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,~w.ı · detli Yazılar 

a ltopmak üzere mi? 
Japonya a Diktatörlük! K.azanmsebebi 

el Japon filosu limana girdi. Bahriy ·1er banla tllfma•DUI 
·ıere karşı şiddetli hareketler istiyor b. k.k 

• • Acı ır ha ı at: Fren bozukl·--
..... 'ler qerlerınden aqrılmıqorlar resmen tespit edilmiş bulunuy 

• 
sıyasasına 

ir bakış 

1 anlar şimal Y-----
aarruzlara geçtiler 

ba Alagi Italyanlann eline ~i 

.......... ) 

Teill ' t Dün bir araba daha 
goldan çıktı/ Alman gazeteleri 

~k hiddttli 
Fr1111sız ve /nPliz. 

~deleri-----· 

MiifeHft. luistaaede öldii • Koıdrolör.İİal 
.kaagı·ea olan. baeajı kesileli 

Yahrcla: B. Ni1fUinin cenaai ptüriiliqor. Orfatla oe .,.p1., 
Dün yoldan pkcın bir tramvay dalaa. .. 

(Yazım 6 ncı sayfada) 

Kazaıı 24 saat ene 
llaller werdlml 

Jjlr.eltaglfflllmıııdon aldılımıı bu dıkl. ate tlefer: 
rneitabıı 6 ı11cı aogı/amıad.a oluıgana& 
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lialyrın - Habeş lıarbi 

JapoDtada g8rglallk lazlalaştı .. 
! = 

Sulh şayialarJn1n saiki nedir? 
Habeşler mağlup sayılabilir mi? 

Ôrdu asilerle Ç&Ppışmakta te~eddüt ediy&f' 

Hükumet bir neniceye 'Darmalt: için ordu ile konüşuyor 

t MU$solininin Londraya giMerdiği 1 
$ bir mutemedi vasıtasile ltalyan - Ha 
( beş ihti!ifınm barı§ yolile llaHini e' 

i ıas olacak bazı tekliflerde bulunduğu 
I:' s haberi ısrarla dMa1111aktadır. İtalya, 
j be! aydanber:idir, harp sahaıfnda ıw1J 
' hü gttirecelc kat'i bir aıkeri mvvaf -
= fakiyet mımamamııtır.. Geftefft 
i Grazyani'nin Dorya vidiıinde Ras 

duğamaz se11enin sonu• k_... 
recek demektir. Bu vaziyette, hat 
be nihayet vermek ltalyanların itİ 
pek yarar bir te!eb!>üs olacaktır· 
talyanın, bugüftkü kutYet!erile, .lıit 
dı'1i fÜW•rld yaplmtyacatı aal-.' 
mqtır. HallNki Avrupanın si,.atl" 
ziyeti bu işin çabUk bltirilme&ini i 

VaŞington, 28 (A.A.) - Japon! 
saatiyle saat 20 de Tokyodan ge -
len haberlere göre durum bu al< -
şam daha gergirl görünmektedir. 
Bügiin ge~ra1 Araki, general Ma
zaki ve general Kavaşiına Tokyo 
va1isi general Kaşitı ve sonra da 
donanma ile müzakerede bulun -
muşlardır. lhtilalcılann dış siya • 
saya temas eden ve Şimali Çinde 
veya Mançuri hudutlarında daha 
şiddet1i hai·ekete geçilmesini ta -
zammun eden isteklerde bulun • 
duliları lfal{'Kınôaki llaberler kat'i 
olarak yalanlanmakta ve istekle -
rin münliasıran iç siyasaya taal -
IUk ettiği tekrar bildirilmektedir. 

Toh-yodn matbuat rejiminin 
pek yakmôa şiddetlı ka,y'Itiara ta
bi tutulması bek1eniyö1·. 

1 

ASiLER ÇEKILMEGE BAŞ • 
LIYOR 

Vaşingt6n, 2S' (A.A.) - Tok -

yo~an gelen telgraflara göre, asi-( binesini ortadan kaldırmak sttre. 
ler Japonya saati ile saat 18 de tile siyasanın cereyanı i.izerindıe 
bulundukları ınev1dleri ifil{a1 et - müessir bir nüfuz tesisini i:stiyor. Bu 
mekte idiler. Fakat kışlalarına hal Başöakanlık sarayı üzerinae 
dönmeleri için imparator tarafın- çekili olan isynn bayraiJı ı gören 
dan verilen e~nri kabul etmişler - sadık kıtaatm niçin asilere ateş 
c1ir. etmek istemediğini izah etmekte • 

1syan bayrağının Başbakanlık dir. Bu akşam sansür çôK sıkı itli. 
ikametgahı üzerinden henüz in • Filo Tokyo önünde demirlen1iştir. 
mediği bildirilmektedir. Küçük kmvozörler ile torpito muh 

Japon gazeteleri, mevduatın ripleri, Tokyonun mahallesi olan 
g~ri alınması için bankalara te • Şibauraya kadar ilerlemişlerse de 
hacüm mevcut olduğunu bildiri - karaya pek az silahlı çrkltfıştır. 

yorlar. Bunlar dehiz Hakanlığını muha -
aRDtJ ASlcERLE ÇARPIŞ • faza ediyorlar. 

MIYOR Pel<in, 28 (A.A.) - Doğru mu-
Vaşington, 28 (~.A.) - Tok - habere Tokyo ile gene yeniden 

yodan gelen emin haberlerde, sa- kesilmiştir. Bundan ihtilalcılarm 
dık veya asi, askerlerin mutlak işgal ettikleri yerlerden çıkmak 

suı'ette duruıha ıakim oldukları ve kışlalaıına dönmekten imtina 
bildir.Hmektedir. Esasen bu iki etmelerinin vahim neticelere se -
gunip arasında büyül<=für fara da bep olduğu manası kaı~ılanınak • 
yoktur. Her ikisi de ihtiyarlar ka· tadır. 

konferansı 
Fransada mı 
imzalamıyacak? 
Londra, 28 { A.A.) - Fransa

nın mutasavver deniz muahedesi-· 
ni imza edip etmiyeceği hakkında 
ki kat'i kararı bu akıam lieklen -

Roma, 28 (K.A..~ - Giomale mektedir. 
d'fta1ia gazetesi tarafından '\" ~ri . 8. Korben bu cevabı Edene, 1 f 
len ve ~rimaaı&nıgelen biTliabere 3 tarihinde Cenevreye hareketin: 
gore İngiliz liukU.'lleti, 1ta1Ian - den evvel bildirecektir. Konferans 
Hab~ş anla:::.mazlJilnr ha! için h~r ta karar verilen tahdidata riayet 
frrsattan is"tifa~ etmesmi ve 1)aŞ-: edeceği hakkında halyadan her 
}fa dev~tlerin l>a'kafılan ile tema- liangi bir ıekilde bir taahhüt alı . 
sa ~ri~r~'k W arua~?if d~- nabildiği takdirde_Fransanın mu
cm; ka1an m~e1eler h:JkKHida l~n ahedeyi imza edebileceği umumi
ffilefil .ile fulm~relerde bulmima· yetfe zıtnn~dilmel<tediT. 
sım lıord Etlen'e tat!!iye etmiş _ KOlfFERAlfSA DEVAM OLUNA 
t?r. GA~ MI? 

= ğ Desta ordusuna kar§ı kazandığı mu-
~ vaffakiyet ve Ma!kalle cenu"'bunda A
j radam dağının zaptı naliai netictye 
~ pek de tesiri ohrnyan küçülr muVaf· 
g fakiyetler sırasına geçer. Nitekim, 
:ı: 

'§bu İtalyan mu\'affakiyetlerinden sonra 
j dahi, Habeıleı- muHarebc etmelit~ \'C 

) memleketlerini müdafaada muvaffa -
~ kiyetle devam e'diyor1ar. 

J Fazla olarak, Eritre cephesinde, 
~ Habeşlerin va:.ı:iyeti daha müsait sa
~ yılabilir. T'C!nlhicn ve deha prbinde f "f.alfaza şimalindeki Şlr& nuntakaliır1 
1 Habeşlerin elindedir. ltalyan İrtibat 
( yollarını yandan ve pel< yakından teh 
~ dit eden bu müıait vaziyet devam 
~ ettikçe ltalyanla"n Makdlle cenu · 

I= bunda şimdikinden fazll\ ilerlemele
a ri pek tehlikelidiT. 

~ Y aklaşmalda olan büyük yağmur 
\ mevsiminden evvel; lt,lyanların harp 
: sabımnda dahıı büyük ve llat'i aske
\ ri muvaffakiyetler elde etmeleri ü -
5 mit ve ihtinnt\ ıWtik kalmamıı sibi· 
{ dir. Buna aöre, harp, 1936 ıeneıi 

cap ettirmektedir: Almanyan11• blt-
c!utsuz silahlanması FraMa ve ini 
tereyi dütündürrne.kteôir. Gün geS 
tik~ ıesmi ~Yaz daM.:-:yüluelten ~ 
manya ve bu yü:ıı4len çıkM A vru 
buhranı kar,ısında Habeş meıel 
ehemmiyetini talnamen k.~ 
tir. Fransa - Sovyet ~ 
Sovye.tlerin Almanya ile müşterdı 
h\Hhidu olr11Mnıtsm<1*11, kfıff bir el1" 
niyet sayılnnuyor, bunun için ıtal· 
yanın da, Fransa ı.·c lngiltere ile ı,:r 
ıa"fta Almanyaya ~-ti vuiyet ili ' 
ması zllrureti ba§ göıtenniıtir. 

İ§te ounun için, ltalya - Hııbtt 
harbine, tabii ltalyayı memnun JJ; 
cck bir ~e!dde nihayet vermek ~ 
Hatieıiltanda ftalyatı b"1 bof lııl • 
rakmamak ve muvazeneyi tutmak i· 
çin ll'la\lteJ"e ve Frannya da l:iir: ili' 
se çıkarmak lazımc'ır. Buna göre, 

Mart bli~ nda, Ccnev:ıede, sulh ınii' 
ukereleri k'lt'Ş!s:.nd• bulu......., 
çok muhteıneldir. 

1 sonbahanndft d8, yani i(ınde liulun- it. tı>". 
~ımtı1ııuııııın11111ııııııu 1 nıııınıııuııı111111111 tıı11"'"1ıı:ı11111:.:rı~•tuııııınıııı111ııdııı1ınııılllhı1111ıııttııııhııt11111ııf111ırfl1 

Bay Ferid 
Diyaıbeicir VaHfiğin~ 

Ankara, 28 (Telefonla) - ls-ı tayin edifd1 
tanbul nüfus sayımının tasnifine İstanbul acUiye mUfeıtiŞi Ferit 

cfevam olunuvor. 2,5 ay daha ele _. mer., Diyam~kir v~llUği~rr 
,, miştfr. 

vam edecek :ifan: bV -i te 256 - Ectit I'\oııncr, evvero~ multt~ J" 
mem r ·lrultftntll'1'M· lstaliMtİdıiii lemle müddeiumumilik ve ltakt#i' 
sonra lzm?r ntifüsuriun tastnfiıı.e bulunmU§tur. 

bişlant<!aklır. M ijfettişlik i~<!rmdc uıutı ft'I 

D.ü lırpk w E.Hrilii~iiıiditı Uiİ'tE · çalışmıştır. Her üç saha.dal da :re~ f, 
DRl"'!ff:"' .tN'UIUNftm !9ftll vukuf eseri göSteı-mll}, herkese ki• 

HASSİSlJRI !.:.Ok nn.zik davranışı ile: kendisini 

Ankara, 28 (TelefMJJa) - Ba- miy&tle s hiirmi~, dcğcrM adJiyeti>I 
Jık~ıhk enst'lutfüiiift lajvmldiği- rimizdrodir. 

Yeni valileı'in tayin)uinCJen 
m Mlelirmipiın. 'iüfiida çalft*n a Başveliil~tge her bakanlıktan n• 
iiiüteliariit AiTiijiJıift hunftttıtları istenmesi ve valilerin eskisi gibi ~ 
bitinciye kadar fiirko/iste çalışa· mz miilkiyo memurları araımıdatı 
caklardır. Bunların ikisi Anknra· ğil, muhtelif ihtisas saha.larındıı desi 
ya çağırılmı§hr. ğcrli tanmmış kimselerden eeçlllll~ 

MEKTUPCULAR ARASI. nA YENi. Df· son zn.mnnlarda usul ittiha.Z cdillll~ 
\iıt tir; Ba7 Ferit Nomer de, böyle<!e 

.. llSiKLIKLEft liyccilerimlz araııfidan acçUntiŞ 

~:ı, 28 ( Kııntrtg - Ahali 1 şayialara göre şay~l V ~ri~elist par 
ı ~rtisi başkam Bay aıaari .. ken- tLi başlfam Bay Soflılis kdfilü -
al.sile p~nin mecliste bitarai nist mcbriSlafm aa yaffümiıe mtt· 
bir kabineye rey yeremiyeceğini Iis tei~ in!illaji effilecelt öiur!n 
zira böyle bir kabine, şu müşkül Yunan t1rfü.tstifüm Venizel&s a -
cldltlblarda ktıttet1i bit parlematı leyh!ah parti1ef l~hinde bif mü -
Lif@n hükfimetfue fuulita~ blan Brthaıeae l.JulunhiaSı ihtimali 'faf -
l tiiianistahltl menfaa!leride ve ka tlır. 

Londra, 28,· ( .A..A) - F ran$Jz 
heyeti nm•trliisafi ~ cİetUf ita. 
ıında bif Bentt Milıihedesi i~in 
iiiüü1terelefe a~am edip amiye
ceği hak1bmli Piiitteii tilimif İs· 
temittir. 
ITALYAlflN llU llAREk&TllfE 

Van mekt~pçuht3una Erzinc~n kıymetli bir idare adamıdı.r. ~ 
Ferit N9meri tebtlk ederken. Y-. 

SEB'EP NE1 
~ .. ıtttıpru•0 Se·•~el, •erı"ne c~rıe t • :.t 
rut:A :r aa • • .K 6 ll '\•azif.t!SiıldC de Dl\IYAf tık ölfna&lD• ' 
Kaymakamı Rauf, Tokat mek - teriz. 

Parıs, 28 (A.A.) - iyi haber 
alan mahf ell~r Ualj"anın, hali ha - tupçuluğuna Niğde mektupçusu 

Kazım, Niltlett 8urdwr melltuKu 
zırda deniz anlatmasını imzftdan 

su Abdurrahman, yerine Mala.lya 
istinkaf etıtıesinden tlola:tı hayrete . l ı . . 4 mektupçusu lımail Hakkı, Malat• 
dütmüılertlır. ta yanın 'bu ııhnka. kı M d' h · ··J·· .. 
f b 1 

~ b" · 4 ld ... yaya, es 1 ar ın ta rırat mu uru 
ının aı ıca ~toe ı sıyası o usu· . ... 

B· RECEP PEKER 
C. H. P. Genel sekreteri B lt': 

ceJ> Peker yarıtı ş hrhtılte gele 
cckti~·· x nz ,,,,;tJi 

aerlile Levazım mUdütil Zeki tt• 
y"n edilmişlerdir. 

nuntl. esas? ah~ttun:ı tty~ ol · ~RAL 8ıft ü!.A fi~Jiöl 
maeliltfü gazetecilere söY,lemişHr. Atifia, ~8 (A.A.) - Kfalın o -

·· 1 kt d'tl MuhıtUnı Agrıya.. Kara melitupç,uıu nu soy eme e ı er. p 
Şerif Kara erçka aymakamı 

söFlJLls MEelis RElSI tolhobili bir tram1'ajia çttrpişitiı~-
oi:ÜRSA tır. MilSatlenıe hatif bhnuşhtr. Ç 1• _. d a Nrettin, Sivas&, t!iki Semen tah· 

u ~ riral mUdürU Süleyman Sami, Ur. 

tina, 28 (Ktthifı) -Veriize · l\talldt haı5ardan baŞka füf şey 
1os aleyilhih mahaİilde dolaşan yökmr. 

Komünist kuvvetlerile fap, Gilmü•hane meklupçusu is-
met, GilftlUthiüieye Urfa mektop. 

bir muharebe çüU 3erfi Bitlise Yiti Malal7a lAh 

Londar 28 A.A. - Tinıes ga -
~etesitiin Kahireden haller aldığına 

göre, MI$ır delegeelri 2 maı t ta -
ı-ihiude başhyacak olan Mısır İn· 

·~iltere müzakereferi esnasmun, 
görti!.melerin, askeri meseleler ve 

Sudan meselesi çerçevesinin dı -

ına çıkacağım ümil etmektedir -
ler. 

Mısırın, kapitülasyonların ilga
sını s~ğlamak şartile, bu noktada 

fazla· mikdarda ınüsaadekarlık -
larda bu1unacağ1 söylenmektedir. 

