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ltalyan harp gemilerine 
hazırlık verildi? • 

emrı mı 
• 

181er toplantısını protesto için harp gemilerine 
hazırhk emri veri[diği rivayeti yalanlanıyor 

Sun'i benzin 
l:.konomi Bakanı Cetal Bayar geçen· 

lerde toplanan sanayi kongresinde ma· 
den i§lerimizden bahsederken benzin 
"e Petrol meselesine de temas ederek 
ikinci beş yıllık endüstri planımmla 
•~n'i olarak benzin yapmanın da önem· 
lı bir mevkii olacağını söyledi. Son i -
lalyan - Habeş harbi bugünün ve ya
tının harplerinde petrol ve benzinin ne 
~Ühim bir rol oynadığını ve oynıyaca
iını göstermiştir. Habeşistandaki ital

~an kltvvetlerinin Habeşler üzerine fa
lkiyet\ni temin eden harp vasıtalarının 
UçakJann, tankların, bütün motörlü 
•ilahların İ§ görebilmesi petrol ve benzin 
kuvvetin bağlıdır. Onun için Cenevrede 
Cezrt tedbirleri idare edenler son koz 
0larak petrol sanksiyonunu düşünüyor

ltalyan harp gemileri bir manevratla. 

ilga edileceği şayiası inkar edili -
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Birlik 
Küçük Antantın Avrupa işleri 

üzerinde düşünce!eri 
Belgratla resmi bir tebliğ neşredildi 
Belgrad, 24 (A.A.) - , Yugos

lavya ve Çekoslovakya Baı ve Dış 
Bakanları dün gece saat 20 de 
matbuat mümessillerine dünkü ve 
evvelki günkii konuşmalC\rt hC'lk -
kmd:ı a§ağıdaki resmi tebliği ve:-

mi~lerdir. 

"iki l>akan 22 ve 23 tarihlerin
de bugünkü vaziyeti ve bilhass!1 
bıı vaziyetin Tuna havzasını ala
kadar eden kısmını tetkik etmis -
ler ve inceden inceye yapılan bir 
nohtai nazar teati•inden sonra si
yasi ve ekonomik beynelmilel ha· 
yatın aon hadi•eleri üzerine gü -
nün işi mahiyetini alan bütün me
seleler üzerinde tam fikir muta

bakatlarını kayıt Ve tesbit eyle -
miflertlir. (Sonu Sa. 2 Sil. 4) .. Dr. Stayadinoviç 

lar. 

G\rek sulh ve gerek harp zamanla
llrıda muhtaç olduğumuz benzin ve pet
rolü kendi hudutlarımız içerisinde te -
darik edebilmek yalnız bir ekonomi de
ğil, arni zamanda bir müdafaa mesele -
•idir. Bu itibarla hükumetin sun'i pet
rol ve benzin işine özel bir ehemmiyet 

Roma, 24, (A.A.) - On sekiz
ler komitesinin toplantısını pro -
testo makammda 2 martta hare -
kete hazır olmaları için, Musso • 
lini tarafından hütün harp gemi · 
lerine emir verildiğine dair olan 
rivayet resmen inkar edilmekte -
dir Bahıiyelilere veıilen izinlerin 

~~~~~-~~--~~~-~~~~~--~~-~-----

yor Lo n d ra, 24 '(A.A.)'- On se. Bir Viya nalı alim söylüyor· 
kizler komitesinin petrol zecri • 

::e:ı;d:::~p~:~ğ~ Bu rekorlar kırılamaz! 
resmen bildirilmektedir. B. Edlen 
bu toplantıya iştirak edecektir. 

Verme~ tamamen yerindediL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~M:~~::~.~-~:~~~~~.~=~~e"~:~n~1::: Bay Eden izahat veriyor: 
~ var.a,.,. a.emi Bakanlığı bU laiç (( 
Yıld,nberi bu yerlerde araştırmalar yap s d •• •ı Jh 
hrrnaktadır. ihtimal ki bir gün kuv - uya uşen ) SU esa-
Vetli bir petrol kaynağı bulunacaktır. 

l<'akat kimya endüstrisi bugün artık o d •• •• b • ı • f k t 
haıe gelmiştir ki hudutları içinde pet- sın an yurune 1 ır a a •• 
tol bulunmıyan memleketler icap eden 
tesisatı yapmak şartile kömürden de 
benzin elde ediyorlar. Bu suretle petrol 
>'okluğuna karşı çare bulunmuş oluyor. 

Şu halde bizim de bir taraftan petrol 
•raıtırmalarını bırakmamakla beraber 

/ngiliz Dışbakanı Italganların ifşaatını 
hiç ehemmiyetli bulmıgor 

ltcndi maden kömürlerimizden benzin Londra, 24 (A.A.) - Avam kama • 
\'e petrol çıkarmak için bir gün evvel rasında silahlanma ve petrol ambargo
teıebbüslerimize girişmemiz lazımdır. su meselelerinin müzakeresi bu akşam 
~ize verilen malUmata göre mesela Kü- yapılmııtır. 
tahyada Tavşanlı bölgesindeki Jinit ma- ------------

Milzakelere, Giornale d•ttalia tarafın 
dan ifşa olunan mahrem İngiliz vesika· 
aı hakkında Bay Eden'in kısa izahiyle 
batlanmıtıır. 

İngiliz dıt bakanı bilyük Britanya 
hükQmetine ait bu mahrem vesikanın 

emniyeti auüstimal neticesi olarak bir 

Tayyarecilikte 750 kilometre hız ve 
14433 metre yükseliş son söz mü? 

Viyana, 24 (A.A.) - Fiziki 
aoktoru Papas Agostino Genelli 
Viyana Üniversitesinde verdtiği 
bir konferansta, saatte 750 kilo • 
metre sür'at ve 14433 metre yük
seklik rekorlanm aşmanın imkan
sız olduğu neticesine varmıştır. 
Alim konferansçı, Agello ve Do -
nati adlı ttalyan tayyarecilerinin 
tesis ettikleri dünya sür'at ve yük· 
seklik rekorlarına istinat etmiş ve 
Donati'nin, 14433 metre yüksekli
ğe çıkabilmek için, ciğerlere. yüz
de altmış yedi nisbetinde oksijen 
ve yüzde 12. 7 nisbetinde asid kar
boniği havi bir halite ile hava ve-

ren hususi bir cihaz kullanmağa 
mecbur kaldığını söylemiştir. Ge
nelli, kırılması imkanı kalmıyan 
bir tayyare rekoru tesis edilmiş 
bulunduğu kanaatindedir. Çünkü 
bir kaç yüz metre daha yüksekte 
insan ciğerleri oksijeni yutmak • 
tan aciz kalacaktır. 

Agellonun saatte 750 kilomet
re gibi harikUlade bir sür'at elde 
etmiş olmasına rağmen, insan bün 
yesinin tahammül edebileceği sür
atin hududu takriben saatte dört 
yüz elli kilometredir. Saatte 750 
kilometre sür'at ancak pek kısa 

(Lütfen sayfayı çeviri~) 
denıerinden yılda otuz, otuz be§ bin 
ton benzol çıkaracak tesisat yapmak 
lrıUrrıkündiir. Benzolden petrol çıkarı -
labildiği için bu suretle memleketimi -
ıin benzin ihtiyacı tatmin edilmiş ola -
cakttt. Bundan başka yine orada büyük 
elektrik santralı vücude getirilerek kab
lolarla yüzlerce kilometre uzaklardaki 
hiiyük fabrikalara ucuzca elektrik kuv-J 

TAVLA 
Müsabakası 

ecnebi gazetesinin eline geçtiğini. vesi- --------------------------

'°eti verilecektir. ASIM US 

kanın mahrem olmakla beraber öyle 
gizli bir tarafı bulunmadığını ve ltal • 
yan gazetelerinin iddiası hilafına olarak 

Kupon biriktirmeyi, adlarınızı bunda İngiliz siyasetinin dürüst olma• Habeş akıncıları 
yazdırmayı unutmayınız dığına delalet edebilecek bir ıey bulun-

T•a•f-•i.la_t_4_i.~n_c::.y.fa•m••ız_d_a_.J madığını söylemis::ud~:~§~i~~~:l) 15 m Ü h im mat de p Q SU n U ve bir 
~~~--8~8~-t~8~1~1~8~r~e-C·~1~1~1~~1~ hm~ çok tank tahrip ettil~~~u 

Bütün dünyanın. en büyük hava 
1\lf ektepJı• (A.A.) - Ras l Y , - tmru müfrezele-

kızlar 
rininTigrc<'ep-

ku veti hal~ne geliyor 

Aiman 1ıakeri uçakları 

Londra, 24 (A.A.) - Eski ha
~a bakanı Lord Londonderry, Ber 
lınde son ikameti hakkında şu be
)1anatta bulwunu§tur.~ 

bir manevratla. 

"Hitler ve Georing'Ie yaptığım 
görü§meler neticesind~ Alman zi· 
mamdarlarının İngiltere hakkın . 

.(Sonu Sa: 10 S~ 5). 

Yüksek Ökçe, bilezik, 
küpe, tırnak boyası 

kullanmıyacak 

lzmirdeki kız okulları direk • 
törleri bütün talebe velilerine aşa
ğıdaki bildirimi göndermişlerdir: 

- Vatan ve milletimizin, öz . 
lediğirniz parlak yarım bu günkü 
çalışmalarına bağlı olan çocukla. 
rımızm sağlam seciyeli yetişme -
leri için alınacak tedbirleri karar
laştırmak üzere İzmir orta öğre -
tim okullan müdürleri, kültür di
rektörünün başkanlığında toplan· 

.(Sonu Sa. 10 SU. 3) llrı.olini ve Negü. 

hMndeki !tal • 
7an hatlarına 

yaptıkları bir a• 
km esnacıında 

kH'k üç beyaz t • 
talyan askeri öl
riürdükleri res • 
t'ıen haber ve • 
rilıncktedir. 

Adfrahab"', 24 
(A.A.) - ltal. 
yanlan, Tal~ka • 
ze nehrinden sü
ren Gojain 'alisi 
Ras tmnı Ak. 
sumun gaı hin • 

.(Sonu Sat 10 Sils S) 
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SON HABERLER Blçlk Aataatıa 
.& vrapa işleri 

Amerika ne yapacak? (Ustyam 1 tncide) 

88. Hod:a ve Stoya • 

Birleşik Devletler en büyük kararını vermek Üzere 
dinoviçin umumi vaziyet karşısın
da •amimi istekleri, her iki mem 
leketin küçük antant çerçivesi 

Amerika mütefekkirleri bitaraflık kanununa karşı bir beyanname çıkardılar içinde her zaman arzu ettikleri 1 olmamıştır. 
veçhile beynelmiiel münasebatın! Küçük itilafın te;eh&üs e 
mümkün olduğu kadar ~abuk biri ği İf, üç hiikiunetle diler al 
zamanda dalıa mesud ve daha tc· dar memleketler araııncla fa 
miz bir hale gelmesidir. Bu fi - yetli m>!ctai nazar teatilerine 
kirlerle mali olarak iki bakan §ıı zu teşkil edecektir.,. 

Şapelıil, 24 (A.A.) - (Şimali/ 
Karolini) Cenup memleketlerin -
den 23 terbiye mutahassısı, gaze· 
te direktörleri, adliyeciler ve mu
harrirlerden mürekkep bir heyet, 
bir beyanname neırederek. bu 
memleketlerin aaylavlanndan, ye
ni bitaraflık kanununu büyük bir 
buiretle mütalaa etmelerini rica 
etmiılerdir. Beyannamede, Bir -

)eşik Amerikanın miJJetler cemi -/ 
yet:nc girmekten imtina ettiği ta-
rihlenberi dış ıiyaset hakkında 
verilmesi iktiza eden en büyük 

kararın kartısında ilk defa olarak 

bulunulduğu yazılmakta ve şöyle 
söylenmektedir: 

"Milletler cemiyeti azaları mu-
taarrıza kartı sarih bir harekete 

geçmitlerdir. Bizim müstakbel 
sükunumuz ve emmyetimiz onla· 
rın muvaff akiyetine bağlıdır. Ni
zamnameyi ve Kellog paktını mü-
daf aa etmek için inıanca ve pa • 
raca f edakirhkta bulunabilecek 
olan milletler cemiyetinin bütün 
azuına kartı b ·,. ambarıo vazına 
tetehbüı etmek haksız, hatta teh
likeli olur. 

noktai nazara varmı§lardır hi, HABEŞ "IESELESI Vt 
müttelikleri Romanya ile birlikte ı:.OÇOK ITILA.F 
lıer iki devletin bütün gayretleri, B. Stoyadinoviç, ltalJ&d. 
milletler cemiyeti paktında ve Habe~ harbi hakkında B. 
kollektil emniyet aiıteminde mün 1 gues'a demİ§tir ki: 
deriç olduğu üz.ere milletler ara · "- /Giçük itilafın Ce 
sında aulh ve hah ve adaletin bey- prens 0 plcrine ve faaliyeti 
nelmilel prenıipleri üzerine mü - karıı olan •adakatinin lan 
eııeı olarak milletlerin mümkün sarsılmaz. bir §ekilcle balaml 
olduğu kadar •ıkı bir do.tluk le · nu B. Hod:r.a ile birlikte mİİf 

•• , idea iz abat veriyor 
(Uıtyanı 1 inenle) 1 

"11131 lmaunuaaniıinde Jnsilterenin 
H•ııh'7 ı dtıld menfaatlerinin ne oldu 
Pilli ltaln .._,tu. Bunun üzerine 
Wr kııile lefldl ettik. Bu konatenin 
~ 1..Uterenin Hahqiıtandaki 
.....,.. t..wt --ti, 7olua hiilr11 -
11111tia ummni li7111etini deiiJ. Bu me
llllfiia Tam söline, MaYi Nilin suyuna 
inlrilar ettiii söriihnelrtedir. 

Binaenaleyh lnailterenin bu ihtilaf • 
taki hareketi, kendi menfaatlerinden 
defil Milletler Cemiyeti siyasetinden 
doidup ..Wt olmllktadır.,, 

fNCIL TERE YUMUŞAK MI 
DAVRANIYOR? 

Bu beyanattan sonra söz alan 
Lee Smit.h, hükumetin İtalyan • 
Habeş ihtilafiyle ciddi bir surette 
meşgul olmadığım, tatbik edilen 
zecri tedbirlerin müessir bulun -
madığmı ve bizzat İngiliz Dış ha. 
kanının petrol ambargosunu tek -
lif etmesi laznu geldiğini söyle • 
miştir. 

Bunun üzerine Eden kürsüye 
çıarak lngilterenin dı~ siyasasını 
uzun uzadıya anlatmıştır: 

Evvela İtalyan • Habeş ihtila • 
fiyle faal bir tarzda iştigal edil -
mediği id<Iiasrnı reddederek Ha • 
beş harbi başladıktan on gün son 
ra İtalyanın mütec~viz ilan edil _. 

Düzeltme 

mini yolunda devam edecektir. ele ettik. Afrika anlQfmal 
f T L -L• • et ge •ulh yolu ile halli için nİ diğini, zecri tedbirlerin müessiri lngilterenin, iki muhasmı tara una nav:r.a.ın""ı va:zıy e -

ı · · ta t ı· BB HoJ·- ve Stoyadir.o· munsilane bir formül brıla olmadığı iddiasının da doğru ol . Millet er cemiyetının v~u unu ınce; · ..... • 
madığmı ve bu tedbirlerin Mil . rica ettiği takdirde, beşler omı • vı~ tuna 11ray e mıı er ır ı, · k · ' L d ı · l d" k" Ro nı temenni ediyoruz.,, 

· ·ı b" l'ı:t lı 'k· memle Partinax, Echo de Pariı ı letler cemiyetinin harbe nihayet tesinin derhal harekete geçmesın- manya ı e ır tR e er ı ı · 

vermek olan gayec...:inin muvaffa - de hiP kimsenin tereddüt göste - ket, alakadar bütün devletlerle ıinde diyor ki: 
kiyctini temin edeceğini bildir - remiyeceğine kani bulunduğunu •amımi ır ıı ır ıgı e11& ey eme· ':t • b" • b" , .... t · I 1932 de oldugu- gibi, 1 
miştir. söylemiştir. se ve u meae enı -1' b l ·n devamlı ve da da, B. Tardieu'nün zama 

Petrol ambaı~gosuna gelince, wrn:u ır ıure e a ın ., h_L ___ b" it h ll" e engellik da oldug-u 0 ibi B. Flandenin 
YENi BiR HARBiN ÖNÜNE eden bütün manileri bertaraf et· manında da iki büyiik deYteti eksperler raporunun tetkikini he- d D k n" devletlerine kendi aral 

nüz bitiı·memiş olan hükumetin GEÇMEK LAZIM meğe gayret ey!emigler ir. o • " 
de bu bakımdan bir karar verece- tnf.!ı'Iı"z Drı:: b:tkam beunelmilel ı tor Hodza ve Doktor Stoyaclinoviç en küçük bir hususi tesanüd t 

..., ':I - " f"k" d d" l k" h "kı" mem elme'ıer"ı hakkını vermeme e ğini ve İngilterenin de 18 Ier ko • §u ı ır e ır er ı, er ı -
vaziyete geçerek, umumi harpten leket, sıkı bir ekonomik iı birli- den korkulur. Almanya ve ı ınitesinin toplantısını tacil j"in 18 ene 1914 tek· vazı"yete -'~-

:t s sonra 
1 

8-inden bütün Tuna havzası clev · Tunanın ekonomik k~IUIUll elinden geleni yapmış oldugu-nu "th· tt b n · e b" vazi '-
mu ış sure e e zıy n ır • let~erinin eclccchleri istiladelc- yolunda yapılan her teteu 

ilave etmiştir. yette devlet adamlarının en birin· ı Tuna de--l,.t'ı~rı"Je yaphklan t 
ri claima göz önünde lutrt.u~ ar · • _ _ 

SULH TEŞEBBÜSLERi NASIL ci ve mübrem vazifesinin yeni bir du-. mübadelclerde onları müsltet 

OLABiLiR? 0inya ha~b.inin ö~ü~e geç~n~k r°ld_u iki Baş ve Dıs işleri ba kar:r, ret müva.-:encsinc!en müstefid 
Eden Habeı;;istandaki askeri gunu,teşrıkı mesaı sıvasetının ngıl k el • h d"l4 ,. talıak dıklarmı daima iddia etmiıler :. . . . · f l . d yu arı a ıza e ı en cme.ın -

harekata geçerek, Milletler cemi- terenın mıllı men aat erme e k k · · ı . etleri gerek , dir.~ 
yetinin miinhasıran bir polis va -

1 
uy~n u~ -""·~k~'1 c .1 • ' kuçü antantın menfaati ve fl.C • 1\. d"' tiimin .. .. I m· .:iak~t. u u ıçın yapı an gaJ r ~·-K·Oı orv ITJL'AFI!V EK • 

zifesiyJe ıniikc11ef olmadığını, ?gilterenın t~~rı ı mcsaı sıya~e:· rek alô.kaaa; bütün · devlellcrir. KONSEYi BELGRA.DDA 
onda bal'Iştırmak ve sulh yapmak tınde esaslı hır rol oynaması ıçın · ·ı·--· • · teırvı"k eyleme~ lüzumu TOPLANIYOR 
vazifesinin de bulunduğunu ha • şu iki esaslı şart~ ko~muştur: . netice•ine varmıılardır. Bu tc· Be!grad, 24 (A..A.) - • ıyı ıgı ıçın ~ ·• B H 

tırlatmış, bu hususta Milletler ce- 1 - Kollektif sıstem hakıka - bb"' 1 h"e! bir devletin aleyhi- za kücük antant ekonomik k 
miyeti beşler komitesinin vaktiy- ten kollektıf olmalı ve gerek ıçer· t "h edilmi1: değildir. Bila. r eranımın Çekoslovakya, o . • §• u• er, '.:ı ' ~ R 

le konsey aza!aıınca kabul edile- _de gerek ışar _a mu cav~zı ur· ki• biribirlerine yardım etmek aı·- manya ve Yugoılavya u u d d ··te .. d ne cvcı ,. h d dt 

bilir bir esas hazırlamış olduğunu, duracak derecede kuvvetlı bulun. zuıunda bulunan Tuna havzası nın ihracım görütmek ve ali 
fakat İtalyanların reddettiklerini malrdır. . . . . .. devletleri, diğer memleketlerin dar memleketlere kartı milft · 
ancak bu esasın daima yeni bir 2 - İngıltere kendısme dµşen bilh orta ve batı Avrupasr bir vaziyet almak üzere JMin .. . . . k . ve aıaa I i 
ı . .. b k d . uyu c 
tarzı halle esas olabileceğini veı rolu oymyabılmek ıçın gere sıya. · b .... k d vletlcrinin muzaharctir:i Pragda toplanacağını söy em 
talya ile Habeşistan arasında a . set gerek sılah a ımm an azım· d temine rr.ecbm· bu -

.. . ve yar ımını • S • d dil bir sulhun yapılmasını istiyen kar Ve kuvvetJı olmalıdır. /unmafıtadır/ar. Çekoıfova/ıya Ve U rJ ye e 
YugoJavya devletleri, bugünkü 
vaziyette, müttefikleri Roman -
yanın •ıkı ve ayrılmaz İf birliği 
iledir ki, umumi aulh ve beyncl -
m:lel iş birliği idesine en iyi au -

retle lıi%met etmekte oldukları 1 

Bugün ıC 
Yunan:standa paıtiler 
yeniden konuşmağa 

başlıyorlar 

ı 
Ankara Haberleri j 

idman birlikleri 
ittifakı 

• • Kabine 1stıfa eti,, yeaı 
kabine l<uı u'd1.1 

kanaatindedirler.,, 

Ankara, 24 (A.A.) - Recep Pe -
ker'in balkevlerinin kuruluşu yıldönü
mü ve 33 halkevinin açılııı münasebe
tile Ankara halkevinde verdiği söylevi 
dünkü ıertiıimizde bildirmiıtik. Ser -
viste MSyJevin mühim bir noktasında 
esaı manayı değiıtiren bir yanlıştık ol
muıtur. Bundan dolayı özür diler ve 
yanlıflığı apğtda düzeltiriz. Cümlenin 
doğrusu: 

Atina, 24 (KURUN) -Yarın D" k" d f d AVUSTURYA MESEi ESiNDE 
V · ı· ı ı Çald · f k un u toplantı a e eras- DE BiRLiK VAR enıze ııt er e arıs ır a . . . • .. 

