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lngilizlerin yaptığı son manevralarda Londraya hücum eden tayyareler.' 

Toplan 1 2 
Musolini zecri tedbir~erin devamınca 

Avrupa işlerine karışmıyacakmış 
Yeni safha ltalya ile Fransanın deniz antlaşma

sına siyasi formüller ilavesini 
istemeleri bir fırtına kopardı 

Dün Londradan gelen bir ajanı ha -
hen şu maHunatı veriyor: Mussolini 
ll'orin offis nezdinde bir teşebbüs yap -
tnıı. Londrada imzalanacak deniz mu • 
kavelesinc bir madde eklenmesini V 
iatcrniş. Bu madde ile bi.itün siyasi me- Cenevre, 22 (A.A..) - B. u- Londra, 22 (A.A.. )' - Martın 

2 sinde toplanacak olan 18 ler ko

mitesinin, ltalyaya gönderilecek 

(Sonu Sa. 7 Sü. ı; 

~elelerin diplomatik vasıtalarla halline concellos, zecri tedbirler komite
ırnkan verecek bir formül bulunacakmış. ıini, 2 martta toplanmaya davet 

!:ondra mahafili İtalyanların Tigre cep- etmiıtir. 
t.•-'" ...,._,.. -~w~!tı.4.& DUU c..ıo.1-.u.,... ..... _..._ ._., ----------- -------

fakiycte ve İngiltere hariciyesi nczdin • 
de Yaki olan bu teşebbüse bakarak Mus
solininin Habeş meselesini halletmek i
çin bir müzakere açılmasına muhalif ol
madığını istidHil ediyorlarmış. 

Berlinin bir ihtarı 
Sovyet - Fransız antlaşması 
Lokarno paktına uyamaz! 

Fransız - Belçika askeri anlaşması da 
Belçikalıları endişelendiriyormuş 

PAZAR 

23 
ŞUBAT 

t936 

o 

ltall}a - Habeş harbine 
ait haberler ikinci 
sa9ıfamızdadır 

_Gene Olimpiyatlar! 
HBak oyana içtir. Ba 

sefer de gltmeııı,, 
"Telaş ve heyecan. Evet anlıyorum, 

Berline gidebilmek kaygusu .. ,, 
Olimpiyadlara gitmeli mi, git

memeli mi? 

Günün hararetli bir mevzuunu 

teıkil eden bu bahis etrafında bat

ladığımız konuımalara devam e

diyoruz. 

Dün güreı federasyonu umumi 

katibi Seyfi Ziyanın sözlerini yaz

mıttık. Bugün de tanmmıt ko~u

cumuz, lstanbul atletizm heyeti 

reisi Ömer Besim Koıalay'm bize 

söylediklerini yazıyoruz. Ömer 

Besim diyor ki: 
"- 1924 de Paris, 1928 de 

Amıterdam olimpiyadlarma itti • 

(Sonu Sa. 7 SU. 3)' ' 

işte netice meydanda 
ibretle okunacak satırlar 
"Maaleael buraya gelen bizim gençleT apoT yapmaya değil 

gezmeye gelmiflerdir. Bütün müsabakalarda bulundum. Bizim 
çocuklardan bir ikiai mü.tuna, kimaeye raatlamadım. Müsaba
kalann kapanlf töreninde bile iki gençten bQflıa lıünae yoktu. 
i§ler böyle giderae .... ,, 

Yukanki aatırlan, kış olimpiyadmt!ald muhabirimizin gönderdiği son 
mektuptan aldık. Yerimizin azlığından bugün koyamadığmuz mektubu 
yann ne§t'edeceğiz. 

lzmlt ovasını da 
sa bastı 

MalUmdur ki İtalya Habeş meselesi• 
n~ hal için diplomatik müzakereye hiç 
hır vakit muhalif olmamıştır. Bilakis bu
nu candan istemiştir. Bununla beraber 
liabeşistan üzerinde İtalyan kontrolü -
nu kabul etmiyen herhangi bir anlaş -
maya da aslıi yanaşmamıştır. Şu halde 
ıneselenin esası İtalyanın diplomatik 
tnUzakereye meyledip etmemesi değil, 
liabeşistan üzerinde İtalyan kontrolün
den vaz geçip geçmemesidir. ltalyanla
tın Rabeşistanda kuvvetli bir askeri mu
'laffakiyet elde etmedikleri bir zaman -
larda bile bu kontrol iddiasında ısrar 
ettiklerine bakılırsa İtalyan kuvvetleri -
ilin Makalle'den Amba Alagi'ye doğru 

Berlin, 22 (KURUN) - Fran

sız parlamentosunda B. Heryo -

nun Fransız - Sovyet andlatnıa
sınm bazı ihtirazi kayıtlarla Lo -
karno paktını ihlal etmediğini 
söylemesi burada münakaşaları 

mucip olmuttur. Salahiyettar Al- E l 
man mahafili, bu iddianm haki - v er yık 1Jd1, bir korucu boğuldu. Kağıt fabrikasının 

su depolarını da su bastı 

~Ürümekte oldukları bir sırada bu id - -------------
diadan vaz geçmeyecekleri kolay anla
tılır. Onun için İtalyan - Habeş da -
~asının bugünlerde sulh müzakereleri 
ile halledilmesine ihtimal verilemez. 

~itekim son gelen bazı telgraflar tn
tiltere hükfimetinin askeri cephede bir 
•arsıntı geçirmekte olan Habeşlere fi -
nansal yardım yapabilmek çareleri ara
dığını bildirmektedir. İngiltere hükume· 
tinin bu tilrlü tetkiklerle meşgul oluşu 
da ıon askeri muvaffakiyetlerle tabii 
•urette iştihal9n artacak olan İtalyan 

arzularının önüne geçmektir. 
İngiltere tarafından Habeşlere finan· 

sal surette yardım etmek imkanları var 
idi ise bu yar<lım neden dolayı bugüne 
kadar geciktirilmiştir? Bu, İngiliz si -
yaseti bakımından anlaşılamaz bir şey· 
a;r. Çünkü bu türlü yardımlar .... e 'kadar 
gecikirse tesirinin de on nisbette azala
cağı pek tabiidir. Bu tıpkı ölüm döşeği
ne düştükten sonra hastaya doktor ge -
tirmek gibi bir şeydir. 

~SiM US 

. 1 
fi·· Haydarpaşa lisesinde, izcilik teşkilatının kurulınan tlolayııile 

11n bir miiıamere verilmi§tir. Yukarıki resim bu müsamerede alın-
bııı.tır. - ' 

kate uygun olmadığını söylüyor -

Iar. 

(Sonu Sa. 7 Sii. 7) 

Almanya askeri 
işgale başlamak 

Üzere mi? 
Londra, 22 (A.A.) - Daily Te -

legraph'ın sureti mahsusada "Sar'' 
havzasına göndermiş olduğu muha -
bir, oradaki gayri askeri bölgenin 
yeniden Alman ordulan tarafından 

işgal edilmek üzere hazırlandığım 
1 bildiriyor. 

Muhabiri, ezcümle, Enfield'de bir 
hava üssü vücude getirildiğini ve 
Sarbrük'deki kışlaların tamir edile • 
rek askerin ikametine salih bir hale 
konulduğunu göstermiştir. 

Bazı mahafil, Almanyanm Ren ve 
Sar bölgelerini askerlerle işgal etmek 
için ancak bir bahane beklemekte ol
duğu kanaatindedirler. 

lavla 

{ 

Su baskınına uğrıyan kô.ğıd labrikasının m tesisatı binası. 

İzmit, 22 (Kurun) - Fırtına tzmite 
uğramadı diye sevinirken iki gündür 
yağmağa başhyan yağmurlar gerek şe
hirde gerek bölgemizde tahribat yap -
maya başlamıştır, Muhtelif mahalleler • 
de dört ev yıkılmış, bir çok evlerin cam 
lan kırılmış, ağaçlar devrilmiştir. Fc -
Jaket bununla kalmamış Kilez deresi 

taşarak koca ova su içinde kalmıştır. :Bu 
esnada atla köye giden Akmeşe nahi -
yesi korucusu yolunu §aşırmış ve suya 
düşüp boğulmuştur. Bu arada kağıt 
fabrikasının su depolarım da su bas -
mış ve sekiz amele su içinde kcılmışlar
dır. Derhal imdada yetişilmiş, sekiz 
işçi boğulmaktan kurtanlmışlar'.lır . 

ıniisab'a.kası ~ 
Hazırladığımız tavla müsabakasına ait kuponları ne 

başladık. Tafsilit yedinci sayıfamızda 



Yapılan lmdı " bakilrat arayıcı 
tenkitlerden dalma fMifade etmekteyiz. 
Tenkit lladadanu ıeçerek T.Ork eflrl • 

- ~ktllsa 
- ... -~ .... pten-yuılaftn 
Ttlrk p.ietelerl-'e yer balmam!ID'I 11-
dt•_, 

Tembi1 •ete Raı Kassa ve Sey1um orclti 
müık l bir vaziyete giriyor. ltalyaltJar, a 

dıldarı muvaffalnyeti geniı'etivorlar 
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136 
23 ıubatta Halkevlerinin ıa

.l't~ı 136yı bulacak. 
Buğday yolsuzluğu! Başbakanımız 1 

l Bu inkilôp kadroıunda 136 kıı
G, 136 mektep demektir. 

lia1kevi inkilabin kıılaıı ace-
mi ik-aI b "J ··g· "d ·· Ç ·· k ~- b ·· t .. .,. o u u ur. un u u· 
b~rı bir millete mal olan, bütün 
ır milletin mukadderatını koru -

d~Yı vazife bilen bir teıekülün 
ll .. 

'1 funeceği §ey, cephe kadar, cep· 
'1 ~:le clöğürcn insanlar kadar cep· 
de Berisi, /.ı§ladır. ileri ıalları 

•0lclııracak acemi ikmal bölükle
~ıdir. Bunun için Halkevlerine 
ınJft A ı cıp kı§lası diyorum. 

.Hc:lkcvi mehtepdir. Çünkü 
tezım. d b. . • k d f ı.z, ıa ece ır ıı yaıt u re -

56 nokta yeniden 
tetkik ediliyor 

Buğday suiistimali tahkikatı 
ile uğraşan Ziraat müsteşan Bay 
Atıf vekalete ait muhtelif mese -
leler hakkında demiştir ki: 

"- Evvelce yapılan tahkika • 
tın Devlet Şurasınca bozulduğu 
doğru değildir. Yalnız 56 nokta 
üzerinde yeniden tetkikat yapıl • 
ma~ma lüzum görülmüştür. Şimdi 
bu ışle meşgul oluyoruz. lşimiz 
nihayet bir hafta sürecektir. 

Ziraat Vekaleti bir teşkilat la
yihası hazırladı. Yakında Kanm
taya verilecektir. Kabul ediTirse 
kadro genişliyecektir. 

lstanbulda buğday satışı nor -
mal bir haldedir. Bakanlığın yeni 
yaptırmakta olduğu yeni üç sile 

Bay Tevfık Rüşlii Aras 
Alman ve Efgan 
elçilerile konuştu 

Başbakan General İsmet tnönü 
dün öğle üstü Sipahi ocağında el:
zersisler yapmıştır. 

Akşam saat on dokuzda Dol . 
ınabahçe sarayına gitmiştir. 

Şehrimizde bulunan Milli Mii
dafaa Bakanı General Kazını Öz
alp Başbakanla göıüşmüştür. Ilu
giin Ankaraya dönecektir. 

Dış Bakanımız Bay Tevfik 
Rüştü Aras dün Perapalas otelin
de Efgan elç;si Sultan Ahmet Ha
m kabul etmiştir. 

Alman elçisi Bay Keller de dün 
Dış Bakanımızla temas etmiştir 

1 elde bulundurma ve politika 
":;t:lan harplerinin zalerini mu· 
d QZa etme davasından ibaret 
• ~~dir. lnkilabın tez.i, olgun, 
~~kıek kaliteli, üıtün ıeviyeli bir 
'11ıcırılık halketmektir. 

yaz sonunda bitecektir.,, Kültür Direktör:ü-

Milleti muası; milletle," ıevi • 
::i~e. ,ıkarmak için kültür ıeler
l lıgı, ancak Halkevlerinde bQf· 
')'ocaktır. 

.. Bir inıanlığı orta z.aman dünya 
toriiıiinclen kurtaracak tetekkül 
>'tdrıız iradeleri kuvvetlendirmek 
VQzi( • .:n• J "'/ k~' • 'lt -· ı uegı , ze warı aıvrı -
ltteJ, ·· •· l · · l k • , goruı erı genıı etme , ıe-

Vi;yeferi yükıeltmek davaıını da o •• 
111füne almqtır. 

f Brr bakımdan Halkevi = Mek
ePdir. . . .. 

d Bu mektep maarif kadrolann
ı ~" daha ~eni§, daha §Ümullü 
oır v ·ı azı enin kahramanıdır. Ma-
Qril rnekt b. d • 

===~===-

CENAZELERiN KALDIR~IMASI 
Belediye cenazelerin kaldın] . 

ması için yeni bir proje hazırla -
maktadır. Bu hususta belediyr 
haşmüf ettişi Bay Tevfiğin h~kan . 
lığında bir heyet scçilnıi~tir. Bu 
heyette belediye muhasebe miic!ur 
muavini Bay Nail, mezarlıklar 
müdürü Bay Süleyman, levazım 
müdürü Bay 1\Iahmut vardrr. 

Şehrin üç yerinde birer büro 
kurulacak, cenazesi olanlar cena-
ze masrafını belediye şubelerine 
yatırıp birer makbuz aldıktan son-
ra bu rnakbnzlan büroya göste -
receklerdir. Bunun üzerine cena -
zeJcr kaldırılacaktır. 

Belediye mezar basl:ırmdaki 
clilencilcri de ortadan kalcırracak
tır. 1 

e ı muayyen YQf a ın • 

ifcıık~. ~;..,;,~. ,.; ~;-,;-,.~: OLCULER 1 iNDi: 1 TfN El 
~~fteki inıan ruhlarını yep yeni .. ÇEKTİRiLENLER 
ır kalıba göre dökmek, yeniden 

)Qratmaktadır. Ölçü sahtekarlığı hakkında mü· 
23 ıubat gününde Halkevleri f ettiş Bay Kam ıran tarafından 

~dan •aydıkları zaman eıittiği- yapılmakta olan ta)ıkikatın bir 
ltti~ •eı: 136 dır. kısmının bittiğini dün yazmıştık. 

Bay Kamıran, yarından itibaren 
.......___ Satiri l!rtem ölçü ayarlar dairesindeki tahki -

----------- kata başlryacaktır. 
l' arık Us Çorumda bir ~i~er taraftan Bakanlığın bir 

emrı ıle İstanbul ölçüler baş mii-
k o nf er a ns verdi · fettişi Orhan TaksaYul ile tstan . 

