şen ar külçeleri gibi eriyip ana var-
lıklarını göstermektedirler. 

I. N. D!LMEN 
["O" d k 

• 
an çı m•ı denilen "evet" ıöro 

ile «ı!buıo ve "itte" i~aret kelimelerinin 
analizi yannki ıayımızdaıdır]. 

(*) Bu ltalyanca ~eklin başmde'(i 
"eg", Türk fonetiğinin, "aynı konıon 
··anyana tekerrür edemez: böyle görü • 
r.en sözlerde bun~ardan biri uz:ttma re>
lü yapan bO- "ğ" den değiıtmedir" yo • 
lundaki hükmiinü teyit echn canlı bir 
misaldir. iki "1" li sözlerin analizinde 
hep bu kaideyi tatbik ettiğimiz görülü
yor. 

(**) Bu iki ıözün sonunda tayin ve 
ifade rolünü ifa ede~ "s" Jcr, ed<i la • 
tincede daima olduğu gibi, birer "ğ" 
den deiiımeclir. / · 

Tonlantımn sonunda Üniver • 
site rektörü Bav Cemil Bilsel bit 
vazrcımıza hukUk fakültesinin if11' 
tihan talimatnamesinin talebenifl 
lehine o1arak sadele~tirilmeğe 1<9' 
rar verildiğini ve bu meseleve d9' 
ir göıi.işmek üzere tekrar bir t-OY 
lantı yapılacağım söylemiştir. 

Makam paraları bayrattl' 
dan sonra veriligor 
tık tedrisat ispekter ve baş ot 

retmenlerinin makam paral~ 
münakalesi tasd~k edilmek üzer' 
Ankarava gönderilmiştir. Par' 
bavramC!an sonra sahiplerine ve
rilecektir. 

PROFESÖR HELMAN - t1· 
niversite tı b fakültesi kulak. b~ 
ııın., bof'-az, profesörlüğüne ta~11~ 
erlilcn .Alman Hniversitesi proft 
sörlerinden Helman önümi.izdeıd 
hafta ders1erine başlayacaktır. 

PROFF5ÖR HIRS - Kahiı!j. 
ve CTİdı>n liniveı~ite hukuk fa~}J 
tesi prof'cc:örlerinden Bav Ebnılı1 .. , 
ıım a<'Tk hı 1an derslerini profes

0 

H:rs verecektir. 

~tR KONfER A.NS - Proft' 
~i-lr Snit .,,..,. dün Universite }<of'ı • 
ferrıns ~n1onnncla (Orta çai'i" fı ~ 
minin 11 ... tmm~ı) mevzı•n ctr~fınd 
hir l(onf "r::ın~ vcrnfr:~tjr. 

VF.Rl!..FMIYEN I<lJlEM 7.~ 
LA~I - Geçen yıl ktdPm za~,1, 
(l'nriin te bilt"e narlıib (·n1a rısı~ 
alamrnan fiO kaitar lise. o·~ 
okul ilk okul öiYretmenler1rı:.., 
hu par:\lan m\in::tkalP hulundll!'" 
için yakmda verilecektir. 
~~~~~~~~--_.,/ 

/ 
TRMV AYDAN INF..RKErl !I 

Tekirdağ" fidanlık rnüdürii Ba" , 
ta Okru Mm;~ c:--'Vesindc trrı~fl' 
vavdan inerken düşmüş, yar~lY.ı 
mıştır. · · • 
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1 Yabancı Posta mı 
Fransız parlimentoSu

llun vücudu var kalbi yok! 
. ller sene Pariıte meb'uı seçimine iş

tirak etmek istiyen kadınlar bir kon -
C:e yaparlar. Bu defaki kongre de bir 
ıtnfet ile açılmıı ve bu ziyafet ihti • 
~r iyan azasının, latif cinse karşı tak· 
d_irlerini göstermelerine fırsat vetmiı • 
tir. DUıcs dö La Roıfuko bu zatların 
her birine kaqı inceliklerle dolu nutuk
ltr töylüyordu. Sonunda ayandan Ho-
110ra'ya dönerek ıunlan söylemiıtir: 

- Siz ki memleketimizde yeni zaman 
modasını dikmek yolunu buldunuz, mil· 
let içinde de kadının almağa hakkı olan 
mevki için bir ıey yapamazsınız? 

Bu sözlerden sonra yüksek meclisin 
bütün azaları ıu fikirde birleşmiıler • 
dir: "Fransız parlamentosunun kollan 
ve dimağı varsa da yalnız kalbi eksik • 
tir .... Bu kalbi de ona kadın verebile • 
cektir.,, 

lindbergin lngilteredeki hayati 
Aınerihdaki haydutlardan ve tan -

~jcılardan kurtulmak için A vrupaya 

~'~it olan meıhur tayyareci Lindberg 
ha rıtanya adalarında sükQnete ve istira• 

te hvuımuıtur. Bu son günlerde 
l.oııdrada V cst End oteline inmiı oto
biia 'leya metro gczintilerile günlerini 
ttçinniıtir. 

Bununla beraber kimse kendisini ta
llıırıanıııtır. Galiba Londralılar çehrelc
l'i bafrzalannda tutamıyorlar. Nitekim 
kendilerince çok tanınmıı olması lazım 
tclen Ramsey Mak Donald, Stanley 
l:!aıd'lin, Osten Çerberlayn sokak • 
~ gezindikleri zaman bile kendilerini 
ltrııyanlar pek az olur. 

Lindberg bir ziyafette batından ge-

Camdan al}akkabı 
Medeniyet terakki ettikçe insanlar 

!ıe ttirIQ yenilikler yapacaklarmda ta -
ltrtyorlar. Camdan ayakkabı yapmak 
hu bbDdcndir. Filhakika Amerikada 
Clın ayakkabı modası kadınlar arasında 
llııuı, yilrümüıtür. Bu türlü ayakkabı • 
1-r bilhassa balolarda bol elektrik ziya• 
•r altında büyük sükse kazanmaktadır. 
°Yalnız salonlann parlak döıemeleri üs· 
tilnde türlü renklerle kadınlann ayak • 
larında ziyalar alticttlren bu ayakkap -
lar pahalıdır. Bununla beraber bunla • 
rın pahalı olması Tevacrna mani olama· 
lbaktadır. Bilakis kadınlar tebcan pa -
halt etyaya kaqı daha çok meclup ol
duklarından gün geçtikçe cam ayakkap-
1-rın daha fazla rağbet bulacağı anla
tıhnaktadır. 

YOZ KiLODAN FAZLA YOK TAŞIMA 
MESELSi 

\,:~ namallann yüz kilodan fazla 
-1 "k. kaldıramıyacaklan hakkın-. 
daki kaydin sıkı bir kontrola tab1 
-~~lması için sıhhat 'diretörlüğü 

1C1kadar olmakta, ağır yük kaldı. 
~nlaıı menetmektedir. Hamal • 
hr bazı hanlarcin asansör olma'dı. 
li için yüz kilodan fazla denkle
} ~ımaya mecbur olduklannı i. 
erı SÜnnektedirler. 

lANAyt MEKTEPLERi ISLAH EDiLECEK 
J> J.remleketimizdeki endüstri 
k ~amının inkisaf yolu üzerin.de 
~en~ılerinden büvi.ik istifadeler 
hitrıın edilebilecek kadar mühim 
le r~r. varlık olan sanayi mektep · 
llı~ın :veni prorrrama göre tanzi-

1 otedenberi düşünülmekte idi. 

ler So~ günlerde yanılan tetkik . 
lla e göre yakında ıslahata başla . 
ltı~k ve memleketimizde kurul . 
bir ve kurulacak sanayia uyJ!ım 
he program hazırlanacaktır .. Ve 
dar ı~~isas şubesinde kafi mikifar. 
?ıii ~utehassıs yetiştirilmesi gözö. 

n e tutulacaktır. 

