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Son çare: Habeşlere yardım mı? 
- - -

laglltere Habeşlere · sllib ve 
para vermeyi dişlalyor! 

Bomba ltalyada lngilterede değil 
Edenle Grandi 

patlamış! 
!!:ttada bir: 

Dünya 
toplu 

• 
sıyasasına 

bir bakış 
Giornale d'ltalia'nın 
ifıaatı: 

Giomale d'!talia geçen ilkbaharda 
bir İngiliz nazırl.ır · ı'misyonunun hazırla 

arasında konusma 

dığı gizli bir mı • neşretmiştir. in - lı. 
giltc:-e kabinesi b .l Komisyonu Habc:.is
tandaki İngiliz - İtalyan menfaatk : İ · 
nin tetkikine memur etmiş. Komisyon 
tetkikatı neticesinde İtalyanın Habeşis
tanr kendi kontrolü altına alması tn -
giltere imparatorluğu için bir tehlike teş
kil etmiyeceğine, eğer günün birinde 
İtalya Habeşistanı istila edecek olun>a 
İngilterenin (Tana) gölü mıntakasım 
abrıası imparatorluğun menfaatlerini 
muhafaza bakımından kafi bir tedbir o
lacağına karar vermiş. 

Yaptıkları konuımaya büyük e
hemmiyet verilen ltalyanın lon· 
dra elçisi B Grandi ile lngiliz. Dıs 
Bakanı Eden. 

Giornale d'italia'nın bu sırada bu 
tarzda ifşaat yapmasının sebep ve ma
nası nedir? Bazıları bunu izah ederken 
ingilterenin arsıulusal siyasada itimat 
edilecek bir devlet olmadığım ateme 
göstermek, bu suretle ~imdi Habeşistan 
ıncselesinde italyaya karşı tngiltereyc _____ <_Y_a_z_ıı_ı _2_n_c_i_ı_ayfada) 
::nüzaheret eden memleketleri bu siya -
ı.:ctlerindcn soğutmağa çalışmak mak -
.:adı ileri sürülüyor. Fakat bu propa -
ganda maksadım daha başka türlü tef· 
Sİr etmek te mümkündür: ltalyanm Ha
beş macerasına atılmadan İngiltere ile 
iyice anta1mış olduğundan dolayı Mus
Boliniyi tenkit edenler çoktur. Bu tür
IU tenkitler İtalyanın dahili cephesinde 
de eksik olmasa gerektir. Onun için 
Giornale d'italia'nın neşriyatında: "f -
talya Habes işine 1ngilterenin siya -
Bi durumunu anlamadan girmiş değil · 
dir. Fakat bu devlet sonradan siyasa .. 
111nr değiştirerek italyaya karşı fili mu
lcavemet tavrı almıştır. Bunda 1talyarı 
hUkumetin:n bir kusuru yoktur.,, Ma
~sr da görülebiJir. Bu türlü bir itizar 
tse daha ziyade Mussolininin İtalyan 
CflcSrı umumiyesine karşı kendi siyasa
lını müdafaa ihtiyacı duyduğunu gös • 

Başbakanımız 

Barış mabedinin 
ten1ei sütunu 

Herr .ot'ya göre Fransız
.Sovyel and aşmasıdır 

Fransız meclisınde 
Almanyadan 
bahsediiıyor 

Paris, 21 (Kurun) - Bugün Fran -
sız meclisinde çok heyecanlı münaka • Baıkaları olimpiyadlara gidiyor, fakat kadınlı, erkekli böyle hazırl• 
şalar olmuş, dahili meseleler ve Fran- narak. (köşede: Bize değerli görÜf lerini anlatan B. Seyfi Cenap). 
sa - Sovyet Antlaşması müzakere e -
dilmiştir. 

Sovyet antla§tllasmı müdafaa cc!en 
Bay Herriot bu arada Almanyanın va -
ziyctiııe temas ~erek §Öyle demiıtir: 

Ah Olimpiyat! 
"Spor q.apıgoru~ dige 
kendimizi aldatlqotuz,, 
"Sen git.. Fakat b~n de Q.i~eyim!,, 
Olimpiyatlara ~itmeli mi, ~itmemeli mi, eidiıe,cekse 

kimler gitmeli bahisteri etrafında konuşma/ar 
(l'a:uı 10 n~u Sa,..,fq:fn) 

"Fransa ile Almanya arasında derin ---------------------------
ve samimi bir uzlaşmanın şayana te -

Balkan konseyind~ 
Andlaşma karşısında Bulgaristanın 

takip ettiği siyaset tetkik edilecek 

menni olduğuna hiç bir kimse benim 
kadar kani değildir. Almanyayı Cenev
reye kabul ettirmek için çalıştık. Bu bü· 
yük milletin Cenevreden çıktıktan son • 
ra, müşterek büyük esere teşriki mesai 
etmemesinden dolayı cndişelenebiliriz. 
Almanyanın Ccnevreden çekilmek için 
gösterdiği sebep, silahsız olması idi. 
Şimdi tekrar silahlanmış olduğu halde 
de, avdettcn imtina etmektedir.,. Balkanlar arası deniz seyrüseferleri Konferans, Balkan Antlaıması dev • 

Herriot bundan sonra "banş mabe . meselelerini görüşmek üzere nisanın 22 ıktleri arasında olacaktır. 
dinin temel sütunu olan,, Fransız Sov- sinde lstanbulda bir konferans topla - Balkan antlaşmasının gelecek ekono • 

(Lutfen aayfayı çeviriniz) 

tcrir. 

. ltalyanın harp masrafı: 
_İtalya hükQmetine Habeş harbinin mu· 

tıp olduğu masraf günde orta bir he -
aap ile ( 400,000) fngiliz lirasıdır. Bu 

ASIM US 

yet paktının emniyet siyasasının mü • nacaktır. 
~bpg~rmu~~~u~du~~------------------------~~--?-

.. Başbakan gener~ı ısm~t !nMlı •. •Öy~~";;~uT~~~~:ıETLI "0· Hangisi kazanacak. 
dun. Perapala~ ot:lı~rlc . ıstıc~hat Meclisteki diğer münakaşalar bazı • · · • · 
ctmış, ak~am t!zerı SıJ):lhı ocagına istizahlarda bulunan saylavlarla Başve- • • ·• · A 

giderek biniş ekzersizleri yapmış. kil Bay Sarraut arasında olmuştur.. . Ras Mulugetta dıyor kı: Sevkulceyşı 
(Sonu Sa. 10 Sil. 3) tır. Sağ cenah saylavlanndan olan ıstı - · 

?ah sahipleri pazar günkü tezah~rata bir ric'at hazırladım, fakat .•• .....__ ____ , __ _ 
B.IZILOBDU 

On sekizinci yaldönümünde 

'TIÜsaade edilmesinin kanuna muhalıf ol• 
duğunu söylemiş ve hükumeti komü - • •• R ·S - R V 
nistlerin ve sosyalistlerin esiri olmakla Bır habere gore as eyqum, as n..assa 
i.tham etmiştir. (Sonu sa. 2 sil. S) kuvvetleri QÇ 'VfJ SUSUZ kaimışlatdır . 

Fransız meclisinde 
ltavga ve tokat! 1 

<tkincide. Son habcrlc ı· ımv• 

1 Tavla 1 

1 Müsabakamız 
Bütün tafsilat son 

sav1fam1zda 

_, ,,,.,,-. 
~!:~ 

l · ·:ft ~e~-:ımuz Sovyetlerin Kızıl ordusu yarın 18 inci yıl Jönüm#Uriı 
4ttiQyaı::Qktır. Yukarda bu değerli ordudan bir &Üvari hıt'aaını görü
l'orıunu. Diğer resimlerimizle, bu husustaki yazımızı 9 uncu ~ayıla-

- m,;zıda bulacakaını:z. . ----- - -- -- · · · ._ ____ ..__..._ _____ _.! 
Karıı karııycı lıi hmanAn Ra Mulugetta Marqal 1laloıfio' 

' • - - - · - • .(Yuıu 10 uncu u1.l(a4&)]' 



Habeşistanda çarpışmalar 
daha şiddeti neçek' 

Ra Mulugeta kendi.sini mUdafaa edebılecek 
emin bir yer arayarak geriley r 

rdüncü bi.r kolordu yola çıkb 
ileri hare - ı Oçüııcü ve ••~t halyan W 

"" ... tatiklerial bil • ordularına menıup üç fırtta bu • 
_..kacla niıa- ftiD ı.a. •• •*""• "-'• Alall 

• btlu ...... aiealdar de· dai ıilıileıinin 20 kilometre ka • ••••iia• ltalıaa motörlü dar yalunıaa yald&flllıftır. kel,.ın 
\e '*«leri bü1ük 1ıatt.ı.n A .... ve il.il,. Malla · 

.. , .... •I snsht ... rmı ihtiva eden ıenit araziyi it• 
._...,. il ( ) - 0...- Af- ,.ı emıq WunmaMachr. Amba 

W.rclu Aradam muharebesinden beri 1 • 
llllliıllıl• ..... 11111•-ıtl •-___ , ......... .,.,....,. taı,anlana iflal ettiii arazini 

....... J'tl ....... ..,1 ---- U .. 11 ._.... ... ta • wbai aatiQeti 2.000 kilomet-
re murabhasclı•. Ve çok miihiaa 

- mevziler ve ıevkülce.n noktalan 

er· ateşli! 
Almanya ile Lehistan ara11ndaki eni temas 

-111 ... a.tı .... p sı • deki 
fikirferintlen ortaya siiriilmiiş 

rıda,. 21 (A.A.) - Matill ~ yaptıkları mülikatltır esnasında 
-k!ıilitia ltoma aıaliabfri, l.ellt& • Tuna Avnıpasr hakinda ileri sür • 

..ınnt Roma elçisi B. Wysoukiiıin dükleri ltalyaıı noktai nazarıma, 
"I • ~ Itati edil • Abnanlarl& IAhlilet tarafından 

mik -..,mm BeJcntur tupllnmam. 
• ._ clit-eklptrln aınctı Bir to,.. 
lanb yapdaalttır. 

* .. 

..... JUll!llttfilılıMlaıi( Bill~ari .. 
tanm takip ettlii IİpactİD im . 
konley toplqtıuntt.- bilha11a tetkik e

-,.IMt NAltı ii 01. 

ete 16Çirlllllittlr. 

Yeni Yunan 
kabiaesiai 

Gene Bay Demjrcia'i• 
luumak ihtimali var 

-ıore 
• • 

cı e ı -------

t mes'ulrnuş! 
Paiıı mil•aiefa•••flfı 
'°"-' g.tlil 

Londra, 21 (A.A.) -..... Havası peki.ttatarlet hakıtmda da bf!J 
aj&Mı muhabirinin, itimada de • ,......,. ""aııMııt cal"8ıit_.,. 
ğer bir kaynaktan habe aldktma dirmiştir. 
göreı dış_ işleri bakanlılt eksper · 

1 GiZLi RAPOR YES 
lıari, Habeşistanın, mutaarnz dev· ~TRAFI~ 
lıete karşı ~aphiı mücadelede Londn\, 21 (J{UR.101) -
aıuh~ o- sHa v.e mühim yad--.n•<*n ... ıapor 
matı '9Dlek •etillli. lenf ıiııe leıi &.mı~P 
yardım edilmesi için alınması m~ UY.andınnŞJr. B Edenin · 
nasip olan tedbirleri tetkik etm~ vereceği N olmUs~ dıılıi bu; ..... ,.. ............. 

IU*'-~ b\t ettsperler bi teknilt cihetllııDılit". !fea 
lll anda Wc ekonomik ;yardım saylavm istiıahına..gazarteai 
,.. tetkilli:;laı •lfl.llli•rter. eevap .... .- · 
HAIEŞl!T K1tEDI YE" Bu raporun, yalın Habef 

nantt . selesinin bazı safhalann;lan 
Londta. al tll.A.)- - Slıtr fW iti&,•• &akrib191Loıt ikt iMiM 

zetesi, tn,gtliz mahf~llerinin a~a • oldüiu, "Mahr.enı işaretini 
liJ• w oıdıtya yİJffllt-' tedarik' ğı, onun altmda;dat"'R1°_,~ 
için Habeşiştarm kredi veriltnesi. paratorluğu hükumetine 
nL ttklif '9tmek ~·ttnıte odlt.tkla itıa...ım );tlDlı ı.ı..,.. 
•••lj\waaı.olan btaıaaenı lenmektedir . 
leklRla mlllt .... taltall edecelt Bkııaporu ne~n.~•' 
pa- olnuubflaı. bildl-elctedir suai hiç bir itiraz dermeyan t 

ı...ı., zı _. HUkô memekle. beraber, bunun sırf 
mltbı ~--.ı: bir yar hancı bir gazetede itpat. .~!IJl'JI 
dilll m-leaiıdi nıı ı f<>laıak tet yetinde yamlar Qiklıut ohlı• 
kik eWmuıllW. olljt.lilldlriliynı layllile. neşrinin, tehlilllti bi9 
.ıa '- A. sal teıfkil edecetl 

bulunultnaktadır. 
90mfN INCJt,.mtl,_..TI.~ 

IT~Y.AYl r,ttr.l'USmt 
1na3 

Deyli Telgtal diJor kiı 
iL GaJdçı ..... hare. ___ .., 

dOlay! tebrik eüneU41Jr, 
thgiltereyt ~ı b"itat 
miltee!sir etiniŞtir. ttal~'8n. 
na, tngilterenin ?diJietler • 
ti paktını ~ devlete ~ 
nevrede kaışf dumrkea, 
pllnları taldb t*me.diti hAlll .. 
parlak bil'! delll .erilm!f OllD.llP 
d1P: 

-evveOO ~ tnt~..., 
rait, MUtmiı\etth rllıohi 
men neşıedeceii bildilil(vcs. 



iıaretler 1 
~ra kaplı kitap 

:"'~~;::.:::°!°..:1~ llVBD Celft Jedil Merkez Hüseyin icn suiistimılil 
""olan bir qık luılinlle azanan ' • atlayıp koşunca •• 

1'ırr, tec:riiWi bir ulıa ile ltar-' p k . . k H k . . redde-
~ .. Kliltiirii iidiin, teeriibe-1" ar n oteJının a- 1utuldu. p.,,.a carptı a yerım 
,.,_..z.~.;:,UtJe alon ihti ·i sasmı sovmaktan •. 

1 

mı, yoks"? . den suçlunun itirazı 
-.. Bııntlan elli albnıf aenc ev-1 Merkez Hüseyin adlı bıiri po • 

~ ~~ tlalaa .~im . 3 buçuk gıl. hapsedilece. it; lisçe tüzeye getirilmiştir. Merkez Varit görüımed;, Şimdi 
~111,u,enmu Jalaa bayiilı, Ja- Katina beraet eıtı Hüseyin, Beyoğlunda bir tram • duruşma deoam ed!qor 
.,,,,~i. Günden ııiine ba mala- ' vaydan atlamış, koşarak giderken tstanbul ağırceza dairesindeki 
-. "6til.,rnefe batlaJdar. iki Bir müddet evvel Ayaspaşa • halinden şüphe edilerek, polisçe suiistimal davası, lstanbul ağır . 
~ biiyüldüiünclelri ıeltalüer daki "Park,, otelinde bir kasa soy- tutulmuş, üzeri aranmış, bir kaç ceza hakyerinde son safhasına 
..., -...,., 6iiyiilıliiğünü altlılar, mak hadisesi olmuş, otel kasa.sın- yüz kuruşla bir de çanta bulun • geldıiği Sirada, suçlulardan Dik . 
""'- dalta Jıii9iitlüler... daki parasından bir kaç yüz lira- muştur. Merkez Hüseyin, tram · ran oğlu Herant Manavyan, hak
i....__ il~ .antim, santim boy. um eksildiğinin farkına varan o- vayda yankesicilik fiian etmedi · yerini reddetmişti. Bunun iizeıine 
-....,.,. lıaybettiler •• ,, telci Aram, polise baş vurmuş, ğini, bu bir kaç yüz kuruşla çan • duruşma, olduğu yerde durmuş, 
t. alaleri önce sadece bir mü· bunun üzerine a.raştmna yapıl • tanın çalınmış olmadığım, kendi· red istidası genel sa''amanlığn 
'~ti ıelrlincle Jinletlim. mış, şüpheler kendi üzerinde top- sinin namusile kazandığını söy . gönderilmiş, sonra Kocaeli ağır . 

-..;,Wne .artlum. lanan otel mensuplarından Zaven !emiştir. Kendisinden şikayetçi o- ceza hakyeri dosya~71 gözden ge. 
...... S.,,. nedir lnmlara? ismindeki delikanlı, Kasadan pa· ]arak müracaat eden yoktur. çirerek itirazı red yollu karar ver-
r 9' Wr cümle ile ceoap vereli: ra aldığını itiraf etmişti. Ancak, Polis, her ihtimale kal'ŞI taki • miş, haksız yere hakyerini red • 
~- lea7'ertle icara kaplı kitap kasayı zorlamadığım, patronu batı yüıiitmüş, Merkez Hüseylııj dettiği için, Herant Manavyana 
. ....,. lıallm! nun masa üstünde unuttuğu anah- sorguya çeken Galata sulh ceza yüz lira para ce7.&St ödetilmesini 
•• ceoap beni ıatırıtı. tarla kilidi açıp parayı aldtğmı hakimi, tevkif etmiştir. de aynca karar altına almıştır. 

