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Ekonomik konseyi 
Prag, 26 (A.A.) - Küçük Antant 

Ekonomik konseyi mesaisine başla -
mış, dün Yugoslav - Çekoslovak ve 
Romen - Çekoslovak ticari müna .. 

sebetlerini tetkik etmiştir. 

Feci bır tramvay kazası oldu! 
Ja on yada kanlı bir ihtilal! 
Başba an ve bazı bakanlar öldürüldü, 

Tokyoda yangınlar çıkarıldı 
lrnparator, iç işleri Bakanı Goto'dan kabineyi kurmasını 
' 
ıstedi. lmparatorJuk ordusu isyanı yatıştırmak emrini aldı 

Ôldüriilen Jo;pon BQfvekili Okado ile içlerinden 

Japonya da 
l .--..... ~ .. ·-~-

skeri 
• 
ıs yan 

öl dürülen kabine arkadtı§ları. 

Singapur, 
( A.A.) - Japon 
Dı§ İtleri Bakan 
lığından buraya 
gelen bir !telgraf 
ta, bu sabah sa
at beti yirmi ge-

ı çe, birind fırka

dan bir kaç as
kerin, emir al· 
madan hareket 
ederek Amiral 
Kont Saito'yu. 
Baıbakan B. 0-
kadayı ve finans 
bakanı B. Taka· 
haşiyi öldürdük
leri bildirilmek· 

Japon imparatoru Mançuko lmpar atorile birlikte. tedir. 
(Sonu Sa. 2 Sil. 1) 

Dün Şanghay ve Singapur yolları 
Ue Japonya hakkında çok heyecanlı 
haberler gelmiştir. Bu haberler (Tok
Yo) da ilç bin kişilik bir askeri kuv -
VeUn yüzbaşı (Monaka) kumandası 
aftında olarak isyan hareketine geç
,tlğiru, Başvekil (Okada) ile maliye 
~ (Takahaşi) ve amiral Kont 
CSaito) yu öldürdüklerini bildirmiş -
tir. Hükf\met dabesinden sonra şehir
de karışıklıklar ve yangınlar çıkmış -
tır. Japonyada muhabereler askeri 
sansöre tabi olduğu gibi telefon ve 
teıgrat muhabereleri de kesilmiş bu -
ltınduğundan bu mühim hadise henüz 
d.oğrudan doğruya tahkik edilememiş- ----------------------------

tır. Bununla beraber (Tokyo) da bil- kt 1 • k ı 
:~ hadiseler vuku bulduğu ,uph••İZ- e e p J iZ ar 

Acaba Japonyada olan bu işlerin 

Sebebi nedir? Bu hadiselerin arsıulu- Ü d } ı · ı • ) " d •· •• ııaı siyaset alemi üzerinde ne gibi te rta a ta ebe ve 1 erıni te aşa uşure-
l!irleri olacaktır? (Tokyo) isyanının k h b h} • k l • • k 1 
askeri mahiyette olması ve dış siyasa ce iç ir te 1 e 1 vazıyet yo tur. 
i§Ierile yakından alakalı görünmesi 
derhal bu türlü bir takım sualleri ha
tıra getiriyor. 

Malflmdur ki J aponyada askeri 
Partiler iki kısımdır: Bir kısmı mülki 
idare ile birlikte olarak Japonyanın 
J\syada takip ettiği inkişaf politika
sında itidal taraftuıdır. Öldürülen 
başvekil Okada ile maliye nazın Ta · 
ka.hat:i ve dahiliye nazırı Goto itidal 
l>olitikasma taraftar bulunmakta idi. 
Bununla beraber Japonya büyük bir 
finansal buhran iı:erisinde bulunuyor
?u, bütçenin yüzde kırk beşi nskeri 
ihtiyaçlara tah<=lfl edildiği hnlee ordu
lıtın ve donanmanın arzulan gene tat· 
tnin olunamıyordu. Onun için Japon 
0l'dusu içinden arasıra hükümetin iti
daı politikasına karşı itirazlar yük · 
Seliyordu. Hatta gene bundan evvel 
bir iki defa anlaşamamazlıklar ile 
alakalı olarak bir iki siyasi katil bile 
olmuştur. 

Öyle görülüyor ki son hUkfunet 
darbesi de ayni sebeplere dayanmak -
tadır. 

ASIM US 
.(Sonu Sa. 7 Sü. 4). 

/\. ü/tür Direktörü ve kız lise ve orta okul direk
törlerinin bır yazıcımıza söqledihler i 

l•tanbul Kültür Direktörü 
B. Tev/;h Kut 

Lise ve Orta Okullarda okuyan kız 
ve erkek talebenin okul dışındaki hare. 
ketlerile meşgul olma işi günün kültür 
meselelerinden biri olmuştur. 

İzmir Kültür Direktörü Başkanlığın. 
da toplanan dört okul müdürlerinin kız 
talebenin velilerine, talebenin okul dı. 
şındaki vaziyetlerile alakadar olmak ü. 
zere birer mektup yolladığım yazmış. 

tık. Bu mektuplarda yazılan dört mü. 
him madde şudur: 

1 - Kız talebe yüzük, bilezik gibi 
şeyler takmıyacak, 2 - Sokakta hiç bir 
erkekle konuşmıyacak, 3 - Yalnız 

sinemaya gitmiyecek, 4 - Boya kullan. 
rnıyacak. 

İzmirde verilen bu karar, şehrimiz 
kültür mensuptan arasında leh ve a. 
leyhte bir çok dedikodulara yol açmış 
bulunuyor. 

lstanbulda bir gazete izmirde verilen 
bu kararın lstanbulun kültür direktör "j 
tuğU tarafından da dikkate alınarak kız 

(Sonu Sa. 7 Sil. 5) 

Zelzele girlltisi •• 
çığlıklar •• bir yığın 
yaralı ve enkaz ... 

• 

Dün gece Şişhane yokuşunda raydan 
çıkan bir tramvay metrelerce sürükle

nerek bir duvarda parçalandı 

-r =----· . par~alandıktan 'ıonra. 

Y aralılarclan birine ameliyat Y!!Dllıvor. 

(Vlıı.RABANlrt YOLDAN ÇIKTl
~I YER 
( A' OEvlfü.EREK PARÇALANAN 

!!ARABA 
($) l>UVARl DELiNEN BiNA 

Kazanın yerini ve ncuıl_olı:J,ığunıı gösteren kroki. 
(Yazısı 7 inci sayıfadal 
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Vaziyete Hükiimet Hakim! 
Japonyada 

lara karşı 
asil 3rin gayesi 
imparatorluğu 

milli rejimi bozan
müdafaa etmekti 

(Osıyanı l incideJ 
Askeri terbiye umumi müf et -

titi General Vatanabe ağır yara -
lanmıştır. 

Bu telgraf ta, Kont Makino ile 
baı mabeyinci General Suzuki · 
nin de tecavüze maruz kaldıkları, 
fakat mütecavizlerin elinden kur
tuldukları bildirilmektedir. 

Prens Sainoji ile, sarayı krali 
nazırı B. Yasa ve sü bakanı Ge-
neral kava~ima emniyettedirler. 

Vaziyetin yakında düzeleceği 
ümit olunuyor. Katillerin başın· 
da yüzbatı Nonaka bulunmakta 

bin kişilik bir kuvvet teşkil eden bu telgraflar, haydi ihtiyatla tc • 
imparatorluk muhafız taburunun lô.kki edilmek lazım gelir. 
seçme kıtalarma isyanı bastırma 
emri verilmiştir. 

YENi KABiNE KURULUYOR 
Şanghay, 26 (A.A.) - Okada 

kabinesinde iç bakanı olan B. Go
tonun bu akınmdan itibaren ha!· 
bakan sıfatile faaliyete geçeceği 
resmen bildirilmektedir. • 

HADiSE KARŞISINDA 
FRANSA ve ALMANYA 

Londra, 21} (A.A.) - Son gelen ha
berlere göre Japon hükumeti vaziyete 
hakinı olmuştur. Borsa ve bankalar 
tekrar mutad faaliyetlerine başlamış
lardır. Bahriye askerleri bakanlıkları 
muhafaza etmektedirler. Polis müdil· 
riyeti hala asilerin elindedir. Yaralan· 
mış olan poils müdürü asilere karşı 
bir hareket hazırlamaktadır. Kont 
Makinonun evine yapılan tecavüz es • 
nasında asilerin reisi öldürülmüştür. 
Kanlı bir çarpı§madan sonra J{ont 

Paris, 26 (A.A.) - Mesul ma· Makino hafif bir yara ile kurtulmuş . 
kamlar, Tokyo hadiseleri hak - tur. 
kmda her hangi mutalaa derme - iSYANIN GAYESi NE !Dit 
yanından istinkaf etmektedirler. Tokyo, 26 (A.A.) - lhtilllcılnr ta· 

iSYAN NASIL 01.DU? Asilerle hükumet kuvvetleri ara- rafından ne§rcdilen bir beyannamede 

Şanghay> 26 (A.A.) _ Ro""yter d 
1 

hareketi yapanların, imparatoru iha· 

idi. 

sındaki mücn e enin ıonu hak - ta ~den ve Okada ve diğer bazı süel 
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) ltalyan - Habeş harbi 
~ .................................. ... 
~ Habeşler Tcmbicni muhafaza ediyorlar. ltalya 
~ ~ g~riJcrine yapılan Habeş akınları. Şımalde, 
~ Habeş vaziyeti düzeiiyor 
E 

~ İtalyanlar, iki kolordu ile yaptık. 
~ ları bi.ıyük bir taarruz sonunda A. 
~ radam <lağını ele geçirdikten sonra 
g cenuba doğru ilerlemişlerdi. Bu ile. 
~ ri hareket, Habeşlerin ötedenberi ha. 
~ zırladıkları Amba • Alagi mıntaka • 
~ sında tevakkufa uğramı§tır. 1 in • 
§ ci İtalyan kolordusu yeni Habeş 
~ mevzilerine 20 kilometre kadar yak. 
§ laşmı§ ve durmuştur. 
~ Cenuptan gelen yeni kuvvetlerle 
~ Ras Mulughettanın ordusu 80 bin 
~ ki~ire baliğ olduğu için İtalyanların 
g yalnız bir kolordu ile Amba • Alagi'. 
~ ye taarruz etmeleri hiçbir müsbet ne. 
g tice vermez. 
~ Habeş sağ cenahının Makalleden 
F 50 kilometre kadar geri çekilmesi yü • 
~ zünden, Habeş şimal cephesinin uğra 
g dığı sarsıntının geçtiğini tahmin ede. 
~ biliriz. Aradam dağı diiştükten son. 
~ ra lll üncü İtalyan kolordusuna men 
~ sup bazı kuvvetler, Greva cenubunda 
i ve Sokota yolu üzerinde Gaelayı işgal 
~ etmişlerdi. Buna dair başkaca bir ha. 
i ber alınamadığından İtalyanların, 

Tembiendel:i Habe§ kuvvetlerini C 

ııuptan çc•,,irmelaen vaıı: geçtii<lt 
anlaşılıyor. 

İtalyan Etitre ordu!:unun kuvv 
ti, ayni zamanca, hem Amba • A18 

gi'ye hem de Tembien'de Habe 
kuvvetlerine şarktan ve cenuptan ta 
arruzzı. mil:ı,ıit değilc.!ır. 

Eritre cephesindeki Habeı cephe 
~min aağlamlıfı, Tcnıbicn'i muhafa· 
za etme~erine bağlıdır. Eğer, Habe, 
lcr , Amba • Alagi ile Tembicnde 
ki Kassa ve Scyyum arasındaki boŞ 
tuğu kapatmak suretile bu kuvvetle 
rin Sokata (yani Takaza'nm şar 
kındaki mmtaka) ile irtibatını ternil'I 
edebilirlerse son İtalyan muvaff ald 
yetinin hudutlu oldukca daralmış o • 
lacaktır. Vnk'alar. b !hassa, HnbeŞ · 
!erle İtalyan cephesinin gerilerine 
büyücek kuvvetlerle yaptıkları akıl\o 
lar, Habeşlerin, Tembicn ve şimalitı· 
deki vaziyetlerinin f talyanlar için rıe 
kadar zarıırlı olduğunu göstermekte· 
dir. · · 

B. O. 
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Ankara Haberleri 

ajansı bildiriyor- Tokyoda vuku· kında hiç bir şey b:linmediği için, finansal Nebrokratlarla birlikte milli 
a gelen askeri hükumet darbesi, hadisenin, Japonl :- tarafından, siyasal rejimi tahrip etmek istiycn 
hakkında alman raporda, uçun· Asya kıtaıı içine doğru yeni bir izlil edilmi§ unsurları Japonyanm bil· 
cü ala~nMançur~e gidecek bir nüfuzhamksinei§aret~up~m~ yilkmU~Ul~tlaka~tlqb~~s~a· ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
trene binmek üzere yolda bulun- dığı anlaıııamamaktııdır. da ortadan kaldırmıya karar vermiş Türk parasını koruma kanuntJ 
dugu" sırada isyaıi ettig"i bildiril - 1 oldukları bildirilmektedir. Bcyanna • 

Mec iste, Fransız - Sovyet mede, bu zabitlerin gayesi siyasal rc-
mektedir. Kendilerine kurşun da- paktının müzakeresi sırasında Ja- jimi müdafaa suretile imparatorluğa 
ğıtılmı§ olan efrad, başlarında ponya hadiselerinin mevzuu bahs karşı olan vazifelerini ifa etmek ol • 
bir takım zabitler bulunduğu hal· olacağı, fakat, pakt, Sovyet Rus- duğu kaydediliyor. 

Deviz yerine altın getirmek ne 
esaslara tabi tutulacak? 

gibi 

de, şehrin en mühim noktalarına yanın munhasıran garp hududla- Takaha§i yaralıdır. Kont Makino 
saldırarak, sü bakanlığını, dahili- rına ait olduğu için bu meselele. kayıptır. Ankara, 26 (Telefonla) -Türk\ ıergiıi hazırlanmııtır. Açılma t 
ye bakanlığını ve polis karargô. - rin müzakerat üzerinde kuvvetli Deniz Bakanlı~. birinci filonun parasının kıymetini koruma hak- reni ayın 29 unda yapılacaktır· 
hını ele geçirmi§ler, B. Okada - nizamın muhafazasına iştirak için kındaki 11 sayılı kararnamenin 1 Ek · M .. i · _..(J 
nın evine de hücum ederek ken- ::k~:s~~!. olmıyacağı tahmin edil, ~y;~a gitmek emri aldığım bildir- 39 uncu maddesine ilitik fıkranın onomr us. eşar ~ Şlıı•k 
disini öldürmüılerdir. ~ ~ ,,_ ARTII1. HABER ALINAMIYOR eklenmesi Vekiller Heyetince lca- me"ıJekel/er ıne gıdece 

Şimdiye kadar alınan pek az Berlin, 26 ( A.A.) Alman siya· Londra, 26 (A.A.) - Tokyodan bul edilmi§tir. Ankara, 26 (Telefonla)- L
0 

hnberler, hükGmet darbesinin ı"m- hiç bir haber alınamamıştır. Bütün ltbu mnddede mevzuu hah:; draya g:lmek üzere 1stanbu)a g 
si mahfeli eri, T ollyo askeri isya - t 

paratorluğ_a müteveccih olmadıg"ı- elgraf munaberatı kesiktir. döviz yerine altm getirilmesi de len Ekonomi Bakanlığı müate~ıı 
nının, hükumetle asker mahlel - Vaşington, 26 (A.A.) _ Sanfran ~ .. - ro 

m göstermektedir. Çünkü asiler, lar arasında, Japonyada Sovyet sisko ile Tokyo arasındaki her tUrlil caizdir. Şu kadar ki, döviz yeri- Faik KurdoiHu Londradan aoll ~ 
imparatora yardım ettiklerini söy- Rusyaya karıı olan vaziyete dair muhaberat kesilmiştir. Tokyo telgraf- ne altm getirmek i tiyenler bu - ,imal memleketlerine de gider 
lemektedirler. mevcud görii§ ba§kalıklarından hanesi memurlarından birisi çarşam- nun Hariçten ithal edilmekte ol - tetkikler yapacaktır. 