SON KAR ARTANASINOA KOPAN 

çen bir çok şeyleri anlatmııtır. Bunlar
dan biri ıudur: 

Atlas Okyanosunu tayyare ile geç• 
meye muvaffak olduktan sonra bir gün 
Meksika sefarethanesinde bulunuyor -
du. Yanında, timdi kansı olan bayan 
vardı. Fakat o zaman henüz tanışmı -
yorlardı. Mis Morov, Lindbergi görmek 
le büyük bir hayrete dütmüttü. Tay -
yareci konuımak vesilesi olmak için de
diki: 

- Siz uçar mısınız, Mis? 

Mis hali o hayretin tesiri altmda ve
receği cevabı Jaıırmıı olmah ki: 

- Ya siz, ıiz uçar mısınız? 

Demiştir. 

Posta pullarının 
icadı 

tık poıta pulu 1940 da yüz yaıını 
bulmuı olacak. Pul kollekaiyonculan bu 
yüzüncü yıl dönümü ıerefine Londrada 
bir ıergi yapmak istiyorlar. Fakat bu
rada bir güçlük kendisini gösteriyor: · 
Bir çok memleketler ilk posta pulunu 
çıkarmıt olmak ıerefini kendilerine ver

mek istiyorlar. 
Acaba bunu icat eden 

mektup üzerine yapı§tıran bir İngiliz 
midir? Rovlan Hil adında bir tngilizin 
ilk olarak on santim kıymetinde bir pos 
ta pulu icat ettiği ve bunu 1840 yılı al
tı mayısında kraliyet posta idaresine ka 
bul ettirdiği zannolunuyordu. Bir ta • 
raftan da Dublcn'de kitapçı olan Jim 
Şalmers adında bir İngiliz pulun ml! -
cidi olduğunu iddia ediyordu. 

Fakat timdi de Yunanistan, tngiliz -
terden dokuz yıl önce ilk posta pulunu 
yaptığını söylüyor. Hatta eski bir Yu· 
nan köyünde, bir takım kağıtlar arasın
da üstü çizilmif küçük etiketler bulun
muıtur. Bunların üzerinde kendilerine 
verilen posta kıymetleri yazılıdır. Bu 
etiketler Yunan istiklal haTbi zamanın• 
da kullanılıyordu. tıte bir mesele 1 Pul 
kolleksiyonculan. 1940 yıh gelmezden 
önce bunu halletmek istiyorlar. 

Bilir misiniz? -~ 
Dünkü Sayımızda aorduldanmız ve 

cevaplan: 

1 - Habeı bayrağında hangi 
renkler vardır? 

- Y eıfl, san, kırmızı. 
2 - Patates Avrupaya nereden 

ve ne zaman getirilmiştir? 
- Penıdan, 1585 ele. 
3 - Pierre Loti'nin a11l ismi nedir? 
- lulien Viaud (Jülyen Viyo.) 
4 - "Hayat kısa, sanat uzun., sö

zünü kim söylemiıtir.? 
- Hipokrat. 

S - Ankara ile ayni arz dairesi 
üzerinde hangi garp ıehirleri vardır? 

- Madrit, Lisbonne, Wuhington, 
Ohica&o. 

YENi SORGULARIMIZ CAMI KURŞUNLARI 
I<aıka~izler yurdUrıda yatıp 1 - En çok yatıyan hayvan han-
din . ~ Hamdi, Ahmet, Sabahad gisidir? 
)aka, lSimlerinde üç kişi, polisce 2 - Kansere ekseriya kaç yatında 
ltıişı lan.mışlar, Tüzeye gönderil . tutulunur? 
"' erdır. Bunların, Mahmutpa - 3 - Jean Harlow 'un a11l İsJllİ ne-
ltopcamünin son kar fırtınasında dir? 

)eı-3P Yere düşen kurşunlannı 4 - Eskimolar nerede yaıar? 
lal't ~dn toplamak suretile aşırdık- 5 - Süveyş kanalı ne zaman açıl-

ı dia olunuyor. Genel sava-
mrım? 

~ araştırma. ~P.tl_makta · 11mı.-..----....ııı---ı 

( Kırkından Sonra ) 
Et suyu a çorba ıı ~~zanı -.-eneşir Paklar }) 
Ha.isin biri :aktile hacca gitti. Yazan: Sermet Muhtar Aıu~At"" ""'"' )) 
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:::c!:n;: ;;;ec:~~;rih:k:::;hi7;i Hesap gördü; Miçoya beş ku·{ Yüz bulmuş olan garson, Ha-
ruş bahşiş verdi. Fesin:n tepesi cmın sırtına bir ~aplak yapı~tu· • 

yapacakları çorba masrafını İn -
basık, gözleri süzük, yelek ve sct- ı' dı: ceden inceye hesap ederek ona 
resi çözük, biraz yalpalıyarak ga-

1 

- Asto diyavolo !.. Sen tsok 
göre harçlık para verdi. zinadan çıktı. komik, tsok hokkabaz adam \'l'e ! 

Adam hacca gittikten sonra Kalbe tuluat olurs:.ı bu 1<;.adar Cebinden kalemi kfığıC:rı çt lı;a. 
karısı, kocasının bıraktığı para olur. Bahirler, mısralar içine doğ- rıp hazır etmiş olan Esseyid der· 
ile ancak sade mya çorba bapa· dukça doğmada; dudaklarından hal çırpıştırdı: 
bileceğini ılüıünerek parasız yağ taşma da: - J{aliınera mavromatyaınu ! .. 
tedarik edebilmek için bir tedbir Failfıtün ıncfailiin failün; (Bu Tikaparya kala iscs? .. 
buldu. Oğluna eski elbiselerin- da bir şemsi talii diğer) ... Müf • Yazdığını tekrar tekrar oku 4 

den birini giydirerek talimat ver· teilün, müfteiliin faillin; (Vusla- du; hal'ekeledi. (Bir tütün alır • 
tli: tı cananla yanar ademim) ... 1\lüs- sın evlat!) diyerek hocasının a .. 

- Oğlum, fİmdi kalkıp çarfı· tef'ilün müstef'ilün müstef'ilün vucuna iki çeyreği sıkıştırdı. Gc
ya gidersin. Bir kasap dükkanına müstcf'ilün; (Her yer bihişt, sen ne yokuş yukarı, yalpalıya yalpa
girerek dükkan sahibine ıu bir de melek, her kuşetle buyu terin).. lıya yol tuttu. 
kurufU verirsin. Dükkandaki tle- Bu dilleri tutturarak yukuşa Güneş hayli yükselmiş, orta • 
risi yüzülmüf koyunlardan birine vurdu. Maksadı yürüye yürüye, lığı hatırı sayılır derecede yakı • 
yaklQfıp biraz o/qamak istediğini yavaş yavaş eve gitmekti. ~ za· yordu. Sıkı gidiş, havanın sıcak • 
•öylersin. Kasap mü•aade edin- mana kadar da epeyce vakıt ge· lığı, keskin güneş Hacıcağıza fe
ce koyuna sanlırsın. Beı on da· çer. Dildadesi herhalde çardak na tesir ctmeğe başlamıştı. Başı 
kikaro halde kalırsın. Kasap men altına çıkar. Nitekim diin de bu fırıl fırıl dönüyor, bacakları ka .. 
etse dahi ete sarılmakta ısrar e- saatlerde görünmiiştü. rmcalaşıyor, birbirine dolaşıyor • 
dersin. O halde ki etin yağları Eve varınca da, daha kapıdan du. Boyuna sendeliyor, tökezli .. 
senin elbisene iyice •İnmelidir. girerken kaşları çatıp suratı asa· yor, kapaklanıyordu. 
Ondan sonra tloiruca eve gelirsin. cak; sert, öfkeli bir esle: (Beni Çınar caddesine güç çıkahildi. 