11 araıında yeni konutmalara bat- yon re slerının fahrı Paris, 24 (A.A.) - B. F~)ur -

Sam, 21 (A.A.) - B~be 
Şeylı Tacctfn, halihazurııki , .. 
ziyette çekildiği takd.rce C!Unt 
rei~!nin vazifesini kobly]~~ı~ 
ğı lmnaatinrle bulunc~uğu ir:in 
binenin istifasını veı miştir. 

"Onun için yurtdaılarr, halkevleri -
nin herkese arcak sinesini açmıı bekli -
yen çalııma saflarında ıercfli yerini al
maya çafınyorum ... 

İken "sıcak" kelimeıi yanhı olarak 
"mücadele'' ıeldinde çılmııtbr. 

lanacaktır. Siyasi mahafil, bu olmaması istendi gueı, Pctit Parisien gazeteıin_c 
aon tetebbüıün de bota gidece - Ankara, 24 (Telefonla) _ Id- yazdığı bir makalede B. Stoyadı · 
g"ı'ne ve Dcmircı"s kabı"neıinin ta - ·,.,·

0 
Belgradda kendisine ver-

man Birlikleri ittifakı umumi mer novıy 
dilen teıkil edileceiine kani bu - dig"i beyanattan b:ıhaedcrek di-

kezi bugün ikinci toplantısını yap. lunuyorlar. Yeqi kabineye tim· d h yor ki: 
dilci dahiliye ve harbiye bakanla- mış' fedcrasyonlann a a mun - "B. Stoyad'noviç ve B. Ho<l-ıoı, 

tazam bir şekilde çalışmalan, ve ı~• rile daha bazı bakanlar ıirmiye- yapdık'arı görü~me esnaşınd'1 ;-ı~-
bir mesafe dahilinde elde edile - ceklerdir. Tamamen b!taraf bir federasyon reislerinin fahıi olma- bsburı ve Anşlua meselesi üzerin· 

maları müzakere olunmuştur. Bu bilmiş, bu müddet zarfında, pilot, kabinenin t91kili de ihtimalden deki ıörüılerinin tam bir muta -
·kendisini öldünnesi ihtimali olan uzak deiildir. husus mart sonlarında ~·apılacak bakat halinde oldu~ıunu cl>rmüt -
hava tazyikine mukavemet ede • VAZIYET NE SON ALACAK? olan umumi kongrede tekrar ko . )erdir. 

bilmek için, tayyareyi kamarasi • nuşulacaktır. Çekoılo,·n.!tyanın iki trktan bi-
run içinden idare etmiştir. Esasen Atina, 24 (Özel) - Baıbakan Ankarada Gençlik Parkı rini tercih za~reti karııaında kal-
saatte beş yüz kilometre sür'atle B. Demirciı, Venizeliıtlerle Çal- Ankara, 24 (Telefonla) _An- dıiı takdirde Habsburgların av-
uçuş esnasında bile, yetmiş kilo dariaçiler ara11ncfa ıon anlqma karanın Baymdıı-lık pl~.nmda hir detini ve Y~ıoılavyanın da böyle 
ağırlığında olan bir pilot, iki yüz ' te,ebbüsü de bota gidecek oluna "Gençlik Parkı,, projesi bulun • b'.r vaziyette Allflusu tercih ede
kilometrelik bir virajda 855 kilog- vaziyetin fU tekilde inkitaf ede • maktadır. Bu park Kamutay bina- ceğini iddia etmek katiyen yan • 
ramlık bir hava tazyikine maruz ceiini aöylemittir: smdan istasyona giderken solda bıtır. 
kalır. 450 kilometreyi aşan sür' - bulunan geniş sahada yapılacak . Bu iki memleket ve Romanya, 
atler tahammülü imkansız asabi rasathanesi bir iskandil balonu tır. Parkın inşasına önümüzdeki her iki ihtimali de Avrupa ıulhu 
ve uz.f rahatsızlıklara sebep ol • uçurmuş ve bu balon 40.500 met. mali sene içinde başlaııacakur. 

1 
için tehlikeli bir kargaıahk imil' 

maktadır. reye kadar yükselmiştir. Bu irti • Bu hususta hazırlıklara şim - -------------
- SOVYET BALONU 40 BiN fada kaydedilen derecei hararet diden geçilmiştir. Sahanın içinde nan İdman Birlikleri 1ttifakı u · 

METREYi AŞTI! nakıs 43 ve hava tazyiki yerinse- bulunan ağaçların kesilmesine mumi merkezi binası cl:.ı bir kaç 
Koskova, 24 :cA..'A'.) - Kiev viyesine nisbe.~le 550 misli azdır. başlanmıştır. AY.ni sahada bulu • gijn iç:nde. yıktınlacuktır. 

t~ti fa eden I·abineie ad 
baka?ll olan Ata Bey El~ übi 
nım· baskanı ta! afmdan yeni b 
binenin~ teşkiline memur edihn 
ti l'. 

Amerika 

Bütün ümıt eti k>rdıl 
Londra, 24 ( A.A.) - DeyU 

raph gazetesi, zırhlı tonajlarının 
larında bir azaltma yapılması 
Fransız teklifi kar§ısında A.n111•ııııııı 

aldığı vaziyetin delegaıy.onlarra 
derin surette sukutu hayale ~ 
nr yazmaktadır. 27 bin ton ola. 
bit edilen azami tonajın çok fd 
azaltma teşkil edeceği söylen 

ZIRHLILAR 2 BiN TONUA 
tNtYOR 



~--!1!1!!!!!!1!!!!!!!!1!~!!!1!BB!l!l!!!!!!!!!l!J!lll ... -----.----------------------------------------------..-................ 1-KURtN 21ŞUBAT1t.W .... 

ar etler 1 
Yol kanunu .. 
•rnek olmalı t:..- 6üim lıG!' tane 

• olaca? 
Balurllly lçla sa ve iskele 

1 Gezi;liler r 
ilacı zehir 
yapmıyalım! 
Hallıtan 6den her yerimle f; 

tefi lıarfrlamafa ~alıtmalı borçtur. 

~ ..... ..,. aonra m•mleltette kaç Cihangirin sokakları çamur içinde 
e, ne katlar hastaya ba· ... H f k k ld • . Guetelerimmn bu ufurtla emelr 

a a ırım ıstı yor hareaJaltlarmı ııörmekle "· Hl1İ. 
~IDdUt. 

dbii tamlar, her tene ken· 
:t._'J!lllldlan i'inJe birken ilati -

tire mektepler ~arlar, 

~. luutane yataldarını 
~. çoğaltırlar. 
'~ol.atla yapılan bir H.)'a • 
~- Ul8an vüayet ltaJuJlannı 
·~ telaJıkilerle tanır. 
....,~, bir vilayette aen 
~ laaoaa melıtep melhumu r;.....,a 6irilrmiftir. ilk mektep-
~n karakterini anlatır. 

L..~iP baıka vilayete ı~eniniz, 
~. İfİ birinci plôntlatlır. 

:ı.. Üfüncii vilayette yol İfİ .. 
~liftin banların tleoam eile6il
~~. vilayetin IHqıntlalıi oto
~ Nnelerce İf bafıncla kal • 
~ vilayetlerin hımui biitçe -
._,, imWnlar oerntai lam -
~flnan ipn bir Hne önceden 
~ "!''7etin gelecelı aene fU 

~- illı mektebi olacalıhr. Sö • 
'aö~iyemeuiniz. Banu söy-

eyınce, ,ıkıp tla: 
icl; .D:,..: ...... a n..., -»v•~.ı:u..;gc..ı ~. 

nae~e OY.ca. 
'ttıtı.~l'ebilecelı bir adam buluna· 

"" :/- "' 
.,._.'1oli.a Vekôleti, planlı çalqma-
"'1, lenıretini, ve bu zaruret ö • 
~ • İf yapabilmek ipn alına • 
~ri en iyi anlayan bir 
'1a, olmuıtın. imara 
~ ' 6ir yurdJa heaaba gelmi
~ ~r loaliyetin tlevam edebil -
~ ~ı. Ba imkcinı ha· 
.,, r flffİrrnelt ipn yapılacak ük 
' lirii7eftin inta ve imar pla · 
~ • en lıiifiilı taerrüatına ka -

6iı- ....,.-.. bailamalı iJi. 
w,.!......, Ware yolları maeleai 
a&... ''- '-Itır bir plana göre tan· 
-.... -1ilınıiyen iflertlcntli. Bir lıa-
;::: 70llonn nwrlıe21len ülarai 
t' -11rnelıtedir. Banclan aon
~':m,.. ltaJar yol aalıibi 
~ • • · laaaplıyabUiriz. 
~,. milryaaıncla bir yol aya-
~'bu ..,,.eı(e halıikilq-

~ ~ V eWletinin bu yerinde
;,_ ~. alalıiye ve maaril ifleri 
\.::.... varidJir. Merkatlen laaa
S,: aılalaat ve kültür miia -
~ • hrmak zamanı ıel· 

S•tlri Ertem 

3 •ylak maaşlar 
~' ayhk maaşlara ait cüzdan· 
~ ~leri bu günden itiba
L: 1&ptlacak, bir martta da 
~~ bınkası tevziata başlıya . 

il'. Malmüd\lrlükleri ise on ı 
~ !bartta maaş dağıtmıya baş . 

lkJardır. j 

Dün Şelıir Meclisinde konuşulan ve kabul edilen işler 

Şehir meclisi dün saat on dört·ı 
te Bay Necip Serdengeçtinin baş. 
kanlığmda toplanmıştır. Erenkö -
yünde Sahrayı cedit mahallesin
de Noter sokağının genişliji hak· 
kmdaki Daimi encümen kararile 
harçlar tarif esine nazaran tahsili 
lazım gelen vergi ve resimlerin 
her ay peşin alınması hakkında 
hesap işleri müdürlüğünden ge · 
len kağıt bütçe encümenine gön
derilmiştir. 

Tcphane • Azapkapı, Şişhane, 
Feriköy cihetleıindeki kanalizas· 
yon inşaatının da tahsis edilen 
bir buçuk milyon lira ile yapılma
sı hakkındaki mülkiye encümeni 
mazbatası okunmuştur. Azadan 
Bay Cemalettin Fazıl buna itiraz 
etmiş ve demiştir ki: 

üzerindeyiz. Bu yüzden mazur 
görmenizi rica ederim. 

Bakırköyün iıkeleaine gelince, 
bu da Bakırköy için ehemmiyeti 
haiz bir meseledir. Yalnız ta.hıi • 
sat itidir. Bay Galip Bahtiyar büt
çe encümeninde iken burası için 
bir tahsisat bulamamııtı. Tahsisat 
bulunur ve bütçeye konuna iako-
leyi de yapanz.,, 

Bu izahattan sonra üçüncü bir 
takrir okundu. 
MERHUM MUALLiM CEVDE . 

TIN KIT APLARI 
Bay Refik Ahmet Sevengil, Bay 

Galip Bahtiyar, Bay Behçetin im· 
zalannı taşıyan bu takrirde sekiz 
bin kitabını inkılap müzesine he
diye eden merhum muallim Bay 
Cevdıetin hemşiresi Bayan Mer • 
zukaya teşekkür edilmesi isteni 
yordu. 

:Muhittin Ustiındağ huna da 
cevap vererek dedi ki; 

"- Muallim Cevdetin inkılap 
müzesine sekiz bin cilt kitabını 
bırakmakla büyük bir kaderıinaı·, 
Irk göıtermiıtir. T eberrü edilen 
kitaplardan yedi yüzü el yazma . 
aıdır. Bundan bqka Haydarpa,a 
lisesindeki dört bin kitap da mü . 
zeye teberrü edilmittir. On bir 

1 bin cilt gibi kitap teberrü eden 
merhum için bir riule hazırlanı 
yor. Bastırıp dajıtacağız. Kitap -
ları müzede· huıuıi bir odaya 
konmut, kapnmı üzerine bir de 
iftihar lemuı aıdmıfbr. 

Hemtireıine te,ekkv.r edilmesi 
yolundaki temenni yerindedir. Bu
na ben de memnuniyetle iştirak 
ediyorum.,, 

Meclis perşembe günü topla • 
nacaktır. 

niyoruz. BizJe yığının JerJi bi-
• yüktür. Daha yeni uyananlar bii-

tün yaralarını telt bQflanna sara• 
mazlar. Bu yüdentlir, ki Türlr 
baauunJa yerlqen doktor, aoa
lrat adlarını, İf lalaoalalJannı 
görmek hOfllntUm gidiyor. 

Parası olmıyan, tloatu, tam.· 
dıiı bulunmıyan yurdJQflar, bu 
•atırlarda bir aydınlık •e%erek. i,. 
teklerine Joiru yürüyorlar. Ga • 
zetelerin tuttulıları bu yol, ger • 
çeltten uiurluJur. 

Fakat, bacın hiç istenilmi)'eft 
ıeylerin de bu .)'apralılartla yer 
altlıjı, kat yap11yun 4.,.Jıen ıös 
çıkardığı oluyor. Ben, Jün ban• 
larJan bir tanaini görJiim: Bı. 
flnJG bir melıtep atlı fÖmme iJq. 
maeydi, beliti atlayıp ı~eeelr
tim. Beni o yazı önünde Jrmla
ran ifte 6a oldu. 

"- Cihanıirin sokaklan ~ · 
mur içinde ... Ahali kaldmm itti · 
yor, kanalizaayon yapdmadan 
kaldmm dötenmez, ceT&hı veri • 
liyor. Bir buçuk milyon lira ile 

Kurşun mühür 

'' •.••• okulundan Bayan "S."•,, 
Diye btqlıyordu. Bu rnelııepll 

acaba ne aorayortla? Diye me• 
ralı eltim. OlıaJam. Keth olııt-

Difterİ ve kızamık ,,...... idimı. 
Bir orta olıal çocrıfrı olan 6d 

Cih':11gir semtinin de .~tizu · Tapma Yasıtatarı kurşun Hastalık artarsa mektep!er 
yon en yapılacaktı. Şımdı bu pa. ..b.. 1.. I,. t ·ı d•I k 
ra ile b&§ka yerlerde de kanali • mu ur u p akataııyacaklar ati e ı ece 
zasyon yapdmıya kalatıl~a kor- Kara vasıtalarile belediyenin &n günlerde şehrimizde Dif • 
kanm Cihftngirin kaldınmlan ya- kontroluna t.abi deniz taşmıa va . teri vak'alannm azaldığı ve bu • 
rmı kalacak!,, sıtalanna konan plikalann kur • nun yerine de' kızamık vak'alan 

Fen heyeti müd6ril Bay Hüs · şun mühürle mühürlenmesi mec- baş gösterdiği yazılmı~tL Bu me · 
nü cevap vererek bir buçuk mil · buriyeti konmuştur. Bu hususta sele etrafında tstanbul S hhat iş • 
yon lira ile ismi geçen yerlerden belediye zabıtası talimatnamesi • leri direktörii Bay Ali Rıza ken· l 
Ml~a. Cihan~rm .. kan_p it~onla· ..llcwnaddeler eklemni5tirı disile görüşen bir y:ızıcnnıza şun-

rmın aa yapılacaguu paranın ye. Buna göre, atömobil, lan SÖJlemiştir: 
teceğini söylemiştir. Bunun üzeri- gibi nakil vasıtaları kurşun mü • "- latanbulda Difteri Y&k'a • 
ne mazbata kabul edilmiştir. hürle mühürUmm1ş plaka taşıya • lan yoktur denmez fakat Difteri 

Beylerbeyinden Fenerbahçeye caklardır. Mühürü bozulan vası • vak'uı evvelkine niabeten çok 
kadar olan bin dört yüz hektar - talar Emniyet altıncı şube müdür- azalmııbr. 
lık sahanın kanaltzasyon avan lüğüne götürülerek yeniden mü • Kızamık vak'alarma ıel:nce; 
projelerinin yaptmlması hakkın • hürlenecektir. Mühürlennıeyenler Difteriye nazaratı ıebrin bazı 
daki bütçe encümeninin mazba · hakkmda ceza tatbik edilecek, ta- semtlerinde kızamık baıtabğı da-
tası kabul oltmmuştur. ŞDna vasrtalan işlettirilmiyecek • ha fazla kendini ıöateriyor. Bu • 

iKi T AKR.lR tir. Motosiklet, bisiklet, araba, nun önüne ıeçniek için de bir çok 

Bundan sonra Bay Galip Bah· 
tiyann verdiği iki takrir okWl • 
muştur. Bunlardan birinde Ba • 
kırköyün sususzluktan çok sılan 
tı eçktiği, iki sene evvel Bakırkö
ye terkos suyu alatılacağma dair 
meclisin karar vennesine rağmen 
hali. bir ses çıkmadığı bildirili -
yordu. 

Diğer takrirde de Bakırköyün 
sahilde bir kaza olmasına rağmen 
iskelesi bulunmadığı belediye ta· 
rafından vadedildiği veçhile bu 
iskelenin ete bir an evvel yapıl · 
ması isteniyordu. Vali ve belediye 
reisi Bay Muhittin Üstündağ bu 
iki takrire şöyle cevap verdi: 

"-Bakırköye au vermek çare 
ve imkanlarım daima aöz önünde 
tutuyorus. Projesi ve t.eaaplan 
yapıldı. it malzemeyi tedarike 
kaldı. Bu ıırada belediyenin ilm
dumda olnuyan bir sebep yüzün
den malzemeyi ıetirtemedik. Müt 
külit birbirini takip ediTOr. itin 

Yazısız Hiltaqe: 

sandal, kayık, salapuryalar da al- tedbirler aldık, her ııün ilk okul . 
tmcı şubeden verilecek numara . farda olmJan ve hastalık dolayı . 
lan taşımıya mecburdurlar ve ıile okula plmiyen talebenin sa
bunlar kur§un mühürle mühürle- yıanu olmllvdan alıyonız. Kıza • 
necektir. mık l'iriilen okullarda derhal de. 

Motosiklet ve bisı1cletler ge • zenfelde ameli,.ai yaptırıyoruz. 
celeri önlerinde beyaz, arkalarnı- Kıza•dc Beyollu cilıetinde he • 
da kırmızı fener de taşıyacaklar- men hiç yok denecek bir qisbet. 
dır. Numarası kopmuş olan vası • teclir. 
talar işlettirilmiye·cektir. lıtanbulan diier semtlerinde 

Matbuat balosu ıörilen lazam.ık vak'alan da bir 
ay eneliaine mzaran çok azal . 

Bir çok kimseler senede yalnız 
bir baloya gitmektedirler. Bu ba • 
lo da "Basın Kurulu,, balosud'Ur. 
Teşkil edilen komit~ler beş mart 
akşamı Maksim salonlannda. ve -
rilecek Matbuat balosunun bu 
üstünlüğünü nıuhafazayr temine 
çalışmaktadırlar. 