Asiler, Tokyodaki resmi bi _ ileri geldiğini tahmin etmektedir· ba günü Uzak Şark saati ile saat 10 duğunu memleket dahilinde sala- 40 k;ıomel 1 eden faz/il 
naları ele gerirdikleri esnada .... _ l M buçukta servisin ne zaman başlıya.en- hiyettar mnltama tar.dik ettirild'k· 

3' .r.u er. uhtclil membalardan gelen y b ıı· 't k k 
yif bir mukavemete maruz kal - gı e 1 olmadığını bildirmi§tir. ten sonra o tasdika müsteniden gı me qasa 
mıtlardır. Fakat hükumet darbe· kambiyo müdürlüğünün veya ma· Ankara, 26 (Telefonla) - Ve' 
sinden bir az sonra kargaıalıklar Ha beş al<ıncı arı liye dairesinin bir irsaliyesi ile killer Heyeti, husuı;i ve taksi ol~ 
ve yangınlar çıkmıştır. mezkur altınları Cümhuriyet Mer· mobineri ile kamyonların ,eh 

ôRFI iDARE ILA.N EDiLDi Y enİ h •• ) J ş kez Bankasına satmağa mecbur - içinde 40 kilometreden fazla sur 
Singapur, 26 (A.A.) - Röyter ucum ar a İpre mıntakasını dur. atle aitmemelerini karar alll"ş 

ajansı bildirirdiğine göre, Tokyo- } • d• t Kararnamenin gerek bu mad- almıttır. , 
da örfi idare ilan edilmiştir. e e geçır ] er desinde ve gerek diğer maddele- Bu ıürati geçen ıoförlerden P'. 

ÇJN ENDiŞEYE DO~TO ( • rinde ihracat dövizlerine ait olan ra cezası kesilecek ve ~u silrııtı 
Nankin, 26 (A.A.) _~ Röyter talyanlar keşiflerde ve bombardımanda devam ediyoı mevcut hükümler altınlar hakkın- itiyad edinen ıoförlerin vesik•

10
' 

ajansı bildiriyor: Tokyodan ge- Adisababa, 26 (A.A.) _ n .... lmrıı• d:.\ da cari olacaktır. rı ellerinden alınacaktır . ...., 

1 

karakolu faaliyeti olmuştur. f 
len haberler burada endişe uyan- kuvvetıerinin ıtaıyan geri ırubat hat- Somali cephesindeki tayyareleri . Yeni bütçede tasarruf Hi eıi mal ih1 aç ecenfe 
dırmaktadır. !arını vurmak yolundaki harekeleri miz Ghigner mevkiindeki Habc§ as -

devam etmektedir. Bu orduya men -ı esas tulıılu9or c.tzaı'and1rılacakiar 
HükUmet darbesinin vahame- keri kamplarını bombardıman ederek, 

ti, Japonyada herkesin, Sovyet sup. kuvvetli mUfrezeler Eritre ile Ha- oradaki müdafaa tesisatını tahrip et- Ankara, 26 (Telefonla) -Ve- Ankara, 26 (Telefonla) - 1~~ 
be§ıstruı hududunu te3kil eden Mnre _ mi§lcrdir. b k f' M · r hk etıı1 

Rusya ile bir harp vukuunu mu _ bin öte tarafında S 11 N' killer Heyeti ugün de toplanarak o ıs, erııın as 1ye ma errı ,, 
ve orona c ıdi - Ncgellideki tayyare kampından h d 1 h'I k rh 

hakkak gördüg"üne ve bu harbı'n nar nehirleri arasında yeni akınlarda yeni sene bütçesinin müzakeresi- ce i racat ma de erine ı e n , 
hareket eden bir tayyare filomuz, Si· d ki d d ı b l hşP 

önümüzdeki ı'Jk baharda ba•la _ bulunmuştur. Aksumun "'imalinde Hn- ne devam etmiştir. Öğrendig-ime tir ı arın an oıayı eş yı • :r :ı1 damo vilayetinin merkezi olan Igaa - 1ııv 
'h • ı· ld d beş akıncıları Adua yoluna hücum et- 1 .. k ·r göre, yeni bütçede azamı" tasarruf ae ve kırk ı:ra ağır para ceza• t ma&ı ı tıma ı o uğuna air gelen en uzerindc bir eşı uçuşu yapmış- ıe 

haberlerle artmaktadır. mişlerdir. Bugün hemen hemen bUtün tır. esasına riayet edilecek ve bu su - mahkUın edilen Şaşati birader İ' 
IHTIL :r I Şiprc mmtakası tekrar Habe§lerin e- retle temin olunacak fazla vnri • hakkındaki hükümden bah,ile t 

AL GENÇ ZABIT LER line geçmiFtir. y k J 1 b · lef' :ı Unan ra 1 datla memleketin imar ve müdafa. caret oda arına ir tamim goncı 
HAZIRLAMIŞ. Rn.s Desta ordusu ise yeniden ten- . 

~nghay, 26 (A.A.) _ Dııı. sik edildiğinden Gnnal Dorya üzerin. ası hır kat daha arttırılacaktır. miştir. 
b 

:r d b" .. mr k if V · ) J Ç Bu tamimde, ihracatçıları~ 
aknnı B. Hirota ile müsteıar 8. ~ U.run e~ kuvvetleri faaliy~ti enıze osçular a aldaris- Iran ile yapılan anlaşrna ,, .. Şigamitsu sağ ve salim olduk- göstermektedır. Bu ordunun iaşesıııi •1 . I b .. Mersin mahkemesinin karnrı., 

Guarki ve Kameta vilayetleri temin Çl erın ara arını ulmaga Ankara, 26 (Telefonla) - İran nazarı dikkatleri celbedilıneıi 1~, 
ları tahakkuk etmiş görünmekte - ı l ff ..-··rr e~ emektedir. Mevcut erzak altı ay ça ıştı, mu va ak olamadı hükUmeti, çekirge ve ziraate mu- tenilmektedir. Hükumetin. 1 ıı. , 
dir. JnfaAyet edecek derecededir. Atina, 26 (KURUN') _ Kral, hu _ zir haşereye karşı mütterel: bir mallarının dııı. pazarlarda iyi ıoil1 t, Askeri hükumet darbesi önce JJBA AL GI 'f • c ' . A llABEŞLERDE · susi kalem müdürü Bay Angeopolisi cephe ile mücadele edilmesi için teri bulması için aldığı tedbır 1, intizam içinde cereyan etmiş, fa. Adısababa, 2G {AA) - Amba A- ç ld . Sof 1. •· d h'"kA t" · ·· · · kt o 
k b

. 
1 

. t ın· H · · a arıse ve u ıse gon ererek her u ume ımıze muracaat etmı§hr. rin çok iyi neticeler verme · e • 
at ır az sonra şiddet hareketle- ag1 cpes m abeşlerin elinde oldu- 'k' ta f 1 • • H'·k"' · · ~ ı r b'ld" .

1 
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Roma, 26 (A.A.) _Mareşal Ba _ kabul etmemiFtir. sonra ran u umeı ıle anlatma verenler'.n cez:ılandırılaca~ı 
iyi haber alan Şanghay mah - ':s ı k doglio 136 numaralı resmi tebliğinde BiR iŞ KABiNESi I1URULAC~1K yapı aca tır. ili.v eedilmektedir. 

felleri, hükumet darbesinin genç bilcliriyor: Atina, 26 (KURUN) - Bir·iş kabine- "] •• k • f "h - 11 ·k 8 8tJt/ 
Zab.ıtler cem· ı· t f d h So · ur llJe 071 , guze l , ag""c1lı1· mu··te Lassısı • ıye ı ara ın an a - malı cephesinde, kamyonlarla sinin teşkili düşünülmektedir. Bu ka· • / k . IC n ·ıat 
zırlanmış olduğuna ~üphe etme . nakledilip Negclliden hareket eden bir binenin başına kralcı Müstakiller par- ve lŞ mem e et1,, Şemsi J zmİre tayin etJl 
mektedir. kol Sidamo vilayeti hududunda bir tisi lideri B. Metaksasın getirilmesi adlı sergi Ankara, 26 (Telefonla) - J''ı; 
l!IPARATORLVK onnusu keşif yapmış ve Oundara ile Socara ihtimali vardır. d reı nrasında çalılıklar içinde mukavemet [{O!ı!VNIST '!rIEB'US NEFYEDILDI Ankara, 26 (Telefonla) - Mat- liforniyada bağcılık tahsil e e i 

iŞE GEÇiYOR göstermcğc çalışan Habeş muharip . Atina, 26 (KURUN) _ Tevkif e- buat umum müdürlüğü tarafın • memleketimize d~n~n B. 7-:r.~~, 
Şanghay, 26 (A.A.) - Röyter lcri gruplarını pUskUrtmüştur. dilen komünist meb'us Klavcnos mem dan "Türkiye tarih, güzellik ve İzmir bağcılık mutaha:;:;ı .. iı:·ı· 

ajansının bildirdiğine göre, on iki Ouebi Guestro nehri üzerinde keşif lcketten nefyedilmiştir. i~ memleketi,, adlı bir fotoğraf tayin edilmi§tir. 



Bostancıda 
Satın alınan etler Sütlü
cede mi muayene edilir? 

Evvelki gün Bostancıda et a -
lanlar çok müıkül bir vaziyet kar
tııında kalmıtlardır. 

Bostancıda belediye hududu 
bir köprü ile ayrılmaktadır. Köp
rünün öbür tarafında da fazla 
miktarda kasap dükkanları var -
drr. Bu tarafta mezbaha rüsumu 
pek az olduğu için et fiatları da 
pek ucuzdur. Bu yüzden gerek 
Boıtancı halkı, gerekse Kadıköy 
hatta İstanbul tarafından bile bu· 
raya ucuz et almaya cidenler :>ek 
çoktur. 

Fakat evvelki gün Bostancıda 
et almak İstiyenler zabıta memur
ları tarafından yakalanmı; h\Td ır. 
Zabıta memurları, musadcre et • 
tikleri etlere mukabil birer mak
buz vermeği teklif etmiılerdir. Bu 
makbuz üzerine et alanlar Sütlü
cedeki mezbahaya gidecekler, o
rada muayene edilen etlerini tek
rar geri alabileceklerdir. Halbu
ki Boıtancıda oturan ve bir kilo 
et alan bir adam için Sütlüceye 
kadar gitmek pek müıkül bir me
seledir. 

o:ğer taraftan bir mesele daha 
var: Bostancıda kesilen etler, 
Bostancıda mevcut olan bir mez
bahada muayene edilmektedir. 
Burada muayene edilen etlerin 
tekrar Sütlücede muayeneye tibi 
tutulması hakikaten gariptir. Bu
rada hatıra pek haklı olarak 9öyle 
bir ıual geliyor: 

Köprünün öbür tarafındaki 

ınezbahada muayene edilen etle • 
rin köprüyü geçtikten ıonra tek
rar muayene edilmesindeki sebep 
nedir? Eier bu etler muayene.Ye 
muhtaçaa o civardaki yeni mezba
hanın mevcudiyeti garip bir vazi
yete dütüyor. 

Bostancıda zabıta memurları -
nın bu tarzda teklifi kartııında 
kalanlar, Sütlüceye kadar bir ki
lo et için gitmeğe lüzum görme • 
mitlerdir. Bu yüzden toplanan 
etlerin yekunu 500 kiloyu geçmit· 
lir. Bu etlerin sahipleri makbuz 
almaia razi olmadıkları için bu 
etlerin karakollarda yüz üıtü kal· 
dıiı ve koktuğu söyleniyor. 

Boıtancıdaki halkın et ihtiya
cını temin etmek için bu ite bir 
hal sureti bulmak lazımdır. 

BELEDiYE HANGi MÜESSESELERE 
YARDIM EDECEK? 

Belediye geçen sene olduğu gibi bu 
ıene de bazı kurumlara muavenette bu. 
lunacaktır. Bu arada tasarruf ve ikti • 
sat cemiyetine 500, spor kulüplerine 
5000, Topkapı fıkaraperver cemiyeti
ne 500, Bakırköy doğum evine 5000, 
fstanbulda eğlenceler tertip edecek fes. 
tival komitesine 8000 lira verilecek • 
tir. 

Bundan başka belediye kooperatifi. 
ne de 1000 lira yardım edilecektir. 

SANAYi UMUM MUFETTISi GFI Dl .. 
Sanayi umum müfettişi Bay Rept 

dün Ankaradan şehrimize gelmiş, fab. 
rı1calardaki tetkiklerine başlamıştır. Bay 
Reşat 8ğleden evvel sanayi müdürlü • 
ğünde mcuuı olmuştur. 

ÖLDURME9E DAVRANIŞ DAVASI 
Halil İbrahim isminde biri öldilrme. 

ğe davranış suçlusunun duruşmasına, 
lstanbul ağır ecza hakyerinde dün de. 
vam olunmuştur. 

Bu davada, Mehmet ve İbrahim i • 
•imlerinde iki kişi davacıdır. Duruşma, 
Fatma, Şazimend, Emine, Vesne Be. 
hiye isimlerindeki ıahitlerin ihzarlarrna 
kalmlJfı. DQn bu p.hitler dinlenilmif. 
dava, araıtrrmanın tamamlanması için~ 
baıka ıüne bırakılnuıtır. .. 
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!üç satırda bir faci 
1 Gazele/erin birinde gör:/ü 

Ampullerde ti yat J Ba.~~~~ .. '!!.~.'!:!.~~~.~.~~.~~ .. ~E'n J 8e1edi ye ve araz il kY.ükse~ ~1ir ba·ilı~kkızı,bü~ YC2§ıoknd1 r yetımı e ır ı te ogaz ı 
farkı var 1 Londra vergileri ğuna İ§ arıyormuf. llan, "Kab 

Beled;ye tek bir fabrikaya 
. . . 

sıparış v~rıyor 

Belediye şubeleri tarafından alınan 
ampullerde fiat farkları olduğu görül • 
müştür. Belediye daimi encümeni bunu 
önlemek için yeni bir karar ve~miştir. 

936 senesinde almacak ampuller Av. 
rupada bir fabrikaya sipariş edilecek ve 
ampullerin üzerine "Belediye,, damgası 
vurulacaktır. 

Bu suretle hem ucuz ampul alınac:ı. 
ğı gibi ampullerin de ziyaına veya ba§. 
k:ıl rı tarafından kullanılmasına meydan 
vcrilmiyeccktir. 