Şanğh~y, 28 ( A.A.) - ~ang~-si rifal ffHHlilrU Aiih iledi, larç
tlen ahtian nabefleh~ göre, altı öin ka h:aymah:a&hjıi\a. Sivu mektup 
kişilik bir koıhfüıist kuvveti, doh- çusu Fahri tilyia ettltilll,r1 
muş olafi Sarı nehri geçerelt, Şaftg TİCARET MUOURtllK' • BAlİ 
Si'ye dogru taarıı.tz etmiş v~ meın HttWt w 

Lortdra, 28 (A. .) - Avam leket dahilinde yüz kilometre ka- DL~U1\lER 
knmah1srnt1a MHilan bir suale ya- dar ilerlemL)lerdir. Nehir ho}"un • iç lica~t \l'M\ill\. ft\t\dürlüğüne 
zılı olaı-ak verdiği bir cevapta B. ca tafikimat yaprtıış olan Şano-. si Moskova ti&are\ HM~~i Müm
Burgin, demiştir ki: ordusu komühistl'eHe bir nit~hn • taz, iktisa~ ~kı1~t l~\'azım mü -

_'TiirkiY,e ile İngiltere arasın - rcbeye' tutuşmuştur. dürl~ğüne.tlen~t tttiiWı%Jyizle.rinde!1 
dakı ticaret anlaşması, tarafeyn - -·-111•••ıiiııiiiiı·•· ••··~~ ..... - Halıs, mtifelt thkte-e muavın Ka
tlen biri feshefünceye kadar de - külleri ortadan kaldırmak için m- mı~n ve Hu1isi, ticaret •mum 
vam edecektir. Bu anlaşmanın tat zumlu göriilen teklifl~r Tiirk hüku müi!ürliiğti kr~i "4eri iiriiilüt-'it • 
hikatında göriilen başiıca müşkül- metine arzedilmişti.Ticaretodasmm güM -d&MU tihWA \ilı\tnl\irü Mec
ler hakl..ında Türkiyedeki İngiliz ileıi sürdüğü yehi fiRirler, n'fr Gn- det, dahiM \İftft\ mti&tkifine 
ticaret oda51 nazırı dikkatimizi la§nta için irenifüm Dir mliükere müf ettit Ekrewe, ttt iş1eri müdür-
celbetroi§tir. Bir müddettenberl olursa o vakit na2&1"1 dikkate ah- liii'i~ myii\ ~1!,e-i&-. I 
tetkik edilmekte olaiı bu mü' • . nacaktır. Müfetliı Müfit, ~ k-.J. 

SMUK KA9'T ~iN YEM KOITANJf,I 
AnkP.ra, 2~ ('te!'!fonla) - 11'~ 

naniatan gümrük tarif esinin ,S 
pozisyonuna tiren aargıhk ~~ 
tan 100 bin kilo 341 poals~..Js 
giren m!ktardan 80 bin ki~ 
kontenjan verilmesi vekili ... . ıa.Ut• 
yetinin tasdikına iktiran eusı•I 

MEH EDİlEN RAZI MAOOElEI 0tr 
Ankar~ 28 (Tele fonla - .. • 

denberi hamamlarda kal~...., r 
mek için kullanılan ve "ha~ (1 

'tu,, adı verilen macun ve to~•~. 
t'erkiplerinde Claimi arsenik "\,,ı 
ire gi\>i madtleler buruna~ . 
müstahterat ~biyerinde t'' 
lc.ı-mdan lwılalam~ Mwn&nretı.tr fi 
na.f ındaft ba-.ıdaM-p bfta11dll'~ 
menedilmiıtir. Hamarncde1'9 
hus~a ~M•t ~acakllf· 



ve fikirsizlik 
'4e6iyatumzdan baluedenler 

• • bir damga olarak ileri 
• Ba tqlaü muhaltltalı ki, 
İT. Şiirlerimizi Fraruaca

ı•te1ı- ellen bir aratltlf ba
aöylemİfl'İ: 

"Bizim tiirleri çok defa 
ya tercüme edince ulm

'-cl bbmyor. Fakat F ramız
T&rkçeye tercüme ettiğim 

Iİirlw, terceme bir kanaviçe
• clir aözüne pek çok itiraz 

e beraber ayakta dura
• Bence bunun ıebebi bi
e bit unıuranun fikir un· 
Jerİni tamamen kaplamıı 

ır. Franıız tiirinden bize 
irilen kııım fikirlerdir. 71 

aalôhiyetli bir arlıad'J§tan 
ie lihum yoldu. Artık bu 

bir halıilıattir. 
· i bir edebiyat iıterken li

rtaal bir ihtiyaca cevap ver
ltatırlamalı ltUınıdır. 
"r, hQJJizatınJa bir nqe • 
~ eflencenin oe hül&.a ra
.., oılamm , kenJUi her ıeyi 

• laneden inıamn haTcc 

ediniz, inaanlaT düfiin
eri :aman, lrenJilerince 
a pürli%lü bir muele yolr

• lf4Jıa1 uta terzinin elinJen 
bir elbiN gibi ruhlara uy
• Ba elbüenin hiç pot taTa

L. • Bu cina inaanları tabiat 
vvc ver6iJeri ile geçindirmelr

Wiatin aeY.J'i.ni öfrenmefe 
eri İ~ me,liul kalan nalda. 
l~e #OlıetmemelrteJir. 

elilı /uqall-.nJan memmm 
Qİ bir telmik ~inJe YClfayan 

oahfi, bumltın dolayı bi • 
lilar JeJifimiz ıztırabı tanı-

,,. balrımJan Ja halleJileeek 

Tütüncüler Birliği 1 

Birlik resmi mi, 
hususi mi olacak?· 
TlltUn tacirleri araemda yeni bir 

tetekkW kurulmuı f1krl etraf md& tet
kikler yapılmakta olduğunu haber al· 
dık. Yaptığımız arqtmnalara göre 
Bakanlık Ticaret odalan ile tiltiln 
tacirlerine bu huauataki fikirlerini 
sormuttur. Alilradar makamlar ve ta
cirler fikirlerini bildirdikten sonra 
Ankarada. bir toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda bu mesele ile beraber 
ekiciden ttıtUn alma kanununun tatbi
katındaki neticeler de JronU§Ulacaktrr. 

TUtUtn tacirleri arasında yaptığı • 
mız temaalardan öğrendiğimize göre 
her tacir böyle bir tefekkUle taraf • 
tar gözUkmektedir. Yalnız bazı tacir -
ler Yunanistanda. olduğu gibi birliğin 
remnl bir te§e)tkUl olmumı, bir kısım 
tacirler de gene Yunanistanda bulun
duğu gibi hususi bir tqeldrlU olması • 
nı istemektedirler. Yun.antatanda biri 
merkezi Seli.nikte reamt bir birlik, di· 
ğeıi merkezi AUnada ve bir çok yer • 
lerde §Ubeleri bulunan husuet bir bir
lik bulunmaktadll". 

Yapılan tetkikler bir sonuca var • 
dıktan soma Ankarada. yapıla.cak top
lantı eınaamda birlilfn ne ıuretle ku • 
rulacağı kararlqtmlacaktır. 

BALKAN FESTIYALI llJ SEIE DE 
YAPILACAK 

Geçen ıcne tertip edilen Ballran fea
tivali doet Balkan devletleri arasında 
çok jyi bir tesir bıraJmuftrr. Zaten CIU 

gayesi de, Balkan milletlerini blribirine 
yaldaıtırmak ve tamtmaJc olan !eatival 
eğlencelerinin ba suretle iyi Jcarıılan • 
mumdan ıonra, yeni sene içinde de ya· 
pılması dütilnillmektedir. Festival, ayni 
zamanda memleketimbi BalkanlıJara ta· 
nıtmak itibarile 'de millcemmel bir hare· 
ket olduğundan, ba noktayı caa önüne 
de bulunduran belediye, ıeçen seneden 
daha genit bir procnmJa ite bafbya • 
caktır. Bu seneki festivalin geçen ıent
kine nazaran daha iyi olacafı Uınit e • 
diliyor. 

Hllltllr itleri 

Yabancı 
profesörler 
Bu yıldan sonra 
derslerini Türkçe 
verecekler 

1 

Üniversite kurulurken alınan ya • 
hancı profesörler Uç yıl geçtikten son· 
ra derslerini tUrkçc vermeyi kabul ve 
ta&hhüt etmi§lerdi. 

Bu müddet bu yıl sonunda tamam
lanml§ olacaktır. 

Bazı gazeteler, yabancı profesörle
rin türk~e ders vermcğ~ başladıkları· 
m ve bu arada Hukuk fakültesi pro -
fesörlerinden Hirşin'in de bir ders 
verdiğini yazmışlardı. 

Haber aldığımıza göre Hırş, o gun 
doçenti gelmediği için dersini tilrkçe 
vermiye çalı§mıştır. 

Bu mesele etrafında Ünıversıte rek
töril Bay Cemil Bilsel bir yazıcınuza 
yabancı profesörlerin türkçe ders ver
meleri ancak gelecek ders yılı başın
da kabil olı;ıbileceğini söylemiştir. 

11.hide hukuk kursuna 
iki talebe göndereceğiz 

Lihide bulunan devletler umumi 
hukuk akademisi bu sene temmuz ve 
ağustos aylarında bir hukuk kursu 
açacaktır. Bu kursta yüksek ilim a • 
damlan ders vereceklerdir. Şehrimiz 
ütıiversitesinden iki gencin bu ders -
lerde bul•ınması kararlaştırılmıştır. 

Gidecek talebenin bir yabancı dil 
bilmesi, bir ilmt eser veya bir makale 
yazmaın p.rtt.rr. 

Jimnastik şenlikleri 
Her yıl yapılan jımnastik §enlikle • 

ri bu yıl da nisan ayında Kadıköy stad 
yomunda yapılacaktır. KUltUr Bakan
lığı biltlin lise ve orta okullara bu yıl 
yapdacalc ilninatik !enliltlen prog • 
ramuıı göndeinni§tir >') , , 

Okular bayramdaıı sonra bazırlık
lara bqlıyncaklardır. 

Patriğin borçları 

Metrepolitler arasındaki 
anlaşmazlık devam ediyor 

Olen Rwn Patriği Fotyo.un vuir:t· 
namesinin ne yolda yerine getirileceği
ne dair Sen Sinot mectiıi toplantılar 

yapmaktadır. 

Meclis, evvelce aivillerden mürek -
kep bir komiıyonun bu mesele hakkın• 
da ortaya koyduğu üç ihtimali tetkik e
diyor. 

İhtimallerden biri, patriğin vasiyet· 
namesini patrikhanenin üzerine alarak 
ve onun mallarına tevarüs ederek 42 bin 
liraya varan borcunu da vermesidir. 

İkinci ihtimal, vasiyetnameyi pat • 
rikhanenin üzerine almamasıdır. 1 

Oçüncüsiı ise. iti sulh mahkemesine I 
havale etmektir. ı 

Sen Sinot meclisinin toplanularında; 
bu mesele miınakaşa edilmiş ve baıı ih· 

1 

tilaflar çıknuştır. 
Evvelce de yazdığımız gibi Sen Sino

tun bir toplantısında üçüncü ihtimal ka 
bul edilmiş ve işin sulh mahkemeainc

1 
tevdi edilerek miras ve borç meaeleai -
nin mahkeme tara(mdan halledilmesine 
karar verilmişti. 

Fakat bu toplantıda Kadıköy metre
polidi bulunmam11tı. Bu yüzden Kadı· 
köy metrepotidi ikinci bir toplantmm 
yapılmasını ve meaeJenin kendiai de ol· 
dugu halde müzakere edflmesini iste
mİ§tir. 

Gerçekten ıkinci ve tam bir toplantı 
yapılmı§ ve Kadıköy metrepolidinin bi• 
rinci ihtimali kibul etmeği yani vaaiyet 
nameyi patrikhane üzerine alarak ölen 
patriğin borçlarımn patrikhane tarafın· 
dan verilmesini istemesi üzerine ihtilat 
baıt göstermittir. 

Kadıköy metrepolidi ve taraftarları 
ölen patriğin borçlarının patrikhane 
tarafından verilmesint daha münasip 
bulmaktadır. 

Muhalif tara( ise, bunun patrikhane 
ile alakası olmıyacagınr, çünkü ölen 
patriğin borçlannın §8hıi olduğunu ile· 
ri sürmektedirler. 

Kadıköy mctrcpolıdi \'Ç taraftarları 

altı kişidir. 

IGezi;fiJer 1 
Kaza boş bir laftır 

Diin, •aetelmni ellerine alan-
lar, önlerine acrilen kor~ reaim
lerden iirpermifladir. Ben, onl• 
rı ıörünce, Habeı nnırlanndalri 
bir luutahane manzaraaı aanmq • 
tım. BQflan, ,eneleri ballı, lıoll• 
n ıalnda, yüzleri acile banqmaf 
adamların nra nra aerilifleri, Jol· 
ram bana halı verdirecelı bir fQ· 
di Je. Net/en .Of"'a yiirelrler aıcuı 
bir kaza olduğunu anloılun. Bir 
1rQf •aniyeJe otu yaTalı oe biT;;.. 
lü... Koılıoca bir tramvay arabası 
demir olulılarımlan fırlıyor. T alr
lalar atıyor ve Jıvarlan Jelerelr 
parfalanıyor. O ne keılıin ve HTf 

~aTpııma ki, tekeri-ekler dağrlıyor, 
zincirler rende tcilQfları gibi lnoır 
kıvır tlökülüyor. T ahtalaT, camlt11 
tuzla bu%. Bunlann araauula otaz 
kırk lrifi, dün alqam yaTa ue lıan
lara batarak lıimbilir naıl bai1r
mıflaT, nasıl çarpınıp çırpınrmf • 
larJı! ... 

O tarallartla oturanlar: 
- Kıyamet ltopayor sanJılt ! Gii

rültü öyle biiyülıtii. diyorlarmq . 
Bellii yaralıların hctJMİ jyile,e

celı. Gönlün medifi, amtlufa ba. 

maeleleri 70lıtur. Din ba.ı------------· 

ANKARA BALKEVINDE KON • 
ll'ERANS - Ankara Halkevinde kon
ferans vermek üzre hukuk fakültesi 
profesörlerinden Suvarts dün Ankara •

1 laar.m ~: ya gitmiştir . 

Muhalif taraf da altı ki§idir. iki reye 
sahip olan bugünkü patrik.iıe reyini her 
hangi tarafa verilse o tarafın kanaati 
galip gelecektir. Yeni patriğin Kadıköy 
metrepolidi tarafını iltizam ettiği tak· 
dirde öten patriğin 42 bin liralık borcu• 
nun münasip bir surette patrikhane ta
rafından ödenmesi liznn gelinektedir. 
Mesele bugünlerde bir karara ba_ilana
caktır. 

Dünyada "lıua,, Jiye bir t•Y 
uar mıdır?... Yoha bü, hndi 
tedbirmliiimize mi 1nı atlı ennİ· 
ıidir?. Bilmem. Zaten 6a W• 
biiyiilı bir yaa önünde ·~lr hnlt 
nazariyeler lıurmaia Ja iPm ht· 
lanarnıyor. Yolnu ö-yle .,.,.,wn 
ki, "Laleli,, lelôlıetinden beri ı •. 
tanbul, böyle bir aarnntıya afra
mamııtır. Yollar niçin incelenmi~ 
yor? Dön.m~erJeki rayların lao
li neden göden lı~yor1 Hele na 
nl olayor Ja frenleri bozalı ara· 
baların ~alııtınlmalaTCna ıöz yu
muluyor? Kampanyanın fen me· 
rnurları yolı ma? ••• Vqonlcır, laer 
sabah İfe çıkanlrruulan önce yo1ı. 
lamru70r mu? ... lpne pmle yüz. 
lerce adam binen arabalar laiç 
böyle hnJi laallerine lmalnlır 
mı? •. Efer yolda bomlmapa, yİ· 
ne 6a ifle ilgili yerler• bilJirmelr 
ve olduiu ~de beldeme ıerelrti. 

..._,,eleri lıalletmq, bütün u;. 