ı-~~~~----~-----=-

G ezintiler 1 
Kadınlar ve yol 

• • 
vergısı 

"Medeni lıanun,, un ''ktıfı g{irtr 
tlenberi, tliifilnülmai beklenen bir. 
meaele, ~olr uzun bir gecilıiften .an 
ra, ancalr ortaya atJabilcli: Kaza
nan lıtulının yol uergüi oermesi P· 
rektlr. 

Bantla fÜphe edecek, olar nrrı1 
Olmaz mı? Gerek mi?,,Değil mi1 • 
Dİ.Y• tlüfiinülecelr ne varclı bil " 
mem! •.• Erkek, lıaJın birclir. Y aa 
ve tüze önüncle bunlann alıi crvn· 
lılJan /calclırılmlftr. Nilıôhttı, 

miruta, ailecle, yaıa)'lfta haklar 
JenlJqtirilmiftir, tlerdltlikten •on· 
ra, artılr Bayanlara kim bcqlta gö• 
le balrabilir ? ... Hak bir kapulır; • 
f:ğintlen geçenler, kenılilcrini o. 
zile lezgalnmn bQfrnda lnılarlar • 

Şu haltle yo1.,.,,di, loı11qalgp.. 
ken, net/en bir ttılıun arlıatlllflar, 
katlım, ~lf'lll pılqmayan diye a· 
yımwalan 6ir 6iitün diye haaplı .. 
yarlar! Ve •70 Aep~ ya h~,, e dol
"' ,,Wiyorlar 1 

..,._'lerdifi ccoalnn bende umma. söylüyor ve sonradan yaptığına İstanbul genel savamaru Şefik Yargutay da bu karan tasdik et • 
~ fairi._. • ·yaptığım görünce ırü· pişman olarak patronuna haber hakkında tevkif karan verilıni~ tiğinden, dosya tekrar lstanbul 
~ yolladığını, parayı geriye verdi • olarak getirilen Merkez Hüseyini, ağırceza hakyerine gelmiştir. Çalqmayan katlına ~n tlı· 
,_.,-Kara lıaplılıitaptan ne czn. ğini, fakat Aramın buna rağmen beşinci istintak dairesine gönde!\' Dün muhakemeye devam edil- fl~G bıraian devlet,~. erlıefe 
~de 6ayle Jatlalt biilrtiin. kendisini polise teslim ettiğini söz miştir. Orası tahkikata devamla, miş, bazı tetkikat için duruşma dö:~ hı t~~?::~~ yiilıle · 

.. Jf, lerine katıyordu. gerek olan karan verecektir. başka güne birakılmıştır. Bu da • meın;en ~~1amıı •• ~· .. ~re 7flpmıf 
İl:-, e..ıa JeJim. Jua·· Zavenle birlikte Katnna ismin· vada duruşması yapılan diğer kim tı. Deorim, tlalaa yemtlır. Katlınat 

"--.ıtlı; ilmliluıl, enam, de genç bir kadın baklanda dn Suçlu Leon Belıarın Y•ıı seler, şunlarchr: htqtıfa_~~ı' "
6
:;a "!!~._~ ~,eyler... 1 masmı a, 1T111111nJ 

~· onuaunıa .. vazlaılı: tahkikat yapılmI§tı. Zavenle ta • belti oltlu/ Kadri, Viçen, lstavri~ Refet. llfll, a, .a • -
... ~ ruşan bu kadmm, çalmmış para . Sal"h tt' meJe 7eF alqı ıH ondan Ja yem· 

...__ - Crnlq ... Sem bir ıey bilmi- ld ... b"Jd""" h ld dan Raşel isminde bir kızı, ailesi ~e a a m. clir. Bapn Jolııa milyon Türk Ba-
~' lıöylii ilmihalle tarl!ftln ° ugunu 1 ıgı a e on pa· tarafından kendisine verilmediği --=-,.ı -ı 
.,.....,,. -.,- ra alıp sakladığı noktasından yü. DIWSATIYE HARÇllMESI NASIL yamnı/an ancai ~· omı ı--ua'fl" 
~ atar mı? ilmihale göre to- rütülen tahkikat sonunda, Katina için sokak ortasında bıçaklayıp öl- nun yor. v er,.i)'i bütüne JIGPfınu mı, 
•:._~· .,... 6ile ba tolmm biter mi? dürmekten suçlu Leon Beharm AUIACAI yiilt ••• ~allı .,.win ..mna W. ,.. 6-Nna anlat--! serbest, Zaven alıkonulmuş ola • d İstanbul .. x.-,,..... • ha a.._~ 

., -.,-.. rak tstanbul ikinci ceza hakyerine uroşmasma, 06u~ Hafta tatili nıhsatiyesı r • necek. Şiflinin teli. palla .... 1111-w_.- Llritlen lıöylertle otarma verilmişler, dunışınalanna giri . hakyerinde dihı devam edilmiştir. cmm ne suretle alınacağı hakkın- m ele alarak edebiyat 7G1Jmai, if 
~ vardı. Bu otlalma alqam • • Suçhmun, İstanbul beşinci hukuk da Daimi encümen tarafından mi sanki? Davpnan yamnıla di-
~la şilmiş.ı. ky d • mü "· · 3'iin İf gü~ .ahibi, aJamlan ha erin e yaş tashihi yollu · tanzim edilen izahname belediye tünce oe bilgi yürümezse iyi ol .. 
'"J'IGl,....,1L ltfaeld 6lıüinin tmla- Amme şahitleri din\enildikten racaati tetkik olunuyor, bunun şubelerine gönderilmiştir. Buna rna. Çiinlri danalar •enİf> .a.la • maı..uı·· .. rul 6• sonra, Zavenin o ana kadar böyle sonucu bekleniyordu. Dünkü cel . ~_, ·bi 
~il.. eörüJıea,n"~~~-6 _:a :~mıtu-. bir harekette bulunmadığına dair göre : kernelerle elgim -...-ar Si • 

11 o .... nuc ocım:ı· ""' sede hukuk hakyerinden gelen ee- ı - Bir binanın yalnız bir kJs. hıldartlan alrılılara atılan lıöprii -
~·sebepleri aramr, eier ortula müdafaa şahitleri göstenımiş, ti · vaptan, Yahudi delikanlısmm mmı işgal ve hafta talinden isti • lere bensarler. Güzeldirler, laot • 
...._,. balananl t ""beleril bu caretle meşgU] olan bu Iômselerin 1330 doğumlu olduğu sonucuna fade eden eşhastan binanın he. l F._.__..--' -1 - 1• ·, "'1t ar ecru e · yanında evvelce muhtelif zaman• tur. ar. Cllall" ...... .,,. •eça oer· 
'e ı. .. ".e oltlufıına lrqledemnler- vanldiğr anlaşılmrştır. yeti umuıniyesine takdir edilen maler. Onlan alılın, manf1iın 1ıor 

vtrı ICSlenir: laroa çalışan Zavene binlerce lira Duruşma, bu karann temyiz gayn· safi varidattan 1ı:ıanl edilen '--'-'-'-!' -1 natmai .-
,. 8 emanet edildigı"' · halde, onwı ema- ~- ICU&wacınıe cıo • 

L. - ir ~ .. '-ara 1.-1 L!ı-'-- '-- 1 .edilip edilmediği öğrenilmek üze. yere ısa· bet eden kısmının tahmin ~- .__1-1 1ı-.ı .-1 ·'" ~ 11'"' " ~,, ı '" llDCI vu nete hiyanet etmediği, müdafaa ı:rı 11111ae aaının ....,. ~ 
"-.. I Kara kaplı lritapta yaılı j ~·ollu ileri sürülmüştü. re başka güne kalmıştır. heyetlerince tefriki suretile harç lromıpılrırlıen, her balamılan bil .. 

""" fq 6-ma tlefilclir. El yazı. Hakyeri, bu şahitleri ae çağır- ~ŞE KAPSlıLARt alınır. tün lıaJınlıfın clefil, yalna ~alı-
.....,. Ba bir clelterdir. Defterin i- mış, hadise yerinde keşif yapıla- Su şişeleri üzerine vurulan 2 - Bir çatı altında. bir çok ıan oe hzcman kaclının ıözöniin· 
~: ltö ... 7e ait bütün lecriibeler ya. "ak rapor alınmış, kasanın nasıl ı,;_ 1 işle uğraşan şahısların bu işleri -6 • .__.._, __ '--'-'-=·. o~ _,_ 

~. AGpsüliann iyi olmadrğt yapı an yekdiğerinin mütemmimi değilse cı 1111111 .. -· aaa..... •·~ OICll'I 

iL.._.. açılabileceği ,.e acıldığı raporla teftişlerden anlaşılmış, memur . a'""' ayrı haPP almır. da hatlar. GifPle memlehlte;. 
"- ..........,., bipıekten inaanla- tesbı"t edı"lm1"ş, bu""tun·· bu ;•ler bit- l A- iste .,.69 ·~ 

'-'aoüin lıatl la L- ~ ardan bu hususta malwuat n. 3 - Deri fabrikalan gibi mü • ter idama laeria ~'f!'ICGlr. O • 
• ar er fey '"'· tikten sonra da genel savamanlı- ·...ı· M I ki 1 • 1..-ıı.... İr. Y-: t-:;beler tle orava mı~"ır. emur arma ne enn IJ\r teaddit binaları işgal ve . istifade "--1 ,,;; .. ı.-nca Ja zoterr or· 

"'11!1ııı...._. ••H _,.. oT Urn esasa daı"r mütaleecıf' sonılmu~ k ld "' •• 1 d"kl 0 d -ı- l(UUU o-'"' N:Ull'~ .. 
l! ... ...,ır y .,...:. 1ı .,. ._ ~ zu o ugunu soy e ı enn en eden ve istisnaiyete tabi olan kim .__.. 

6
• -' ._ .__, 

-,.. L • -·-s •e •en une oar tu. Genel savamanlık yarlarmdan kin ı · il · k ta4a söze uuıan ır ayruı• 1a11,,..,.. ""'...,.a '--' Jelt l cw ma e enn yen enmesıne . arar selerin işgal ettikleri binalann 
-11&

1 er er Y Of, Ubeyd, gerek Zavene. gerek Ka- v ·1 ;~· yealı. 
ortatlan lıallrtr # en m~ır. heyeti umumiyesi için tek ruhsat. ,.. · tinava ceza kesilmesini istemiş. ,._ __________ _ 

• leribenin 7'1Zıld del · ı- name verilecektir. ~ ıiı terın her ikisinin suçu da sabit olduğu miştir. Diğer taraftan, kasadan iTFAiYE MUOIJR011ilu MAAtl 
' tecrabeli ~raat memrını, he- esasında dunnuştu. Bunu mütea • alınmış olan para, sahibine iade nun !' 
il~'· kip de awkat Cemil, müdafaada olunduğundan, bu cihetten aynca İtfaiye müdüriinün aslı maaşı 

' lecriibeleri mahoolclu. ye- bulunmuş ve duruşma karar için karar ittihazına hacet kalmamış . elli beş liradan yetmiş liraya, sıh. 
""'1ıpa bilpi lronamaılr. kalmrtı. tır. hiye müdür muavinlerinin m~ . 

..... ~•lıaplımtdm,Tmmmaı 
,~ tecrübeye elaya • 
~ '6ir 1'rrtlan ütiJa.al lıavoetini 
' au...q 6ir ilim ve/amine lrrır -

..,,.,,.. en güzel ıalüttir. 
Satiri Ertem 

t:::§.Oplantılar J 
~Ç()çuK ESiRGEME KURU .. 
~Eminönü Çocuk Esirgeme 
~ JJlhk kongresini bugün 
!.fı.. 14 te Halkevinde yapacak . 

Ş~A LiSESiNDEN YETi
., - Konya lisesinden ye-

1 
~ ~lu yıUık kongresini 1 1':nu saat 10 da Halkevi sa- 1 
~)'apacaktrr. 

~ AOKULU-üniversite1 
ıtıe 11~lu talebesi bugün saa 
~ 4&1Ultevinde .1E.!!k kongresi. İ ....... ----• Wlt. 

Kemalin başkanlığı altında Karar bildirilince, Zaven, sa- lan da gene elli beşerd~n yetmi • 
toplanan ikinci ceza hakyed ku • rannış, müte~ir bir halde salon. şer liraya çıkanlm~. 
rulu, kararım bildirmiştir. Hak - dan çıkmıştır. Tevkifhaneye gö • KURBA8Al.I DEREYE iSTASYON 
yeri kunılu, suçu işlediği kendi türülmeden koridorda bir müd . · Kadıköyünde Kurbağalı dere 
itirafı, şahitlerin ifadeleri, başka. det beklediği sırada da, bu tees - civarında oturan halk Devlet de • 
ca delil ve emarelerle subut bul- sürün tesiri altmda bulundu~ miryollarına baş vurarak banl(vö 
duğu kaydile, Zavenin üç yıl altı görünüyordu. Katina, bir müd • trenlerinin Kurbağaltdere könrii· 
ay hapsa konulmasını kararlaştrr- det onun yanında dunnuş, teseıı; sü üzerinde dunnasnu istemişler
mıştır. Katinarun çalırumş oldu • edici bir kaç söz söylemiş ve on- di. 
ğunu bilerek para aldığmm usu • dan sonra ayrılıp evine ~tmıiştir. Bu istek kabul erlilm;stir Bu • 
lü dairesinde subut bulmadığı ne- Zaven de jandanna ref~katinde rada bir durak yeri yapılmakta 
ticesine varmış, Katina beraet et• tevkifhaneye götürülmüştür. dır. 

Yazısız Hikli.qe ~ 

SOY ADI ALMAYANLAR ACB:E . 
ETSllLER . \ 

' -
Herkesin bir &JY adı alınasma 

dair çıkan kanundan sonra veri • 
len bir buçuk senelik müddet bit.. 
mek üzeredir. Fakat alakalı ma ~ 
kamlardan yaptığımız tahkikata 
göre nüfusumuzun büyük bir ek "' 
seıiyeti henüz soy adlarmı nüfmı 
dairelerinde tescil ettirmemişler -
dir. Bu vaziyeti göz önüne alan 
tç Bakanlığı müddetin bitmek Ü· 
zere olduğunu hayka bildirmek 
üzere tertibat almıya karar ver .. 
miştir. Bu hususta Çumın :yet 
Halk Partisi teşkilitile Halkevle
ri ve mektep muallimlerinden f&. 
tüaoo edilecektir. Bugünlerde 
derhal faaliyete geçecek olan bu 
teşekküller bütün kasaba ve na· 
hiyelerde halkı tenvir ederek !O"f 
adlarmı nüfus kütüklerine tescil 
ettirmek için propaganda yapa ~ 
caklardır. Bakanhğnı süratle bt • 
tirilmesini istedi~i bu iş için seh
ıimizde d!.,. ica~en tedbir alın· 
ıwttn'• I 



-- 4 - KURUN 22 ŞUBAT 1933 

Dil yazıları .................................... 
işarat bildiren 
sözlerin analizi 

EVE1 
1 Fran11zcada (evet) demek ol•n (oui) 

\ 5Özü vudır. Bunu tetkik~n önce Dl • 
· vanı lügat·it· 'I'ürk'ün b:rinci cilt, kır!.. 

üçüncU ~hifesindeki ıu sözleri göre • 
lim: l. "Uva. - Davetçi ye verilen ce • 
vap harfidir. Mesela "ya Mehmet!,, di· 
ye n:da cdiliru cevap veren "uva" der; 
manuı "buyurun, emriniz nedir?,, de • 
mcktir. • 

JI. EVET. - (Efhet) manasındadır. 
Arapça (Ncam) demektir. Bunun aslı 

ilci mahreç arasında (f) dir. Bunun 
( v) ile dcgi§meıi caizdir. (Cilt ı; S: 
71). 

111. EFHET. - Manası arapça {Ne• 
am) yani (evet) tir. Uç tekilde lugat • 
tir. ( 1) Ya ima, Tohsi ve Kıpçak lil -
ıatlerindc "cChct"; {2) Oğuz türkçe • 
sinde ''Emet" ve "evet"; (3) baıka 

Türle lehçelerinde "Y emet., ... 

Radlof Jüıatinde de {evet) mana • 
sına olarak Çağatay lehçuinde "ava" 
lralt.nıldıfı cöstuilmektedir. (Cilt ı; 

S: 636). Bu kelimelerle birlikte arapça 
(tyva), franım~a (oui) kelimelerinin 
analizini yapalım: 

Polis haberleri 

Pantalon yüzünden 
Kavganın neticesi 
Yaralı Ismail hastanede 

ö!dü 
Tophanede oturan ve demirci 

Yaninin ~1anmda çalı~an Arifle 
seyyar koltukçu !sına.il ev\·elki 
gün bir pantalon yüzün<lıEm kav . 
tra etmişlerdi. 1 

Bu kavgaya Arifin arkadaşla· ı 
rmdan koltukçu Ali çavuş ile Hi'· 
seyin isminde bir:si ue knı l~lllı" 
lsmaili hıçakb kasığından yara · 
lamıştır. Yaralı imdadı sıhhi oto. 
mohilile Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmış, suçlular kefa!etc ha{~ 
lanarak serbest bırakı 1 ınışlarclı 

Yaralı !sına il di.ln ~ece hasta· 
hanede ölıniistür. Bu ölüm 11 adi .. 
sesinden zabıta haberdar edilince 
Ali, Hüseyin ve Sabri yakalanm1<·. 
tır. 

Hadisen:n tahkikatile milddr · 
~umumi Sabri meşgul olmağa ha~· 
lamıştır. 

Katiller dün sabah Emniyet <li· 
rektörfüğüne getirilmişlerdir. Bu-

[ KISA f!_ABERLER] 

~ Bazı tac.rlerin şikayeti üzerine «· 
nebi vapur kumpanyalarına ait nakil v~ 
navlun ücretkri üzerinde tetkikat ya -
pılmrş, netice iktıcat vekaletine bildiri!· 
miştir. 