ğünde nakiller, 
tayinler 

Kiiltür direktörlüğü kalemle . 
rinde çalışan memurların bazı la
n değiştirilerek yerlerine yeni li -
se mezunu gençler atanmıştır. E~
ki memurlar da lise ve orta okul 
katipliklerine nakledilmişlerdir 

Değişmelerden bir kısmı şun . 
lardır: 

Orta muallimden Talat Kaha. 
taş lisesine, idare memum Ah . 
met Kabataş lisesine, ilk kalem · 
den Şakir Kadıköy üçüncü orta 
okula, muhasebe kaleminden Mü. 
nir Pertevniyal lisesine, Ozel o . 
hı.ıllar kaleminden Lfıtfi Süleyma
niye kütiiphmıesine, Kabataş li • 
sesinden Hasan Basri orta kaleme 
Kadıköy üçüncü ortadan Abdül · 
),.., .:ı:w ;n.., UD lPm~ TJ~:ı k OJ-t:l okıı l. 
dan Fehmi Selçuk lise ahın satım 
komisyonuna tayin cdilmislerdir. 

Direktörlüğün diğer kalemle -
rinde yeni bazı değişmeler daha 
yapılacağı da söylenml'ktedir. 

SU TAŞIYACAK T~NKLAR 
Adalarda icilecek su temim i · 

çin belediyece- yeniden tetkikat 
yapılmaktadır. Sular müdürlüğü 
su taşryacak tankların nasıl olm3· 
~ı lazım geleceği hakkındıa hir 
proje hazırlamış, belediye fen he
yetine vermiştir. 

Bu projeye göre yeniden su 
tangı yaphnlmasr düşünülmekte . 
dir. 

ERKEK OLAN KIZ 

~Çorum, 22 (Özel) _ Bugün bul teşkilatında müfettiş Celfrl ve 
So~umuzu onurlandrıran Gire. vaktile burada çalışmakta iken 
lfaı say~avı Bay Tank Us bu gece Izmire tayin edilen müfettişlerden 
su .~evı salonunda inkılap konu. Alaettinin vazifelerine nihayet 
\>e~rinde birinci konferansım verild~ği yazılmaktadır. OlçÜler 
ea 1ıştir. Toplantıda bulunup ko- umum müdürü Bekir Sıtkr, sanayi 
~~ ?,n~an. t.a:~n h~lk tarafından fen heyeti azalığına tavin edil · 
<'!ı .. 

1
buyuk ılgı ıle dınlenio heye • miştir. Umum müdfulük işleri U 

1.~ r t h"' ı s ... imdilik vekaleten mu··~avı'rlerden ç ay evvel Haseki hastaha . ki .... eza urat a alkışlanmıştrr :ı n · t 1" t .. ,cı k f H 1 Ziya tarafından ı'dare edı"lecekctı'r. es~ne ya an ve ame ıya netice -
"iın· . on eransmı yann a ke • sinde erkek olan Davan Kurtuluı:-
da Iıin yıl dönümü töreni arasın- Şehrimiz baş müf ettL~liğine tkti - hastahaneden çıkmıŞtır. • 
~cektir. sat :ekfıleti teftiş heyetinden mii- I<admlrktan erkekliğe rrecen t'; rakip Mahmut tayin edilmiştir. KurtulU$ demiştir ki : 

0 ~ 

~ k er ı • k ı, ı er ı 1 ÇÖPLER YAKILACAK MI. 6Ü8RE MI Den-. t~~:~a~~~nB:~10n Bs~tt~d~~~: 

Zehirlenme 

Odasında öıü o'arak 
bu undu 

Nuruosmaniye camiinde ha • 
demelik yapan ve Yeni camide 
Evkaf anbarında oturan Recep 
oğlu Kadri evvelki gün Emınönil 
polis merke.zine baş vurmuş, Yeni 
cami kemeri altında 80 numaralı 
odada yatan Hüseyinin beş gün . 
denberi oıiada bulunmad1ğn.ı söy 
lemiştir. Bu ihbar üzerine Hüse . 
yinin odasının kapısı bir çilingiı 
tarafından açılmış, Hüseyin kar . 
yol:ısmda ölü olarak bulunmuş · 
tur. 

Adliye doktoru cesedi muaye
ne etmiş, Hüscyinin hava gazın 
dan zehirlendiğini tesbit etmi~tir. 
Hüsevinin cesedi morga kaldırıl -
ımstıi·. Odada havagazı tes"s:.ıt ı 
olı1rndıığma g-öre civardr n o-erC'n 
bir bomnun patlaması yüzünden 
odaya gaz hücum ettiği sanılmak
tadır. Tetkikat yapılıyor. 

Deliren adam 
Şişlide Çifte seh•ilerde 21 nu -

murada oturan Nevşehirli 50 ya -
şında Yorgi evvelki gün birdenbi
re delirmiş, kansı Katina ile kızı 
Eleninin üzerine hücım1 ederek 
boğmak istemiştir. Bu arada ken
di ellerini de ısırmıştır. 

Katina ile kızının fcrvadma 
komşular ve polisler yetişmiş, Yor 
giyi tutmuşlar, kollarım baf,la -
ımşlardır. 

Yorgi müşahede altına alın -
mak üzere Tıbbi adliye gönderil
miştir. 

Bir kin qüzünden 
Kasmıpaşada Külhan sokaı!m 

ad 6 numaralı evde oturan l\fo}ı. 
mPtle kardeşi Mevlfıt Rizeli Mus
tafa eski bir kin yüzünden kav . 
ga etmi~lerdir. Mustafa bıçakln 
Mevlfırlü sağ kulağından yarala . 
nuştır. 

METRESiNi DÖVDÜ - Ga -
latada Peşte apartımanmda otu
ran Şeraf ettin sarhoş olmuş m~:t 
resi Kannuhivi fena halde döv . 
nıüştiir. Şer af ettin yakalanmış -
tır. 

KUMAR - Karlıköyde Yel • 
değirmeninde Abdulahın kah\•e . 
sinde Nihat, Fettah, AbdfüTnh . 
man isminde üç kişi kumar oynar
larken yakalanmışlardır. 

TRAMVAYDAN DÜŞTÜ -
Fatih • Harbiye hattında işliyen 
122 numaralı tramvav arabasın . 
<lan athyan Alfwttin di.işmüş, ya . 
ralanmış, hastahaneye kaldırıl . 
mıştrr. 

TUTUŞ~N BACA - Beyoğ -
hmda Lulecı hendek saddesinde 
Aslan hanının ikinci kat harası 
tutuşmuş, rahuk söndürülmüştür. 

BEYAZIDDA BÜYÜK BiR ~üTÜPHANE 
YAPILACAK J32 oo~ YAPILACAK? şındaynn. çocukluğumdan beri 

aUMLULARIN iLK YOKLAMALARI ç·· kendimi erkeklere yakın bulur · Belediye lstanbulda bü,riik bir 
1 oplerin denize dökülmiyerek dum. Erkek olduğuma çok mem . ·' 

~-;- 332 doğumluların ilk yoklamala- y~kılacağını yazmıştık. Bu işe ha- nunum. Derhal babamın vanmda kütüphane kunnak üzere maarif. 
~ıı 4-ıubat-936 günilndcn itibaren zırandan "sonra başlanacaktır. çalrsmıya başladım. ~ le temasa geçmi~tir. Anlaşma o · I 
t
• lnacak 20 · . B l d" lursa maarif Ye beledivenin 937 
ır \' ve nısan 936 da bıtece~ e e ıyenin böyle bir karar .. z .. amanı gelince ~vlenmeyı· de " 

IGezintiler ft 
~ ~ -
Fili yutan yılanlar 

ve yalanlar 
Her§eyde üstünlük arıyan A -

merikan kalası, atlamakta, zıp
lamakta, yuvarlanmakta, sakız 

çiğnemekte ve kabak durmal~ta 
e§siz kalınca, h "ç olmıyacak bit 
şeye baş vurdu. Yalan rekorunu 
kıracak bir palavra dahisi arıyor. 

"Tarih,, sizliğin veya tarihte 
yeniliğin, yeni zenginliği andırır 
bir hali var baliba. Arada sırada 

kızd gömlek gibi ya yakadan ya 

yenden kendini g<>.teriyor. Neu
yorh etehlerinde bir "Akropol,, 
kurmağa yeltenmek, "Ağora, lar 

k "Z . . . açma , evs,, ın eşını yap -
mah gibi. Bu kalp varlık • 
larla tarihe kavugtuklarına ina
nanlara ıözümüz. yok.. Altın a
nahtar her kilidi açar derler; fa • 
kal ne yazık, ki tarihe bir kapıdan 
değil, bir meydandan girilir. 

Şimdi de "Lihürg,, yasalarım 
canlandırmak, yalanı bir rerel 
dolabı yapmak hevesindeler. Fe 
na değil, atıınlar bal:alm!. 

Amerikalılar, bilmem bizimdi
van şairlerini tanırlar mı? Ma • 
dem, ki "mübalağa,, ve "yalan,, 

da son kerteye varanları arıyor • 
lar, bu eıki örnekleri gözden u 

zak tutmamalıdır/ar. Bir köşk 
merdiveninin bir tek basamağını 
yedi kat gökden daha yükıek bu
lanlar, bir atın ayaklarını ıslat • 
madan yedi açık denizden atladı
ğını ıöyliycnler, baruta akan su 
lar üıtünde alevden mahzen Y• 
panlar, hep oradadırlar. 

Bizi tiksindiren bu palavralara 
belki Amerikalılar ba)·ılırlar. Fa
kat bana öyle geliyor, ki atılgan• 
lığı, önü, ileriliği kimseye ver
mek iıtemiyen bu millet, bu sefer 
yaya kaldı. Şimdi yalanın bir 
milyon kulaçlık kuyrukluları Ha· 
beş dağlarında yuva kurdular. En 

iri çaplı toplar barut yerine yalan 
yakıyor. Düşen bombalar da, 
yakıyor. Düşen bombalarda, fİm· 
şeklenen antenlerde o var. 

Yüz kırk tebliğde, Habeı nü
fusuna yakın ölü yığınları oku -
duk. Fakat §a§rlacak ıey, koca • 
man bir mezarlık haline gelen ba 
ülkede hala dip diri ordular dola-
şıyor. le§leri yaktıklarına baT:ı· 
lırıa, galiba ltalyanlar da ölen 

Habeşlilerin horlladıklarına ina -
nıyorlar. 

Evet, koca bir devletin,ıom 
ıırmaya gömülü anlı fanlı gene -
rallerin, bQf kumandanlann ıöz
lerinclen fÜphe edemiyeceğimize 
göre, en doğru yol, bu hortla
yı'a inanmaktır. Fakat ölenler, 
hep böyle dir:lirlerse bilmem ha
limiz ve halleri neye varır? 

S. Or.zç:in 

.. ı_·c L0 klarnalar acağıdakı" yazılı •ekı"lde vennes' ı d h l d d · .J senesi bütçelerine tahsisat kona . 
"'4 11: :r ,. ıne, o os ava ar a em- ürı.lŞuneceğim. Simdi istikbalimi I 

a trr. ze d_ökülen pisliklerin ve çöplerin temine r_ahsıyori1m. '' cak, stanbulun hütiin kiitiipha - ~ ....,, 
2 y k da ~ nelcrindeki kitaplar yeni binada L. K ı S A H As E RL ERJ ~ 

lıtı. - kadıköy halkından 332 doğum _ em apı n ta Yeşilköye kadarı============~= toplanacaktır. 
r 24 •ub 9 olan deniz kı,rılanm kaplaması dökülm · b tl ··b h HA VA KUVVETLERiNE YAR • 'liiı, :r at 36 dan 31 mart 936 gü- b 

1 
"' . esı ve u sure c gu re a- Yeni küt~phane_ Beyazıtta ya. 

3 
c kadar askerlik ~ubesi binasında. se ep O muştur. Çöplerin bir CU • Jıne getirilmesi de düşiinülüvor. JHl·ıcak re b111 1- .. b ) "' kura doldurularak üzerine topİ·ak tı · k · .. ' a P anı musa a m- DIM VERGiSi - 2334 numaralı ka. 

l .. 1_ - l{ızıltoprak halkından 332 dogvum <ı ~e il de tecrübe edilecektir. ya konacaktır. ""' - nun mucibince hava kuvvetlerin" yar • 
rın· ----=-::--------~----------------------------------------"-------~--------~--------~ llUl\c k ıaan 936 dan 10 nisan 936 gü- v ôım vergisinin her dairenin varidat büt-

~ adar nahiye merkezinde. ı azısız ffikaqe : çesinde açılacak numarasız bir fasla irat 
lıtıa~ 1Er~nköy halkından 332 doğum. kaydcdilmesı Maliye Vekaletinden vi • 
'liiııc k nısan 936 dan 20 nisan 936 gü- ., ... , tayct ve belediyeye bildirilmiştir. 

S adar nahiye merkezinde. . 'I KONSERVATUVARDA - Kon • 

~ta- Kadıköy, Kızıltoprak, Ercnköy servatuvann kütüphanesi zenginleştirlo 
katar d b 1 k · lıtrt\l ın a ulunan yabancı 332 do ece tır. Bu i~ için bütçeye tahsisat 

ı.,_~-Ular da Yokl 
1 

konmuştur. 
~. ama annr yaptıracak -

•-y 
~ t 

1 
9"' ~ 11hncr olsun yoklama-

ı. c ecelrtir Nur ~ "'r da • us kagıtlarile bera • 
rt fotoğraf getireceklerdir. 

SiVRi SiNEKLERLE MOCADE • 

LE - Göztepe. Erenköy taraflarında siv 
risineklerle geçen sene olduğu gibi bu 

yaz da mücadeleye devam edilecektir. 
Bütçeye tahsisat konmuştur. 



4 - KURUN 23 ŞUBAT 1396 

DiL YAZILARI 

işaret gösteren 
sözlerin analizi 
işte t .. BUNLAR 

! ~''!:~ 'ft ÜLKEMİZDE 
Hikiyemü-

1 
Kurtaran kOpek •• 

sabakamız ı Bir köpek, kar fırtmasmda ba 
(U~ - iş) anlamma "yapılmış ol -

makhk, olmuş olmakhk,, manasının ka· 
tılması ile (işte) sözü de kurulmuştur. 
Eski eserlerde bunun (uşta) şekli var -
dır. 

"Bu" sözünün cemi diye ileriye sil -
rü!ı.:n "budar,. keiime,,inin ilk hatıra 
gelen etimolojisi: 1 

fljrjndye 20, ikinciye 15, 
üçüncüye 10 Lira 

'lan bir çocuğu ısıtarak kurta 

(1) (2) (3) (4) 
iğ + iş + it + eğ 

( 1) "Esas, sahip, Allah, efendi,, an
lamlarına kök. 

(2) Ana kök anlamının oldukça ge
niş bir sahada tecellisini gösteren ek. 

(3) Ana kök anlamının oldukça ge
niş bir sahada olmuş olduğunu anlatır. 

( 4) Bu anlamı tayin ve ifade eder. 
(iğ + iş + it + eğ = iğişiteğ): A

na kök kendisinden sonra gelen eleman
la kaynaşarak ve üçüncü elemanm vo
kalile son elemanın konsonu da düşe • 
rek (İŞTE) şeklini alır. 

İşte: Göz önünde bulunan belli bir 
süje veya objeye işaret eder. 

Not: 1 - Latince (iste) ve eski fran
sızca (icest) ve (iceste) sözleri de (iş
te) sözünden başka bir şey değildir. 

işte : iğ + iş + it + eğ 
İste : iğ + is + it + eğ 
tcest : ile + es + et + . 
keste ı: ik + es + et + eğ 
İki son sözdeki "C" )atin ve fransız

dillerinde hem (K) hem de (S) oku • 
nur. Burada "K" diye alınmıştır. Ana 
kökün yerini tutan birinci prensipal 
köktür. "C" diye de alınsa aynı da a -
lınsa aynı şeydir. (c, ç) harfle -
ri de ana kök yerinde kullanıl -
dığr zaman onun anlamını verir. (S) de 
olur. Çünkü (S) nin (ğ) den tebadül 
ettiği önce gösterilmiştir. 