Dedi. Çocuk, annesinden al- işgal cd~p der~c sokmayın, yaznn Artık bir adım atmasının imkanı 
ılığı bu talimatı olduğu gibi tat· v~~ !) dıye bagıracaktı. Odasına yok. Bir kenara çöktü, sırtım du-

b.k tt• K b b·'t" t gırınce hemen kapının arkasına vara dayadı ... Gözleri kapanma • 
ı e ı. asa ın u un gayre - . . . .. 

/erine rağmen sarıldığı eti yanm ~.ndalyelerı ç?kıp pencerenın o da; cehdedip a~acak olsa bebek. 
saat bıralımaJı. Sonra kOfUp eve rrune ?eçecektı. . . . ,.. . lerinde beyaz beyaz pırıltılar; 

ıd· "Bır kadeh mey kışının arı hı- renkli renkli şimşekler .. 
ge L • cabın götürür,, a, kat'i kararını da Gittikçe fenalaştı. Atlı ka!·a • Annen ç~iu soydu: ~~lı veriyordu. Pencerede "Halekalla- caya binmiş gibi safrası kaban • 
çamQfırlan bır lıa.zamn ıçermne hülbeşer fi suretilbakar,, gibi duntp yor, istifrağ edecek gibi olurken 
koyup kaynattı. Ondan sonra her öküz öküz bakmada mana yok. 

dişlerini sıkıp üstüste yutkunu • 
gün bununla et suyuna 'orba pi- Dildadesini göıiir görmez gayet yor, soğuk soğuk terler döküyor-
ıirmefe baılatlılar. beşilş ve mültefit bir çehre ile, du. Salavatların, şahadetlerin, töv 

Nihayet babalan hacdan geldi. raya adatı veçhile, bir baş sela · belerin bini bir paraya ... 
.çocuğun ıınnni ıaflunu 'afı"lı: mı... Uzaktan bir karartı ve güriH -

_ -..~:J· M.-1....::!..:.~ fU r.::.~-nı Mukabele göreceği yüzae, yüz. t" B b. b n-,,,.cll ~nırunı, ~ u.. oş ır ara a .. 
içinde kalan et myunu •efir de bir Karşıdan ° güzel b~ca~z salla- - Beni eve götiir ! ü güçlükle 
çorba yapalım! nır sallanmaz, (Vaktı şerıfle~ hha. anlatabildi. Arabacı, kim oldu • 

Ded. yır olsun elmasım !)ı yahut a a ğunu, nerede oturduJ:ııınu tamdı. 
ı. muvafıkr, lisanı mmi ile bir etim- Dana, gözlerini açtığı vakit 

H-U aJ«m, hacca gitlerken an- le, hiç degw ilse bir iki kelime sar· 
alı aJ b 1ı k şaşalamıştı. Odasında, minderi .. 

c • e suya çor a yapaca a- f ı... nin üstünde boylu boyunca yat · 
dar para bıralunlf olduğundan Bir hamledıe soldan geri etti 

_1.. • K mada .. Yalnız arabaya bindiğini 
mercuc ettı. arısına: Ayaklan sürçe sürçe, birbirine 

hatırlıyabiliyordu; geri tarafı si • 
- Bu ef myunu nereden bul· dolaaş dolaşa, hızlı hızlı yürüdü. 

lik. Eve nasıl geldiğinden, oda • tlunaz? Gene gazinonun önüne geldi. Ka. 
sına na..c;ıl çıktığından, kimlerle 

Diye •ordu. ·pıdan girmeden yüksek sesle hay. d'kl . 
karşılaştığından, ne de 1 erın • 

Karısı, o~lunun kasap tlükkô- kırdı: d h b 
e den, ne cevap verdiğin en a e-

nından bir lıaruı ile nasıl et ftlyu - Evlat!.. ri yoktu. · 
tetlarik etmİf oltluiuna anlathk • Miço yetişti: Kendine ve etrafına bir bakın-
tan .onra.• - Bir sey unuttunuz pasam? .J U b b t k 1 k k 

111. stil başı er a ; ı ı ·ıya • 
- lıte bu •t suvı•nun bir cuı Rum gencinin omuzuna kolu- f t k" kl . f t n··rt t 

~ ,,_ tt D'l. d" .. · e . ope ere zıya c . o L ara-nu a ı. ı ı zorca onuyor, em 
kal"'lftı. Omı da bugün pifirece- fı batmış, gitmiş; öbek öbek ta • 
ihmiz rorbaJa kuUanacnmz. kunu kekeliyordu: k kl 
e· :s' -· - Mi mi Miçocuğum ... A a a- vus uyru aıı. 

Dedi. ramızda te te teklif yok değil mi? Pencereye !!ÖZÜ kaydı. A~ağı 
O L •t 1.. • aJ b J \. rukarı akc;anı olmuc;, '.·1ahu .. Güne. va1ıı nasu am, unu an Garson, bunun maksadı ne?. ·' 

memnun olacak yertle, kamını Ne diyecek?.. driye acayip acayip şin ziyası bile tunmcul~nuş .. 
fu tarzda muahaze etti: bakarken 0 gene kekeliyordu: D:ılgmhğı, kendini kayhetmjş-

M J ~ -•· • bö' l lig"i, açıkçası sarhoı::lıığu ol<l11k<'a - acıemRi aınıze y e et - Ku ku kuzum evlat, si gi si· -
geçmiş. epeyce hafif!emiı:~ti Z'h· 

suyu içmif çamCıfır geçirdiniz, bu- zin dilde .... A a anlarsın a, yani . . b' <l 1 ı· t 1 d 111 .. 
nını ır er ec ı m> a ı. { once, 

nu kcuan içerisinde kaynatacak ru rumcada... gene d·ildadesi aklına geldi. 
yerde bahçedeki liuyu içen.ine at- Miço evvela alık1aşmıştı: 
mıı olsaydınız, kıyamete katlar et - Bizim dil? .. Malista rome · 

Tutuna tutuna arka pencereye 
gitti. Çardağın altmcla tavuklar, 

suyuna çorba yerdik!. ika, nundza !.. horo7lar. kediler ... EYdekilcıi ha-
- Ru rumcada li lisanı ren · tırladı. Ortalıkta hic ses mes )'Ok 

ÇOCUK ESiRGEME KURUMU BAl.OSU ginle va vakti şeıifler ha hayrol Ne kargı l"rlacla, ne alt sofada, ne 
sun ne yolda beyan kılınır? de hf)rlr11'11 k"tmda .. 

Çocuk Eairgeem Kurumundan: 

Çocuk Esirgeme Kurumunun bu yıl 
kıtlık balosu Vali ve Belediye Baıkanı 
Bay Muhiddin Ustündağm himayesi al· 
tında 7 Mart 936 cumartesi ak:1amı Mak 
sim salonlarında verilecektir. Hem eğ • 
lenceli bir gece geçirmek hem de kim
sesiz fakir yavrulara ve annelere yar -1 
dım etmi§ olmak için balomuzu şen • 
lendirmelerini muhterem halkımızdan 

rica eyleriz; Çocuk Esirgeme Kurumu 
balosu mevsimin en eğlenceli ve nezih 
balosudur. 

Bir kitilik Bilet üç lira ve iki kiti • 
lik bilet bet liradır. Biletler Maksim, 
Foto Süreyya, Haıet kütüphanesi. Be
ker ve Karlman maiazalarmda aatıl • 
maktadır, - - . . - - -

- Zengin adam lisan diyor -
Hararetten ca Vll' rayır yanı • 

sun? yordu. Bn ı::eferki. rı~Jn "e~el-i r:. 
Bu saclı sakallı Ye kelli frlli lan f('ibidc neu.tlirl. 8:ın1'i kol kol 

nin lfıühalilio,inden ve senli ben · nastımın. l·an"al k:ı'1g-al C'll"Ul{ fll•ı 
liliğinden m~ız~anıvermişti: fıçı s1.rrblye v~mi~... Hrr"'r " lr n 

- Ayc:n bre zevzek!.. Sabal <'VVc>l hlr h:)rdak, bir tcı~ti, b'r kll
g:ı.hah konyak tsaktin, keyf yerin Ya su hnlRa .. 
de getirdin, simdi de alay ba~1 a Sünenrn~i i: ~~i;nden ~+ "'h 
din vrc? herşeyi ~Ö'7e aJmrcLı .. 