* 30 nisanda Şamda bir panayır açı · 

lacak ve bir ay müddetle devam ede • 
cektir. Panayıra biz de iştirak edece · 
ğiz. 

* Bazı fabrıkatörlcrin satış üzerineler. 
alınmayıp ta ham madde üzerinden a · 
Iınmasına dair muamele vergisi hakl:m· 
da yaptrltlan itiraz maliye vekaletind'! 
tctl:ik olunmakadır. 

• Şark şimendifer kumpanyası bıın· 

cian sonra yapacağı yaş mey·•a naklini 
aktarre:ısız ve t:k vagonla yapac:ıl:ur. 
* Şeh r tiyatrosu mart ayının ba:}laıı 

gıcında Faust'u oynayaraktır. 
• Fatih Çarşambasındaki yeni p:-rk 

mayıs ba!ltn<h halka açıl:ıc<lktı,., o:; e 

reni yapda~ak parl:lıır hakkında da ((t
kikat devam etmektedir. 

• fnhisarlar idaresi Şemripac:ada. ,im• 
diki deponun tam karşısında üç mil;•oı 
kilo tfüün nlabile-:ck yC"ni bir depo yap 
tı;m. ••:ı karar verm-.ıtir. 

KADASTDO MEKTEBi - ı nk'l 
ravn t"l"tnan Kadastro mektebini 1 talt· 
belcri dün mektep müdürü Kamil il!' 
Ankaraya gitm;şlerd'r. Ankarada yeni 
mektep binasında derslerin ne vakit 
ba~lıvaea;;ı henüıı: belli değildir. 

±±± 22222!Z :z:::z&· 

Darlşşalallanın 
yıld6 timi 

Değerli bilgi yurdunun kuruluş~ 
ve yükselişi tarihi 

İJin 

Dmiinefoka tcılebesinclcn bir kısım laburatuvarcla 

(1) (2) (3) 
Uva: ut + uv ;- ağ 

gün mahkemeye çıkarılarak tcv · .,. __________ ...... 

ı~' at' "°tunda 

Dariişşafakanm 63 üncü yıldö., 
nümü yarın büyük törenle kutlu· 1 
la nacaktır. 

Kemal, Rccaizade Ekrem, ~fB!\ 
yasi zacle Refik, Viyana sefiri fı 
dullah Paşa, Evkaf nazırı Gıt 

Ava: ağ + av + ağ 
&,.a: ey + av +ağ 
Oui: of + uğ + ii 

Hef15inin bir §ekilde ve bir anlamda 
olclafu i:Örütııyor. 

( 1) D/Srt &aıdt de "eus" anlamına 
ana "lrtilr. Y ıh ut - arapçasında -
08'1n yerine ıtçtn prtnııipli köktür. 

(1) D.Src!n de ana kök mefhumunu 
lrWMllAıft tcccnl •e ttcenüm ettiren ııü· 
i• ftft objeyi ınlıhr. 

(t) Bu mefhumu tayin ve ifade e • 
dta ektb. 

Etaa &alamın bir ıüje veya objede 
tı"'2w J'DUÜlın ırıUpbcm mefhum, ilk 
' ~ece bı'l' ta•dik manasına 

h!'nij!ilmiı '>ldufu cöriHüyor. Mütelci
n:O &!rlrçt buna "bahsedil~n mefhumun 
yaph'l. olmııı olduğunu tüstcren,, bir 
tir :hha katarak ••evet" sözünü yarat • 
m:,tıt. 

(1) (2) (3) (4) 

ıe.et: •i + ev + eğ + et 

Son (. + t) ekile mana tamam ol • 
IB\l,JtUr. 1ki.-ıci elemanın (v) si (f) ve 
(m) ye deiiıe bild!ği gibi, ana kök ye· 
tİJıe (•Y) ıelerek (yemet) olur. 

iŞBU 

Şu ıa.ıünün aslı olan (UŞ) yahut bir 
vibl ile (Ş) den (İJ) sözü (bu) ile 

. eirlejtrtk itbu olur. 

' Ui ·+ Uf + ui + ub + ug 
lCClinıe mürekkeptir. ''Şu" ile "bu" 

.anlılftlan birleıerek hemen pek yakın· 
, 'da olan, yahut hemen sözil ge~mi! olan 
aüje veya objeyi göstermeye yarar. 

kif cdilcccklerclir. 

Kayın birade1 ini 
yaraladı 

Kadıköy Osmanağa mahalle · 
sinde Sağmcıbaşı sokağında 2G 
numarada oturan Fethiye adımi{' 1 
hir kadın polise baş vurarak ken 
dillerinden ayrı bulunan damad1 
Alinin bir gün evlerine geldiğin · 
ve çocuğunu görmek istediğini bn 
hane ederek kayinbiraderile kn,· 
ga ettiğini söylemiştir. Kavga nc- 1 
ticesinde de Ali kayinbiradcı · ı 
Sabriyi çakı ile yaralamıştır. 1 

Bir ü/ürükçü yakalandı 
Mecidıiye köyünde l\1ecidi~ l ! 

caddesinde 31 numaralı evde o 
turan kunduracı Selim ustanır 

şuna, buna muska yazdığı ve üfi..' 
rükçülük yaptığı zabıtaya habeı 
verilmiştir. Bu ihbarı zabıtaya ya
pan Selim ustanın komşusudur 
Kunduracının kadınların ka'.·mn~· 1ı 
eski haı·flerle bazı yazı1aL' yazdı~ 
da söylendiğiniden zabıta h,ı ih -
hal'a ehemmiyet ven11iş1 Selim u~· 
tanın dükkanında bazr araştırm:ı 
yaparak bazı arapç.a kitaplarl:ı 
Ayşe adında bir ka(lma ait yazı1 

nuş bir muska bulmuştur. Selir 
usta yakalanmıştn·. 

Müsaadesiz ders 
(1) (2): (3) (4) (5) + Ut ı.+ uı Büyiikderede Kalaycı bahçe 

IL : + uf + ub: + ug sinde 21·1 sayılı evde Kültür di -
(1), "Eua, ıahip, Allah, efendi" an· rektörlüğünden ve polisten miisa-1 

tamlan~ ana köktür. ade almadan 20 çocuğa hususi 
(~) Bu mefhumun oldukça ceniı bir ders veren Kemal oğlu Fethi adm-

aahada yayılmasını gösteren ektir. da biri yakalanmıştır. 1 
(Uf.+. uı: uğuı = U§): Oldukça DiŞLERiNi KiRDi - Şehre· 

geni! bir uhadaki esaıa işaret eder. i . 
lcincl lmnnda: mini Uzun Yusuf mahallesinclr 

(3) • 1 d arabacı ıi.va ile Tepebagimd~ hah· 
aynı an am a ana kök. Tekerrür 

ı ettifi i~in bütün Türk lehçelerinde dü§- çe sahibi Yusufun yanında ralı 
•tiftür. şan A<lemin aralarında kavga cılı' 

(4) Ana kök anlamını kendinde te • nuş, birbirlerini dövınüşlmd't 
celli ve tccuıüm ettiren süje ve obje • Dövme neticesinde Ziya Adem· 
yi gösterir. di~Jerini kırmı~tır. Her ikisi c1r 

(Uf ..J.. ub = Uğul>= ub) bir süje yakalanmıştır. 
V!va obje Uzcrindclri esasa iıaret eder. 
iki k111m birleşince: YANGIN BAŞLANGICI 

,....__.._ .... aıws ,,_, __ ...........,. 

Hikiyemü~ 
sabakamız 
3irinciye 20, ikinciye 15, 

üçüncüye 10 Lira 
... . 

verecegız 

KURUN, san•atı teşvik, güzel ya
zıları tanıtmak emelilt her yıl bir 
edebiyat müsabakası açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi · 
kiye,, üzerinde açtık. Müsabaka pıt
ları ve gönderilecek hikaye, üzerin · 
de aradığımız değerler şunlardır: 

1 - Mevzu serbeııttir. 
2 - Şimdiye kad.lr nep-olunmamış 

bulunaeaktTr. 
3 - 1000 kelimeyi geçmiyecelc -

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
m yazmıyacaklar, herhangi bir işaret 
koymıyac.tl:kr, yalnız müsveddeleri
ni kendilerinde muhafaza edecekler· 
dir. 

7 - Tanrnmı§ muharrirlerdcn mü· 
rekkep bir jüri heyeti, gönderilen hi· 
kaycleri okuyarak birinciliği, ikinci· 
!iği, üçüncülüğü kazanan hiklyeleri 
tesbit edecek. bu hikayelerin ilk sa- ı 
tırlan gazetede neşredilecektir. MÜ· 
sabakayı kazananlar ellerindeki müs• 
veddeleriylc idaremize gelerf.k ka -
zandıklarım bildireceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin· 
ciliği kazanıma 15, üçüncülüğü ka • 
zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· 
kliyeleri 936 y:lının en güı:el hiki • 
yeleri olarak neşredilecektir. 

* Hikayeler bugünden itiba 
ren yazı itleri müdürlüğümüze 
gönderilebilir. Zarfın üzerine 
"Hikaye müsabakası,, kavcı · "' 
konulmalıdır. ı 

D\in bir heyet Daıi.i~~fakanın 
fahri deisi Başbakan ismet İnönü. 
nü ziyaret ederek törene şeref 
\'ermelerini rica etmişlerdir. 

Hazırlanan programa göre, tö. 
ren saat on birde İstiklal maı~ile 
başlıyacaktır. 

Darii~afaka müdürü Bay Ka. 
mi bir söylev verecek, İsmail Sa
fa bir şiir okuyacak, küçiik Aziz 
monoloğ söy1iyecek, öğle yemeği. 
yenilecektir. 

Saat on be~te programa devam 
olunacak, alafranga parçalar çn . 
lmacak, .san'atkar Münir N'urct -
tin bir kaç ~ı!'1~1 söyliyecektir. 

* * * 
Fatihte, yeni yeni imn.ra bac· 

lanan yangın yerleıi arasında yiik 
~elen kargir biiyük bir binada b~r
le~miş bir ilim ve ~efüat yuvaşı 
olan Darüşşafaka cidden iftihar 
<>rlilecek bir müessesedir. 

Bü~rüklcrimizle hir çok ilim a. 
damları ve hami~·etli insanların 
ve müessc5clerin yardıın1:ırı mü . 
c~sr.~eyi günden güne yükseltme .
tedir. 

Mcmlehete hine yakın mm :ı. . 
elamı yetiştiren Dariişşafaka 71 
sene e"-vel kumlan "Cemiveti frd. 
risiye,, nin bir eseridir. Ahdifü1 -
ziz s:ıltanatinin ~onlarında, ~im • 
rliki üniversite binasmrla bulunan 
Baht Seraskeride çalı!;an Yusnf 
Ziya Bey isminde bir memur AJ:. 
saraydaki eYindcn kaleme ridrr· 
kcn sabahlan Kanalı c:arşmın ka
pıları ününde c ·naf'nı·h rr-akln • 
nn hekleşıikJeı irıi görrrıii~. bun -
Jarm kapıların aç1lm<>rmı b.,klP 
diklerini ö~r~nmi~tir Yus•1f 7ıivcı 

Bey esnaflar1a çn al\lann beyhude 
yere bekleyip Yakit ~eçim1eınele. 
ri için bunlara biraz hernp, hiraı 
okuyup yazma öğ"retmiye kar:u 
vem1iş. mahalle komş1ı::u Tevfik 
ve Multtar Beylere hu işi acmı~ -
tir. Bu iki komşu da Yusuf Zh'~ 
Reyin fikrini beğ'eni.nce Cemiyeti 

Pa~a da vardır. ıt 
Cemiyetin teşekkülünden sD ··t 

ra Darüşşafaka kundmuş, :rJı.ı 
reke devrine kadar yüzlerce Jlle 
zun venniştir. . 

Mütareke senelerinde ve is~ 
181 harbi esnasında mektep sÇ 
vermiş, talebenin ekmek pa~ 
nın tedarikinde bile güçliik çe 
miştir. Harp zamanında tale~ 
ısıtmak için mektebin zemin ~ 
talarınm yakılmasına mecb_~ı;;e 
hasrı olmuş, tahtalar sökul 
sobalarda yakılmış, yalnız }(al~ 
lar kalmıştır. , 

Cuınuriyet ilan edilince Jll~ 
tep sıkıntıdan kuıtulmuş, yetıl 
dare varım asırdan fazla ıneJll , • v 
le kete hizmet etmiş olan bu 111 v 
C$Seseyi himayesi altına alnı~ 
l\Ianevi vardımlara maddi ~ ı 
clımlar eklenmiş, elektrik ve~ 
sisatı yenilenmiş, talebe adedı 1 yadeleştirilmiştir. 926 da ın~~ı 
bin jimnastikhanesi asıileştıv 
miştir. 

. ıı1t 
D28 senesınde ahşap olan ·~ 

tep binasının zemin katı ile ~~ t 
ci katı kargir ve betona tah\fl 0 
dilmiş, hu işe Evkaf tarafı~ 
40.000 lira harcanmıştır. 92 
40.000 liralık bir tamir dah3 

pıhmş, mektep binası yenil~~ 
tir. Ayni sıme bir kimya JatP~ 
tuvarı 931 de fizik laboratıl 
tesis ~lunınuş, asri bir mutb81' 
bir de banyo yeri yapılmıştır·V 

Salih Zeki, Ahmet Rasi.ıtlı ~ 
mail Safa, Hasan Ferit gibı J11~ 
taz şahsiyetler yetiştirmiş ıY 
Darü.c;.c;afakava her sene :ıı 1f} 
yetil~ ~Ye ki~SCSİZ ÇOCUk aJıtl r 
tadır. Bu kadar talebe isle .. 
karşı bin beş yüze yakın ıt1 
caat yapılmaktadır. 

Darü~afaka şimdiye , 
950 ye yaktn mezun verıniŞti" 

(UC + u1 + uğ + ub = uğuıuğub Riistempaşa mahallesinde Recai . 
= utub) ıeldi es.as mefhumun oldukça zade sokağında Nesim kızı Esteri"' -------------
ıenit bir uhad~ bir ıüje veya objeye ait 60 numaralı evden yangı,ı çıl·· 

Terlris:yc kurulnm~hır. 
Yusuf 7ıb1a Bey o dcvird<:1 ına 

meşhut cürüm halinde yakalan· liye nazın olan Yusuf Ziva Paşa. 

Zaman, zaman yardıınI ~ 
kimselerin teberrülerine J1l • 
olan bu ilim ve irfan yuvası111aı 
re edenleri tebıik ederken tJ1 
sesenin binlerce sene ya,şarıı' 

tul1Clrunu ıötı"miı olur. Bunu da: mıı:: fakat ilerlemes'..ne neydar 
(S) Ut: eki uyin ve Hade eder. Yerilmeden söndfüiilmüştür. 
Yulrarrcb ·~·ü CC"Çtiti cibi Çovaı leh Yapılan araştınnada yangının 

ç&sindt (ılyav) ve (&i}·ava) sözleri de hac·a ktıı·ı•T"'l"'''"''"' ı,.ı.. "., .• 

ileri geldiği anlaşılmıştır. 
YAKAYI ELE VERDi -- P~r-

(ith'.J) ilt bir r• rul11dır. 
i1bu: ie .ı ;, + if + ub + uf 

, Siyu: il .ı. i• + iy + av + . 
~ .. : ıf + iı + ıy + av + af şembe pazarında ah'""1 

••• n • 

• Bu,..dl yıtqıı katıgorik tebıdütlerlc Mustafa adından birinin cfü~da -
aaı .. ~ blrllli •sıksa kendini 1&teri· nını çalmak istiyen Galata ~ak'r 
yor. · · • ~, · · · ":'\J ]erinden Fati adında bir hırsız 

dilerim. 
mıştır. dır. :Muhtar Beyle Tevfik Bey son 

ÇARPIŞTILAR - Eminönün- radan Paşa olmuşlardır. Cemiye - ---------
den l\façkaya giden 135 numaralı tin müessisleri arasında Namık 
vatman Azizin idaresindeki tram. ------------
vay, şoför Saimin idaresindeki 
2585 numtlralı otomobile çarpa . 
rak otomobilin türlü kısınılarmı 
kırmıştır. 

KALP DURMASINDAN Öl· 
DO - Fermcneciler caddesinden 

geçmekte olan Akay idaresi ka -
marotlarmdan 5'J yaşlarında Naz
mi birden yere düşeıek ölmüştür. 
Yapılan muayenede Nazminin 
kalp durma~ıJ!dan öldüğü a!lla . 
şılımştır. 

SAHTE ÖLÇÜLER 
Olçü ve tartılarda yapıl~ 

istimal tahkikatı sürme. 
Fabrika sahibi de bugün . 
cek, bundan sonra ölçüler flld 
lüğündeki memurların ifıJ 
alınacaktır. 



1 Yabancı Posta 1 o a 

Fransız artist ve romanclların
dan Kolet Andris öldü 

Fransız artistlerinden 1to\ct Andri~ 
IU.batm on s.ekizinci gilnü akşamı öl -
ınUştür. Artist bozulan sıhhatini iade 

etmek için dağların yalnızlığına çekil • 
miş, aylardanberi sahne hayatını bı -
rakmıştı. Bir hafta önce Parise gelmi1 
ve yavaş yava§ s8nmeye gaılamıştı. 