Uğ + ub + un + ul + ar 
Bu kelime garp türkçesinden başka 

olan Türk lehçeelrinde ve bizim eski 
metinlerimizde "bular,, şeklindedir. 

U g + ub + . + ul + ar 
Bunların analizinde üçüncü numara 

altında görülen ( . + n) eki dilimizin 
en ince orijinalitelerinden birini göste
rir. Bunu anlamak için şöyle bir sıra 
yapalım: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Bu: Uğ + ub + uğ + . + . 
Bular: uğ + ub + . + ul + ar 
Bunlar: uğ + ub + un + ul + ar 
(1) "Esas, sahip, Allah, efendi,, an -

lamına ana kök. 
(2) Ana kök anlamını tecelli ve te -

messül ettiren süje veya objeyi gös -
terir. 

(3) İkinci sözde bu eleman boş kal
mış, üçüncüde (n) olmuştur. En eski 
türkçede (uğubuğular) şeklinde olan 
bu sözde ana kök kendisinden sonra 
gelen unsurla kaynaşmış, başındaki vo
kal düşmüş, üçüncü eleman da ortadan 
kalkınış, (bular) şeklini almıştır. Son -
ra mütekamil türkçe bunda eksik ka • 
lan tayin ve ifade elemamm tekrar ye
rine koyarak onun (ğ) sini de (n) ye 
çevirmiştir. Bu (ğ - n) değişmesini en 
doğru gösteren en kuvvetli dil varlığı 
da Türk dilinin en eski en orijinal ses• 
lerinden biri olan ve genizden gelen 
(nğ) konsonunun varlığıdır. Bu bir yan 
dan (an) bir yandan (ağ) elemanları -
nı doğurur ki bu da ( ğ - n) değişimi
ni çok tabii gös.terir. 

(4) Ektir. Mefhumu en geniş, en yay 
gın, en genel sahaya nakleder. 

( 5) Mefhumun herhangi bir nokta 
veya sahada tekarrür ve temerküzünü 
:ınlatTr. 

vereceğiz 
KURUN, san'atı teşvik, güzel ya

zrları tanıtmak emelile her yıl bir 
edebiyat müsabakası açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi • 
kaye,, üzerinde açtık. Müsabaka şart
ları ve gönderilecek hikaye, üzerin · 
de aradrğımrz değerler şunlardır: 

1 - Mevzu serbesttir. 
2 - Şimdiye kadar neşrolunmamı~ 

bulunacaktır. 

3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek 
tir. 

4 - Makine ile ve .kağıdın yalm;
bir tarafına yazılacaktır. 

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

6 - Müsabakaya girenler, gön . 
derdikleri hikayelerin altına adlan· 
m yazmıyacaklar, herhangi bir işaret 
koymıyacakkr, yalnız müsveddeleri· 
ni kendilerinde muhafaza edecekler
uir. 

7 - Tanınmış muharrirlerden mü
rekkep bir jüri heyeti, gönderilen hi· 
kayeleri okuyarak birinciliği, ikinci· 
Iiği, üçüncülüğü kazanan hik&yeleri 
tesbit edecek, bu hikayelerin ilk sa
tırları gazetede neşredilecektir. Mü
sabakayı kazananlar ellerindeki müs· 
veddeleriyle idaremize gelerek ka · 
7.andıklarmı bildireceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin· 
<:iliği kazanana 1 S, üçüncülüğü ka · 
ıanana 1 O lira hediye edilecek ve hi· 
kayeleri 936 ydmın en güı:el hika 
yeleri olarak neşredilecektir. 

* 

yünden on heR yaşlarında Ç()ban 
Hasan oğlu Mehmet, kırda ko -
yunlarmr otlatırken kar fırtınası 
haşlamış, çocuk havvanlarmr top. 
layıp köye dönmek için çok uğ. 
raşmlc:, mnvaff ak olamamıştır. 

Koyunlar kaybolmuş, çocuk, 
tininin Rionetine tahammül ede
miverek. drü-=:üp bayılmıştır. 

Bn suretle muhakkak bir don
ma felaketi karşısında kalan ~o
han, heraberinde bulunan ve fır
trna ile mücarlele esnwmda ken-
flisinden aynlmryan sachk köpe. 
1-inin kahr:ı.m:mhğı ve alicenanh
TI sayesinde ölümden knrh1 lmUŞ· 
tur. · 

Not: 2 - Bu analiz fransızcada "ce" 
nin vokalle başltyan kelimeler önünde 
"cet" ve müennes olanlarda "cette" şe
killerini de anlatmış olur. Bunların bu
günkü şekilleri tabii muahhar şeyler • 
dir. Aslında bunların ··ışte .. yerinde kul 
hmldrğı meydandadır. Hele fransızca 

la hepsinin başında bir "i" bulunduğu 

Hikayelerin kabulüne baş -
lanmıştır. Gön.deriJ~~ Jıi~.a . 
yeıerın yazı mt\durlugumuze 

(Uğ + ub + uğ = uğubuğ = bu) gönderilmesi ve üzerine "Hi · 
sözü ilk insanın her şeyde varlrğını bul- kaye müsabakası,, yazılma- 1 Köpek çocuğl.ln dü~iin bavrl · 

1 T .ğınr ve karlar altmda kaldı~ım 
·örünce avaklarile krırl:ırı temız -

lemis ve boylu boVlma çocuğ1m 
üstüne yatarak büyük çcnesile 

Fransız etimoloji lfigatlarınca da itiraf 
c 1il<likten sonra artık hiç şüphe kal -
maz. 

bulduğu "sahip, esas, efendi, Allah" an• Hı.zımrlır. 
lamlannı haiz biricik varlığr kendinde ._ _____________ ..l 

tecessüm ve tecelli ettiren herhangi bir •• 

süje veya objenin adıdır. (. + 1) ekile Masabaka 
İşte: 

Cet: 
Cette: 

iğ + iş + et + eğ 
iğ+ is+ et+ • 
iğ + is + et + eğ 

Görülüyor ki "ş" yerine ayni anlam
da olan ( s) nin kullanılmasından baş • 
ka bir fark yoktur. 

bu söz şümul kesbedince bu neviden bir 
çok süje veya objeyi içine almrş olur. 
(. + r) ekile bu çokluk üzerinde tekar
rürü de ifade edilince eski gramerlerin 
"cem" dediği mefhum vücude gelir. 

lbrahim Necmi Dilmen 

lnebolu vapuru Bugijn c::.aat ._ 

11 de 
1 

İıı11nbul Beledi~~i 
Sehir1i'yatrosu 

26 kulaç suyun içinde 
bulundu 

1 
111111111111111 

KARAMAZOF 
KARDEŞLER 

1111 
fürkçeye çeviren: 

tzmir körfezi içinde batarak Reşat Nuri 
bütün memlekette büyük bir heye- m Saat lfi de ve 
can uyandıran İnebolu vapuru, u-
zun zaman araştırıldıktan sonra 111111111 Akşam 20.30 da 
nihayet bulunabilmiştir: Büyük operet MIRNAV Y:--zan: 

Bu iş için tstanbuldan Muhar - Afif O bay besteliyen: A. Bozer 
rem kaptan dıenizaltr iki m'Jtörü -------------
ile bir ay evvel tzmire gitmişti. 
Fakat Polo vapuru tarafından ta
yin edilmiş olan mevki yanlrş ol

Fransız tinof rosu 

şartları 
Tavla meraklıları arasında ha· 

zırladığımız büyük müsabakanın 
uyandırdığı alaka umduğumuzun 
fevkinde olmu§tur. Halk arasında 
en taammüm etmiı eğlence vasıta· 

larından birisi olan tavlanın bütün 
amatörleri, bu müsabakalarda 
kendilerini gösterebilmek için ha
zırlanmaya başlamış bulunuyor -
lar. 

Müsabakamızın esasları şun 

lardır: 

1 - Müsabakaya, çocuk, mek 
tepli ve askerden başka Bay ve Ba 
yan herkes girebilir. Yegane şarı 
(KURUN) okuyucusu bulunduğu 

~ene çobanı örtmüs, onn sabaha 
kadar sıcacık hi.r ~ekilde muha. 
faza etmistir. Bu harekette elbet. 
te köpeği~ ~aclalmt ve alakasile 
beraber kenilisini de kmtarmal{ i
çin sıcak vücuda sarılmak ih· 
tiyacınr duymuş olmasının da te
siri vardır. 

Köpeğin sıcakliğile ismrp ken
disine gelen çoban Mehmet, sa
bahlevin uyanınca köpeği kendıi 
üstünde bulmuş ve sabaha kadar 
yağan karların köpeğin üstünü 
örtmüş olduğunu gönnüştür. Bu 
srrada fırtınada hafiflemis oldu
ğu için çoban Mehmet köpeR"ini 
alarak köye g-elmiştir. Çocuğun 
valmz bir ayağmm ucu donmuş -
tu. 

duğu için tahaniyat uzun sürmüş- u ALH OPERETi 
tür. Muharrem kaptan, nihayet 
vapuru bulmağa muvaffak olmuş.. 
tur. 

Bugün matine 15 

Bu akşam ııa< 

20,30 da 

' nu isbat etmektir. Bunun için ga· 
zetemizde bugünden itibaren neı
rine başladığımız kuponları kesip 

Çoban Mehmet, k:ıs~ hava geti
rilerek hastahaneye kaldırılmış -
tır. Resimlerimizin biri cocuk has
tahanede tedavi altma alm<lıkt::ı.n 
sonra ötekisi hastahaneye gi•·m0-
den önce sanlr ayaQ:ile ve kahra
man köpeğile beraber ~ekilmi~ -
tir. 

İnebolu 26 kulaç suda batmış
tır. BulunduiTıı mevki sahile bir 

o~ Dost Yunanistanın 
buçuk mildir. Kilizmanla liman 
reis arasında ve Pelikan feneri Kıymetli Artistler· 
karşısındadır. Kıç üstü otiır . Zozo Dalm:lS ve Kofinyotısın ıştirakile 

muştur. Fakat sancağa doğru yat BEYOCLU ÇIÇECt 
maktadır. 

Son faaliyette ancak geminin Gişe gündüz açıktır. F'iafüır: 
paraketesi ile bazı halatlar, can 35-50-60-75-100-125. Loca: 300 

kurtaran simitleri, bir tahlisiye ·5rnrv :uopr:ıı ·ooç-ooı.-
filikası sudan çıkarılmıştır. Filika --
İZID:ir. 11manm~ g~t~rilmişti~ .. t~in TKoNFEt< AN SL AR 1 garıbı şudur kı, fılıkanm ıçınde 

1
.-.. I_ f\. ___________ _._ .. 

yüzlerce tahlisiye gömleği bulun
muRtur. Anlaşılan, telaş esr.asm. 
dıa ne filikadan ne de p;ömlekler
den istifade edilememiştir. 

Yağmur ve havanın bozuklu· 
ğu dolayrsile geminin ambarına 
inmek imkftnı bulunamamıştır. 
Araştırmalara devam edilecek -
tir. 

Eminönii halkevinden: 

Evimiz bıış~anı Agah Sırrı Levent 
tarafından Ca ğalo~lu merkez salonun
da 24-2-936 pazartesi günü saat ( 17, 
30) da (İnkılap) ve 25-2-936 sah gü· 
nü saat 17 ,30 (İstikıaI) konulu iki kon· 
ferans verilecektir. Bu konferanslar bü
tün yurtdaşlara açıktır. 

saklamak kifayet eder. --------------tanbul tavla şampiyonu meydana 
Kupon neşri on gün sürecektir. çıkarılacaktır. 

Bugünden itibaren kuponları ke - 4 - Semt şampiyonlarını ha· 
sip saklamayı unutmayınız. Ku-

kemleri, o semtin tanınmış oyun· 
ponları bu yazımızın sonundabu- cuları arasından seçilecektir. 
lacaksınız. 5 - Müsabakalarda birinciden 

2 - Müsabakaya girecekler bu onuncuya kadar para hediyeleri de 
günden itibaren adlarını ve adres verilecektir. Mükafat mikdarı 100 
lerini her türlü vasıtayla gazete · liradır. 
miz yazı müdürlüğüne bildirebilir· 
ler. Ad yazmak da Kuponlar gibi ~---------..,___.,,,_ __ . 

10 gün sürecektir. 
3 - lstanbul 50 mıntakaya ay- 1 

Tavla müsabakası 
Müsabakalara iştırak 

hakkını ve1 en 
kupon: 7 

I 

rtlmıştır. Evvefô bu mıntakalarda 
müsabakalara bQ§lanarak semt 

şampiyonları tesbit edilecek, son 
müsabakalar bu semt şampiyonla. 
rı arcuında bir günde yapılarak Is· ._ __________ __, __ ..;; 

Geçenki. 
kunç kartı 
nin rneınlek 
mizin birço 
}erinde eheı 
yetli zarar 
sebep oldu~ 
bi aynı zanıa 
birçok vatan 
ların da bu 
den öldi( 
yazmıştık. . 
şan muhabı 
miz, bize f! 
derdiği me1' 
bunda bu h 
sa dair mallı 
verirken pe 
yade dô.kkat 
yan bir vak' 
da anlatıyor. 
ha birimizin 
to,ğrafisini 
g-öndermiş 
duğu Keşa 
Paşa Yiğit 

Maraşta d.ikile 
bir anıt 

r-r-~-. 

~'faraşın lmrtulu~ımun on alt 
cr yıl dönümü geçende hem şe 
rimizdeki Maraşlrlar arasın 
hem de Maraşta büyük töre 
kutlulanınıştı. Kahraman şeh 
lmrtuluşu yolunda ölenlerin nı' 
barek hatırasını anmak için 1\'1 
raşta dikilen abidenin açılış tô 
ni de bu aradıa yapılmıştır. Ab 
denin özel aytarnmz tarafrnd 
gönderilmiş olan resmini yukar 
ya koyuyoruz. Şehitler abidesit1 

bir taraf mda şu yazı vardır: 
, Yurdu için ölenler ulusunun 

reğinde yaşarlar. 

Maraş 1920. 
Abdullah çavuş, Çuhadar }. 

doktor Mustafa, Eşbah OstJl' 

Evliya, Hayrullah, K:uakız o~ 
Zeki, Millis Nuri, Türk oğlu MıJ 
tafa, Yusuf çavuş, Yürük Seli 
ve arkaclaşları. 

Abidenin öte yanmrla da · 
sözler yazılıdrr: 

28 ikinci tesrin 1920 de ,'f i.i 
Maraş Silah gücü ile inen barr 
ğını inan gücü ile yeniden dalSS. 
)andırdı 1936. 

Resimde gö!iildüğü gibi fıbi.ı 
denin üstünde bir bnvrak dire 
vardrr; eski milli ~em holiinı ii" 
lan Bozkmt bayrak direğini tııt 
mahi:achr. 