Dana, Miçoyu kenara ~ekti - Geçti Bolunun nazarı! . Fs-
Knlnil'Ina yanaRb; gene kekelivc- ki ramlar harclak oldu!.. Artık 
rek i~i anlattı. Karaka~lı kara l!ÖZ kel kfü1ya dinlcmiyeceO-im. cu · 
lü, prk ha.~rıa mU~tPc;na bir ko '7Pc;1 de. SlSkası ela. ı::ırık h~111rnh 
konava seı; ......... ı.,"11 <' r1P('(';;.:.,.,i r11, ''7.gelir! Diyerek rl•<:'.1.l'IVR ..... 1. 
bunu rumca söy!emck istediğini! dırdı. · · 
bildirdi. .(Arkası var) 
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Polis müdijrü, iıJıparatorµn 

eski arkadqlarından olan dahili
ye vekili Dl PeraiaJi'nin odasına 
ıircJi. Vekil OJlU IÖriiaee: 

- Ha11r ola, yeni bir haber 
mi ıetirdiniz? 

Diye aordu. 
Polia •üdürü, slİlerini toph -

yabiıa.ek için bir iki •niye dü • 
ıündü. Sonra cevap verdi. 

- Oldukça mühim bir meae· 
le ekaelim !. Polis, geçen gün 
Kont dö Muaniye'yi evincfe yaka
ladı. Ba adMDm lejitiınistlerin 
resi olduiumı ve ilk defa olarak 
müebbed bapM -hJdim olduğıa. 
au Ye ICa1ene 8'1Mlerlldilini hili
yonunus. N.,ılaa oradan kaça
rak Pariae ıelmif. 

S. kamq111&, 1813 yılının ilk
lerinde olıllllqtu. O çallarda ka
m, ..._ete, bilhaNa dahili • 
J'• Yeldliae bti,ulc bir salahiyet 
nri1erda. Bu •llhiyetl• ıi1aı1 
Wr ... mla11 munun olan her 
Mnsi Wr Framm -\akeme et
••• liapıed.r, l&rdne ıön -
Clerinti. Hald J&• ile, yahud 
laalka )i-.ı 11.ı. rejim aleyhind,a 
fikir ........... tNDClan ım.tu
...... ,. Dahiliye •elôli, po)İJ 

...Udilriaü dinledlld.n aoma de .. 
Cli kl: 

- Mualnfye tehlikeli bir dilt· 
111andır. lmparatonın hakimiye
tlai İ9temiyerek kabul etmit olan 
Sea-Jamen haUonı peıine taka .. 
bilir. 

- ~ liorkulacak bh ıey 
blm·•ıftır. Onu Şerı-Midl lia
piıhaanine ılriitdüJer. 

IJİ f Dbi 7,.üdeq 

çıkmamaapıa dikkat ediJınek için 
yamı aahah m\enfleq ~ir vere • 
celfm. 

Polis mGdilrU, bu hqsu,da çok 
tiddetli teclJ>irler •lmdıtnn temin 
ettL Brr iki saniye tereddttdıen 
sonra çantamdan çJbrdıiı blr
kltıdı vekile ~ttı: 

- T ...,kjf tdlldiJi sıraJla u.tü 
..-4nq\en ,.,u.ıer bu kiğıdı wl· 
mpt1ar. 

V tJriJ, k'IJdgı :nıdanpa ıöz 
pzclirirken renıi sarardı, aeJİ de-
~. 

- lmı\t ı;~... .,, .... o • 
~ 

- Fransızcadan -
ir cinay t 

yüzünden.,. 
On dört kişi b'rdeo 
levkjf edildi 
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Heyecanlı ifşaat •• Umman kadın Posta T. To binalar ve levazım 

müdürlüğünden: (Oıtyam 8~) 

'7ngüterenin Habeıi•tanJaki 
'lrtenlaatleri, kabineyi, Habqi• -
fqnın ltalya tarafından f etlıi.ne 
1J1cıni olmafa mecbıır edecek ka • 

'"" la~ dcğilJir.,, 
Giornale d'ltalia, bu rapor -

-n anlatıldığına göre, anlatmaz· 
~iın bidayetinde, her iki hü -
~in menfaatleri hakkında fi. 
~İtler teati etmek ve bu menfa -
'ilerin mütekabil bir ahenk için
de inkitaf ı imkanını aramak mak
'-clile Londrada bir teıebbüıte 
h.tluaduğunu zikretmektedir. 

Bu rapora göre, lnıilteredeki 
ltalyan elçiliii mütaviri Bay Vi
tetti, yaptığı bir tetebbüs sıra -
••nda 935 kinunusanisinde, Fran
" ile balya arasında Habetistana 
~ir olan sizlice aktedileJt anlat· 
._,, miin.kata etıniıtir. 

"ltalya, HabqiMamn kcmdiıi 
ftrlllUM11111 lıontrol edümeıini te· 
'91in İfİn mümkün olan her ıeyİ 
,.,_Utar. HabqiatanJa bir I · 
tcaı,_. lıontrolu te.I.i, "" ba • 
~fiffll /rwiltere için faytlolı 
°'tıeMtır. llüta:lıil bir Hohetl.· 
tca.., İlrıJHP.ıorllllun m~alUll 
~ "'"4rıntlan, lıalyan Ula · 
'eti llltıftl/• bir Htıbqi•taJUJ mü· 
,....,_ e/.molıla bertılnr, lnpiz 
,.,.w,,.,,mrr• lıcrıı ıeomh -4il • 
,.,.,, te/ullıl Pflhl'ffmlf rihi ~örün· 
1'11tlıt-' i r. 

Zir•, ı,..uıere il, Iİol1• 0111· 

au,,/c bir #uup vulaıu, Wi luuır· 
'" "' ıualı bir ihtim•l Ja.Iintl•· 
dir. 

H11•eıuhuun ortaJııTJ lıollrmo· 
•ı k"1•ttili tolı.dirJe, ı,..;ıı.e, 
T 4"CI 'ilü mut1alıtı1u11n hruli 
1'11iir""""-i lltltına olm~m I• · 
ınin etmeliJir. 

l,.gilü )'UTdd'lflannın Habe -
tiataıulalU menlaatlıri lıonınnuılı 
Ue '"•iliz Somali•İ Kıın)'a ve Sıı· 
tlen lwludlarırun tahilti igin lır· 
tc:ıt yalıalamalıdır.,, 

. R9ma, 20 (A.A.) - Havaa a
l'1ıaı ını.ıl)apiri bildiriyor: 

Baıın b•bnı :ve lnciliz elgli~, 
~ornAI• d'ltalianın neıriyatı hak
lrında her hangi beyanaij.a bulun· 
· --kı~n imtina etmektedirler. 

Bu neşriyatın ıiyaıl ınanuı he
llijz izah edilemem.idedir. ltalyan 
~ıeteainin if ıaatının Sir Erik 
UU~ondun B. Muaoliniye vaki 
~~Jl ziyaretile alakaıı olup olll)a
~lnıı bil..,eye im~in bvlunmA • 
~ beraber, bu nqriyatın o 
ai1aretin akabinde yapıldıimı da e lnüne fetirmek muvaf;k O• 

• Hanı ajansı muhabiri, bu net· 
li_Y&bn, aon ltalyan notasına in · 
lilte,. taraf andan verilen az çok 
'°hk cevap üzerine, İngiltere ile 
-~~reye devam etmek ,arzu -
llıııcI.n ileri geldiğini tahmin el-
~llir, . 

AINcsAD INGILIZ SIYASASINI 
ITIB.lıRDAN DÜŞÜRMEK 

MiDiR? 

hareket emediiini 
delil addedilebilir. 