Asıl adı, Potin Tutey'dir. Sen-e-Marn 
de bir. küçük köyde do~muştu. Ailesi, 
ona mükemmel bir tahsil yaptırmı!h 

prolesör olmasını dütünmUştü. önce 
Nansi edebiyat fakültesine devam et • 
miş, sonra Pariste ayni fakülteden me
ıun olmuştur. Kendiıi, zeki, iyi yetiş -
trıiş. güzellik zevkine malik bir kızdı. 

Evlendikten sonra müzik holde ilk o -
yunlımnı veı-mcye başlamıştı. Hareket• 
terindeki fevkalade güı:ellik, durumu -
nun nihayetsiz ihccliği kendisine mü • 
him bir şöhret tcm:n etti. 

Kolet Andris daima gizli ve dütiln • 
celi bir kadındı. "içen kadın'' adındaki 
ilk romanı çık.tığı zaman artık hastalı!< 
yakasıne yapıımıttı. Kitaplarındaki im· 
zası Kolet Andris'dlr. Onu tanıyanlar 

eserlerinde, hasaas ve muztarip ruhunu 
görürler. Aylar&nbcri bir sanatoryom
da hastalıkla mücadele ediyordlı. 

&elçika 88şbak8m 0t yazısım 
istjyenleri reddetmiyor l 

Bd~ika Baıbakanı Van Zccland bu 
&'Ünlerde Pariste bulunmaktadır. Bu zi
Yarettcn maksat Almanya tarafından 
bir taarruza uğtamaktao korkan Fran. 

"' ile Belçika arasında müdafaa tedbir.j' 
lerini dütiln~ktir. Bununla berab~r 
Van Zceland kendisinden el yazısını is. 

tiyen müracaatçıların hiç birini reddet 
ıncnıckte, hepıirıi memnun etmcğe ça. 

lışmaktadır. Eski FransıL Cumur Reisi 
olan müteveffa, Puvankare de büyük a. 
damların el yazılannı toplamağa mc • 
rakh olanlar tarafından yapılan müraca. 
atların hiçbirini reddetmezdi. , En sıkı 
politika meıguliy.etleri arasında bu gibi
leri memnun ederdi. Şimdi Avrupa siya. 
sileri arasında Van Zeeland ile Puvan. 
kare gibi adamlar pek nadirdir. 

Önce bir katalog yaparsınız! 
Aksiyon Fransez ga%e,tesi rnıüdUr.ünilnl 

'::n.d~ araştırmalar yapılırl<en istintak 
tımı garip bir ımnzara karşısında 

11 dı. Us oda yerden. tavana kadar ki. 
~: lar ve dosyalarla dolu idi. Y.cmck o
. • · bı.nyo dairesi ayni haltle bulunu _ 
".>ıJ•ı. P"5ttttbn gclmiı ve daha açılma. 

:- ' !.ıirç?'; C\•rak v:ırdı. Müdlir yatağın-

da uyuyordu. istintak hakimi kollarını 
havaya kalfürarak: 

- Bunları nasıl tetkik edeceğiz? 
Diye bağırdı. Bu sözle uyanını§ olan 

Şart Morras hemen mukabele etti: 
- önce bir kataloğ yaparsınız! 

Nihayet polisler maea üzerinde bulu. 
nan bit~ kağadı alıp gittiler. 

Zeka ., ...... . 
. O.ostlarınızı hayrete cılüş Üı mek için 
~ 

_,..._ ....... _____ -------· 
Birjsinin zihninde tuttu~u rak kam 

nasıl keşfedi'ebilir? 

111 Doiollarmızdan birine zihninden bir rakam tutmasını söyleyiniz. 
~ Bu t't.kam iki ile kabili tak:a.iru olabildiği gibi olmıyabilir de. EğCl' arlCa

tlaşrnız sizin kcndiıine tarif edeceğiniz ameliyatı yapar ve neticesini bil
dir:rse kendisinin zihninden tuttuğu rakamı aiz de bulabilirsiniz. 
. . Zihninden bir rakam tutan arkadaşınıza: "Eğer düşünülen rakam 
tltı ile tuıö:li taksim ise yarısını alınız. Eğer kabili taksim değilse ondan 
kUçük olan bit rakamın yansını alınız. Ondan sonra ( l) rakamı ile cemc
d_lniz. Ycxunl.ı (6) il~ zarbediniz. Hasılı zarbı (3) ile taksim ediniz ve ne· 
tıceyi söyleyiniz.,, deyiniz. Ottdan sonra bu rakam iki ile !Cahili taltsim 
0.lôuğuna veya olmadığına göre bundan ilei, yahut bir raliarruru eksiltir· 
ttrılg. O va.kit doatunuzun zihninden tuttuğu raümı bulmut olul'Mlnu:r. 

MJSAL: 

~ ( Kırkından Sonra 
M~'/!.!~"!!~~ı..u!~!yaı.J(( Az~nı T

5
enet şMihtr PAaı ~ ... ~~!:.. ) 

. ·{( ı. azan : er.me u ar us ) 
lanan bır acla~a soruyor. a··ın:ıuu··ıım:11111··1•1i""""ıl·nn··r.::··:ın: 53 ı"l".ii•.·ı·i: .. ::= •• =!mmiii;:&:m:::ı:::::u:::::m:;as 

-Re~hu~dıiı i~r~m~n~aW_m~k~=·~=~=~•w~nd~l~•~=~rn~ı~E~:~~-~-=-~~=~~~~"~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~== 
yorsun. Beli~ ba§lı . ~ir. mu/eğin ~er ne~adar. biraz ayrldıysa da ı 
var mı? Ne ıle geçınıyornın? .keyıf hah beıxlevam. O duvar se· 

- N•ıt y_,ok, eu q~ ttaltle- nin bu duvar benim, trabzana a 
der,, Befinirim! bana abana, mer.diven basamak · 

Jar,mı çatir<lata çutmxlata, u~ğı l a halde •• 
lift arkadtt1 lio~rltmlı, 
- Karun aıgclık mektebine de· 

uam eili~du.. 

- Iulial f'tY· Benim lıanm dQ 
öyle/ 

- O Halde mide tıiruıcndıın 
/iurlultnalı i'in ne >'PRI~&? 

MutlAçının c1W.a6ı 
11-r.,..darıtt büyült milli rnizAh. 

cıa &ir laolite31e dtn1et edilmitti. 
Gi"--fi ~ bir apqrtımcmcn ... 
J;iailtai liatında b.uluna~u. Bir 
liıaun thıuetlUeri yqlıcın)'ıılı$C'-rmıt 
olan acm.cir indiji zaman miHlh 
CI ,..,__ nfleM 1.lmi#i. l&mett 
'1Mlllih'• Birdi ve efMIİflQ ~ 

dtın ""'"'fle)'.e otartlu. Bir lıaıl111; 
- Ama. tcıPlıamcı otqrJunua. 
D.i#ll. M:UsMcı y_,er.imlwı Wlt. 
~ ltimm 1öinted11n Ge&JQ .,.. 

di: 

Bu., aııltilb lıülfttlflltmİfti. Hi&· 
rmqj~ ~rılı: 

- ...... po,dalti lHuomet· 
re ne oldu? 

- Dün ölkelenmiıtiniz, ytizü 
me bdQrQ}C §Clnun ela. ~/ueleceği 
)l!)lt """iniz. .. 

- N• YGRtın, kırdın mı ~k.a? 
- Hayır, y_iilıaelttim; elbiae 

dolabının ~lcarı"na UY.dam/ 

ölü balık 
SOlraya balık konmuttu. Bayan 

iltiliar ile llooanna Jetli lii: 
- Na..l lialiğı liefendin mi?. 

Ben ıenin altlığımlan daHa ucuza 
aliltm. 

- Tabii alırıın, ölü balık ol -
cluktatt .onra. 

Bayan ltızclı. Bolıfın ölü olrna
dıiına inandırmak için çene çal. 
maya liaıleuh. Koca.ı gülerek ce -
vap uerdi: 

- Bot yere yorulma. Balığı al
dığın rqman -.ıcla yüzüyor rnuy. 
clu? 

- Bilir" misini-ı? 
Dünkü Sayımızda torduMlannırz ve 

cev ... lanı 

indi. 
Sofadaki koca güğµmü yaka 

lndı ; lakır lukım lakılukur, yarı . 
sına kadar içüı .. Ev.in igitıde kim 
sclar y,ak yahu! ... 

BUgjlnkü ortadan yok oluş 
dünkü gibi odaya modal:a kapan· 
ma da değildi. Ev., kapı kapama 
ca boştu. Bunun da sebebi şuydu : 

Hacı, sabahlayjn ka1ndan çtk· 
tıktan sonra Raynanası Edamm 
da ayaklanımeı (Şu netameli 
memleketin çal'ŞJ, pazarını göre 
yjm !' diyerek yanına beslemeyi 
altp soka~ fırlamıştı. Çarşıdan 
ge.gerken uzaktan birJ : (Hu ! ) 
diye seslenmie, bir de dönüp bak· 
mrşt.ı ki ktM yıllık ahbabı, hatta 
ahiret kal'dfaoi Adilanım .• 

Damadı Ada kaymakamlığın . 
da ltitiıım~ Kao sene.din Büyük · 
adaY.a yerl~iflemıi~ Hatun: 
(&nan, g9Zilinda tütiif.ordun kar 
de§9iğim. BUgjlnılm ~zi yol< ge
lin; sık sık bul~lm, g9riişe -
lim !) de~p evlhi dp taııif etmişti. 
O kadar da w.kmdı ki .. 

Çınar caddesinden Patrik so . 
kağma sapıhn sola dönünce, Doğ. 
ramacı sokajjnda, Kaymakam ka
tibi Recep E!_andinin hanesi ... 
Dönüşte. köl!e başından göster 
mişti bile ... 

Edamın, ahiret kardeşinden 
ayrılır ayrılmaz, yel~eperek yel
kenkürek eve koşım.ış, Rabia~ ve 
AY'§e kadmı önüne çekmişti; 

- Şu dakika hazırlanın, Adi· 
leciğime gjdiyoruz. Hava kara -
rmcıwa kadar oturacağız! 

Ve asıl.maksadını da saklama 
mıştı: 

- Bakalım Hacı Beyefendi 
hasıreskileri mi yamanı ben mi 
yaman'!.. Görelim kim l5inıi mat 
edecek? 

V.e boşanmıştı: 
- Populdak dündenhELrl bili;. 

bütün elbebek, gj.ilbebek oJdu: 
yüz bulunca astarını da istemeğe 
haşlad:ı ... Bu sabuh evden ctıkışmı 
hiç beğenemedim. lşte şuıpcığa 
yazıyorum. Ner.ede~ damlamaz. 
s:l, (yazım ''ardı da !stanb"Jla in. 
medim ! ) yalanını atmazsa, andın 
dan dr ı:ı'' · .,.. ~ "·_ . ... - ... .:.suratı. 

tahta bezini getirip t:tvus kuyruk
larını temizledi. Perdeyi spcr e • 
<lerek biti~ik bahceye, asma çar -
dağının nltımı bal\tı. Oturan ıno
turan yok. 

Hitlfmm ıwnr·rl'QSi, komau eYle 
karşı km lJ n.'a idıi. Perıçere yüksek
te olduğu için bir sandaiye getir 
di; üstüne çıktı Uin de baksın ki 
cnnam yuknrı kattaki köşe odnda 
değil mi? Pençercnin önünde ma
kine ile dikiş dikmiyor mu? 

Huc.. sandalyeden öyle bir sc. 
\'.inçle sıçramıştı l\i, tacifa n<ı mfün 
kündür, ne de kaleme gelebilir. 

Doğru musluğa koştu. &ıçmr, 
sakalım, yüzünü, kolannı, ayak -
larmı bir alil yıkadı. Kızının ocfa. 
sı kapalı ve kilidli ... Kapı horuz işi 
olduğu için, kurcalarken açılıver
di. 

Aynann önüne geçti. Saçını sa
kalını taradı; bıvıkiannı kaldır . 
dı. Ustüne başın~ kolonyalar sür
dü; lavantalar serpti.. .. Bir türlü 
kendini beğenemiyor, tuvaletini 
hitiremiyorou. 

Hazırlığa diyecek yok fakat 
ötesi bu kazan kafa He sökmiye 
cek. "Bir kadeh mey kişinin an 
hicabın götürilr.,, ü unutmak ca
iz değil. Ey yakut renkli, esraren
giz tılsnnlı mayii hayret feza ; ey 
büyü bozan, cevher katmerleşti • 
ren ıneşrubu hayatbahş, nerede • 
sin? Şimdi senden birkaç tek ça. 
kıştırmak elzem değil mi? ... 

Düşündii. Dı~ğmanda, Fatih 
te, Hırkaişerifte mi ;ij? Bura~ 
Büyükada; adım başında rum bnk 
kallar var. Onlarda konyak ol
maz mı? 

Lahazede caddeye vurdu. llk 
rastladiğı adama sordu: 

- Bu mahallenin bakkalı ne 
caninte araba? 

Meğerse burnunun dibindey • 
miş ... Kaıı:ılal'Indaki sokaktan de
nize doğrn 20, 30 adım gidinee 
bakkal dükkunile karşılaştı. Yüz 
dirhemlik bir şi~ konyakla biraz 
kesme şeker aldı. Şişenin manta. 
rmı da açtırdı. Bir solukta eve 
döndü. 

Odasına çıktı. Konyağı ne ile 
içecek? Kadehteki yakutluğunu. 

rengi lalini de gö.rmek istiyordu; 
vakıt gcçiı'ecek sıra dağil ... Ok • 
kah kahv.e fincanını önüne çekti; 
yarısına kadar doldurdu. 

Artık ağız alıştır.mış. bir~z us. 
talaşmıştı y.a. Şeker meke~ ban

madan, ilk vutumu aldı. Bira~ ök-
"' 

süıiiy püskütıüp etrafa dahme 5a-Farzediniz ki zihinden tutulan rakam (28) dir. Bunun yan11 (14) 
Cder. (1) ilavcsile (15) olur. 15X6 = 90. (90) (3) ile takaim olwıuraa 
(30) elde edilir. Eğer Hundan (2) çıkanlırM (2&) l&alir. 

BIW bir tele rakam menuubahe i• ('31), tiundan k~ oıan r&'! 

-... (30) dur. Bıınun xan• (15) eder. ıs+ 1 = u; olur. l6Xfi = 96 
~ (96) mn (3.,) e taksimin~ (3:2) çılıfar. BUndan (1) rakamı 9Jlean· 
ır.., (31) kalır. 

1 - En çok ya§ıyan hayvan han
ı giaidfr? 

ma tüki.iıii.n ... Koca papas s..1kak 
larda kalsın da ~örsün, örnek ala 
cak oJan Kfışif oğlan.! da dens r • 

sun ... Mevlasını almağa başla11 . 
ken, erkek k1smmın kuvıw!unı· .., 
tava sapır' çevirmezse-ı, a' ' · 

çar gibi oldiso de aldınlacak ka • 
dar değil ... Dişini sıktı, filcanda 
kinin hepsini içti. 

y 
h Bir baaiı adam hayvanını nallamali iıter. Nalbanda cider. Nalbant 
·~ nallamak için iki buçuk lira iater. Bunun ilaerine nalbant huia 

adanı. lii1le bir teklüte l:hilunur: 
d "Sbin hayvanınızı nalliunaJC i~n yirmi dört çivi kullanmak lhım· 
i~t. Bp. iıterseniz ben sizden birinci çivi için bir kuru" Uünci çivi i9in 
l-L1nanıt, üçüncü çivi için dört kurut alınm. Böylece her bir fada çivi 
~ kurutıarr iki mitli artttnnıa.,. 
~ .. teklif Hasiain liOfWI& IPder. Ruı olur. Acalia bu hHiı adamın 

1 olCliajµ teklif zannettiii gjtii ltltlı bir İf midir? 
ctbehmı gelecek Hafta bu sütunlarda bulacıkunu:. 

'--~• llsftalli sor .... ce•alaıa 
._,. Gepn hafta, 200 rakamının bir düikada •yıldı~ farzolunduğu 
~ • • trilyona kadar olan rakamlan aaymaJt igin bir adamın ne 
"Uı Zltnan sarfettnest lbım geldiğini sormuıtuk. Bugün cevap veriyo-

2512 yıl! 

....._----------------------~ 

- Kapltmllııaia; 200 - 300 .... 
2 - Kanaerc ekseriya kaç Y&P,nda 

tutulunur? -•-•1_ ............ 
3 - J ean Harlow 'un aaal ismi ne-

di ) r. 

-~~-
4 - Ealcimolar nettde Yatar? 
- Groeaibcl ac1 ... ...-, ŞU..U A;. .......... 
5 - SUveyf kanalı ne zaman açıl

mıttrr? 

-1-dL 

YJNISOJIGULARtMIZ' 
ı - "an." nedir? 
1 - "'ara" nedit? 
2 - Mıaın TütJcler ne vakit aldı

lar? 
4 - .. San'atrn ııdaaını scrcf ve

rir,. sartınn kim söylemiıttr? 
5 - Dliayanın üçte birini hangi 

den~ kaplamı§tır? 

çoknver k1,,.ıı1M.ın11 ! ... 
Ev halkı, cumbur camaat he-

' men pençereleri indirmişler, ka 
prlarr kap2•'" . 1 ~1, • !:~n alıp 

Adilanımlara kaçmrşlardı. 

Ya Hacıcağız nasıl mı eve 
girmişti? 

Arabacı kapıyı vurmuş, içeri 
dekilerin hep birlikte sok3ğa çık. 
tıklarım komşulardan duyunca, 
üç dört kapı ötedeki kulüb.!de o 
turan, ev sahibi ih~:-ar r: """l 1· · 
mndan ,:eri.ok anahtarı alınış, k? 
pıyı açmıştı. 