Uere6ilecelr nolıtalar hallo - "- Afa Mnİn neden peajıın ==-=-==-===ı:--==--

yok ,.,,..,, si6i aba Jiifer. Kurban derilerinizi 
Eier bunlar Ja lilıir yaptılı iti· H K 

Jianna lıallıarlaraa pliinç olar. ava urumuna 1 

lar. Eler banlann lilıir aetirJik • Veriniz 
laine inananlar oaraa onlar Ja 

.J Her yıl olduğu gibi, bu yıl da Kurban 
luıtcrlann aoiarmanna benzeyen derilerile baraaklan Türk Hava Kuru-
kıyamet elômetinJen iirlunelülir · mu tqkilitı tarafından toplattmlacak 
ler. ve bunların getireceği.. hasılat hava ku-

Fürir tabialla Jratıı lıarpya ita- rwnu arasında paylaıılarak hayırlı it · 
lan, lıentlinin Jiiıaya m..Ielm terde kullarulacaktır. Yalnız kurban kesen 
luırfuuula muzlarip olJufanu hU- yurtdatlann bu derileri kapılarını çalarak 
_ _ .J •naaniarın ltan:ulır Hava kurumile alakası olnuyan künse-
scuen 1 • 1 k h d · • · 

El 
_.J a..•v..1.--~ a...: /"L! ere vermeme usuııun a dıkkat ve ıtı-

er cueoı,,_~ uır ı""r ·· 1 · ,~ d ç· k • • na goaterme erı wzım ır. ün u geçen 
çeınuı oaeeelı 111Uarlar aranı70r- yıllarda bazı sahtekarlann kendilerine 
aa bana, yabczncı itikat hayranlı· memur aüıU vererek deri toplamaya 
ğıntlan Jnırtıılttrllf ve lıarp lıCIJ'fl · cür'et ettikleri görUlmUıtUr. Vaziyetten 
ya Wtlıfı maeleleri 1'al ~in u; • zabıta da haberdar edildiği için bu hu • 
tırap Juyan aiamlar Hr«elıtir. ıuıta kafi tedbirler alınımı bulunmak • 

Diinlıii naille 6a eünJıii nail a- tadır. ~ğer yurt~a§lar da dikkat eder -
.J _I.! I lı ta 6a .J l lene bır tek derı vabancılara kaptırıl -

raacncıGKı aT aaoanın CICdl mamıt olur. 
nı Juyma1 olrnauia. 

Uebiyatı ceclitle, let:riali ve 
onların lruynılıları 6a acıyı duy· 
madrlar, onlar eadece ltcmr lilıir- 'I 
leri toptan lıalnıl oeya toptan reJ· 

Jettiler. J 
s..-rı Ertem 

Yazı.sız Hikl.l}e: 

TiCARET MEKTEBi MUDORU 
Ticaret mektebi müdiırü Bay Nihat. 

Deniz yolları i§letmesi umum müdür 
muavinliğine tayin edilmi§tir. Mektep 
mUdUr vekilliğini profesör kimyager 
Halit yapacaktır. 

TÜRK - YUNAN MAHKEMESi 1SLERI· 
. NI BiTiRDi ., • 

Görülüyor ki, lıazaya kCD'fl Jar
mak ipn hiçbir ıey yaprlmarn1tflr. 
Hültümet, Ura;, 6a nolıtaltmla a
dam alnllı Jerinleırneli ve İnMlt 
giiciiniin dqında lıalmayan laer il&
mal İçin lıumpanyanın )'Cllıaana 

bir lrere Jalaa yaınımalı4u. Bir 
Janla hmn 1'aabı tırtlmıla bin 

Türk - Yunan muhtelit hakem mah ydlı'lr emeken bile felrinerne,U. 
kemesi i§lerini bilıbUtUn bitirdiğinden S.Gezgln 
Yunan hakemleri Yunanistana dönmüş- -------------
terdir. 

Bay Kiryakopulos'un riyaseti altında 
bulunan Yunan heyeti, Yunan hük11mc
ti ajanı Bay Sotiropiılos, genel sekreter 
Bay Papadopulo ile zabıt katibi Bay 
Metralis'den mürekkepti. 

TALEBE BIRLIRI GECESi 
Milli Türk Talebe bırliğinin hazır • 

ladığı bUyük birhk gecesi, bu akşam 
Maksim salonlarında verilecektir. 

Güzel sUrpıiılcr de hazırlaımıtır. 

ANBARA DtJŞTtJ - lstinyedeki 
havuzda tamirde bulunan Mazufa va
puru lostromosu lbrahim güvertede 
dolaşırken anbara dÜ§müg, arka ke -
mikleıi kınlmış. hastahaneye kaldı -
nlmı§tır. 

ZllGAL ŞiRKETi MUHASiBi CEVDET 
ALTINCI ISTllTAK DAlRESllE VE· 

• RILDI 
Huausi bir Dirketin muliulbi olan 

Cevdetln, dlin yaka1andp ~Sut· 
tanahmet birinci sulh ceza mahkem• 
since tevkif edildiğini ya.mllltık. Tah
kikat doayuı, dün altmcr jutintak da
iresine verllı:niftir. 

Cevdet, Zingal ıirketinde m~ 
tir. İddiaya göre, Adapazarı bank& -
sına yatırmak ibere girketten aldığı 
10,000 lirayı bankaya kendi narnma 
yatırmıg, fakat aldığı makbuzt üze • 
rinde değiliklik yaparak, bu ~ 
banJcaya şirket namına yatmme gibi 
göatermiftir. Kendiaiııe emanet edil • 
mit olan paradan hiç bir 18)' ahme cJe. 
ği1dir ve bu makbuz meaeleainin da 
bir yasılışlıktan bqka bir eey mahiye
tinde olmadıinu söylemektedir. 

Altıncı sorgu bakimi, tahkikatı -. 
rinlqtirerek, neticede kanunen icap 
eden karan verecektir. 

TRAMVAY ÇARPTI - Tepeba • 
şmda tramvay durak yerinde ~ -
dan kartJY& geçen Kuımpap.lı 13 ,.. 
şmda HU.ieyine 1103 mmıarab tram .. 
vay arabuı çarpmıı, HDllqiıı lkt aı..a
fmdan yaralanmıtt~ • L O -
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DiL YAZILAR·I 

(Cümle - Kelime) leri 
( Ba~ taralı t?'O'ftllli giinlrii sayı-1 arasında hi~ bir faxk olmadığını 

kllsi~'le!' de teyit ~tmekteiir. Onun ~n;cfaJ. içja. •@tıet • lJil,. ta.tbilmtının mey -
Eu ,·aziiyct Avrupa diileri aruım · dana çıkardığı "Kök - ek,, lerden her- maktadır. 

da )".apıla.n eıllka;yeele.de de tavıilt e- ın~ biriıırln a.ylli -zamanda '*'fiiln.. ~· Sigortacrlarm ellerine karne veril • 
dilm.işt.ir. Meseli. W:.ince .gibi iaim hal- ...,. e. rolü oynamasına. k1ls'ik zihniyet mesi için iki martta bir imtihan yapıla• 
lerıi ırıuııtaza.man bir dille frannzca itibariyle de ltinı.t: imltlnı yoktur. caktxr. 

gibi bu makelliznıayı kaybetmİ:B bit Mesela yukarda bahsettiğimiz (U· • Tahlisiye umum müdürlüğü Türki-
dil aTasında görülen fark, meseleyi lu) kelimıUlni teşkil eden •ruğ + ııl yenin bütUn sahillerindeki fener, radyo, 
det-bal tenvir edm""lir: Lltince ''Pct • +. iJ§ 4 ~,, 'hectlerinin 'temsll ettiği kar ve sis düdükleri hakkmda bir risa-
nı.s Ptıtdtıa caedit = Pcymer Porü da· <4~ .... lı: + 1uı.u1'lma "1'" ~hip + sa • ldü 
Wii__.,, ..,1·m ı..:- .....:~-•- '"Pmlıım ~ ~VPW"K :J.,.::t le lıazrrlanıakta meşgu r. 
a-... - • "'ı- "'uuuıc ha mefhumlarından ''Yayılma,, fik- ilk l lıô 
oaoditn tekliıade 9Dkuhaık1a Ca. ~ ~ -....ıı_ --- " .. .,,,,, ..ıı..ı·, rol itibariyle • Nebat1arı hasta ı ve zarakr ı il . 

Kıraathane 
Tavla miisa • 

bakamıza ait ha 
zırhklar ilerl-e • 

mekte her ırna 
bir çok 11mt6 
malhaamıza-mlS 
r.ac.aatla at!b.tt· 
ıu yazch:rmd:ta 

cbnar. 100 ~it!P-

llk mükilatı hG. 

a 
ve 

.. _._. .. .ı;_ -..-ı uıo \7J\. ceklcrden koruma hak:kındaki anu.n • ayni manayı ifade eder. Çiirikü ia.im • lr~ bir "fiil,, vauy.etindedir; "fe.-
lerin sonlarına O'elen ''us,, ve "ttm.,, ... baylığa tebliğ edi1miştir. -mpi...,.nmilla. 

n kat bil fiil, b&.şta.ki fai1e, yani Uğ,, ·d ·r J-

... ~erı· bu isimlerin oı-amat1kal roTit!! · * Haliç şirketi muvakkat i_şletn:ıe 1 a- bak"'stna 
1
• ~ı::.4ııllı.. e<ıece't:lerin ya-) .. 11.ı •· köküne 11.isbetle ayni ~amanda "ek,, ... 

7 

ınaJI 

b~ 

"nı· t•-,,..;n etmekte o!duğunda:n, keti . · re.si tar.afından açığa !jlkarJlan 16 ıue • k " k dal 
u °'P tir. (Ho\.'Clacque} bu vaziyeti şu etim-

1 
· in zı1masr ve upon nefn ya ın -... mrumm ehemmi'--eti "'ôktur. Hal- mur belediyeye başvurarak kendi er.ın l k 

- " " lesiyle --k gii&el tasvir ~ift;.ir. (8): ·~ı d" bitecektir. Bu itibarla ya.ı:ı &ca · buki fransUDCada btı ekler mıeveat ol ~ r- bir vazifeye alınmalarını istemıi"er ır, 
"l:.a iangııe, daıı.ı ootts ıprcmierc d. d malı ların a-le ~leri li.zımclu. 

nun için lslan'bu'laa\1 MtGn 
't_ • • o veci, kraatnanecı ve gazın 

dan müsaba'kamızı kendi ye 
de yaplırma'k isteyenler 
kahvelerinde 'lniis;;.bakay• 
ceklerin a~etlini c1e les1bit e 
ze hilc1irirlersc biz bunların 1 

bize tn çok müsaba\:.acı is 
renleri ötekılerc tercih edere 
sabakamızı orada yaptıra 

Bunun için 'bu gibi yerlerin 
leri, müsabakacı!arın acle 
birlite 'kendi adres1erini bir 
ce bize bildirmelidirler! 

_,,..; • .;ında.n, &}'tli ma.u.a.ya ~n ''~i . f Hakları iade edilmediği tak ır e - .......... ~· etape, n'est formee QllC ~~ d01I 1 kted' o- ft .t l'"''""'bu.Ju ba..zı erre frappe Paul" cümlesin.de isiznle. • .kemeye başvur.acaklarım söy eme ır ığer tara an H _... n 
fe .ten~ esi emi3H:mnıcnt gewra.l,r • •- ı.. 11- h · rl · · deg·iştirecek ~:ı...·r.·"'ak d.... ı --tlerı'nde\tı Kan~, ~traat ane, rın ye erını .._il - ·, ~. '~üncf • Dil., kllltUlunun tatbiki er. """" 

hal aksi mana aDlaşıhı: yani vuranın faidelerinden biri de, ~ bu ilk dev- • Gümrükler başmüdürü yeni gümrük gazino sahipleri tav-la müsabalta · 
(Pnl) ve vurulanın da [Pierre) ot- rüı k.lisik gramere esas olan hususi . teskilitı etrafında vckiletle temas et - mızın kenai ka.hvelerinae yapıl
duğu anla:tılJlll.§ olur (S). Onun için 1 yeti.erini meydana çıkarmak olmıaş · mek ÜLerc Ankarayı gitmiştir. .maaı için bize mür.acaat ediyorlar. 
lli.tinceye nisbetle fransızcada kelime t..r. • Anloarannı Çubuk buajmda ., •• • Biz ı..,., mmt•kada, heı- semtte 
sırası, "Giitne/} - dil,, k.anunlA!un ay • Alt'1d: Ka.1tuntt1uı.tı Jleııı~ , -sim dolııyrsile sular cırtmış ve lOO ra • ....ı ·· 
dııılaf+.;;ı metıae Öe\'l'iııde olcluvu r-i • al d bu ı.. 1• J . . b d t ~ı."an su mik müsabaka iç.in uygun göraüiümuz 

""iti -..,, '° "" Pre~ra.ıuatik evrin uwıra:: - krr.ıını geçmıştir, u .a 0~ _
1 

• • • l · • 
b. · üh.l esasla mda.ıı ~ kab tl bu gibi birçok ycnel'tD ısım ~tını 1

• gramenn en m Dl. r yetlcri, biribirinden ay!'I heoel<'rden j darının 1 O milyon metre mi mı ~ç h 
tlri demektir. ... 'k saymı..,k. B'll'llhm:n hepsi ile e · mürekkep (Syl4Uv.]•~) la.r gittı çe ğini göstermektedir. ~ ... 

lete bmd&.n aola.yı (~rd.inand de t.clc kelime haline gelirkeıı, çok mü - • Üsküdar mmtakasında son frrtmll - nüz iti kararlaştırmış değitiz. o . 
Sauaure) 1Devcut dilkri iki kısmn · uh ·ı "'l"'O t ;:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ him bir fonetik hadisesirun z. uruna dan yıkılan servi1er 1800 değı ."' v .. a- '!'!!... _ -- - d ·ı 
&J.ll'Dlllbr; Bu ilime göre litin<ııe gi- da sebep olmuştur. Bu hadise. "Akcnk nedir. Orman idal'(:si ile belediye ~ut- ltalyanlar taarruza yeni _en geçt1 
bi kelimeJerinm rolleri muayyeıı bil- li4ıtıuu•:u ~V1t zuJıurudur. Bunu tavzih tcrek~n agaçlara kıymet takdir cttık • 
tasrif mekaııizrna&yie teabit edilmiş · · "G.. il t:ıla 

için (Göz) kelimesınm un~ - ten sonra •ğaçlar müı:«yede e sa -
olan diller "Grammaticrd,,,, ve ıçincc Dü., ka.ııunı.wa göre ayrıldığı "öğ + calrtlr. Vakıfa ait o,an serriler cıfkafsa 
tll'J.1ri. böyle bir mekanizma yokluğunwı .ı ___ , :_: · ı larak ele 
•· ög ,.. öz,, h=.er.ıu mısa 0 kaldrrtılmıştır. ~elimelerin cümle içindeki tertip sı · alalını: Bu ilç he~e hep, ayni (ö) -------------:--
ruiyle telifi eden dil~r de ~"Le.rlto· vokali tekerriir etmektedir. _Eğer b~ in 

1 
~» vasfım &br (6). ~r diki· aıı için bunun böyle olmad:ıg1111. yanı 1• S p O R 
ıer de buna mulcab.il " ... Terıi,li,, ,.e her hecede ba§ka bir vokaJ bulundu- ii _ 
"Tertip3iz,., isimlerini klllia.nmalı:ta. .. ğunu tasavvur edecek olursak, o za - • ~. -
clrr '('T). 1 

man bu ilç hece arasındaki fonetik oıı·mp"'ıyat ara ''Gilne~ - Dı1n tatbı"katı bite nıenşc birliği birdenbire bozulmuş olur. Bu 

devrinde ôilin tanıamiyle .. Lexico1o · suretle aralarında.ki rabıta kırılınca, • d · ı k f kat 
giqu,, olduğunu g~iş.tir. Onnrı buhlımn her biri müstakil bir kök va- gt ) e Ce a 

il 
için bu deviroe müstakbel gttmer e· ziyetine düşe1· ve ü<;ünün mü~terek 1 var 
saslarmm ancak pek umumi ~ riişey- uıaııuı artık a.nlaşılRmaz. Onun için şart arı 
mi bir takım ana. hatları ~yle te.sbit "A.henl' 1wmmu" birib. irind·e·n ayrı ,.... Ank 

2
.
8 

(HususıA) _ Olim-edebilliii: · / .. .. ,,; ~ 
1 

b 
1 

f.. h ara, 
kökleri esas itibariy e :r eş ırıp ep • . · a·ı krf Fakat bu 

! - Kelimelerde (müı:ekker ve sinin müşterek bir manası olduğunu pıyatlara gı ııece ~r.. . 
mien11e! gibi) cinsiyet kategorileri göstermek ihtiyacından doğmuş de • gidiş bazı şartlara tabı olacaktn. 
yoktur; .u ~~ Y ... ~ mektir. zaten monosillabik devirlerde Bugün buraya gelen "Zaman,, 

3 - Jiiifret, cemi ve te.ıniye gi~ biribirinden ayrı h!:'ccler ara_srndaki gazetesinde "Olimpiyatla gidiyor. 
kemiget şekilleri 1'.etıiiz te~klctiJ. et · münasebetin tayinmd~ muht~lü f?n:· muşuz, hangi bacaklarımızla?,, 
memiftir» • tik enslarsnm da imıl oldugu klası~ başlıgwı altındaki yazı bura sporcu· 

(Zaten lisaniyat ilimleri bunJarm dildler t&rafrndan geçen asırdanben • k b. 
muahhar tetekkIDler olduğunda müt- ttsbit edilmiş bir hakikattir {9). lan arasında h~yecana ya ın ır 
tefılrtir. Onun i~in eski dillerde ve Bu vaziyete gwre. pregramatikal dil tesir ve te~r .. ~~1.yandırmıştır: 
meeell Sümercede kemiyet gayet ip· devrinln sentaksında iptidai ci.\m\eler- Kendisile goruştugum Umuını 
tidai bir şekildedir); le (Syııtagme) Iar gibi mana cüz'ü merkez azasından bir zat bu ya ~ 

.f - Fiil ta'1rif edilme::; hatta mu- tamlarını biribir~uden a~ırt ·--'en iki zmın cevap venniye değer mahi -
ta.rla isim bile birbirinden ayrılma · kt T ttp sırası ı•e k 

esas var deme ır: er yette olmadrg~mı işaret edere şun " mıştır; onun için sıygalar ve ıanıan · h . 
ses a eııgı... l .. l d" 

lar yoktur; ~~Giin~ _ Di~, kanunu bütün bu e- arr soy e ı: 
5 - Oüm.Ic içi"de 1.:elimelerin biri· sasları meydana çıkarmakla dil bil - "Berlin olimpiyatlarına iştirak 

'birleri~l~ olmı alôkala,.,"' t4yin eden gil'inde menşe devirlerine doğru bü - edeceğiz. Bir ~rtla: Evvela oyun• 
morfemM:r, i~m hcılleri, edatlar, dtt · yük bir yol açmış demektir. culanmız burada hazırlanacak-
/elet" .• v. a. he,..üz te~kkil etmmni~ · ısmail Hami DANIŞMENT lar, ondan sonra Balkanların en 
tir: yukarda gördüğümüz gibi bu nok- (5) Meillet, "Langue laline,.' s. h.-uvvetli takımlarile karşılaşacak-sam tertip sıraeı teli.fi etmiştir. 