göatermeğe 

T aymiı Jazeteıi, muhtıranın, 
ltatyan hükimeti tarafından 1935 
de sorulan bir ıual üzerine .ıeçen 
sene tanzim edildiğini bildirıuek
tedir. 

GiZLi BiR VESiKA ITALY AN· 
LARIN EUNe NAllL G~ER? 

Londra, 20 (A.,,A.,) ...... D.Jt.j Tel
graf ...... ,. dfpı...aılk mu · 
habiri M,or kh 

"Bu YMUcla ..... Wç bir 
nokta t.uhfP•ı•ılda '*-k. bu
nun,.-., Wr .._.. ..... MSıl 
ı~tilim Wı..k .ı.ri. w.. ittule
me .-.ıuu t.tkil d•tktir . .M.v
zuu _...••ika, H..INttittaıad.aki 
İngiliz menfaatlerini tetk~ etmek 
üzere 1935 senesinde teıkil edi -
len J>•kanlar komia7onupa riyuet 
eden mi.iaıe..lekeler d.ai•t mii•le
ıarı B. John Maffey,in l>ir rapo
nıdur. O tarihte ltalyanların fa· 
aliyeti o kadar vahim bir tekil al· 
mııtır ki, rapor neırer;lilmedi. Bu 
rapord'-, ilç dev~t arasındaki 
1 OOf; m\Jabeclgi~n, ltalyan -
Habet i!lerinden ve lnıiliz m.en -
faatlerinden bahıedilmektedir. 

LONDRAYA GôRE HEYECAN 
VERiCi BiR MAHiYET YOK 

Lon.dra, 20 (A.A.) - Re.mi 
mahfet!er, Giomale d'İtatianın 
neJriyAtı hakkında mijtalb beyan 
etmek istemiyorlar. Yalmz mev· 
zuu kha raporun nnredjl~iii· 
ni IÖJlemekle iktifa elmjfler.lir. 
Siyasal mahfeller, ttalya.,a ıue· 

Mağlada aaılarak 
cezalandırıldı 

h 
1900 lira muhit.mmen kıymetli biri 100 lük di~erı 50 likikl adet 

!dama rna kum edilen ve hak. s ı b' d 880 ı· h k · d 
k d k

. h""k"" t . hk antra ır ara a ve ıra mu ammen ıymetlı 20 a et ıey1ar 
m a ı u um emyız ma eme · 1 d · 

since ve !<amutayca tasdik olunan te efon a aynca .t.çık eksıltmeye konulmutlur . 
Umman isınjnde bir U...dto.,, Muj'- Ebiltme 4 - Mart - 936 tarihinde ıaat 15 de A~ka.raaa Posta 
lada asılmak suretile cezalandı - T. T. U. Müdiirlüğünde toplanacak komi.yonda yaprh:.cakm. 
rılmıştır. Bu kadının suçu ~udur: 1-•-kJ"I · -'-~- ·L- t ı ç b ·· ·· 

933 1esl
.nd M wl ;il( n.ııı:: ı erın 111e~ tanl,,IÇ ras ayan ar~am a gunu muayyen 

seı e ug anın ara- . . . . 
kuyu köyü,.~.de çok acıklı bj.r ık,ıya aaate kadar S~wrallar ıçı~ 143 Tel ef~nlar içın de 66 hradan ibaret 
olmuştu. l\.oyden Doğru parmak muvakkat temınat?armı ıClare vez nesme yatırıp alaca'klarr makbuz 
oğullarından Mehmet oğlu Omer veya banka teminat mektubu ile şe.rtnamedt! yazı1ı l<anuni vesaik 
karısı 320 doğumlu Umman ile yanlarınde bulun\!vJu halde mez !:ur 1ko:nisyona mi~,·~cnat etmeleri 
kadının bir 3.şıkı ve 8.şıkının ar - lazımdır. 
kadaşı birleşerek zavallı Onıeı1 
çok acıkh bir surette bopra~ öl- Şartnamc'er /. nkamda Leva ıım Müdi.ir!üsünden, lstanbul Le. 
dürmüşlerdi. Muğla Ağır cez.a vazım Ayniyat m•Javinli~inden par~stz o! .. wal< verilir. (127) (314') 
mahkemesinde yapılan dumşma
larda bu üç caniden Umman'ın Ö· 
lüın cezasına çarptiiiIJmalarma, 
diğer ikisinin yaşları küçük oldu· 
ğundan 24 der :yıl ağır hapse ko · 
mımaianna karar veıilmlşti. {) -
lüm cezası kamutavca -0nn:vlan · 
d.ıığından Umman, Muğlada Kur · 
şunlu meydanında asılmak sure · 
tiyle cezasını ~ekmiştir . .Olüm ıec. 
zası Peı'$embe günü gece fıaat 3 tc 
tatbik edilmişt.ir. 

Umman ceza evinden alının~. 
d~ni merasim yapıldıktan ~onra 
ibret sehpasına çıkmıştır. Cani 
kadın son de.mine ls.adar jtidaljni 
muhafaza etmiş, orada bulijnnn . 
larla helallaşm~, sandalyaya sü -
kunetle çıkmıştır. Ceset giindUz 
saat 11 e kadar ibret yerinde k:ıl. 
mıştır. 

Çarşaf giydiği için .. 
Adanada Salihiyc mahallesin. 

de oturan Yusuf karısı Şefikanm 
yasak hilaf ma olarak çarşaf giy
diği göriilrnii§ Ye hakkında kanu
ni muamele yapdmıştır. 

Posta T. T. B. 

Adccl· 

500 peleriıı 
1500 - 17tı0 takım e1 lı1::c 

955 ,, 

ve levazım 

müdür !üğünden~ 
Muhammen 

be deh 
(55DOl 

(?.}675) 
(15177) 

Muvakkat 
teminatı 

413 
1626 
1139 

Mikdar ~f' mi.ifredat:1e truh~m ,).en Wclleri ~e D.lllVAkkal lem.inat-
tarının mikdarı ,)'U!rnnr' cı yazılı m Uhürlii l<ur.taş nü~une~crine ıöre 
pelerin, elbıse ve kaskt t~cr ayrı ayrı ve kapah zarfla eksiltmeye 
konulmutlur. Her üç eksiltme de 28 tu1'nt 936 larihiııde v~ saat oa 
b~te Ankarada Pa.ta T T . Umu i'l1 Müdürlü~ünde top!e.nacak .\.,., 
Satım Ka.ıisyonunda yapıl::ıcaktır . 

Bu baptaki şartnameler Anka rada l.e..,.azım Müdür1Uğündn n. 
latanbulda Le~azım Ayniyat Mua ,.:ntiğinden parasız olmak verile
cektir. Talipler, yukarıda yazılı terni r. atlar:nı idare Veznelerine 
yatırarak aiacakları makbuz Ye vahııt ı.anunen muteber temi -
nal mektuplarını, ~rtr.ftmttlerde vaıılı vesftik ve tı:klif mektuplarını 
ıartnamedeki tarifat dahilind~ ve ayrı ayrı üç zarf İçerisinde bu1un
duiu halde mezkur tarihe tesadüf eden &ııma gÜJ\İ.İ saı-t DJ> dörde 
kadar mezkiır Komisyon Riyaıeti ne tevdi etme'eri il.in '>lunur. 

teıinin ifp.atmda heyecan verici ------------~ 
hlr~~~~~~~a~~nı~~~ ~LM~Y~ -------------------------

(34 ı) (fl24) 

ınektedirter. A k k di' Posta T. T. B. ve levazım 
RAPOR NEŞREDILMlYECEK, nca en 

ROMADA TESEBBOs müstemlekelerlni müdürlüaünden: 
YAPILMIYACAK ~ 

Londra, 20 (~URUN)~ Rea
.,ıi çevenJer, mabr.m rapgrun n~
rini çok fazla vahim telildıi elmİ· 
yorlar. Resmi tahkikat komisyo
nu kurulmıya.caktır. Romada da 
hiç bir tnebbüı Yl'pılını1atakı.ır. 