Danfı, nefci yo ... ~;..m, l ıcakl 
n kesik, aşağı yukan indi, çıktı; 
her tarafr dolaştı . Evi hflmr 
bulmak ona dünyafa i r,;.ıı. .. 0 tmi 
ti. En evYel sırtl!'',",: mü1emm:l, 
berıbad elbiseleri qrl..:ı:ıp a:ttı; .• ... ı 
gömlekle kollan sıvadı. Liğenle 

Afsun musun, sihirbazın değl)P· 
iti misin hey mübar.ek? Daha mi
deye inmeden. damarlara yav1l
madnn gözü f.altıaşı gibi mi ~ar • ., 
sın. 

tik kızışıkhkla heliyi boyladı. 
Garsonun ağzından çırpıştırdıi!ı 
(rumiyüJjb4r.e; tür.kİJ,i;\hmMf\ kA... 
ğJtı, avucundaydı. &uı<hılye de ha
zu'. .• Ustüne çıktı. 

Fesini düzeltti: göğsünii ka • 
v.uşturdu; şen YC! mütebessim bir 
yüz talundr. Bir (öhö!) etti. 

Farkına varan yok... Ohöyü 
kuvvetli olarak çifteleştirdi. Kar
şı pençercdeki, bunu duymuştu; 

başını kaldırdı ... Gözleri etrafta, 
hep ha.qka yerlerde. Bu ~ nere • 
den _geliyor diye bakrnaa.p ... 

.(Arkau var) 
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Y eıii Balkan Devletleri • • Amerika mektupları 

Zencilere karşı 
Şaşılacak muameleler 

Avusturya ile Macaristandır I 
~---.:.__ ___ _.:. _______ ~~---------------

andıran, Avrupa n ı n~ göbeQinde eski Balkanları 
yeni bir Balkan icat edildi . __ __,. ~~,~~~-,-......,,= zenci ile yanyana 

tahammül edemez! 
.Bir Amerikalı bir 

oturmaya bile 
Eskiden Avrupada içi dı,ı ka· 

rııı:k, vaziyeti tehlikeli, kom,u• 
tarile arası bozuk, hududlan 
emniyetsiz bir saha göze çarptı 
mı, orası için "Yeni bir Balkan,, 
derlerdi. 

Eski Balkanlar bu töhreti zayi 
etmif oldukları halde, tarihe mal 
ettikleri kelime yatıyor ve eski 
Balkanları hatırlatan yeni saha • 
lal' göze çarptıkça "Yeni bir Bal-
' kan,, sözlerile hemen karşılaşıyo-

1'\IZ. 
Bugün bu "yeni Balkan,, tnbi

rinden maksad, Avusturya -
Macaristan imparatorluğunun yı
kılması üzerine Tuna havzasında 
ortaya çıkan devletlerdir. 

C:.s}c: Balkanların derdi J:om -
tulcı.rı olan büyük devletkrin isi
ne yarıyan. ve komşu büyilk dev 
letler için önemi haiz olan coğraf · 
yat bir sahada ekonomi ve asker
lik bakımından 2ayif bir takım 

devletlerin birleımeleri idi. Bu 
komıu büyük devlet:crin - bil· 
haua Çarlık Rusyası ile impara • 
torluk Avusturya - Macaristan -
menfaatleri biribirine zıd olduğu 
içi?! hu küçük devletleri biribiri
ne kartı himaye ediyormuş gibi 
bir tavır takınır ve çevirdikleri 
entrikalar, döktükleri paralar, 
yaptıkları propagandalarla bu • 
ralaTını hep karıştırırlardı. 

Nihayet günün birinde Rusya· 
p..,___ ... -:Jıi ... ~~~·sw\llİ't"deTletin~ 

as , .A.%stürya veJiahdini öldür
dü. Avusturya, Ruıyanın hima
ye ctt!Ki küçük devletin batına 
'>ir y·ıınruk indirdi ve bu yüzden 
· 'Jlün :lünya biribirine kanşarak 
.J ,00!>,000 adam mahvoldu. 

Eski Balkanlar buydu. 
Yeni Balkanlar ise Avrupanın 

~·-.~.:ıfmlcdir. Bu yeni Balkanı 
... ~,.:=ı ~den devletlerin biri Avus
ır;, ,, biri Macaristandır. Bu 

; 1(i devletin ikisi de zayif, ikisi 
de fakirdir. ikisi de iktisadi yar
dı-::1 bulabilmek için dışarıya el 
uzatıyDrlar. Hele içlerinden biri, 
rejimini yaşatmak için, haricin 
yardımına katiyetle muhtaçtır. 

Yeni Balkana komşu olan bü
yük devletlerin biri şimaldeki 

Almanyadır. Almanya Tuna hav
zasile alakadardır. Çünkü Avus· 
lurya ile ırk, dil, tarih bağlarile 
bağlıdır. Sonra Tuna havzası 0-

1 nun en belli ba§lı alış veriş pİya
salanndan biridir. 

Cenupta ise İtalya vardır. Bu 
devlet de Avusturya ile alaka -
dardır. Çünkü Almanyanm bu 
memleketi yutarak, Almanyanın 

eski Balkana komıu olmasını is
temiyor. Çünkü onun eski Bal
kan devletlerinden olan Bulgaris
tan ve Arnavutluk i]e kendine gö
re itleri vardır. 

Doğıı tarafından yarı bir daire 
gibi sıralanan küçük itilaf, yani 
Çekoslovakya, Yugoslavya ve Ro
ınanya devletleri göze çarpar. 
Bunlar da kuvvetli komşuların 
yap~ıkları tazyikten muztariptir. 

Daha ötede, siyasetinin esası, 
Almanyanın ~ark:ı doğru nüfuzu
nu yaymaıması, Almanyanın kuv
v< ,""-ı:nemesi olan Fransa vardır. 

~' : nca, Almnnynnm Şilrkta ya· 
:·1lnnmasmı istemekle garpte ona 
l·:ıfo tu~ını te_~.!_n. e~~ ... iati_ -
J.Or. 

BiığUnkn Avnıpanın vaziyeti 
budur. Hareket ve mukabil ha
reket, . taarruz ve mukabil taar · 
ru~ bundan ileri g~liyor. 

Bugünkü vaziyet be' yıl önce
den •hazırlandı. Avusturya o za
man sefalet içinde idi. Almanya 
ise illtisatça kalkmıyordu. iki hü
kWnet günün birinde, gümrük 
ittihadı yaptıklarını ilan ettiler. 
Bu sayede Avusturya darlıktan 
kurtülacaktı:- -Fakat 'aynı· zaman· 
da Alman nüfuz mıntakasına gi
recek, Almanyanın Tuna vadi -
sinde hakimiyetim üstün getire -
cek, belki de çok geçmedenAl· 
manya ve Avusturyanın birleşme
sini intaç edecekti. 

Fransa buna kızdı ve lngiltere 
meseleyi Cenevre ve Lahiyc götü
rerek i'i yatıştırdı. Fakat mese
leyi halleden, bunlar değildir. 

Fransız bankalarının Viyana üze
rinde yaptıkları tesirdi. 

Bu yüzden Avusturya, gümrük 
ittihadı projesinden vaz geçti. O
yunu Paris kazanmı,tı. Fakat 

Tilt'kiyede iken Arnerikahla· j - "Maalesef evet,, diye cev.aP 
rın memleketlerinde oturan zen- verdi. "enup eyaletlerimizde zen· 
cilere yaptıkları fena rnuarnelele- ciler beyazlarla beraber seyah~t 
ri işitir ve kendi hesahıma o, ka. edemezler, ve bir beyaz adam sı· 
hahatleri renklerinin siyahlığın . yah renkli birisiyle aynı kanape. · 
rlan ibaret olan insan oğullarına de oturmağa tenezzül etmez. Bit 
acırdım. Amerikaya gelince ken tramvavda on tane zenci otutur • 
di gözümle bu kömür renkli ırkın ken bir. beyaz girse zencilerin heP 
ne büyük hakaretlere maruz kal si ayağa kalkrna~a ve tramvay • 
drğmı gördüm - hem de Amerika <lıan inmeğe mecburdurlar. Nis · 
nrn nisbeten müsamahakar şimal heten rlaha müsamahakar ol~f 
eyaletlerinrle. Bildiğimiz gibi hun. şimal eyaletlerinde ise bu gıb 
d~n yetmiş beş sene evvel Birle· vak'alar gördüğünüz şekilde "sa· 
sik Devletlerin şimal kısmı cenup man altından su yüriitmek., sure
ile zencileri esaretten kurtarmak tiyle olur.,. 
için kanh hir harbf' Piri~mişti. E- Geçen pazar günü Filadelfi.Y:1.' 
ğer bütün bu gösterdiği insaniyete dan dönüyordum. Vagona girin· 
rağmen o esaretten kurtardığı ır- ce bir kaç zencinin iceride otur • 
ka bu muameleyi yaparsa, zenci- makta olduğunu gördüm. Beya~ 
lere karşı ha!R büyük hir kin bes. renkli hi~ kimEenin bulunmadı~ 
leyen cenubun muamelesi ne şekil nazarı dikkatimi celbetti, Jaki? 
el<' nlduğunu artık siz dü~ünün. hunu bir tesadüfe atfederek btf 

Bostona gitmek için Nevyork- \rer ~P.r'errk oturdum. Tam trerı 
tan bir otohfü~e binmi~tim. Tam hareket edeceği zaman kondüktör 
hareket erleceğimiz sırada iki zen- telaşla içeriye girdi ve yanıJll9 
ci kadın keriye girdiler, ve bir gelerek: 
koltuk secin oturdular. _ "Affedersiniz, dedi, sizitl 

Şoför fı~nH•n itiraz etti: hu vagona girrliğini'.'1i gönnediı11· 
- "M arl:un lar. si7.in biletlerin Rica ederim arkadaki vagona bll• 

numarası 15 fü~ 16. Oraya değil. yurunuz !,. 
şuraya oturar.aksmız !. Hayretle yüzüne baktım: 

Gösterrliği yer tam tekerlekle. _ "Burası fena değil ki.,, 
rin iistündıe arabanın en rahatsı7 "Evet aIQa diye cevan ver~L 
yeri idi. ?;enci kadmlarcl.an birisi: Bm·ada kahrsanız beni fena hıt 

"Ben tam on iki rlolar verdim,. mevkie rlüşürmüş olacaksınJf,t 
dedi. On saatlik vnl zarfında öv- Başbakanları sizi bu siyahların ar' 
le yerde oturarnam. hem zaten sında görürlerse bana ne deıneı

Almanyayı uz• ~uakmak için bu yerlerin snhibi de yok, ne olur ler. Siz herhalde yabancı olacalc· 
buradıa kalahm.,, sınız. Daha ömrümde zencilerle 

ısrar etti ve bu yüzden plan.oldu. Lakin şoför öyle kolay kolay bir komnartimanda sevahat et--
Almanlarla Fransızlar biribir- k k · · ·a d "'ld" tnek :.,tı"yen bı'r 81·z1• «o··r· au··m. !,, anaca cınsın en egı ı., ve ..::ı .. 

lerini nakavt ettikten sonra ltalya böylece kavga alevlendi. Nihayet Çar naçar arka vagona geç • 
İ§e gir,iıti. Fakat bugün bile Bu- })ı·r polıs" ",ihnp ka"dmları ı"n..lı'ı·..]ı·- tı· h ti .. d'" k" ··te'..: • "",.,. n 11 m, ve nvre e t!Or um ı, o ıo 
dape•tede yarı f a•ist, Viyana da 

:r • • •• :r.. • • ler ve paralarını geri verdiler. Çı- vagonun meşin koltuklan yerine 
yarı fatııt b_ır. hukumetı~. ı' ba,ı- karken b!r tanesi şoföre: hu vagonda kadife, lüks koltul< • 
na geçmelennın sırrı henuz keşfe- "- Bunu niye yaptıihn b"li- lar vardıı. 
d'l . . d . 1 k • i:> rzı ı i 

ı memıı_ııe e netıce er ap açı. - . yorum., dedi. Çünkü h~z zenci . Bu gibi hadiseler. bizim gib 
tır. Yanı) Avus~~rya ve M~ca~ı- yiz, bir beyaza.· ' bu muameleyi memleketlerindeki zencileri knr · 
tanda ltalyan nufuzu hakımdır. yapmazdınız ama bir siyaha eli· deş gibi seven bir millet için }l:J• 
Ve İtalya, :f una devletler.inin hi.- 'nizden «eleni ardınıza k·- · · . kikaten ı:::'lc;..,ılacak ~ev. ler. .. d. S k f . "" oymuyor ~ 
mm ır. treza on eransı, vazı- sunuz. Kanunen beyazlarla bera. Çok defa ic;ittim. AmerikairlıJ' 
yeti kabul ederek Tuna paktının her seyahat etmek hakkımız iken rrn ileri sürdükleri mazeret ~u<lur: 
yapılmasını kabul etti. Fakat kanun°suz ""'ullerle btı hakk b;z_ "Z ·ı f 1 ·· ..c:"lC ...., .. ı ,encı ere az a vuz ve,.,~ 

Musolininin doğu Afrikada har • dıEm ahyorsunu.,, Ve cıkıp gitti·. tepemize çıkarlar on~m iç;n onJ:ı• 
be girmesi Strezayı yıktı ve Fran- Yanımda bir Ame~ika talebe rı bövle kontrol edivoruz. 
sa yeniden iti el_e alrnağa karar oturuyordu. n K" b" · h 1·lf. ım ılir, belki onlar a~ 
vererek küçük itılafın Avusturya - "Dedigwi dogw ru ? dive Belki de biz! 
·1 M · h" · · mu.,, " ., 
ı e acarıstanı ımaye etmesını, sordum. SADIK M. BALK.Af" 
bu iki devletin küçük itilifa da - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ ~ ;; ~ 

ta Avrupa işinin İtalyasız halledi' yanmasını istedi. 
Çünkü Rusyanın bu hamileri 

himayeye taraftar olup olmadığı 
henüz anlaıılamamıştır. 

Sonra Staremberg, Habsburg
ları tahta iade etmemek .için kati 

teminat veremedi ve önce verdi
ği teminatı tadil etti. Yugoslavya 
yeni teminattan pek ho,nut de -
ğildir. Nihayet ltalyada bu sa -
hadan sürülmeyi kabul etmedi ve 
bu yüzden Şu§ning ile Kanyas or-

lemiyeceğini söylediler. .,tr 

Oyun devam ediyor ve büyUJ"' 
devletler yeni bir Balkan icadıol 
çalıştıkları müddetçe devam edl' 
cektir. 

Briyanın kazandığı bu ravend, --------------.,.,.--------;__-------------------

Hitlerin İ§ başına gelmesini ko - ' 
laylaıtırdı. Hitlcr ve milliyetçi 
sosyal:'ltlik Almanyad:\ hakim ol
du. Fakat Avuslt•rya meselesi 
hallolunmadı ve t:·:~:;i yıl Tar • 
diyo, Makdona!d i e birlil:tC' A· 
vusturyanm iktisadi hayatını l\fa· 
caristan ve küçük itilafa ~ =- r~ ' -
mak istedi ve bu yüzden ~ 

Tuna konff!ransı vücud bul .ı . .ı 

Konferans muvaffal< C'
1 

l 

Çünkü siyasi tesirler a!tır.<.ıa il i.i· 
sadi hakikatleri yabz..na atmıştı. 
Avusturya ile Çekoslovakyanın 

sanayi sahaları bütün Tuna vadi
sinin ziraat verimini istihlak ede
mez ve buranın muhtaç o1 d.t•ğu 

sanay'.i temin edemezdi. 
Buranın, refah bulması için 

Almanya ve İtalya ile alış verit 
etmesi gerekti. Fakat :TardİY.o, 

lta!yat!a genç!ih teıkilôtı gün geçtikçe '1afıa lazra ça!ı~maktaclır. Yukariki resi~le kilçük fClfİıtlpl 
boyunlarında gaz mcukelerüe bir tecrübeye giderken görüyorıunuz. 
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'< 28403 

1 Yiyeceklere Ait ı 
~!l_!h Bilgiler _ 

Kuru fasulyeyi çabuk 
pişirmek ıçin 

1 
Nohut ve kaıt hayvanların e~ 

. e~ni az bir zamanda pişirmek 
ıçın de yemek suyunun içine ya. 
l'ını_ veyahut yemeğin miktarı çok
~ ıse bir tablet Asipin ve Aspi • 
l'in ilave etmek kifayet eder. 

lfaşerafa karşı çare 
tı Naftalin ile kam.ger tozunu ka-
§tırarak dolaplara, yataklara on 

on be .. d bi . b· ~ gun e r serpersemz az 

lı; ırl Z9.manda.her nevi haşarat mah 
0 ur. -

Solmu~ çiçekleri 
Yaşatmak çaresi 

J\. . B.u~un için bir Aspirin yahut 
~1Pın tabletinin dörtte birini bir 
SU tda~ su içinde hallederek bu 
la Yun ıçine solmuş çiçeklerin sap
k rını 2-3 santim kadar bir ma. 

1:S1a keserek koyarsınız çiçek • 

b.r az bir zaman içinde:: Ye kısa 
ırza d l'ı 
1 

nıan zarfın a tekrar canla-
ır ar. 