Ekmek ucuzluyor 
Belediye Narh komisyonu top. 

lanmış, biririci nevi ekmek t'iya • 
tını on bir kuruş otuz paradan on 
bir buçuk kuruşa, ikinci nevi ek. 

rntftır. 

Okullarm tatil edilmesi itin1 
timdilik dilfOnmüyoraz. Fakat 
ileride hastalık artana ihtiyat ted 
bir olarak tatil verilecektir. Şim
dilik buna ihtiyaç ıörmüyoruz. 
Bu mevzuu ileride dütünülecek 
bir ittir.,, 

mek fiyatını on bir kuruşa indir • 
miştir. Francala fiyatı olduğu gi
bi bırakılmıştır. 

Yeni narh yanndan itibaren 
tatbiı olunacaktır. 

lru, gazeteden ne ıotlllllf bili· 
yor muauma?. ~ narl larmlır1 
Umn ömiirlii balılelerin sırrı ne· 
Jir? Kaç tiirliiaü oar4ır?. 

Simdi Jiifiinelim: Bir melı • 
fepli lra, eotlelri oaltfini cmca• 
pelı Jiltkatle ölçüp biçene, Jera -
ferini, vazil.Jerini bafarabiHr. 
Onun it.eyle, böyle maaltaralılt
lara harcıyacak hiç bir dakikaıt 
yolıtar. 80f •eçirtliji iter nelea, 
11mlın laaltlnntlan çalmmq Je • 
melıtir. Talata bC1§1ncla, anao 
•anılalyasuw/a, ol.gunlalı maaa -
antla bütün at:ılıfı ile fitil fitil 
burnanclan gelir. 

ff Of, daha bacalı lıatlailıeıt 
böyle berber pqintlen kotan bir 
yumarcalıJan hayır rımıılma, 
ama, bellıi biiabüliin çüriimemif. 
tir, tliye iidliiyonun. 

Zaten dofruıınıı idersenis, 

ben bunları 0111111 ''°' de yasntO
dım. Anlcıttıfrm kıratta bir OCI -

lciı.iz yoen111, üülmefe delrna. 
8111111 lif plan, '°9 ioca 6ir 
patenin 66,le bir IOTllJNI ~ .. 
oerifi, .., lıaonmlara Wlmcla 
uzan .,.,.,qa lıonııfntatılu. llü 
gaet.19 yaiqan 6a,.. üll1. 

Onlt1r111 7Pirwl• o&tıın: 
"Kmm, derdim, .... 6ir .... 

tep ~fa111n. lfin denlerinc 
ça111malır vailelerint laocalatı • 
na beienclirmelıtir. Ayna lıarp
•ınJa ualıit öldürmek ve JIOl#a ,_. 
rası uererelı 6öyll masltaralılıltmı 
kalkıtmalı tlefil. Yarınlti CDM111 
bu katlar deferıiz ıörmelıle üiil· 
tliilı!.,, 

Fakat, ne yazılı, iri fU 6enina 
iatejim yerini 6almamıı, ııu.t. 
bu ırmanklıiı süfer yible luırfda
mıthr. ilacın böyle ahir olllffl • 
na içimizde kim acuna? ... 

S. Gezgin 

lı..._COZDAN - Fatihte Şekerci 
~ oturan Halilin cebinden 
-.ı4,..... sabıkablarckm Halil 

e bir. adaş çal~ da ya • l ..................... -. .. 

Kurban r ayramı 
Martın 4 inde 
Diyanet işleri reisliği Kur • 

ban bayrammm martın 4 üncü 
Çarşamba günü başlıyacağnu 
ilan etmiştir. 
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DiL YAZILAR! 

Güneş - Dil grameri 
Dır kaç kelimenin bir araya gelip bir 

nevi klişe teşkil ederek muayyen bir 
mana ifade etmesine son zamanların bü
;'1.ık bir dilcisi (Syntagme) diyor. Me
sela türkçede "adaş", fariside (hem -
ser), fransızcada (reiire) gibi. Bunlar 
tek kelime hntine gel.nişlerdir. 

Yine türkçede "Gün doğusu", fari
side "abıru", arapçada "Rebi-ü!·~vvel", 
fran:ıızcada "Rendez • vous" gibi ki 
muhtel f kelimelerden ynpı!rruş olduğu 
halde mana itibarile bir tek kel me sa
yılırlar. Bunların ( Syntagme) sayılması I 
için dil an'anesinc girmiş birer ıstılah 
olmaları lazımdır. Bunlardaki kelime •1 

lcr kendi manalarını kaybetmiş gib'dir
le:-. Hatta yerlerini değiştirmeye bile 
imkan yoktur. 

Lis:ıniyat alimleri tek kelime halinde 
gördüğümüz terkiplerin vaktile ayrı 

kelimeli terkipler gibi oldugunu ve fa -
1 

kat zamanla bunların kaynaştıklarını 1 
tesbit etmişlerdir. Cok eski bir takım 
terkipler, hatta cümleler iken bunlar -

; dan bazıları aşınarak 1, 2 veyahut üç 
konsonlu tek heceler haline bile girm'.!· 
lerdir. Mesela fransızcada (Onze) ke
limesi, latincenin (Undecim) ~eklinden 
gelir. Bu da mürekkep bir tabirdir ve 
böyle tahlil edilir: 
(Un (-bir) us (ek dec) (=on) 

1 ·+· em (ek) bu formül kısaltılınca şu iki I 
kelime çıkar:' (Un us + decem = Unus-, 

decem) Bunlar tek ketime halinde kay· ı 
naşırken (us) eki erimiş, ikinci şeklin 
sonundaki (em) ek'nin baş vokali (i) ile 
değişmiş ve şimdiki fransızca (Onze 
= on bir) kelimesini doğuran (Undc· 
cim) olmustur. Bugünkü talaffuzza gö
re bir heceli olan ( onze) sözü eskiden 
iki kökle iki ekten mürekkep dört he
celi bir kelime idi. Bugün bir (Syn -
tagme) olmuştur. 

Bilhassa tek heceli dillerin, iltisaki 
şeklini almasında en mühim amil, ipti • 
dai terkipler ve küçük cümleler teşkil 
eden hecelerin biribirine bitişerek bir 
kelime halinde (Syntagme) yapmasıdır. 
Silmcr dilinde bu çok açık görülür. Me 
se!a: Şu = el; ta - yan taraf; dib ...... 
almal:trr. Bunlardan (şu + ta + dib -
şutadip) şekli müstakil bir fiildir ki 
manası "bizzat kullanmak i.izcre almak,. 
demektir. Yine "u na duğ .. hece· 
lcri "o -t na de" elemek iken birle
şip (Syntcıgme) olunca "mektup" ma • 
nasını alır. 

işte bunlardan şu ıki netice çıkar: 
1. - Bugünkü kelimeler menşe de\· 

rindeki iptidai terkiplerle cümlelerin fo 
netik ve scmnnt.k kanunlar tesirilc 
(Syntagme) lar yapmasından doğmuş 
mürekkep unsurlardır. 

2. - Klasik lisaniyatın tesbit ettigi tel: 
heceli kökler bile eski mürekkep şekil
lerin aşınmasından hasıl olmıı§tur. 

Bu iki neticeye göre Güneş • Dil ka
nununun "yıl", «yol», «göz» ... v. s. gibi 
birer heceden ibaret kelimelere varın · 
caya kadar bütün söz unsurlarını par · 
çalayıp muhtelif hecelere ayırması men
şe devrinin ( Syntagme) !arını meyda· 
na çıkarmaktır. Klasik dilciliğin bir tür 
1ü aydınlatamadığı gramerden evvelki 

devrin ka~anlık manzarası tek hecele • 
rin muntazam bir mctod kuvveti halin
de parçalanıp ilk (Syntagme) !arın or • 
taya c;ıkmasilc birdenb re aydınlan • 
m:ştır. 

CÜMLE - KELiMELER 

Dil yazılarında tahlil edilen sözler iki 
kısımdır: Tek yahut muhtelif heceli. 
Bunlardan birer örnek alarak "Güne~ • 
Dil., tatbikatının ortaya çıkardığı ip • 
tidai gramer esaslarını tesbit edelim. 
ilkin "ULUS'' kelimesini alıyoruz. Her 
parçasının manası birer kelime ile altı

na yazıyoruz: 

Uğ + ul + uğ + us 
Çokluk +- yayılma + sahip + saha 

Yani "geniş bir sahada şümule sa • 
hip bir çokluk" ilk insanlar için (aşi • 
ret), (cemaat) ve (millet) mefhumları
nı anlatmak için böyle iptidai bir cüm
le yapmaktan başka çare yoktu. Fakat 
bu cümlelerin her: biri birer heceden i· 
baretti. Bugün tek heceli görünen söz
ler bile böyle muhtelif hecelerin kay • 
naşmasından hasıl olmuştur. "Göz" ke

limesi gibi. 

Öğ +· öğ + az 
aydınlık + obje + saha 

Yani: "Kendisindeki aydınlığı uzak 
bir sahaya sevkcden obje". Bu cümle 
her mefhumu güneş aslile izah eden ilk 
insan için "göz" ün tam bir tarifidir. 

Ulusta bulunan dört, gözde olan üç 
hece zaman geçtikçe birer (Syntagme) 
halini almış ve fonetik kanunlarla aşına• 
rak gittikçe iki ve bir heceli kelime ol
muştur. 

lsmail Hami Dani,ment 

Katılay tarafından mckteplerd eki fakir çocuklara yemek verilme· 
.ine Jeoam edilmekte ve gün geç tikçe yardım geni§letilmcktedir. 
Yukarıki res!m dün, ilk okullarımızdan birisinde alınmıştır. Karnı 

doyurulan yavrularımızı göıteriy or. 

ölen patr;ğin borç
larını kim ödeyecek 

42 bin lira şahsi borç bıraka . 
rak ölen patrik Fotyo-un borçla -
rının p~trikhanece ödenmemesi 
'c terekesinin mahkeme marif e -
tile tasfiyesi için Fenci' hukuk mi.i
şaYirlcri tarafından karar ,·eril . 
mişti. Rum patriki Bünvamin bu 
k"aram1 icrasının tehirini emret -
mistir. 

BaBia Kadıköy metrepolicli ol
mak i.izere altı mctrop9lit patrik • 
hanenin ölünün şer~fi kirlenme -
mesi için bu bon:un pa' rikhaneC'c ı 
ödenmesini istedikleri halde beşi 

Karısından dayak 
yiyen koca! 

Pangaltıda Kodaman sokağın. 
ela 11 numaralı evde oturan Meh
met Ali zabıtaya baş vuı1nuJ, ka
rısı aadelin kendisini fona hal -
de dövdüğünü id<lıia etmiştir. Sa
adet yakalanmıştır. 

metropolit ele vasiyetnamenin 
reddi ve bu şahsi borcun ödenme-' 
ıncsi taraftan bulunuyorlar. 

Patrik iki taı aftan hangi· :nin 
noktai nazarına iltihak ed-crs • o 
taraf çokluk kazanacak \ ' t! ona 
göre hareket edilecektir. 

[ KISA HA8ERLeR 

Deni.ı:yolları ile Akay ve Havuzlar 
idaresi hesabına Almanyaya tahsile 
göndcrile1.:ek talebelerın imtihanı yapıl
mıştır. İmtıhana 98 lise mezuo;ıu genç 
girmiştir. 

Yeni hayvan vergisi kanunu muci • 
lıince yoklamalar mes'ul bir kollıaşrnın 1 

idaı esi altınua en az üç ki§ ilik kollar ta
rafından yapılacaktır. Heryerde teşek · ' 
kül edecek heyetler bu kolları nisanın 
üçür.cii haftası sonuna kadar seçmi~ h · 
lunacaklardır. 

• Hazineye ait bütün davalara ye · 
niden bakıldığı bu sıralarda 99 sen cl · 
bir davaya rastgelmi~tir. Şimdıl 

Ticareti Bahriye Müdürlüğü ar-
sasına ait olan bu davada hazine 1 
cvkcıf ve müteaddit vereseler hak iddi:-1 

1 

etmektedirler. j 
~ Floryanın iman için çalışmalar dc· I 

vam etmektedir. Yeni yapılan projelere 
,göre Florya ve Küçükçekmecenin Ta 
mamile ağaçlandrrrlmasr, ve b:r sana 
toryom inşasile Floryayı Yeııilköye bağ 
lıyacak şosenin inşası için 7 ile 11 mi".• 
yon lira arasında bir masrafın karşılar 
ması lazım geliyor. 1 

* IIüklımet isveçten iki telefon mü
tehassısı celbetmeğe karar vermiştir. 
* Bir İsveç grupu Ereğli ve Trabzon 

limanlarının inşasına talip olmu~tur. 

Dün karnavalın ıon günü idi. Maskaralar Kurhılu§ta toplarıot 
eğlendiler. Yukarı.ki reıim bu eğl enişte alınmı§tır. 

* Kızılay cemiyeti Romanyadan ıc-1 .. -------------
len göçmenler için biri Sirkeci diğeri 

İzmitte olmak üzere iki aı evi açmrf -
tır. 

* Son fırtınalardan sonra gerek ıe • 
hir hududu içinde ve gerekse dıtında 
bulunan bazı evlerin ikamete elveriıli 
olmadıkları anla~ılmıştır. Belediye her 
hangi bir kazaya mani olmak için bu 
evleri tesbit ve boşaltmaya başlamış • 
tır. 

• Sağlık Bakanlığının yeni yaptığı bir 
projeye göre sicil, memurlar ve mua • 
melat genel direktörlüğü ile bir tıbbi 
propaganda müıavirliği ihdas eyliye • 
cektir. 

• Beykozda yeni yetiştirilmeğe bıı -
!anan çam fidanları için viliyet bir aak 
sı fabrıkası kuracaktır. Çamlann ye • 
tiştirildiği çiftlik toprağının saksı ima
line müsait olduğu görülmüıtür. 

• B.1.0iy• jatihlak tahaieaandan 

160.000 lira indirilmiştir. Bu para ile 
şehrin temizliği temin edilecektir. 

• Deniz yollarının satın aldığı vapur 
tarın teslimi bu ay sonunda bitecektir. 
Teslim işi biter bitmez §irkete ilk tak • 
sit olarak 200.000 lira verilecektir. 

Adliye sarayı 
Bu yaz sonunda inşasına 

başlanacak 
Hükumet konağı karşısında ya

pılmasına karar verilen yeni ad -
liye sarayının in~asma ait hazır • 
ltklnr ilerlemektedir. Bugün po · 
1is müdüriyetinin bazı şubelerinin 

bulunduğu yerde inşa edilecek olan 
saray için bu arazi az görüldüğün

den bina civaı•mdıaki diğer ma • 
hallerin istimlfıkine karat' veril . 
mişti. istimlak işi bu yaz içerisin
de kat'iyetle bitirilecek ve yaz so-1 
ımna rloğru da sarayın inşasına il 
lıa>Janacaktır. Yapılan bir proje -
ye göre yeni adliye sarayı üç cep-

~,ar flOlunda 
-.. ,... ~ .-s - _ ..........,. 

Hikiyemü"' 
sabakamız 
Birinciye 20, ikinciye 15, 

üçüncüye 10 Lira .... 
verecegız 

KURUN, ııan'atı teıvik, güzel ya
zılan tanıtmak emelile her yıl bir 
edebiyat müaabakası açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu müsabakayı "Hi . 
kiye,, üzerinde açtık. Müsabaka tart. 
larr ve gönderilecek hikhe, üzerin · 
<le aradığımız dcüeıler şunlardır: 

1 - Mevzu serbesttir. 
2 - Şimdiye kadar neırolunmamı~ 

bulunacakttr. 
3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek . 

tir. 
4 - Makine ile ve kağıdın yalnız 

bir tarafına yazılacaktır. 
5 - Şubatın sonuncu gilnüne ka

tlar elimize varmı§ bulunacaktır. 
6 - Müsabakaya girenler, gön . 

derdikleri hikayelerin altına adları• 

nı yazmıyacaklar, herhangi bir işaret 
koymıyac.aklzr. yalnız müsveddeleri
ni kendilerinde muhafaza edecekler
dir. 

7 - Tanınmıı muharrirlerden mü· 
rekkep bir jüri heyeti, gönderilen hl· 
kayelcri okuyarak birinciliği, ikinci· 
!iği, üçüncülüğü kazanan hikiyeleri 
teıbit edecek, bu hikaye'erin ilk sa· 
trrları gazetede neşredilecektir. MÜ· 
sabakayı kazananlar ellerindeki müs· 
veddeleriyle idaremize gelerf.k ka . 
zandıklannı bildireceklerdir. 

8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin
ciliği kazanana 1 S, üçüncülü~ü ka . 
zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· 
kayeleri 936 yılının en güT.el hika • 
yeteri olarak neşredilecektir. 

heli olacaktır. Bir yüzü Ankara * 
caddesine, bir yiizü vilayet kona-

d ı Hikayelerin kabulüne baş · 
ğına, bir yüzü ~ Soğuk çeşmeye lanmıttır. Gönderilecek hika . 
inen sokağa bakacak ve bilhas · ı yelerin yaıı müdürlüğümüze 
sa mahkeme salonları kafi derece- gönderilmesi ve üzerine "Hi 
de geni.5 olarak yapılacaktır. Ay- kiye mÜGabaka11,, yazılmar 

1 rıca dinleyiciler: davacı ve maz -1 ... ı.a.z.•m_d_ı .. r . ....,. _____ ___ _ 

mmlar, avukatlar için de yerler ı 
aynlacak, içcrde bir kütüphane -------------
ile beraber baroya ait bir kısım GÖMLEKSiZ MEHMEOLE ARKADASI 
da bulunacaktır. Adliye sarayının KADiR TU"zr.DE " 
lstanbuldaki resmi binaların ı.: 

·------~ 

Tavla 
Müsabaka şartlat1 

Tavla meraklıları a.rasırıJo ~ 
-xırladığımız. büyük müıabalıofl 
uyandırdığı alaka umduğum" 
Fevkinde olmuıtur. Halk aro 
da en taammüm elmiı eilt 
vasıtalarından biri.ıi olan tad 
bütün amatörleri bu müsabak~ 
da kendilerini göıterebilmelı 1 

lıazırlanmıya bQ!Jlamı§ bulurı"'o# 
lar. 

Müsabakamızın eıaıları ~ıs~ 
Uardır: ~ 

J - /il ;;.,.J.,,,J,,,....,,. ,.IV",,L fi" 
tepli ve askerden batka Boi r 
Bayan herke. girebilir. Yel~ 
§art (KURUN) okuyucuıu bil ~ 
duğunu isbat etmektir. 81111 

için gazetemiz.de nc§rine bafl0 ~ 
ğımır. kuponları keıip ıaklorfl6 

kifayet eder. •ti1 
Kupon nefri on gün •Ürece ıt 

Keıip saklamayı unutmaY'j 
Kuponları bu yazımız.ın ıoflıl 
',u/acaksınız.. ~I 

2 - Müıabakaya girect ~ 
bugünden itibaren adlar•."' 1 
adreslerini her türlü vcuıta ıl~ıJı 
zetemiz yazı müdürlüğüne btl 
rebilirler. Ad yazmak da lı" 
lar gibi 10 gün sürecetir. 

3 - I ıtanbul 50 mıntakoYo l 
rılmııtır. Evvela bu mıntalıa 
da müsabakalara baılanarolı 1 

şamp:yonları teıbit edüece~· ~· 
müJabaka'ar bu ıemt ıampıf4 
ları arasında bir günde yapıl~ 
lstanbul tavla ıampiyonu "'' 
na çıkarılacaktır. Jıl 

5 -Smet §Ompiyonların'" J 
kemleri, o ıemtin tanınmıf "' 
cuları ara&ından seçilecektir· ·JI' 

5 - MüJCıbakalarda biri"'JI 
onuncuya kadar para hedi!,,J6 
de verilecektir. Mükô.lat ,,.., 
100 liradır. ___/,. 

ıe' SARHOŞ KAVGASI - ~ ·~' 
levihane kapı caddesinden ~~1 
olarnk gcc.;cn kunduracı ?J'e 1 bir 
le berber Ali ka ,·ga etmi~ter, . Jt ~ ··ı (1 

birlerini dövmüşlerdir. tkı:ı 
Kiiçükpazarda Kant:ırcılarcla yakalanmıştır. ~ 

gece \'akti dolaşan iki kişinin hal- =-----------... --en giizellcrinden biri olacağı tah
min edilmektedir. 