-

KJZ SANAT OKUUARf NiN YENi 
MUALLİMLERİ 

San"at okullarına alınan öğretmen 

ve stajiyerlerdcn bir kısmının adlarını 

evvelki gün yazmıştık. Bugün de Ba. 
kanlıktan yeni tayin emirleri gelen sta. 
jiyer ve öğretmenlerin adlarını yazıyo. 
ruz: 

İzmir Cumuriyet Akıam Kız San'at 
Okulu çamaşır stajiyer öğretmenliğine 
Üsküdar San'at Okulu mezunlarından 

Nimet, biçki stajiycrliğinc Selçuk San'. 
at Okulu mezunlarından Zeynep ile 
Beyoğlu kız san'at okulu mezunların. 
dan Fıtnat, Moda stajiyerliğine Us • 
küdar San'at Okulu mezunlarından Ati. 
fct, Bursa Necati Akşam Kız San'at O. 
kulu biçki stajiyerliğinden Selçuk San' 
at okulu mezunlarından Safiye. 

Ankara 1smet tnönü san'at, biçki sta. 
jiyerliğine Bey Akşam Kız San'at Oku. 
lu mezunlarından Sar.1iye, İzmir ticaret 
okul ö~retmenliğine Romada tahsilini 
bitiren Mehmet Fazıl tayin edilmiştir. 

HAZlRAMDJ GÜNEŞ TUTULACAK 
19 haziranda dünyanın her tarafın. 

da güneş tutulacaktır. Bu hadisenin ta. 
rassudu için Üniversitemizde büyük 

bir faaliyet sarfına başlanmıştır. 
Anadoluda takriben 65 bin kilomet. 

re murabbalık geniş bir mıntakada gü. 
neşin tutulması tam olarak vaki olacak 
ve Atina civarından batlıyarak ~e de. 
nizinden, Anadoludan, Karadenizden Si. 
beryaya kadar uzanan bir sahada imti • 
dat edecektir. 

Universite profesörlerinden Freund. 
lich Wber, doçent Gılaysper, Ok . 
kay Bayan Nüzhet ve Pişmiş. Lcfkeyc. 
giderek orada bu hadiseyi tarassut ede. 
ceklerdir. 

YUSUF AKÇURA iÇiN TÖREN 
Geçen yıl ölen Yusuf Akçora ıçın 

tlniversitenin edebiyat fakültesi tara • 
ftndan mart ayı içinde bir tören yapıla. 
caktır. 

EKONOMİ MUSTEŞARI LONDRAYA 
GiDECEK 

Avrupaya gitmek üzere buh'ınan E. 
konomi Bakanlığı Müsteşarı Faik Kurd. 
oğlu dün Ankaradan şehrimize gelmiş. 
tir. 

Faik Kurdoğlu Sümer bank umum 
müdürü Nurullah Etıat ile birlikte ya. 
kında Londraya gideceklerdir. 

DENiZ YOUARININ YENi YAPTIRACASI 
VAPURLAR 

Deniz yolları idaresinin Avrupa tez. 
&ahlarında yaptuacağı vapudara ait 
muhtelif tezgahlar tarafından gönderi· 
len tekliflerin henüz arkasr alınmamış. 
tır. 

Bu teklifler nihayet bu ay sonunda 
biteceği için müteha11ıı bir komisyon 
toplanarak vaziyeti konuşacaktır. Ko. 
misyonun Ankarada toplanması muh -
temeldir. . 
ANİ MASRAFLAR iÇiN TAHSiSAT 

Belediye 936 senesi bütçesinde yeni 
açtığı bir fasla 10548 lira tahsisat koy. 
muştur. Bu tahsisat sene içinde vuku 
bulacak. gayri melhuz masraflara har. 
canacaktır. 

Şehir mecliıinin hali içtimada bulun.

1 madığı zamanlarda para ,arfını icap c. 
den bazı işler olmakta, fasıldan fa11la: 
nakil yapılmadıfı için güçlük çek!lmek. ı 
te idi. 

d d edenler büyük bir hayır iflemİf 
ra yosun a L) 1 d. lacaklardır.,, cümles:le bitiyor oe e ıye yeni alacağı me-

Hem parasız çalııacak, hem d 
f anınmış seyyah müellifler murJar için tahsisat ayırdı çalıştıranlara kar§ı ayrıca kendin 
tar af ından kon fer ansJar Bina ve arazi vergilerinin toplanma. borçlu bilecek. 

verilece!k Si, hazirandan itibaren belediyeye geçe. Okudum ve dü§ündüm. işi 
ceği için bc!ediyc muhasebesinin işleri dünyanın en temiz ve deierli va 

Önümüzdeki aylar içinde Bal -
kan devletleri için Londra radyosun· 
da neşriyat yapılacaktır. 

• Balkan memleketlerinde seyahat 
imkanları ve bu memleketlerin güzel. 
liklcri hakkında hit:ıbelcrden ıoarct 
olacak bu ne~riyat, bu memleketleri 
iyi tanıyan seyyah müellüler tarafın
dan yapılaca.ktır. 

Martın 10 tincil gUnü Yogosla\'ya 
hakkındaki yazıları ve konferansla -
rilc şöhret almış lngiliz muharriri 
Fani Fostcr, Yugoslavya dostumuz 
hakkında Londra radyosunda konfc -
rans verecektir. 

Odan sonraki konferans martın 
20 sinde verilecek ve Arnavutluğa ait 
olacaktır. 

Bir hafta sonr:ı da yani martın 
27 sinde Yunanistann dair bir diğer 
müellif tarafır.dan konferans verile • 
cektir. 

Tilrkiye hakkında da Londra rad
yosunda bir konferans verilmesini te
min için ''Ti.irklyc Turing ve Otomo
bil klübü,, nUn te~cbbüslerdc bulun -
ması bekleniyor. 

Bu konferansların, ecnebi seyyah • 
lar üzerindeki tesirinin pek fazla ve 
ehemmiyetli olacağı pek tabiidir. 

Yeni tanıştığı bir 
giderken kadınla 

f arakçı Nazıf üç kişinin 
tecavüzüne uğradı 

Evvelki gece Lalelide bir yaralama 
vakası olmuıttur , 

Tophanede oturan Tarakçı Nazif ye. 
ni tanıştığı Marika ismindeki bir ka. 
dınla Ulelidc Ağa yokuşundan inerler. 
ken üç kişinin tecavüzüne uğramışlar • 
dır. 

Bunlardan biri Marikanın eski ni • 
ıanlısı Art indir. 

Egki nişanlısının ba§ka bir erkekle 
gezdiğini gören Artin yanına iki ar. 
kadaıını almıg. Kadınla erkek karanlı. 
ğa sapınca Üzerlerine atılaralt döğmeye 
baılamışlardır. Bu arada Nazif kendi. 
sini müdafaaya kalkınca Ar.in biçağını 
çekmiş, Naziri sağ baldırından yarala. 
mıştır. Marikanın feryadına polisler ye. 
titmiş. Artini yakalamışlardır. Arkada§ 
lan kaçmıştır. Nazif Cerrahpaşa hasta. 
hanesine kaldırılmıştır. Kavga esnasın. 
da Marika da eski nişanlısından dayak 
yemiştir. 

Dün feci bir lramvaq 
kazası oldu 

Evvelki akşam Karagümrlikte feci 
bir kaza olmu§tUr: 
753 numaralı vatmanın idaresindeki 38 
numaralı tramvay arabası arkasında -t2S 
numaralı romork bağlı bulunduğu halde 
Sirkeciye gelmek üzere Edimekapıdan 
kalkmış, Karagümrükten geçerken ba. 
samaklara birkaç socuk asılmıştır. A •• 
raba süratle ilerlerken romorkun basa • 
mağrnda duran cocuklardan birinin a. 
yağı kaymış. arabanın altına düşerek 

sağ bacağı diz kapağından kesilmiştir. 
Bu cocuk Dervi~ Ali mahaJlesinde o. 
turan arabacı Bahattinin oğlu 13 ya. 
!ında Cemaldır. Kazayı milteakip tram. 
vay durmu,, çocuk tekerlekler altından 
çıkarılarak Cerrahpa~a hastahanesine 
götUrülmüştür. Çocuğun bacağt kop • 
mut!iur. Kaza etrafında zabıta esaslı tab 
kikat yapmaktadır. 

KALP DURMASINDAN öLOM -
tstinyede Kürk~übaıı mahallesinde otu. 
ran O yatında, Haaan sokakta kalp sek. 
teıinden ölmUgtür. 

ON YEDi ÇiFT KUNDURA -
Beyazıtta kuduracı Yusuf Ziyanın on 

yedi çift kundurası ile kundura kalıp • 

çoğalacaktır. Bunun için mevcut mu • bö • 
lığı diye tanıdığım için, .. yle hı 

hasebe müdür muavinliğine ilaveten ye. 
nid~n bir muavinlik daha ihdas olu:1a •• ~e lıarcanııı yüreğimi aızlattı. A 
caktır. 935 bütçesine munvinlik ve yeni lın terine dayanan lrazancr, ta 
alınacak memurlar için icap eden tah. rihin bütün büyükleri öğmüftÜ~ 

sisat konmuıtur. Yeni muavinliğin asli Onların alkı§larına benim katıf 
maaşı iO lira olacaktır. Muavinlerden cnk sözüm yok. Fakat ltayat, i~l 
biri belediye, diğeri idarci hususiyenin en olmıyacak bir yerele ve en yü 
işlerine bnkacak, muhasebe müdürü de 
muhasebe işlerini umumi olarak idare 
edecektir. 

Dund:rn başka belcdiye'lin tahsil şu. 
beterine c.le on t:ıne icra n::emuru alı. 

na:aktır. Müsabaka ile alınacak me. 
murlann maa§lan yirmişer lira olacak . 
tır. Bu memurlar belediyenin icradal:i 
itlerini takip edeceklerdir. 

ER FRANS ŞİRKETİ Ptl OTLARI 
ŞEHRiMiZDE 

Er Frans şi::kcti pilotlarından Tru. 
selye, Kurtuva, Martine ve Deverno 
tayyarelerile, şehrimize gelmişler ve To. 
ka\lıyan oteline inmitlerdir. 

Buglin Yeşilköyünclen havalanarak 
Beruta gideceklerdir. 
Haber aldığımıza göre Avrupa uçuş 

servisleri yakında başlıyacaktır. 
Mukavelesi bittiği için İstanbul • 

Pire • Brendizi hattını boş bırakan İ. 

talyanlardan sonra bu hat üzerinde Er 
Frans Fransız şirketinin çalı;mak is. 
tediği söyl~nmektedir. 

GALiP BAHTIYARIN KONFERANSLAR! 
Bakırköy kazası Halkevinde fnkilEp 

ve İstiklal mevzuları üzerinde iki kon. 
ferans vermeie memur edilen İstanbul 
§ehir meclisi azasından Bay Galip Bah. 
tiyar Göker, konferanslarını vermiş ve 
büyiik bir alaka ile dinlenilmiıtir. 

OtLENÇILIKTEH SUÇLU BİR KADIN 
Dudul isminde bir kadın dilencilik 

ettiği iddiasile yakalanmış, polisçe Tü. 
zeyc verilmiıtir. Genel savamanlık, hak 
kında "Men'i tese'ül,, nizamnamesine 
göre kanuni takibat icrasına girişmiş. 

Dudul kadını sulh ceza hakycrine gön. 
dermiştir. 

TEMIZtlK iŞLERi 
Belediyenin temizlik işlerini yeniden 

tanzime karar verdiğini yazmıştık. 936 
bütçesile temizlik işlerinin kadrosu da 
genişletilmektedir. 

Yeni bir müdür muavinliği ile ev ve 
sokaklann temizliklerine bakacak iki de 
mürakıplık ihdas olunmaktadır. Müra. 
kıplann asli maaılan otuzar, muavinli. 
ğin kırk lira olacaktır. 

• 
larını alarak ıeri vermiyen Kumkapılı 
Armenak dUn yakalanmıttır. 

YANGIN - Evvelki ıece Mahmut 
papda Kürkçil hanında 24 numaralı 

sandalye imallthanesindcn yangın çık • 
mıı, birçok eıya yandıktan sonra s8n • 
dUrülmüttUr. Bu imalithane Yunan te. 
baa11ndan bakla bir Bulgar ortafına a. 
ittir. Zabıta yanımın sebebi hakkında 
tahkikat yapmaktadır. 

MOTöR HIRSIZLARI - Hasköy. 
de Piripaşa kalafat yerinde demirli bu. 
lunan Selamet, Barikai Zafer. Derviş 

motörlerinc hırsız girmiş. ve bir hayli 
eı1ya çalmışlardır. Şüphe Uzerine Ncv. 
zad, Mahmut, Yusuf isminde üç k:şi 

yakalanmıştır. 

BiRBiRLERiNiN BAŞINI YARDI • 
LAR - Karagümrükte Aksel:i Cami 
sokağında 33 numaralı evde oturıın ha. ı 
mal İbrahim ile komşusu Fatma kavga 
ctmi'1er, birbitlerini döğmüsler, taş . 
larla batlarından yaralamıslardır. 

KAÇAK ET BULUNDU - Uskü. 
d&r Irakiyeei Hacı Mehmet mahallesin. 
d.c Bağlarbaşı caddesinde 92 numaral· 
Bahrinin evinde arattırma yapılmış. 13 

sek perclc:!en konufuyor. 

Gazetenin o yerini tekrar te 
rar, çevire çevire okuyorum. Y 
Vaf yavaı gözümde boı bir gö ·· 
sü koklıyan, kumral bir mini mi 
ni baı beliriyor. Bükülen pemb 
duclaklannı, iri damlalcrrla 11la 
nan kıvırcık, yumu§ak lcirpikler • 
ni göriir gibi oluyorum. 

Sonra kendimi korumak iıti 
yen bQ§ka bir diifünce, içimd• 
canlanıyor. ilanda yapmacılltD', 
rol izleri aramağa kallııııyorum. 

Sığınacak yer arıyan kadın, 
neden böyle armalı im:alar at • 
mı§, n:çin ıırmalı me.zar tcqlan -
na dayanarak konuımUf7 diyo
rum. "Parcuız. çalı~acağıml,, de
mek yetmez miydi? Yalnız düt
lıünlülr kartınnda artık gönüller 
titremez mi oldular?.. Matlalra 
acın1ırmak için çok yükıeklerelen 
mi yuvarlanmak gerektir? Yok
sa, bıı ıeslenifte, herkeıe talii 
hatırlatmak, en giiçlii altın direk
lerin Je ansızın yı ~ılıp &İdebilc • 
ceğini bildirmek ialiyen uğrırRt2 

bir iıaret mi var? .. 
Ruhun bin çarkından birini çe• 

virmek uğrunda mı bu tuzak ku· 
rulmuf tur? Kim bilir b, iki hun • 
ların hiç biri yoktur ela ben, ken
di iç çürüklüğümün cemıınr çe -
lriyorum. Ôyle bile o!aa ne çıkar? 
Kadın, kendisini düıüren lıa)•at 
canavarına kar§ı böyle bir aüiihla 
davranırsa auçlu mdur? 

iki gündür bakıyorum. Gaze
tede o ilanı tazeliyen bir haber 
yok. Ses kuilince, derdi bitmif 
sanıyorum. Bu diifünütümü pelr 
e~e!emck de İ§İme gelmiyor. A • 
vunmamın ıonu ı:elecek eliye kor
kuyor gibiyim. 

Ba§kalarının felaketi karıııın
Ja inıan duygum böyle mi olmd 
gerektir? Evet, üç satırda lıaca • 
man bir lacicı okudum. Y aptıfun 
en eyi İ§ de, iııe nihayet ıönlibna 
suıturmağa çalıımalt ue ı6slniml 
kapamalı oldu. 