Yumurta likörü 
Jl kYumurta liköıü gayet leziz ve 
ı: nıugaddidil'. Bir şişe içine on 
"ze Yumurtanın sarısını koyunuz 
e~ huna 250 gram toz şeker ilave 
ka~rek şişeyi şeker halloluncaya 
el'id~r çalkalayınız. Şeker güzelce 
~ k 1~~en sonra yüz elli gram kon
~~ ıla ve ediniz ,.e gene beş da -
"e a kadar çalkalayınız. Ru sıhhi 
llı ınugaddi likörden hatta vat • 

l• azdan evvel küçük bir k~deh 
sers · enız, gayet rahat uyursunuz. 

, 

' 
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7 
apılnıaış Şık Bluzlar • • • 
K 28403 numaralı sağ taraftaki 

resmini gördüğünüz gayet sade ve 
bı.ınunla beraber pek zarif elbiseyi 
bizzat kendiniz yapabilmek için iste~ 

diğiniz renkte 130 sant m geni~liğ:n
de 2 metre 58 santim yün kumaşla 
buna uyacak 90 ı.antim geniş!iğinde 

50 santim kadifeye ihtiyaç vardır. 
Elbise önde görülen yine yün kum:ıs.• 
tan yaptlacak kordonlar yerine iki 
büyük kopya ile de tutulabi!'r. 

Resimde görülen <'lhise $!iimüsü 
renkte vün kumaşla koyu mavi ka
difeden yapılmıştır . 

• 
B 28404 modeli Jumperbluz her 

yaştaki bayanlar için pek pratiktir. 
Drı blüz için 80 santim geniş!iğind~ 
ve 1 metre 7 5 santim uzunluğun • 
da b'.r parça kafidir . 

• 
B 28405 bu sade ve kibar bltlz ar

zu edilirse uzun kollu da yapılabilir. 
Bu blüzu yapmak için 90 santim ge
nişliğinde 1 metre 4 O santim tulün de 
bir parça kafidir . 

• B 28416 bu spor bluzu da uzun 
kollu yapılabilir. Lazım olan parça 
kumaş 85 santim genişliğinde ve l 
metre 45 santim uzunluktadır. 

• B 28407 gayet şık olmakla bera· 
ber yapılması da pek kolaydır. 95 
lintim ceni~liğinde ve 1 metre 40 

• santim tulünde bir kumaş parçası ile 
bu bllı.ıu hattl uzun kollu yapmak da 
mümkündür. 

B 28406 

bu blıl.ılan ve daha bir çok elbisele- B 28407 
ri bizzat yapabilecek modelleri ve 
patronlan gayet ucuza alabilirsiniz. muasının fiyatı yalnız kırk kurut • 

Patronlu - BEYER - model mcc- tur 

1 Kuma9lara Alt ı 
Faydah Bllgller 

===== 
Mürekkep lekeleri 
nasıl çıkarılır? 

Mürekkep lekeleri limonla ga . 
yet sade bir surette kumaştan çı· 
karıla bilir. Kumaşın lekeli kısmı
nın altına temiz bir sünger kağı
dı koyunuz. Bu sünger kağıd1 be· 
yaz kağıt olsa daha iyidir. Leke • 

·ye limonun suyunu sıkınız ve ge • 
ne temiz bir sünger kağıdı ile le • 
kenin üstüne basınız. 

Bu ameliyatı leke kaybolun · 
caya kadar tekrarlarsanız bir §r~ 
kalmadığını görürsüniiz. 

Yağ lekeleri nasıl 
çıkarılır? 

. . 
Yünlü ve pamuklu kumaşlar • 

dan her nevi yağ lekelerini çıkar
mak için en iyi vasıta bir kaşık 
amonyak ile on kaşık suyu bir kap 
içinde karıştırmaktır. Bir elbise 
fırçası bu mahliila batırılarak le • 
kc üzerine sürülür v~ daha 5onra 
amonyaklı yerler temiz su ile yı • 
kamrsa hiç bir şey kalmadığı gö
rülür. 

ipek b 1uzlor1 f~m;z 1~

mek ıçın .• 

tpekli bluzları temizlemek için 
en iyi vasıta benzindir. Kirli ipek 
bluzları behzin icinde ·y:ıkamali ·ve - . 
ıslak olarak kurumak için de tah. 

Beyer'in en ıon mo4a muhtelif örgülerde yünden yapıl mı§ koıtümlerle çocu~ 
eıvapları ve elifleri modelleri. 

ta ütülere asmalıd,r. Bu suretle 
kuruyacak ipekli h!u~lar i~in ütü
lemek de lazım değildir. : 



Koylü kaaın yatağında inle -1 .- Benim tarlamda .sizinkiler -
yordu. Karanlıkta gözlerini dört den çok mrsır var._Fakat ne yapa
açmış, sağa sola dönüp duruyor- yım? Karı hastalandr. Kasabaya 
du. götürüyorum. 

l.ST ANBUL - 18 Tokf\,lıyanıian na 
kil. 19 Çocuk saati. Hikayeler 19,30 
muhtelif plaklar (Çocuklar için). 20 ses 
musikisi. (plak). 20,30 stüdyo orkestra
ları. 21,30 son haberler. Saat 22 den 
sonra Anadolu ajansının gazetelere mah 

- Kadın, ne oluyorsun? Böyle - Onu kendin iyi edemiyor mu sus havadis servisi verilecektir. 
inleyecek ne var? sun? 

S e rgide teşhir edilece 
mallarımız hazırlanıyo· 

- Ay, ayyy ! - Çok J~ağınyor. Fena bir şey 
- Bir zorun mu var? yemiş olacak. Amma ne yemiş, BORS A 

21 - 2 . 9 3 6 - !ı.Y, ay, ayyy, .a~naaaan ! bilmiyçn:ı\m ki. Ağır hasta görü -
- f.eki s9~~CSellC1 J\~y;i,ı:ı \:3,1'1 )lÜYQf, Hizalarında yıldız; l_şarPtll olanlar, bze 
Jt. ı,. .~ A k ı, rlnde muamele görenlerdir. RakilmJıır 
r.>t9.>'. Ü yUill,l SYrr~eraj{ ~atş,ğı !\'"'lr.tı • ""'U S011 sözler u,zaktan i - saat u de lmpa.nış sahıJ rıya:Uanıır. 

üzerin~~ Q.Q,ğr.µ11,l,p 9turdu . .Sesi rW- şiWiy9,rQ.ı,ı. Çi.inkli Memi_ş l,\onuş -
raz sert ve ~iram! ~W· ~u;tk ~çi.ıı dw naya lüzum g9rme -
-A<WAWı ~ıyor. Amaaan, ~nişti. ij~m şöylUyor, he~ 1 de ara-

PARALAR 
"'Londra t~O * Vjyana :!.\ -
• Ncvyorlf l24 - * Madrtd 17 . 

~N7W~~W·um. ba~r ~ürüyordu. ·avuş yavaş toz 
- ~aj\i ~e · liıç $ı;wa.y,ı,m? J?iraz tq~rak araaw,çla ara ~a görünmez 

giil~w·u :re}'~·~m mi? ~~i gelir. t;>lçh1. ~ki saat ~Qnra kasall,aya var-

• Parls l67. - * BerJln ~.) . . -
* Milll.oO ~55 - * Varşova l!4. -
* IlrUksel Ha - * Budapeşte l!l:l. -
*Atına l!4 . * BUkreş ll'I. -
*Cenevre ~ıö.- * Belgrad (>~ -· 
* Sofya l!4 - *Yokohama :ı~ -
* Amstcrdam Si{. -· *Altm !IÖÖ -