9
" • 

115; Vemlryes, "Le langage,. • s . ..ı. laı·dır. Bu müsabakalarda birincı 6 - Pre/ik3 ve eıı/iks yoktur; • l 83 
• (6) I.Angui.stique gbıera c, s. l · ve nı'hayet 1·1~inci g·eldikleri tak • 1 - Cümle ~öyle bi'r tertibe tabi · 1G7 • 

. • , b (7) Vendt·yes, "Le langagc,,, ~. dı:~de Berlı"n ı11;;"'"bakalarına ı·şti-. <lir: (1!.ök + ek + ek~ ek .. ),· unun· 
39 

.u .....,.... 

I". beraber hazan ayni bir cümle İ"in - (S) La litıgııistiquc. s. ·· v. s. k edebı"leceklerdir 
'it (9) lloı.:clacque, "La lingııistiquc,, ra ·ı, 

de birinci kökün manasını tamımh - IH RIFKININ BiR 
yan ikinci bir kök de buluna.bilir: Fa- s. 42. B. FAL · 
kat bu ikinci kökiin de ekleri bulun · Açık te~ekkiir FIKRASI 
duğundan, böyle vaziyetlerde yukarı · Uzun znmandanberi müptela oldu • Ankara, 28 (Telefonla) -"Fa-
ki form.fil ayni bir elimle iç:inde iki ğum haatahğr en kısa zamanda büyük lih Rıfkı Atay bugünkü Ulus gap 
defa tekerrtir etnıi§ olur; yalnız her bir hazakatle tedavi eden Haydarpa1a zetesinde "Geri kalmışız,, başlığı 
iki takdirde de eklerin sayı3.ı muayyeu ukerf hastanesi dahHiye doktoru Bay altında bir fıkra neşretti. Bunda 

(Ustyanı ı inenle) A.disababa, 28 (A.A.} -
Adisababada sanıldığına göre beş hükumeti, Negüsün sıh 

Cenubi Sarkidc !tal.yan tayyare - nin mükemmel olduğunu ve 
}erinin f~liyeti, general Graziani- disinin varalamlrğıra vcsa 
nin yeni bir taarruzuna ba.şlangrç landılh~a dair oh1n bUtiin r~' 
t.eşıdı etmektedir. !erin eı ası!sız olduğunu bildıı 

Gayri ı·esmi surette bildirildi · tcdir. 
ğine göre, İtalyan tayyareleri Er · ROMADA ŞENLiKLER y 
ga • Alem üzerinde uçuşlar yap · Pll:JYOR 

1 mrşlat'Sa da hiç bir bomba atına · nema, "28 (A.A.) - /\ 
mrşlardır. Bunların bu me,,kide Haher Alma bürosu bildir~·o 
bulunuşu, ltalyan kumandanlığı • Amba · Alag:i tepesi ltday~ 
wn Sidamo eyaletinde Alla.ta isti· taatr tarafından işgal c 1 1' 

kametine ôoğru yeni hir taarııız - Uc bin dört yi.iz on hlr ınctr~ 
da bulunmayı düşünmekte oldu - seklikte olan bu dağın 3~galı 
ğuna bir delil olarak gösterilmek· tün !talyada sevinç u~·andıtd 
tedir. lır. Halk bütün meyôanlal' . 

Roma 28 (A.A.) - Mareşal bilhassa Venedik mcydanl~\ 
Badoglio: 138 numaralı tebliğde Duçe khinde tezahüratta btı 
bildiriyor: yor. , 

!taİyan kıtaatı, dünkü 27 şu ~ Bütün gazeteler, ·1 sene e 
batta. safakla beraber, Eı-itre cep. hu dağın üzerinde ceresaıı 
hesind~ harekete geçmişlerdir. ~iddetli mnhaıcbclerl hatrrl:lt 
Somali cephesinde fazla ehemmi- tadırlar. 
yetli bir hadise olmamıştır. --

0
-
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1 AMBA ALAGI ALINDI sehir meclisi üyelerinden ~vukat 
Roma, 28 ( A.A.) - Resınerı Sev ket tarafından "istiklal., rtıf 

bildirildiğine göre, İtalyan kıta.la. bir konferans verilecektir. 

n Amba Alagiyi i~gal etmişler. HALIYI ÇALMA]{ ISTEM1fı 
dir. - Kumkapıda Mesih paşa malı8 

Roma, 28 (A.A.) - Askeri de oturan Sultanahmet Sa~'atıe~lt 
malıfcller, ltalyan kıtaatınm, dün. tebi mutemedi Bay ls~~ıl H~-Ult 

l zevcesi evinin penceresıne bU~ 
kü perşembe günü, yeniden i eri halı asmıştır. Sabıkalılardan 
hareketine geçtiklerini söylemek· ile Küçükpazarlı Tatar Ziya bı.Jde 
tedir. Tayyareler, bütün hafta, yı çekerek çalmak istemişlerse 
Anıba • Alagi mmtakasmı bom · kalanmışlardır. 
bardınıan etmişlerdir. ttalyan fi · ı 
lotillaları Amba. Alagiden ileri H . k a" ye 
Dessie yoluna kadar ilerilemişler . .J 

değildir: Onun için ek aayı111, ifade Nevzat ile asistan Nejat ve hemşire 
edilecek mananın uzunluk ve kısalı · Rcfiaya alenen teşekkür ctmcği bir 
ğma tlbidir; borç bilirim. 

~~sEş tMPARAToRu HAsT1ı. Müsabakamı 
şöyle diyor: VE YARALI MI? Açtığımız hikaye müıabalt# 

"Türk bayrağı Kış olimpiyat - Roma, 28 (A.A.) - Havas a· na ;1ıirak etme müddeli bul 
8 _ Kök d.aima ba.,tadır ve <,"İlmTe Kınkkale Binbaır M~hmet Yiğit 

i{(inde iptidai bir i~m ve fail vaziyt • --~-----::-::---::----
tirtdedir; Geçm;ş Ku1 unlar 

9 - BtL fail - kök'e iltihak ede'lf 
ekler tle, yukardcı gördüğfrmiiz gibi, 
eaa.ten kök olma.k itibariyle, cümle 
~nde muhtelif rolltr oyn<Jmaktcıdır: 
klmiai fiiJ, kimiei 11tfat, kiıniı;i zarf, 
ve kimisi de edat mahiyetindedir ; fa
k&t hep birden baı,taki kökün m4na -
ımı tamamla.mak ve ona tabi olmak 
itibariyle bütün bu muhtelif rollerine 
rağmen hepsi de "ek,, demektir; 

10 - Bu vaziyete göre "Güneş -
Dil,, kanunu pregramatikal r.ümle.~e 
iainı ve fail rolünU köklerde: ve fıil, 

11Tfat, zarf ve Baire rollerini de eklerde 
tesbit etmio demektir. Bu vuiyet. ldA-

~ 9 ~uba t 1922 

Girit ;syrırıı hakkmda Atinadan 
~o>ı gelen haberler isyanın birden • 
bire pek :;i!ıadc tevessü ettiğini ve 
cıMlerle 1ıii.1dm.ct kıtaatı arasında 

ciddi m.iiıa<l<mıeler vukua gelmek • 
te ol.duğuııu bildirmektedir. Hiikü • 
met Giride yeııidcn bfr mil~tar kıw 
ve't gfüıdermi~lir. Girit i<!yaıwıt tcs
k'M memur edilen Cencral Dıamıa
tiatn harcl>alı a.akeriyeyi yakından 

ta'kip etfınek üzere Giride . gidcccrii 
ve beraberinde m.Uhim km.'vet1cı· 

g6türtceği aijylenmektedir. 

&ik: lisaniyat btkmundan bile doğru ·IL.--------------
Clur. ÇUnkU menee devrinde kökle ek 

ları bayrak direğinin en sonuna jansı muhabiri bildiriyor: bitmektedir. Bııgünden ıoıtr' 
asıldığı için bütün gazetelerimiz Picolo gazetesinin Cibuti nıu dığurıız yüzlerce hikôyonitt ı° 

1
, 

isyan ettiler. Bu isyanı uyandıran habirinin son derece kaydı ihti nup ayrılma ve kazanat1 aa 
duyguyu takdir ediyorum. Türk yatla karşılanan . bir telgrafı~.". tesbit edilme h .. mı başlıY0~, 
hic bir iı:;te en sonra gelmemelidir. göre Negüsün hususi doktoru, mus

1 
tır. Tanınmış edebiyatçıları. /ı 

Fa.kat bunun sebepleri nedir? ta.celen Adh:ababadan Dessieye \ dan müı·ekkep bir jüri h-Y•1' 
Hangi sporcuya sorsamz1 ,eğer cağırılmıştır. kayelcri okuyacaktır. 
kendine bırakılsaydı, meselenin - Bu gazete, Negüsün ya ağıı 1,_ ___________ ::; 
başka şekil alacağını söyliyeceği- surette yaralı, yahut hasta oldıu - --=----------.-.~ 
ne şüphe yoktur. Tecrübe edilmi· ğuna dair rivayetler <lolaştığmı i- Tavla mÜsabak"' 
yen pek az kimse kaldığını da biz lave etmektedir. k 
tarafsızlar kendi hesabımıza ha -1------------ Müsabakalara iştirtl 
tırlamalıyız. Şikayette biz yalnız dirler.,, hakkın l ve 1 etı 
değiliz. Fransızlar da isyan için . B. Falih Rıfkı fıkrasınm sonW1-
dedirler. Fakat onlar bu bozgunu da Temps gazetesinin bu mese - kupon: 6 
ve ondan gereken dersleri daha le etrafında yazdığı yazıyı karilc· 1~---------
yüksek bakımdan tahlil etmekte· rine okumayı tavsiye ediyor . . 



.. .......-------~- - - --

1 Yabancı Pestcr 

Sportiv güzeHik ! 

Bu ~ncki kış olimpiyatlarında u· 
nıumi dikkati üzerine çekmiş olan 
sporcu1ardan bfri de resmini koydu -
ğumuz Alman şampiyonu Bayan Mak· 
si Hcrberdir ; genç Alm~n kadını, o • 

limpiynt müsn.öakalarma gelenle!" ara
sında ~portif: güzclliği.rt ba§lıca tim -
sali sayılanlardan biridir. Resim. Ba
yan Maksi Herbet'in güzcl bir atla -
masım gösteriyor. 

- ·---
lngiliz üniver sif elerinin 

hir kararı 
24 şuh~ tarihli (Matin) gazetesine 

Londradan telefonla bildirilmiştir: 
''Alman hükfunetinin ari olmryan un

surlaı'& karşr tntbik ettiğini istis.cai ted
birleri tasvip etmediğini göstermek için 
dün akşam Oxford Universitesi Heidel
bcrg liniverıtitesinin (550) nc.i yıldiSnü
rnünu kutlulamak münascbetile y.apıla
cal< törene Jiıç hır heyet gönclennem epe 
karar vcrmişir. Yalmz gelecek ay içinde 
vldtuhulacak resmi bh- toplantı esn:ısır.· 
da Jermcn kültüriinüo methini tazam -
mun eden latince bir hitabe gönderil • 
ıncsi teklif olunac;ktır. Umumiyetle tc:h 
min edildiğine göre Cambridge linivcr
sitcsi dahi Oxford gibi hareket ede: ck
tir. Öbiir taraftan Birmingham üniver • 
sitesi vaki olan daveti reddetmcğe it -
tifak ile karar vermiştir. 

Ayı postu iç nde bir. 
fÜıael insan 

Profesör Ciilbeı-t Marry bu kararın 

niçin almdrğınr izah etmek iç.in şu saz- ~ 
Itri söylemi'}tir: 

- "Biz üniversitenin bütün yüksek 
idare heyeti ile miittefik olarak bu ka • 
rarı verdik. Çünkü Hcidclberg ünivcr- Garmi§ Kış olimpiyatlarmın ortaya 
sitesi kırk dört profesörü sadece libc• koyduğu güzel erkek kıyafctıerı için. 

( Kırkuıdaıı 
UfiJt/.ıi,ımz.ı 1( ·~• '"fi c.-uı~,ş,ic 
st1r:mıgorum! (ı Y.~.ın-: ,şe~"" AfRhlM. 
AOMl'ilciılı bir genf /1 ıcırd.uJ_. __ IEll"IB ~ 

malt ıılıyortiA.ı Nrala ntllr«CMI 'ff "'t\ • 
'*"~'. ~nuı kizile ~~-- Danık ~~t-'"''""r~~ni,, da ı 
elti. ltlilya-., onu ~an Ol• ha orj.aya ko~m, ı~~ec~
~Ut ı..-4 sQrdıı.; nin elinden. kaptı. l\ad~1 n;uµ\~.h 

- Kızımı iıti~r•~.1 ~« aramadş.n ş~yi ağzına di~i VR 

mi?. gi.h'ledi : 
- EP-el ~~ıtul -Ne iç.e((ekşe,Qiz siz de jç_i~;ya-l 

. .- ÇOJ! g~. ne kııdar suve-ı hu. Bu ZJ~mlar hep bera4el 1 -
tını:_~ Yitz:_bin lmn~ çilir. Beni öksüz gibi birakmaHn 1 

- Siz.~ c.ebinizdeki ufaldı• KAdehi doldurmuş v~ kal<hr 
aormuyı0rum, servetinizi •cmı - mı~ı: 

yorum. - A.~kmızn ! .. Beklemedeı ma, 
Memnuniyetinin 
sebebi 
iki arkada§ arasında: 
- Karıma bir elektrik ıüpür~ 

' gesi aldım. Bil•en ne kadar mem-
nunıunı 

-.- Ne cli:Jie inanmıyor.un? 
alırlum ypr.ulmuyor, diye mi? 

- Hayır, eve geç gelJiğim 
zaman ıüpiUgc sQpası yemekten 
lıurtulrhım ! 

nü yok, hay'cli anacığım, teyzeci
ğim; kadın kısmı ya~a titiz oltu ; 
gücendinizse haydi ablacığım, 
hemşircciğim, sıvanın bakayım ... 
Güliim, giilüstanım, bu dök{Hıne 
saçılıııalarm hepsi senin uğruna; 
silkin bakalım! .. 

Giiliistan Hacının elini yaka 
'· laınıştı. Senli benliydi: 

- Dur vre, sizi prezanta yapa. 
zayım. Sen kim, onlar kim, tanı -
mıyorsunuz biribirinizi !. .. 

VHaset kanunu Prezantesini etti: 

K d · d el - Bu benim anne; ismisi Ma-a ının çeneaı urmuyor u. . 
K.oca11 aıkılclı, ba§ını ıallJyara' dam Ana$tasya. Bu da benım teyze 
ti~ iti: onun da ismişi Haıikliya.. Banr 

- Vallahi yal.an, 1-encilerin nasin? divorlar, soruyorsun~ Kistı 
uyclurcluğuı veraset kanunwıa dün- 1-isn Anrr~ru ma bunun doö-rusu 
-~.J • ' \ ' '9 1 q 
,,_.cı ınanm~ • ~ Angeli}>id:ir. 