Boqô.baffa inkılap 
kon ff: ı ansı verı ai 

Boyabat, 22 ( Ozel) -- ııcc 
mize gelen Samsun saylavı ~~t: 
Mehmet Ali dün Ye bugün Il::uh 
vimizde inkılap ve istiklal ko~1 

su üzerinde iki konferans ver · 
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Pariste azıh bir 
muhakemesine 

S 'Pariste müthişbir haydut geçen gün 
tı en mahkemesi huzuruna çıkarılmış • 
~· Anj Soley adında olan bu adam. iki 

nlı olınak suçundan önce mahkum 
01ınu§tu. Kendisinde her türlü ahlak • 
~~k vardır. Bir çok metresleri olduğu 
Cibı bir üçüncü kadınla da evlenmiye 
teşebbüs etmiştir. Bu defa yakayı ele • 
~eftncsi tüyler ürpertici b r cinayetin 

e§fi Üzerine olmustur. Vak'a şu su -
retle ortaya çıkmıştır: 
ta Oturduğu apartımanın kirasını mun
tı zaın vermediği için evden cıkarılmış
~ Y ~ni kiracılar apartımanın tozur.u 
Ptagını alıyorlardı. Hizmetçi bir kö • 

!tde duvara bitişik dört köşeliğ çimen• 
t? ile sıvanmış bir çıkıntı gördii. üze
tıne süpürgenin sopasile vurunca çi • 
llıento sıvalar düc;meye başladı. Sıvala • 
tın altında bir tahta sandık vardı. Hiz
~etçi gidip k'racılera haber verdi. Bun 

Anj ioley r gelip sandığı meydana çıkardılar. 

ltapağını açtıkları vakit müthiş bir man ı susta mütehassıs olan acenteler para ka. 
:~a karşısında bulundular. Tahta san- zanmıya başlamışlardır. 
&ın içinde üstüste konmuş bir kadın ce 

lcdi parçaları vardı. Zabıtaya haber ve- 1 RosnlJ Aine 80 yaşında 
?ildi Ö1d" ··ı .. b. k d k. · uru muş ır a tnın sc ız par Meşhur Fransız ediplerinden (Ros. 
ç.h ayrılan cesedi meydana çıkarıldı. • . . . 
'l'abi•ı ·ık .. h 1 A . S 1 .. . d ny Aıne) seksen yatına gınnıştır. 

ı şııp e er n1 o ey uzerın e . • 
t..-lan K d' . k l d (Rosnıe Aınc) Fransızların hayatında 
""P mıştı. en ısı ya a an ı ve su -
~u ı'ti f • en çok yazı yazmış, pek mütenevvi e. ra ettı: 

karısının bir düziye kendisine sitem 
~esinden hiddetlenmiş, boş bir surahi 
M Yakaladığı gibi "kadının kafasına at -
llııı. Kadın yaralanarak pek çok kan 
~Ybetmek suretile ölmüş, kendisi de 
~-Yaptığını şaşırmış. cesedi ortadan 
qıdırınak için böyle bir çore bulmuş 1 

4 
~abıtanın yaptığı araştırmalara göre 

TlJ Soley'in hiç bir mesleği yoktur. Ka 
tısını ve metreslerini çahştırarak on1a• 
t·n Parasile geçiniyor. Bu çalışmaların 
::şru o1up olmadıiTına ehemmiyet ver

'Vor. Bu cinayet büvük bir heyecan 
" w ')~urrnustur. Sen mahkemesinde da-
'"•ntn safhalarını takip etmeye hazırla
:ı'lnla ek çoktur. Mahkeme salonları • 
ın pek ı.. ... ı.ı. olacaiı tahmin edili -

)or. 

/)Qriste atlı arabacıların 
sonuncusu 

Parisin atlı arabacılarının en yaşlısı 
~ ~Chcvallereau) babaya bu şehrin 
~dıyesi tarafından bir madalya ve. 
~tir. Bu adam Pariste (42) sene. 
deııberi arabacılık etmektedir. Atlı a
"baıar, otomobiller ııxıeydana çıktıktan 
lonra yavaş yavaş azalmağa başlamış, 
'?n günlerde hemen göze hiç görünme.ı: 
~ hale gelmiş olduğundan Parisliler 

e"allereau bab~ya atlı arabacıların 
~uncusu adını vermişlerdir. Onun L :1 Paris belediyesi tarafından artık 
~lada nesli münkariz olmak üzere 

unan bir nes1in sonuncusunun bir 

~ya il~ ta~ti~ edilmesi Fra~sı.z ef. 
Umumıyesını memnun etmıştır. 

~ti kraliçesinin ta1 if i 1 
l Son zamanlarda muhte1if memleket- ! 
;:.~e. güzellik kraliçesi yerine ev krali. 
'1t l lntihabı moda olmuştur. Almanya. 
bu baılayan, İspanyada iştirak edilen 
il ~Oda Fransız matbuatında iyi bir 
u:::Yat ile karşılanıyor. Yalnız ev kra
tibi olabilmek için bir genç kızın ne 
'el ~fı haiz olması lazımgeldiği me
ll .. ~de fikirler bir türlü birleşemiyor. 
~en iyi bir ev kadını "gayet 
) yiyecek malzemesi ile güzel bir 
t Cllıck. yapan değil, bilakis en ucuz mal
.;:ıe ile insanın iştihasını tahrik edici 
da Yetnek pişirendir,,. diyor. Bazıları h: iyi ev kadınını en çok iktisat ya. 

Ctıdir diye tarif ediyor. 

Bir qıl önceden 
hazır lanı yor I ar 

de tyilk manzaralar görmek hevesin. 
ti hınantar, İngiltere Kralı Sekizin
'ttla F:.d,.ard'ın taçlanma töreninde bulun. 
)il h hazırlanıyorlar. Bu taçlanma bir 
liı dan CSnce olanuyacağı için bu heves.. 
1-er l>Ck erken hareJcete geçmiş oluyor-

r. 

~eraıim gününde alayın geçmesi 

"1ttıntelnel bulunan cadde üzerindeki 
klil •pırtnnanlara, evlere, otellere, 
~ere pencerelerini kiralamak için 

den teklifler yapılmııtır. Bu hu. 

serler neşretmiş bir muharriridir. Her 
san'atta olduğu gibi yazıcılıkta da şöh. 
ret kazanmış olanların kendilerine mah
sus bir devri vardır. Bu devirde, şöhre. 
ti her tarafta parlar. Fakat bir zaman 

sonra §Öhret yıldızının ziyası azalma. 
ğa başlar. Bir gün gelir ki, unutulur, 
görünmez olur. işte (Roany Aine) bu 
suretle san'at hayatında devrini yapmış 

olan muharrirlerden biridir. Fakat bu 
hal kendisinin kıymetini inkar etmeğe 
sebep teşkil edemez. Zira pek çok eser
leri içinde bugün dahi büyük zevkle :>-

kunacak olanları vardır. (Rosny Aine) 
nin ilk şöhretini yapan eseri (Nell Ho. 
m) ismindeki askeri romanıdır. Bu ro. 
man (1886) da çıkmıttır. 

tSTANBUL 1600 m. - 12,30 muh
telif plaklar. 18 danı musikisi. 19 ha -
ber1er. 19,15 hafif musiki ve retran" -
mission 20,30 stüdyo orkestraları. 21 
Eminönü halkevi gösterit kolu Himme
tin oğlu. 21,45 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis servisi ve -
rilecektir. 

BELGRA T 437,3 m. - 20,50 solo ve 
duetto (halk şarkıları). 21,50 radyo or
kestrası, 23 k. 23,15 Kozaraç orkestra
sı ~:ır:ıfmdan halk şarkıları 24 hafif mu• 
siki. 

BERLIN 356 m. - 17 Köln'den nak
len şarkılı konser. 18,25 Barselonadan 
Almanya - İspanya futbol maçının nak 
1i 19 hafif konser, Maks Reger'in eser -
terinden. 20,40 k. 21 Laypzige'e müra• 
caat. 23 k. 23,30 Münihe müracaat 1 
ecnebilerin dans müz'kleri. 
* k.: Konuşmalar. 
BUDAPEŞTE 550,5 m. - 18 Bela 

Kiss'in sigan orkestrası. 19,15 k. 19,45 
Bayan Gizela Goda (teganni). 20,20 k. 
22,35 bandomuzika 24 Erösz Sovinski
nin cazı. 1,05 k. 

1 

BUKREŞ 3Ş4,S m. - 12,10 koro. 12, 
45, 13,30 - 14,30 Diniku orkestrası. 17 
k. 18 Beditza orkestrası. 19,15 Gbinda 
dans orkestrası (aralıkta 11. 20 k.) 21 
piyes, 22.G. Diniku orkestrası. Vieniavs 
kinin D. Moll konserini çalıyor 22,30 k. j 
22,45 Aida Helta (soprano) Emil Ma -
rinesko ve stildyo orkestrası tarafın
dan Vagnerln Duettolan (Rhicn gold, 
Lohengrin, Sicgfried'in a§kı, ve Tann
hiiuser operalarının Duettolan). 

MOSKOVA 748 m.- 17,30 halk 
danı ve §arkıları (stüdyo artistleri). 18 
k. 18,30 amatörler konseri 19,45 kon -

ser. (Kniper: 4 eli senfoni, Meitut
Ukraynalı beş halk prkıar. tpolitör tva 
nov: Voroşilov marır.) 
VARŞOVA 1345 m. - 18.20 Fur • 

manki orkestrası (dana mllziği). 19,25 
d.yatro 20 konı. 21 Fr. Cchubcrt'in e -
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ı Kırkından Sonra ', 
En abdal adam ıı ,,~.zanı Teneşir Paklar ıı 

(AUlar IÖZO) 

'!enüz mevkiine geçmİ§ ~lan 
1 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
1 
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çekmece vardı. Sara.zama dedi 
ki: 

- Bu çe.~mece babamdan kal
mııtır. Bir de vaaiyetname var -
dır. Bu vaaiyetnamede bana: 

"Bu çekmece içinde kıymetli 
tarılar vardır. Bunu .zamanın en 
aptal adamına vereceksin.,, 

Diyor. 
Sadra.zam kaılarınt çattı~ 
- Ne demek istiyorsun? Za

manın en aptalını ben mi bulaca
ğım? 

- Hayır, ıunu sormaya gel
dim. Sizden evvelki sadrazam ne 
oldu. 

- Boynu vuruldu. 
- Ya ondan evvelki? 
- Asıldı. 
- Ya daha evvelki? 
- Boğduruldu. 

- Ôyle iıe buyurunuz. Bu çek-
mece size aid d ir. 

Sadrazam öfkelendi: 
- Herif, sözüne dikkat et! 
- Dikkat edecek bir ıey yok. 

Bütün sadrazamların öldürüldük
leri bir sırada bu mevkie gelmeğe 
razi olan adam, dünyanın en ap
talıdır !. 

Kızı yerine 
Yol da buluıdular: 

- Yahu! Bu İf nad oldu, an
lamadım. Sen Naciyeyi alacak 
değil miydin?. Halbuki anne.ile 
evlendin? 

- Sorma azizim, sorma. lıin 
içinde bir aksilik var. Bir yanll§
lık, bir anl~amama.zlık. 

- Ne 11ibi? 
- Kızın evine gittim. U mlü 

daire.inde annesinden istiyecek • 
tim. Bir ihtiyar kadın beni ka • 
bul etti ve kızile evlenmeme razi 
oldu. Ben de aöz vermİf bulun -
dum. 

-E, sonra? 
- Sonrası fU: ,Id eğer koca ka· 

rı Naci.yenin anne annesi ıml§. 
Kendi kızını bana nifanlamıı I 

- Bilir misiniz? -
Dünkü Sayımızda eorduklanmız ve 

cevaplant 

1 - "ara" nedir? 

- Amerikada bulunan bir nevi pa.. 
pağan. 

2 - Mısırı Türkler ne vakit aldı
lar? 

- On beıinci aıırda. 
3 - Mary Pickford'un asıl ismi 

nedir? 

- Gladyı Smith. 

4 - "San'atın gıdasını şeref ve
rir,, sözünü kim söylemiştir? 

- Ciceron. 

5 - Dünyanın üçte birini hangi 
deniz kaplamııtrr? 

- Büyük Okyanos. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Niçin yılan tıbbı temsil eder? 
2 - "rococo" rokoko ne demektir? 
3 - Lenin'in asıl adı nedir? 

4 - Papağandan başka daha han• 
gi hayvanlar konuıturulabilir? 

5 - Şah oyununu kimlerin icat et-

tigi söylenir? 1 

serleri (Marie Jonaa (piyano). ve ıan· 
tör Vitaı). 21,45 konuı. 22 şen yayım. 
22,30 konuıma. 23 Gdynia Bahriye ban 
dosu (Fransız müziği.) 33,30 hafif mu 
siki. ve danı (aralıkta k.). 

ViYANA 506,8 m. - 18,55 Karnaval 
müzifl. 20 K. 20,10 konserin devamı. 
20,40 K. 21,20 tipatro 23 k. 23,20 ka • 
rışık ıark~l~ konser. 24.15 karı§lk kon· 
ıer~ 

Esseyid, bu sefer daha kuvvet., 
li öksürdü. Gözgöze geldiler. Rum 
kızı gülüm~di; makineyi bcrak -
tı; pençereye yaklaştı ... 

Ne duruş, ne bakış; handise 
aşinalık edecek, b:r şey söyliye 
cek. 

Danft, (bahçeye in!) makamın 
da clile bir işaret yaptı ... Kız ne
şeden kırılıyor, gülüyor, fıkır f ı 
kır fıkırdayor. Kırılışm, gülüşün, 
f ıkll'dayışın da nevi olur. Omm 
kisi alay, zeklenme tarzında de 
ğil; tanı~ıhlrk, müvcddct, memnu-
1iyct ~eklinde ... 

Gülüyor, memnun oluyor fakat 
bir türlü makine başından kalk -
mıyor. Dana düşündü. Ağaç te -
pesinde öten guguk kuşu gibi, böy 
le abdesthane penceresinden vak 
ti şerif, ınaktı şerif sormak yakı 
şık almıyacak. 

~nncalver1"n a~l'lr1r V~w·m fi1 

can konyak daha :çti. Krzmm o -
dasında, aynanın önünde, kendi -
ni bir daha gözden geçirdi. Gene 

avucunda mahut kağıt, konyak 
şişesile şeker paketini alıp a~ağı 
indi. Elindekileri mutbaki.aki ma· 
sanın üstüne koydu ; bahçeye fır 
ladr. 

Bitişik bahçeyi ayıran ara teli
nin boyunca, ağır ağır, vekarlı 
vekarh dolaşmağa başladı. Gele . 
cekleri, görecekleri hiç umursa 
ımyordu. Kaynana.c:;r, kızı, dama 
dr, kim gelirse gelsin umwı.mda 

değil; mezardan babası çıksa gö
recek gözü yok. Artık ya herri1 
demiş lierşeyi göze almıştı. 

Vakit ezan sulanydı. Tuhaf 
değil mi, gelen melen, gören mö
ren de daha yok. 

Cenanr, yanında iki yaşlı kadın
la, rumca konuşa konuşa bahçeye 
çıktı. Yaşlı kadınlar bunu görün • 
ce yavaşladılar. Biri tekrar içeri 
döndü; öteki, evin yanından ar -
kaya saptı. 

Dideler ruşen, onunki tele 
doğru yaklaşmıyor mu? 