Raponıa İtalyan hükilpıetin~ ••la 
tebliğ edilmemit ol.dulu resmen 
söylenmektedir. ltalyan ı•~eti, 
çok uzun olan raporun çok kıaa 
bir kaç hulisaıını vermiıtir. Bun
lann itina ile ıeçildiğinqüphe e
dilmiyor. 

İfpata rağmen r&1>9r ~r~il
miı~e)J\ir. NemıJjlen ~~lar 
l~ilterenin Milletler CeeiJtıipe 
yaptığı yardı111Jann ıarauıs oldu
iu hakkında lngiliz heyanatıaı ta
maıpen teyit eder mah~1ettedir. 

Bulgaristan 
Moskova elçisini 
değiştirdi 

İstiyor Posta ıeyyar ve nak1iye memur larına verilmek üzere yaptırılacak 

Berlin, 20 (A.A.) _ Nasyo. olan 160 takım elbise ve kuketiA28 ~~t .. ~~36 ı.rihinde ve,.., 15 

1 l·st p ··ı · ·· t ·ı k de Ankarada P~ T. T. Umumı Mudurlugunde toplanacak Alım, na sogya ı aro oı, mus em e e . . . 
siyaseti ofisi şefi binbaşı Schoec. Satım Komısyoıwndfl açık ekıdtm e'J )'•pılacaktır. 
kel, müstemleke cemiyeti buzu . 160 takım elbiae ve kasketin muhammen kıymeti 2760, muvak-
runda söz söyledi~i $Jra(ia, altmJŞ kat teminatı da Z07 ıiradır. 
yedi milyo.n nüfus? .olan bir mil- Taliplerin mezkur tarihe rastlı yan cuma günü muayyen saate ka
let ufak bı~ saha !Qınd~. bunalır· dar sözü e en teminat parumnı idaremiz veznesine yatırarak ala-
ken bazı mılletlerın mustemleke g ç b · k ı ·ı · · ·ı · h ~ h ı· e el 1 · cakları makbuz veya kanunen mu te er banka temınat me tup an e 
arazısı ı e ış ag a ın I! me en ~ . . . 
tabiatin hilafında bir iştir.,, de . tartnamede yazılı vetatlıı yanlarına alarak mezkur komıayona müra-
miş ve sözüne fHjyle (jeVam etmiş- caJtları lazımdır. 
tir:. "Yab~ılılnn miWt~m1leke · Bu b•ptflki şartQ1.meler1 Anurada Levazım Müclürlüğüııden, 1 .. 
lerine el koymak jat..emiymı.ız. Yal taabulda Levazım Ayniyat MWlvi nliiinden paraııs ot.rak verilir. 
mz kendi malımız olan müstem · (342) S2S) 
lekeyi istiyoruz. Sade ekonoroil< 
zaruretlerden değil, fakat ayn; -~------...,.,,.....-.-.---...,......,.,...---T>'!.,.,......~----------"'!"-• 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

7Aımanda Alman hP._vsivet ve şere. 
fi namın3, me~n'.'ı malımız olan 
müstemtekelerin iadesini isteme
liyiz.,. 

• ;uJ a 

INGILIZ DONQMASI llDEllZDE IEYI 
TESIL EDiYOR? 

Londra. 20 ( A.A.) - Alman 
ajansı bildirivor: 

tşçi muhale! et partisinin, a. 
vam kamarasında gelet!ek namr. 
tesi j?'iinü 800 miJyon isterlin mü. 

1 - Eldeki vıuıflarına uyjun ''650,, kilo ince ve "650,, küo 
kalın ı-arı sabunlu kösele ''250:, Jlilo kesilmit ~ahmalık k&JfJ 
"GŞ,, kilo ıiyah vakete açık eksiltme usulile 22/ 2/ 936 Cumarte9İ 

günü ıaat 10 da ••tın alı11atcAl>tır. 
2 - Sarı sabunlu köselenin inc;etinin bir kiktuııa "200,, ka • 

lınına "220,, zaltma kayı§lftll "240,, vaketaya "JSO,, kurut deler 

biçi!miı tümünün ilk inanca. bahaıı "31S,, fü adan ibaret bulun " 

m\!ttur. 
3 ~ Bunlara ait şartnameler s:ara11z Ankara Jan:larma C.a. 

nel Komutanhiı kurağındaki komi:Jyondan verilir. 

Sofya, 20 (A.A.) - Bulgaris- temmim müij;ıfaq tah~i&atı hak . 
tanın Moskova elçisi B. Mihalçef kında yapılacak müzakereler sı
geri çağınlmışbr. Yerine, Millet- rasmda vcreceili aleyhte reve, po. 
ler Cemiyetin<fo Bulgar daimi. de· nanmanm Akdenize MiHetler Ce
legesi ve Bulgaristanm eeki An • ıniyeti menfaatma rlei!il. !n(!iliz 

lond,., 20 (A.A.) - Taymis kara elçisi olan B. Nikola Anto · enınf'ryalist ~Jll~rl:"tı'T için ~önd~-
~~1ıeteıinin Romadaki muhabiri nof tayin edilecektir. . rHdiiH.ni seben nlstrak gösterece. 

4 - ElsıHtmeye si ı mek ifı: yenlerip ilk ı~miJt•t ın•kbuz veya 
banka metkubu iJe eksiltme gi° n VJ •:Oaliodep. evvel Jıomİf,.,... ı diriyor: Yakında Belgrad'a tayin edi- ği hildirilmektedir. 

Ba len Prağ elsisi Deçko Karacofun }[ecliste petrol ambatjrosu me. 
ti . zı kimseler, lngiliz belgele- yerine Bükreş elçisi B. Popof ta- selesinin de m\i7.nkerc edileceği 

hq vurmaları. "UJ,, (514) 

··'::: Ciornale d'İtati•da neıre • yin edilmiştir. zannediJm~j{tedir, 
l eıini, İngiliz ~ht bakanlığı Yozgat ı·ıbaylığından• 

4i)'&ıaaını itibJndan düt\U"meğe J l b l T h • ı M •• d •• } •• v .- d • 
"-tuf b' bb·· 1 ak ıAkk. s an u a sı u ur ugun en: 'hnelrt ır teıe us o ar le a 1 •• • • • w • Yoııa~ memleket haıtanesi için salın alınacak 2j ~0111de lilt23 
lae • edlrler. Bununla beraber, F~nerde Tevkıı Cafer ıuahalleıuım Kıreçhane ıokagmda 38 No. lu lıra muhammen kıymetli madeni eşya ile 1950 lira muham,;qen tt.. 
aai:~llen. ınuhtirJldo, ln~~lt~re - Vaıil oilu l'loantiy• aid bir ev ve rğiye olan borcundan ötürü ~htili dellj ~ı dolapları, ka•a, b.ukül. ıö!ıeıia ameliyathane liqabaıı ve 
'1 ı~.,tançle, kendısını bu emv•I kanununa tevfikan •atılm.ıc ijJere 20 - 2 - 936 •ünleıqç.İ~· a7nu iki kalemdeıı ibar.:t Pathır fırını, hı.•ta batkillü .-urlJk ,..., 
e ~~~tin ltalya l•raf ından İ! - dın itibare~ müzayedeye çıkarılın l!lır. ilk müzayedeti 11-3-936 retile 26 - 2 - 936 çarşamba günü saat on dörtte ve Y 9z1a\ Vi• 
.: ıae Muh•lefll!t ~tıneğe mtç}mr 1\inlemecinde ıaat 14 de yapılacaiından iıtekliJorin mal aandıjına liyet D•inıi Encümeninde ihalesi yapıhtHlk uıere ckıi?bne71 ko-
~,.;c: m.enfaatlerı o~~a~ıiı ~ ,, ntıracakları % 7:5 .temina_ı nı41-kbu ~ltri!e .qıüza71Hfe gijpü ve fa~J. aqlmu!tur. . . 
t~re . '-muının, bıl~ıa lnıal - 1qal'1ı»at e.1Jll4k ııtıyenlerııı her ıün Fatıh Kaıaaı idare Heyetıne TahpJ~1ın t~r••li öirt;nm~k üzere ht.nl>ul Aqkara, Yoaıat Sıha..ı 

nın mr:nfaatpereıt ı~bepleHe mür~tlarr. (953) MüclürlükI.ri~ müracaatları ilin olunur. (923) 



ABONE ŞARTLAR/: 

lıleımektıt1.mlZ.<k 

Jabucl 19rlen 
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YAZ/ VE YONETIM YERJı 
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Istanbul Gümrükleri Satış Direktörlüğünden: rs~~~·~"" Ba~;~j;,!"'j
1 

M.K.N. 