Halbuki bir aiaçta yaralı bir 
· kut kıçkıraa, lrallar lraılarla do
lar ve bir kurd kapana düfH, •f• 
rafını bağrı yanılt ao)lfiotlArı h-
§alır ... 

s.aeagln 

CM .. •• •• 

BAYRAM 
lstanbul Mültülüğüntlen:. 

' 3 Mart 1936 salı günü ZilhiÖ. 
cenin dokuzuna müıadif olmakla 
Arife, çarşamba günü de Kurbaa 
bayramı olduğu ilan olunur 

BAYRAM NAMAZI 

Vasati saat 
Ezani 

" 

s. 
7 
1 

D. 
6 
3 

kilo kaçak etle satır, lıiçak bulunmuş. 

1
- ~ 

tur. Bahri yakalanmıştır. • 
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DiL YAZILARI [KISA HABERLER 1 avla müsabakası münasebetile 

(Cümle - Kelime)leri 
* Edebiyat fakültesi eski Yunanca 

profesörü Fazıl Nazmi 65 yaşını doldur. 
muş olduğundan tekaüde sevkedilmiş. 

tir. 

Evvelki günkü nüshamızda görül · · 
düğü gibi ilk (Syntagme) ler, "kök., 
lerin "kök - ek,. lerin birer dizi teşkil 
etmesinden hasıl olnıu~tur. Bunlaı 

'Gramerden önce,, ki devrin birer cüm
leleri demekti. Bunlar "Güneş - dil., 
kanununa göre birer (cümle - keli -

* Deniz yolları namına Avrupaya 
ni zamanda hem i2im, hem fiil, hem gönderilecek talebelerin imtihan evra • 
sıfat olabilir. kı Ankaraya gönderilmiştir. 

Istanbulun en meşhur 
tavlacısı kim? 

Ayni vaziyet eski Mısır dilin<lc de * Emniyet direktörlüğü, üçüncü şu. 
tesbit cdilmi~tir. :Meseıa : Bu anr1c I be r:::::rnrb:-x:ıa hukuk talebe cemiye . 
"monhor,, şekli "çoban güdüyor., ma-' tinin hesabat ve muamelatını tetkik et. 
nasına gelir. Fakat bu iki kelimenin mek için emir vermiş ve hesaplar üze. 
yerlerini değiştirecek olursak · ~or rinde tetkiklere başlanm ıştır. 

Yaşlı bir tavlacı gördüklerini anlatıyor 

me) mahiyetindedir. 

\ Şimdi bunların tabi oldukları umu
mi kaideleri tcsbite teşebbüs edece -
ğiz. Fakat meseleyi tavzih için muh -
telif dil gruplarındaki eski mürekkep 
sözlerin herhalde şu iki tekamül saf
hasından geçmiş olduğunu hatırlama

moıı,, şekli "Çoban nezaret ediyor,, * Yenice sigaralarının satışı, ikrami. 
manasın;ı gelir. Çünkü bu dilde "mon, ye yiizünden yüzde yirmi kadar artmış. 
ve "hor,, heceleri baza.n isim ve lıaza.n I tır: hütün memlekette geçen ay veri. 
da fi il rolü oynar: "mon,, hem "ço - len ikramiye mikdarı ı 500 lira ile 2000 
ban,, , hem "gütmek,. \'e "lıor,, daj lira arasınrlaclır. 

Dün gazetemize eski tavla meraklı. 
!arından yaşlı bir adam geldi, müsaba. 
kamıza gireceğini söyledikten sonra 
tavla hakkında bize şunları anlattı: 1 Tavla 

lıyız. 

1 - Muhtelif kök, ek ve kelimeler
den mürekkep (Syntagme) ler gittik
çe tek kelime halini almıştır. 

Bu vaziyet bir çok dilciler tarafın. 
dan muhtelif diller üzerinde tesbit e
dilmiştir. Mesela Milattan evvel al -
tmcı asra kadar Çin köklerinin başla
rında birer prcfiks, sonlarında de bi
rer süfiks vardı. Eski Çincede kelime, 
muhtelif hecelerden mürekkep birer 
unsurdur. Altıncı asırdan itibaren ek
ler, köklerle kaynaşarak şimdiki tek 
heceler meydana çıkmıştır. 

Fransız dilcisi (Vendryes) bunu 
bütün dillere şamil gösterir. Ona göre 
eski İngilizcede kelime bir sürü sü -
fikslerle muhtelif heceli bir unsurdu. 
Yeni İngilizce (Fonetik aşınma) bu 
eski mürekkep kelimelerin ekserisini 
tıpkı Çinde olduğu gibi tek hece hali
ne getirmiştir. Bunun için bazı dilci
ler İngilizceyi tek heceli bir dil say -
mıştır. 

İşte "Güneş • Dil,, kanunu tek he • 
celi temleri bile muhtelif hecelerden 
mürekkep kök ve ek serilerine irca 
etmek suretile bütün dillere şamil bü
yük bir hakikati meydana çıkarıyor. 

Buraya kadar söylediğimiz mühim 
esasları şöyle tesbit ederiz: 

ı - Menşe devrinin Monosilap se
rilerinden mürekkep iptidai cümlele
rini teşkil eden söz unsurlan henüz 
"isim,, , "fiil,, , (sıfat) v. s. katago • 
rilcrinc aynlmış değilidir. Onun için 
bir Monosilabm rolü, cümle içindeki 
vaziyetine tabidir. Ayni bir mefhumu 
ifade eden ayni bir hece muhtelif cilm 
lclerde yerine göre, isim, fiil, sıfat, 

hem "nezaret etmek,. hem "gözcü, * Br:lediye 937 bütçesine koyacağı 
bekçi, çoban., mnnalarma gelir \'e bu tahsisat ile §ehrin hıfzıssıhha memurlu. 
manalar ancak kelimenin cümle için- ğu kadrosunu genişletecektir. 
deki mcvkiinden anlaşılır. Çincede de ---------------
aynen böyledir: l\fcseHi. bu dilde (ta) 
şekli ayni z::ı.m::ı.nda hem "büyük., , 
hem "büyüklük,. , hem "büyümek,. , 
hem de "büyiik nisbette .. manalarına. 
gelir. Bu manaları tayin eden yegane 
amil, kelimenin ciimle içindeki vaziy
tindcn ibarettir. (2) 

(Hovel:ıcque) bu hali menşe dev -
rinin umumi bir vasfı şeklinde gös · 
tenniştir. Bu müellif ilk kökün gra
matikal mahiyetini şöyle anlatır (3): 

"il demure iııvariablc, toujours le 
meme, et c'cst uniqııertıent la position 
qıt'il occupc qui determiııc sa valeur, 
sa qualite de sujet ou de regimc, 
d'cpithete ou de substantif, de ver be 
ou de nom, et ainsi de süite,,. 

Cümle içinde kelimelerin biribiriy
le olan münasebetlerini tayin eden 
muahhar edatlar o devirde henüz te -
şekkül etmiş olmadığından, bu nok -
sanı telifi için tek bir çare vardı: Cüm 
le teşkilinde her monosillabm yerini 
kat'i şekilde tayin etmek. Bu vaziye -
tin neticesi olarak, "gramer,, den ev
vel (Sntaxc) teşekkül etmiş demektir. 

İıtJnbUI 8tltdiq1ı.1i 

S~hirTiyatrosu 

ili ili 111ili111 

. ı ılll!!!;;;\!! 

Bu akşam saat 
20,30 da 

KARAMAZOF 
KARDEŞLER 

Türkçeye çeviren : 
Reşat Nuri 

Fransız tiqatrosu 
HALJ< OPJ<;l{ETI 

Bu akşam sa; 
20,30 da 

Zozo Dalmas 
ve Kofinyotisle 

ŞEN DUL 
Pek yakında Hali

me - Bayader 
Bu pazar 

Matine 13,30 ve .... ., .__ 
Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 

Fiatlar: 35-50-60-75-100-125 
Loca: 400-300-500. 

Onun için (Hovelacque) ı monosilla • .,.. __________ ..., ___ .. 

bik dillerin grameri (Syntaxe)dan b:.ı~ ıa,,.1 aÇ" g..o.tu,n,.cJ.a 
ka bir şey olmıyacağım tesbit etmiş · 

tir (4). ---- - - - - • 1 

Hikiyemü-lsmail Hdmi DANIŞ!ı1EN7 

(Arkası yann) 

(f) L. Benloeto, "Laııga9e primi · 
ti/,,, 1863 Paris basması, s. 9, 16 t'c 

fL 1 
(3) La Zinguistique, s. 42 I 
( 4) La linguistiquc, s. 42 

sabakamız 1 

zarf ve saire rolU oynıyabilir. Sümer--------------

. ~irinciye 20, ikinciye 15, 
üçüncüye 10 Lira 

ve Hint - Awupa dillerine tevcih edi
lecek sathi bir nazar bize bu vaziye -
tin menşe devirlerinden çok sonrala
ra kadar devam ettiğini gösterir. Çün
kü bu dillerde çıplak kökler, ne isim
dir, ne fiildir, ne sıfattır; veyahut ay-

DEVRiLEN GAMLAR ... 
Son fırtına esnasında adalarda dev 

rilen ~am1arın mikdarı tesbit edilmiş. 
tir. Büyükadada 54, Heybelide 80, Bur. 
gazda 21 çam devrilmiştir. 1 

Yazı şekilleri etrafında 
ilk konferansı ispekter Feyzi verdi 

..., . 
verecegız 

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

1 - Mevzu serbesttir. 
2 - Şimdiye kadar neşrolunmamış 

bulunacaktır. 

3 - 1000 kelimeyi geçmiyecek . 
tir. 

4 - Makine ile ve kağıdın yalnız 
bir tarafına ycızılacaktır. 

5 - Şubatın sonuncu gününe ka 

- Kaç yıl varki, İstanbulda şöyle 
meraklı, ustaca, bir tavla seyredeme • 
dim. Geçen yaz bir gün Sultanahmette. 
ki bir kahveye gittim. Orada dediler, 
çok usta tavlacılar varmış ... Bir de gi. 
dip baktım ki, birkaç çift oturmuşlar, 
hakikaten tavla oynuyorlar. Fakat gör. 
seniz ne tavla, ne tavla.. Mesela bu 
çiftler<kn biri ilk elde bir dört çehar attı 
ve bu dört çeharı nasıl oynadı biliyor mu 
sunuz? Karşı taraftaki iki pulunu oldu. 
ğu gibi dışarıya kaçmakla ! içimden a. 
ma da korkak ve acemi bir oyuncu ha! 
dedim. Onun arkasından öteki de ilk 
elde bir düsse atınca baktım. o da karşı 
taraftaki iki pulunu aldı fırladı ötekin. 
in şeş hanesine.. Bu ka~ak oyuncu. 
lar bana zevk vermeyince biraz ötede 
oynıyan daha ustaların yanına gittim; 
baktım onlar da inadına kapahmı kapa. 
h ve usule, o kadar riayetkar aynuyor. 
lar ki, bunların oyunu da adeta bir da. 
ma oyunu kadar ağır, sıkıcı bir oyun . 
du. Hele zarı attıktan sonra dakikalar. 
ca düşünmeleri insanı bıktırıyordu. Hal. 
buki tavla dediğin öyle bir oyundur ki, 
ne o kadar kaçak, ne o kadar kapalı, 

ne de öyle bazı gençlerin caka için yap. 
tıklan gibi paldır küldür oynanır. tca. 
bın..!a kaçılır icabında kapı alınır, ica . 
bında durulur; icabında da karşısındaki 
şaşırtılır: Bilhassa onun kuvvei mane. 
viyesini kırmaya çalışılır. Hele kaçışlar. 
da, vuruşlarda o kadar düşünerek ha . 
reket etmek lazımdır ki, yanlış bir ka. 
çış ve vuru§ yüzünden kazanılmış sayı. 
lan bir oyun marsla geriye verilir. Bu. 
rada tavla meral;ltsına sorduk: 

- Zar tutmak nedir, tavlada ger • 
çekten zar tutanlar var mıdır? 

- Vardır. Onlar da çeşit çeşittir: 

Tam tutanlar, yarım tutanlar, pek az 
tutabilenler .... Meseıa, ben evvelki yaz, 
Beyazitin bahçeli kahvelerinden birinde 
birini gördüm üst üste tamam yedi, se. 
kiz çift attı. 

- Bu nasıl olur? 
- Bu bir idman, ekzersiz meselesidir. 

Herifti oğlu alır zarları eline, bunlarla 
tıpkı bir cambaz gibi günlerce, aylarca 
uğraşır, nihayet istediği zarı tavlaya 
kondurmasını öğrenir 1 

- Tavlı\da zar tutmak caiz midir? 
- Hayır 1 Bu doğrudan doğruya bir 

hilekarlıktır. Onun için eskiden böyle 
usta zarcılar tavla oynarlarken birbirle. 
rine madik etmeme!eri için onlara zarla. 
rı kahve fincanları içinde attırırlardı. 

- Bugün fstanbulun en meşhur tav. 
!acıları kimlerdir? 

- Şimdi ne söylesem boş .. O sizin 
müsabakada anlaşılacaktır. 

Müsabaka şartları 
Tavlo meraklıları arasında ha

zırladığımız. büyük. müsabakar.111 
uyandırdığı alaka umduğumuzun 
fevkinde olmuftur. Halk arasın• 
da en taammüm efmİ§ ef:lence 
vasıtalarından birfsi olan taıılanın 
bütün amatörleri bu müsabakalar
da kendilerini gö~terebilmek içitt 
hazırlanmıya b~lar.uş bulunuyor· 
lar. 

Müsr:ıbakamınn esasları ıun • 
llardır: 

1 - Mütabakc.va çccuk. mek
tepli ve as'~erderı i-c.çka Bay v• 
Bayan hcrhes girebilir. Yegane 
ıart ( /(LJ RU N) okıryr.icusu bulun
C:uğunu isbat etmektir. Bunun 
için gazetemizde ne~rine ba~ladı· 
ğımız kuponları kc:ip saklar.oak 
kilayet eder. 

Kupon neıri on gün •Ürecektir. 
Keaip •aklamayl unutmayınız. 

Kuponları bu yazırr.ızın sonunda 
bulacaksınız. 

2 - Mü•abakaya girecekler 
bugünden itibaren adlarını 11• 

adreslerini her türlü vasıta ile gtr 
zetemiz yazı müdürlüğüne bileli • 
rebilirler. Ad yazmak ela kupon
lar gibi 10 gün sürecetir. 

3 - lstanbul 50 mıntakaya ay
rılmıftır. Evvelô. ba mıntakalar
da müsabakalnr" ba:;lanarak semi 
ıampiyonları testiit edilecek. •Oll 

müsabakalar bu semt şampiyon • 
/arı arasında bir günde yapılaralı 
lstanbul tavla şampiyonu meyda· 
na çıkarılacafıtır. 

5 -Smet ıampiyonlarının ha• 
kemleri, o semti,. tanınmış oyull" 
cuları arasından seçilecektir. 

5 - Müsabakalarda birinciden 
onuncuya kadar para hediyeleri 
de verilecektir. Mükafat mikdart .. 
100 liradır. 