AMERiKA ELÇiSi - Yeni ı 
Amerika elçis1 M. Bcrey evYelki l 
akşam ekspresle Ankaraya git • ı 
mi~tir. 

Elçi Ankarada bir hafta kadar 
kaldıktan sonra tekrar Jstanbula 
dönecektir. 

leri polisin şüphesini uyandnmı~, T ) b kıJfJ 
yakalanan bu iki kişinin gömlek- av a müsa a 
siz denilen Mehmetle arkad{lşı Müsabakalara iştıf(lk 
Kadir olduğu anlaşılmı~tır. hakkını veTen 

Bu iki arkadaş, polisçe 'l'üze • 
ye verilmislerclir. Şimdi Tüze a . kupon : 2 ,,,,,,/ 
raştırma yapıyor. 1 
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Yabancı Posta Kırkından Sonra 
Birleşik Amerika kükumetleri 

için yeni bir ad aranıyor 
Merak ( "~.zanı Teneşir Paklar 

Bir hizmetçi kız iı aramalı için~ Yazan: Sermet Muhtar Al.;AtaJarWO) 
• bir bayana bClf vurdu. Bayanın ~============-~~==~=::::::::!!~===~= 

da hizmetçiye ihtiyGCt VGTtlı. De·==========-----------========-==-----
Amerika devleti denince insan ıaıı

rıyor. Amerikanın hangi devleti? Kana· 
da mı, Birletik Amerika mı, Meksika -
lllı? tıte Birleıik Amerika halkı bu ka• 
rlfıkbktan hiç de memnun değil. Bunun 
için bu devleti diğer Amerika devletle
rinden ayıracak yeni bir iıim arıyorlar. 
l>il ilimleri bir çok uğraştıktan sonra 
.. Birletik Amerika,. isminin İngilizce • 
linden harfler alarak önce "Uniatatia". 
IOnn da daha kısası .. Usona·· adlarını 
buımuflarcbr. Fakat bunların ikisi de 
betenilmediii için şimdi Atlas Okyanc• 
IUnun öte tarafındaki gazeteler bir 
lllket açmıılardır. Halktan isim istiyor· 
lar. 

merikan tal~besi kaval
gelikle haqatıa1 ını 

kazanacaklar 
Amerikada sefalet çeken talebeye 

1arcbm etm~k için pek orijinal bir ajanı 
teeaaua etmittir. Bazı genç kadınlar, ko
calarının vazife itibarile kendilerine re
fakat edememelerinden dolayı ya evde 
kalmaya, yahut yalnız çıkmaya mecbur 
oluyorlar. ııte bu ajanı bir tatla iki kut 
vuracak. Bu gibi kadınlara dansta, ge
zintide Univeraite talebesinden birer 
kavalye verecektir. Ancak her kavalye 
Ye en çok on en az altı dolar verilmek 
'3rtiJc. Böylece sefalette bulunan tale· 
beye yardım edilmiş olacaktır. 

Yeni lngiliz kralının 
alacağı maaş 

Bütün dünyanın meıruti krallıkla -
hnda olduğu gibi, İngiltere kralının 

tahıisatı parlamento tarafından tayin 
edilir. Şimdiki kralın tahsisatı tabii ba • 
baımınki kadar olacak ve yanm milyon 
ıterlinıt lirasını bulacaktır. Bu ıuretle 
ıekiz:nci Edvard Prens dö Gal iken al· 
dığı paranın hemen de iki mislini ala· 
ca • u o zaman kcnaııtmc •u · 
cak iki yüz elti bin aterling veriliyor -
du. Bugünkü meıruti karallar arasında 
en çok tahsisat alan İngiltere kralıdır. 

Umumi harpten önce Rusya Çarı ile 
Almanya imparatoru daha fazla alıyor . 
lardr. amma şimdi zaman çok değişti. 

fa1Jonyada qaı:ıılan seçim 
mücadelesinin ruhu 
Eıkidenberi Japonya imparatoruna 

Allah tarafından gönderilmiş diye ita· 
at edilir, emirlerine kimae itiraz etmez
di. Avrupada oldutu gibi uzak §arkta 
da fikirler tekamül etti. Bugün, doğan 
Ciineı memleketinde çok kuvvetli fırka 
evvell liberaller imparator Hirohito'nun 
ıneıruti bir hükümdar olmasını iıtiyor
lar. Fakat muhafazakarlar buna kartı 
tiddetli bir muhalefet eösteriyorlar. 

Japonyada yapılmakta olan seçim bil 
haua bu fikir etrafında cereyan etmekte 
dir. Seçim mücadelesi iki fırka ara11n • 
da defiJ, eski ve yeni fikirler arasında 
cereyan ediyor. Japonya harici itlerde 
•irr kararlar vereceği bir sırada .dokuz 
ınilyon halkın bu husustaki reyine mü· 

\ racaat etmek çok mühim ve hususi bir 
tnahi8eti haizdir. Bunun memleketin ta· 
libi üzerinde büyük bir tesir yapacağı 
muhakkaktır. 

Eski atlar 
Liyon §ehri müzesinde, şimdiki at • 

lırın bir kaç bin yıl önceki ceddinin is
keleti bulunuyor. Bu iskelet daha O -

YAi ~MENDIFER YOLU NERELERDEN 
GEÇECEK? 

Yeni yapılacak olan demiryol
larrmızın geçecekleri yer tesbit e
dilmi!;tir. Van demir yolunun El • 
azizden başlıyarak Palo • Çapak . 
Çur. Muştan geçmek suretile Muş 
ovasını takib ederek Van göliinün 
garp köşesine varması ve Taflan· 
dan ~ölün kenarını takib ederek 
Vana ve hududa doğru ilerleme
si kararlaşmıştır. Diğer taraftan 
1988 bntçesinin arzedeceği im . 
~nlar dahilinde Diyanbekir • Si
ır.d demiryolunun inşasına da ye. 
nı ınali sene içinde başlanacaktır. 

verny yanardağları faaliyette iken mer
k~zi Maıiflerde yaııran atlar hakkında 
bir fikir verebilir. Bu hayvanların ba· 
caklarr çok kuvvetli ve adaleli, batr bil· 
yük idi. tskeletten anlatıldığına göre o 
zamanki atlar yalnız kotu için kullanı
Jryorlardı. 

Negusiya 
Bugün konuıulan dillerin eıkiıi ol • 

mak üzere şimdiye kadar bask dili ka -
bul ediJ'yordu. Son bir konferansta kay 
dedi'diğine göre, "sahip, efendi" keti -
mesinc bask'lar. negusiya derlerm~t· Ha 
be§ imparatoruna verilen Neguı Unva -
nile bu söz arasında pek büyük bir ben• 
zerlik vardır. Kim bilir, belki de eski 
soylar Atlantid kıta11ndan geçerek o -
ralara kadar" dağılmıtlardır. 

oıoıu se~e~n 
Kadıköy merkez 
memurunun oğlu 

TUZEL ARASTIRMA BiTTi, ZAYALU 
GEICIN KAZAYA KURBAN GlnlAI 

SONUCUNA VARiLDi 
Geçende Beşiktaşta bir genç 

yaralanarak ölmüş, genel sava -
manlık yarlanndan Ahmet Nu -
rettin, araştırmaya önemle el koy· 
muş, vak'a yerlerinde tahkikat 
yapmıştı. Tüzel tahkikat bitmi~ 
tir. 

Olen, Kadıköy merkez memu
ru Mehmedin oğlu on altı yaşın · 
da Halit! ir. O gün Beşiktaştn ld 
t:\' l~ı:luu'' J.:~rdcil.-Qn. bQS ~~ında 
Müfitle birlikte bir odada oturur
ken yara lanan Halidin, ekmek 
bıçağile Abanoz bir kutuyu açma
ğa uğra~tığı, bu sırada bıçağın 
sert kutunun kenarından kayarak 
var hızla bacağına doğru inip sap
landığı ve bu suretle rastgele 
"Şiryanı fahiz,, in derince. kesil • 

diki: 
- Ônce bulundufun yerden 

ni,in çıktığını bilmeliyim. 
- Ne kadar meraklı•ınız ba

yan!. Ben ıize önceki hizmetçi· 
nizin neden çilnp gittiğini •oru -
yor muyum?. 

1ablonun kıymeti 
F alıir bir re.•amın kan•• elin· 

deki gazeteyi okurken koca.ana 
dedi ki: 

- Balt 11örüyor mu•un? Ge
~ende ölen bir reHamın bir tab • 
loıu binlerce liraya •atılmlf ! 

- Ne yapalım karıcığım? Bi
zim meıleğimiz böyledir. Bir reı· 
•am fırça.ile )'Cl§ıyabilmek için 
ölmelidir. 

Biletçiye yuturmuş 
ôlkeli öf keli •Öylüyordu 
- Ne zamanda YQf•yoruz ya· 

rabbi!. Artık kime inanmalı? 
- Hayır ola, ne var? 
- Ne olacak?. Dün bana bir 

lıalp yirmi bq kurufiuk vermiı • 
ler. 

- iyi taklid etmİf olacaklar 
ki, farkına varmadın. Göreyim 
ıunu? 

- Yanımda yok. Tramvay 
biletçi•ine yutturdum! 

Mutbağı küçükmüş 
Kitapçı, kitapları tetlıik eden 

bir bayana büyük bir lıitap gö•te• 
rerek dedi iri: 

- Bayan, bilhassa bu kitabı 
tav•iye edeı:im. Size en iyi ye -
meklerin ncuıl yapılacağını anla· 
tar. 

Bayan kitabı alıp tetkik ettik· 
ten •onra iade etti: 

- Biraz daha kü~ varsa 
onu veriniz. Bizim mııtbağunız 
o kadar büyük değildir. 

eliği, bunun da öliime sebep o!<lu- ------------
ğn sonucuna varılmıştrr. - Bilir misiniz? _ _. .... 

Öğrenilene göre, Halidin karı 
Dünldi Sa1ımızda eorduldannua ve 

ıleşi Müfit, ô sırada odadaki so ' cevaplan: 
bayı yakmakla uğraşıyonnuş. An. 

l - John Bull (Con Bul) kimle. 
neleri de hasta olduğundan, ha~ • re verilen iaimd:r ve ne demektir? 
ka bir katta yatıyormu~. Halit, - lngilizlere, "Bot• John" clemek
yaralanmca, acı bir feryat kopar. tir. 

mış, inJemeğe başlamış. Bunun 2 - Amerikan bayrağında kaç yıl. 
üzerine başını o tarafa çeviren dız vardır? 

Müfit, boyuna kan aktığını ~ör . - 43. 
müş, telaşla annesine seglenmiı:: , 3 - Gary Cooper"in asıl ismi ne 

bir taraftan da Ortaköy polisine dir? 
- Frank Cooper. 

telefon ederek, "Evimizde ha~ta 4 - En büyük ıztırap felaket için. 
Yar. Hemen bir doktor gönderi deyken aadeti hatırlamaktır.,, sözü 

niz., demiştir. nü kim söylemistir 
Ancak, telaşla bir ~·aralanma - Dan.te 

Yak'ası olduğu t~r·h edilmedi - 5 - Hattıüstüvaya en yakın ıehir 

ğinden, sıhhi imdat teşkilatının hangisidir? 

son süratle yardım için harekete - Sinırapur. 
geçmesini icabettirecek bir yaıi . YENi SORGULARIMIZ 
vet kal'şısmda bulundugu'" anla . 1 - Amerikalıların N. R. A. for-

mülü ne ifade eder? 
~ılamamış, bununla beraber ara · 2 - Japon istihsalinin yanımı kim 
<lan çok ~eçmeden bir doktor ge] alır? 
mi~tir. Doktor, evde bir yaralı gö· 3 - Carolc Lombard'ın asıl ismi 
rünce derhal yapılmast gerc>k a- nedir? 
cele tedaviye girişm!ş. faknt bi~a- 4 - "Çabuk veren iki kere vermi_ 
re genç, ç:ok kan kavhettiği için, sayılır,. darbımeseli kimlerindir? 
biraz sonra can vem1iştir. 5 - Yalnız kırmızı beyaz renk 

hangi milletlerin bayrağında vardır? Vak'amn yakmrlnn şahidi. tek ____________ _., 
ki~idir. O da ölenin kardeşi l\fü · ------------
fittir. lki karde~in gayet i:d g:e • 
çind~kJeri öğrenilmi~ir. Esa.c:en 
aralarında bir şakalaşma srrnsm
d:ı. knrde~Jcrden bir:nin kazaen 
yaralanmrn olması ihtim:ıli göze
tilerek deıinleştirilen nrac;tnımı. 

böyle bir ~kalaşmanm da '·aki 
olmadığı, hasta bulunan anneleıi. 
nin hiç bir gürültü, patırdı işit • 

mediği, elindeki bıçakla sert bir 
kutu açmak istiycn herhangi bir 
kimsenin elindeki bıçağın böyle 
hızla ete saplanınca derince bir 
yara açabileceği esasından neti • 
celcnmi~tir. Hüliisa, tahkikat ne
ticesine göre, zavallı genç, yuka
ııda anlattığımız şekilde feci bir 
kazaya kurban gitmiştir. 

Hava karannağa başhyahdan-1 
beri Rabiarun aklı fikri koc88In · 
daydı zaten. Neye gecikti, nerede 
kaldı diye meraktan çatlıyor, iki 
çenesini bıçak açmıyordtı. 

- Anne anneciğim, dedi, val
lahi Beybabamm yanına gitmiye
ceğim ! .. Billahi kapısına bile yak· 
laşm1yacağım. Odama çıkıyorum 

beyninde zonklama; dili keçe; at 
zı çirişçi çanağı... Ye çarpmtmı 
hafakanın şiddeti ... 

Ha bir gayret, doğrulup otur. 
dıu. Halsiz, halsiz, kesik kesik söy. 
leniyordu: 
Sendendir illhi ıene ita meb i 

li 

Soyunacağım. Bak kucağımdaki i 
uyudu, salmçağma yatıracağım! Ne haltettim de rahmanı unu 

Rabia da, haline bakmadan tup şaytana uydum! .. Ne demey 
az kan kınnızılardan c!ıeğil. Ba · o (ricıün min ameli!!eytanı) iç 
bamın yanına gitmiyeceğim, ka . tim ! .. 
pısına bile yaklaşmıyacağnn diye Tövbe üstüne tövbe, ist!tfa 
yeminleri ederken, içinden, val · üstüne istiğfar ... Ayağa kalkabil 
lahiden evvel (kulhü), billahiden di. Kendi de farkında olmıyara 
evvel de (Amentü) demişti. arka pencereye kadar gitti. Göz' 

Yukarı çıktı. Kucağındaki Ba· çardağa kayarken geriledi. Gen 
kıyı salmçağına yatırdıktan sonra söylenmedeydi: 
sofaya geldi. Aralık kapıdan u · - Cenabı hak tnrikı hida~·et 
sulcacık baktı. • ten udul ed~n asi ve müznib ku 

Babası, minderin üzerinde ho- lunu, gökten kol uzatıp şamarla 
nıltude. Elbiselerini bile çıkar · maz ya; işte böyle tedip ed~r. A 
mamış; kafası aşağıya kaymış: kaldı öldüm gittiydi yahu ... Gen 
bir kolu yana sarkmış... ol Rabbı mennan acıdı da kurtul 

Rabia ,ayaklanmn ucuna basa <lum ! .. Artık ne kokona, ne mo 
basa odaya girdi. Minderdekinin kona, temmet, hepsine linet. Bu 
üstünü örtecekti. Yaklaştı. Baktı dan böyle yüainü şeytanlar gtir 
ki babasının göğsü tıpkı kalaycı sün o hab:senin ... 
köriiğii. inip inip kalkmada; ne • Ha bir gayret daha, sırtında 
fesi nefesine yetişmiyor. Bir ta • elbiselerini attı. Gccelifini giyd' 
raftan horlıyadursun, bir taraftan (Nazikter !) diye el çırptı .. 
da burun deliklerinden ıslıklar Odasına liğen ibriği getlı1 
çıkıyor .. Yoksa hasta mr .dersin? AbdestJıldı. Sabah namazını 

Yavqçacık gene sofaya çıktı dı. Seccadede evrad \'e ezkii1 
Lambayı yaktı; aydınlıkla oda · çekti. Minderin önüne dfa çökü 
ya girdi. Babacığının hali içler a. yaıım cüz kur'an okudu. 
cısı. Yüzü al çuha; göz evleri çu· Tövbeler, istiğfarlarla yatağı 
kura kaçD11ş; ağzı.bir tarafta, bur. na girdi: yorganı çekti ve bir cla-
nu bir tarafta... ha beslemeye el vurdu. Kız ge 

Rabiyecik korkusundan titre . lince: 
meğe başladı. Taş <Sl~erim, Seli - Damat gitmeden evvel beni 
mün kayJen filin olmasın? Kız . görsün! dedi. 
cağız, kuru kemik elini babasının K3şif e tenbihi geçti: 
eline götür.dil. Fınn gibi yanıyor. - Dersaadet mümeyyizin 

Artık duramadı; omuzunu çık. 1ki gündilr münharitülm~ 
dürttü: bulunduğmnu, bugün rahatsızı~ 

- Hişt, Beybabacığım! mm pek şiddetlendiğini söyle. 
Anlaşdmaz bir hırıltı. Rabia Bak, ah,·alim<len Ye alaimi .. ·eç • 

daha kuvvetli dürttü ve daha kuv- hiyemden de nümayan ; çok muzta 
vetlice seslendi: nbım evllt !.. 

- Beybabacığım, hasta mısın? Rabia da, gözleri arkasında. 
Cevap versene, meraktan bayıla. yani anneannesinde, bab&sın111 
cağım ! yanına ginnişti.. A1zmı açaıru .. 

H onıltular ve ıslıklar arasm • yor, şaşkın .şaşkın bakıyordu. Ba-
dan, bir (hı ! ) basının, biricik kımnı bile göre • 

Rabianm eli ayağı buz kesil • cek gözü yoktu. Göz ka,.,.,uaa 
mişti: inik, (Ya Gaf'8r!.. Ya Erhaml .. 

- Beybaba, ba.~mıza güneş Ya Eşfak! •. Ya Settar, ya Setta • 
geçmiş olmasın. Tepenizi ıs!ata . rüzzunup 1) çekip duruyordu. 
yım mı? Sofadan, ( Annneee !) diye bfr 

Gene hı ! vıyaklama.. Bakinin sesi... Bacı, 
- Ayaklarınızı sıcak suya sok· göz kapaklarını aralamadan, em. 

sak; baldırlannıza hardş.l lapası ri geçti: 
koysak! - Sustur şunu. Çocuklar bqı 

Uç dört kere hı! hı! hı! hı! deli Omerlik edecek sıram 6eilL 
- Anneannemi ~ağırayım da. Gönnüyor musun, hastayım has. 

Derken Hacı birden gözlerini aç- ta! ... 
tı ve haykırdı: Rabiacık da, sübyanlan da l•f· 

- Boynu altında kalsın o ca . leğin attığı yavru.. Zavallı tue 
dtrun. Sen de ekşime başıma; ça. gene siftik siftik dışan kaçtı. 
huk bas yanımdan!.. Dani, odada yalnız kafmea 

Hacmm bir tanecik kızına ilk düşünmeğe başladı. Acaba hatif 
cl?lallanışıydı. Rabia bu tepeden şekeri az bir kahve içse mi? .• t<.. 
inmeye şaşnınış, neye uğradığım minetoyu yakacak, kahveyi kendi 
bilemiyerek hemen odadan sıvış . pişirecek mecali yoktu. Besleme • 
mıştı. ye el \•uracağı esnada bitişik ~ 

Hacı Dana o geceyi sergi gibi çeden rumca konu~malar •• 
geçirdi. 40 derece ateşle humma • Hacı yorgam başına çekti; a 
dan yatıyonnuş kadar dalgırı<h. fasını iki Yastılm aruına mltt& 
Gözlerini hiç açmıyarak, bir yu . (Karanında sebat edecetlm; b • 
dum su bile içmiyerek, sabaha ka· famı kessel~ dönmiJecelim.Ha • 
dar kalıp gibi yattı. biseyi sildim defterden!) deyip 

Gün ağarırken öyle bir halde parmaklarile de kulaldannı tıka • 
uyandı ki bitik, berbat, peri§an. dı. Bunalıyor, dişini stkıyordu . .. ' 
Vücudü külçe; başında dr.,me: (Arbaı ,.....) 
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Muso!ininin doğduğu ev ve 

karısının bir akrabası. 

Musolininin köyünde 
neler görülür?. 