4571/ 170 
4570/ 169 

3829 
4699 

4593/ 192 
4579/178 
4578/ 177 

4575/ 174 

4641/ 240 
4602/ 201 
4595/ 194 
4573/172 

1126 
4386/143 
3733/ 44 
4368l166 

545 
1127 

260/335 
4302/.142 

41937.115 
3599 

( 4)14/58 

~~15/59 

4019/ 63 

4022/66 
2324 

2512 

3987. 

3989 
2168 
3903 

3991/59 
3990/58 
3982 
3985 

3295 

Ağırlığı 

K. G. 
314.00 
193.00 

150.00 
275 adet 

860.00 
26.00 
18.110 

244. 

3.500 
3.400 

340.00 
2764.00 

16.00 
183.500 

98.00 
2323. 

76.00 
47.00 

28.00 
255 adet 

178.00 

1.550 
93.00 

2749.00 

120.00 

1347.00 

589.00 

13.500 

66.00 

80.00 
33.00 

18.00 

5125. adet 

5.55 
3.700 
0.800 

50146. 
19.00 

153.00 

433.00 

216.00 

ihale günü 2 - 3 - 936 

Kıymeti Markası No. Kap C. K . ad. 

L. K. 
94.20 

193.00 

75.00 

GAS 

HS 

AHE 

2087 
1333 

1334 
4 

s. 1 

,, 2 

,, 1 

Cinsi etya. 

Adi pırınç borı 
Toz tuvalet aabunu 

Porselen Elektrik D:iy. 

138.10 Demirbat etyadan olup listesi mezat kayimesine bağlıdır. 

68.80 
228.80 

1738.56 

247.66 

252.00 
81.60 

153.00 
829.20 

121.07 
2752.50 

91.92 

5807.50 

1140. 
70.50 

1514 

116.89 

239.24 
94.80 

372.00 
302.3!} 

480.00 

134.70 

141.36 

54.00 

117.00 
83.00 
86.63 

57.60 

1896 

75.83 
155.40 
57.60 

' 252. 

285.00 
137 

649.50 

69.12 

ihale günü 9 - 3 - 936 

bila 

A 
AA 
ss 

bila 

11 
11 

56 

,, 
Bavul 

,, 
s 

ihale günü 11 - 3 - 936 

adres 9907 B. 
P P. 91 ,, 
Bili 
JDZ 

bili 

" Ç. 
ihale günü 13 - 3 - 936 

FE ME S 109 S. 
AZB 224/ 226 ,, 
OG 2 " PANAR 9376 

ihale günü 16 - 3 - 936 

H H 1/ 2 S 
Karako 110 ,, 

9991 
bili bili ,, 

10 

1 
1 
1 

1 
4S 

1 
3 
1 
1 

2 
1 

1 
Demir bat etya olup l :stesi mezat 

ihale günü 18 - 3 - 936 

EHJP 2923 S. 
Bili. bili • 
OA 2243 • 
bili bil& • 

İhale ıünü 20 - 3 - 936 

sw. 3594/ 

so 

POE 

FRCO 

359!> 
501 

547 
6251 

6259" 
2321 

• 

Bağ 

s. 

,, 
ihale rünü 23 - 3 - 936 

AST 1062 
" 

PACF 2125/ 1 
" 

BH 51716 ,, 

BH 51715 s. 
ihale fÜDÜ 25 - 3 - 936 

DCA 5085 

AXC 

Bili 
RS 

5105 

279 

bili 
100 

,, 

p 
,, 

ihale günü 30 - 3 - 936 

Bili 
LH 

CICE 

AL 

ZF 

bili 

10 
2 
278 

279 

438 

p 
s 

,, 
,, 

8 

1 

• 

• 

2 

47 

9 

1 

1 
1 
1 

1 

21 

1 
ı 

1 

1 
1 
1 
2 

3 

Bot oksijen tüpü. 

Deri el çantası 
Gümütle müreddep .. el ç~ntası 
Boyalı pamuk mensucat 

• 

ipek kadife manto 

müatamel elbise ,, 
Kamyon tase aksamı. 
Çiğ kahve. 

Selleloit dolma kalem. 

ipekli P. mensucat 

Pamuk ,, 

Binek otomobil maa yedek ak-

sam. 

Dolu sinema filmi 

Boyalı hasır resim koyacaiı 

ipek itli yatak örtüsü. 
kayimeıine bağlıdır. 

Merserize P. mensucaL 

ipek örme eıarp. 
,, Sıuıi iplik . 

Demit ıemi ç~pası. 

Suni ip* ipliti. 

Boyasız demir kaba mamulat 

lap:rtosuz boyalı vernik 

ln'ikis feneri. 

Cilalı pirinç musluk.' 

Ağaçtan portatif karyola. 

Cililı pirinç elektir aksamı ile 
beraber. 

Pirinçle müzeyyen aiaç masa. 

Dolu gramofon plağı Polis mu-

ayenesi alıcıya ait. 

Terbiye ıörmüt kaplan derisi. 
ipekli pamuklu dantel. 

Dikilmit İpek örtü ve çanta. 

Çam tahtasından gaz sandığı 
Dolu Sinema filmi. 
Liatik ayakkabı ökçesi. 

Çel!k gramofon zenbereği. 

Haaır ~:ıpka tcridi. 

1 - 1549 S. KAN. mucibince yukandaki etya üzerinde yazı!ı . ıünlerde ve saat 13,5 da Satıt Di
rektö•lüiünce 2490 S. kan. hüküm leri dairesinde açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Ülkeye ithal için alıcı çık mazsa aynı celsede yaban i!lere götürülmek prtile alıcısına satıla
caktır. 

3 - isteklilerin yüzde yedi bu çuk pek akçesini gösterir mak buzlarla beraber peıin para ile mal 

almak iatiyenlerin erbabı ticaretten olduklarına dair ünvan tezkereleri ni veya ticaret oc:lası veaikalannı 
Komisyona göstermeleri. 

4 - Petin p&l'a ile mal almak istiyenlerin ejyanın bedelini tamamen ve vaktinde pey olarak ya 
tırmalan. 

! ! ,. ..,., 
iı ~ 
~ ! 

Küçük ilanlar 
ZAYi - 2791 Sicil ıoför ehliyeuıı

memi ve 4027 sayılı otodaki karneııd 
ve 1935 senesine ait sıhhi muayene cul 
danımı zayi ettim. Yenisini alacağnndall 
eı:.kisinin hükmü yoktur. (V. N. 13784) 

ZEKi 

BUYUK BiR ALMAN ANONl.ı 
i lı 

~ I Şl!U~ETi - Kimyevi maddeler üzeria' 
~ I de mütehassıs bir fabrika Türkiye içill 
~ ı bir umumi vekil aramaktadır. Arzu e -

MECMÜALAR~ HA~'1NDA: / f ~::;;::~::::pi:~:~:::~:::.: 
Moda mewmualarımızı gören Sa .f LETLERt - Meıhur bir makine fahri

= = kası Türkiyede gayyur bir vekil istemek 
j yın Bayanlar okuyucularımıza biraz~ tedir. İstiyenlerin mektupla "V AKIT" 
~ izahat vermemiz tavsiyesinde bulun.: 
j dular. Bu arzuları yerine getiriyo. ~ evine müracaatları. 