A~ık ltonu~ma 

KurtulU§ta Büyiik Akarca soka • 
ğında 118 numarada/. R. Ural'a: 

Hakkınız var. Kuriuluş mmtakS.SI 
için de bir yer temin edilecektir. Mil· 
sabaka için §İmdiden yazılınız. 

dar elimize varmış bulunacaktır. Pamuk fİqaf ları 
6 - Mü~abakaya girenler, gön . 

llerdikleri hikayelerin altına adları· yükseliqor 
nı yazmıyacaklar, herhangi bir işaret Ankara, 26 (Telefonla) - E-

Bağ ve meyveciliğimizin 
inkişafı için yeni tedbirıer 

koymıyac.ıkh:r, yalnız müsveddeleri· ge mıntakasında Almanyaya vak-
ol'li kendilerinde muhafaza edecekler· 
.lir. ti!e alivre olarak satılan pamukla

7 - Tanınmış muharrirlerden mü- rı bugün teslim etmek mecburiye-
rekkep bir jüri heyeti, gönderilen hi· ti, ihracatçıların piyasada görül-
kayeleri okuyarak birinciliği, ikinci- melerine amil olmuş ve pamuk 
!iği, üçüncülüğü kazanan hikayeleri piyasasındaki gevşek durum kuv-
tesbit edecek, bu hikayelerin ilk sa- vetlenmiştir. Bu durumun önü -
tırları gazetede neşredilecektir. Mü- müzdeki hafta içinde daha fazla 
sabakayı kazananlar ellerindeki mils· 

Üniver•ite •alonunda konleran• dinliyenler 

nk okullarda gösterilecek yazı ŞC· ( 
killeri etrafında dün Üniversite kon
ferans salonunda ispekter Bay Feyzi 
tarafından ilk okul öğretmenlerine 
bir konferans verilmiştir. 

riniıı tcrbiycl'i hedefleri de urırd. r veddeleriyle idaremize gelerek ka • kuvvetleneceği ümit edilmektedir. 

Bu hedeflerde çocuklara göz ve el mc 1.andıklarını bildireceklerdir. 1 avukçu/uğun inkişafı 
lckc.'ıi, temizlik, tertip tıc intizam ili 8 - Birinciliği kazanana, 20, ikin. 
yadı, ve C8lctik duygu kazandırmak ciliği kazanana 15. üçüncülüğü ka . için tedbirler alınıyor 

Ankara, 26 (Tele fonla) - T rak· 

ya umum müfettişi meyvecilik ve 
bağcılığın inki§afı için esaslı ted· 

birler al!1iaktadır. Ziraat ensti· 

tüsü meyvecilik ve bağcılık pro

fesörü Bay Laysberg, yarın bu 
huıusda tetkikler yapmak üzere 

Trakyaya hareket edecektir. BaY 
Laysberg, Trakyada on beş giil1 

kadar tetkikler yaparak bir rapor 

hazırlıyacaktır. Bundan sonra 

umum müf ettiılik bir mesai prol" 
ramı hazırlıyacak ve meyveciJiğİll 
inkiıafı için filiyata geçecektir. Konferansa şehrimizde bulunan 

bütün ilk okul ispckterleri iştirak et
mişlerdir. 

t d zanana 10 lira hediye edilecek ve hi· (T 1 f 1 ) lk a ır.,, Ankara, 26 e e on a - -kayeleri 936 yılının en güzel hi~3 -
Bay F<!"Zİ bundan sonra yazınııı 1 kt" tisad Vekaleti, yumurta ihracatı - ~ 

J yeleri olarak neşredi ece ır. -=---------------vücude gel--nesi için üç mühim unsu · nın arttırılması ve tavukçuluğun 

~ 

Bay ispekter konferansa şöyle b~
lamıştır: 

"- ilk okullarda yazı derslerinin 
hedefi, çocuklann htumssiyctlcrini 
göz ihıUnde tutarak onlara olmnrıklı 
kolay !fB~ 1ıazabilir bir hafo getirmek 
ve ayni zamanda estetik değere malik 
·bir Y.azı kazandırmaktır, Yazı dersle-

run lzım oJOu ·unu anlatmış \'e ilk o- * inkitaf ını temin için yeni tedbir-
kullarrn 1, 2, ;j, 4, ve 5 inci sınıfların- Hikayelerin kabulüne baı • ler almaktadır. Bu hususda ça-
da öğretile~ck yazı şekilleri hakkında lanmııtır. Gönderilecek hika · I 
izahat verdikten sonra sözlerini şöyk yelerin yazı müdürlüğümüze tı,mak üzere bir komisyon te,ki 
bitirmiştir: gönderilmesi ve üzerine "Hi . edilmiftir. Tarım Bakanlığından 

kiye müsabakası,, yazılma.. -Ja bir mümessilin İ!tirak edeceği 

Tavla müsabakası 
Müsabakalara iştirak 

hakkını ve1 en 
"- Bir milletin yazı,•nnın yiiksckli lazımdır. 

ği 0 milletin kültür seviyesinin yük • .__.,... _____________ .... komisyon, hafta içinde il.k içtima- _ 

sekliği ile mütenasiptir.,, ı · 1 1 ını yapacaktır. '------------~ııı-.ıı..,... 
kupon: 3 

• 
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ÜLKEMİZDE 

Oyuncak tüf ek bir 
kadını öldürdü! 

lüfek şemsiye çubuğundan yapılmış, 
barut ve saçma ile ·doldurulmuştu .. 
Bartmda acıklı bir hadise ol -ı 

llluı, 50 yatlarında bir kadınca -
~ı bir kaza neticesinde ölmüştür. 1 

len, Bartın gazetesinin başmü -
tettibi İbrahim Çelebioğlu'nun 
~Yınanası Halisedir. 

Hadiseyi naklediyoruz: 
ihtiyar kadın, bir gün evvel 

0tı bet yatlarındaki oğlu Hüseyi
llin elinde, namlısı şemsiye çubu
tundan yapılmıt İptidai bir tüfek 
tôrınüt ve oğlunun kuş vurmak 
lliyetile bu oyuncak tüf ek için ba
l'llt ıatın almasına hiddetlenerek 
"tdurma tüfeği elinden alıp kır -
taırı ve kapının arkasına atmıştır. 

Ertesi pazar günü, bu kırık 
1'rÇalar Hnlisenin gözüne ilişmiş 
•e Yeniden kızarak parçaları al -
lllıı, yanan sobanın içine sür -
lllii·t·· x ur. 
, 8u ıırada annelerile beraber oda
dt bulunan torunlarından 8 yaşın
de. leyli, büyük annesine tüf ek 
~!ağının dolu olduğunu ihtar et
laıiıee de, kadın o zamana kadar 
~hıncak namlıyı atete sürmüt bu
llnduğundan müthit bir patlama 
01ınuş ve kadın, "vuruldum., di -
~erek yere yuvarlanmıt, hemen 
t1lrrıüştür. ı 

Hadise, derhal hükumete ha-

her verilmiş, zabıtaca tahkikata 
başlanmakla beraber, ölü hüku -
met tabibi tarafından da muaye
ne edilerek, kasığından giren saç
malarla öldüğü ve ölümün kaza 
eseri olduğu tesbit edilmiştir. 

Bartına bulunan kömür 
Bartın kazasının Arıt ve Dus

nuk mıntakalarında kömür ve de
mir madenleri bulunduğunu ve 
bunlardan bilhassa Arıttaki kö -
mürlerin Ulus ve Eflanide bulu -
nan damarların daha zengin bir 
imtidadı olduğunun tesbit edildi
ğini yazmış, ilk tetkikatı yapan 
Profesör Graniggin Bartına tek -
rar geleceğini haber vermiştik. 

Profesör Granigg, Bartın bele
diye reisine bir telgraf çekerek , 
Arıtta kar bulunup bulunmadı -
ğını ve Safranbolu ile Bartın ara
sında otomobil iıleyip itlemediği
ni sormuıtur. 

M. Granigge, Arıtta çalışmaya 
engel olacak kar bulunmadığı ve 
Safranbolu ile Bartın arasında o
tomobil işlediği cevabı verilmiş -
tir. 