- Neclen ı.nanmı)'Orl&Ul. d"" d"" n· "k" 
_ Hani şenin annen dilıizdi, Koca karılara on u. ır ı o 

diyordun! ruınca cümle .söyledikten sonra 
Türkçeye çevirdi: 

Dört vahşi hayvan - Bu kimdir biliyor:;unuz, Ja. 

Hayat bilgiıi der.ı.nde öiret · 
men •ordu: 

- Wana dört tane vah§İ hay -
van •,,.bilir mi.in? 

- Sayarım. Üç kaplan, bir 
l ' . arsan .• 

Bilmezmiş gilıı:. 
8 ayan tramvayda, f ekiz YQftn· 

clalti çocuğuna, küçülKür diyerelı 
bilet keatirıııelt istemiyordu. Bi-
lelçi ıarar etti: 

- Bakaanız. a, naG§tılleh ko.ko
ca Jelikanlı olmuf, buna bilet ke
silmez mi? 

-- Aman .sen de ne tul.alsın! 
San/ti 6ilmezmifi1tt 11ibi Mylü

yorsun. A.vol •enelerdenberi hiç 
bir bilet~i 011a bilet kameJi! 

disabin adamıdır. 
''Gene Rumca karıştırdıktan 

sonra:,, Nizam de, mabeyenz_i A· 
rab İzzet bey yok, o gibi. bel.kim 
ondan bUyük bir adamdır! 

Evkafı hüma~'Un Oihat kaJ.en1· 
müdürii ~yd ~a~l. paqa. >hu 
söz üzerine hemen bir tek daha 
çakıms, fesi yıkıp aya,ğ\ ay:ığmm 
üstüne atmıştı. Azı dişlerine ~a · 
dar görünüyordu: 

- Ömrü azizine bin bereket : 
hüsnU nazarınaı bezli teveccühü 
ne, teşekhiiratı bigayet... lsu1\ni 
ne buyurdundu ~lüm '? Engürü 
veya Vangel iki mi? .. Sunu ay -
dedip harekeliyelim ! 

Derhal, kalemi kağndı çıkarır 
yazdı: 

- l~e se.r;ı ~tsta iştiy.oı"$Cuı 

ol:wı'oı· rua. y~ıuc~ . ah\t~~n gel, 
d ·ı 
~ey~ ... 

- Ba .. ~ıu ikti~nç geldim git • 
ti! . 

Mry~ljki ilv, a.n\1e~ v~ tey.ze~i, 
H{lSI il~ tol~~ ık~i.ll souı-~ <fü • 
ni\Pı dpnüp h~~at. ll~-P.k y,üı U
dijl~r. lj~a ~~mi cfü~lmı~k 
lıahanesil~ biraz g~·j kal.dı. O en. 
na QkUfAll gAlü~l~ in~ dişlerini 
göstCl'CJ'<'k yav:ı~cacrk: 

- Y,alan t~j~n1~. mutlak gel; 
seni bGkliyom~ ! dedi ve l~?~arak 
ç_ı~tr. 

HaCJ hesap ist-edi. Bir linı ldi
siir kuruşu söküldü... lckive ne 
istidadı vanıpş me[erse. Bu fü;ün
cü seferde alışıp gidiYe~mi~. c·akır 
keyfJiğinden de ileriye aşmanuş • 
tı. Yalpalamıyor kekelcmiyurrlu 
bile ..• 

Fesi y~ıkık, kolarını sallayq sal
laya, o da m_eyhancden çıktı : evi
ne yoH~mdı. Kapıdan gfrerken ha
ğıı:dı: 

- Rabia, ç~buk 9u~ya gel!... 
Ayağında kannca ezilmi~·or, yü • 
rü be! Kızile beraber oda.Sına çık· 
tı. Minclerin iistüpde atılı duran 
istanbutin setresini, güll}ii~i hant.'
li p~nt9)99unu gö?tc~di, :. 

- Vakı,t f~vt etmeden, gayet 
dikkatli olarak sil, süpür, ü\ü!e, 
muma çevir şunları. Çamaşır boğ
çamd~n temiz don, .!J:ömle~ çıkar. 
Hiç giyi,Jwcmi.şleri varsa onlan 
getir. Yepyeni tre.nk gömlçğimle 
kıravatı\U, QL'lÇ<\k ... Ahk ahk ne ba 
kıyorsun be, st~ratım~t:-. .. maynmn 
mu oynuyor?' Mızyıızl~n ş~ra~ı 
değil, kmn\da

1 
canlan; mı&km 

miskin yerind~ sayac~.\5$111, okso 
çhşarı !.. Kurenayı ll3ızreti Ş~hri · 
yariqen1 Katibi sani Çcnabı cihan. 
bani Arab lzz.et be~efendli h:ız • 
retlerin~ akş;\m r~me~iqe ~fi.yet . 
Iiyinı. Bak ne adam!m, ne kır~tta 
hir herifim görüyorSU!1UZ ya dan
g~lak ~arılar! 

ral fikirli olduklarından. yahut yahudi • de en ziyade dikkate ~arpan bu genç ------------- - Ha, şimdi anlflchm. Göbek 
adın An ae r\,\i 1pahlasm V~Yil kün
yen de An ge li ki .. 'famam, t.es

~abja balrn\)~!11uşb. Babasınt 
hl! halde hiç ~örmem~,. cılıklaşuuş 
tı. 

ANGELllqNIN EVJNJ?E ... ttkına mensup bulunduklarından az - ~ampiyonun giydiği "Ayı postu,, ol • ~-· 
letmi~tir. Bu hadise haddizatindc inanı- muştur. 

Bilir misiniz? -
lacak bir şey·d:ğildir... --------------

Habeş kadınları hangi 
1engi sever.ler? 

:renmek istedi; muhabir bir mesele 
karşısında kalmış gibi dil§üncrek dedi 
ki: 

Dmü Sayımad• ıortluklannuz ve 
eevaplan: bit ettim. 

DA!la giyindi k~n~1. Kı:nıın 
od3.$mda, aynanın ön~11de sa,; ~a
kal tuvaletini yaptı: Kolony~lar, 

la\;anWar sjirünB.ü. KijG'H* toru • 

G~llik turnuvalarına ah§mış o -
lan biri, Habeşistan kadmlannın han· 
gi rengi daha çok sevdiklerine merak 
etmişti; bunu önceleri Adisababada 
bulunan bir gazete muhabirinden öğ -

- Bunu tarif etmek pek güçtür. 
Habeşistan kadınlarına böyle blr su. 
al soracak ôlsanız kırmızı, siyah, be. 
yaz renkler araainda tereddüt edecek. 
ler. bütün hayatlan 'devamınca kat'i 
bir şey söyliyen:ıiyeceklerdir ! 

Zeki oyanları 
Geçen hafta bir hesap meselesi sormuştuk: Bir huis adam h.ıyvanmı 

ılAllatınak istiyor. Nalbandın istediği 2 ,5 lirayı ~ok buluyor. Bunun üze· 
rine nalba,,nt kendisine hayvanı naJlamak için 24 çivi kullanmak lazım 
geldiğini, isterse kendisinden birinci çivi için bir kuruş, ikinci çivi için 
iki kurut v~ böylece her bir fazla ~ivi için kuruşları iki misli arttırarak 
alabilccefini söylüy<>r. Has.is sevinerek <razı oluyor. Bu teklif acaba haki
katen karlı lfü iş midir? 

Bu&iliı cevabmı veriyoruz: Hasis adamın yaptığı muamele k.idı btr 
İf cleğH<iir. Na1bandın teklifini kabul etnıeltle bilim ıdaba zaradı çık
JDl!br. Çünkü bu sefer atını nallatmak için 167,772 lira vere.ceJcti.r. 

Yeni bir mesele soruyoruz 
SUAL: 

ilci 1cim.scınin bir testide sekiz kilo siltil v.arım~. Bunu y.ayı y,a~ 
taksim etmek istiyorlar. Halbuki ellerinde sekiz kiloluk süt dolı.ı tcs.ıideo 
başka 'Sadece iki hO§ ta.ti :v.ar. Terazi ve gram ölsen biç bir a.Jetlerıi rok,t.ur. 
Boı tcstilordcn biri üç kilo ii.ür alıyor. &eki 1>e§ 'kilo .stıt alıyor. Acaba 
bu aDtll bô! testiler Yasrta.ile yMJ yarrya -o1malt tize:rc nam taksim edt?" 
lcr? 

1 - "Konkordato •• ne demektir? 
- Jfliı eden bir tiiccanJa ltersıw. 

rile yaptığı mukavele. 

2 - Hangi akciğer daha küsükı.ür? 
- Sol. 

3 - Ana\olc France'ın asıl ismi 
nedir? 

- An'1to!e Thibault ( Anatol TiboJ 

4 - "En büyük hürmet çocuğa 

edilmelidir,. sözünü k:m söylemiştir? 
- Juvenal. 

S - Tel Aviv şehri nerededir ve 
nedir? 

- Filt.tiıtin merk.eai-
YENt 501tCUl.AJUMl7. 

1 - "planel.lr ; planör" n~if'? 
2 - K(;r alta.besi nasıl yapılmı~f'? 

3 - Habe§ parasıorn adı nedir .ve 
kaç kuru~ eder? 

4 - ''H.eı- cu-1~:.ınMilulc bir tohum
dan .çıbıl§tı.r ... aazariytt\inİ kim kµ,r
m.uıtur? 

5 - Djj,ı;ı.y.ada ~ç .b,i.!ku~ct v.ard\l"l 

DUVAR ÜZERJNDEN ':KO~AR • 
KD - T:akaimde Aya.tiryadi mekte
blain a..v~nda. oy.nıya.n J,2 y,q.şında, 

NikQiaiW,a ~UVit.t" ~' iuG~ k~rkeJj 
ayp.iı kaYJAJJ, Q.lb ;me~o yü~~ 
dU.§erek ~r &urcttc yare.Wı.ın~ır. 
Hastahaneye kal{!ırılan çocµğun Jıj. • 
yetı tehlikededir. 

Onlel'indeki mas;}nm ij~tij ta 
şıp taşıp döküJ,clijğü halde A.r).ge
liki yarım b.:.lt·Q.ak şarap ya içmiş 
ya iqn)eınişti. I<oqkRn lnr istako· 
zlan, karideseri,, h1u·bunya)Rrı, 
ınerc.al)}arı t.ell}izlemişlerdi. Hacı 

bey, il>inci ~J.afakid~ki J.myısılJ 
konyağı da ya,ı·ıl?mış, _gene is)imj 
aln~, .YÜZÜ r~r esilpıj$i. 

Ange)),ki, R~ca bfr j.kj. fl.şıl . 
tıdaı). so11ı1·a ay~a kalktı: 

- Biz aıtık ot,w:nıu~oruz: bu 
gibi y.eı:Qe ~ kalmiıyçlUZ. Bak 
pis adam~~' \de(tesi <Tibi erifler 
kalabalık ~apWıUya baskıdı. 

Ko~~rıW:, &UP.\Ca }>.ir ~eyJer 
söylüyor, k~ııJ- t~-cwu~nlı.l\. e. 
diyQ,r.4u·: 

- ~eni'1ı n1nH1a, heruti teyze 
ne Eliyor bi\\ı-şin ?.w Lli~o:ıilar ki, 
pa~ biıim avc\e ~tın, onur 
vi~\\{l roeıun\ın \n~nınun kabul e 
ıQi~ıtz..; Q.u a~m bckliyoru ! 

nu: 
- Dede, hoyoz şe~eri ~etir ! 

c!ıcrkcn kaşlarını Qk gibi sattı: 
- Z ırlarna -h!~an L: 
Büyük tortmu 4a (~şcı baba!) 

derken .ona da gözlerini }o~p1a gi
bi açtı: 

K . 1. ' - fS senep] .arsı~ $!'$J'a •.•• 

Ayna Ö':lÜ]~de, &n.ij~n. sağ 
yand.an, şol yan!Jan t~~rar tekrar 
ke,ıdW süzdü. Memnun1 ~n1 bir 
hayvan kad;tr çevik şe ~al.ak. zıp. 
laya ZM)lay~ pıcrdiveni i~di. SoMa
~ cıkmasile biti~ik eyin bahç_esi. 
ne girme~ b,it oldu. 

Ang_eJ1ki kap!rla l;ıekl~·ordu ~ 
km'Ş_ılaş_tı: · 
~ (), ~~ ~'\Sa\ll? .. Şı,ıyı,ır J. 

sercle, ... ,\V;aw sa~a.!. .. Erkek adam 
ne vakıt şö,z veriyor, iste .9.~1le so
zunu ya,nıyor. Y~9 ! ... J 

~ ·e g\rd,Ie-c. Ev ştıhipleı;i .as 
)J}lna yer:ne sığamıyordu: kuı;nw.lardan .deği\ler. 1 Mis:ıfirf 
........ Alerrecıiivelayn, ~nn-etsin · hahç_e):e, ç;ırd9k ~lt~na a1w ~ı~işi

!er; emir onların, emir setlin me ğin ..gö1J~nün ~P.iiqde Q\µ,~m~k iş • 
ıeğim? \ terine uyar mı~:· e_vi!ı )çjn.e Şf11Hna 

- ~ma kaçta! Ka:blelişaım ~. ha\ta en öhj.ir l~i 1g.daya 
y{Jksa bad~li'{Tl~r? ·Y:ıni ttkşam ta- gptürıneyi ~lY1 rn~~f$ )1nlJ.;ıJ1,!.~ · 
ammdan evvel mi, sonra mr? · 1lardı. . - ·. (r4~ka3ı rar ), 
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Kazanın sebebi frenin tutmamasıdır Baza11 14 saat evvel 

-- Soltlt11J: B. Niyainin cenazabtJe çelenkler - B. Zühtünün cenaze töreninJe otomobiller. 

Şişhane yokuşundıaki tramvay ralılarm sıhhi vaziyetleri iyidir. parak motrisi durdurmuş, bu su
JCaz.asmda iki bacağı diz kapakla- Dün tramvay şirketi memurların- retle büyük bir kazanın önü alm
rmın yukarısından kesilen tram • dan bir heyet hastahaneleri dola. mıştır. Tramvayda bulunan yolcu
vay şirketi ispekterlerinden Niya- şarak yaralıların hatırlarını sor - lar tehlike zilini duyunca kendi • 
zi evvelki gece saat üç buçukta muştur. lcrini aşağı atmışlardır. On daki-
ölmüştür. ŞEHiR MECLiSi HEYETi DE ka zarfında hattan çıkan tramvay 

Beyoğlu hastahanesinde ope • HASTALARIN HATIRINI tekrar yola konmuş, bu sm·etle 
ratör Bay Sadrettin zavallının ha· SORACAK in krtaa uğrayan seyrüsefer yeni -
yatım kurtarmak için bütün çare- Şehir meclisinde, seçilecek bir den temin edilmiştir. 
lere baş vurmuşsa da kan zehir - heyetin ölenlerin ailelerine tazi -, YOLCULAR AZALDI! 
lenôiği için hayatını kurtarmak yette bulunması ve yarahlal'Jn d:ı. Feci tramvay kazası üzerine 
imkinı olmamış, zavallı ispekter hatırlarını sormasına dair bir ka.I tramvay yolcuları mahstls dere -
hiç bir şey söylemeden hayata rar verilmişti. Bu karar üzerine ccde azalmıştn·. Her gece Beyoğ
gözlerini yummuştur. Bay Niyazi belediye reisliği tarafından üç ki- hındaki sinemalardan çıkanlarla 
gece saat ikiye kadar iyi uyum\lŞ", şi seçilmiştir. Bunlar Bayan Safi- istif bir halde tstanbula geçerler
sonra birdenbire fenalaşmıştır. ye Eminle, Bay Etem Akif, Bay ken iki gecedir tramvaylarda bir 

Ölümden müddeiumumilik ve İhsan Ariftir. Bu heyet bugün tenhalık vardır. 
zabıta haberdar edilmiş, bunun ü- hastahaneleri dolaşacaktır. Evvelki gece Şişhane karako -
zerine adliye doktoru cesedi mua.- KEŞiF RAPORU !undan tramvayla geçen yolcular 
yene etmiş, gömülmesine izin ve • Bu feci vak'a hakkında teknik kaza yerine yaklaşınca birbirle -
rilmiştir. rapor hazırlıyacak olan fen heye. rine "Hakkım helal et,, diye yan 

CENAZE TÖREıNI ti, dün de geç vakte kadar tetki . şaka seslendikleri görülüyordu. 
Cenaze saat ikide hastahane - katının ikmaline çalışmıştır. An • Tramvayın çarptığı evin par -

den Beşiktaş camiine kaldırılmış. cak, rapoıunu daha hazırlıyarrw.· çalanan duvarı dün tramvay şir • 
tır. mıştır. Keşif rapoıu her noktayı keti ameleleri tarafından kapatıl-

Camide tramvay şirketinin me- ayn ayn izahla yazılacak çok mu- nuştır. Yüzlerce kimse kazanın ol
murlan, vatmanlar, biletçiler, a - fassal bir rapor olacağından, ya . duğu yerde toplanarak uzun u • 
meleler, ve diğer arkadaşları top.. zılmasmm bugj.iı}. çle ~tnallllana- zun göfiişmüşlerdin 
lanmıştı. Niyazinin ölümü Beşik - mıyacağı ve ihtimal pazartesi gü- BlR V ATM.AN DiYOR Ki 
taş muhitinde duyulunca kadın, nü raporun hazır olabileceği talı - İsmini söylemiyen bir vatman 
erkek bir çok kimseler camie ge - min edilmektedir. dün demiştir ki: 
lerek toplanmışlardır. Tahkikatla meşgul olan müd · "- Biz tramvay arabalarını 

Saat üç buçukta cenaze namazı deiumumi muavini Hikmet Sone!, deJ>Oda alırken muayene ederiz. 
kılınmış, tabut cenaze otomobili· dün de bütün gün uğraşmış, müd- Yalnız bu muayene diiz bir yerde 
ne konarak cenaze alayı Beşiktaş- deiumumi Hikmet Onat da tahki- ve !ç=nde müfteri olmadan yapıl. 
tan ayrılmıştır. Onde sekiz çelenk katın inkişaf safhaları hakkında dığı iç"n itimat edilecek bir tec · 
götürülüyordu. Bir çok kadınlar sık sık malumat alarak, bu işle rübe değildir. Arabalar altı ayda 
hüngür hüngür, ağlıyorlardı. Ce· ~h surette rne~ı~ul olmuştur. bir tamir ıörür ve tirket mi!hen • 
naze Maçka yolile Feriköy mezar- Fenni raporun kesenkes ne rli. diıleri tarafmdan da kontrol edi • 
lığına götürülmüş, gömülm~~ür. yeceği henüz belli olmamakla be- lir. 