\ ruz: f --------------f On altı sahife ve daha fazla olan i 
~ ~u mo'!a mecmuaları güzel bir renk.f 
€ 1ı kap içindedir ve her sahifede üç l 
! dört resim vardır. Bunlar hep ayrı(. 
f ııyrı örgüde ve ayn ayrı biçimdedir •• 
i ler. ( 
f Her moda mecmuasında bir de pat.: 
~ ron vardır. ( 
f FiYATLAR: -
i 

I 
i = i 

i 

i 

Haftalık mecmuaların fiati pat. 
ronla beraber 25 kuruıtşan batlamak. 
ta 15 günlük ve aylık mecmualarda 
• ki, bunların hem sahifeleri hem 
resimleri fazladır .• 7 5 kurup kadar 
çıkmaktadır. 

Şimdiye kadar memleketimizde 
i ptronile birlikte bu kadar ucuza hiçf 
~ bir moda mecmuası eatılmamıı ve 
{ §İmdiye kadar hiç kimse bir mecmu. 
E adan bu kad:ır istifade etmemittir. 
( Beyoğlunda bir patron i~in kira be. 
= deli olarak ı \ira alındı."; ı ve bir 
f mecmuanın ıh bir oka:.!ar fiata satıl • 
j lığını bilenler ve görenler Beyer 

ı 
.noda müessesesinin çok şık ve zarif 
modellerle dol ı olan mecmuaları ve 
bunların fiatları kar;wında hayret. 

İ terini gizliyememektcdlder ! 
i EL iŞLERi: 
i = 
i 
l 
i 

l 

du me.:muahr daha mühim ko.: 
laylıklarla doludur. Beğendiğinizi. 
modeli çızdırmak için dotaımağa Vl" 

::ğri büğrü çizilenleri işlerken dü .• 
zeltmek için üzülmeğe meydan kal ; 
mamııtır. T~bii cesamette ve eczalii 
kağıt üzerinde bulunan modeli iste. İ 
diğiniz kumaıa tatbik ederek ütüle.İ 
yince, kumaıı itlemeğe hazır bir va · 

ı:ı 

ziyette görmektesiniz.. Bunların da~ 

fiatları diğer moda mecmuaları gi-'i 
bidir. ! 

MEMUREMIZ: ~ 
Muhtelif lisanda, örgü ve dikit~ 

itlerine atina olan memuremiz, ıize § 
bu mecmualarda gördükleriniz hak.~ 
kında istediğiniz izahatı vermeğe a. '! 
madedir. ~ 

Beğendiğiniz modelin örgüsüne.~ 

nasıl bat!anır, patron nasıl kulla.~ 
nılır, bunlar bir araya nasıl getiri.~ 
lerek dikilir. Bütün bunlar hakkında~ 
lüzum görenler malumat alabilirler. j 

SAYIN BAYANLAR: ~ 
l Salonumuzda teıhir eylediğimiz l 
= bu mecmua modellerinin az zaman .~ 

=l -~ ı:la birçok Bayanların üzerinde gö § 
_=J ·üleceğine emin olunuz. bu itin ti.i, 

1 LAN ---Ayazağa kariyesinde Cendereci MU' 

bittin vakfından Cendere boğazmda 
Kanlı derede icarei vahideli 100 dönildl 
arazi ve vakıf çayır icareye verilece • 

ğinden talip olanlar Beyoğlu Evkaf dr 
iresinde mülhavaga kalemine milra • 

caat etmesi fazla maHimat almak isti' 
yenler Kihtane kariyesinde vakfı mel'" 

kur mütevellisi Ahmet Şemsettin. (~· 
No. 13582) -Milli Mııhrulı:at Türk Anonim Şirketi 

Hiaaeda .. lanna 

Şirketimiz hiıs darlar umumi heye· 
tinin adiyen 18 mart 1936 çarıam~ 
günü saat üçte toplanmağa daveti ka " 
rarlaştmlmııtır. On veya ondan fa.ıta 
hisseyi hamil olan h'ssedarlann topla.,.. 
ma gününden bir ha'tıı evvel hisse ıe
netler'ni bir bankaya veya ıirket ve• • 
nesine bırakarak duhuliye varakası al
maları ve yazılan gün ve saatte şirket 
merkezi olan Havyar hanında 11 nu " 
maralı dairenin ikinci katına gelmderl 
r'ca olunur. 

Meclisi idare 

Ruznamei mü:ı:-~erat: 
1 - 1rhre meı:lisi ve mürakip rapat" 

lannın okımması. 

2 - B;Hinço ve kar zarar h~sapları ' 
nın tetkiki ve idare meclisinin ibra11. 

3 - i simlerine kur'a isabet edecek Of 
azanın yerine yeniden intihap yapılrıır 

caretile m~gul olanlar işlettikleri§ J bu güzel yünlü elbiselere mühimce~ 
~ bir. kir almadan size satmıyacaklar. ~ ,. - sı. I dır. Bunu bizzat ve kolaylıkla yap.~ 4 _ 1936 seneıi ic;in bir tVÜrakip ifl' 
: mı§ olmanız sizi maddeten müstefit j tihabı ve ücretinin tayini. 
===-·= edeceti gibi manen de büyük bir~ (V. No. 1878ı) 

haz duymanıza yardım evliyecektir. g 
E_=_-_- HAYRET ETMEYiNiZ: ~ -----------~ 

Havanın fena olmasına rağmen~ , Yeni cıktı 
~ moda mecmualarını yaptığımız kü . ~ E S T r' T • K 
i çük salonu birkaç yüz kişi görrnüs~ 1 E. 1 
f ve mecmuaları almrıtır. ~ 
~ iki gündenberi azalmakta olan~ 
l modellerin yeniden gönderilmesi i. ~ 

Suud Kemal Y etlıin 

5 - Pey makbuziannı kanunen 
Yalnız ihale günleri saat 13 e 

muayyen zamanda Direktörlüğe göstermeleri ve her ıün pey alınır. ~ çin . Be:er müessesesine telgraf dahii 
kadar vemece pey akçesi kabul e dilebileceii ilin olunur. (908) E çekilmıt olduğunu bildirmek model.~ 

Dün ve Yann Tercüme kiilliyatı• 
nın ellinci eayıaı fiyatı 25 kuruftut• 
Dağıtma yeri V AKIT Evi - Ankart 
Caddesi İstanbul. Vakıt'm Türkiye-

Altına İcra memurluiundan: saat 12 den 13 e kadar Çenberlitatta 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve para- Tavuk pazarında Mcsib pata ıokatın· 

ya çeft'ftmesi mukarrer elbise dolabı ve da 15 numaralı mara.pgoa ömerin dük· 
komodin ve Kire 24-2-936 pazartesi klnr önünde hiriTıcl acık arttırması fc • 

İ !erin gUzetıiği hakkında size bir fi.! nin her tarafında bulunan satıeılardl" 
: kir verebilir. i .____ dan isteyiniz. 

ra lalmacağından isteklilerin mezld\r ) Salonumuz 1 den 5 e kadar açıktır. ~ --------------~ 
giln ve saatte yerinde huır bulunacak • V AKIT :vurdu • 1stanbul: Anka.~ 
memuıuna milracaatlan llln olunur. (V. \ ra caddesi. Telefon 2437 ~ 
No. 13788) ~ıtnı1t11111ıııııı11tııt111ııııı 11ıııııı111......,1111••1111F. 