M. Graniggin bir iki gün için
de Bartına gelmesi beklenmekte
dir. 

fzmirde çirkin bir hidise 
17 yaşında bir mektep talebesi müdür 
muavini ile bir hademeyi yaraladı 

~~~~.~~~~ 

Evvelki gün lzmir erkek mu-ı tan çıkan Mehmet, kapısı açık bu
\lliın mektebinde hakikaten tees- lunan yük vagonlarından birine 
~iif edilecek derecede çirkin bir atlamak istemi§, fakat vagonun 
cae.dise vuku bu)muttur. kapısına tutunamırarak yere düş
"- Devamsızlığından dolayı ol! müştür. Vagonun dinamosu Meh
~ gün kadar evvel mektebden medin başına çarpmıt, beynini 
f1karılan talebe Kazım, sabah - parçalamı§, ve iki ayağını da kes
eyin erkenden mektebe gelmi§, miştir. 
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(Kırkından Sonra ) 

Bır tımarhane ıı i\zanı Teneşir Pa~A~A~!:ıı. 
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yeni açılmıf bir timarhaneyi ziya- ·········~~·1~·~···1~·;:~en bire sendeledi./ l\Iandolin, alaturka kısa hır 
rete gitmiıti. Kendisine, zararsız k k b" taksim hozuntu5.undan sonra ç:ıl -Yüreğinde bambaş a ya ·ıcı ıı -
clelilerclen birini gösterdiler. B(Jf· . H b" !!I •• (Anne ben hastayın1 , nı: nıl 

ate~· kıskanclık ateşı... a ıse a- ...... . 
vekil bununla biraz konufup nh· :. ' ~ d K" ı"sterı"ın) tu··l'ku··s·u·nu·· tutturdu. hl:'-zıp azıp duracak esene.. ım 
hati hakkında malumat aldıktan k 1 1 te a•. ·•nı· fakat gu··rte ı·umca. bilir hangi palı arya ara sarmaş _, . 
sonra dedi ki: k l ı IIacı, verini halaA .vadır!!' 1. · or, dolaş, fırıl fırıl dönece ; e e e ya- J v 

- Benim kim olduğumu bili- · k? do·'rt '.'a111na bakamıyor, etraft~ pışıp ter ter tepınece . ·' 
yor musun? 1\lalfım a, kıskançlık atakayı kim var kim yok farkında (,f:n.ıı-

- Hayır, henüz bunu öğren- sevgiyi büsbütün körükler; alev . yordu. Kahvesi hf:ı.la gelnwm. ti. 
mek ~ere/ine nail olamadım. l b · b · ·· B ·· ·· ~ "k k 1 k k 

:r lendirir. Dftnfı, pusu ayı üs ütun aşı onune egı , ·an mru ç. ı , 
_ Öyle ise söyliyeyim. Ben b t b.h k" d 

şammştr. Ayaklarının gittiğind(_'.)n oyuna c>s ı çe ·ıyor u. 
lngiltere Baıvekili Ramaey Mak hile hab.cri olmıyal'ak, bo::-tana Yavaş yavaş başını kaldırdı. 
Donaldim. girdi; barakaya yaklaştı .. tçeri Kalabalığa göz alıştırdı. Etı afı 

Bunun üzerine, deli, Bn•vekile ·· ~ ı J k b. d b 1 
-x de laternanın kasap havasile. ka. suzmcge mş ar en ır ·e Ja <sın 

fU cevabı vereli: dmlr erkekli bir horadır gidiyor: ki mavili beyazlı, o iki yaşlı ka 
- Ya, çok güzel!. Buraya toz dumana karışıyor.. dm la ve bir kaç taze ileberaLC'r 

gelmekte ciciden isabet ettiniz. KaPJndnn başını uzattı. Davet- karşıda değil mi? Yanmdakiln e 
yemeklerimiz iyidir. Hastalara ·· t d k l b" h ] 

ler yağmağa başladı: gos eııue en, pe · ma 1çup ır a -
çok iyi muamele edilir. Tedavi- _ Oriste pasam !.. Bagsede le güliimsiyerek, usulcacık da ba • 
lerine ralı•ılır. Ben de siz!n gibi ı ·ı ı~ ·? 

3" :r sok kibar, sok temiz yer var. şı e se aın vennez mı. 
ilk geldiğim zaman Prens clö Gal l\Ievhaneci ,.e cırakları bu pa- işte günaha girmek buna de • 
olduğumu söylüyordum. Yapılan şa kılıklı müşteriy~e parçalanıyor- mezler de neye deı ler? .. Rezile 
tedavi neticesinde bunun saçma k 11 d k. b·ı· ] · l"k } } h Iar, etrafını almışlar, o arın an ım ı ır 1angı pa ı ·arya ar a a-
olduğuncı ve asıl vaziyetimi öğ - eteklerinden çekiyorlardı. şırneşir? Ne rezaletler, habaset -
Tendim. Şimdi Kral olduğumu Hora mayna olmuştu. Oym . ler irtikabmda derken bak koca • 
biliyorum. Bana inanınız. Yarın yanların hepsi bu gelen kimdir karıların yanında ne hanım ha • 
aiz de hakiki mevkiiniz.i anlar, diye bakmada, birbirine yarı türk nımcık, ne afife afife oturmada. 
BcqıJekilliği pek küçük görüraü • çe, yan nımca fısıltıda idiler. 'Masalannda erkek hile yok. 

nüz. _Ben bu adam tanidiın, Arap Dfmamn içi rahatlannıış, yü • 

95 yaş nasıl 
bulunur? 

l htiyar bir köylü evinin önün
de oturuyordu. Köyden geçen bi
Ti ona selam verdi. Konu§maya 
batladı. ihtiyarın yQfını öğre • 
nince hayretle •ordu: 

- Ne, doksan beı ycqında mı
sınız? Bu yaıı bulmak için ne 
yaplinrz~ 

- Ne yapacağım, sadece bek
ledim. 

pasa; o ki oturuyor Maden de!. reğini yağ bağlamıştı. 
- Ohi Yre, o değil. Nizam da, Gene şeytan dih1:me~e ba 'ı -

Vazit bey isminde bir osınanli li- dı. Fazlasına gitmemek, ilaç rad
mokonderas yok, onun babasi.. <lesini aşmamak üıere bir, niha ·· 

_ Kakohrononahis !.. Bu he . yet iki kadehcik kon"ak, ~1 da ki 
rif, o kadar büyük oglan olur? kada kimya gibi gelecek. 

Düniı tere<ldüUcydi. Girse mi, Çırakların biri karşı masalara 
git·mese mi? .. (Girelim bari <le - ı·akı götürürken, ça[{ırdı: 
~ip kapı eşiğinden adıımnı atın - - Evlat, buraya bak! 
ca meyhaneci hemen koltuğuna Çıraktan e.vvcl ustası kı).~ı ıu~ 
girdi. Çiraklar yol açtılar. tu. Hacı sordu: 

- Çorbacı, vişneli konya:, ''ar Salaşın içi cigara dumanından 
mı? tepinme toz toprağından göz gö • 

Myhanecinin derhal )i.izii gü) • zü görmez haldeydi. Göz gözü Bl·r hesap meselesi müş, elleri önüne bağlanını~t.: 
görecek gibi de olsa Hacıda o - Visne konyak ispirto da 

Kendiaine bir yemek kitabı he
diye edilen bir kadın, kitabı ge
tirene §unları söyledi: 

- Çok lütülkaraınız, böyle 
biT kitap hediye etmeli Jiifündü· 
ğünüzden dolayı teıekkürler ede· 
Tim. Kitabı gözden geçirelim. Ne 
yazık ki i•tilaJe edemiyeceğim. 

- Neden? 

- Çünkü kitapJa bütün tartr.
lar dört kiti üzerinden hesap edil
miıtir. Biz iae iki lıifiyiz. 

göz nerede? Sıkılmış, olanca ka- kirmizi boya. Size kaysili, en e~ 
nr başına çıkmış, ter dökmedeydi. 

tra mal getirezeyim ! Beyazlı mavili orada mı değil mi. 
E~eyid, önüne konan kal'afa • 

onu anlamağı bile unutmuştu. kiden artlarda üç kadeh kayısılı 
Meyhanenin arka kapısından konyağı yuvarlamış, ortalığı cen• 

çıh.iılar. Genişçe bir meydanlık. net göııneğe başlamıştı. 

~e doğru müdür muavini Bay Re- Tahkikata müddeiumumi mu
~•din odaaına girmittir. Kazımın avini Orhan Köni tarafından el 
:Orkulacak bir halde ileri atıldı - konmuf, tren bir müddet hareket 
'1tıı gören müdür muavininin ha- ettirilmemiıtir. Ölen Mehmet, -------------
demesi, zorba talebenin çirkin kimsesizdi. Alsancakda lsmailin ,_ Bilir misiniz? --.ıııı.. 
~reketine mani olmak istemişse kahvehanesinde yatıp kalkmakta, Dünkü Sayımızda ıorduklanmı:ı ve 

llerisi yeşiJiik, bostan. Meydanın Salaşın içi oldukça dolımıc;, ar
ortasmda, gene mor salkımlar i · tık yer kalmadığı için dışaıı ta.~ -
çinde kocaman bfr çardak. Çar - mıştı. Laterna meydanlığa çıka • 
dağın içi, etrafı tıklım tıl~lTn ... Bir rılmış, çalgı da iştirak etmi~, er • 
köşede mandolinli, kitaralı bir kekli kadınlı 40 kişiden fazla a • 
nım çalgısı. Çalgı, o senenin me~- dam, karşılıklı sıralanarak kad • 
hur türkülerinden (Pali metizme- rili tutturmuşlardı. 
noz i&e) yi çalıyordu. Müşterilerin hepsi, oynıyanla. 

Meyhaneci, büyük çardağın rm etrafına üşüşmüştü. El c:ırp • 
8, 10 adım ötesinde, üstünü, yan- malar, çığlıklar, zitolar gırla .. e kazım tarafından bıçaklan - Kemer ve Kızıl çullu istasyonları cevaplan: 

ltıııtır. arasında hatta amelelik etmekte 1 - Amerikalıların N. R. A. for-
Hademeyi bu suretle bertaraf idi. Mehmedin son zamanlarda mülü ne ifade eder? 

'den Kazım, müdür muavini Bay Aydına gitmek istediği, fakat pa- - "National Recovery Act,, Ame. 
lteıidin üzerine atılmıt ve müdür rası bulunmadığı için parasız se- rikalıların yeni Ekonomi planları. 
IQ\lavinini de iki elinden yarala- yahat etmek maksadile trene giz- 2 - Japon istihsalinin varısını kim 
,,.. 1 1 1 alır? .. •ııtrr.. lice at a~ağa kalktığı an aşı mış-

1 - Amerika. 

lal'Inı hanımelleri ve yeşil yap - Mavili beyazlı, küçük ~aı r~ • 
raklar kaplamış küçük hir çar ğm yanma gelmiş, oynıym11an 
clak gösterdi: uzaktan seyrediyordu. Dana, ka • 

-Burada oturazaksiniz. Pa - rafakinin dihinde kalan konya~ 
salar, beyler için en güzel yer o · da çekti. ve artık kendini tutama-
ı-asi. dı: 

I\~ Polis tarafından yakalanan tır. Bu tedbirsizliği hayatına ma 
h ctıımın henüz 17 yatında olduğu olmuştur. 

Danfı çardağa girdi. Meyha . - Meleğim, elhak hir diirrü 
3 - Carole Lombard'ın asıl ismi ı neci soruyordu: haya ve bir nümunei jffe~r·n. Bi · 

nedir? 
'-her veriliyor. ============== 

I Yapağı fil}atıarrnda da ~mirde bir tren kazası 
lımirde Kemer istasyonundan bir yükselme var 

Vl'dına hareket eden ekspres, Ankara, 26 (Telefonla) - Tür-
d &.nlr Zülfikar olğu Mehmet adın- kofisten gelen haberlere göre ya
d' bir delikanlıyı çiğnemiş ve pağı piyasasında son hafta içinde 
erhal öldürmüttür. Kaza §Öyle çok iyi bir durum görülmektedir. 

<>lınuıtur: Bu durum, fiatların yeniden yük-

- Jane Peters (Can Peters). 
4 - "Çabuk veren iki kere vermis 

sayılır .. darbımeseli kimlerindir? 
- Latinlerin. 

S - Yalnız kırmızı beyaz renk 
hangi milletlerin bayrağında vardır? 

- Türkiye ve Avusturya, Litvan 
ya. Monako, Danimarka, Polonya. Ja. 
ponya. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - "Konkordato., ne demektir? 
2 - Hangi akciğer daha küçüktür? 
3 - Anatole Francc'ın asıl ismi 

Saat 6.24 de Alsancak istas- selmesine amil olmuttur. Piya -
)onundan hareket eden 1302 nu- sanın sağlam duruma girmesinin 
~aralı ekspres katarı Kemer is- başlıca sebebi, Almanyadan vasi 
~1l'onuna gelmit, orada durup taleblerin devamıdır. Bundan 

~olcuları aldıktan sonra tekrar haıka Avusturyada bir afet neti - 4 _ "En büyük hürmet çocuğa 
:\teket etmittir. Ortodoks me - cesi l>üyük miktarda koyun te • edilmelidir,. sözünU km söylemiştir? 

nedir? 

~\tlığı önünden gittikçe hızını lef olduğu cihetle yapağı fiatla - S - Tel Aviv şehri nerededir ve 

;rttırarak yol alırken sinyal ku - rının yüzde 15 yükıeldiji ıöylen- 111ı.".ed•i•r?-----------• eain-. 25 metre uzakta mezarlık- mektetiir. 

- Duziko istiyorsunnz yoksa hakkı hü:Ja afife, kamile bir ın:-ıh
ınastika ? .. Beyaz, siyah en ayla lfıkai VC'l\ta$m. Pek harekallnh ! .. 
sarap da var ... Barhunva, mer - Afife, kaşlarını ç1lar gibi ol -
zan, islakoz, pavı.ırya . . Ne meze <111. Parmağını du<la1<lrırı~a f ötür• 
rrctireui 111? rlü : ~ ,, 

Çalp;ırılara: (Artık hu türküyü - Kale sus ol; henim :mnc 
kesin!) yollu bir işaret geçtikterı hen im teyze karsiden görewkler' 
sonra nmıca diyordu ki: 1 !çki b11, ~işec?-e durduğ-n gil ~ 

-Bu gelen paşadır, Osınanh- <lunır mu? Hacı devamdaydı: 
ca bir hava çalın! - El emrü fevkale:'ep ! Emre' 

Divan durur gibi, ellerini önü. itaat benden fakat bu kadar• rlr 
ne ka,·uşturınuş, emir l"ıeklerkPn revayı hak olmasa gerek m• lıi~a 
Dana: rem ... .Nihayetünnihaye carı muh 

-Bir şekerli kah,·e ! dedi. terem ve mübecce1im değil misi,1? 
Bu cevap meyhaneeiye soğul' Koınşurağızımla iiç heş kelime 

bir ruı;; tesid ~'apımc;h Derhal .;;:ıı tPaıi ctmckliğimcc nC' mr.!·::•ır 
rat ekşitti; ce\1ap bile . vermederı var? 
yürüyüp gitti. (Arkası var) 
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Teselli! .. 

Bayan Hatice tabaklan yı • 
kadıktan sonra saate baktı. Saat 
"dörttü. Herşeyi kurutup yerli ye • 
rine koymak, mektepten dönmek 
üzere olan çocuklarmn çayını ha· 
zırlamak lazmıdı. Kendisi de çay 
tiryakisi olduğu için, tabaklan ku
rutmadan kendi çayını doldurdu 
ve sandalyesine oturup, yudum 
yıİdum içti, çay, onun yorgunlu -
ğunu giderir, yeniden neş'elendi
rir, ve kafasmm müvazenesini 
sağlamlardı. 

Bu bir bardak çay da ona ye • 
niden hayat vermişti. Çayım iç . 
tikten sonra işini tamamladı ve 
önlüğünü çıkarıp bir kenara koy. 
du. 

Bayan Hatice, böyle iş göre . 
cek, el kapısında hizmet edecek 
hir kadın değildi. Kocasının ölü • 
münden önce bir ev hanımı idi. 
Kocasmm ölümü hanımlığına son 
verdi ve onu el kapısında çalışma. 
ğa stiıiikle"di. Bayan Hatice mu · 
kadderata boyun eğmiş Ye çalışa 

- Bugün sipariş edilen, bile· 
ziği getirdim. Ltltf en bu kağıdı 
imza eder misiniz? 

Genç adam kalemi ve kağıdı 
uzattı. 

Bayan Hatice kalemi aldı ve 
kapıya dayanan kağıt karşısınqa 
kalemi pannaklanrun arasında 

bir kaç kere evirip çevirdi. Genç 
adam hala gülümsiyordu. Bayan 
Hatice fazla düşünmiyerek hanı
mının imzasını attı ve altına H. 
harfini ilave etti. 

Genç adam gene: 
- Teşekkür ederim, hamme • 

fendi, diyerek kendisini eğile eği
le selamlıyarak gitti. 

Bayan Hatice, güneşin saçları 
üzerinde çirekten bir çelenk gibi 
ışıldadığını hissederek yavaş ya
vaş işine dönü. 

Bahtiyardı. Çünkü, genç ve ya. 
hancı adam, onun hizmetçi değil 
fakat hammef endi olduğunu ta -
nımıştı. 

Bu teselli bile ona kafiydi! 
çalışa hayatını kazanmağa baş -----------
lamrştı. 

• • • 

llbalannda Jddıs ltaretU olanlar, DEe~ 
rinde 1m1emele ırönıılerdlr. RakamJar 
1111at U de kapan11 atıf flyatlanıur. 

PARALAR 
•Londra tsOO - *Viyana .ı!4-
•Nevyork 12• rıo * Madrld ' 17 -
• Parla 161.- • BerilD l:lıa ·-
•Mlltııo 166.- • Varıova l!4 -
• Br1lkaeJ 88.- * Budapeıte 1!6-
* AUDa ~ · ~ • BOkr9f ıa . -
•Cenevre 8U>,- • Belgrad M-
• Sofya 2'.- * Yokohama M-
• Amsterdam 88 .•• •AJtm Ub7 -
*Pr•ğ 00- *Banknot ~-
•Stokholm ır.a -

·-----~--------~ 
ÇEKLER 

• Londra CS'ıl. * Vlyana f 2410 
*Nevyork OSCH9 •Madrld 68100 
* Parla 12 06 * Berlln 1 9818 
• lllltııo 10 01!'0 * V&rfOva 4 2-l 
• BrWuıel ' 7268 • Bud•peıte ' 0008 
• AUna 65 49b8 • BUkrea 108 4S 
•Cenevre 2 4867 • Belgrad 1:!4 8168 
• Botya 64,-17blı • Yokohama ~ 1fı1b 

• Amaterdam 11722 • 1108kova t<.lS7 -
* Prat 111.2016 * Stokholm 8 1260 

·---------------...... ---~--~-ı 
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ISTANBUL 1808 m. - 17 İnkilipı,------..--..... ---.. 
dersi. Üniversiteden nakil .Hikmet Ba 
yur. 18 opera musikisi (plAk). 19 hah 
19,15 muhtelif plaklar. 20 Sıhhi konf 
20,30 Stüdyo orkestralan. 21,30 son 
haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansının 
gazetelere mahsus havadis aerviıi veri 
lecektir. 

BELGRAD 437,3 m. - 21 Garde Ra 
yale bandoswwıt kooteri (Zarko Kva 
liç, tenor). Z3 k. 23,20 gece müziği 

(Bardan nakil). 

T k • Pertembe CUMA a vım ~7 Şubat 128 Şubat 
====-===-=:::::::11al 4 Zilhicce 5 Zilhicce 

cnn dotuıu 
GOD bat.ip 
8&lı&b D&mUI 

()ğle na.mazı 

lldndl namazı 
Ak§&m ı:ıamaıa 
Yatn D.am&ZJ 

Jmııak .._POID __ lerll 

Ydm kalan ıüDlerl 

641 6,40 
17,54 17,56 
5,50 5 50 

12.2? 12 27 
15,31 15,32 
17,54 17.56 
19.25 19,26 
S,OJ 5,01 

55 56 
309 '308 

BERLIN 356.7 m. - 23 k. 23,30 ,,_.-----------~ 
Zahire satışı 

Yabancı firmalar 

Memleketimizden muhte
lif cins mal almak istiyor 

Son ay içinde bir çok firmalar mem
leketimizden muhtelif mal almak is • 
temişlerdir. Bunlardan bir firma man
ganez, sabunluk zeytin yağı, kuru U
züm, fındık, ceviz, diğer bir firma 
ham koyun derisi, kendir, zımpara. 
madeni istemişlerdir. Bir kaç firma 
da yUn, pamuk, keten, kenevir, bal • 
mumu, bal, kuru meyva, defne yap • 
rağı, k\11 yemi, keten tohumu, suaam 
tohumu, pamuk tohumu, buğday, ar
pa, yulaf, mısır, fasulya, bakla, bur -
çak, mercimek, buğday kepeği, keten 
küspesi, ayçiçeği küspesi istemifler • 
dir. Ali.kadar makamlar bu istekleri 
firmalann adreslerile bu işlerle ura
ean ihracatçılanmu.a bildirmişlerdir. 

lspan1Ja9a gönde7ilecek 
yün 

Beş senede 
Ne kadar gumarttı 

ihraç ettik? 
Tutulan bir latatlatiğe göre TOr' 

kiye 1930 yılında 8325, 1931 yı 

10,346, 1932 yılmda 8,026, 1933 
da 9,806, 1934 yılında. 2,628, ve 
yılında 1,234 lira kıymetinde yuJD 
ibra~ etmlftir • 

Ligon sergisine iştir 
t!decekler için 

Her yıl Liyonda açılan artnıl 
sergi, önümllzdekl martın altı 

açtlacak ve on belinde kapan 
Bu sergiye l§tira.k etmek i"• tt1'11•. ,.. 

şehrimizdeki Fraasız ticaret a 
ğine baş vurarak kart alma.1dldlt1 

Bu kartları alanlar, lel'Jİyi nıc 
nen ziyaret edebilecekleri gibi ..,. 
hat Ucretlerlnde de tenzilltb 
tlbi tutulacaklardır. 

7 icaret Odası mecliil 
toplandı 1936 yılında İspanyaya yapılacak 

yün ithalatı 32,723 kental olarak ya-
zılmıştı. Bu miktar 342,39,10 kental Ticaret odam meclisi tüccar 
olarak tesblt edilıtıiştir. kambiyo mUlaadest için ia 

millaadelerin birikmesi yUzilnden 
Kına istigen firmalar toplanmış ve mUracaatıan tetkik 

Bazı ecnebi firmalar, Türkiyeden miştir. DünkO toplantıda her ne 
kına almak için müracaatta bulun • sandık meselesi de göriltUlecek ı~ .. 
mulardır. Müracaat alakadar makam· Oda umumi kitibi bu hU8U8tald ~ 
larca tetkik edilmektedir. kilderinl henüz bitiremediği için .. 

Deri fiyatla7ı nasıl? 
lecek celseye bırakılmıı ve ya1DJJ 
carların kambiyo meselesi gö · . ~• 

Bu sene ihracat mallarımız a.ra • tUr. İateklerin bir kısmı kabul eP 

smda, deri ihracatımız geçen senelere mit; bir kısmı reddedilerek rapor 
nazaran daha iyi bir vaziyettedir. mlanmıetrr. 

Mallarmım aıa.n başlıca memleket- Franıaga y~ni konien} 
Ier Almanya ve Rusyadır. Almanya- , 
ya koyun keçi derisi ve Rusyaya da Fransa hUkbıeti Türkiye içiıl • 
yalnız keçi derisi ihraç edilmektedir. yırdıfı kontenjan miktanna yeni; 
Bugünkü deri piyasasındaki fiyatlar · veler yapmıetır. Bu ili.veler 1938 rJ1 
koyun tuzsuz kilosu 52 koyun tuzlu bir ve UçUnctı aylık de~Teleri i~ A 
43, keçi çifti 135 ve 140 kuruştur. Ha- caktır. Bu miktar 34 A gUmrUk t81""' 
va kurumu kurban derilerini geçen numaralı 400 kental yumurta, a~ 
sene 55 kuruşa satmıştı. Bu sene lki EX34C numaralı l50 kental yumur ... 
misli bir fiyatla 111 kuruşa vermiı - 1,000 kental fulye, •.500 kental oo_. 
tir. Bugünkü piyasaya nazaran kuzu, but, 1,000 kental elma ve annot._... 