Hacı, belli etmeden avucunda· 
ki kağıda bir göz gezdirdi. O ka
dar bumburuşuk ki kelimeler o -
kunur gibi değil, noktalar, hare . 
keler birbirine karışmış. Rumca 
hitabdan da bir türlü vaz p-eçmi· 
yordu. Kayıkçılık değil, içkililik 
bu ..• 

İnce eleme~i, bir ya henii ya 
menii daha dedi ve y~klaşam ön 
ledi: 

- Kalyemera maver ve ma . 
tiyamo, teykapa riya kalen ise -
.. ' sun .... 

Muhatabı, meramını anlamı~
tı. Gülmedi ve hiç bozmadı: 

- Efharistopoli pasam, kal:\ 
ime, esi kala iser? 

Hacıcağız ve dahi duraladı. Q. 

lup olacağı sermayesi o kadar. lsi 
uzatmadan Türkçeye çevirdi ve 
şakaya boğdu: 

- Acemi çaylak bu kadar u -
çar. Rumcamıza hatemekeş ola . 
hm ve mabadını lisanı maderza -
dmuzla kon~ahm olur mu ~ze 
lim?. Kah kah kah kah!.. 

Konyağı ihtiyatlı yuvar1adığı, 

miktarım da aşırmadığı için hic 
kekelemiyordu; tam kararmday -
dr. O sükfıtiler şahı hazret, ne de 
dil1enmişti: 

- Nasılsınız bakalım elma . 

lah? Namı bariye kasemi billah 
olsun ki sizler gibi, hassaten z.1tı 
sineniz ayarında bir carı muhte • 
reme mülasık olmak, bizler, bil • 
hassa abdi ah kar için ne §eref ..• 
Bu mazhariyeti güzideden dol . ı 
Mevlayı mütealime hamit ve şa • 
k .. ' ırım ... ,, 

Karşrsındaki dikkatli dikb11li 
diP_~iyordu amma bu söylenen'P • 
rin h:rini, tabii anlamıyordu. Ni
hayet cevap verdi: 

- Bakma kusura, hen Türld • 
ka tsok :ız biliyor. Ne zaman ele • 
nik:ı soy1eyor1ar, o vakit hiç, anl
ma hiç tsakmiyor !. 

Ne tatlr, ne çıtıpıtı, ne cana ya. 
km, canın içine sokulacak, sıı>sı
cacı}< bir ifade ..• 

Dana, o kadar gaşyolmuştu ki 
ağzı açık ayran delisi gibi ağzı 

bir kulaktan bir kulağa, göğüs 
inip inip kalkarak, hayli geviş ge
tirdikten sonra davrandır. Gülünç
lü pandomimaların en komik ve 
hareketli sahnelerini oynıyan pal 
yaçolar gibi k:'.~1anm, gözlerini 
oynata oynata, daha doğrusu ateş. 
baz oyununa çıkmış hokkabaz yar 
daklan gibi kollarım, bacakları • 
nı büklüm bifülüm ede ede; dil 
döhiiyordu: 

- Kusuramı bakma?.. tıa hi 
gözümün elifi, ben sünnet-.:imiYim 
ki kuı::ura hakacağım? .. Hem ku • 
sur kim, sen kim a nuru aYnim? .• 
Kapat o va(.Jideki miilftha7atr y 1t 

sa tövbe olsun gücen:rim. Lisanı 

azebelbeyam Osmaniyi az bilme
ne gelince, orada sus ve ileri git. 
mc. Muallim Naci merhum, Azi. 
mi ukba olduktan sonra kim, han
gi babayiğit, hangi ecvebi vavı 
ve yai, hangimiz bu bapta §akla 
şefe etmek küstahlığında buluna· 
biliriz?... Bu vadi amiktir; amik 
olmakla beraber amakı da bal • 
çıktır. "Eğer hahi selamet derke
narest,, mantukuna riay~ vacibe 
ise, nemize gerek nurum açılını • 
yalnn; kazaya uğrıyarak batıp gö
mülmiyelim .. Mahaza tevazu bu
yuruyorsun iffetpenaha, (El'arifi 
yekfilhi bili~are) Senin gihi 
bir sahibei fctanet ve malikei di -
rayete karşı işmizazı vecih bile 
ifadei mafızzamire kafidir ... Te • 
lchhüf ve enduha zerretü • 
ma mahal yok gülüm ; ze
ka ve firasetin, bila terecl
dUt ve şek, likayı mehveşin misil
lu lemanesar. l\lüddeti kalile ıar
fında li~anı Osmarumızı Cla b'tc. 
mamiha öğrenir, bizler gibi Nnbi 
çıraklarından caha mükemmel ve 
ekmel konuşursun iffetYes:mem !.. 

Hacı Bey o kac'ar coşmuştu ki 
kollarını havalavıp dururken e1i • 
ni yanı haşmdaki vişne ağacına 

çarptı. (Çörcöp !) C'cvip ba"mı 

çevirince da lm i_ic-tiindeki pıtrak 
gibi v:şneleri gördii. 

Hemen elini uzattı; bir avuç 
virne kopardı: k~rşrnındaki rum 
dilberine uzattı: 

- Biz, hamdcn ve şükren Mi;~ 
lihnanız. Kom~u gözü, kom~u hak 
kı gözetiriz. Buyur sultan! 

( Arkuı •llr) 

1:-----------------------·· IST ANBUL MAGAZiN 

Bugün lstan bul Magazinin 
ikinci sayısı kadın modeli ve 
güzel resimlerle <>ıknw:tır. 

smı, mizacı an'aneniz iyidir işal • •·--------------
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ftrtiste ~ors ~oymnht ı BORSA 
22. 2. 936 [~=-~E!~ ~~-~=~= i=-~ 

1934 ve 35 yıllarınd 
Mariya Laniya, herkes tara -

fından sevilmesini, yalnız sahne 
artisti olarak gösterdiği büyük 
san'at başarısma borçlu değildi.; 
şahsiyetinin cazibesi de kendisi -
ne karşı böyle geniş sahada sevgi 
beslenilmesi hususunda ayrıca rol 
oynuyordu. O, bu cazibesini, ga
yet tabii bir tarzda, zerre kadur 
sun'ilik katmaksızın israf ediyor
du. Yaş, cins ve sınıf farkı gözet
meksizin, iltifatlar yağdırırtl!. Gü
nün birinde Alp dağı otellerinden 
birine indiği zaman, orada karşı
sma çıkan ~arprk vücutlu bfr oda 
hizmetçisi kıza bile böyle iltifat
ta bulunmuş, şöyle demişti: 

- Si.ıinle adaşız de~nek, l\far> 
ye! 

Bu suretle dıe, bu biçare çirkirı 
mahltlkta, herhangi bir suretle 
kendisi gibi harih.-ulade bir kadr . 
na yakınmış hissini uyandırmr~. 
onu da sevindirmişti. 

Mariya Laniya, bu çarpık vü -
cutlu krz için. onun gündelik ha -
yatının alelfıdeliğini değiştiren, 
yaşayrşma berraklık ve parlak -
Irk veren bir yıldız olmuştu. Bu 
yürQ'ği yanık genç kız, bu artist 
kadına karşı duyduğu heyecanı 
gizliyemiyordu. Onun bu duygu -
sunu farkcden uşaklar, hizmetçi -
ler, Laniya aleyhinde iltizamla 
fena Jakrrdılar söylediler. Onun 
skandal mahiyetindeki macera -
larmdan dem vurdular. Mariye, 
bu yoldaki işaretler üzerine, bun
ların yalan olduğunu ileri sürdü, 
iftiraları şiddetle reddetti. Hulda 
ikinci oda hizmetçisi kız, Lanya· 
nm tıpkı bir karga gibi öteberi 
aşırdığım bir yerde okuduğundan 
bahsetti! Onun bu yoldaki iddi -
asını işiten l\fariyenin yüzü, ku . 
lak!nrma kadar kızardr, iftiracı . 
nm üzerine atılmamak jçin ken · 
disini güç hnllc zaptetti. 

Otelde bir hafta kalan Laniya, 
bir giin öğleden sonra tekrar yo -
la çıktı. Mariye, giden misafirin 
odasmr intizama koyacaktı. Mah
zun bir halde işe girişti, yastık -
lann yiizlerini sıyırdr. Birden a -
falladr. Yorgan çarşafı yoktu. Bü
tün odayı boşuna aradır. Yorgan 
çarşafım bir türlü bulamadr. Aca. 
ba Laniya yanlrşlrkla? Hayır, bu 
imkansızdı. Yorgana düğmelerle 
sımsıkı kaplanmış olan koskoca 
yorgan çarş .. '1.fmı yanlışlıkla bavu
luna koyup ?"Ötürmiiş olamazdı! 

Bununla beraber, oda hizmet
çisi kız, derhal istasyona gitme -
ğe karar verdi. Artisti götürecek 
olan tren, ihtimal daha hareket 
etmemi5ti. 

~vet, henüz oradaydr. Mariya 
Lanıya, vagonunun penceresin -
'den iğiliyor, vagonun önüne top
lanan bir çok takdirkarı ile konu
şuyordu. Mariye, oradıa duranla
rı ite kaka ileriye doğru atıldı, 
seslendi: 

- Froylayn.. Froy1ayn ! 
- Bak hele! Mariye siz de gel-

diniz. demek? 
- Muhterem Froylayn, acab~ 

siz ... 
Kızcağız, kızararak durdu, 

sustu. Soramıyacaktı. Asla! 
Zaten tam bu sırada da treıı 

harekete geldi: 
- Hepinize saadet temenni -

lerim ! Burada çok güzel zaman -
Iar geçird~m. Y erin:z pek !?,iizcl 
pek hoş! 

Son bir gülümseyiş... Geride 
kalanlara son hir tebef:slim ! Y c 
Mariya Laniya, gözden kaybol -
mu~tu .... 

Çarpık vi.icutlü Mariye, işinin 
başına döndü. Kullanılmış çama
şırları kaldırıp devşirir ve yerle -
rine yenilerini yerleştirirken, aklı 
fikri kayıp yorgan caı~afmdayrlı. 
Hiç kimse, hiç kimse çakmama • 
lıydı bu işi! Fakat, işin meydana 
çıkmamasının önüne nasıl gecmc
li? Bir kaç gilne kadar kontrol ya
pılacaktr. Eksik olan parça, o za -
mana kadar yerine konulmak ge
rekti. Çaresiz, bir yenisini satm a-

Yazan: Franzi Enns Wzalarmda yıldız l'arctll olanlnr, bz~ 
rinde muo.ınele görenlerdir. ltııka.mlaı 
saaı 12 de kapanı!) satıs flyatıan \Ir, 

lacaktı ! 
1\'Iariyenin annesi, kızının ayda 

bir eline (J'e~·en az miktardaki ile-
"'Londra 
ıfl Nevyork 

* Pa.rls 

PARALAR 
n20 - "'Viyana 

* Madrld 
il4.-

17 -
il2 --

ithalat ve ihracatımız 
n , • Berlln 

ı·etini alarak geçinird~. Çarpık vü. • vnrşova 
cutlü kıza da yalnrz bahşişler ka- • Brilkseı ba. - * Budapeşte 

* MUAno 

l2~ -
L67 -
iM'> -

lrrdı. Halbuki oda lijzmetini gör- •Atına !!* - * Btlkreş 
nıek de oda kirasına dahil olarak *Cenevre :-ıUı - "'Belgrad 

hesap edildiiôniden, otele gelip * Sotya ::!4 - * Yokobama 

:fü -

l'i -

62 - 
ıu -

latatiatik umum müdürlüğü ta- 33,263,536 lira, ağuatoa ayı 
rafından hazırlanan İstatistiklere ithalatımız 57,403,589 lira, ih 
göre, 1935 yılı birinci kanun ayı catımız 40,181,370 lira, eylül 
içinde ithalatımız 6,605,526 lira, yında ithalatımız 65,024,667, li 

· d * Amsterdam hlJ - - * Altnı uö6 ı gı en ~cyyah lar, mutlaka bahşı~ * Prag ııö _ •Banknot 28~ ~ 1 ihracatımız 10,351,542 liradır. ihracatımız 50,574,362 lira, 
\·ermezler, istiyen, gönlünden ko- * stokhoım 8~ _ 

panı verirdi bazan. O kadar! 
Kızcağızın bu gelirc!ıen biıik . 

tirdiği paracrl !arı, pek azar azar 
artıyordu. O, bn paraya el sür -
mezdi. Hazinesine dokunmaz, u 
fak, tefek bi.itün heveslerini ye . 
ner, daha sonra büyükçe bir şey 
satın alrnağı gözetirdi. Büyükçe 
~cylerclc bit· kaç çift çorap, bir 
blüz ve nihayet bir kat elbiseden 
ibaretti! 

ÇEKLER 
ıır Londra ti21. * Viyana i :.!45 
* Nevyorlc ı öOW * Madrld b 8HJ[ı 
* Parls lıWll * BerliD 1 9828 
* MllA.no lO U 20 * Varşova -1 2190 
*Brüksel t 7264 * Budapeşte 4 bb?b 

1934 yılının aynı ayında itha- rinci teşrin ayında ithalatı 

latımız 7,625,364 lira, ihracatı - 72,051,474, ihracatımız 65 430 
mız 10,416,928 lira idi. Bu ra- lira, ikinci teşrin ayında ithal 
kamlar gösteriyor ki 1935 yılı bi- mız 79,164,544 lira, \hracatı 
rinci kanun ayı içlnde 3.746,016 81,732,166 lira, birim-:i kanurı 
liralık aktif bir sodle lehimize ka- ymda ithalatımız 86, 7$39.908 li 

*Atına )'i3 ö74tJ * Btlkreş LOS b816 panmış.tır. ihracatımız 92,149.094 liradır. 
*Cenevre 2 4870 * Belgrad n4- 8493 1934 ile 1935 yılları arasında- 1935 yılında şubattan başlı 

P:ınısını eski bir çorabın içen
sindc yatağının ot minderi altın -
da saklanlr. Geceleyin, gizlice ha
zinesini minderin altından çektı, 
çorabın koncunc!aki ha~r çözdi.l 
Madeni paraları: birer birer sayı ~ 
yor, onlarr yatak çarşafının üstiı
ne yuvarlıyan ellerinin hareketi· 
ni gözleriie takibediyordu. Kuşku 
içindeydi. Bu paralardan her biri
ni nasıl kazandrğını hatırlıyordu. 
Bir yüzük çirkefe düşmüş, bir hok 
lrn devrilmiş, bir anne eğlenceye 
gitmiş ve hizmetçi laz, çocuğa 
bakmıştı. Yüzüğün çıkarılrp te -

ıır Sofya t14 o: '6U * Yokohama 2 76 
* Amaterdam L l 72ö * Moskova 1US6 00 
* Prnğ 1U 1994 ~: ı-3tokbolm tt 1200 

ESHAM 

ki ithalat ve ihracatımız hakkın- rak aırasile her ay ithalatrırı 
da tutulan istatistik, dıt ticareti - 13,876,593, 19,679,569 26 062 
mizin gittikçe genitlemekte oldu- 36,353,109 43,392,043, 51 ,928 1 

lş Bankaırı ıı :ıo rramvay \100 
ğunu göstermektedir. 60,024,066, 67,900,577 75,104 

Anadolu i!S 2fl 
Reji ~ 125 
Şlr. Hayrty lb CXXJ 

*Merkez Bank tiH 7l:ı 
U. Sigorta 00 
Ponomontı o,00 

tstlkrazlar 
* 1933 T.Bor. 1 ~4 ~2.) 