Tramvay şirketi müdürü de o • raber, şimdiye kadar o: taya konu- Bir f~n düz bir yerde tutarkf!n 
tomobille· cenazeyi takip etmiştir. lan vaziyet, kazanın frenin tut · yokuıta tutmıyabilir. Bilhassa e -

Tramvay işrketi Bay Niyazi - mamasından ileri geldiği mrı ke 1 lektrik frenleri .. Tekerlekle raya• 
nin ailesine tazminat verecektir. zindedir. Bu suretle kazaya ui!ra · raaına yabancı bir mn.-lde, tahta, 
Yalmz bu tazminat, tahkikat bit. yan tramvay arabas,nm el ktrik yağ ve saire girdi mi kızak mu· 
tikten sonra verilecektir. Miktarı freninin bozuk bulunduğu fennen ha!<kaktır. Bu kazada da frenleri 
öa o zaman tesbit olunacaktır. 'tesbit edilmişse de, hu boZllklu . laçka olmu!! araba bir yerde ke.y-

MERHUM ZOHTO DE ğun kaza zamanmdn mı has 1 ol . mış, ıonra tekrar tutmuı, nihayet 
GöMOlDO duğu, yoksa kazaya tekaddüm et- yoku§& gelince hızla ilerliyerek 

Tramvay kazasından sonra has miş zamanda mı mevcut bulun • fre~lerin azami ~urett'! ııkıtmaar· 
ta.haneye götürülürken ölen kırta· duğu, ancak rapor neticesin"n "a- na rağmen tutmamış o1abilir. 
siyeci Bay Zühtünün cenazesi de zılması ve adli tahkikatın taman:- Bund·:.ın ba!ka el freni daima 
'dün kaldırılmıştır. Cenaze saat lanması ile belli olahilecekt:r. Do- kızak yapar · ''e ıürat!e in"n bir 
on bire doğru Kıztaşındaki evin - layısile, şahsi mes'ullerin bihak - arabayı derhal durduramaz. 
den kaldırılarak Fatih camiine kın tesbiti için de, rapor netice~ini Bir vatman depodan arabayı 
götüriilmüş, namazı kılınmıştır. ve adli tahkikatın şimdi yapılan a1ırken ufak ı_.,1r kuıur göne ben 

Zühtünün cenazesine gelenler safhasının sonunu beklemek, za • bu arabayı alamam deme5ine im-
de çok fazlaydı. Kendisi Erzurum ruri görülmektedir. itan yoktur. Çünkü frenler mühen 
lu olduğundan lstanbuldaki Erzu. YENi BiR F ACIA DAHA diıler taraf!ndan muayene e:lil • 
rumlular da gelmişlerdi. OLUYORDU miıtir. Eğer vatman o arabayı al· 

Tabut cenaze otomobiline kon· Dün saat on beş buçuğa doğru mazıa bir batkaıı pekala alabilir. 

ballar vardlml 
Bir okuyucumuzdan aldığımız 
çok dikkate de{ler bir mektup 

Tramvay itinin eauh ve cez. 
ri bir tetkikten geçirilmesi günün 
en müıtacel itleri arasına ıirmiı 
bulunuyor. Hili birçok tramvay
lar alabildiğine koıuyor en tehli
keli kaviıleri yolcuları heyecana 
uğratacak bir hızla dönüyorlar ve 
bütün dava "rötar yapmamak!,, da 
toplanıyor. 

Bunun bir bata izahı da ıudur: 
Aarabalar devrilebilirler fa · 

kat yerlerine varmakta ıecikemez 
ler! 

Dün matbaamıza ıelen birkaç 
yurttaı bu yüzden çektikleri heye. 
canları anlattılar. Diğer taraftan 
entere11an bir mektup aldık. Bu 
mektubu yazan Çenberlitaı kartı· 
ıında yabancı diller derahaneıi di. 
rektörü B. Ziya "Kazayı 24 
saat evvel naıd haber verdim.,, 
bathğı altında bakınız neler yazı· 
yor: 

25 Şubat salı günü Harbiye
den birinci mevki bir araba ile 
Çenberlitaıa gelirken bayırlarda 

Ertesi günü yani çarpmba ,a. 
nü hat umum müfettiti oldupll
dan &. Nihada vaziyeti anlattdl'!• 

"Bebek iıuyon memurile ıö " 
rüı,, dedim. Hak verdi "demek 
mühim bir sebep var hemen tab İ 
kik edeceiim,, dedi. 

8. N!hada yalvardım: Böyl• 
yajıılı havalarda bozuk araba çı
kıp çıkmadığını öğrenmeıini, ai8" 
baların dönemeçlerde yavatlama • 
larının vatmanlara derhal tekrar 
ihtar ettirilmeıini rica ettim. Akti 
akdirde hattın herhangi birinde 
kaza çıkmak üzere bulundujuDO. 
bu vaziyetin yeni kurbanlara ae • 
bebiyet vereceğini çok iyi anla1111f 
bulunduğunu iıaret etltim. 

Umum yol müfettiti olduğun• 
ve bunun vazifesi bulunduğun• 
ıöyliycrek te~uar veda etti. Fakat 
ne yank ki, bu derai yalnız Bebek 
hattına tatbik edilmit bulunacak
Eğer umumi bir tamimle ihtarda 
bu1unulmuı olıaydı, ertesi güll 
vatmanlar belki bu ihtarı hemea 

ve dönemeçleri yol keımiyerek fe- unutmuı olmazlardL 
na tekilde geçtiğimizi vatmana 27 Şubat yani dün akf&ID ıul .. 
ıöylemek üzere bir kondüktöre o rında Bebek iıtaıyon memunıd 
ıün anlattım. Cevap bir "ıülüm· Bebek bahçesini dönen ve Emia&o 
ıeme,, oldu. Sah günü akpmı da nüne giden arabanın tam yoll• 
tahminen ıekiz dokuz arasında E- naııl döndüğünü göıterd!m. "Bals 
minönünden Bebeie giden ikinci son yolla dönüyor!,, dedim. 
mevki arabaya girdim. Araba ha- Dört bet kondüktörün yanınd• 
reket etti. Daha Karaköye var· "benim itim buradadır. Onu bil• 
madan kızak yapmaya ve yalpa yük memurlar düıünıün !,, cavabl

vurmaya bat ladı. Bu vaziyet Be nı erdi ... 
tiktap doiru yolculara yakala Fren ve bandajda bozukluk 9t. 
duramıyacak bir tekil doğurdu. O. masa da, böyle kayak havalarda 
turanlar da birbirlerile tokuımaya bizim gibi yolcu ihtarına metdall 
baıladılar. Biz bu yolun her gün vermeden o büyük memurlar vat
yolcuıu bulunduğumuzdan gayri mantarı ikaz etmelidirler. 
tabiiliğin "Bandajlarda da,, bir Bence vatmanların (rötar) kor
fenalık ihtimali yüzünden olabi · kusu, büyük memurların vak'alatl 
leceğini düıündük. Yolcuların kor- çabuk unutması ve mükellef olduk 
kuıu arttı: Arabanın kondüktö· ları vazifenin ehemmiyetini ideta 
rüne dönemeçlerde yavaılamaıını yasak ıavma kabilinden görmel .. 
vatmana ıöylemesini bildirdik. ri üzerinde en durulacak mesele• 
Kondüktör "ne yQalmı, rötar yap lerdir.,, 
ma11n diye böyle gitmeye mecbur· -------------

dur!,, dedi. 1 Gelenler, Gidenler ı 
Yalpa kızak Bebeği boyladık. _ _ 

Ben doğruca Bebek iıtaıyon me · EFGAN ELÇISl - Şehrimizde bit' 
muruna gittim arabanın kızak lunan Efgan elçisi Sultan Ahmet H .. · 

Yaptıjını ve yalpa vurduğunu IÖY· dün Ankaraya gitmittir• 
AMERiKA HEYETi - Bayan ~tel

ledim. "Vatman gördüğü halde men'in batkanlılitıda telırimize ıeıadl 
dönemeçlerde yolu kesmiyor ( rö- olan kadm arkeoloğ heyeti buıün TaJ9 
ter) olur diye yolcu tamamile bi- auaa gidecektir. 
n:p inmeden gidiyor. Ahali ıizin --~--------~-
oyuncaimız mı?~' dedi':". O ıırada 1 İs"!'bUI ~fltd.'Iİ 
Bebeie benimle meıi bırkaç yolcu Şıhır1iyatrosu 

!:.:.'::~.!'bl~e:it::;.~::.~:: IUllllllOIHI 

~::~::r;::İc!;~;;ü:e~r:': 11111111 
ıine bakarız.,, tlecli. Fakat söyle · ıa 

dikl~.ri.~iz .. ~~~ etm~z. iıe c~· 111111111 20,30 da 
za gorursunuz,, dıye hepımıze bır .. 0 MIRNAV y ... , 
. l d H l . . Buyuk peret • as-
ıhtarda bu un u. a k vazıyeh &· AFtF OBA Y. Beıteliyen: A. BOzstt 
rabanın kondüktörü de taıdik e- Pazar ıUndilz saat ıı de bir dda1' 
diyor.,, dediler. mahıuı Geciken Cea. 

muş, yetmişten fazla otomobil ta- Sirkecide ikinci bir facia daha ol- Bu takdirde de arabayı almıyan ------------· 
rafından takip 4(_dilmiştir. masına ramık kalmıştır: vatmana Allaha ısmarladık de • 

Cenaze Merı<ezefendi mezar· Vatman Hasanın idaresindeki mek düter.,, 
lığına götürülerek gömülmüştür. Edimekapı • Sirkeci hattında işli· Bazı alakadarlar raylann ıs • 
ZAVALLI KONTRôLORON DE yen 178 numaralı motris ~rkasın- lak olduğunu ve arabanın bu yüz· 

BACA~I KESiLDi da 772 numaralı romork oldu~ den kızak yaparak frenlerin tut • 
Beyo!İlu hastahanesinde bulu· halde Sirkecide Beşir Kemal ec • madığım iddia etmektedirler. 

nan yaralılardan 11 numaralı kon- zahanesinin karşrsmda işaret me- Bununla beraber bu iddia kuv
trol lsınailin sıhhati dün fenalaş • murunun önündeki kavisten ge - vetli değildir. Çünkü o gece ayni 
mıştır. Operatör Bay Sadrettin çerken birdenbire romork yoldan yerden muhtelif arabalar geçm~ 
ken<tisini muayene etmiş, bir aya- çıkmıştır. tir. Onların yoldan çıkmamasının 
ğmm kangren olduğunu gördüğü Romorkun yoldan çıktığım bi· sebebi ne ile izah olunabilir? Yağ. 
için banu kesmiştir. Vatman Hay- letçi anlamış, hemen tehlike zilini mur, münhasıran bu arabanın 
rettin de dün baygın bir halde yat çalarak haberdar etmiştir. Vat - geçtiği dakikalarda yağmış de • 

. mıgtır. Diler hastahaneleideki y_a- man zili duyunca hemen fren ya. ğildir. Bundan h~ka aylardan be-
11. 

ri yağmur mevsiminin içindeyiz. 
Kaza neden olmamıştır?. Bundan 
başka çığ yağması, bir tehlike teş. 
kil ediyorsa ne için şirket tarafın. 
dan icap eden tedbirler alınma • 
mıştır? 

Adliye ehemmiyetle tahkikata 
el koymuştur. Müddeiumumi Bay 
Hikmet Onat işi tahkikatı bizzat 
idare ediyor. Be!ediyede bir fen 
heyeti dikkatle incelemeler yapı -
yor. Bu araştırmalar neticesinde 
hakikat meydana çıkacak, suçlu • 
lar tecziye edilecektir. 

Fransız ti9atrosıı 
HALK OPERETi 

Bugiln matine 16 r 

Bu akpm aaaı 
Z0,30 da 

Zozo Dalmaı 
ve Kofinyotjıle 

ŞEN DUL 
Pek yakında Hali

me - Bayader 
Bu pazar 

Yann matine 13,30 da ve 16 da· 
Giıe gilndilz açıktır. Telefon: 41819 

Fiatlar: 35-S0-60-1s-100-ııs 
Loca: 400-S00-50011 j 



Gecesi altmış ·beş liraya 
BiR OTEL 

Folcat bu otel bir ağacın tepesindedir ve orada l 
1Cfllanlar Filleri, Parsları, Sırtlanları, Hipopo

tamları serbest dolaşırlarken görürler 

Son günlerde HabC'§ harbi dotayısilc 
ildr •ık sık tekerrür eden İngiliz müs • 
terntekeııi Kenyada büyük ve sık bir 
~mı.anın ortasında tepesi otel olarak 
~ıafrha& bİr ağaç ttrdır. Ağacın te • 

11~ine ipten bir merdivenle çıkılır 
~ğacın tepesinde iki yataklı bir odn 
Ue bir giyinme odası vardır. Bu iki 
~ muhteşem bir manzaraya hakim 
dir. Bir kf'r~ l-ıiraz ötede bir göl var 

dır. Buralarda ya§ıyan bütün vahşi 
hayvanlar bu gölün kenarına gelir ve 
su içerler. Bunlar arasında filler, sırt
lanlar, parslar, aygırlar, zcbrafar, ve 
daha bir sürü hayvanlar görülür. Bu 
hayvanları hayvanat bahçelerinde de 
görmek mümkünse de burada serbest 
dolaştıkları için, manzaraları. daha 
başkadır. Yalnız bu otelde bir gece 
kalmak tam on lngili~ .lir~ına. mal 
olmakta, bu da bizim paramızla 65 lira 
tutmaktadır. Bu para mukabilinde, 
orman içinden emniyet içinde geçili -
yor, yeme içme .temin ediyor ve §a • 

yet ,vahşi hayvanlar gelip gölden su 
içmezlerse paranın yarısı iade olunu • 
yor. Hayvanlar, bu ağaç tepesinden 
gözctildiklerini bilmedikleri için her 
gece gölün başına gelmekte ve sey • 
yalılar bunları temaşadan zevk almak 
tadırlar. Seyyahlar, ağacın tepesine 
çıktıktan sonra konuşmaktan ve siga
ra içmekten memnudurlar, Sesin ve 
dumanın hay-:anları 4çırmaaından 
\corkulduğu :için böyle yapılmaktMJr. 
Arasıra burada yirmi be§ fil ve daha 
fazla pars ve saire bir arada görül -
mckte ve bu sayede bu oteli kurmayı 
akıl eden bir hayli para kazanmakta • 
dır. · 

Yeni keşif ~agesinde. . 
Evlerimizin duvarlarını sana't 

şaheserlerile süslemek 

çok kolaylaştı •.. . 
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R~si~li pünya f!aberleri 
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Yeni bir r · Sa altında alkib •• 
ressam 

168 qıldır eşi görülme
yen bu ressam kadının 

eser ter ı akademide 
'l'elgraı:ar, lngdtcrenm kadın res • 

samla.rmdan Ba: ...ı.n .:..ıura Nayit'in 
In~iltercnin San'at Akademisin~ 1iza 
ohrak kabul olunclugunu haber \'erJ · 
yordu. Bir san'atkarın san'at akade . 
misine aza olarak kabul olunmasının 
manası, san'at bakımından yükse~· 

bir değeri haiz olduğunun eıı sahi.hi 
yetli isanlar tarafından tanınması 

demektir. Bayan Lora da ou kudrd 
bulunduğu için lngilterenin en değerli 
san'atkirları arasında yer almış bu • 
lunuyor. 