oğlak derileri. de yüksek fiyatlarla aa- kental kabuklu ceviz, 37 kental "!:; 
tılncağı ümit edilmektedir. Av derlle- içi, ve 1,000 kental taze ve 11.ir _.,.-, 
t"inin fiyatları sansar çifti 32, porauk lerdir. 
çifti yedi, tilki Rumeli çifti 4, Erzu • 71 
rum ~ifti 10 ve 12 lira arasındadır. çen 1eneye niabeten iyt denecek_. 
Çakal çifti 180 yaban kedisi tanesi derecededir. Rumeli yapağı k~ 
80 kuruştur. Yapağı fiyatları da ge • 62 Anadolu 48, 50 kunıftur. 

rııım rrıimllırı n uııııın ıi~ıe ı 111 ıimı 111111~ 



reci bir tramvay kazası oldal 
Dün gece Şişhane yokuşunda raydan çıkan bir tramvay 

metrelerce sürüklenerek bir dıvarda parçalandı 

Japonyada 
askeri 
isyan 

(Ü:ttyanı 1 İnritlP) 

7 - KtJIUI~ 

Mektepli 
kızlar 

Zelzele gürültüsü .. Çığlıklar.. Bir yığı.n yaralı ve enkaz .• 
Dün gece, Jatanbulda elektrikli tram. 1 hir oğlu Sü!eyman, 8 Şehzade başında/ sarstı. Kazanın nasıl olduğunu hiç ha

rayın kuruhışundan beri görülmemif fe. istiklal Lisesi sırasında 16 numarada o. tırhyamıyorum.. Demiştir. 

Yalnıı bu defaki askeri isyan 
çok geniı bir aekilde meydana çıkmı31 
olduğundan neticesi de o derece mu • 
hlm olacaktır. 

(Uıtpnı 1 bttld•) 

talebe için böyle bir karar verileceiialt 
bu kararları bilairen tamimin de bütiin 
okullara gönderildiğini yazdı. 

Dün bu mesele etrafında bir JUrcı. 
mız, tstanbuJun kız, orta okul ft lise 
direktörlerıle ve kültür direkdh-leriJe 
göriipıüıtür. 

ci bir kaza olmuıtur. Kaza yerine gidip turan Rodoslu Ziyaaddin, 9 Hayriye li. BAYAN KADRiYE ANLATIYOR 
bütün tafailatı en ince noktalarına ka. sesi ilk kısım muallimi Ziya, 10 Caial. Sen Jorj hastahanesine kaldınla11 
dar tahkik eden ve yaralılarla görüşen oğlunda Çatal çe,me sokağında, 40 nu. Bayan Kadriye de baygın bir halde 
hluharririmiz hadiseyi §Öyle kaydetmek. maralı evde oturan Süleyman oğlu Zi. şunları söylemiştir: 
tcdir: ya, 11 Yenicamide, Sıra kahvelerde 61 - Tramvay yoldan çıkar çıkmaz 

Harbiyeden 11,9 da hareket eden 112 numaralı evde oturan kahveci Hüseyin, "')'akta duranlar üzerime di.!ştüler · 
numaralı ikinci mevki Harbiye . Fatih SEN JORJ HASTAHANESiNE KAL. Ben de yıkıldım. Bundan sonra kulak-
traınnyı, saat tam ıı,ıs de Şişhane DJRILANLAR larım uğuldadı, sonra ancak otomobi-
l'okuıunu inmeden Saadet apartımam • 12 Şehzadebaşında Kemeraltı, kirazcı le alındığımı hatırhJ·orum. Başka bir 
llJn. yanmda yoldan çıknuş. metrelerce 1 mescit yanında Süleymanpaşa köşkünde şey bilmiyorum.,, 
•ilrüklenerek 78 numaralı Kenan apar. I oturan Naime, 13 Tepebaşında Elvanza. YAPILAN TAHKiKAT 
tıınanına çarpmıştır. Şimdiye kadar 0~ de sokağında, 35 numarada oturan ban. Kazayı haber alan tramvay di-
lan .kualann hiç birinde tramvayın bu kacı Cahit Paker, 14 Veznecilerde Sü. rektörü Kindorf, hareket direk • 
kadar silrüklendiği görülmemiftir. Tram leyman apartımanmda oturan Kadriye törü Gömes, muavini ismet, bat 
vay, apartımanm sol tarafına çarpmıf. 15 Galatada Çetme meydanında Florcu mühendis Blan,er, yol tefi Giler, 
Ve çarptıfı kalın dıvarı parçahyarak hamam ıokağtnda ı o numaralı evde otu. müfettit Sezai ve bütün tefler ka-
4eiımt Ye bundan ıonra durmuştur: ran Rafael, 16 Gedikpaşada Müslim so za yerine ıelmiılerdi. 
CöKLERE YOKSELEN ÇICLIKLAR kağmda 29 numaralı evde oturan Skot, Müddeiumumi Bay Hikmet 

Çok bUyilk bir gürültü ile apartıma. 17 Fatihte Tuna apartımanında ikinci Suner, kaza yerinde uzun uzadı
~ çarpmış ve bütün yolcuların çığlıkla. katta oturan Haun, 18 Yenicamide Tii. ya tahkikatını yaptıktan sonra ya
rı bir an içinde etrafı ayaklandırmış nel caddesinde 76 numaralı evde oturan rablann iaticvabma baflam14, ıeç 
kan, derhal polise haber verilmiş, bü. Jan Danyelyan. vakte kadar iıticvaplarma devam 
tiln ıılıhl imdat arabaları kaza yerine ZELZELE OLUYOR SANMIŞTIK etmi4tir. 
satınJmrıtır. Sıhhi imdat otomobilleri Tramvayın çarptığı Kenan apartıma. Poli• direktörü Bay Salih Kılıç. 
tldrklan yarablann bir kısmını Beyoğ. nmm birinci ve ikinci katında oturan Beyoilu kaymakamı Bay Danit 
lu, bir kısmını da Sen Jorj hastahanesi. Şavol, Araf muharririmize tunları söy. d• kaza yerine ıelmiıler, tahki· 
ile katdrnnıflardır. lcmittir: kat yapmıılardır. 

Enkaz haline gelen tramvaydan ilk - Uyumuştuk. Birden apartıman Arabanı yoldan çıkıp ıürük • 
Çıkan Bürhan adında bir kunduracı ol. müthiş surette sarsıldı. Sonra bafrıı - lendifi yerler teabit edilerek bu
hltıttur. Blirhan tramvavdan kendili . malar ba§ladı. Hepimiz yataklardan fır. radan kimse ıeçirilmemif, trUn • 
tinden çıkan yeıine yarah olaıuıtur. lAmqtık. Zelıele oluyor unıyorduk. vay en~azı. d!' olduiu aibi muha-
l> faza edılmııtır. ilerleriııin hepsi imdada gelenler ta. Kapmm önüne celenler kapıyı açama • · KA ~AYA NE SEBEP OLDU? 
?afmdan çıkanlrnıtlardrr. drlar. Tramvay kapıyı kapamııtı. Yara. D" I d 

YA!tALJLARIN ÇIKARILMASI W.r çıkarılırken atlıyor, batırıyorlardı. un ıece Y•.P1• an muar~ne e 
Tramvaydaki yolcuların çıkanlmaaı 80 YAŞINDA iHTiYAR MUCiZE KA tramvay frenlerının çok IJI tut -

çok acdrh olınuıtur. Dakikalarca a&la _ BtLINDEN KURTULDU mak~ old~ğu aöylenmittir. Tram-
• vay ıdaresı, kazanın frenlerden 

ına, batırma ve inilti devam etmif, Apartımanmm lll alt katında oturan olmadığını ileri aürmektedir. Yol-
tranwayın birçok kısmı parçalınmıt ol. 60 yapıda llarl, budan mucize ka. dan çıkıtın aebebi, hanlann -ı". 
dua-dan, içerde lnliyen yolcular çok bilindeıı IınutuJmqtur. lılariDin yıllar . muriu ıeçmeıi neticeai tramv;;ın 
fUsJfllde çıkanlmqt:ır. Bir Jmım yaralı. danberi yatmakta oldutu yatalı, yıla.. kzak yapması olduiu ı8ylenmek
lar, baycm bir halde bulunduklarından lan lcalm dıvann altında kalnuıtır. Ma. tedir. Vaziyet, bucün mühendis
?~ Jrolayca çıkanlmıf, konupbilen ri, hu ıece um apartunanın delinen ler tarafından yapılacak tetkikler-

..ı.r'1NlüH, balama ve iniltiye devam et. yerinde yatarken, dUn gece ilk defa ye. den ıonra anlqılmq olac:ak\ıt. 
mitlerdir. rini defittirmit, batını arka dıvar ta. 

Dün (Nankin) den gelen bir tel • 
grafta Japon isy&11.D1Jn karakteri şu 
tarzda izah ediliyor: "Tokyo hükfı -
met dubeainin sebebi Japon devlet 
adamlannm askeri hareketlere lazım 
gelen hızı vermemiş olması ve bun<.lan 
dört yıl evvel Uzak Şarktald St>vyet 
kuvvetıeri ciddi bir mukaYemet gös • 
terecek halde değilken bu kuvvetlere 
taarruz etmekten çekinilmiş bult:nma
sıdır . ., 

Filhakika bundan dört, be~ yıl ev
vel Sovyetler Uzak Şarkta Japonyaya 
karşı haZil'lıklı değillerdi. Japonya -
nm Mançurldeki, daha sonra Şimali 

Çtndeki teşebbUslerini gören Sovyet
ler Sibiryada ciddt olarak müdafaa 
tertibatı almağa başladı. Bu C'ilmleden 
olarak Sibiryadaki tek hat cifte hatta 
çevrildi. Aynca askeri müdafaa ha -
zırlıklan yapıldı. Bu suretle Sovyet -
ler Siblryaya yapılacak bir Japon ta
arruzuna karşı kayıtsız kalamıyaca -
ğınt g6stermlg oldu. 

Şimdi askeri isyana dair gele.n ha
berlerden öyle anlaşılı)'OI' kl Japon or· 
dusundaki müfritler, yani hi~ ,·akit ge 

çirmeksizin Japonyanm gerek Sihir • 
yada, gerek dış Mogolistanda ve Çin-

de genişlemesini istiyen askeri parti
ler hükftmetl itidal politika.sile taar -
ruz fırsatını kaçırmış olmakla lttiharr. 
etmektedir. Bu politikada daha fazla 
devam edildiği takdirde Japon idea -
linden biltün biltiln vazgeçmek !Azım 
geleceğini ileriye sUrerek son isyan 
hareketini körUkJemişlerdir. Bu iti · 
barla önümüzdeki ilkbahar i~lrıde Ja· 
ponya ile Sovyetler aruında harbin 
pathyacağmdan endişe edenler bütün 
bUtUn haksız olmasa gerektir • 

ASIM US 

f~~ ~~~~.~~~~u~~-,--------------------------
Bir yaralı götiirülürken ölmüştür. gelemiyen Mari muharririmize şunları ıstanbuı ~eledlyeaı ti anıerı 1 

Baıından ağır surette yarıılanmış olan s(;ylemiştir: , ________________________ , ___ _ 

bu zavallının, cebinde bulunan yol para. - Yatağı gene eski gibi aermit oL Muvakkat 
il ınakbuzundan adının Zühtü olduğu duğum halde eonradan değiıtirclim. E. Ketif bedeli teminatı 
antatir. ftlınııtır. Adresi teıbit edilememiı. ğer değiştirmeseydim, timdi ıu gördü. Kadddiy 8 inci mektep ·tamiri. 589 lira 83 K. 45 lira 

tunüz tatlara brıımış olacaktım. O -
Tramvay iipelrt3r munini Niyazi- dam tamamile kopan dıvar taflan ile lıt. 34 üncü mektep tamiri. 988 ,, 86 ,, 76 ,, 

ilin iki ayafr birden kesilmittir. Niyazi. dolmuştur. Çok korktum. Şimdi bu kor. Yukarıda ketif bedelleri ve m11Yakkat teminatı yazılı olan meklep 
rı1n kesilen ayaklanndan biri tramvay kunun beni sUrUkliyeceftıı~ korku. tamirleri ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuttur. Ketif evrakı ve 
enkuı araaında bulunmuıtur. Konuşa yorum. prtname)eri levazım mücllirlüiün de ıörülür. Ekailtmeye ıirmek 
"1ıyacak bir halde bulunan yaralıya der. KAZADAN KURTULANLARDAN istiyenler buna benzer it yaptıkla nna dair Bayındll'lık direktörlü. 
hal ameliyat yapılmııtır. Kontrol me., BiRi ANLATIYOR ğünden tasdikli ehliyet vesikası ile 2490 numaralı arttırma Ye eksilt 
ıııwu tsmail ile vatman Hayri ağır su. Kazadan en hafif yara ile kurtulan me kanununda yazdı ve hizaların da ı&terilen muvakkat teminat 
rette konuaıtrnnracak bir halde hastaha. Burhan ken~:-11 go·· .. H ..... n muharri 

-r---J ' \&IGUe ~ Utr" • makbuz veya mektubile beraber 2 mart 936 pazarteıi günü saat J 5 lleye kaldınlmıılardır. rimize iunlan söylemiştir: 
Tramvayda bulunan yolcunun mik. _Tramvayın ortasında tek kana- de daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (933) 

dan henUz tesbit edilernemittfr. Sahan.. pelerden birinde oturuyordum. Birden 
bkta duran bir kısım yolculann tram. tramvay zangırdıyarak yıldırım sür - ...... 
•ay yoldan çıktıktan sonra atladıkları atlle ilerlemefe bql~ı. Camlar kı -
ICSylenmektedir. nlmqtı. Herkes bağrışmağa bafladı. 

Tramvayda bulunduktan tesbit edi. Ben, demirlerden kuvvetle yakaladı • 
lenter yirmi kişidir. Bunların on yedisi ğunı biliyorum, bundan aonrasmı ha
•iır yanlı olarak hastahaneye kaldı • tırlıyamıyorum. Tramvayın kaç defa 
l'ılnııt. ilk çıkan kunduracı Bürhan ile devrildiğini bilmiyorum. Bir çok yol-
biıet memuru Şevket hafif bir yaralan. cu \lilerime yılalmJttı. Tramvayda 25 

Kültür direktörü &y Tevfik Kut 
şunlan söylemiştir: 

••- Lise ve orta okullanla okuya11 
talebeden bazılarının kahvelerde otur. 
duklarını haber aldık. bu ıneeele ttra. 
f ında lise direktörlerUe bir toplantı yap. 
tık. Bu toplantıda ernlt talebenin dere 
saatlerinde kahvelerde ve ıinemalardlı 

dola§malarının önUne ı~mek için ted • 
birler aldık. bu tedbirleri bakanlığa biL 
dirdikten sonra gelen emir Uaerine ba • 
reket etmeğc bqladık. Talebenin kala. 
veye gitmesi iti etrafmda toplantıdaa 

başka hiç bir toplantı yapılmacll. Kıs 

talebe için yapılmıt hiç bir toplantı ve 
bu talebenin durumile allkadar ollliak 
üzere okuUara yollanmq bir tamim de 
yoktur. Talebenin okul haricindeki .._ 
rumu ile meşgul olmak için talimatna • 
mede emirler te<!bit edilmifth'; bu emir. 
ler tatbik edilmektedir. 

bmirdeki meseleye gelince bm ta. 
mirde ne yapıldıpu bümi,.,_; .. 
kadar değilim. Orada .erilen karan bL 
rada da tatbik için bir toplantı yapılarak 
g6rüşüldüğU halrkmdati nevfyat ta 
dolru değildir. 

Görü§tliğümilz. lise ve orta mektep 
direktörleri de şunları aöy?emiflerdir: 

- tzmirdc kız talebe için verilen b1a 
karan biz de gazetelerde okuduk. Fakat 
bir i&zetenin yazdıiı gibi :btanbW ki-. 
lise, ve orta okullaraıda okuyan kta 
talebeler içir. külttlr dircktörllllli tara. 
fından ıöndcrilmi! bir tamim yoktur. 
bmirde kız talebenin dışarıdaki duru • 
mile alakadar olmak Ozere veril'n b., 
rarlardan bir knmı mUnakıta ~bi ı. 
lir. 

Bugün elimizde mevcut olan okul ta. 
limatnameainde talebtttin 'lft'•k ok~ 
ve gerekse okul cbfındaki harekede ... 
meıgul olmak üzere öirctmenleri ve o. 
kul direktörlerini ilgUendirecek klfl 
mikdarda maddeler vardır. Bu madde. 
lerden başka aynca talebe ntDerlle te. 
mas ederek yeni tedbirler almmauna iL 
zum yoktur. BucünkU terbiye liıtem • 

· leri de talebenin yctiftirilmeainde far. 
dalı neticeler vernıektedir. Ortadl ta. 
lehe velllerinl telişa dilştlrecek hlçblil 
tehtikeli vaziyet yoktur ... 

.nlDUIClllWll •aaaımHWlllll8Dıhl El 

1 Dr. Mehmet AH 
ft 8evli1Je miitehassıaı 
j Köprühaşı: 1-;minönU haa Tel: 2191:' 
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lba ile lnırtulmuıJardrr. kifiden fazla olduğunu sanıyorum. 
YARALILAR KiMLERDiR? Tramvay tamamile devrildikten aonra 
Tram"8ydan çıkarılıp Beyoğlu has. kendime geldim. Çıkacak bit' yer ara

tahanealne kaldınlanlann isimleri şun. dun. Bulduğum delikten silrilDerek 

Kumbara sahiplerine: 
lardrr: kurtuldum.,. 

• lıpelrtör muavini Niyazi, 11 numa. BILBTÇ/ BiR ŞEY HATIRLIY A -
lalı kontrol lamail: 679 numaralı vat. il/YOR 
1laan Pahri; 4 ölen Zühtü: S Galatada Hemen hiç yaralanmadan kurtulan 
Abacıtarda 2$ numaralı tvde oturan biletçi Şevkettir. Şevket, çok korku 
)'elkenci. Mehmef Selim, 6 Küçükpazar. geçirdiğinden kazadan sonra yilzllnt 
da. Ayumakapıda Kazancılar cadde • su serpilerek ayıltılmıştır. Muhani -
•inde 63 numaralı evde oturan Hristo rimize: 
Oflu Niko, 7 Sirkecide Vezir çıkmazı Boğazım kuruyor .. Hi.li. bapn dö. 
lokağmda, 8 numaralı gazino sahibi Ta. niiyor .. Geçirdiğim korku beni çok 

Kiralık Büyük Mer'a 
Y 91ilköy civarında eski Aya Mama Alem Berdoe yeni aıı 

Mecidiye çiftliiinin mer'aaı yeni sahibi tarafından Mart 936 
puar ıünü saat 14 de Beyo ilunda Suriye Ç&l'faında 4 üncü 
btta 15 numaralı Avukat Muıtafa Tunalı JUJhaneainde 1 
Eyini 936 tarihine kadar kiraya verilecektir. Faiza malGmat 

almak iatiyenler her ıün yazıhaneye bbat veya 49192 ye 

\ıhf•la mtiracaat edebilirler. 

Her sene kumbara sahlplerlne 20.000 
lira ikramiye tevzi eden iş Kankasının 
ikinci tertip 10.00() lira mUkAfalh 998 
kumbara keşldelerlnln blrlnelsl 1 Nisan 
988 da ANKARA da noter huzurunda 
çeklleeektlr. Hu kur'aya iştirak edebll
mek için kumbara sahiplerinin t Mart 
988 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankara en eşağı 25 llra yatırmış ol
maları IAzımdır. 



ABONE ŞARTLARI: 
~lllUI ı aylık ı aylık •Jb~ 

l&emlekeUmfzdl 760 uo ~ ııo 
Yabanca JVIC9 U60 1211 400 ı:ıc 

Poata btrllıtnıa } 
g1rm.lyeıı yerlere ısoo ~ ~ 1-'t 

l'llrklyenln tıer posta merkez1nt1e K URUNa abone yazı.ıu 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lltanbUI. Ankara cad<:leaıt, ( "AJU1 yurdQ) 

1 idare: ı4370 
Tı:leton l Y&ZJ ıoıeri: 21413 

Telgnt adrm: KUKUN btanbuJ 
Poata ıru uıın ı N o tfl 
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Sayın hemşirelerim 1 

Hesap edelim, 

İktisad edelim, 

Elbiselerimiz~ 

Kendimiz dikı:lim ! 

Kendimiz örelim 1 

';ık geyineliml 

AZ 

,ARA 

1 LE 

Şık Giyinelim! 
''.VAKIT,. evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DA! 

J\radığımz. bütün yeni modelleri bu 
lununuzl Telefon: 24370. 

1 
ikinci icra Memurluğundan: 

' Paraya çevrilmesine karar verilen 
Pangaltı Çimen sokağında 101 No 1ı 
evde borçlu Arşaka ait muhtelif ev eş. 
yalan şubatın 29 uncu cumartesi günü 
saat 12 den itibaren sözü geçen evde 
satılacağı iln olunur. (V. No. 13932). 

Türk elbise deposu 
Bahçekapı Şekerci Hacı Bekir karşı

sında 86 numarada aradığırJz yerli ve 
ecnebi hazır ve ısmarlama elbiseler, 
palto, pardesular, çocuk elbiseleri eh • 
ven fiyatla bulabilirsiniz. 

Yeni çeşider gelmişir. Fırsattan isti• 
fade ediniz. (V. No. 13227) 

Peşin ve veresiye muamele 
yapll1r. 

lıtanbul ikinci icra Memurluğun 
dan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
Sirkecide Hamidiye caddesinde tavukçu 
Yardana ait bir adet buz dolabı namı 

diğer frijider vesaire 2. 3. 936 günü 16 
dan itibaren satılacağından sözü geçen 
Yordanın dükkanı önünde hazır bulu 
nacak memurur.a müracaat edilmesi ilan 
olunur .. (V. No. 13941). 

ZAYi 
No. 451 ehliyetimi. Nüfus ve askeri 

teskeremi zayi ettiğimden hükmü olma. 
dığını ilan ederim. V. No. 13931) 

K.111nnpaşa esnafından Sandalcı 

ILYAS 

OSMANLI BANKASI 
l LA. N 

Osmanlı Bankasının Galata, 
Yeni cami ve Beyoğlu daireleri, 
Kurban Bayramı münasebetile 
Martın 4, 5, 6 ve 7 inci günleri 
kapalı bulunacaktır. 

Beyoğlu sular idaresinden: 
1 - idaremizin Feriköy ambarında mevcut 19850 adet boş çi -

mento çuvalı açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
2 - Bu işe ait ıartname levazım servisinden parasız olarak alı

nabilir. 
3 - Açık arttırma 11 mart 936 çarpmha günü ıaat 15 de Tak-

simdeki ldare binasında yapılacaktır. (1090) 

Beyoğlu tapu başmemurluğundan: 
Tophanede llyas Çelebi mahal lesinde eski Türbe yeni Balaban 

sokağında Mahmudu sani vakfından camii 12 No. lu · muvakkit 
me!ruta arsasile 14 No. lu imamı evvel metruta hanesi ve 16 No. lu 
imamı sani metruta hanesi ve 18 No. lu mezini evvel me§ruta ha
ne arsalarının tapuda kayıtları ol madığından bunlar hakkında se
netsiz tasarrufat muamelesi yapılarak vakıfları namına tescil edHe
ceğinden bu yerler hakkında tasar ruf iddiasında bulunanlar varsa 
vesaiki taısarrufiyeleri ile birlikte tarihi ilandan en nihayet on bet 
gün zarfında 936 - 903 varide N o. sile mahallinde tahkikat ıçın 
bulunacak memuruna veya Beyoğlu Tapu Bat Memurluğuna müra -
caatları ilan olunur. ( 1083) 

KUMBARA 

~ ..• 
,.,.. 

--
,_,, •'.17. 

/19f• ... 

-

Cksürenlere: Katran Hakkı Ekrem 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

221211936 vaziyeti 
AKTiF PASiF ,, .... Lire 