"'Çimento 102.) 

Onyon Del uoo 
Şark Del. l> OO 
Balya t>OO 
Şark m. ecza uoo 
Telefon 000 

Tahvlllar 
Elektrik 0000 

1934 yılı şubat ayında ithala- 82,217,954 88,823 480 lira, ih 
tımız 14,827,430 lira ihracatı - catımız gene şubattan başhyar 
mız 10,491,315, mart ayında it- her ay: 14,171,838, 18,601 
halatımız 20,351, 142, lira, ihraca- 23,5491948 29,276,271 34. 160 
tımız 16,017,115 lira, nisan ayın- 37,959,298 44,046,035 53 800 1 
da ithalatımız 25,990,497 lira, ih- 48,431.106, 85,509,595 95

1
8611 

racatımız 16,952,011 lira, mayıs liradır. 

• ., .. n 23Ub 

.. .. .. m 22SO 
tstlk.Dahllt J IJ5 00 
Ergeni tstJk. IJ7,b0 

19211 A M LOOO 

Tramvay 
Rıhtım 

Anadolu I 
Ana.dolu 1l 
Ana.dolu m 

tll,70 
1400 
440ô 
44.0fı 

uo 

ayında ithalatımız 37,131,059, ih- Bu hesaba göre 1934 yılınd 
racahmız 24,557,636 lira, hazi - ithalatımız 551,288,628 lira, i 
ran ayında thalatımız 41,921,971 racatımız 462, 758,311 liradır. 
lira, ihracatımız 28,408,953 lira, 1935 yılr ithalatımız 565,362 

mizlenmesi, mürekkep lekesinin
1
._ __ , __________ _ •S.Erzurum Uf>. MUmessll A 47 80 temmuz ayında ithalatımız lira, ihracatımız 505,367,679 

silinmesi, çocuğa bakılması kar - 50,632,347 lira, ihracatımız radır. 
şılrğr olarak hakettiği bahşrşlar ! ..-T--k--.-..,.-P_AZ_A_R-.""P·az-ar·t-es•ill! 

Bu küçük hadiseleri, gayet iyı a VJm'23 şubat 124 şubat 
hatrrlryordu krzcağız !. Gündelik ======t29 Zilkade ı Zilhicce Yumurta ihracatımız artıyor 

ru,-dumuzda bir qılda 900 milyon 
yumurta elde edılmektedır 

i~, güç arasmda üstelik yaptığı iş- aun doğuşu 6 44 6 42 
lerden dolayı kazandrğr paralan, GUn batışı ı 1,.12 17,35 
O işlerin birer hatırası mahiyetin~ Sabıı.b namazı 6 00 6 00 
deydi! öıtıo namazı 12 28 ı 2 28 

~fariyeye, yaptığı bu işler ara. ~ı::~ 11:1m9: ı:;,39 15,31 
l 17,52 I 7.S;1 Son aylar içinde yumurta ih -

SinC a en gt'iç gelen, ÇOCUg~ a bak .. Yatsı namazı 19 2'> I9 23 
... ' ' racatımız önemli bir durum almı"-mah.ir. Hepsinin üstesinden gel - tmso.k s,os s,ı 4 ~ 

miş. buna da katlanmıştı. Ancak Yılın geçen gUnlerl 53 54 trr. Türk yumurtalarının dış 
nasıl? Bunaltıcı gündüz işinin yor Tıım kıı.ıan gttıııer1 ,_ ::n 3 - -- 312 -~ - memleketlerae kalite itibarile çok 
gunlufhı, göz kapaklarına uyku ___ , ______ _.._ __ _. beğenildiği ve tercih edildiği an-

şeklinde yiiklenmiş, başı yavaş Yeni E$e1 fer laşılmıştır. Alakadar maltamlar 
yavaş göğsünün üzerine düşmüş -
tü .... Fakat, hizmet duygusile sil· yumurtalarımıza iyi mahreç bul -
kinmiş, zorla gözlerini açıp elin _ RADYO PROGRA~I mak ve propagandasını yapmak 
dızki kitabı okuyabilmek için ken- "RADYO PROGRAMI., mecmuası- için lazım gelen tedb!rleri almak-
disini hayli zorlamıştı. Bitkinlik, nın 7 nci nüshası, Türkiyede alındn bü- tadırlar. 
kendisini tekrar gevşetince, başı tün Avrupa istasyonlarınm program • Bu işler yapılırken memlcke -
öne doğıu tekrar meyledinceye lariyle çıkmıştır. Radyo sahibi okuyu . timizde yumurta istihsali hakkm-
kadar ! cuhırxmıza tavsiye ederiz. l ) k d aa da tetkik er yapı ma ta ır. 

Şimdi yatak çarşafı üstünde u- POLiKLiNiK Memleketimizdeki tavuk mevcu -
facık biı' küme teşkil eden parala-

.... t"" ·1 o"'zl .. a·km· du on bec milyon küsur olduğu rma uzun u ı e g ermı ı lŞ • Aylık tıbbi mecmuadır, şubat sayısı ~ 
ti. BLı bı"ı· yorgan ca""'afr ~atın "l tesb"ıt edilmi~t:r Tavuklardan va-• , • • 'ç ... •• • mesleğe ait dolgun münderccatla çık • :r 

mağa yetişir miydi acaba? rruştır. Aliikadarlarma tavsiye ederiz. sati olarak senede 40 - 130

1 
Ne yaptı yaptr, yarım günlük ------------- yumurta alınmaktadır. Tavuk ba-

hir izin kopardı ve en yakın şehre Şile şarbayhğından: şına düşen miktarın vasat" si 60 
doğru yollandr. Orada bir kaç 2200 lira muhammen bedelli 32 ila olarak hesap edilirse yıllık yu -
dükkan dolaştıktan sonra, istedi- 40 beyı:?:ir kuvvetinde 6110 atmasfor taz· 
~ · ·b· · · l · b"ld' p ~ murta istihsalatımızın 900 küsur gı gı ısını e e geçıre l ı. ara, yikli tek veya çift sil:ndirli yeni veya az 
bu yorgan çarşafını satın almağa kullanılmış bir lokomobil ile 800 lira milyon olduğu anlaşılır. 
".'etış· ti. B 1 t ... -' muhammen bedeJli mütemadi cereyanlı u yı &Spanyaya yapacagımız 

Oteldeki odasında, geceleyin 220 volt 30 kilovatlık bir dinamo maa yumurta ihracatı 379.023 kental 
gizlice yorgan çarşafınrn bir kö - kızak rezistans 230-250 voltluk müte- olarak tesbit edilmiştir. ispanya 
cşsine otelin markasrnı krrmrzr ip- madi cereyanlı bir volt metr ve 150 am- • b 'kd k · 
Jikle işledi. Nihayet bu yor,qan hükumetı u mı ar onten1an 

f .. fl ;>erlik mütemadi cereyan için bir amper müsaadesini iki kısma ayırmıştır. 
~arşa rnr, oteki yorgan çarşa arı metr açık eks:ltme usulile alınacaktır. 
"rasına lr"tınc" ı·ahatlandı genı·,.. Bı"rinci kısım ale.Iade konten1"an -
" ' ~" "' · ' ' • " ihale 21-2-936 tarihinde iken kanuni 
bir nefes alışla arkasına dayandı. csbaptan dolayı işbu ihale 2_ 3 __ 936 dır ki bu umum kontenjanın yüz-
tierçe artık birikmiş tek meteliğı 1 de doksanını teşkil edecek ve 
k l pazartesi gününe uzatr mıştır. O gün -
·a mnımştı, bütün arzulan, eri - ı d · h ı· d 

Şilede saat 15 de belediye encümeninde 1933 yı ın a yumurta ıt a ın e !':i!emez arzular olmuştu şimdi; lü-
kin, ... .' Hiç kimse Mariya Laniya yapılacağından eksiltmeye girmek is • bulunmuş ithalatçılara ithalatları 
in"n dedikodu yapamıyacaktı, hiç tiyenler % yedi buçuk pey akçesi ve te- nisbetinde dağıtılacaktır. ikinci 
kimse! minat teklif mektubu ile müracaat ve-ı kısım ihtiyat kontenjandır. Bu da 

Sezon sonunda, iş üstüne şef - yahut bu m'kdarm belediye veznesine umum kontenjanın yüzde onunu 
lik eden kadım, bir araştn·ma yap- yatırılmış olması lazımdır. Teklif veya 1 te•kil etmektedir. 
nıak lüzumunu hissetti. Ona bu sandık makbuzunun ihale saatinden bir ~ 

1. k c.1 b 1 cı· · l·~· Her iki kontenjan üçte bir he-lüzumu ilham eden şey, şüphelen- saat cvve ıne a ar e e ıye reıs ıgıne 
mesiydi. Şef kadın, Sezon sonun- verilmiş olması şarttır. Bu alıma ait sabile birinci üç aylık yüzde 25, 
daki bn arnc:trrmayı, otel müstah- şartname isteklilere parasız verilmekle ikinci yüzde 35, üçüncü ··izde 15, 
demleri farkına varmadan yap . beraber adreslerine posta ile gönderile· dördüncü yüzde 25 olarak ithal 
maf{ı da ~özetti. Vaktile artist ceği ilan olunur. (V. No. 13851) edilecektir. 
kadın aleyhinde söz söyliyen, o - ============================ 
mm karga gibi eşya aşırdığma da
ir yazılar 1 r .... ·ldığım ortaya atan 
ikinci o<la hızmetçisi kız Huldıa -
nm sandığında sabun parçalan, 
kibrit kutuları, muhtelif l\Ionog -
ramlar işlenmiş mendiller, havlu
lar ve otele ait bir de yorgan çal'-' 
şafı vardr. Hulda, bu yorgan çar
şafım artist Mariya Laniyanın kal 
drğr odadan çaldığım ikrar etti. 

Halbuki, kontrolda yorgan çar -
şaflarınm sayısı tamdı. Dolayrsile 
hu bir muammadan başka bir şey 
dıeğildi. Sahiden bir muamma, 
halli imkansız bir muamma! 

Çarpık vücutlü :Mariyeye sor· 
cular. Kızcağız, bu hususta hiç 
bir şey bilmediğini sövledi. O, hiç 
bir şey bilmiyordu. Evet, hiç bir 

1 - . 
şey. 

TÜRKIYEDF HE KADAR YUMURTA 
İSTİHSAL EDİl E8'lİR? 

Türkofis, 1934 yılında 20 mil
yondan fazla istihsalatta bulunan 
vilayetler hakkında yaptığı bir 
tetkik sonunda elde ettiği neticeyi 
şöyle bildirmektedir: 

Manisada 809,000 tavuktan 

89,000,000, Afyonda 435,000 t 
vuktan 48,000,000, Karsda 32. 
tavuktan 40,000, Sivasta 693. 
tavuktan 34,000, KaStamoniı! 
394,000 tavuktan 31,000, F.o!tJ 
378,000 tavuktan 28,000. Seyhll 
da 775,000 tavuktan 27,000, t 
mirde 447,000 tavuktan 26,oO 
Balık~s!rde 517,C~O tavuktan 
bin, Samsunda 215,000 tavul:t 
25,000, Ankarada 621 000 tav 

tan 26,000, Erzurumda 351 . 
tavuktan 24,000, Kütahyada 3 
bin tavuktan 24,000, Zonguldıl 
da 442,000 tavuktan 22 000. G" 
müşh:ıncde 228,00G tiiı.vuktan 

bin, Konyada 535,000 tavuktıı 
23 bin, Tokatta 337 bin tavuktl 
20,000 yumurta alınmıştır. 

ROMANYA İLE iHRACAT VF İTHALAT 
MÜNASEBETİMf 7 

Romen istatistiklerine göre it 
manya 1935 yılının ilk on bir t' 

zarfında memleketim· ze 66 nıil 
yon 47 bin leylik ihracatta bulıı 
muştur. Bu mikdar 1934 ün a'i 
devresinde 111, 790,000 ley idi. 

Bu istatistiğe göre RomarıY' 
nm ihracatı 1935 yılında yüzde 4 
derecesinde azalmaıştır. 

Türkiyenin Romanyaya yaptı• 
ğı ihracat 1935 yılı on bir ayxnd 
22,650,000 ley, 1934 ün aynı de" 
resinde 61,000,000 ley kıymctiııd 
olmuştur. 

TÜRKiYE - İTALYA TiCARET 
ANI AŞMASI 

Türkiye - ltdya ticaret ' 
ldering anlaşmaları 20 ikinci Jtİ' 
nun 1936 dan itibaren 20 n~" .. 
1936 tarihine kadar üç ay ını.ıd 
detle uzatılmıştır. 

DANiMARKA FINDIK Al ACAK . 1, lskandina vya memleketler• e 
çiliğinden verilm!ş bir _ maluııı•~ 
göre, Danimarka f mchk için 1 d 
bin, kuru üzüm ve incir içirı 1 

100 bin kronluk ithal lisansı ,~et' 
miştir. 



Toplantı 2 Martta! 
laQ _ (Uıtyanı 1 incide) 

0 
• 'Petrol, yağ, kömür, de -

lllir ve çelik üzerine konacak 
:'~~o meselesini tetkik edece-

bıldırilmektedir. 18 ler komi
;ea~, bundan ba,ka zecri tedbir -
.::;:. tatbikini takip etmekte olan 
d •tenin raporunu da tetkik e -
8cekir. 
• B. Edenin Cenevreye gidip git

;:eceği henüz belli değildir. B. 
ilden ve Pol Boncurun Fran -
~ Cenevrede temsil etmeleri 
8o enilmekte ise de yalnız B. Pol 

nkurun Cenevreye gitmesi de 
lllubtenıeldir. ' 
Ztcıu TEDBiRLER KALKMA· 

DIKÇA ... 
Lı ~ondra, 22 (A.A.) - Bu sa -
"""ilki gazeteler, Avruranın siya
~Y durumunu mütalaa ediyorlar. 
... ~i. Telgrafın diplomatik mu -

hırı diyor ki: 
fab. ''italya hükfunetinin zecri ted-

leri kaldırmak için elinden ne 
l•lirae yapacağına dair gittikçe 
Çofalan alametler vardır. 
1' Anlatılıyor ki, B. Musolini, zec
dU t~d~irlerin tatbikine devam e -
"'-'~ığı müddetçe ne Ren bölgesi 
~ında açılacak müzakerelere, 
~ ~e Lokarno müzakerelerine i,
·qq etmemek niyetinde oldutu
!ı1a bildirecektir.,, 
a Deyli Heraldın haber aldığına 

1 re, B. Eden, ltalya ile Franıa
llın arzulanna rağmen, deniz 
'ndlllfnıaaırun hiç bir siyasal for-
111"1 • • u ıhtiva etmiyerek, sadece de-
iıı nıeaelelerine inhiıar edeceğini 

· Norınan Daviae vadetmiıtir. 
Le>ndra, 22 (A.A.) - Haber 

alındığına göre, geçen gece Ro-ı 
modan buraya dönmüf olan Ami
ral Biscia, İtalyanın imzasını, 
İngiliz filosunun Akdenizden çe -
kilmesine ve zecri tedbirlerin il -
gasına bağlamak hususunda B . 
Musoliniden hiç bir emir alma -
mııtır. 