Sinyor Mussolinl bugün dünyanın en 
çok konuşulan ve adı her gün gazeteler· 
de geçen bir adamıdır. Bir Londra ga
zetesi Sinyor Mussolininin nerede ve 
nasıl doğduğunu, nerede ve nasıl ye -
tiştiğini merak ederek köyüne bir fo -
toğrafçı göndermeğe, dikkate değer re• 
simler aldırmağa muvaffak olmuştur. 

Mussolininin köyü Romagna vilaye
tindeki Predappio köyüdür. Mussolini
nin bu köydeki evi hala duruyor. Mus
solini hayatının ilk on iki yılını bu ev- ' 
de geçirm!ştir. 

çesinde telden yapılma büyük bir ka -
fesin içinde bir kartal besleniyor. 

Buraya girenler, bahçıvana kartalm 
burada neden tutulduğunu sorarlarsa 
şu cevabı alırlar: 

- Bu kartal "İl Duçe .. yı temsil edi
yor. 

Predappio'ya gidip Mussolininin c- • 
vini sordunuz mu, onun çocukluğunu 
tanıyan bir sürü ihtiyar kadınlarla 

karşılaşırsınız. Bu ihtiyar kadınlar halil 
"Benito çok canh bir çocuktu,, derler. 
Faşistler Mussolininin doğduğu ve bü
yüdüğü evi bir mabet gibi takdis et -
mektedir. Bugün bu köyde Mussolini -
nin bir çok akrabaları yaşıyor. Ve o -
nun evini gösterenler bu akrabalarına 

da işaret ediyorlar. Mussolininin babası, 
bu köyün demircisi ve anası köy mek -
tebinin hocası idi. Mussolini de ilk tah
silini bu mektepte gördüğü için mek -
tep yenileftmiş ve içinde Mussolininin 
hatıratı yaşatılmıştır. 

Musolininin çocukluğunu tanıyan 
ihtiyar bir kadın. 

Mussolininin köyünde göze çarpan 
bir manzara daha vardır. Köyün bir hah 

Rita Kansino Holivudun güzel bacaklı artistlerinden birisidir. 

Siz ne dersiniz?. 

Japon yada 
işçiler nasıl 

Çalışırlar? 

Fabrikalarda 
yemek usulü 
Japonyanm en mühim işi ihracat ti· 

carctini mütemadiyen yükseltmektır. 

Çünkü ancak bu sayede ham madde • 

ler almak ve Japonyanrn teslihatmı art

tırmak mümkündür, fakat her memle • 

ket himaye usulünü kabul ettiği için Ja• 

ponya da ist.hsal fiatlarrnı keserek ve mal 

!arını azami derecede ucuzlatarak bu 

f.nliyetini durdurmamak istedi. 

İstihsal fiyatlarım indirmek için ah

nacak ilk tedbir, amele ücretlerini aı -

ç:ıltmaktır. Fakat Japonlar bunu yap -

mak için başkalarmm aklına gelmiyen 

çareler dü'iündüler ve tatbik ettiler. Me 

scla amele aldıkları paranın mühim bir 

kısmını yiyeceğe, içeceğe harcediyor • 

lar. Amelenin yıyeceğini toptan temin 

etmek, bunun daha çok ucuz tedarik 

edilmesine ve amelenin kazancından ke 

silen parayı hissetmemesine yardım e

rler. Japonlar da evvela bu tedbiri tat· 

bik ettiler ve amele için aşhaneler aç 

tdar. Amele işini b:tirdikten sonra as· 

ker gibi dizilerek aşhanelerde ve hcı 

1.Jirlikte yemeklerini yiyorlar. 

Resimde görülen Japon kızları da 

vcmck vaktinde aşhaneye giden bir c:· 

me'c lıölüğüdür. 

Bu kızlar Osak>r'da dünyanın en b~ 

y iik mensucat fabrik<tlarından b rinde 

çalışıyorlar. Fabrikada 2000 Japon kı

zı bulunmaktadır. Kız fabrikada çalışır. 

fabrikada yer, içer, ve fabrikada yatar 

kalkar. Mesai saatleri 9, 10 saattir. Gün 

delikleri, 25 kuruş kadar tutar. 

Japon ihracatı bu kızların çalışması

na dayanmaktadır. 

işten çılan Japon kadınlan. 

Irak Dı-ı Bcdıanı Nur; <; yid Paşanın oijlu (.-, :a}ıvr.ıreJen diişer 

yaralanmış ve şehrimi1Je11 geçiril erek !e rfoı,; ç in Lonclraya gö'iir 
müştü. Yukariki resim genç tayvarecinirı l ooı.11· (.•do tayyared 

çıkarılarak tedavi içın hastahane)' e götürüldüğünü gösleryar. 

il Baysaz bir kccı .a 1 ~ 

Çıplak aqaklı dans aılist İ 
kocası aieqhinde bir düzıne 

ilham 'arda bulundu 

Mahkenıenin nasıl karar 
vereceği belli değil 

Çıplak ayaklı danslarda büyük bir 

şöhret kazanan Madam Blanche Ro • 

mangne geçenlerde kocasından ayrıl • 

mak ve boşanmak için bir dava açtı; 

ve kocasının kusurlarım şöylece sa • 

yıp döktü : 

( 1) Kocamı başka bir kadını öper· 

kcn gördüm, 

. (2) Geceleri uyurken horluyor, 

(3) Geç geldiği zaman bunu yü?.üne 

vurduğum için evdeki bütün saattleri 

krrar, 
1 
( 4) Sabahları erkenden uyanır, ve 

herkesi taciz eder, 

-Kocasmdarı bv 
şanmak .çin 12 

suç gösteren 
dans yıldızların · 
dan Mm.Blanchc 

-
(8) Yine bir gün pencercdcm hain -

yordum; evimiz bir apartımanın uç ün· 

cü katında idı, beni pencereden aşağı 

düşürmek iç n itti. 

(9) Bir gün banyo dairesinrle üze

rime hücum etti ve bir havlu ile beni 

Mallanı Bla ndw'ın ittiham1an ta 

bir düzine tutuyoı . Fakat bu çıplak 

yaktı danslarda hünerli olan kadının d 

v:ısmr l<azanıp kaz<ım .. m.:ıd ğı heııfü. be 

li değil. 

(5) Huysuzluğu tuttu mu ağzına ge

leni sövler ve eline gecen her şeyi frr

latır. Bir defa da bir şarap şişesini ü • 

zerime dökmüştü. boğmak istedi. General Göring Avda - General G 

( 6) Bir gün kavga c~!ik, :!2e::i.":l; 
saldırdı ve beni boğmak istedi. 

(7) yine bir gün Sen nehri kena -
rında dolaşıyorduk beni nehire atmak 
istedi. 

(10) Sinek avlamağa m<ıhsus vapış· ring. yaban domuzu ve varşak avına gi 

'K,uı 'K;l~rtlarııii seıçlarınıd yapı~hruı. 

( 1) Başka bir kadının kocası tara
fından bir kurşun vedi. 

( 12) Kemiklerimden bırinı ku dı. 

tiği PoloD_va<ld Bialowez.. <ırrn:ın:n 

iki yabar. domuzu vurmuş , fakat gecce; 
sene olduğu gibi var~aı. vuramamı~tıı . ....J 



. lngiliz Robcrt Donatla Amerikalı Cin Parker, "Satılık hayalet,, 
lılminde buluşuyor, birleşiyorlar. Robert Donat, lngilterenin çok 
~anı~mıf sa.'ıne artist/erindendir. Studyo, onu aahneden çekti ve 
~nımsedi. Cin Parker Je, kısa bir zaman içeriainJc haylı bQ§arı 

~:;ferdi. Günden güne daha ziyade parlıyor!. 

' 

• 

- nE 

Cincer Racerain kendiaine çok yarCJ§an pozlarından biri. Yukarıdaki, "Ben •eni terbiye ediyoruri... 
iaimli filmindeki bir pozudur. Cincer Racer•, bu filminde nerJraatenik bir yıldız rolündedir. Aıka k• 
vuıunca, çektiği nevraateniden kurtuluyormuı! Bu kwrak danıöz, §İmdiye kadar hemen hep çalalı 
danaör Fred Aıterle beraber oynamıf, fakat "Filoyu takip et!,, filminden ıonra artık onu takip et-

. t mc.ııc~e karar Vçı mi§ tir. Cu 1-ar arın her iUs · ..,; "" T-arnra sokacağı sanılıyor. 

I Mari Beli lstcnbul kafi derecede tanır. Bir lilmde gelin oluyo~. 
lfe ıelin elbiıeıi ıiymİf, Juvaktakmlf olarak ıörünüıü ! , 

Hcrbert Mrır~al ve Cin Artür, birlikte çevirdikleri bir' filmin 8eV 1{me ıatınesincle. Bu yılclıdardan 
erkeği burada ıık aık görüyoruz. kadını pek okadar değil. "ilahi Kadın,, a varıncıya değin bir hayli 
yıldıza lilm eıi olan Herbert Marıal için, Cin Arturun en uygun bir eı olduğu Üeri sürülüyor. Ba 
uyıanlupn kas. lüm is.in bahiı mevmu Qlacaf.ı, belli değil:_! · - -
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BORSA 
24. 2. 936 lımnr~nne~e nıüsnnıere 

Doktor Valöz anlatıyordu: 
- Bir çok deliler vardrr ki de

liliklerini saklamasını bilirler. He· 
le kendilerine emniyet göst.ermi . 
yenlete karşı, bu ,, hastalıklarını 
kendilerine mahsus bir sır gibi 
muhafaza ederler. Bugün tedavi 
ettilim bir çok kadın ve erkek de· 
liler vardır. Bunları aklı tam kim· 
selerden ayırdedemezsiniz. Ne o
hır, bir gün hutahaneye gelin. 
Hepsini gtiriirsünüz. Hem pek me
raklı bir şey oluyor. Bakalım içle
rinden hangisinin deli olduğunu 
anlıyabilecekmisiniz? Ha, sahi! 
Perşembe günü delilerimin mü • 
sameresi var. Söyleyin bakaynn 
hanginiz bulunmak istiyorsunuz?. 

Bayan Turnvayr bağırdı: 
- Ben mi, Allah ,göstermesin .. 

Yazdıysa bozsun! Bir zaman böy. 
le bir davete gitmiştim de, nerde 
ise aklımı kaçıracaktım. 

- Neden 1 Deli erkeklerden 
mi? 

- Hayır, deli kadınlardan ! 
Orada yalnız kadınlar vardı. Şim
<li artık ölmüş bulunan bir dok . 
tor da onlann şerefine bir müsa· 
mere yapmıştı. Deliler bir kome
di oynıyacaklardr. llkin bir ziya . 
f et verilmişti. Sofrada benim gi . 
bi bir düzine davetli kadın, iki dil· 
zine de deli vardı. Doktor şapka· 
mı çrkannamamı rica etti. Zaten 
ben de bu fikirde idim. 

Yemek pek tabii bir halde geç
ti Ne hareketlerinden, ne sözle . 
rinden deli olduklan anlaşılıyor
du. Yalnız başına geniş bir şap -
ka geçinniş olan bir kadın bana 
biraz garip göründü; yavaşça 'dok 
tora sordum: 

- Onlardandır değil mi 1 
Doktor gülerek cevap verdi: 
- Ne münasebet! Başmd8ki 

şapkayı görmüyor musunuz? 
- Göıiiyorum. 
- lyi ya, size de şapkanızı çı· 

kannayın diye rica edişim onlar . 
dan ayırdedilmeniz içindi. 

- Demek ki şapkasız olanlar!. 
- Evet, işte onlar benim has· 

talanmdır ... 
- Yok canım! Hiç de belli de

ğil. 

Yemekten kalktık, bir başka 
salona geçtik. Orada bir sahne 
vardı. Yavaş yavaş perde açılar. 
Aktriatlerin durumu pek mükem
meldi. Oyunu da fevkalade oynu. 
yorlardı. Doktoru bu muvaffaki • 
yetinden dolayı tebrik etmek is • 
tedim. Fakat acele bir iş için ça • 
ğmldıluıdan gitmişti. Biraz son
ra hafif tertip bir karışıklık baş • 
Iadı. Delinin biri sahneye atla . 
mak istedi, bir diğeri salonda o . 
yunu taklide kalkıştı, bir üçüncü
sü §İir okumaya yeltendd. Hasta 
bakıcılar hemen harekete geçti • 
ler. Hepsini susturup yerlerine o
tqrttular. Perdenin sonunu sükU • 
net içinde seyredebildik. 
' Bundan sonra kızılca kıyamet 
koptu. Aktristler ötekine beriki . 
ne garip işaretler yapıyor, bir kıs
mı garkı söylüyor, bir tanesi de, 
bütün manasile, deli gibi danse • 
diyordu. Hasta bakıcılar salonu 

- Fransızcadan -

- İşte burası. Yorgunsunuz, 
biraz istirahat ediniz. 

Diyerek kapıyı kapayıp çık • 
tr. Yalnız kalınca hasta bakıcının 
aldandığım, beni bir deli hücresi· 
ne koyduğunu anladım. Arkadaş.. 
lanm pek iyi bilirler, gene çok si
nirliyim. Bir anda hem korkudan, 
hem öfkeden çıldnmış bir hale 

llJz.alarmda )'dcb& lfareUI olanlar, Dze. 
rinde aaaamele JlrealerCJ'. Rakamlar 
.. , 11 .......... -- fb'atlan•· 

r A il A L A it 
• Loadra tıll -
• Nnyorlı lt6.-
• Parl• 18'7.-
• Kll&no \&>, -
• BrilkeeJ 88.-
• Atlıla H.·· 
• CfteVH 81~. -
•lofya H.
• Alutft'd&m 88, -
•Pral V6-
• 8tokbollll 111 -

•Vl1&ft& 
•Jladrfd 
•Btrlln 
•VUfOV& 
• 8uclaP9fte 
•BWınt 
•Belgrad 
•Tokobama 
•AJtm 
•Banknot 

ıu..-

17 -
82.
H -
lı!b-

11j,-

M
IU -

"68 -
28~ -

geldim. Bağırdım, çağırdım, ka • 11-----
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pıyı yumrukladım. Kimse gelme-
• Loadra e~ • VJyaııa • :.ı'70 

di. Fakat anlamıyordum. Hasta •NtTJOrlr 0076 •KadrSd :ı8212 
bakıcının aldanmasına imkan • ParU 12 O& • Berlln ı 9826 
yoktu. Çünkü verilen emir üzeri • • Jlllano 100110 • V&rfOV• '2'Jt2 

• BrQbel "7287 • BudaPett. ' 60 
ne şapkamı çıkarmamıştım. Elimi • Atbıa 88 sı• • Btlkret ıoe &.'i9~ 
başıma götürdüm. Eyvahlar ol . • cene\"1"9 uım • Belrrad tU 8680 

k k ı • lofya 84.b7 • Tokohama j, 7618 
sun, şap am yo . •Amaterdam 117i7 •Kolkova 1~~ 

lki saat, iki müthiş saat bu hile· •Prat ıu921 •ıtolcbolm u21~ 
rede kapanmış kalmıştım. Artık 

bitmiş, takatten düşmüş bir halde ESHAM 
11 B1.11k... v il() Tramvay 

idim. Kendimi yatak üzerine at • Anadolu 118.oo Çimento 
voo 
102~ 

000 
000 
000 
000 
000 

tını. Çıldırdığımı zannediyordum. R•JI 212~ UDYOD DeL 

Başım dönüyor, gözlerim kararı • IJlr. Hayrty ı:ıcxx> ~~!:., Deı. 
• Jlerkea Butr 88 llO .-. .. ~ 

yor, önümde hayaller dolaşıyor . u. Bf&orta .00 Şark m. ecza 

du. Ağlanuya başladım. Nihayet PoDomcınb s.oo Ttletoa 11-------------------------· kapı açıldr. Beni buraya getirmiş ldkl"azlal" Tahvlll•I" 
olan hasta bakıcı içeriye girdi. • 1na T.Bor. ı 2' H> Eı.ıctrlk ou ou 
Yanında benim şapkamı elinde • • • n w.oo Tramvay ıu.10 

tutan bir kadın vardı. Hasta ba • " "" m 21180 Rlhbm ~~ 0000 ht1k.Dahll1 J ~00 •Anadolu l n 

kıcı büyük bir nezaketle d~di ki: Erı•ııf t.ınc. uuo •Anadolu n 14.00 

- Affedersiniz, bu kadın şap. 1121 A 11 tooo Audolu m uo 
kanızı başınızdan almış. Başınızı ... •.1..zmı-··nun--116··-·.11.11mea1 __ 

1
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açık görünce aldanmamakbğıma 
imkan yoktu. ı ... -----------~ 

Ben biraz memnun, biraz öf. · Zahire &atışı 
·keli: ıt-btu-llal--llcare--1-n--ublr--e-bo-nu-m-da--d-Un-1 

- Hastalarınızı tanımıyor mu· 
sunuz? 

Diye sordum. °' 
- Buraya yeni geldim. Onun 

için tanımıyorum. Bundan başka 
biraz dikkat ederseniz bu kaöının 
size benzediğini göı·ecekainiz. 

Çok doğm söylüyordu. Deli 
az çok bana benziyordu. Yüzüne 
bakarken gülmiye başladı ve de • 
diki: 

muamele ıtna (kilo) maddelerı 

Kf. P. 
Nn't: ED u 

Bufday '(yumupk) 7,22 

Kf. P. 

En '°k 
7,34 

.. (ıert) 6,15 6,22,5 
(kızılca) 630 7 ,11 

Arpa 
Çavdar 

M111r (aan) 
Tiftik (mal) 

Peynir (beyaz) 
Zeytinyat Eks. 

4,5 
5,12,5 

5,10 
72,6 

24,4 

53 

Sansar deriai çifti 2300 
Vartak derisi çifti 1142 

Kunduz deriıi ,, l 000 
Tilki derisi çifti 300 

Porsuk derisi çifti 600 
Çakal derisi çifti 180 
Tavgan derisi adedi 19 

4,10 

5J6 
72,22 

26,18 
56 

2750 

1300 
900 

700 
200 

25,5 

- tşte bunun için şapkanızı al
dım. Beni mazur göıiln. Buradan 
çıkmak için başka çare yoktu. Ba. 
şımda şapka göriince benimle a • 
lakah olmıyacaklar, bir davetli 
sanacaklardı. Ben de çıkıp gide • 
cektim. Ah, bunlar yok mu? Be • 
nim en müthiş düşmanlanm işte!'---------------= 
bunlardır. Beni buraya kapadılar, SALI 

yerime başka bir kı·aliçe koydu. Takvim ~ Şubat ~ 
lar. Bu asnmızın en büyük reza • _____ .. 2 Zilhicc 3 Zilhicce 

Jetlerinden biridir. Amma, merak 01111 dolUIU 641 6.40 
etmeyin elbette bunun bir sonu a11n tıatap ı 1,s4 J 7,S6 

d B&ba!I amuı 5 so ~.so var ır. Bir gün buradan çıkıp ge. otıe umua 12 2? 12 27 
ne tahta geçince hepsini yakaJata. lkln4I namua 15,31 JS,32 

cağım. Hepsinin hakkınchın gele- = ~ :~~ ~~·~~ 
ceğim. Yeniden tahta çıktığım za· ım.ıı s.oJ s.oı 
man sizi de unutmıyacağım. Şap. rdm pçen sanıer1 55 54 
.kanızı bana bir iki saat için bı. ••Tdm_kaJ_ ... _sanı_er1-.._..s.ıı_..__s.ıo_ •• 
raktığmızdan dolayı size borçlu • . 

B d b .... k .h l ISllMUI lt....,i yum. unu a en uyu ı san ar- ~ h• m· t 
la ödiyeceğim. .,. ır ııyı rosu Bu akşam saat 

20,80 da 

Marksizm Bibliyoteğinin 
9 numaralı kitabı çıkh 

MARKSİZM 
KALPAZANLARI 

Tip No. t - KERtM SADi 

Yazan: Hikmet Kıvılcım 

mnımıııuı 

!;! 
GECiKEN 

CEZA 

Türkçeye çeviren : 
M. Feridun 

--~----~----------~ 
Franaız tiqatroau 

bo§8.lttıl~r. Dav_et~il~r de _arkala • Türk elbise deposu 
nndan gıtmelerını nca ettıler. Ben 

HALK OPERE1'1 

Bu alqam aaa 
20.30 da 

Zozo Dalm11 
ve Kofinyotiale de gidiyordum. Bu hadiseden çok Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karıı

sarsdmı.tf,ım. Bir hasta bakıcı be- 11nda . 86 numarada aradıtır .. 11: yerli ve 
ni önliyerek . ecnebı hurr ve ısmarlama elbiıeler, 

n...-..3~- ı:";,, ba b palto, pardeaular, çocuk elbiacteri eh • 
- ~ .. au~ yan, U- nn fiyatla bulabilinlnlz. 