Kendisi lngilterede bu şerefi kaza 
nan ilk kadın değildir. 1768 de Ang • 
leka Kaufman ile Mary Mosu namında 
iki kadın da bu şerefi kazanmış, dah:ı 

Şimdiye kadar .ilk defa yapılmış olan 
böyle bir nikahta erkek, kadın· ve 

papas dalgıç elbisesi giydiler 

Şimdiye katlar türlü türlü evlenme 
modaları görüldü. Bir çokları tayya
re ile uçarak gök yüzünde nikahlarını 
kıydırdılar. Bazıları deniz seferleri Si· 

rasında bu töreni yaptılar. Şimdiye 
1 kadar işitilmiyen bir şey, suyun dibini 

büyük bir h:ıvuzi.tn dibinde evlenme • 
ğe karar vermiş, ona göre tedbir al • 
mışlardır. Erkekle kadıri ve nikahla • 
rmı kıyacak papas dalgıç elbisckrl 
giyerek havuzun dibine dalmışlar, dal 
gıç elbiselerini mikrofonla tcçhi7 et • 
mi~ler ve b.u suretle ne söylcnrliğ'inl 
işiterek nikahlarını kıydırmışlarüır. 

·'-···----~ 
sonra San'at akademisinde hiç bir k:ı.-
dm mevki alamamıştı. Arada geçen 
168 yıldan sonra Lora Nayit bu ıerefi 
kazanarak kadinın san'at kabiliyetini 
göatermeğe muvaflak olmuşttir. Lora 
nın kocası Mister Nayit de ressamdır. 
Fakat bayanın eserleri kocasmm e -
serlerinden evvel akademiye kabul o-
lunmU§tur. ;.ı-. 

Neıeli olmaması için 
ıebep var mı? 

fular geçirmiş, ellerini eldivene sok • 
rnuş olan bu maymun kışın şid<!- 'le· 

rine karşı koyduğu için neş'elidir; ço· 
cukların kendisine attıkları kar top . 
larmı da meyva zannedip yeme,:\! ça • 

lıç:yor! 

boyhyarak orada nikahlanmaktır. Fa
kat tuhaflıklar memleketi olan Ame -
rikada nihayet bu da yapıldı. 

Evlenecek çift yüzmek için yapılan 

İnsanları bu çeşit garabetlere ~·: • 
keden amiller, galiba halfı keşfcu:ıc • 
memiştir. 

Amerikan gençleri aşklarını sÖIJlemiyorlar ! 
Birleşik Amerikanın bazı kasaba

larında pek garip bir adet vardır. Bir 
senei kebisenin on iki ayı içinde ev -
lenmek istiyen gençlere hiç bir harç 
ödettirmezler. Fakat bu parasız me -
rasim için bir şart vardır. O da evle
necek kız erkeğe karşı utanarak ve 
kızararak duyduğu ilk 8.§kını yazı ile 
bildirmelidir. 

Bu adetin başladığı gündenberi 
parasız merasime tabi olmak isteyen 
pek az çift görülmüştür. Erkek olsun. 

kız olsun hiç bir gencin gururu bci;•te 
bir itirafı kabul etmemiştir. 

Bundan ba§ka, böyle bir şeyi Y!'P
mıya da imkan yoktur. Çünkü çok c!c
fa hangi gencin kalbinde ilk r.k f'in 

uyandığı belli olmaz. 
Arnerikada 1936 yılı da böyle ge

çeceğe benziyormuş, çünkü kimse bir 
kaç dolar kazanmak için, yeni doğan 
aşkının ilk samimi ve tatlı sırlarını 

açığa vurmak istemiyormuş! 

Lortlar kamarasında taht 

Yeni lngiıiz kralının 

Londtanrn tanınmış tezyir.i san'at 
~rbabında.n Oj~n Mollo son giinlcrde 
~\tle!'İll d\IVarlarını ve süslen~cek her 
l'etinı .. ı ' t hl ·1 ·· 1 en guze san a eııe en e guze · 

leştitecek bir vasıta buld'.l. Onun bul· 
duğu ciha.z ile duvara ışık aksettirili
~or ve bu ışık duvara silinmez bir re
a· ırıı basıyor. 

Mollo lld yıldanberi bu yolda tec
lilbe1er yapıyordu. Takip ettiği usul 
ludur: " 

Evvetl duvarın sathi, satha hassa

&11.et •eren bir madde ile sıvanıyor. Da-

ho oonra isL~ncn resmin fotoğrafı du
vara bir }Jrojcklörle aksettiriliyor ve 
resim duvarın üzerine basılıyor. Bir 
tc-Jc gece içinde bütün bir evi bu §Ckil • 

de tezyin etmek mümkündür. Bu usul 
sayesinde büyük apartımanların du • 
varlarını ~hescrlerle süslemek moda 
olmuştur. 

Resimler duvarlata akscttirildilam 

sonra bir solüsyon ile yıkanarak tca • 

bit ediliyor. Resimler tesbit edildik • 

ten sonra kat'iyyen bozulmamakta -

ve silinmemektedir. 

İngiltere kralı sekizinci Edvarın 

bir m:ırtta resmi nutkunu radyo tile 
vereceği telgraf haberi olarak yazrl . 
mıştı; babası beşinci Core mikrofo . 
nun önUde on altı defa sö:ı söylemiş . 
tir. Sonuncusu da ölUmilnden on beş 
gün kadar evvel söylenmişti. 

Sekizinci Edvann sesi, teb8.8.8ınca 
meçhul değildir. Prens~ iken bir 
çok defa radyo ile nutuk söylemiş bil
hassa en ziyade meşgul olouğu işsiz -

lere yardım lsind'!rı rnı.hsetmieti 
Yeni kral briaz acele konuşur fa -

kat eeai tatlıdır. Bu defa blitiln impa· 
ratorluğun her noktasından bu ses 

ititilecektir. 

Ealıiden lngilterede bir Kral öldükçe onan yerine gelecek Krrl 
ve Kraliçe için, Lordlar Kamarasında iki taht konur, yeni Kral r;., 

Kraliçe de bu tahtlara otururlardı. Kral aelıizinci Edvard iae bekar 
oldaiu için babaaının ölümü üzerine Kraliçeye mahma olan taht haf• 
dırılmq ve yerine bir rei ranr İlonuimuıiut. LOFdlar Kamara6ır:da
ki taht, Kralın, Lordlarla avama karıı açılma nutuklarını aöy!ediği 
ve Jüfiincelerini anlattıfı tahttır. Yeni taht resimde görü!düjü ; ~!.:i
dedir. 
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Bayan Hale, şüphe yok ki, kö
yün ~vlilik çağına varmış en gü
zel kızı idi. Nikabı kıyılmak, 
dü~ü yap.ılıwlk üzere bulunu
yordu. Bir gün anası, onu bir 
kenara çekerek: 

- Kızım, dedi, sana evlilik 
~ya.tmm ilk şartlarını a,I)lataca -
ğlJ.P:: Sabahları tuvaletini y;apma

da}} kocanın karıısına çı~ ! 
Şimdi gençsin, güzelsin, belki de 
bu sözüme eh~miyet verQJ.ezsin. 
Fakat yarını dütU.Ui.lrse.n nasiha -
timin ehemmiy;etini anlar ve ona 
şi.m.dMleR alı~mn faydalını kav
rarsıQ. EvliJjjin ilk ~rtı budJ1r. 

Hale, anasının bu öğüdünü u
nu~ı. Bal ct.ıY.ının ilk günü 
k®~A_an önce u~narak bitiıik 
oday.a girdi ve kapısını kilitledi. 
Kocuı uyJlnıp onu aradı, fakat 
Hilıt kapısını açmadı ve bir az 
heklemeıini rica etti. Hale oda
sından çıkbğı zaman tuvaletini 
tamamlanuı, anaımın nasihatini 
yerine aetirqıifti, Göz kamaştı -
ran güzellijini bütün ~arlaklığı 
ile göatenneğe muvaffak olmuftu. 
Kocası, sevincinden çıldıracak 
derecede bahtiyardı. 

Bal ayı geçtmif, Hale ile xoca
ıı yeni evlerinde yerleşmiş, fakat 
gene köyün güzellik kraliçesi ola
rak tanınmakta devam etmiıti. 

Karı koca mükemmel geçini -
yorlardı. Köyün gençlerinden 
bir kaçı, ilk önce bu izdivacın 
muvaffak olamıyacağıru, bu ka -
dar güzel bir kadının, bir tek er
keğin sadakati ile kanmıyacağmı 
sanmıılar, fakat onlar da aldan
dıklarını görmüşlerdi. Çünkü Ha
le ile Necminin evlenmelerinden 
üç yıl geçtiği halde,. karı kocanın 
bir gün de anlaşamadıkları, ya -
hud birihirine kartı sevgilerinin 
azaldığı görülmemişti. 

Fakat Hale, .a~asından aldı

ğı nasiliati unutmuyor, her sa -
hah göı:lerini açar açmaz hemen 
odasına kapanara1' anasının öğü
dünü yerine getiriyor ve Necmi de 
itiraz etmiyordu. 

lzdivaçdan üç yıl ıonra Necmi 
vaziyette değiı ilCHk sezer gibi 
oldu. 

Bir gece baloya gitmi§lerdi. 
Bir liayh eğlendilden sonra Nec -
mi, l>ir doıt ile konutmak üzere 
kar111ndan ayrılmıı, sonra: eve 
dönmek üzere karısını aradığı 

zaman onun Bedri ile bir lCötede 
baı bqa verip ft11l~&}tti!nı, Hat .. 
ta Bedrinin l:)ir l'olunu J<arıaınm 
beline attığını gömıüf, ve d lla 
feeii, Haltnln dudakları ucunda 
bir ruj ~rçasının ayıldıiına: dik· 
kat etmiıli. 

Necmi, BeO inin ypzüne llali· 
m.adalf Watısını alıp eve götürdü, 
ve evd~ 

- SaHati..,ln ıö1ütütüz !. Di 
yerelt, lf d<Jetine ~Umez IJir a
dam olauğunu dttetmek: iıtecli. 

Neeminin •eli sakin, fakat so
ğuktu. illi defa olarak karısına 
1Cayıt11z gözlellJe oaklyol'du. 

Ertesi ıal)"ah erl<enden uyanan 
Necmi, giyindi ve karısının kapı· 
ımı vuraraJc. içeriye girdi. Kapı 

kilitli değildi. Hale yatağmm 

içinde oturmuştü. Necmi boğuk 
bir sesle: 

- Hale, dedi, gi<liyorum ! 
- Yani beni bırakıyor musun? 

Olmaz, katiyen olmaz. Bir §ey 
yapmadıiıma emin olabilirsin! 
~ Bir şey yapmamı§ olabHir

ıLİr.~::. S:r yabancı ile bu derece 

liübali olmak sizce caiz olabilir. 
Ben laübali · davrandığınıza dahi 
inanmak istemiyonim ve ba,ka 
bir sebepten dolayı sizi l:nrakı -
yorum. t dfl.. 

- Hangi sebepten? - · -
- Evliliğimizin tam evlilik o[-

maması, adeta meşru bir a,k :m.a.
cera.sı mahiyetini alma.s,ı y\iıü.n -
elen. Ben sizin qıkınıı olduğu -
mu hissediyorum. Fakat kocanız 
oldu~ma inanmıyorum. Galiba 
siz de bir koca sahibi olmak değil, 
bir i.şık sahibi olmak, sizi daima 
beğenecek, sizi daima ok§ıyacak, 
size daima güzelliğinizden bahse
decek bir itık bulmak iniyorsu
nuz. Onun için sizi beğ~n. met.. 
hC!den bir budalaya bile y;üz veri-

&& G 

•Londra t21.- *Viyana t!,-
•Nevyork 12!- *Madrfd 17 -
•Parla 167.- *BerUn s2:-
*Mll~o tr>ö.- * Var§ova 24-
*BrtıkseJ 88.- *~udape,te 2a.-* Atlna 24:.·- *BUkre~ 13.~ 
•Cenevre SU>,- *Belgrad w-
•Sotya 24.- •Yokohama 84 -
• AmsterAıtJn 83, •• *Altın ıırıs-
*Prağ 9ö- *Banknot 2Bi-
*Stokholm 82-

ÇEKLER 
* Londra 620.00 * Viyana !.2425 
* Nevyork 0.80ö0 * Ma.drld b 819b 
*Para 12.06 *Bertin 1.9810 
* lfi!Ano 10 04: * Varşova 4 2:..>1.6 
* Brllkael i. 7285 * Budape§te 4:,b!J57 
* Atına SS. 7230 * B11kreı 108 836B 
*Cenevre 24869 * Belgrad 84.8810 
• Sofya 64.,b01f> * Yokohamıı 2.7760 
* Amııterdanı 1.172.'3 * Moııkova 1087.00 
• Prat W,208ö • Stokholm 9.12713 

ESHAM 
y;orsunuz. 1• .Bankası 9.00 Tramvay 11.00 

, Anadolu 2H.20 Çimento 10.25 
- Bedri, 'budala bir adam de- Re.fi 2125 Unyon Del. o oo 

. ğil, çok iy;i, çok zeki bir· doattul'. Ştr. HayrJy llHXX} Şark DeL ooo 
Necmi kızmı§lı: Merkez Bank 6410 Balya ooo 

U. Sigorta .00 g.,.k 
- O halde benden aVW"ılrr, ona ~ nı. ecza O 00 

J ~ Ponomontı s;oo Telefon 0 00 
v.arıraınız. Ben sizi bopma.ğa ha- i-------------...:..:~ı 

lstlkr,azlar. 
zırım. 

- Boşamağa mı? 
- Evet, fazlasına tanammü • 

lüm yok. . 
- O lialde 'beni sevmiyorsun 

artık. . 

T.ahvlll• 
* 1933 T.Bor. I 2w.J Jlllekti1k 00 00 

" .. " n 21,90 Tramvay 81;'10 
,, • .. m 22 so Rılitnı:ı u.oo 

lstik.Dahlll I !ıl6 00 • Anadolu ı « orı 
Ergeni tiUJc. 98,00 *Anadolu n ,~.05 

1D.2S it. ıı 1000 Audôlu m 140 
•&Erzurum Ul>, !lümuaUA. ~7 60 

- Sevmiyor değilim. Fuat ilmı!l--·-------Iİllllİıı---ı 
sevmenin liu çeşidini anlamıyo .. 
rum. Bana bir metres değil. bir 
zevce lazım. Onun için l:iu işe 
son vermeli istiyorum. 

- O lialde son veriniz. Sizi 
l>ir Claha görmek istemiyorum! 

Necmi: 
- Ben de gidiyorum. lDec:li. 
FalCat k'apıja doğru değil: Ha· 

lenin iatağma doğru bir ad1m at~ 
tr. Hiddetinden titriyordu: 

- Evet, dedi, gidiyorum, fa• 
kat zevce diye aldığım kadının 
bir kerre de asıl yüzünü görmelC 
isti:rorum. 

Necmi, karısını yatağından ka• 
pıp taııdı ve onu doğrudan doğ -
ruya banyo dairesine götürdü. 

Hlle depreniy:or. Necminin ne 
yapacağını bilmiyordu. Necmi, 
karısım kucağından indirereW, bir 
lfoluy1., onu g.i)ğıüne dayayarak 
oir eli ile sıcak su musluğunu aç
tı, ve öir sünıer alara'li ıılatbktan 
sonra karıaınm suratım uia uğa 
yıkamağa öaıladı. 

Hale bağırıyordu: 
- Ne yapıyorıun'l 
- Yüzünü yıkıyorum. G:Jkıp 

gitmeden asıl yüzünü görlllft is
tiyorum. 