Bununla beraber, söylendiği

ne bakılırsa, B. Musolini, yapıla
cak andlqmayı, diğer bütün .siya
sal meseleler gibi bu meselenin 
de diplomasi yolu ile hallini ko -
laylattıracak bir formül bulunma
sını İngiltere dış bakanlığından 
iltimas etmiıtir. 

Aynı zamanda, ltalyanın müm
kün mertebe ıüratle Stresaa cep -
hesinin ihyasına da taraftar oldu
ğu ilave ediliyor. 

Siyasal mahafil, Tigre cephe
sindeki ıon ltalyan muvaf akiyet -
lerinden sonra Duçenin Habet da
vasının halli zımnında yeniden 
barı' müzakerelerine giritilmesine 
muhalefet etmiyeceği kanaatinde 
bulunuyorlar. 

KONFERANSTAITALYAN 
ŞARTLARI YÜZÜNDEN 
ÇIKAN GÜÇLÜKLER 

Londrn, 22 (A.A.) - Röyter: 
tleri sürülen Avrupa siyasal mese
leleri, deniz konferansında yeni 
zorluklara ıebep olmaktadır. 

B. Norman Daviı, dün B. Ede
ni ziyaret ederek, konf~ransa Av· 
rupa siyasal meselelerinin ilave -
sini protesto etmittir. 

B. Edenin, konferan11n müın
kün olduiu kadar teknik deniz 
meselelerine munhasır kalması 

hususunda 13. Norman Davisle 

• • 

mutabık olduğu bildirilmektedir. 
Durum, deniz muahede pro

jesine Japonya, Almanya, Sov • 
yetler birliği gibi diğer devletlerin 
de muahedeyi imza etmesini te -
min edecek bir protokol bağlan -
ması hakkındaki kararla bir kat 
daha zorlanmı,tır. 

B. Corben, dün B. Edenle iki 

1 defa görütmüt ve B. Grandi de 
öğle yemeğini B. Norman Davisle 
yemi,tir. 

Fransa, hava, kara ve deniz 
ailihlarının tahdidini biribirine 
tutan aiyasasına uygun olarak, yu

karıda zikredilen protokola bir 
hava anlatması müzakerelerini 
canlandırmaya ve mümkün oldu -
ğu takdirde de deniz muahedesi
nin imzasından evvel Stresa cep
hesinin tekrar tesisine matuf b;r 
formül ilavesini arzu etmektedir. 

latlyanlara gelince; B. Mu -
aolininin ucri tedbirlerin kaldı -
rılmasını ve lngili~ filosununAk -
denizden çekilmesini ısrarla iste -
mekte olmadığı ve fakat B. Gran
din in bu meselelerin daha sonra 
diplomasi kanalından müzakere -
sini mucip olacak bir formül ila
vesini istediği bildirilmektedir. 

Buna mukabil, Amerikan mah
felleri, B. Norman Davisin deniz 
anlatması ~ümulünü geçen bir ve
ıikayi parafe dahi etmiyeceğini 

bildirmektedirler. Amerikada ef
karı umumiye o kadar tecerrüde 
ve bitarafhğa karar vermittir ki, 
Avrupa siyasasile her hangi bir 
alaka tazammun eden bir belge, 
dıt bakanlığı veya kongre tara -
fından her halde reddedilecektir. 

nın ı r arı 

(Üsıyunı 1 inrideJ ı 
d Lokarno paktını imzalıyan 
I' tl'letlere verilen 25 mayıa tarih
~ Alınan muhtırasında Franıanın 

Paktla Sovyetlere gösterdikle
ti laahhüdlerin Lokarno paktına 
!!_~nolmadığı açık surette gös -
-rılnıiıti. 

1nıza protokolunda deniyor ki: 
Akitler, Cenevre paktının 16 
~ aıaddeaine müstenid bir ba-

~ette bulunmazdan evvel mil -
etler cemiyeti konseyine müraca-

~clecekler, fakat konsey her
clt Iİ bir ıebeple buhareket leh:n
til tavsiyede bulunmazsa veya it-

-ıcta bir karar vermese de gene 
!!~nn taahhüdünü yerine getire
-...&erdir. 

Görülüyor ki, Fransa, bir Al
~ - Sovyet ihtilafı halinde 
'- ll~er cemiyeti konseyinin bir 
.. •Jeaine veya her ha.ngi bir ka-. :=::- iıtinat etmeksizin de Ce -

,~.Paktının 16 ıncı maddeıi 
~ ~bınce müdahale etmek aer -
~ tiıini istiyor. Demek oluyor 
'ttı' Fransa, mütecavizin tayini 
L.-~!esini bir taraflı olarak ve 
~ı kendine halletm~k istiyor. 

C Diier taraftan, aynı protokol 
eııevre paktı ile diğer bir nokta
~ ela tearuz eylemektedir. Çün-

Cenevre paktı milletler cemi
>'eti azuı olmamak itibariyle 16 
ilacı llladdenin Almanyaya ancak 

~eyin t~veaaül edeceği huıuai 
ır uaut tahtında tatbik edileceği

ili derpit etmektedir. 

Alınan mahafili bu andlatma
~ııı Protokolunu, Fransaya mil -
etler ce-· t' . . . im .... ıye ının tavsıyesı o a -
dan da, Almanyaya kartı askeri 

müdahalede bulunmağa mezuni -ı 
yet verir tarzda tefıir etmekte -
dirler. • 

Fransa, bu suretle mütecaviz 
meselesini serbestçe halletmek 
hakkını edinmit oluyor. Bundan 
batka aynı protokolun metni, on 
altıncı maddenin, milletler cemi
yeti azası olmıyan Almanyaya 
ka111 tatbik edilemiyeceğini göste
ren Cenevre andlaımaıile de mu
taarızdır. 

Fransız - Sovyet andlaıma
sile Lokarno andlaımasının umu
mi siyasa sahasında da biribirine 
uymadığı ayrıca iıaret edilmek -
tedir. · 

Belçika halkı arasında gittikçe 
artan bir endite uyandırmıttır. 
Fransızlar, halkın, Belçika hü
kumetini bu gizli mukavelenin 
neırine mecbur etmesinden korku
yorlar. 

Cenevr~ paktının 20 inci mad
desine göre, pakt hükümlerile te
lif edilmiyecek olan ıizli anlaı -
maların hükümsüz kalması lazım
dır. Lokarno anlaımuı da Ce • 
nevre paktı içindedir. Bunun için 
bu muahedeyi imzalamıt olan 
devletlerden her hangi münferit 
bir grup tarafından aktedilen sü
el mahiyette birtaraflı hertürlü 
taahhüdün Lokarnodan uzak ol -
maaı lazım gelir. LONDRADA HEYECAN 

BAŞLADI 

Londra, 22 (.A.A.) - Fran - Gene Olimpiyatlar 
ıız - Sovyet andlaımasını Lo • 

(Vatyanı I incide) 
karno andlaımuına bir tecavüz 
gibi ıösteren Alman tebliği bura- rak ettiğimiz halde hali olimpiyad 
daki seyual mahafilde derin bir oyunlarının azametini, oraya ge -
heyecan uyandırmı,tır. lenlerin büyük kuvvetini anlıya -

Bu tebliğin, yakında Ren hav- mamıı, takdir edememi, olma
zaamın yeniden askeri itı•l allına mıza hayret ediyorum. llk olim
alırunası meselesini ortaya atmak piyada gidenler değişmit oldu -
niyetinde bulunan Berlin hükUnıe- ğundan, bugünkü idareciler de, 
tinin bir nevi ihtarı olduğu anla- sporcular da olimpiyadlara iıtira
tılmaktadır. kimizin lüzumundan bahsederken 

Hatırlardadır ki, B. Eden bun- mutlaka muvaffak olabileceğimizi 
dan bir kaç giln evvel avam kama- ileri sürüyorlar. 
ruında, lngilterenin Ren böl • Bu telit ve heyecanın Berline 
ıeai vaziyetine Almanya tarafın- gidebilmek kayguaundan baıka 
dan bir tecavüz vaki olduiu tak- bir fey olmadığı muhakkak ve iıi
dirde Fransanın tutacağı hattı ha- kardır. 
rekete muzahir olacağını ıöyle- Berlin olimpiyadı veailesile 
mitti. günün modası teklinde ağızdan 

Berlin, 22 (KURUN) - Ko- ağıza dolatan "mü~ahid sıfatile,. 
resporandanı Diplomatik gazete - sözü, ıpor i!lerimize adeta bir ümit 
sinin yazdığına göre Fransız - vaadeden yeni bir kelime olarak 
Belçika askeri mukavelesi, bilhas- keşfedilmek ıuretile giinün mev -
ıa meçhu~ olan ıümulü ıebebile, zuu oldu. Olimpiyad müsabaka-
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Hava Kahramanları 
Bu 2634 metroluk film, uçuş tali"ıleri, naza1i 
ve ameli ial}yareciıik der sıeri, disiplin talimat

namesi hükfimle1 i v. s. ıle doludur 

"Jpek" sinemasındaki yeni film, "Ha ' 
va Kahramanları,, adı konulan bir film- j 
dir. Tayyaresi bol bir film ... Zaten he
men bütün vak'a bir tayyare sahasında 
geçiyor. Vazife, disiplin, fedakarlık saf-

1 
haları biribirini takip ediyor. Sevgisiz 
film yapmak tehlikeli göriitdüğünden, 

bu safhalara, nisbet ed.lince pek az 
olmak üzere sevi!me fasılları d" eklen-

miş! ı 
Mütemadi uçuşl:ır arasında canlan -

dmlmak istenilen vak'a, çok kurudur. 1 

Oğlunu kendisi gıbi, hayır k ... ndisinden 
daha üstün bir tayyareci olarak yetiş -
tirmeğe uğraşan babanın, hayli güçlük 
çektikten sonra, istediğinin olduğunu 

görerek memnun kalması! B'.l arada 
tayyareciliğin, Vrayt kardeşlerin ilk u
çuşları zamanında ne kadar ipti~ai ol
duğuna i§aret edilerek, bugünkü tcka -
mülü göstermeğe gayret, .... sonra, uçuş 
talimleri ve tayyarecilik dersleri var. 
Talim, talim; .... ders, ders! "Paraşütü 
yanlı§ katlamak, hata değil, cinayet -ı 
tir gibi dersler .... Nazari ve ameli ola -, 
rakl 

Film, tayyareci olanlar ve olmak is • 1 
tiyenler için, tayyareciliği merak eden
ler için, faydalıdır. Vaziyet hakkında , 

bir fikir verir, ıralümat cdinmc~e ya • 
rar. Ancak ..... 

Ancak, vak'anın b'r film mevzuu o• 
larak çok kuru olm sı ve bol b~1 uçuş
lara rağmen mahdut b:r sahada geçme
si, başkaca n •ari ve ameli olarak ders 
veriş mahiyet i itib.,rile, fi!m, şümullü 

alaka besleyici değil, alakayı tahdit e • 
dicidir. Aynca, bu c betler san'at kıy • 
metinin de zararına olmuştur. Çünkil 
uçuş talimlerini, tayyarecilik dersleri • 
ni... .. ayni zamanda disiplin talimatna
mesi hükümler:ni ortaya koyuşta, he • 
saplı davranılmamış. bu tataflar fazla 
yer tutmuştur. Bu bir mektep filmi !a

yıhrsa, mesele yok; fakat, o ıeriden bir 
film olarak Qrtaya atılmamıştır! 

Rejisörlüğünü Rişnrt Rossonun yap
tığı bu Fransızca sözlü filmde, Baba ro
lünü Valas Biyri, oğul rolünü Robert 
Yang. iyi temsil ediyorlar. Levis Stona. 
general Karter tipi yakışmıştır; fakat 
rolü kücük... Ceyms Glcyzon, Russcl 
Hardi, Rozalind Russel ve Moreyn 
O'Salivan da küçük rC1ll:rdedirler. 

Bu 2634 metr lik filmin nasıl bir 
film oldu :u hakk nda tam bir fikir ver
meğe, yuk~rıdanberi yazcl kl rımız ye
ter, krınantindcy'z. Herraldct 

''Meyerling,, Filmi J "Çingene Baron,, 
"Yıldız,. sinemasının gösterdiği "Me- ''1 ürk" sincm:ısının yeni filmi, bir o-

yerling faciası,, filmi, tarihileşen bir a§- peretin filmidir. Hem meşhur oir ope • 
kı anlatıyor. Bu a~k. daha evvel sessiz retin .... Mevzuu pek ca ip olm:yan bu 
filmde de yer tutmuştu. Bundan başka operetin, müzik kı~ m:ti, Ştravşın "Çin• 
Klod Anenin, bu mevzuda bir romanı geneledn B ronu,, operetine sahnede 
vardır. sürekli olarak yer ay. ılmıısına yol aç • 

Artidük Rudolfla Kontes Mari Ve- mıştır. Sahnede son zamanlarda oldukça 
çera arasındaki aşk ve bunun ikisinin seyrek yer tutmal:la beraber .... 

de hayatına mal oluşu .... Tarihe karı - istanbulda vakt:lc Viyana trupla • 
pn bu acıklı vak'anm bu seferki filmin- rının repertuvarında rastlamın bu opce 
de Kontes Mari Veçera rolünü Dan - rcti, "Fransız Tiyatrosu .. nda \'erdiği 
yel Dariyö yapıyor. Bu Tol, sessizinde temsillerde Kordi Miloviç de oynamış• 
Mariya Kordanın yaptığı roldür. Dan- · tır. Operetin filmi nasıl? 
yel Dariyönün karşısında Şarl Buvaye "Ç' B ,, d 1 .. ·ı .. ıngene aron a ıy e gosten en 
bulunuyor. Rudolf rolunde .... F-ansova . · ·ı d J D k y 1 d bu fılm, Fransızcadır. Bu mevzu, alman 
Jozefı temsı e en, an a strr. o an 
Laffon, Suzi Prim, Mart Renye, Gab _ ca olarak da çevrilmişti. Sinema, Al • 
riyel Dorziya, Döbükur, Andre Dübosk. mancası ycr:ne Fransızcasını getinneğl 
Bergeron, Gina Manes de, filmde rol- tercih etmi§ ..... Adolf Volbrükle Jakli.ıt 
teri olanlardır. Fr:ınselin ve Danycl Parolanın, daha 

Aanatol Litvakın ortaya koyduğu bu başka bazı artistlerle birlikte rol aldık· 
fransızca sözlü filmde, temsilin kuvvetli lan fifm. operet filmlerinin iyilerinden 
oluşu, birinci planda kayda değer. Gc- biri olmuştur. Böyle bir filmde aranan 

rek Buvayc, gerek Dar:yö, biribirlcrinc §eyler'n çoğu mev .:ut; mevcut olıruyan
uygun oynayış temininde muvaffak olu Jar da, filmin iyi sayılmasına mani tct
yorlar. Temsil vaziyeti, topluca da a • kil edecek şeyler değil 1 
hcnklidir. . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ......... --

Avusturya imparatorluk saıayının 

debdebesine, ihtişamına ait sahneler, 
canlı tebarüz ettirilmiştir. Eksiği, faz -

larmı, oraya gelen fevkalbeıer 

sporcuların yapacakları müsaba -
kaları birer Türkiye birincilik 

müsabakaları derecelerine indir -
mekle büyük bir hata yapmakta -
yız. Bugünkü mesaimiz ve vazi
yetimiz, beynelmilel müsabaka -
larda bize hiç bir muvaffakiyet 
vaadedecek bir halde değildir. 