N!81) plhdsl Yeni çeıider gelmitir. Fıruttan iı~ 
Dedi. Arkası sıra gittim. Bir fade ediniz. (V. No. 13227) 

Clakika sonra oldukça tuhaf ~Öıil· Pe9ln ve v~realye muamele 
nen bir odaya girdik. yapllır. 

ŞEN DUL 

Pek yakında Hali
me - Bayader 

Gitc cUndllz açıktır. Telefon: 41819 

Fi&tlar: 35-50-60-7~100-125 

r lLoca: 400-300-500. --

[~--~E-K=~ ~-~=M=i= -~] 
imalithaııeler hangi 
şartlarla açılabilecek? 

tSTANBUL 1600 m. - 18 danı mu
ıikiıi (plik) 19 hab. 19,15 muhtelif p· 
liklar. 20 Çembalo ve xilofon ıolo plak. 
20,30 stüdyo orkestraları. 21,30 aon ha 
herler. Saat 22 den sonra Anadolu a· 
janıının ıueteler mahsus havadis ıer
visi verilecektir. 

BERLtN 356,7 m. - 18 küçük kon. 
acr H. Mullcr Schumann (baryton) ta· 
rafından H. Volf'un ''Lieder für Bari • 
ton,, ce Bodart'ın "Flömiıche tdyllen,, 
iıimli eserleri 19,30 k. 19 Münib 20,45 
orlccaaralar: 21,10 Emil Roosz 21,39 
Bernhardt Ettee, 22 Joıe Volf). 23 k. 
23,20 K<Sln'den nakil. 

BUDAPEŞTE: 550,5 m. - 18,50 
Erncıt Dohnanyinin idaresinde opera• 
nın orkestrası konseri 20 k. 20,30 ko
ro (Ciuıtav Şnitıel'in idaresinde körler 
korosu tarafından). 21,20 le. 22 karna· 
val &ecesi( kabare, ıen saat, balo caz.) 

BUKREŞ 364,5 m. - 12,35 - 13,30 
14,30 Marcu orkeıtrasr. 19,15 - 19,15 
plik. 20 k. 20,15 A. Radulezku tara • 
fından keman konseri. Bacb: Sonate Ci. 
Moll - Sitt: Konzerstütck. 20,55 As· 
ta Riss taganni ediyor. 21,35 sen fonik 
konser (stüdyo orkestrası). şef. Th. Ro 
galsky: Glinka "Russlan ve Ludmilla,. 
operasının uvertilrü, Mozart: Konzer 
tin C - iki piyano için: Neaga: karlı ve 
trnalı §Ubat; Thomas; Serana de, (aralık 
ı. 22,30 k.) Schumann, 1 ci senfoni. 23, 
15 gece konseri. (arahk a. 23,45 konuı· 
ma). 

ROMA: 420,8 m. - 18,15 hafif kon· 
ıer. 19,25 k. 2 l ,3S caz konseri. 1 danı 

müzili. · 

· MOSK.OVA: 1744 m. ._ 19,15 tar· 
kılı koneST. 20 k. 21,15 halk konseri 
den sonra muhtelif lisanda k. 

VARŞOVA: 1348 m. - 19 Soliltler 
konseri (plik) 19,30 k. 21,10 Polski 
radyonun senfoni orkestrası. (Marıel 

Put: ten uvertür Gardon Jacobı piyano 
konseri Garbiel Pierne Viyenuaz) 21,45 
konuıma. 22 "karnavala elveda,, (bil • 
yük orkesrat ve solistler) 24 konu§ma 
24,05 danı müziği. (plak). 

ViYANA: 506,8 m. - 20,25 muhte· 
lif memleketlerin danı müzikleri. 21,30 
ten yayım 21,40 karnaval milziği, 23. ko 
nuıma 23,10 karnaval karıırk konseri. 
24,45 konuıma 1 karnaval müğizi, plak 

ölçüler işi 

} 
Açılacak fabrika ve sanayi mü 

ıelerile uir yerlere konacak motör, 
bik, kaıan ve aair muharrik lcu 
cihazları için izin kAğrdı vermek 
belediye kanununun on beıinci ma 
ıine göre belediyeye verilmittir. B 
için belediye makine ıubetice bir 
matname hazırlanmııtn. Buna göre, 
hanıi bir yerde bir imalAthane aç 
iıtiyenler bir istida ile bulundu 
kaymakamlığa müracaat edKekler 
bir de plln vereceklerdir. 

Kaymakamlık evveli bu imalat 
.nin ıösterilen yerde açılmaaında ati 
ve sair bakımdan idari mahzurlar oh• 
olmadığını tetkik edecek ve evrakı bC • 
lediye fen heyetine cöndrecektir. 

Fen itleri müdilrlüğil imallthane 1' 
prlacak yerin ıehrin cclecek durumuıs' 
göre uygun olup 9lmadıfını, binıtııU' 
yapr ve yollar kanununa aykırı buluaoP 
bulunmadığı ve nihayet içindeki malll
ne ve elektrik teıiıatı ile sair tczılldr 
rın teknik bakımdan iyi olup olmadık • 
tarını araıtıracak, evrakı ııhbat itleri 
müdürlüğüne gönderecektir. Orası ~ 
imalithaneyi hıfz111ıhha kanununa ıll' 
re tetkik ettikten sonra neticesini yiı'1 

fen heyetine bildirecektir. İmalithıae 1 

nin açılmasında mahzur cörülüne k~ 
diıine iamlithane açamryacağı bildiriJr 
tektir. Mahzur görUlmezse açılma tı,r' 
cı alınacak, kendisine açmak izini veri• 
lecektir. İmalathane a!iıldıktan sonra feıt 
ve sıhhat müdürlükleri tarafından ye
niden bir kontrol yapılarak noksan!•' 
olup olmadığı incelenecektir. 

Belediye yangın bakımından bilha5 -
sa tehlikeli olan hususi imaltıthaneler il' 
hayat tehllkeııi bakımından tehlikeli " 
lan tesisatın ne prtlar ile kurutabile'e
ğine dair hususi bir talimatname dal'' 
hazırlamaktadır. 

iSPANYA MÜSKÜllT CIKARMAMIŞ 
. 1 panya hükfünetinin yumuı· ' 

ta ithalatçılarına perim yerme ' 
diği veya koofisyon temin etıne • 
diği şeklinde buraya akseden J1:ı• 
berler, Türk yumurla ihracatçı • 
lanm hayli telftşa düşüıınfu:tiL 
Türkofis yerinde yaptığı tetkik • 
lerle bunun doğru olmarlığım ati" 
laınış ve alHkadar tüccarlara bil • 
dirmiştir. , 

BiR HAFTALIK IHRACATIMIZ t .. , 
Son hafta içinde Çekoslovak " 

ya ile Almanya ve AmerikaY9 

mühim, ve Iskenderiyeye az nıil<• 
tarda tütün ihracatı yapılmıştır· 
Bundan başka Amerikaya tavŞS11 
derisi, Yunanistanla Suriyeye si " 
gara ihraç edilmiştir. 

Yeni baş müfettiş vazi- ISPANYOL MALLARI 
fesine başladı Gümrükte bulunan lspanyo1 

mallanmn ayın 29 zuna kadııt Ölçüler ve ayarlar baş müfet . ,. 
tişile beş miüettişe daha işten el serbestçe çekilebileceği diin ala " 
çektirildiğini yazmıştık. Yeni ba~ _k_a_d_a_r_la_r_a_b_i_Id_i_ri_lm_iş_ti_r. __ __ 
müfettişliğe tayin edilen Bay 
:Mahmut dünden itibaren yeni va· 
zifesine başlamıştır. Bay Mahmut 
kendisile görüşen bir muharriri . 
mize şunla11 söylemiştir: 

Vekiletten aldığım emirle 
Ankaradaki vazifemden ayrıl • 
dım; buraya aeldim. ilk vazifem 
merkezi lıtanbul olan Marmara 
bölgesi ölçüler ve ayar bat müf et
tİ§lik itlerini devir ve teslim al -
maldır. Şimdilik bu itle me91u · 
lüm. Muamelesi bitince makam . 
dan aldığım emre göre eıki mü . 

fettiılerden irhilal eden ycrlcı·e 
tayin edilecek yeni mesai arka • 
dqlarile baş müfettitlik · itlerini 1 
ted•ir etmek a$ıl vazifem olacak· 
tır.,, 

Haber aldığımıza göre vazife
l erine nihayet Yerilen müfettişler 
hakkında da müfettiş Kamıran 
tahkikat yapacaktır. 

YENi YOLLAR 
Bayındırlık Bakanlığı taraf111• 

dan beş senelik plan içerisinde 
yapılmasına karar verilen yol'a " 
rın demir hatlarına bağlanınast 
münasip görülmfüıtür. Bu suretle 
şimendifer hattın<lan uznk bulu • 
nan yerlerin h:ıt ile irtibatı teır.i.rr 
edilmiş olacaktır. llerde derll1r 
yolları ile bu gibi yerJer arasındtı 
kamyon da işletilmesi düşünill • 
mekteciir. Kamvonlar kövleri do ' 
taşacak ve eşy~ aldılcbin ~nra 
istasyona gelecektir. Nakliye il~ " 
reti gimendifer naklive ücretıerı ' 
le b;r:ı her alınacaktı~. ,/ 

UFORUKÇULO IDDIASI ' 
Emine i~minde biri, üftirüMn .. 

lük yaptığı iddiasile polisçe Tüzi' 
ye göndertlmiştir. Genel snva111:ıt1 
lık, Emine hakmdaki tahkikatıf1 
derinleştirilmesini üçi.incH sorgt~ 
hakimliğine havale etmiştir. 
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i Şehirde tetkikler • 1 · 

lJ - VAK 1 T Kütüphanesi Moda Mecmuası 
niversite talebesi nasıl1 

yaşar ve çalışır? 

Vniverıite talebcıinclen bir kıımı muhtelif toplantılarda. 
1 

~"llkir, ünivenite ve yüksek mektep) siyonlarda oturınağa mali vaziyetleri 

111 
bc.i nasıl yaşar: tahsil hayatım na- müsait olmıyan en fakir talebe kütle • 1 

>'it &tçirir? Bu tarzdaki talebenin yaşa· sidir. Bu kütle diğer gruplara nazaran 
....__ tartlannı araştırmak ve bunların daha geni§ mikyastadır. 1 
~tnıı anlatmak i~in aralarında bir Bu fakir talebelerin bir kısmı da rned 
ttldıt yapmağı faydalı bulduk. rcse odalarında yap.makadırlar. Bilhas-1 

~ Aııadoludan, buradaki üniversite fa. sa Fatih civarındaki medreseler. üni ·ı 
.;.._ttltrine ve yahut yüksek mekteplere versitc ve yilksek mekteplerin fakir ta
~tk i~ bir çok lise mezunu gelmek lebesile doludur. Bunlann ihtiyaçları 
~: Bunlann içinde fakir olan talebe, çoktur ve bu ihtiyaçlannı temin etmek 
'trtt ~de yatı mekteplerini tercih edi· i.çin de paralan yoktur. 1 

· Pabt yüksek yatı mekteplerinin ' Bu kısım talebe, medrese odalarında 
~ dar olduğu için, fakir talebe- pek basit denecek derecede, hatta se • 1 
~r laamı, bu tarzdaki yatı mektep· falet içinde çalı§tnaktadırlar. Medrese 
)\l ginneğc imkan bulamazlar. Bu odaları sıhhi olmadığı için, burada bir, 
~&den keneli paralarile üniversite. fa • kaç &ene ya§ıyan talebe araıında, roma· 
., telcrinc, ve yüksek mekteplere de • tizmaya bile tutulanlar bulunuyor. Ay·' 
~ ttrneğe mecbur kalırlar. ni zamanda bu tarzdaki taı medrese c• 1 

~ Universite talebesine mahsus talebe dalarım ısıtmak pek güçtür, bu gibi o- ı 
~ du. Fakir talebeyi içine alacak ka • dalarda bir kaç talebe beraber yattığı 
~enit değildir. Fakir olan, bir sok halde, bir soba yakabilmek için odun 1 

ltt, k mektep talebesi vardır ki, bun- ve kömür tedarikinde mü§külit çeki • 
b • \lcu.ı pansiyonlara yerleşmek mec· yorlar. 
"'tlltiyctindedirlcr. Diğer taraftan üni - Yiyeceklerini kendi kendilerine piti·, 

l'lite ve yUksck mctkep talebesinin renler de vardır. Çünkü en ucuz lokan•' 
::!"ilin~ devam etmek i.çin hangi şart· taya bile gidecek paralan yoktur. 
~ ~bı olduğunu da bır kaç kısma a- Medrese odalarında oturan talebe a· 
··•ıııag lazımdır. rasında, tahsil devresini mü§külat için· 

... 
Kütüphanenin küçük moda aalonunda yalnız "BEYER,, moda mecmuaları Jeğil, Franaız, ln-

giliz, ve Avuıturya moda ve elitleri mecmuaları da vardır. 
Moda iılerinde Avrupadan ileri giden · Arjantinde çıkan mecmuaları da bu ıalonda görebilir· 

sınız. 

" B E Y E R ,, in yeni 350 parça muhtelif mo~a ve el i,i mecmualarının dil yolda olduğunu 
bayanlarımıza müjdeleriz. 

VAKiT yurdu: lstanbut - Ankara caddesi. Telefon: 24370 "vf.t - Bunlardan hır kısmı, üniversite de geçirenler çoktur. Hatti bunlann a
~ r&kseFme1ctcp1ciin yab mımıann. raunda, para kazanmak için tahsilini 

Plraaız olarak yer alanlardır.. yarıda bırakanlara da çok teaadUf edil·l~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••m•••lli' 
1 

2 - İkinci kısım da, ailelerinden ge· mctkedir. Medreselerde üniversite tale· -------------------------------------------

~'Para ile iyi bir surette tahsiline de- besinin bir §ikayeti de 'az lambasından· ••!1!11••••••••••••••••••-============================:=:=: 
ctrneğe imkan bulanlardır. dır. Bu medrese odalarına henüz elek • ç k ı • • 1 1 

~ - UcüncU kısım orta halli tale • trik ginnemiıtir. Talebe, gaz limbaaı • • • • 0 C U ar • • • ı Ç 1 n • • • 1 
dir. Bunlar Gedikpaga, Nuruosma- nm ı§ığı altında, gtlçlUkle saJIJDUlkta • ========================•••••••••••••••••mılııiliJ:'I ~~ lt"bi, semtlerde ucuz talebe pansi- dır 

~lllll'ltıda ayııyabilmeğe muktedir o - Onivenite talabesini bu medrese 
0

• Gu·· zel bı·r oyuncak nasıl yapılır?. 
• bir gruptur. dalanndan kurtarmak ve onlan talebe _ 

~Dördüncü kısmı da bu gibi pan- yurtlanna almak gerektir. 

~-----------------------------------------------~ 

' KONFERANLAR • va lstlklil 

Modeli ince bir mukavvaya ya pıştırın . Sonra her parçayı, ayrı ayrı kesin. Dah<:. GOnra S hartıle 

gösterilen par~larr oyun. Kulübe

lalulAp 
biin şehrimizde ilk konferansı 

Levent verdi 
Bay 

Agah sırrı 
\\ ?urdun her yanında inkılap 1 
~ :İsti.klil mevzuları etrafında 
~ llferanslar verildiğini yazmış -

lil nun şehrimizde ilk konf eran • 
tir ~ay Agah Sırrı Levent vermiş
te • llay Agah Sım bu mühim kon 

tansa şöyle başlamıştır: 
S..J'gı değer dinleyicilerim; 
~ . 
~ Konferansımızın mevzuu ı 
" .P olacaktır. Türk milleti bü.

1 
itıl....~ hayrelte bırakan bir 
~~p yaptı. Her milletin tarihi! 
... ~illetin hayatı üzerinde derin 
~itler yapmıf bir çok inkılapları 
~er. Fakat hiç bir milletin 
~ br bizim inkılabımız kadar 
tı... ı, tuurlu ve güçlü olmamış· 

th... (),!~ bir inkılap ki, ne yalnız 
):,~,ne yalnız ıoıyal ve ne de 
-"'Qrz ekonomiktir. 

~~milletinin bütün varlığı· 
"'-t değiştiren maddi ve ma
~ 1-ntmı yeniden yuğurup 
'I. cla._ çıkaran bir değiJiklik • 

~ 

Bir cümle ile bu inkıli.p Tütk 
milletini kölelikten insanlığa, vah 
§etten medeniyete ve batı bot kit· 
leden millete götürmüttür .•. 

Bay Agah Sım bundan sonra, 
kitle millet arasındaki farkı izah 
etmiş, inkılabın tarifini yaptık .. 
tan sonra inkılabımızın nasıl ol · 
duğunu tarihi misaller ve farklar 
getirerek anlatmış, Tanzimat ve 
~1eşrutiyet inkılaplarını bunlann , 
hedeflerini ve ne yapmak istedik- 1 

lerini, buna mukabil ne yapabil . 
diklerini işaretten sonra cumuri · 
yet inkılabını doğuran hadiseleri 
birer birer göstenniştir. 

Hatip, cumuriyet inkılabını ta
kip eden diğer içtimai inkılaplan 
&. izah ettikten sonra sözlerini 
şoyle bitirmişti: 

~----~~----------------~-----------------------------

"- Türk milletinin bu kadar 
dii§kün bir yoklukla bu derece iiaı-
tün bir mevkia çrkmaaı bütün dün ... "" ıs .. 
yanm hayret ve ibretle gördüğü i ...,, '' ii •6e 
hadisedir. lıte bütün bu noktalar•! .., ~ •:, 
dan Türk inkılabı bütün cihana ~ • se 19.,.. ~ 

örnek olınJY.a liyıktır.,, l .. -_ ~-·-~--6-·----------------···iiilili-...;;.m 

nin çatı ktsmına ait kısmı bükuı'l, 
A. B, C iı}arctli kısmını büktükten 

sonrn kulübenin ayak· 
ta olduğunu gornrsıı -
nüz. Daha sonra askc--
ri çıkararak kuliibcnin 
kenarına iliştirin, ve 
tüfeğini de kesip eline 
verin. Guzel bir oyun. 
cak yapmıs olursunu~ 

-f~~ 

Güzel bir 
eğlence 
Çocuklar eğleniyor. ha~· anat 

bahçesinde i~ri bir \akıt geçiı iyor
Jardı. Derken içleı:nden biri bir 
hayvanm :'utma bindi. Resimde, 
haYada duruyoıınus gibi gördü • 
ğünüz çocuk hayvanın sırtındadır. 
Bu hay\1an nerededir? Bunu öğ • 
renmek için bir rakamından baş • 
lıyarak iki)·e, ikiden üçe ve l•ö;ı; • 
lece ta sonuncu rakama kadaı çiz. 
gi çekiniz. O zaman bu çocuğun 
hangi hayvan sırtın~a olduğunu 
anlarsınız. · 

• 
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~'alkevlerinde f Ankaramız 
ı ı Bir lngiliz mecmuasında 
1 . hükumet merkezimizden 

bahsediliyor 

Ad~c~·:.ı Halkevincie yaprlat\ törende: 
Recep Pefıe1 , sağda Bay Nafi Atuf söylevlerini veriyorlar. 
ğıda: T op!antıda bulunanları gö rüyor.sunuz. 

BÜTij. iı YURD eiiyu··K er·R BAYRAM / içtimaı yardım şubesi menfaatine bir 
lıı l1 U • balo, Bergamada da halk şarkdan kon• 

KUTLULADI seri ve bir balo verilmiştir. 
Halkevleri kuruluşunun yıldönümü Tekirdağ: Edirne, Antalya, Mara§, 

memleketin her tarafında halka büyük Ş. Karahisar, Malatya. Zongı:ldak. Ay
vc heyecanlı bir bayram yaşatmış, genç dm, Eski~ehir, Muğla, Elbistan, Milas 
I:k inkılap ve millet duygularım büyük ve Si:rt halkevleri bayramını büyük bir 
coşkunlukla izhar etmiştir. Memleketi· tezahürle kutlamış, halkevlerinde top
mizin her tarafında, halkevlerinin ku - !ananlar yurdun Ulu Önder~r:e sonsuz 
cağında yetişen gcn~ler temsiller ver • şükranlarrnr bildirmişlerdir. 

mişler, konserler tertip etmişlerdir. YENi HALKEVL(lf MİZ 
Sinop gençleri "Uyanrş., piyesini, 

D . ı· 1 . ur. k .. e "Şe enız ı genç erı ı::.rgene on v -
ria mahkemesi" piyeslerini oynamrşltr• 
dır. Devrckte ve Konyada cla "Beyaz 
~allft"\man., piyesi sahneye konmuştur. 

isrıı.rtada bu b:ıyramr kutlularken 

Ticaret odasında 

Halkevleri bayramının değeri yalnız 
bir yıldönümü olmasında değildi. Çün
kü o gün yurdumuz 33 halkevine daha 
kavuştu. Ereğli, Düzce, Harputta bü -
yük törenler yapılmıştır. 