* Preı? 115- * BRnknot 2H~ -

~9-vt cev~,P verecek yerde ıb~r çlılar~ Iıin, taneQ.c lacivert önlüklü, 
ç~ .koıJlaı·41. ~(-OyJü y~ta,ğı1:Jı~an ıbeyaz l;>a~örtü\ü ha$tabakıcılar a
#\4i. ~1?.rit,i .alayıµı derJ\en Y.efe rabaya ymuı§tı a.r. Kadın kaluırıl
~~~Y· ı{<;ara,.nJıkta 3PMnr çarıI?ıtı. ~ı. lçer) .alınar.ak bir odaya götü- ·------------• ı 
~~an ıiwı~a Ji>jl-k\Mür çıktr. Ni ,ri.ildü. ;Be.,yazlar gi~·inmiş lıir dok- Ç E K L E R 

* Stokholm H~ -

hayet kibriti buldu. Mumu yaktı. tor muaye,ne etti başını .sal)ıya - H.ondra t.20. "'Viyana 4-~H7 
* Nevyork U 80ô0 * Madrfd ô 82 

Kadın ışığı görünce biraz sükiınet rak apandisit, f?a.Pan<llsit diye bir * Parıs 12 Ori * Berlln ı 9SOa 

bu1du. Hafif bir sesele dedi ki: şeyt,e,r SQYl~d}, ~rp>na ~i;).y~ü bup · * Mlldno ıoo~ * varşova .ı 22 

- Şurada kuc:!lgmı~ ın altmda la,r,ın ~lUl,111,l,$.I,lU anla.QJ.adı. aw.ı OOll ıı: Brllkseı U:l!ll:l * .Budapeşte .j. öll47 
:i'"" T * Atına bS 67;.t:s * BUkreş 108 8330 

pir ağr~ Var. bal{lym-du. ıillr ~ .Q.akika içinde *Cenevre ~ .J!il.lO * Belgrad H-1- 971S 

Kôy~ü, ~admm gÇsterW.ği yere P.ir s.cyde gewj"ere~ l\acl.u:ı b~ııun ü "'sorya ti4 :ısso * Yokohamıı 2 76H9 
" ~·:rrr · 1:.ı~ * Amstcrdam 1.1732 * Moskova 10&ı W 

parpıagını ff O~~~du. zc.rme yatu·ı14.1.,U. KöY1ünün s9rg1ı - * Prng 10.22.ı:ı ~, stokhoım s rnrn 
-1?,jr ~ey ~9•;wü~orum. J(ar - ),u gqz.Jeıj ylizde.n Y.lize bak;Y.Qırdu. 
~ ş;şnıi.Ş ~eğ;.L ~~c;en ay ö~zü- .uµ· ).ıasta.Qa,lq,cı qedi ~i .: 
µıüzün ~e kar;u ;;ığr.cyof,dU. Amma - ~Ql~mıa ~ğa,m, ıÇir şey ~ok! 
q, f ep.a otlar yeµıiş, karnı da şiş - Başk:;ı bir odaya götüreceğiz. 0-
pıişti . Sakl}1 .sen Çie fena bir §ey ıtanın dq-~toru pakacak. Seıı de 
yem;ş olmay,ası.,ı:ı.? gel. 

- ffayır, Eep ;r,ıe yen?İ§sen ben Cenapm odasına götürüldü. Ka 
'qe OP.U yeflim. ~' ay, pyyyy ! dın 9raqa da muayeneden geçti. 

KaffIR ~özleri açı/mış, almn - .Cerrah Memişi temin ediyordu: 
q.an tef/~r ~ö!f..WP?!?Ye başlamıştı. - Hiç merak etme. Karın çok 

~vvetJidir. Küçük bir ameliyata 
. kola~ca dayanabilir. Bu ameliyat 
hemen şimdi yaptlmalldır. Olmaz 

ESHAM 
Iş Bd.llkıuıı \l 5U 
Anadolu ~:J ~lfl 

Reji ~ 120 
Şlr. Hayriy Hı lK.XJ 

* MerkPz Bani< ı;.ıoo 

U. Sigorta 00 
Ponomontı ~ 00 

rstlkrazlar 
* 11.lS3 T.Bor. l 24 JQ 

.• .. .. n 2aoö 
* .. ,, ,, rn 22 S( f 

Istık.Dahlll 1 11500 
Err;cnJ İstik. 

1928 A M 

Tramvay ııw 

*Çimento lO 2:) 
ünyon Oeı. 000 
Şark Del. uoo 
Balya :.ıoo 

Şafk ın. ecza 000 
Telefon 000 

Tahviller 
Elektrik 0000 
Tramvay Ht,70 
Rıhtnn um 
Ana<toıu ı 4405 
Anadolu JJ ~4.0ô 

140 
4180 dp.n evlada kalan bir takım iiaçla- sa kaqn ölür. 

rr vfü·dır. Fakat o gece her çareye · Amcli~at sözü, Memişi kor • ..-~~~11111!"1'!!'!"'1~~-~----
h::ı~vunılduğu lıalde köylü kadının kutmuştu. _Fakat beyazlar giymi~ 
ağrısı l{jı· türlü k~siln1iyQrdu. Ko- rloktorun yüzündeki ciddiyet, has 
cası kokulu otlarr kaynatarak sü- tabakıcıların bakışlarındaki şef -
yunu i~iı•di. Ağrı bira~ flurur gi- kat onu inandırıyor, odadaki eter 
bi oldu. Fakat bu $u hasta barsak- kokusu sersem ediyordu. İtiraz e
lara gidince kudurtan 9ir nğrı ba;5- demedi. Biı' hasta bakıcı yanma 

GUo dogu~u 
Gdn batı§ı 
~abalı namıı.u 

Oğle namazı 

fkfn.11 namazı 
Al<şam oamnzı fadı. Kadın C!~lıklar koparıyor. geldi: 

yatağında dört kat bükülmüş bir - Ağam, eledi, üzülme; dok - ~~:·k namazı 

. Fili.stinde acrlacak olan :fel ·ı 
aviv sergislnde teşhiı' edilecek eş. 
yalarm niilmu\elcri lfürk9fi~ Ut -

raf mçlan hazırlanmasına basl'1~rnış 
trr; bir )<aç giine kaclar lıUtün Ü· 

mun~er topla~ı.ş \mlum caktll' 
H>36 U'elaviv se,rf{$.ine ~iğer jie -
ne~erden çlaha geni~ bir mi,1'.y~tu 
iştir~k cd.i\ecektir. &®rimizin bi.ı 
çok tanınmış J'iı111~rı, ·cı'.giy,c iş. 
tirak etme!<: iştemişler ve ~i\m\l -
nelerini hazır laınıı:;l{l,rdır. tŞ,u yıJ 

sergiye iştirak edcqel<: ol~n .f.iıi:Wa· 
lar, daha ziyade dış az~u~w.da 
mü§ted bulabileceğimiz n~l~? 
teşhir edecekler, bu malların JPl'Ç· 

pagandalarını müın,ltün 9lduID1 
kadar g_eniş bir mikyasta tatl;ü.k 
edeceJderdir. · Söylenc:l~ine gör,r 
sergiye gönderjlen T.w~ mamu · 
Iatı, 4 v:rupadaki ay~1arile rcku
het edece)< derecededir. 

J)ün Türkofis 1sta.nbul mer~e: 
zine bir f'ürk genci müracaat ede
rek serg~de kendi icad ettiği bh 
mju teş~ir etmek istediğini bil · 
dirmiştfr. Av:mpada tahSil .gör 
dükten sonra memleketine dqne · 
rek yaptığı icadı, hakikaten Av · 
rupanın en tanınmış fiı'malarmm 
rujlarile rekabet edecek derecede 
olduğunu isbat etmiştir. Bu Türk 

Küçük ilanları 
ZA Yi - Ziraat bankasmda tasarrut 

şandrğında öulunan 9145 p.umaralı cüz· 
c1anın:un kullanmakta olduğum tatbik 
mührümii kaybettim. Yenisini çıkara -
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Radoılu tekaüt yiizbatı 011nan Nur; 
(V. No. 13796) 

BOYOK BiR ALMA N ANONiM 
ŞiRKETİ - Kimyevi maddeler üzerin· 
de mütehassıs bir fabrika Türkiye için 
bir umumi vekil aramaktadır. Arzu e -
dcnlerin mçktupla "V AKIT" evine nıii 

racaatları. 

Gelenle r , 

B. Fon der P orten - De 
careti işlerini yeniden teRkH 
<lırmak üzerindeki tetkik 
devam etmek için Ekonomi 
kanlığı baş müşaviri Bay F 
Poıten Ankaradan §ehriıniz 
ıniştir. 

EFGAN ELÇISl - Efga 
riciye veziri Muhammed 
Han ile birlikte Avrupaya 
Efgan elçisi Sultan Ahmet 
şehrimize dönmüştür. 

düziyc karnını koparırcasına oğ·u::: tor karınt kurtaracak. Sekiz gün 
tunı;vnr<lu. sonra gelip alır::;ın. Çok merak c-

Bh· kö~eye büzülmüş, elinden diyorsan biraz dış:.ında bekle. A- ---.-·-------~~---1 
BERqNDE DEMiRYOLLARI A :Y:tınl rte,rlyat 

LETLER1 - Meşhur bir makine fabri- ~~~I!!!!'~~ 

bir ~ey gelmediğini görerek me - meliyattan sonra onu yine göre -
yus meyus karısına bakan köylü - bilirsin. 
nün kulağına eğilen bir ihtiyar :.Memiş dışarıya çrtkı. Biraz son l!ltanbuı ucarcı ,.u z:aJıire borsıuıında dilıı 

kası Türkıyede gayyur b~r vekil istemek 
tedir. istiyenledn mektupla "VAKIT"I 
evine müracaatlarr. 

kadın dedi ki: ra karısını da sedye ile çıkarmış -' nıuanmle ,ören (kilo) maddeler: 

- Bu böyle olmaz oğlum. Sen lardı. ~Iemiş sedyeye baktı. Göz- Ncv't: ~ ~ ~!· ~k 

1 

f ürk Maadin Ş=rketinden : 
arabayı koş da karını kasabadaki leri kapalı, yüzü sapsarı bir vü - Buğday (sert) G,ıo Şirketimizin hissedarlar umumi he · 

hastaneye götür. Orada ne yapar cut gördü. Hastabakıcıya telaşla ,, (luzılca) 6,2S 7,2,r: yeti Martın 26 ncı perşembe .günü saat 
" 11,30 da Şirketin İdare merkezi olan 

yaparlar bir çaresini bulurlar. baktı. Hastabakrcr, arkalarmdan Arpa (Karı) 4,30 Gala tada. Ahen ve Münih Hanında 4 
Köylü, bundan başka çıkar yol gelmesini i~arctle anln.ttr. Bu ölü ~vdar 6,10 ncü katında 1 ve 2 numaralc yazıhanede 

olmadığmı anladı. Hayvanım ara- giLi yatan viicudü. Bir odaya gö - Mısır (beyaz} 5,5 adi surette toplanacaktır. 
baya koştu. Karrsınm rahat etme- lürdiilcr. 11ir yatağa yatırdılar. .. (~an) 5,17 5,21 Vekaleten veya asaleten en az ıoo 
si için, aı:abayı ~amanla doldur - Kendisinde hiç bir hareket görül- Susaım 17,5 17,JO hisseye sahip olanların lt'sse senetlerini 

du. Artık tanyeri ağarmaya baş - müyonlu. Memiş, hastabakıcıya Tiftik (mal) 81,S içtima gününden bir hafta evvel şirketir. 
lalnıştı. İhtiyar kadınla birlikte yanaştr, sonlu. Yapıık 53 61 idare merkezine t~slim ile mukabilinde 

karısını kaldırıp arabanın .sanıan- _ Ölı.lü mü 'l Peynir (beyaz) 20 25,lp makbuz almaları rica olunur. 

larr üzerine yatırdr. Üstünü de bir - Ne münasebet! Allah göster Sansar derisi çifti 2400 3100 
Zerdeva derisi ~ifti 3625 

ç:.arşafla örttii. Kırbacı şaklatınca mesin. Ameliyat çok iyi oldu. Şim 
Kunduz derisi çifti 1200 

tekerlekler dönmeye başladı. di rahat rahat uyııvor. fstersen 
- • ~ .J Porsuk derisi ~ifti 680 

Mısır tarlaları arasından geçi- git biraz bahçede dolaş. Uyandı - Çakal derisi çifti 180 

1500 
700 

200 
yorlardr. Gün açılmıştr. Köylüler ğr zaman seni çağırırım. Tav§an derisi çifti t8,5 

tarlalarda çalışıyorlardı. Ustünde Memi~ bu sözlere inandı. Balı- ---- ---:------ .-fi 2 1 • 

sinin ibı-as1. 

HAYALET 
Değerli şairimiz Halit 

Ozansoy'un "Hayalet,, i~mil 
<lığı qn bir tabloluk manzuı 
cia Kanaat kütüphanesi tar 
dan kitap halinde bastmlıp. 
rılmıştır; edebiyatımız iç· 
kazançtır, tavs·ye ederiz. 

iu.:ınııuı a~tediq~si 

SehirTı'yatrosu 

ııı ııııır 111111 

111...111 

Bug:ün 
14 

FraT?SlZ tiQairosıı 
beyaz bir örtü bulunan bir araba çeye gitti. Bir a~ağıya bir yukarr
geçtiğini gördüler. Memiş dayı diz ya gezip duıuyordu. Ellerlni pan
g-inleri eline almış yerde yürüye- tolonunun ce.plerine sokmuştu. 
rek hayvanı idare ediyordu. Ses - Birdenbire kendi kendine dedi 

garasmı yakıp derin bir nefeş SP· 
ker rekınez, hastabak1cı yanma 
geldi. 

3 - fdare meclisi azalarına verilccc!r HA LH OPF.lf.ETI 
aidat mi\.dartnın tesbiti, 

lendiler. ki: 
- Bu saatte nereye gidiyorsun - Ulaaan, cebimde tütün var -

Memiş? nus. Şu karı bana tütün içmeyi u-
- Tarlada çalışmryacak mısın? nuttuı;du be: Aklım başımda ol -

:Mısırların az galiba! saydı şimdiye kadar yirmi siga -
- Oyle ya, bfr tutam mısır için ra içerdim. 

çok rnu çalışsın. Bir ağacın dibine çömeldi. Ta-
Memiş başını salbyarak cevap . bakasını çıkarıp sigara sarmaya 

verdi: ·-~- -- -- - - başladr. Sonra çakmağını aldı. Şi-

- Haydi bakalım. Karın seni 
istiyor, gel, görü.~. 

- tyi mi? Konuşuyor mu? 

- İyi olmasa, konuşmasa şe{li 
ç~ğırrr mı?· 

- Eh öyle ise acelesi yok. Bi
raz beklesin. Bu sigaramı ağız ta
dile içeyim 1 . .-·· -

:;c * :;: ' . 

4 - 1936 senesi için bir mürakip ta 
yini ile tahsisatının 'tesbiti, 

5 - Şirket namına tefer.ı-uğ edilecek 
maden ruhsatnamekrinin, imtiyazları -
nm, gayri menkul mallanmn ta,krirleri· 
ni kabule mczlto idare meclisi azasının 
tayini, 

6 - Ticaret kanununun 323 ve 324 

ncü maddeleri ahkamına tevfikan idare 
meclisi az'!.sına mezuniyet v~ müsaade 
itasr. 

Eugü.n rnatine 16 d~ 
Bu akşam saat 

20,30 da 

Dost Yunanistanın 
Kıymetli Artistler 

Zozo Dalmas ve Kofinyotisin iş 

BEYOC~U Çl~EÔl 
Pelr yakında Bayader 

Gişe giinrlüz açıktır. Fi 
35~!}Ô-60--75---100. LoC~ 

-ao.o. Telofon: ~na!l 



1- KORUN 22 ~T 19_36 ~ 

KiZILOR.DU 
"s·· d umer,, e: da: On sekizinci Yıldönümünde 

., ~ Od ı n ı ar fiö ı t no. ıu ., f dm Büyük komşumuz va dostumuzun sayıh bir günü 
F'ifnıinde durgun bir 

şiir havau CJar! 

Sir.ıon Slmotı 

"L r " ac aux J:.unes , tanınmış 

~harrir Viki Davmm biı ıomam.: 
ır. Bu eserden ilham almarak 

j·.amlan film, bu hafta "Siimer'' 
· 1nernasmm prngraımndadır.lillm, 
franc-ı .. , .. ... zca. SOZıU •••. 
.. ~'Kadınlar gölü., filminin reji

boru, lVIark • llegredir. Başrolde 
ı.ılunan artist Jan Pi,reı· Omon -d , ·' 
tu. f jmon Sim on ve Rozin Dö -

Müteessiriz, fakat sözün 
doğrusu bu: Ol 

Yann büyük komıumuz ve doı· 
tumuz Sovyet Ruıyanın heyecanh 
bir günüdür: Kızıl ordunun 18 in· 

Burada "l No. lu halk düşma- ci yıl dönümü kutlanacaktır. 
m,, gibi sansasyonel bir adla orta- On sekiz yıldanberi Kızılordu 
ya atılan film, bir Gangster filmi- askeri tekamül, teknik silah, kül. 
dil'. Geçen hafta almanca sözlü iyi tür bakımından ve siy~ı bakımda• 
biı· filmi, "Bir kış gecesi rüyası'' 
isimli komedi filmini gösteren 
"Saray" sineması, bu hafta bu 
Fransızca sözlii Ganw;ter filmini 
onun yerine geçirdi! 

tyi ettiği kanaatinde değiliz. 
Çünkü, iyi bir filmden sonra fena 
bir film gördük. Amerikada bu 
tarzda sık sık çevrilen filmler ara
sında, bu film gölgede kalıyor! 
Bir kere Gangster mevzuu, çok 
fazla kullanıldı. Vaziyet böyle i -
ken gene bu mev~ucı elatıldığma 
göı·e, bari kuvvetli bir film, hat -
ta bu tarzdakileıin kuvvetlilerin
den daha kuvvetli b1r film ortaya 
konulsaydı. Bilakis! 

çok büyük muvaffakiyetler elde et- ~D•••--~· 
· miıtir. Sovyet ordusu, Sovyet bir· 
liğinin sulh politikası için kuvvetH 
bir ıilahı olarak büyümekte ve te 
kamül etmektedir. Bütün Rusy:' · 
daki milletlerin reisi olan B. St" : 
n:n "biz başkalannm bir parm '; l 
kadar bile toprağını istemiyon ı.. Jı. 
Kendimize ait olan topraklardan 
da bir Vershok lerketmiyeceğiz.,. 
sözü, ordunun bayrakları üzerine 
yazılmıştır. Sovyet milletleri, kuv. 
vetlerini artırmakla orduları ile 
sulhu kuvvetlendirmit oluyorlar. 

Sovyct ordusu dostlarım da, 
dü!manlo.rını da tanıyor. 

Kızıl ordu, yarın on sekizinci 
yıl dönümüne girmiş bulunuyor • 
Geçen sene ordunun Kiyef civa· 
rında yaptığı büyük manevralar 
pek yüksek intibalar bırakmıştır. 
Kilometrelerce yol yürüyen asker· 
lerden geride kalan yahut yorgun

luktan şikayet eden kimse olma • . ----~-----~· 

i • 

r 

·ı ıeun d,, ondan .. onraki büyükce 
tollcı-i ulmıçlanlır. öteki rollerde 
~a ~Ieri, Mişel Simon, Sokolof, 
iorıs Remi v. s. bulunuyorlar. Di

:9'aloılar Kolet müzik kısmı Jorj 
Orik taraf mda~ hazırlanmıştır. 

Bu tarzdaki filmlerin . enaryo
su, çok girift, merak verici, sil -
riikleyici olmak gerektir. Deh§et 
havası içerisinde merak uyandırı
cı olmak!. Bu filmde ise, senar -
yo, dümdüz gidiyor. Her şey apa
çık, kendimizi vak'anın, vak'ala . 
rm Labirenti içerisinde kaybetmi· 
yor, ne olduğunu görürken ne ola
cağını da kestiriyoruz. Hata, bu • 
radan başlıyor. Sonra, doktora o
perasyonla çehresini değiştirten 
adam, ondan sonra çok geçmeden 
ölüyor. Bu çehre değiştirişle mev
zua hakim olamadık!. Çehre de. 
ğiştiriş, Qaha baş tarafa alınma · ı 
lıydı. Kaldı, ki bu çehre değişti -
rİite yeter derecede makyaj us -
taliğı gösterilmemiş, çehre tama
mile değişip büshütiin gayri tabii 
olan korkunç bir ~t>kil almamış -
tır ! 

mıştır. Manevralarda gece gündüz 1 Sovyet orJuiartJUn uzak §ark mmıi 
çalı§an tayyareler beı bin bet yüz ordudan bir piyade. 

. Bu 27~ 1 metroluk filmde, vak'a 
bır !!"hldı· ve civarında geçiyor. Ya 
kı~ıkü. fakat parasız bir delikanlı 
ınada ve ikı tarafında Cla bir çift 
kız! ıengin iki krz ! Biıi ötckin • 
den daha dcli~ınen olan bu iki kız, 
~akışıklı yil:·fü: mualliınini sevi • 
b?rlaı-. O, dPli~mcıı olanı samimi 

altmı§ saat uçmuılar ve hiç biri 

kazayauğr~mamışlardır. Bin kırk Türk • Hollanda Cemiyatinde 
tank çalrıtıgı halde bunlardan ya). · 

ır arkarln. diye, daha az deliş -
ll'ıen olaı11 da ~eYgili diye, seviyor. 
l>araı;: ' · 1 · b" , 
1 • ...ız .n, ~e\ ı~en erın ırıeşme-ı 
E:t:nı gı.e ,ktıl'i~101-..,a ela, sonunda 

nız sekiz danesi hasara uğramıt 
fakat kır tezgahlarında derhal ta
mir olunmuştur. 

So\'yet tayyareciliği slratosf er
.. en daha yükseklerde çalışıyor. 

Uçuş uslalan olan Kokinaki ile 
Evsev on dört bin heıyüz yetmİ§ 

bet kilometreye kadar çıkmışlar · 
dır. Manevrnlnrda Kızıl ordudan 
binlerce kişi paraşütle atlamalar 
yapmıştır. Orta Asya askerlerin Pa 
rnirde yaptıkları bin beşyüz kilo · :aadete ka.vusuvorlar. Anca.k va

·tTŞlkJr delika~lı~m sadece sa~Imi 
~r'kadıaş saydığı delişmen kız, 
sı~~irlmlar e:ölil,. nde e~siz kah • 

Sam Vud, reisördiir. Burs Ka
bot, Rişard Arlcm. Vörciniya. Bnı.c:, 