Bunun bir hakiket olduğunu bile
rek bıyık altından ıülerek bana 
hak verenler, aramızda sayılacak 

kadar çoktur. Biz, bugünkü te
litı 1924 de, ve daha sonra 1928 
de de yakinen gördük. 

Hep yaparız, ederiz, diye tıp
kı bugünkü gibi heyecan ve telit 
içinde latanbuldan Ankaraya, 

Ankaradan latanbula gidildi, ge -
lindi. Muhtelif kafileler, muhte
lif yollardan Parisin de, Amster
damın da yolunu bularak o muaz
zam hareketleri ıördü, tetkik et
ti, bizim Tarhiımızın da kıymeti
ni verdi. 

Dünya gençlit~nin toplandığı, 
IJ!Üıabaka yaparak kaynattığı yer-

lası yoktur. 
Hülasa, temsil birinci pl5.nda gelmek 

üzere, film, iyi bir filmdir! 

de bayrağımızın dalgalanmasını 

istemiyenler büyük hüsnü niyet 
gösteriyorlar. 

Maalesef bu candanve sami • 
mi alaknnın karıılığın, biz vere
medik. 

Berline gidip gelen!er de vere-
miyeceklerdir. lki ol'.mpiyada 

görmek ve öğrenmek için giıtik. 
Berlinde değiıik bir ıtaddaı\, bü· 
tün milltlerin değiş:nit rporcu ka-

filelerinden başka göreceğ'miz, 
öğreneceğimiz bir şey yoktur. 

Aynı minderde güreşilecek, 
aynı aahada ko~ulacak, aynı ça
yırda futbol oynanacak. 

Yeni idareciler ve yeni spor • 
c~lar için görülecek bu değişik • 
J'kler onları da eskitecek, ve ıe
lecek defa biz gene görmeğe, öl· 
renmeğe gideceğiz!. 

Bu, nedense hep böyle oluyor. 
Ne yazık ki bütün bu değiıikliJc. 
ler bize bir şey kazandll'llmıyor. 
Hak oyunu üçtür. Bu sefer de o
limpiyadlarıı gitmeli... Görmek 
ıçın, öğrenmek için!.,, 
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Jandarma genel 
Ankara satınalma 

komutanlığı 

komisyonundan: 
1 - Eldeki vasıflarına uygun 1500 kilo Eger sabunu eksiltmeye 

konulmuştur. Eksiltmesi 29/2/936 cumartesi günü saat 10 da Anka

rada Jandarma Genel Komutanlığı kurağında Satın alma Komisyo · 
nunca yapılacaktır. 

2 - 1500 kilosuna 750 lira değer biçilen sabun şartnamesi para
sız olarak Komisyonundan alınabilir. 

3 - Eksiltme pazarlığına girmek istiyenlerin 56 lira 25 kuruş
luk teminat makbuzu ile gün ve saatinde Komisyona baş vurmaları. 

(321) (786) 

Yozgat ilbaylığından: 
Yozgat Memleket Hastanesi iç in satın alınacak 29 kalemde 5923 

lira muhammen kıymetli madeni eşya ile 1950 lira muhammen be
delli buz dolapları, kasa, baskül, gölgesiz ameliyathane lambası ve 

ayrıca iki kalemden ibaret Pastur fırını, hasta baskülü pazarlık su

retile 26 - 2 - 936 çarşamba günü saat on dörtte ve Yozgat Vila
yet Daimi Encümeninde ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye kon~l
muştur 

Taliplerin teraiti öğrenmek üz ere İstanbul, Ankara, Yozgat sıh-
hat müdürlüklerine müracaatlan ilan olunur. (923} 

Otılrüdar birinci suDı hukuk mahke
mesinden: 

Yorgi kızı Vasiliki ve Aleksandra, 

Agati ve sairenin şayian ve müştereken 
mutasarrıf oldukları Kuzguncukta Dere 
fmnı ve A vramaçi aokaklannda kain 
ve bir sepetle merbut ve elyevm 45 ve 
9 No. lan taşıyan mukaddema arsa ve 
halen iki bap hanenin izaleyi şüyu su-

retile satılarak esmanı hasılasının his • 
sedarlar arasında tevzi ve taksimine üs 
küdar sulh hukuk mahkemesince karar 
verilm~r. 

1 - Mezkur (4-5 No. h kanenin 
alt iki katı kS.gir ve 3 üncü katı ahşap 
olup ufaklı büyüklü yedi oda üç sofa ve 
iki hela ve bir mutbak ve bir tavan ara -

sını ve bir sarnıcı ve elektrik ve terkos 
ve havagazr tesisatını muhtevi ve bir 
mikdar bahçeyi ve bahçesinde meyvalı, 
meyvasız irili ufaklı yedi agact mevcut 
olduğu ve diğer kapısı Avramaçi soka-

1 
ğında bulunan 9 No. 1ı hane ise ahşap o
lup yangın duvan vardır. Bu hane ise 

3 oda ve bir mut bak ve bir sarnıç ve 1 
taraçası olup elektrik tesisatını muhtevi 
ve bazı mahalleri muhtacı tamir olan her 
iki muşaın kıymeti muhammenesi 3276 
liradır. (Yalnız 45 No. 1ı hanenin 2748 
lira ve 9 No. lı hane ise 528 liradır.) 

2 - Müzayedeye iştirak etmek isti -
yenlerin her iki hanenin kıymeti mu -
hamrnenesi olan 3276 liranın % 7,5 nis-
betinde pey akçesi vermeleri lazımdır. 

3 - Mezk\lr gayri menkuller 25-3-
936 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar açık arttırma ile 
Usktldar sulh hukuk mahkemesinde sa

tılacaktır. Kıymeti muhammenenin % 
7 5 ini bulmadığı takdirde en çok arttı• 
ranın taahhüdü baki kalmak şartile mü
zayede on beş giln daha temdit oluna -

rak 9-4-936 tarihine müsadif pe11em
be günü saat 14 den 16 ya kadar devam 
edecek ve en çok arttırana ihale edile • 

htanbul üçüncü İcra memurluğun -
dan: 
Tamamı 1125 lira kıymeti muhamme

neli ve Samatya Sancaktar Hayrettin 
mahallesinin İnekçi sokağında eski 24 
yeni 26 numaralı bir bap hane tarihi i
landan itibaren otuz gün müdd,tle açık 
arttırmaya konmuş olup birinci açık art 
tırma 27-3-936 tarihine tesadüf eden 
Cuma günü saat 14-16 arasında daire
de yapılacak ve kıymeti muhammenenin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı surette 
on beş gün daha uzatılarak ikinci açık 
arttırması 13-4-936 tarihine tesadüf 
eden pazartesi günü saat 14-16 da ay• 
ni mahalde yapılaca~tır. 

İsteklilerin kıymeti muhammenenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak -
çesi veya milli bankalar mektubu ver -
melen lazımdır. 

Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılar ile diğer alakadar
ların ve irtifak hak sahiplerinin bu hak· 
!arını ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 
(20) gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte daireye bildirmeleri gerektir. 
Aksi surette tapu sicillilerile sabit ol -
mıyanların satış bedelinden hariç kala
cakları ve daha fazla maliımat almak is
tiyenlerin bu işe ait 935/1609 dosya nu• 
marası ile tafsilat verileceği gibi müd • 
deti kanuniye zarfında dairece açılan 
açık arttırma şartnamesini dahi okuya
bilecekleri ilan olunur. (V. No. 13823) 
-~~~~~~~~~~~~~ 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehauııı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ls. 
tanbulda l>h·anyolunda (104) numa · 
rah hususi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. Salı, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 _ 12" saatleri hakiki fı· 
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane vl' 
ev telefon: 22.198. Kışlık telef on :21044 

cektir. Satış peşindir. ~~~~~~~~~!!'!!"""'!~~~~~ 
yan farkı faiz ve masraf ondan tazmin 

4 - Tapuca müseccel ve gayri müsec- ettirilecektir. 
ccl hak sahiplerinin tarihi ilandan iti • 6 _ Rüsumu dellaıiye alana vergi ve 
haren yirmi gün zarfında evrakı müs- sair rüsumlar tarihi ihaleye kadar mal 
bitelerile mahkemeye müracaatları lS • sahiplerine aittir. Evkaf taviz bedeli mal 
ı:ımdır. Aksi takdirde tapuca müseccel sahiplerine aittir. ihale pulu ve tapu 
olmıyan hak sahipleri paylaşmadan ha - harcı müşteriye aittir. 
riç tutulacaklardır. 7 _ Daha fazla malCtmat almak isti • 

5 - İhalesi üzerine kalan kimse be- yenlerin 935/10 1ı izaleyi şüyu dosya • 
deli müzayedeyi nihayet beş gün zar - sına müracaat edebilirler. TaHp olan ·ı 
fında tamamen mahkeme veznesine te~ lann satış günü ÜskUdar sulh h~~ukl 
lime mecburdur. Aksi takdirde ihale bo- mahkemesinde hazır bulunmaları luzu-ı 
zularak bundan mütevellit zarar ve zi- mu ilan olunur. (V. No. 13822) 

Kumbara sah·pterine: 

Her sene kumbara sahlplerlne 20.000 
lira ikramiye tevzi eden İş Bankasının 
Jklncl tertip 10.000 lira mükafatlı 936 
kumbara keştdelerlnln birincisi ı Nisan 
936 da ANKARA da noter huzurunda 
çekilecektir. Hu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahiplerinin t Mart 
936 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol
maları lazımdır. 

ile 
en şık elbiseleri kendiniz yapar 

IJ!!Cı emınoııarı ue limanları sıetR1e Lmunı ı~aresı ııınıırı 
Muhammen bedeli 17500 Ii ra olan 250 ton mazot 12-3-936 

salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasın
da satın alınacaktır. 

Bu işe gırmek istiyenlerin 1312,5 liralık muvakkat teminat ile kr 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini her gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para:.ı olarak Ankarada Malzeme Dairesinden .
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müôürlüğünden alınabilir. ~990) 

latanbul dördüncü icra memurluğundan: 

ve Kadıköyünde Tuğlacı mahallesinde Kahya sokağında eski 1, 3 
pek ucuza giyinirsiniz. yeni' 37, 37 numaralı bahçe ve diğer müştemilatı olan köşkün ikinci 
"V AKIT,, Evi· Ankara caddesi 
Moda salonunu ziyaret ediniz! derece ipotekli alacaklısı olup şimdi oturduğu yer belli olmıyall 
Telefon : 24370 Halideye: 

~-...,.~_mm ______ _. Ölü Vasıf ın sağlığında 27 şubat 930 tarih!nde Emniyet sandığıır 

Küçük ilanlar. dan borç olarak aldığı beş bin liraya karşı birinci ve aynı tarihti 

size karşı iki bin sekiz yüz elli liraya ikinci derece ipotek gÖ&

lerdiği yukarıda adresi yazılı gayri menkulün paraya çevrilmesi hak• 
BOYOK. BI~ AL~N AN?Nt.M kında Emniyet sandığı tarafından icra takibi yapılmakta olup llS 

ŞiRK.ETi - Kımyevı maddeler uzerın• . . • · l • l' .. ,_ 
d .. b b. f b ·k T·· ki · · gayri menkulün tamamına memunyetımızce tayın o unan yemın ı u,. e mute assıa ır a n a ur ye ıçın 
bir umumi vekil aramaktadrr. Arzu e • ehli vukuf tarafından 7-5-934 tarihinde on üç bin altmış lira kıy"' 
demlerin mektupla "V AKIT,, evine mü met takdir olunarak 27 - 9 - 934 tarihinde yapılan ikinci arttırın•· 
racaatları. sında teklif olunan beş bin lira bedel takdir olunan kıymetin yür 

BERLtNDE DEMIRYOLLORI A· de yetmif beşini bulmadığından 2280 numaralı kanun mucibine• 
LETLERt - Meşhur bir makine fahri- satış mezkur tarihten itibaren beş sene müddetle tecil edilerek bir 
kası Türkiyede gayyur bir vekil istemek sene zarfında ifası icap eden vecaibi kanuniye borçlu tarafından if• 
tedir. İsti yenlerin mektupla "V AKIT" edilmediğinden ahkamı kanuniyeye tevfikan müzayedeye vaz'ı icaP 
evine müracaatları. 

eylemiştir. 

ZA Y 1 - Üsküdar maliye şubesinden Yukarıda yazılı alacaklara bu güne kadar işli yen faiz ve komiı • 
aldığım maaşıma ait tatbik mühürümü •y h' d y ·ld' 1 k 103 

. . .. · 1 ~ d yon ve dıger masraflar da ıl egı ır. 2004 numara ı anunun 
zayı ettım. Yenısını a acagım an es - d• 
kisinin hükmü yoktur. (V. No. 13827) ve 128 inci madeleri mucibince takdir oluna.n kıymete ve yukarı 

Seliıniye K.ııla caddesi 51 Bakkal yazılı mükellefiyetlere bir itirazınız mevcud olduğu takdirde 934 -: 
Mehmet. 1087 numara ile üç gün içinde memuriyetimize dremeyan elyemenıS 
İLAN - Taksim Sıraserviler cad • icap edeceği ilanen tebliğ olunur. (1000) 

~~97No.Sümeraparbmaru~bn~ki _____________________________ _ 

bakkaliye dükkanımı Çankınh Ali oğlu 
Mehmete sattım. Orada bir guna ala • 
kam kalmamı§tır. (V. No. 13850) 

Posta T. T. 
Bakkal Zoto 

binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

latanbul mahkemesi asliye üçüncü 2500 lira muhammen kıymetli üç nevi' de 60000 metre tek ..,. 
hukuk daireıinden: . ,... 

Çift nakilli lastikli bakır tel ile Telefon devreleri duhul tertibatı içı .... Faikin karısı Beşiktaşta Atik Ali Paşa 
eski Bostan sokak 6 No. da sakin Hür· N.G.A. tip! üç m/m hk 5000 metre keza lastikli bakır tel 6 - 3 -' 
müz aleyhine açtığı boşanma davasının 936 tarihinde ve .. :ıat 15 de Ankarada Posta T. T. U. Müdürlüğünd• 
icra kılınan muhakemesi neticesinde ka- toplanacak komisyunda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
nun müddetinin 129 ve 138 inci madde- isteklilerin mezkur tarihe rast (ayan Cuma günü muayyen saa~ 
terine tevfikan ~anmalarına dair mah kadar 188 !iradan ibaret muvakkat teminatlarını idare veznesine y•• 
kemeden çıkan 9-12-935 tarih ve tırıp alacakları mcıkbuz Yeya banka teminat mektuDü ile• ve ıartıır 
93411190 No. lu kararı havi ilamın müd k 

mede yazılı kanuni vesaik yanlarında bulunduğu halde mezkur O' deialcyh Hürmüzün ikametgahı meçhul 
bulunmasına mebni ilanen tebliği ten -
sip kılınnuş olduğundan tarihi ilandan 
itibaren on be§ gün içinde HürmüzUn 
temyizi dava edebileceği tebliğ maka -

misyona müracaat etmeleri lazım dır . 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüfünden, lstanbuld~ 
Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak veri:ir. (130) (313 

mtna kaim olmak üzere il~n olunu~ (V. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-=-~~~~~ 
No. 13820) Sahibi: ASIM Us- Vakıt Matbaaaı Neşriyat Direktörü: Refik A, Sevcıı&i' 