Metresi anlatıyor 

Yann oda sandığı mese- Yahudinin düşüp boğu1-
fe<; tekrar görüşülecek duğu tespit edildi 

Köprünün Kadıköy iskelesin . 
de bir ihtiyar Musevinin cesedi 
çrktığ'Inr ve morga kaldınldığmr 
yazmıştık. 

Zabıta tarafından yaprlan ara~
tırma neticesinde ihtiyar musevi -
nin Galatada Kemer altında Yon· 
ca sokağında 18 numaralı evde 
Vida isminde bir kadınla beraber 

"Sphere,, isimli İngiliz mecmu
a31, son nüshasındaki en iyi sa
yzf alarırır "Türkiyenin yeni hüku
met merkezi,, serlevhasile Anka
r.l.ya tahsis etmişf r. 

H. D. Shepstone imzalı bu ya· 
zzda, "Ankara kendini dünyanın 
en yeni hükumet merkezi d!ye ilan 

debilir. Aynı zamanda dünya· 
nın en eski §ehirlerinden de biri
.-Jir.,, denilmektedir. 

lr.g!liz muharriri, modern ve 
gittikçe hayat' yeti artan bir bü • 
vük §ehir olan Ankaraya derin 
bir. meftunluk göstermektedir. 

Modern mimarisi ile evlerini, 
iyi aydınlanmış caddelerini, mey
danlarını, bahçelerini, heykel • 
lerini ve abidelerini, iyi giyinen, 
çak iyi yeti~miş, nazik insanlarını 
takdirle yadediyor. 

Ankaranın hükfunet merkezi 
olmadan evvelki halini anlatarak, 
bu fehrin uyur gibi bir halde, 
dar, bakımsız sokakları ve iptidai 
evlerle dolu bir eski alem şehri 
olduğunu aöylüyor. 

İngiliz muharririnin yazısı, 
Ankaranm bütün yeniliklerini, 
istatistiklerle anlatmakta ve hü • 
kumet merkezinin lstanbuldan 
Ankaraya, küçük Asyamn göbe
ğine nakledilmekle hem stratejik 
bakımdan ehemmiyetli bir mevki 
işgal edilmiş olduğuna işaret ede
rek şöyle bitirmektedir: 

"Ankara, yalnız lstanbulla de
ğil, Karadeniz ve Akdeniz liman
lariyle de direkt demiryollariyle 
bağlıdır. Evet, hükumet merke -
zinin latanbuldan Ankaraya nak
ledilmesile lstanl:iul §ehri müte M 

essir oldu. Fakat İstanbul tarihi 
bakımdan gene büyük bir liman 
ve şehirdir. 

Bu değişiklik neticesinde Türk
kiye, hiç şüphe yok ki çok daha 
sıhhatli, kuvvetli, ve istikrar sa
hibidir.,, 

Mektepli kızlar 
(Ustyanı 1 incide) 

tılar yaparak bazı maddeler tes -
bit etmiş ve onları her okul kendi 

Kllltllr ltlerl 

Sanat okulJarında 

Öğretmen ve staj yerJiğe 
tayin edilenler 

San'at okullarına alınacak öğ
retmen ve stajyerlerin imtihanla
rı geçen ay Beyoğlu Ak~aın Kız 

San'at okulunda yapılnu~, sonucu 
Bakanhğa bildirilmişti. 

Bakanlık imtihanda kazanan 
talebeyi şehrimiz San'at okulla • 
rına öğretmen tayin etmiştir. Ta • 
~'in edilen öğretmen ve stajyerle
rin adları ~unlardır: 

Beyoğlu Akşam Kız 8an'at o -
kulu moda stajyerliğine Gi.ilseren. 
Ush.iidar Aksam Kız San'a.t oku -

' 
lu çamaşır stajyerliğine Vasfiye, 
Moda stajyerliğine Mazhar Meh
met, biç:ki dikiş stajyerlii!ine l\Iü
nevver Hüseyin, biçki dikiş staj · 
ycrliğine Mankrbet, Ayşe, Oski.i ~ 
dar San'at okuluna öğretmen nam 
zetliğine Hikmet, Selçuk Srın'at 
okulu çamaşır stajyerliğ inc Hati
ce, Akşam Kız San'at okulu mo -
ela stajyeı·liğine Mücella, Selçuk 
San'at okulu biçki diki~ stajyerli
ğine Meliha Ahmet, A k~aın Kız 
San'at okulu moda stajyerliğine 
de Münevver Naim. 

Doçentler ne vakıf 
imtihan olacaklar? 
Üniversite kurulurken türlü 

fakültelere bazı doçentler alın • 
mıştr. Bu doçentler o zamanki ta. 
limatname mucibince üç yıl sonra 
bir imtihandan gcçıneğe mecbur 
tutulmuşlardı. 

Şimdi bazı odçentler Üniver · 
site kurulduktan üç yrl sonra im
tihan vereceklerini bazıları ise 
Üniversiteye girdikleri seneden 
itibaren üc sene calrstıktan sonra 

~ - . 
imtihan vereceklerini ileri siim1ek 
tedirler. Meselenin Kültür Bakan· 
lığından sorulmasına karar veril
miştir. 

Yazı tedrisi hakkında 
ilk konferans ya.,.ın 
tık okul öğretmenlerine yazı 

tedrisatr hakkrnda iki konferans 
verileceğini evvelki gün ya~ınıŞ
tık. Bu konferanslardan birincisi • 
ni kursta yazı lersi veren ispekter 
Bay Feyzi yarın Üniversite kon · 
ferans salonunda saat 14 de vere

Ticaret Odası meclisi önümüz
deki ~arşamba günü toplanarak 
kambiyo müsaadesi istiyen tüc -
carlarrn vaziyetini görüşecektir. 

Bir miiddct önce de yazdığımız 
gibi tüccarların kambiyo miisaa • 
desi için müracaatla11 vaktile Ti
caret odası idare heyeti tarafm -
dan tetkik edilirken, sonradan mü 
racaatlarm Ticaret odası meclisin 
den geçmesi lüzumlu görülmü13 -
tü. Oda bakanlığa yaptığr bir mü-

talebesine bildirmiştir. cektir. 
oturduğunu tesb!t etmiş, kadın Terbiye işinde ana babanın Bu konferansa bütün ilk okul 
sorguya çekilmiştri. değerli yardımları her zaman en öğretmenleri çağırılnuştrr. 

racaatla tüccarların sık sık müra -
caatları karşısında meclisin de 
sık sık toplanması icap edeceğini 
ileri si.irerek, kambiyo müsaade -
sinin gene idare heyetince tetkik 
edilmesini istemişti. Bakanlık bu 
hususta henüz bir karar veııne -
rniş olduğundan Ocla meclisi, tüc
carların müracaatı fazlalaşınca 
içtimalar yapmıya başlamıştır. 

Vida, 72 yaşında olan dostu kuvvetli dayağımrzdır. Bu işde 1ldnci konferans on beş gün 
:i\faycrin dilenerek geçindiğınin, bütün ilgililerin yardımlarım biz· sonra Bayan Hüviyet Bekir tara . 
bilhassa zengin yahudilerin kem- den esirgemiyeceklerine inamyo- fınd~m gene Üniversitede verile . 
clisine para verdiklerini söylemiş ruz. Bu inan dolayısiledir ki top • cektir. 
ve demiştir ki: lantılar yapan heyet verdıiği ka - •• ., 

"- Mayerle iki senedenberi rarlar arasında sizden aşağıdaki ogretmen/e1e zehirli gaz 
oturuyoruz. Her sabah sinagoga şeyleri dilemeği dü~ünmüştür: konferansı ver İ/ecek 
gider, oraya gelen zenginlerden 1 - Çocuğunuz sinemaya gi • Kültür Bakanlığı bütün lise ve 
para toplar, eve dönerdi. Evvelki decekse yalnız değil ya okul ile orta okul fizik kimya öğretmen . 
gün erkenden çıktı. Bir daha dön- veya velisi ile gitsin, yolda söz lerine Eminönü Halkevi salonun
medi. Arasıra sinir buhranı geçi - atarak kendisini küçük düşürmek da yakrnda bir zehirli gazlardan 
rirdi. Parasızlığın de bunda tesiri isteyen erkekler olursa size ve korunma kursu açacaktır. 

Habeş akıncıları 
· de) (tistyanı 1 ncı 

de knin \Vitite noktasrnd· 
ki umumi karargaht.an, cuma d 
nü Habes'stanla Erıtre arasrıı ' .. ,.raı 
ki hudut hattını teşkil eden u .. 
le nehri istikametinde iki kol go 
derdiğ~ni söylemiştir. Bu koll~ 
avdetJer:ndc, on beş mühinl~ 
deposu, otuz hücum ~rab~sı; f 
kac kam von tahrib ettıkler nı . 
kat e~ir ~lmadıklannı bildirnı1' 
lel'dir. Akm çok itina ile hazırJll 
m1f' gibi göri.inmeh.iedir. 

~ ~ 
Habeşlerin zayjatr az olnl~. 

tur. Habeş a::kerleri, Adua • A ~ 
rat - Aksım1 hattı arkasma Hk 
fa oah ak girebilmi~lerdir. Bıı ~ 
km, Adisababada,. Gojam vi,la~ 
tinin impara~or n1 ~yh.inde ıs't 
halinde oldugunu ıddıa eden . 
talyan hahcı lerine bir cevap gı 
telakki enilmektedir. 

tT AL YANLARA GöRE 
VAZIYET ~ 

Roma, 21 (A.A.) - Ambtı 
l:ıginin pek yak1ncla zaptcdilec 
iH kanaati mevcut oln1 akla be., 
l)er bu henüz teyid cdilmenıc~ 
tedir. .

1
, 

Diin hic; bir bild:l'ik neşrcdı 
m1.; ın iştir. • ~ , 

TigTe cephesinden hiç bır }1 

her almman11!'tır. 
1
• 

~ ]i 
Roma, 21 (A.A.) - 13•1 

maralr resmi bildirik: d". 
h . 1 . ' ı; Eritre cep esme en ı~ ara 

ğer bir ~ey yoktur. dec 
Somali cephesinde, ora , 

bölgesinde bir takıın jstikşaf ı:ıı, 
1 • .. p)"lr. reketleri ve Gcs~r0 PP 1 n uı 

. t. ,ıs~ ôe kedf bir tayyare faalıyc ı 

dır. 

A1man 
Tayyareciliği 

O . ·ı"i ( /it )lifi ı I uu·ıı , 

1 · b' · t 1 ,c:ıe da düşmanca 11ç .r nı~e . Jt:~ ı\ 
nıediklerine kanaat getırdını..;tl" 
ınan zimamdarlarının en az ı;. 

dikleri şey, milletlerin sav~~~ 
bir gayede birleştiklerini ve Fr·1

1
, 

sa lngiltereye karşı düşman ° 
duklarrnı görmektedir.,, ~, 

Lord Londonderry Alınarı ı:ıJ~ 
keri tayyarecil:ğinin inkişafı!l~' 
O'örülen sür'ati bilhassa zikred Jc 
/;:> 'fll• 
rek te~kilatm kuvveti sayesı t 
dünyaı~m en büyük hava ku,.,·c 
olabileceğini söylemiştir. ~ 

TETKİKAT İÇİN BİR AMERİKALI BAY~~ 
GELDi 

.Jef 
:Memleketimizde ~ki eseı r 

1 .. d" j\111 tetkikatı yapma \ uz ere un bi< 
rikadan l\fargiıit Buç adında 
Bayan gelmiştir. d~ 

Şehrimizde bir hafta k~., 
'd ı-tı . kalacak ve Adanava gı ece~ ·j, 

l\fargarit Burç krndisile ~ô.1~~, 
~en bir vazıcımıza ~unları so) . . 
mi~tir: , 

Çarşamba günü yapılacak içti
mada bu müracaatlada b"eraber 
oda sandığı meselesi de görü.şük· 
ccktir. Haber aldığımıza göre o -
da sandığı meselesi henüz bir so
nuca bağlanmış değildir. Yeni 

umumi katip bir fonnül bularak 
halletmek üzere tetkikatmr geniş. 
letmektedir. 

vardı.,, okul direktörüne haber vermek Bu kursa. bütün fizik, kimya 
Tahkikat clerinle~tirilince l\fr:- suretile korunınağı iş edinsin. öğretmenleri devam edeceklerdir. bulacağırr:a eminim.,, 

yerin Kadıköy iskelesi civarında 2 - Kardeşten başka en ya · Öğretmenler burada gördükleri -----------~ 
dilenirken ayağmın kayarak de- kın akrabası bile olsa genç erkek- dersleri sonra diğer öğretmenle . KEMAL EDiP ANKAR~;i. 
nizc düştüği.i ve bu suretle boğul - lerle sokakta konuşmanın başka· re ve talebeye de öğretecekler - GITI'l - !(iiltür Bakanlığı 1t~· 
duğu tesbit · edi imiştir. Ü zerin cl e Iarm da uyandıracağı kuşkuyu ak- dir. zcl o kullar yar dire ktörJüğün•.P , 

·"- Memleketiniz ilim no!~,. 
sından bulunmaz bir hazine bİ' 
Ti.irkiyede kalacağım ~ısa. ,Jef 
müddet içinde ç.ok değerh şe~ 

İNKİLAB VE İSTİKLAL KONFERANSLAR! 

çıkan nlifus kl\ğıdmın ıslanmış ol- lmdan çıkannasın. Diğeı· taraftan belediye doktor yin edilen tedrisat ispekterlc~ l~ 
ma.~ı da Mayerin düşerek boğul· 3 - Okula gidip gelirken ba. Iarma açılan zehirli gaz kursu i . den Bay Kemal Edip An~:ıı:1 
duğunu göstermektedir. şmda belgeli kasketi ta§ısm, po - kinci dersi yarın Etıbba odasında gitmh;tir. 

KIRILAN CAMLAR - Be - lis arayınca başında belgesiz kas· gene ayni profesör tarafından Ye· ----------
yoğlunda Bozkurt caddesinde 11 ket ta.5ıdrğı için karakola düşme- rilecektir. 

Halkevleri bayramile beraber nuınaralr evde oturan G ya~mda sin. 

inkilab ve istiklal konferansları- Vangel camlr kapıyr ar-arken cam- 4 - Güzepiği: Türk kadrnlrğı tırnaklara oje ve saire sürmek gi. 
na da devam olunmuş, 23 şubat lar kırılmış, ~ağ eli kef'iJmiştir. seciyesinin en a~ık alameti olan bi temayüllere hiç iltifat etmesin. 

pazar günü Amasyada ve Merzi- teırıiziikte, sadelikte, vakarda a - Hu maddeierin sağianmasınri:ı. Sabık Haeeki baaiane.si daniıiY~ 
fonda Doçent Kerim Ömer, Bün- saylavı Cevdet Kerim lncedayı rasın, hele uzaklardan gorunen okul ile elele çalışmanızdan ço - mütehm"' 

1

, 

yanda Avukat M. Hıfzı Gözü bü- inkilab mevzulu birinci konfer~- çığırtkan renklerle yüksek ökçe
1 

cuklarrmız hesabına büyük iyilik- Laleli Lutiif apartrrnanı saat 4 • 

yük, Dün de Zonguldakda~S~in_o~p~-sı_n~ı-v_e_r_m_i~şl_e_rd_i_r_. _______ b_il_e_zi_k~, _ı_d_:ı'p_e.:_' _:g:_e_r_d_a_n_Ir_k_t_a_:ş_ın_rn_l_:<':_I_e_r_u_n_ıa_ı_·ı_z.:.:.,,~---------k_a_da_r_t_e_ıe_Io_n_:_2_2_4_59~------

Doktor 

Hüseyin Usma0 



Oıküdar icra rne\1'urlujundaıa: 

ÜLKEMİZDE 
Tanıamma ehlivukuf tarafından 1360 

lira kıymet takdir olunan Maltepe me
zarlık caddesinde 299: 10 No lu maa 

Istanbul limanı sahil sıhhiye 
nterkezi satınalma kom;syonundan: 

Kocaeli 
köyleri 

ilbayı Himit 
dolaşıyor 

hi\hçe bir bap hanenin t•ronmı satıJ pe- t - Anadolu Kavağı tahaffuz haneıinin birinci pavyoman 
ş;ndi:-. Müşterilerin kıymeti muhamnıc· miri yapılan ketif mucibince açık · ekıiJtme ile tamir ettirilecektir. 
nenin yüzde yedi buçuk nisbctindc pey 

Ke9if bedeli 2060 liradır. · akçelcrı vermeleri lazımdır. 
2 - Bu iıe aid prtnameler ve evrak ıunlardır: Rüsumu delliliye müıtcriyc aittir. 

MezkCır hane 1000 bin lira mukabilin . A - Eksiltme ıartnameai, 
c!e ipotektir. B - Yapı iti fenni 9artnameıi, 

kandıra kahvesinde- Çıl,rık1ar - Göç
men:er yerleştiriliyor - Yatı oku~u 

Arttırma şartnamesi 10-3-936 ta - C - Ketif cedveli. 
ril':inc miisc.dif salı giinü divanhaneye 3 - lsfyenler bu tartname ve evrakı parasız olarak lstanW 
talik edi!ecc!<t.r. Birinci arttırması 25 Sahil Sıhhiye Merkezi levazımından alabilirler. 
-3-936 tarihine ınüsadif çarşamba 4 - Ek•iltme 13 mart 1936 cuma günü saat 14 de Galatada Kara 
günü saat 14 den 16 ya kadar Üsküdar Muıtafa paıa ıokağmda lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Sa• lzmit, (Özel aylarımızdan) -ı 

~andıra, kalın bir siı bulutunun 
ıçinden birdenbire sıyrıln·erdi. 'ı 
ZaN.anln kararını§ ahıap çalıların 
araıından yükselen ak ak evler,! 
hu katıksız Türk ülkesine garip 
bir rüzellik veriyordu. Çok yer
leri aenit ve çamursuz yolları, 
bafka tehirlerde pek de görülmi
Yen bir manzara ç:ziyordu. Cana 
Yakın bir yosma gibi insanı ken -
diıine bağhyan Kandıra, gece, 
Yıldızsız karanlıklara gömülmese, 
•uıuzJuktan uzun uzun derd yan
lllaaa, muhakkak ki, yaıamak 

fartlarmı içine toplamı§ bir belde 
olurdu. 

Valinin incelemeleri: 
lzmit valisi B. Ham·t Oskay, 

kandıra gezisine beni de beraber 
almak kibarlığını göstermişti. B. 
Oskaym bu gezisi, Kandıranın 
kaTkınmaı;ı yönünden çok önemli 
idi. Türk vatanının eski ve verim
li bir par~sı olan Kilnclıra, ya
zık k", fak'.r kalmış bir şehrimiz
di. Zengin ormanları, bereket
li topra~ı ve türlü türlü ürünleri 
ile çok tanınan Kandıranın bu -
Rlinkü ekonomik durumu hiç de 
lıoın. ı· <ler c!eğil<li. Tevekkül ve 
kadere inanarak yerinde saymak 
buaiinki.i ileri Tür kiye hududları 
içincb olmazdı. 

Kahueıleki ya~lı in~rnfor: 
Vali ilk önce bir lmhveye git

M İ _' İ Bu yeni zarn:ın Ti~rkiyesin
d ", ealti zaman Türkiyesinden 
kal 'ı' bir kahveydi. Kırçıl sa -
ha1 1ı liıtiyar!ar, Cümhuriyet va -
l ainin ka:1ve) e girişiui hayretle 
k,r r'•rorlar ve bu hayretleri li.h-
:-- dl h:-yr:uı]ı!:a, 
l;yorc;u. 

Vali: 

saygıya çevrı · 

- Mcı lıaoa, na!ıl:unız? 
Demişti. 
Yanık, kalın çizgiJi esmer 

· · ·1:ı:erde tallı bir tebessüm dalga
!<,nıyordu: 

- Merhaba, iyiyiz .. 
Dikat ettim; herkesin bir der

di vard! ,. : herkes;n derdi bir nok
tada birleıiyordu: 

- Ürünlerden tam bir randı -
inan almak? .... 