Alis Ilracli v. s. artistlerdir. Bu 
film için rejisöre \:c artistlere mu
vaff akiyet hi~esi ayım1ağa, onlar 
dan takdirle bahsetmeğe de im • 
kan yok. .Müte~iriz, fakat :sözün 
dosdoğrusu, bu film bizce: O! 

metrel'.k bir yürüyüş Kızıl orduda • ..1 • • 
··h' b. h"d' ı ak kayde Lahq de Ttblt. Hollanda cemıyeti tarafından blr sllvar~ ccn mıştır. 

mu 1m ır a ıse o ar • il l b d ·k· 'il · d l ... f 
d·ı · · s·b · ya" Çok samimi ve parlaR o an u aüvare e ı ı mı etın ost ugu etra rn· 

ı mıstır. ı eryanın msan a gr • • •• 
b • l b "11 · de T' da konu§malar yapılmı§tır. Yukarıkı 1uım bu suvarcde o.lınmı§tır. 
asmamış o an uz ço erın 1· • 

l!·· ~~ı, santimantal biı' filmdir. 
k Uzlin karIŞall sevgi, tabiat de -
doru içerisinde sevişmek ve acı 
lı~ak!. Tabiat manzaraları bil· 

yen-Şnn gibi en tehlikeli dağlarda N • f 1 H ) . •• 1 .. 
yapılan yürüyüşleri de buna kat. umarataı masra 1 ama 1ye ucret erı 
mak lazımdır. 

'' Melek ,, de: ıı;ı ,.. •• 

~~ güzeldir. Müzik kompozis - Bu samlan yazarken Mareşal 
'!'onu,. filmin çeşnisine uygundur. ''Unutma Beni!,, Voro,ilof'un yurdumuzdaki seya. 

2;ınsıl de benimseyi~lidir. Bu ... _ __ _ bati intibalannı hatırlıyor, dost 

~ 9~. nıetroluk film, - hareket • KOLAY KOLAY UNUTULMAZ! ve değerli aaskeri aramızda görü. 
lıı ır film olmamakla beraber - yoruz. 
de~ hep ayni çerçeve içeıisin - ''Unutma beni!" Bu film, "Hay- Sovyetler Birliğini kutluluyor, 
be Wrüdüğü için, hareketsiz inti- li buhranlr,, bir film olan "Buh - Kızıl orduyu hararetle tebrik edi. 
~ını uyandırabilir. Daha doğru - ran bitti!., filminden sonra bir yoruz. 
rl ~Yeter derecede hareketli olma· çift eshi film gösteren ''Melek" ~------------
h ıgı intı"'bamı ! Lakin, daha fazla sinemasmm, kar fırtınasını sebep HAl.KEVLERINDE TÖREN 
~0k:~ ve çerçeve deği~tiri.:, bun- göstererek programma almağı ge- Halkevlerinin kuruluş yıldö • 

1 Şıır havasını bozardı! , ciktirdiği filmdir. Bu lıafta prog- nümünü kutlamak üzere yarın 
f 'Yüzüş sahasında Ye bu sahanın rammda bulunuyor. Halkevlerinde tören yapılacaktır. 
:ı\•aı-ında dolaşan kadın, erkek ''Unutma beni" filmi, kolay Bu törenlerde bulunmak istiyen • 
k0;runuşla11 ve bu vaziyetlerde sı- kolay unutulmaz. Benjamino Gig- ler çağırı kartlarım Beyoğlu Hal· 
~~ 1kt yaklaşışlar. ihtimal baıı linin güzel, müessir sesini bol bol kevi direktörlüğünden, Cağaloğ . 
~ ~lerce hoş görülıniyecektir. dinlediğimiz; bir film olmakla kal- lundaki merkezden ve Alay köş • 
(j~ .. at, mevzudaki şiir havası göz- mıyor, bizi ustalıkh bir senaryo - ki.inden alabileceklerdir. 
dii~~e tutulunca, bu cihetten be- ya dayanan bir sevgi ve §efkat --•nnm,.ıııoımırnıı-- --GWtwu 

d* ğİn dı~snsma çıkılmış olma - mevzuu ile de karşılaştınyor. Hem Müzik kısmının tertibi de iyidir ... 
C!ih 1 ~eticesine \'atılsa, yeridir. Bu de ahenkli, derlitoplu temsil edil .. ve Benjamino Gigli, şarkıları, o
~t t!tın böyle oluşundaki gizli mak miş olarak! Ustelik reji de bu film pera parçalanru yerli yerinde söy
ha ne cılursa ol::sun, aradaki şiir için yeter derecede kuvvetlidir. lüyor. Hesaphca hareketlendiril • 
~ \ıasy,. behimiliğe besleyici olu - ------------- ıniş, canh bir sinema eseri! Gü -
bo lrıanıdir. Hiç değilse tamaınile terilen ve gene Jan Piyer Omon- zel san'at eseri! 
di Yle oluşa! Zaten biraz ileri gi- la Siman Simonun oynadıkları Almanca sözlü ve İtalyanca ta
'1lş anlarında. nni kesilişlerle kar· "Güzel günler" filmi tarzında ol • gannili olan filmde - ekseriyetle 
aşıyoruz! mak üzere, ondan daha başanlı böyle - Benjamino Giglinin eşi, 

lrı~ llülAsa, "Kadınlar gölü,, fil • ortaya konl!-lm~ b~ _ fil~i.lı:.E!z • Magda Şnayderdir. Bu filmden 
geçen lerdP. ayni sinemada gös- ce? . ( sonra tekrar bahsedeceğiz! 

Yakında ev sah=plerinden 
alınacak 

Talimatnamesi mucibince nu
ıııarotaj işinin masrafı numara 
sahiplerinden alınacaktır. 

Numarotaj dört ay evvel bit -
tiği için paraların yakında evler· 
dıen ve müesseselerden toplanma. 
sına başlanacaktır. 

Bu münasebetle dün büttin be
lediye şubelerine bir yayım gön -
derilmiştir. Buna göre her numa • 
ra sahibinden elli beş kuruş ah . 
nacaktır. Boş arsalarla resmi bi . 
nalar, mektepler, kışlalar, çeşme. 
Ier, camiler numara parasından 
müstesnadır. Tumarıotaj paras' 
yalnız bina sahiplerinden alına -
cakhr. Kiracılardan almımyacak 
tır. 

Numarotaj parasını venniyen
ler hakkında tahsili emval kanu . 
nu tatbik edilecektir. Belediye şu· 
belerince her mahallenin bir Us . 

Hal satıcıları ücretlerin~ 
den şikayet ediyorlar 

Sebze Halinde sebze satanlar, 
dün alakadar makamlara ba~ vu. 
rarak bazı şikayetlerde bulunmuş .. 
ladır. Şikayette buhman esnaf, 
vaktilc beş kuruş olarak alınmak
la olun urdiya ticretlerinin, _on 
aylarda on kuru~a '.:ıkarılcığım, 
üstüne karadan nıal getirenlerden 
de haımnaliye ücretı alınma~ta 
olduğunu ileri sürmcktediı lcr. Bu 
esnaf ''kendi malmuzı Halin önü· 
ne kadar biz getiriyoruz, orada 
hamala teslim ederek bir daha 
hammali~·e. paıa..ı Yeı~ncğe re lü
zum Ya.r? Biz al'rHve ucretinden 
şikayet ederken şimdi üste ham • 
maliye Ücl'eti gelt.li: t'Ş~·amız de • 
niz tarafından gelse, hamalla • 
rm içeri taşımalan me,·zuu balı . 
solur, fakat kendi malımızı. ken. 
dimize ta.şitmiyor. Ye bizcen faz. 
la para alıyorlar?., demektt>dil· • 
ler. 

tesi hazırlanacak, tahsil memur · Bu şikavet tetkik edilmekeofr. 
lan makbuz mukabilinde her ev - pı:ı:ı:tr .. :uı::ı:mm:::::::::::::::::::::::::::::: 'I 
den ve binadan bu paralan t?Ph· ii Dr. Mehmet Ali n 
yacaklardır. Bunnan evvelki nu · B 1. ..

1 
h ı; 

. . ev ıge mu e assısı I 
marotaJ da masraf olarak 25 ku- ,,... üh E ..... h T 1 •)1gıı: ,.opr aşı: ,mıno11u an e : ~. . 
ruş alınını§tr. ========.-=.-.1 
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Ah! or mpiyat ••• 
Kıt oW.pi7aclmda düfliillmüz 

.W&aç ...ı,.te ...... oliaapi. 
yadlara ı•ne ıitmeye karar veril. 
mit hulunUJor ! Spor itile alikaclar 
•lanlardan Wr Jmmmm ıltüriile . 
cek bclrora teeltit ivin diin akpr 
AalraraJa ........ ettild..t, ..... 
,u.t ..... ,...,.. - l'llf .... 
lmnmlarmcla ..,. ......... "' ................ ~ ... .................... . ..,...... ... , .... ..... ..,.a11r1 ............... Mr ....... _( ~·) 
• 1 ... _..,.. lıı ..... 1 

-s.. fMat .... si .... 

•'•·~-

dünyanın gittiği yol yıldız yetiş . 
tirmekten ziyade fazla sporcu a
dedi toplamaktır. Zira bu fazla 
adetlerden daha parlak yıldızlar 
9ıbbilir. Misal olaark Almanya, 
R1a1&, Amerika gibi memleketler 
......,Uebilir .. Ruayada atlet kom· 
.. ... milyonlan geçmektedir. 
A-..,.da maç yapan 110.000 
Mltıneı ıürelçi vardır. Bunun 
• mllll kadar atlet, daha neler 
ftl'. Halbuki bizdeki sporcu ade • 
cİni bUllJarla kıyas edecek olur 
.k ba rakamlardan iki üç sıfır, 
hll&a been dört beş aıfır silmek 
lllmadır. Şu halde şimdi üçüncü 
~ pliyoruz ki bu da tesisa

" ır.ateti olan bir sporun ar -
tık beJnelmilel Mhada boy ölçüş. 
IDtli, bncllni a&ıtermesidiı, bu 
c1a iki merhaleJi kateden bir spor 
iGin herllalcle Hlmmlu bir anı . 
rettir. 

GNtimmeliz!'J'w: 
Ollmplıatlara slmeB miyiz 1 .. 

Yukanki •hak• eiWleaıize ••d bu IU&li ta&l6 .. ,. eewap men. 
............ llpkar. l'abt hl&.,.. bmneıı ce-

~ ele 1ilDU dalıa u-..... ._ .... ı.ı.ımneı mü. 
~ faJda- cep. 
~ ... ~~· .... ,;a S n ..... ten cı· 

......... çalıpwnnpek 
,.. beraber fazla te-

11111•t Bunun da birçok 
var. 'Y~ yalnız .•• lr • 

kmnzm pek yüksek kabiliyeti bu 
teraitin bozuklu~ rağmen bi . 
ze muvaUakiyet imkin ve ihti • 
•ı'leri vermektedir. Ve gene bü
tla bil zorluklar ve bJJü.,.alık-

........ ~..,.,,"'~•-•rW eldclen bü-

Hatt=t• bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Hangisi kazanacak 

So.,.yct Rusya ile Fran1A 
g~ en ni!:an içind~ imzalr.nmıt 
!ddch yardım paktmm tadilli 
Fransız meb'uslar mecliainde 
detli münakqalara yol açnqut 
met paktın tasdikini iat:yor. F 
partiler bWla şic!dctle muhalefd 
riyorlar. Bu muhalefet batlıca 
ta Uzerinde toplanıyor : 

ı - Sovyet Rusyanm eski 
Rıtıyasınm borçlamu tzmına 
ıttretle Fransanm milyarlarca 
nın tah5ilsiz kalması. Bu 

la .. rr..a::mı, paktın tasdiki 
onda, sonraya baaJalmaımı · 

2 - Almanya.jr1 
lesini vesile tutarak (Ren) 
Hkeri mıntakayı tahJr:im cd 
~ etmesi. Filhakika A1maft 



Jstanbul Milli Emlak Müdürlüiünden: 
~ubammen Kıymet 

Lira 

Şeliremini : T&ıi,.ci malialle1i 18 a:frampqa..:'kaiı eıki 
1547eni 13 ıaydı boıtanın 1011~/metre mu- ı, 

. ;.,. 
( . 

rabbaı 30 desimetre qQO 
Mercan .. 4 : lbrabim pqa Uzun ça111 caddesi eaki 275 

yeni 134 ıaydı dükkinm 120 de 13 payı... ; 44 
: Akarca ıokak eski 1 2 yeni 79 ıayılı hanenin / 

980 da 52 JIHI I I 94 

Bo,,.cıkiy : ,.Coru ~~it eW O S yeni 113 aayıh mu 
I t ~ . 

~e, :MP t1Şl"9ıt11 eke murabbaı 7.7 deai
., ,,. 

JllMfe. 
: Murat z.eia Tuqucu sokak eski yeni 4 sayılı llakücfar 

1700 

ar~ ta•mı.... , 
: I~ Ali ban ~t kat eski yeni 15 odanın r 

ıamanu. t : .bclü .. ıa.n Kum\>&~ c:Nhl .. i ve :va- 7 llaMsiy 

• pur iakeleai aokağı yeni 153, 155, 16 üç '" 
• ~ükkinın 2 de 1 payı. _ ~ 1G,Ş$ 00 

~r.e : &i,.vici ~ tıMci yeni 8 sayılı ~via 6 da • 
btıf •YI· ' 340 00 

ı llMU Vuij ve F.ene r sokağı eski 12 . 12 r 
~r,Y:e.J.ıi~l-3 iki evin 4 d-: bir payları. 

lir~ : ki'İıJMA G~a sok ağı eski 74/6 yeni 35/ 6 

BüJiikdere 

l.~De 

Oıldidar 

Sa.natya 

1'oJlhane 

~h 57' Mre "u rabbaı 60 desimetrelik 
~~uı tagmı. 

ı -Piy~ Gijl~eı; t0k ağı eski 74/ 7 yeni 35/7 
sayılı 563 me.tıre ım uNbbaı 73 d~elik 
ar~nı» ~~ı. 

: Gütmez ıokaiı eıki 1 yeni 11 sayılı hane
Diaı 2 ele bir payı. 

: Beyazit Kılınç Ali caddesi ve Kıaaaplar ao
kaiı y.eni 45, 13, 1$, 17 saydı iki dükkan ve 
bjr evin 4 de .bir pe yı. 

: Pazarbatı Toprak ı okağı eski 28/ 25 yeni 37 
sayılı hane tamaIDL 

: Hacı Hüseyin Büyük Kuleli sokak eMi 1 f 
yeni 25 sayılı kijir .... ; ıaa tan·mı ... 

: Beyazit Topçular ..... ....... ..M !94 .. 
yeni 188.t.90 ıaydı ouıi n Wud FGf•in 
120 de 25 payı ..• 

:t r · 

, 

/ 
r 

. . 

• 

hiplerine: 
er ne b sah9ie 1te oe 

'ftra tkramlye tevzl eden ış Bankasının 
ikin.el tertip 10.000 llra mUk.Alalh Jl36 
...... ltara lee .. de1erhlhl blrlncl&J ı Nlaaa 
936 da ANKARA da noter hamnmdtl 
çeklleeektlr. Hu kur'aya iştirak edehU
mek IOID kumbara sahi plerJnln ı .MM-1 
916 tal'I ine, yani Şubat sonuna kadar 
Bank•Ya en eşağı 25 lira yaıtır.m11 OJ. 
meltln JAzımd ır. 

l ı1ilıJt11r1*1 ıaıM •1••ı• I 
Mutw.mmen bedeli 29117 lira oJaa •uhte1Jf 1triko "M WNDI• 

7, 4 1931 Sa1ı günü aaat 15,30 da bpah •uf allllile Atl1mfM1a W... 
binwnda aatın alın~ır. •;şe c~ iite,elieri.n '2198,1SZ 11nlık 
muvakkat teminat ile b•aan tay ia etıij; Mlka1arı "ft Mai.1e iai 
.. ,_ .- saat 14,30 a katlar komisyon ~ •ermeleri lbnnclır. 

1 lılftıl•••r ı• -.aını itade Al!-!:.:~ Y.: HP.•0.!'..812 .an• 
lılfi .. ~ır. ''tll,, 

j 

1 ..... i 182 kuruı 3t l&lltİm ora. l«J,000 
I tane kayın travera 9 mart 936 pa~rteai ıünü saat 15 de kapalı aarf 

Acenteleri: Kara köy - Köprübaş uıulile ıatın alınacaktır. : ~~azjt Mumhane sokaiı yeni 3 ıayılı dük
Jtj.R,11 - c;\e 9 .p_ayı ... 

: Y p.V!AJ&f Şah.ip Uzu nçarf ı eıki 163 yeni 240 
H·Yffl dülçh~ın 84 de 30 payı ... 

T.cl. ,
42362

• SH-kec.i Mühürdar Zade Bu ite girmek istiyenlerin 12606,70 liralık muvakkat teminat ile 
M•• IJtıı •~Icfon: !Z

7
AO ••• kanu!Mln -tayin ettiği v.-ıikaları ve teldifterini aynı ınn 1&&\ 14 • ka-

TRABZON 
posta arı· 

: ~~~ff ~il eıt Canbaz hanı sokağı 
eıki 43 ye~i f .1fyılı dükkinın .4 ~ 3 1fAY1 ... 

: QplercJJ.lr m~haJles i Defterdar sokağı eski 
49 yepj 6J .eı-1#• an anın 5 de 2 payı. 111 met
re P,J. 73 cJeaj~eJJe 

: U%unçartı ~.idesi eeki 324 ye•i 191 fft'ıL 
clükküun 90 da 3 p ayı... ; 

: ~alcılar laan alt k at eski yeni 6 aa fi· ~ · 

133 00 

22 00 

lı dükki.am 2 de bir pap... / 50 ()() 
: Dayehatun Büyiik yeni han ikinci kat eski 
48 yeni 49 sayılı o~ nm tamamı ... 

: Dayelıatvn Büyük ~pj Jı~a ;JQnci Jıtt eski 
yeni 19 ıaydı odanın tamamı ... 

: Tarakçılar aokağı eMi ıt6 ~eqi Git MJJh 
dükbm 6 de bir payı ... 

: Ke.eciler tokalı et ttj l.3 Jfflİ JO·JI NJJIJ 
dükkanın tamwı ... 

: Rüatempqa Umpw.ı 9tLJ•i Mi' re•i 

300 00 

250 00 

1$1 001 

tliO ool 
331 sayılı düldcinıp 1200 de 535 payı... ;vl6 00 

: Çuhacı han üıt k~t JMİ 111 ""'' H&RIP 
tamamı. 

"-• -1' : T.P~ Qefterdar malialleıi Tuluıqb~cı batı 
•k:; 71.-i " MJJlı ar sanm tamamı 38 metre 
~ı. 

: ~lı Rim ~ak eeld ,eni 11 •11lı dük
~ $~sn••'· .. 

• '.1 P,.,~ lijJik yeni lian ikinci kat yeni 

• 
.;. M f1111ı ~ 120 de ıs payı ... 

% .... iltiidaıl : Fatmetultan Eetma efendi tokalı eski yeni 
ı 7 •Jih eYİn tama 1qı ... 

ı (?irafr Ha1a11 Sama DCI ~lan tpkj 3P/J2 
yel 48/!0 sa~ı ey iq 3 de 1 paJI .... 

: Çira~ Hl@a iki y ijılü ~e ~ •i .. 
y"i 1 sayılı evin <ı 4l• bir) ,.,, ... 

: Yalı ve Köy~ı ca ddtti Nki U :ı•aıi 4-57 

.. "' "" aaJ\·· ....... 

400 00 

160 40 
" 

10 °'I 

' J i 

laJ.n,ı: ASIM u. - Vakıt ~tbaa91 Nefriya\ Direkt8rU: Refik A. SevencU 

PaDT J2 ll.e, .5alı, 
Per,.wbe ISde 

lımir Sür' at 
postaları 

CW114rte,; Ji ıle 

Mers1n Postaları 
Sah, Pı:rtembe 10 4• Kalkarlar 

Diter po•talar 
'"Tt'" -- c...rtaşi, 

~\Mllllı. 
lr.n.il - P.ar~ Salı, Per· 

taMbo. Çuma 
Ml ela 

flııdwı,,.Z - Pazar, Salı, Per
t•taM, Cu..- ~ da 

llıındu,,.,. r- Pa~ıt , ~h 
~tMRb~ , P•r

tt•l>e, Cvnı~rkıi, 
ıı de. 

~lffH - S-b, Caana- 19 el 
1"'1•ı - P•Mr, 15 clo 
AMılt - Sah, Cus.a 19 el 
TRABZON Ye MtRSIN patla· 
lanlla kal- ı\Pll•F; yük alın 
.._z. "M, 

latanbNJ asliye betinç:i ~'Mı mah .. 

dar 'Komisyon Reislijine vermeleri 1izımdır. Şartnameler 'beheri 
t 135 kuru§ P*kabiiinde An!cara ve Haydarpaıa -.eanelerbade 
ı:ıtılmaktadar. (907) 

Posta T. T. binalar ve levazam 
Müdürlüğünden: 

Anbar iht' yacı 60,000 tane 2 No. lı demirsiz porselen fiacan b· 
p~tı zarfla eksiltmey~ !<onulmu,tu r. Eksiltme "8 Niaaa 938., tarihiade 
ve ,1aat tS de Ankarada ?oıta T. T. Umum Ml1dürtüiüı?c1e to9'wcak 
\omisyonda yapılacaktır. 

Fincanların nıuhamnı.en dejerl "7200,, liradır. 
ı Talipler 540 liradan ibvet temi nallarını idarem~a vemesı. t..mn 
1 
edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka teminat 
mektuplarını ve prtnanıede yazıh belıeler1e teklif mektuhmna ihtiYa 
edecek olan kıapalı ve mühürlü zar fları mezlri\r tarihe tesaa~ ~
Çarta111~ sünü ıaat on dörde kad ar ı&zü geçen Komisyon R ... Hline 
v•reçeklerdir. 

Şartnameler Ankarada Levazun Müdürlütü ile tstanbalda Lna
ınıa Ay11iyat IU\lavinlijinden para 111 olarak verilecektir. (at) ...... 

1 .,.,.~bn• ..-eıedlvesı ııanıarı J 
ı Mez•t MUdUrlüğU e,ya şubesinde meYCUt .bu~~ •• aatılma~ 
da ınahzur clın~dıiı Uç~ncU lcra \a rafınclan hıldinlea 190 at eter tah
"sı ilin gi.iııündc:n itibaren on be, sün :çinde tahilM .-ffp .. •t-leri 
kllldırmadığı takdirde açık arttırın• Ue tatdacakt11'. "B,, '491ıt,, 
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