~~~~~~:.~~·· ·~·i·l·~~: .. ~~:~:~·:.~.~ 1~;:·::~~~· 96 
Ufaklık-···················-················· ,, 1.150.291.26 

Serınere ·---------------------
lhtiyıt akçesi .......... .. 

3653164722 
······ 

ı=:~~= s 

J 15.000.000.-
1 026.756.6' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Oehl~eklMuh•bl~er: 
TedewUldekl B•nknot 
Deruhte edilen evrakı naktiye 

Kanunun 6 Ye 8 inci madde· 
lerirıe tevfikan hazine tara

lar: 
[_ 158.748.56.'l-

Pratik meslek kitapları 
Almıuıların pratik bir millet oldukları malUmdur. Bu defa 

'(VAKiT) kütüphanesi Almanyadan umumi elektrikçilik, pratik 
kuvvetli cereyan, pratik otomobil tamiratı, pratik otomobil maki
nisti, pratik sıcak su itleri, pratik buz ve soğuk hava itleri, pratik 
tenekecilik, pratik makineci ustası, ve madenler hakkında eserler 
setirmiıtir. Bu mesleklerle met gul herkesin cidden pratik olan 
bu kitapları (V AKIT) kitap evinde bir defa görmelerini tavsiye 
ederiz. 

lll~~Jll~ 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
5. nci keşide 11 Mart 936 dadır. 

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

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükif at vardır .. 
,,, 

1 
.,

1 
, 'il' 111" ı ı '"I' '1 ı ır • 1 

1
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• ıı.. . . . 1 ·ı ı ı ıı ı ı, 

1 
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1 

1 
• 1 ı ·ı· ı 

1 j 
1 1 1 

t il iı 11 1 1 j ı ıl '1 :, '1 ı:ııı: 1 1 l'j•1 1ij':y ıı iıı t 1 

l"üık ıırası -······················- ·· JL 51 l.071.47 51 ı 071 47 

t ertçtekt Muhabirler : 
\ltın Safi kilo~rarn 4.398.244 16. 186.495 49 
\ ltınıı ıahvılı kabil Serbest döYi7.leı 492 299 7 8 
Diğer dövizler v~ borçlu ldırıng 
bakiyeleri ············ .. · ................... 15.725.644.26 2240443953 

Hazine Tehvlllerl ı 

arşılıJ'tı L 158.748.563.-

fından va d tediyaı 

Deruhte. edilen evu, ı na• tiyt 
ba'.<ıyes .............. " .................. . 
Karşılı~ tamamen altın olarak 
ıedavülr ilAveten nzedilen 
Reeoskonı mukabili ifAveten 
tedavül~ vazedilen 

L 

11.321.785. -

147.420.778-

18.000.000. -

1.000.000. -
leruhtt' edilt'n <'vrakı naktfve 1 

1\anunun rı ve 8 ıncı mad-
pelerinr ıe~liı an. Hazim· ıara · I , 1l.327.785.-
ı ndan vakı tt'dıuı I! 
Senedat CUzdanı ; 

······-·-147420778.- TUrk Llraeı Mevduat 
Döviz TaahhUdatı : 

······ 

1 lazint· bonoları ············ ····•······ J L. l 727.000 
ncarı senetler ·········-··~ ·········· •. 14128.928.97 15855.928.97 

Eeham ve Tahvlllt CUzdanı ~ 1 

{ 

Deruhte edilt-n ~vrakı nalt-
-' tiyrnin ltar~ılı~ı esham Ye 34300 667.56 

ıahvillt l ıtibari kıymetle 1 

B · ı Sn be~t l':sham n Tahviltt ~ 4.437. 137.38 38.737.804 94 

Avanslar: 

.\ltırı ve dö'f'ız üzerine avans • 25.244.13 
r ahvillt üzerine avans • 4.206.387.75 

H iasedarlar······································· ········--··· 
muhte~lt 

Yekin 

4231 631 88 

4 500000 -
3 172 443 7:l 

l8 .. i65.745.74 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri •••• 

UIIS.744.66 

17.888.513.14 

Muhtelit •............................ ··················-········-

Yekin 

16642('1778~ 

16.527.393 69 

ı 9.204 257 80 

55.186 559.58 

,_, 
t73.865.7 -ıs.JJ 

2 ~art 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi yüzde & 1·2 - Allln lizerıne avans yUzde 4 1·2 

latanıbul AlbAcı lgoa Mmmarluiwa yünlü ropluk ve ıvantoluk ve muhtelif 
dan: cins kumaılar 3. 3. gJ6 tarihinde saat 

9 da Beyoğlunda Elhamra hanının bi. 
Bir !N>rcan teınfnl için ma!ıear ft rinci katında arka odasında ikinci art. 

aatılinası mukarrer kadınlara mahsus tırma suretile satılacağından isteyenle. 

rin orada bulunacak memuruna miltt-' 
caatlan ilan olunur. (V. No. 13935)• 

Sahibi: ASIM Us - VaJut MıtJ>dlll 
Ne§riyat Direktöril: Refik A. Soveaall 