Kandıra ketenleri: 

Çıkrılıçı bir delikanlı: icra dairesinde yapılacaktır. Arttırma t a1m Kom"ı•vo -' ! k t . . . , ın a "~ nuntta yapı aca ır. · Keten bükülen çıkrıklarm yn 
pıldığı bir eve gidiyoruz. Buı n· 
da genç bir delikanlı çalıtıyor. 
Bu çıkrık, Hind milliyetperveri 
Gandinin çıkrığma benzemiyordu. 
Her parçası ba,ka baıka ağaç -

lardan yapılmıf, ufak, küb:k ( ~) 
bir feydi. 

bed~lı kıymetı muhammencnın ~o yet- .• . ., • • • . , • 
miş beşini bulduğu takdirde üstünde bı· 5 - Ek:ı.tmeye g r:?bıımek çm ısteklın•n 154 hra 50 kurut mu· 
rakılır. Aksi takdirde en son arttıranın vakkat lemınnt vermesi ve bundan· batka a~ağıdaki \'esikaları .... 
t:ıahhüdü baki kalmak üzere arttırma termeıi lazımdır. 
ıs gün daha temdit edilerek 9-4-936 A - En ıı.z üç hin liralık buna benzer it yaptıjına dair lıtanMI 
tarihine müsaclif perşembe günU ayni Nafia Müdürlüğünden taad=kli ehliyet veıikuı ve mühendiı miırar 
saatte icra edilerek en çok arttırana i- oldujuna da·r ticaret odası veıikası ıöıtermeıi lazımdır. (1019) 
hale cctikcektir. 2004 No. lu icra ve if-

Al. bir "Yatır,, olsa: 
Kandımnm zengin ormanları 

var. Fakat, ne yazık ki Kandıra 
ormanları baltanın kahrına uğra

mıt bulunuyor. Yol boyunca gör
dük ki, nerede bir mezaTlık var
ta, orada ıöklere tırmanmak isti
yen ai;açl:n yüluelmi,ti. Söyle -
diler ki (Yatır) olan yerlerde a

ğnç kesmek günah sayılırmış. 

tas K. nun 126 ncr maddesi muci -
bince ipotek alacaklılarla d.ğer alaka· 1 ·~1enbtu .-cıedlyeeı tlanıarı . 1 
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin .. _ ----------------------------
gayri menkul üzerindeki hakları ve hu 
susile faiı. ve masarife dair olan iddia-
larını evrakı müsbitelcri ile birlikte ni-
hayet 20 gün zarfında icra dairesine . .. . . 
bildirmeleri ve aksi takdirde hakları ta- Y eplkoyde Şevketıye mahallesınde 
pu sicili ile sabit olmıyan alacaklılar sa· Yetilköy parkı içinde yazlık gazino 
tış bedelinin paylaşmalarından hariç yerı. 

kalırlar. Köprünün Oıküdar iıkeleaindc 

_ Ketke, diyorduk, yurdun vadı mahsusasına tevfikan hareket etme Vefada Molla Hüarev mahaUesin _ 
h ·· ·· t l d d b teri ve daha fazla maliımat almak isti-

Alakadaranın icra ve iflas K. nun me- 33 - 66 numaralı dükkan. 

er yonu ya ır o ay 1 a u canım de Kovacılar sokağında yeni 83 
l k ·k d b .ı "d" yenlerin 93411634 No. lu dosyaya mü -

ağaç ar o ·ün en u"nnmıya 1 1
• No. lu Ekmekçı· batı Ahmet pa•a racaat etmeleri ilan olunur. ~ 

Gö~menlerin iskanı: (V. No. 13857) medresesi. 
Vali Hamit Oskay, göçmenle· 

------------- Beyazrdda Cümhuriyet caddesinde 
rin iskan itleri!e de bir haylı meş- ZAY! - Usküdar maliye ıubeıindcn eski 28 yeni 142 numaralı dükkan. 
gul olmuştu. Bunların bir an ön- 616 liva numaralı cüzdan ile maaı al - ' .. • • 
ce müıtahıil bir hale konulmaları maktayım. Tatbik mühürümü zayi et • Beyazıt Cumhurıyet caddesınde ye
için çok değerli bir genç olan il- tim; yenisini alacağımdan eskisinin hülc ni 56 No. dükkan. 

Senelik 
muhammen 
kirası 

108 

300 

200 

7:? 

Muvakkat 
teminab 

8,10 

22,IO 

ıs 

140 

4,IO 
b B Ş k.b d' kt0 fl mü yoktur. (V. No. 13884) 

çe ay . e ı e ıre ı er Yukarıda ıemti, senelik muhammen kira11 ve muva~kaı lemiq.. 
• Oıktidar Selimiye Kqla caddesi 53 

Okumak için babalarına ••yan tı vazıh olan mahaller 937-938 senesi mayı11 sonuna kadar .... N o. da mukim yül.ıı mütekaidi J .7.. •• 

eden köy çocukları: Mehmet ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya kon11lmuıtur. Şa.ttna • 
Şehir çoculdırından bqka için- 1 _____________ meleri levazım müdürlüiünde aörü lür. Arttırmaya ıirmek latı,...ı.r 

de 73 köy yavrusunun •!•klan • cektir. hizalannda göıterilen muvakkat teminat makbuı yeya mektubll•...._ 
dığı yatı okulunu geziyoruz. Mek- Muhitine kendisini çok sevdir- raber 11 - 3 - 936 çar§amba ıünü ıaat 15 de daimi encümena. 
tebde gördüfümüz temizlik, in- mit olan maan:f memuru anlattı: bulunmalıdır. (B.) (1028) 
tizam hepimizin göğsünde tatlı bir Köylülerin bir kıımı çocukla-
gurur yaratıyor. rmı okutmak istemiyorlarmış. 

Okulun, çocuk eserleri ile dolu "-Okuyup da ne olacak aan-
müzesinde gördük ki, Aiatürkün ki, diyorlarmıf. Hindileri kim 
küçük bir büstü ve kara kalem bir güdecek?. Boz etekle dağdan o· 
resmi vardır. dunu kim getirecek?,, 

Burada bize §ayanı hayı:et bir Çocuklar, mukaddes bir iıyan 
§ey söylediler. Adeta inanmak bayrağını kaldırarak haykırıyor -
istemedik. Fakat bir hakikatle de larmıt: 
bat baıa kalınca, hayran hayran "- Kim olacak, siz ... ,. 
duraladık. Gel ıör ki, Atanın 
sevgisini kafalarına nakteden 
Atatürkün çocukları bu büıtü ve 
resmi yapmıtlar. Hem de kaç 
ya9mdalar biliyor mcsunuı?. 

Tam 12 ... 

Hamit Oskay, bu yavruların 
yükıek tahsillerine yıırdım ede -

. ~ . 
Kocaeli köycüler birliği bütün 

bölgede umuldutundan kat kat 
üstün bir sevginin, inanııın sem
bolü olmu9. BunuKandıraya Iİ · 
derken bilmiyordum, fakat dö
nerken öğrendim. 

Cedet Yalaıb Baykal 

Gelibolu belediye reisliğinden: 

Pi\ zarı 
Yeniköy 
Üsküdar · 
Sulu manastır 
Cerrah paf& 
Bakırköy 

Betiktat 
Beykoz 

Günü 
Pazartesi 
Cuma 
Cumartesi 
Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
'.:umarte1i 

Şehir hududu dahilinde bulun makta olan pasarlarm rukarıtla 
yazılı günlerde kurulacağı ilin olu nur. .(8.) (1024). 

Sahası M. 
murabbaı 

Cihanıir yangın yerinde Ekmekci 
batı mahallesinde 9 uncu adada 
yüzsüz arsa. 

Fatih yanıın yerinde Atik Ali pqa 
mahalleeinde Haydar caddesinde 

5,72 

Bir met. 
rotunun 
k11111eti 

' 1,71 

Kandıranın 1üziinü çok çok 1 - 20-2-936 tarihinde ilıa le edileceği evvelce ilin edilen Ge-
ıüldüren ürün ketendi. Keten, libolu elektrik tesiıah tekrar ve es ki ıeraitle yirmi ıün müddetle ek
batka memleketlere nasip olmı - siltmeye konmuttur. 

22 inci adada 3 metre 47 ıantim 
yüzlü arsa. 35,39 ı,so 3,9İ 

)'an bir ıüzeUik ve bollukla Kan- 2 - Geliboluda yapılacak elektrik tesisatı kapsh zarf usulile ek-
dıraya has bir hususiyet te9kil e- ıiltmeye konmuıtur. 
diyordu. 3 - K~tif bedeli on yedi bin bet yüz lira olup yüzde yedi bu-

Senede 350 bin kilo istihsal e- çuk muvakkat teminatı (1313) liradır. 
dilen keten, Kandırada ıınai bir 4 - Bu ite aid plan, fenni \•e husuıi ve sair evrakını görmek İl· 
hayat da kurmuıtu. Fakat bu ha- tiyenlerin Gelibolu Belediye Encü me.ıine müracaatları. 
Yat evlerdeki tezgahlara ve geli- 5 - Eks;ltme 10 - 3 - 936 salı rünü saat on yedide Gelibolu 
titüıel bir gidite inhisar etmek - Belediye daireıinde yapılacaktır. 
tedir. 6 - Kanuna uygun olarak verilecek teklif mektuplarının ıaat 

ilbay, kendisine gösterilen ke- on altıya kadar encümene verilmesi tarttır. (1004) 
ten bezleri ve yatak örtülerini çok 
beieniyordu. Yalnız renklerinin 
•&mani olutu Hamit Oskayı dü -
tündürüyordu. Çok dayanıklı ol
duiu için adına "Çalı yırtan,, de
llilen ketenli bezler meierae yı -
lcandıkça aklqır, kuvvetlenirmif. 

Hamit Oskay, köylünün bu 
Jdlci ekim durumunu da inceliyor
du. Bölıenin bir çok yerlerinde 
ekilen Cümhuriyet buidaymdan 
bü,uk bir ümit besliyordu. 

Beyoğlu tahsil Direktörlüğünden: 
Emirıi.nda Tokmak burnunda Emirgin caddeıinde 14 No. lı bir 

kö9k, bir ahır ve 356461 ıiraında muhtelif ağaçları havi emlak:n ta
mamı ve 17,5 masura ve iki lüle Taksim suyunun 1 - 3 hissesi \'er· 
gi borcundan dolayı tahsili emval kanunu hükümlerine g6re İpotek -
siz olarak bilmüzayede aatılacaktı r. 

isteklilerin 16 - 3 - 936 tarihine müıadif pazarteai aünü saat 
14 den ıonra Sarıyer kaymakambjında müteıekkil idare heyetine 
bat wrma.l~!!= (1042) 

Fatih yangın yerind~ ·Kumrulu 
me1eit mahalle1inde Tekke sokalın 
da 80 inci adada 2 metre 40 santim 
yüzlü ana. 12,21 4 3,11 

Yukarıda semti, sabası, hir m tresinin muhammen lnymeti Te ... 
vakat teminatı yazdı olan araalar alakadarları araıında sablnaak -ti• 
zere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri levazım müdthoki • 
tünele aörülür. Arttırmaya ıirme k iıtiyenler hizalarında sa.terilen 
muvakkat teminat makbuz veyıı mektubile beraber 12 - 3 - .. 
pertembe günü aat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

(8.) (1026) 
• 

istatistik genel direktörlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

1 - 23 forma tahmio olunan 934 - 935 ıenqj Maarif 11111,._ 
1500 adet baskıaı pazarlıkla ekıilt meye çıkanlmıtbr. 

2 - Tahmin olunan bedel 920 liradır. Ekıiltmeye iftirak e-.. 
celder < r 7,5 muvakat teminat vereceklerdir. 

3 - Eksiltme 13 mart 936 günü Genel Direktörlükte toplanacai 
olan komiıyonda aaat 14 de ~ılacaktır. Buna aid t•rtnaqıe K_... 
yon kitipliiinden iıtenilebilir.' (Ol) (1010) 
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Kumbara sahiplerine: 

Her sene kumbara sahiplerine 20.000 
lira ikramiye tevzi eden İş Rankasının 
ikinci tertip 10.000 lira mllkAfath 986 
kumbara keştdelerlnin birincisi t 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 yatırnuş ol
maları lazımdır. 

tı l:' ... • ,);. • • . ....... ı . • • .! 
r;J" 

Jandarma genel komutanlığı ~ GEL, 
Biıe Sor! Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Eldeki vasıflarına ve nü munesine uygun olmak üzer< 
zabit bineğine mahsus 100 yüz eğ er takımı eksiltmeye konulmuşlut 

2 - Komple bir eğer takımına yetmi§ sekiz lira kıymet tahmir. 
edilmiştir. 1Ik teminatı 585 bet yüz seluen be§ lira ve kapalı zar t 
eksiltmesi 26 - 2 - 936 çar§am ba günü saat ıs de yapılac ,..ktır. 1 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. Ek 
ailtmesine gireceklerin şartnamede yazılı belgeler içinde bulunacal 

1 
teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en geç bir sant evvel Anka 1 
rada Jandarma Genel Komutanlığı kurağmdaki komisyona vcrmış 

olmaları. (30~) (790) 

Gümrük muhafaza genel 
komutanlığı lstanbul satınalma 
komisyonundan: 

1 -.- Müteahhit nam ve hesabı na 30 - 36 adet garvanz ba~ki.i!i; 
pazf(,•hkla satın alınacaktır. 

2 - P~zarlık 3 - 3 - 936 salı günü saat 15 de yapılacaktır 
3 - Şartnameler komisyondan alınabilir. 
4 - Tasınlanan değer (7998) liradır. 
5 - İstekliler muvakkat temin at olan 600 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektuplarını kanuni vesikaları ile birlikte Komisyona 
gelmeleri. ( 860) 

Posta T. T. B. 

500 pelctiıı 
1500 - ı 7(J') takım e!bise 
955 ,, 

ve levazım 

müdürlüğünden: 
Muhammen 

bedeli 
(5500) 

(?.16i5) 
(15ı 77) 

Muvakkat 
teminatı 

413 
1626 
1139 

Mikdar ve müfredatHe muhammen bedelleri ve muvakkat teminat
larının mikdarı yukarıda yazılı mühürlü kumaş nümunelerine göre 
pelerin, elbise ve kasketler ayrı ayrı ve kapalı zarfla eksiltmeye ı 
konulmuştur. Her üç eksiltme de 28 ~ubat 936 tarihinde ve saat on 
bette Ankarada P osta T T . Umum Müdürlüğünde top!anacak Alım, I 
Sal:ım Komisyonunda yapılacaktır. 

Bu ba ptaki ~artnameler Anka rada Levazım Müdürlüğünden ve 

.. AKIT~! 
PROPAGANDA SERvtst 

Aş."\ğıJaki işleriniz için emirle 
.• e ama<le<lir: 

i 1 - Gazete ve mecmualarda en 
~sri fikirler üzerine ilan, 

2 - Ecnebi memleketler gazete 
ve mecmualarında reklam, 

3 - İstanbul belediyesi hudut -
larınd~ afişaj. 

4 - Her nevi eandoviç reklam
lar, 

5 - El ilanları ve kataloğların 
tabı ve
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tevzii, 

6 - Her lisanda temiz ve nefis 
bir surette basma işleri, 

7 - Avrupada ve Amerikada çı
kan gazete ve mecmualara abone 
kaydı, 

8 - Avrupa ve Amerikada çıkan 
kitapların tedarik ve tesl:mi, 

9 - Avrupada yüksek mektep . 
ler hakkında malumat, 

10 - Avrupa sanatoryomları 

hakkında izahat, 
11 - Avrupaya ve Amerikaya 

seyahatler hakkında mallımat, 
12 - Avrupa otelleri hakkında 

malUmat, 
13 - Avrupa san'at müessesele

ri hakkında malumat ve bunların 

adresleri, 
14 - Avrupa sınai müesseseleri· 

nin liizum görülen kataloglarının 

teda riki, 
15 - Avrupa müesseselerinin ve

kalet ve acentahklarım istiyenlere 
malumat ve tavassut, 

16 - Her nevi teşebbüsatr sına
iye ve tüccariye hakkında mallı

mat, 
17 - Muhaberat: Türkçe, Al . 

manca, Fransızca ve İngilizcedir. 

lstanhulda Levazım Ayniyat Muavinli ğ inden parasız olarak verile VAKiT _PROPAGANDA -
cektir. T alipler, yukuıda yazı lı teminatlarını idare Veznelerine 
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yatırara!< aiacak ları ma.hbuz ve ve.hut kanunen muteber temi - Caddesi - Telefon: 24370 

nat mektuplarını, şartnnmelcrde yazılı vesaik ve teklif mektuplarım \ •IF 
şartnamedeki tarifat dahllinde ve ayrı ayrı üç zarf içerisinde bulun· 
duğu halde mezltur tarihe tesadüf eden cuma günü saat on dörde pm::sn::n:smm.::::::--.::::::::::::::::::::: .. 

kadar mezkur Komisyon Riyasetine tevdi etmeleri ilan olunur. \\\ Dr. Mehmel Ali 
(341) (824) ' BetJlige mütehassısı 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .Köprübap:Em~önUbnTd:nM~ 

Sahibi: ASIM Uı- Yakıt Matbaaaı NeJriyat Direktörü: Refik A, S~cngil •111ı=:m•mım::=::::m:::==::::::::11 

1 

HrQ TtıQL\:J iZAl-IATI G i Ş l:; LE~IM iZD(N ALi N i Z 

Posta T. T. B. ve levazım 
müdürlüğünden: 

Posta seyyar ve nakliye memur larına verilmek üzere yaptırılacaıi 
olan ı60 takım elbise ve kasketi 28 ıubat ı936 tarihinde ve saat ıS 
de Ankarada Posta T. T. Umumi Müdürlüğünde toplanacak Alını, 
Satrm Komisyonunda açık eksiltm esi yapılacaktır. 

ıGO takım elbise ve kasketin muhammen kıymeti 2760, muvak • 
kat teminatı da 207 liradır. 

Taliplerin mezkfir tarihe rastlı yan cuma günü muayyen saate ka· 
dar sözü geçen teminat parasının idaremiz veznesine yatırarak ala• 
cakları makbuz veya kanunen mu teber banka teminat mektuplaril• 
tartnamede yazılı vesaiki yanlarına alarak mezkW- komisyona müra• 
caatları lazımdır. 

Bu baptaki şartnameler, Anka rada Levazım Müdürlüğünden, lt
tanbulda Levazım Ayniyat Muavinliğinden parasız olarak verilir. 

(342) 825) 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
. 

Orkestrası Şefliğinden: 
Jrkestra kadrosunda a;ık olan yerlere atanı~ak üzere piyao:ıo, kemanı 
viyola, viyolonsel, kontrabaş, flüt, obuva, klarnet, fago, korno, trom " 
pet, trombon, tuba alto saksafon tenor saksafon, akoedyon, caz ba
terisi sazları, çalanların 7 / 3/ 936 cumartesi günü saat ıo dan ı 7 ye 
kadar İstanbul Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağından bu saz
ları çok iyi bir surette ça labilen artistlerin kendi en~türümanlariyle 
birlikte sınav komisyonuna birer-:!! lekçe ile batvurmaları ( ı42) (361) 

ı ı~lei ı r mif\Elluı u~ ıı reanıarı ı~letme l mum ı~ıresı nınıarı 
Muhammen bedeli 8274,75 lira olan 55ı65 kilo muhtelif perç~n 

çivisi 26 mart 936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf uaulıle 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 620. 6ı liralık muvakat teminat ile ka• 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat ı4,30 a ka
dar Komisyon Reisliğ!ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak, An karada Malzeme Dairesinde ve 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

(ı040)l 

Muhammen bedeli 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yirnıi do
kuz basit makaı ı O nisan ı 936 cu ma günü saat ı 5,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada ldare binasın da satın alınacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin 4125 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiiİ 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat ı4,30 a kadar Komisyon Rr 
isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 285 kurut mukabilinde An• 
kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. .ı _ (954) 

Muhammen bedeli ı 7500 lira olan 250 ton mazot ı0--3-93. 
salı günü saat ıS,30 da kapalı zarf usulile Ankarada lda"e binasın"' 
da satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iatiyen~rin 13ı2, 5 liralık muvakkat teminat ile ks·. 
nunun tayin ettiği ve&ikaları ve tekliflerini aynı gün ıaat 14,30 • 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para~z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden .,e 
HaY.d&rP.aıada T eaellüm ye Sevk Müdürlüğü!'~en alınabilir. ,(990), 