Necmi durma.dan kar11ınm ıu• 
ratm1 sıca1' su ile uiUJor, ve Ha• 
le ağliyordu. Kar111nın1 suratın -
da beyadan eıer I<almayıncaya 

lladar uğraıtı Sonra bıralCtı. 
Hale hı~kıra tiıç.ldır ağlıyor. 

nölMtl r geçiriyor ve onun l:Aa ha
li, lliaaetini söndürüyo?tlU. Nec
mi nihayet karısına ~raJC: 

IST'ANBUL: l&O() m. - 18 TokaUıyandan 
nakil. telsiz caz JD çoouk saati, bikAyelet 
l 9,SO stüdyo sanatkArları tarat'mdan sololar 
(çocuklar için). 20 muhtelif p!Aklar 20,30 
stüdyo orkesaraııt 21~0 son haberler. S~_t 
22 don sonu. Anadolu ajanaının gazetelere 
mahsus hava~ls servisi verilecektir. 

BlilRLtN: 3156.7 m. - 19,15 ı:ıarkılar ve ko 
nll§ma 20 kil~Uk konser. Beethoven Ttiro B
Dur. Schuman Trio F - Dur. 20,45 konuş. 
ma 21,10 küçUk stUdyo orkestrasmın resml 
geçidi. 23 konuşma 23,30 Laypz.lgden nakil. 
1 Bund orkestram taratmdaıı dans müziği. 

BUDAPEŞTE 550
1
5 m. - 18,25 ıan kon 

seri (Beetboven, Sciıubert, Brahhl.ıf, H.1Volf) 
19,05 konuşma, 19,i5 Bela R&cz'm siga.n or .. 
kestrast. 20,30 plyeııi 22,15 konuşma 22,30 
Ernö DohnanylnlJi tdarelfnde operanın or _ 
k11truı l<ons~rl (Bocchırlnl: Uvertür en re 
.m&jeur, Yozart Atman :id&nalan, Strauss: 
V&lae de l'Enpertreur) 23.05 Hilverittm ve 
Budaj)fJte 1staayontarmın kolektif programı 
(Felomenk ulueal marıı, konu!Jma. Budapeş. 
te operumm konseri Macar slgan şarkrla. 
n. 24,05 Hilvel'IUnt (Fekımenkten rötrana • 
misyon). 1,oıs konutma· 

Bt>'KREŞt 364;5 m. - 12;&5, 13,30 14,30 
pltk. lll-19,15 stüdyonun kUçUk orkestrası. 
20 konU§t).l& 20,33 şehir operasından nakil ~ 
rahklarda s 23.~ konuJllla). 2t pl!k. 

KOSKOV.A. 174' m. - 18,30 operara. 2~ 
muhteııt IÜJ&Dlıırda konutma. 

llOSKOV.A. H8 m. - 17,30 gençler lçln 
şarkrtar. 18 ltont11ma 19,M bUytık kar.ı§ılt 

konser. 

ROMA: 420.8 ın. - 18,15 hatif konser 
(pla.k). 19,10 konutına 21,5:S Gcnovarakt Te.. 
atro Reale'den nakil Vardl'nln "Alda,, isim 
11 operası. 

V ARŞOVA: 1345 m - 19 Bale müziği, 
19,40 konu~a 21 (Tercum& BUrosıl) musi_ 
klll piyer, 21,~5 konu§lXla, 

VİYANA: 506,5 m -. 23,20 karl§ık kon. 
ser (Josef Holzerln idaresinde Viener sen_ 
fonlkcr orkestrası) aralıkta konu~ma 24,45 
danı mUzlAi (caz Charly Gaudrtot). 

- A:rtılC ıuı, d~di, yıliardan 
öeri yapınalC iıtecHitm1ınf iti bu---~----------
gün becerdim!. 

- Neden y.apıl'ladın? Yap -· 
mak istedin de kartı mı geldim? 
Ben de lier gün renlC renli 'Doyaya 
girip Uartına. çılcmaJC istemiyoi' -
dlam. Ne yapayım Ki evlili)( ha· 
yatının illi !arti 1Ju ' imif. Kadtn, 
kocasına asıl surlltı ile görünme -
meli imiş. Kocalar, karılarının 
asıl suratından hoılanmazlarımı .. 

Necmi, karısının asıl suratını 

ellerinin içine alarak baktı, bak
tı ve: 

- Ne gijzel ! . De«li~ 
Hale, kocasını banyo dairetln 

de bırakarak telefona koıtu, anası 
nı buldu ve konu!tu: 

- Anneciğim, bana evliliiin 
ilk şartını öğretmiştin, hatırlıyor 
musun? 

... 
- Bana çok yanlıt 

öğretmi,eln .. 
- ... 
- Şimdi hen sana doğrusunu 

öğreteyim: Evlilik hayatının ilk 
ıartı, kadının her sabah yü,zünÜ 
sıcak ıu i~ yınyıp.1 asil yüzü ile 
kacaımı11 kar,ısııt• çikmuıdır !. 

ö. R: DoliUI 

Macarların iyi elma ~etiştirmek, el 
ları korum~k yolunda aldıkları te 

Budape~te (Hususi muhabiri - bu değirnıenler soğuk hava d 
miz yazıyor) - Memleketimiz - suna çevrilmektedirler.:.: 
den yaş meyva ihracr mevzuu balı· masrafma da hükumet ucuz 
solunca ilk planda akla üzüm ve li borç para vererek yardim 
elma gelir. Herşeyden evvel bun.. yor. Bundan sonra elma y 
larm ihracını düzen altına almak rcnler malisullerini liuraia.ra 
vesikalarile sonradan uğraşmak recekler v;e elmalar depolarda 
daha karlıdır. Bu iki mahsulde nif edilerek muhafaza altına 
bizimle tanı rekabet edecek ve nacaklardır. Bu elmalar, i 
bizdıen üstün bir vaziyette bulu - kabil olmıyanlar satış koope 
nacak bir ülke hemen hemen yok.. tifleri vasrtasile memleket, ih 
tur. Memleketimiz bahsul yetişti- kabil olanlar da yabancı piya 
ren en sıcak, mutedil ve soğuk ik- lanna arzoluna:caktır. 
limleri ihtiva etmektedir. Maca· Şimdiye kadar depolarda n 
ristandan geçerken bu bahis etra- hafaza edilen elmalar harice 
fında biraz meşgul oldwn. Çünkü suretle gönderilıniye başlann 
ya.~ meyva ihracı işinin yoluna lardır. Bizde bu iki nokta etra 
girdiğini görmek saadetini her yiz. Hemen T:l'abzon, Gümiişlı 
yurtdaş heyecanla beklemektedir. Amasya gibi ~rlerde derhal 
Macaristan bizim Radar nefis ü • da çalışmalannuzr teksif et 
züın yetiştiremez. Fakat ikliminin ğuk hava depoları tesis etme 
elma etiştirmeğe olan istidadı da Mevcut elmalarımızın iyj c· 
inkar kabul etmez. ni buralarda ucuz muh'afaza 

Bunu bizden iyi bilen Macar· rek ihraç teşkilatına ve di~r . 
Iar üç sened~nberi bilhassa elma raftan ihracr müınkünJD.al ~ 
işini en mühim işleri arasına koy- tirınek için seriiöır program 
muşlardır. Bizim konserve işinde rak işe başlamalıYJz.; Kaybe 
de hemen alakamız ve ihtiyacı - cek zamanımız kalnıa.mişttr. 
mız olmadığından mallarnmzm · EMiN ZEKi 
piyasaya sevkindeki karışıklrklar- SANAYİ UMUM MÜDÜRÜ ÇALIŞIY6R. 
dan dolayı alınması mümkün Sanayi umum müdürü Bay ~e 
menfaatin de yüzde yirmisini bile şehrimizde yapmakta olduğu tetkik 
elde edemiyoruz. Macar hükume • rinc ·devam etmektedir. Biltün men 
ti iki nokta etrafmaa r dikkatini cat. fabrikaları ile göriltmclerini b1 

topla1İııŞ' ve fü.tbikata girişmiştir. miştir. N&tice yakında ;alinac:alttır. 

tyi elma yetiştirmek'. ve yetişen 

mahsulü iyi muhafaza ederek pi- ------.----ıı-....ı ... 9:1 
k. · t · t ı; • Cumarıeı· PAZAf. 

yasaya sev mı anzım e meı\. T-akvım _9 Şubat 1 • Mart 
Birir~ci maksat için elma yetiş· =======t 6 Zilhicce 7 Zilh~ 

tirmeğe istidadı o1an mmtaka.lar 
ahalisinden arazi ashabına her 
dört dönüm için (bizim paramız
la mukayese ederek) Kırk beş lira 
borc verilmektedir. Borc alan bu-

~ J 

nun yirmi lirasile hükumet kon • 
trolünde yetiştirilmekte olan el -

GUn doğCfU 
GUn batı~ı 

• Sabah nam&%> 
Oğle nam&Zl 
lk1DdJ namazı 
Akşam namazı 

rauı namazı 

Imaa.k 
Yılm geçen g0nleı1 

641 6 40 
17.!54 17,56 
550 :; 50 
1~ 2? 12 27 
15,::ll ı 5,:l'l 
17,54 17.56 
1925 19.26 
5,0.l 5,0l 

60 61 

ma ağaç fidanlarını satın alma - ~----...:.------~ 
ğa mecburdur. Bu fidanlar gene -----------~ 

Yılm kalan g9nlel1 305 304 

hükümetin ziraat mühendisleri Yeni Eser.ler 

PERŞEMBE GAZETESi - .. 
şembenin 48 inci say1sı dolgun Jt1 

dcırecatla çıkt1. 

Fiyatı 7,5 kurugtur. Tavsiye e 

kontrolünde dikilmekte, büyütül -
mektedir. Bu fidanlar sekiz sene 
sonra satılabilecek mahsul yetiş -
tirmeğc • başlıyacağ'Jndan borçlu 
borcunu sekizinci seneden itiba · 
ren tediyeye başlıyarak on beş 

sene zarfında d meği taahhüt et • 
mektedir. Yeni başlryan bu sis • 
temde üç ;yliz bin ağaç dikilmiş -
tir. Ve bu yeni yetişen Ye yetişti -
rilecck ağaçların vereceği nıcyva
lar Avrupp. piyasasına arzolun -
duğu .gün Ameı·ika ithalatına te -
sir edecek' ve l\facarların elma i .. 
şinde Avl'Upada mühim ınevkıleri 

YENi ADAM - 113 sayısı çıktı· 
çindekiler: Kısa tetkiki ve tenk· 
Yeni: adam Servisleri, Vfr Gül, A. lljı 
ley, t. H. , ezbere ~gıy;ın adaınl 
İsmail Hakkr. Rüyamda.ki nıektePı 
lzzeddin Şadan, AŞık ile :mücadele. 

Ul \ mi siyasa acunu. Ahdte, Maur~ ,. 
\T. Gilltekin'in Faul Valery üzerille 
tiitleri. Dr. Sa.ip Ragıp1 Kımya 

olacaktır. 

M. Fevzi, Terbiyesi zorı çocuklad> . 
taplar Amıtola F!tancc, Şc;yt.aııfın 
lc\'i. Tevzi yeri Ah.kara Qiddesi 
51. 

İkinci nokta için de bir pro,g • -----------
ram hazırlamışlardır. Bütün Ma
caristandıa (32) yerde soğuk hava 
dı!!p~lan yapılmaktadır. Macaris
tanm her tarafında motörlü de . 
ğ·irmenler vardı. Bunlar bugün 
muattaldır. Çünkü müstehlik mem 
leketleı· vaktile un ithalatına mü
saade ederelerken bugiin ancak 
buğdaya: izin veriy011la.r. V c unu 
memleketlerindeki değirmenle • 
rinde yapryorlar. Macaristan da -
hi bir zamandanberi ancak buğ -
day ihraÇ edebildiğinden bu de -
ğirmenler muattal kalmtştır. Şim-r 
di hühiımetin · pııogramı veçhile 

Muflıssal notlu kanuft 
nıedeni 

-Herhangi bir h1Mise sebebi-v!e ıcaıııJ, 
nu tetkik ve o hadi&eye m.üteferri 1'I ıı:ı 
nun hükümlerini bulup çıkıır"?1~kt'11aı 
müşkilat malumdur. Eserin sahıbı. ~ 
mi.işkilatı gidermek için (Her madd'·t;I" 
altına: Kanunu Mcden!, Borçlar, 'fl , 
ret Kanunlarında .üaka ve irtibatı 0

#, 

lan) maddeleri hülfısalarile btriiktt 1: , 
mış tetkiki son derece kolayla§tifn'I ııır 
tır. Haki.ınler, avukatlar, talebe, ve' 
kukla iştigal eden 2'<"Vat arad1klar'..ıt1 ~il'· 
hal bulmakta güç!tk çekmiyer.ckJ.et'·fl'I' 
Fiatı 200 kuruş. Satış yeri istanb01 

kıla? Kitaphanesi'; · 



Hukuki bahisle .. 

idari kaza 
tofesör Ch. Crozat'ın Ankara Halk
~\'inde verdiği mühim konferans 
1•tanbul Üniversitesi Amme Mukavele meselesinde, Devlet 
tu Ordinaryüs profesörü Ch. Şıira.u, imme hukuku mukaveleleri 
t Hukuk ilmini yayını kuru- nin kıstasını tayin ediyor. Bu kıa. 

tertip ettiği konferanılar. tas, mukavelenin 8.mme hizmetle -
Lirini Ankara Halkevinde, rini alikad~ etmesi ve ihtiva e • 
Devlet Şurası azaları olmak deceği prtların hususi hukuk hü-

~ e, büyük bir hukukçu kitlesi kümleri haricinde bulunmasıdrr. 
de verdi. Alaka ile dinlenen Son olarak verilen kararlar bu 

'<>n derece alkı!lanan bu kon . ı kıstası eyice aydm~atmış ve bu hu
•ın mevzuunu "Fransız Dev· susta Devlet Şma.sı ile temyiz 

.0ŞU?aıı içtihatlarında yeni tema! mahkemesi arasında tam bir içti . 
S~~,, te§kil etmektedir. hat birliği vücut bulmu,tur. (Bil

\ 0~lerine, Devle Şurasının, fun. hassa Royat maden suyu §İrketi i
, hıımetlerinin başarılması, İ· le Royat belediyes'i arasındaki da. 
11 faaliyetlerin tanzimi husu - vada). 
~i koruyucu rolünü anlatmak Amme hukuku mukaveleleri, 
aıla.yan profesör, bu yüce ka- hususi hukuk mukavelelerinden 
11'1 huuk ilminde "idari kaza,, farklr, ayrı bir rejime tabi olmak 
"erllen yeni bir branş yarattı . zaruretini göstermit ve bu yüzden 
r'°ylüyor. dir ki, Devlet Şurası, idare ile mu· 
ransız9 Devlet Şurası içtihat· kaveleleri bulunan hususi şahıslar 

r tırn, en ziyade ,ayanı dikkat ta. lehine "imprevision,, nazariyesi 
• 

1 idari hatalardan korunmak İ· denilen pek mühim bir nazariyeyi 
'L'ltltanda~Jarın geni§ bir tekil · kabul etmiştir. Doğuıunda, pek ça 
~llandıkları, "salahiyet teca- buk ortadan kalkacağı zannedilen 
~'bakımından,, idari kazaya bu nazariye, bugün yeni bir istika

ili1-'caat hakkını temin etmesinde met almakla beraber, hali tatbik t· Bu içtihat, muhtelif amme sahas1 buluyor. 
~ltıetJerine göre değiıen ve hu - Mukavele harici meselelerde; 
~.hukuk kaidelerinden tamamen hizmet usuru (Faule de service) 

1
'takiJ, yeni ve mütehavvil krs· mefhumuna dayanan idarenin mea 

3 
ar lesbit etmiş bulunu!'or. uliyeti fikri de büyük bir inkişaf 
trannız Devlet SUı-ası, en mü - göstermektedr. Profesör veridiği 
~ J • 

, davalaı·da, sert kanun metin. bazı misallerle bu mea'uliyetin ka· 
111c bağlı lcalmamı§; amme hiz. bul edildiğini gösteriyor. Bunlar: 
~tlerinin icaplarına. umumi men Delilerin batı boş bl1"8.kı1maaı yü • 
~tlere, istisnai ball~rin doğurdu- zünden vukubulacak tehlikeler, İ· 
~aruretlere dayanarak, hak ve darenin, bizzat kanunlara riayet • 

1
'f et namına kararlar vermistir. a:zliği haksız yere vergi alınması 
l?.~rofeaör, Devlet Şurasının: tem gibi, hallerdir. 
j• Jna.hkemes!ne müvazi bir ~e . Devlet Şuraamm .vergi sahasm
·de, Itenrlisini, büyük bir kaza uz daki kararları da son derece oriji-
o]arak, kabul ettirdiğini anlat- naldir. Bu içtihatlar, aafi gelir 
tn sonra bu uzvun, nizamna . mefhumunu, kazanç hisselerinin 
ttin, kanunlara uygun olup ol. hukuki mahiyetini tesbit etmİ§ bu· 
dıldarınm, mürakabe ve takdi- lunuyor. 

t~lısusundaki :ıalahiyetini kuv - Yukarıda bazılarına işaret etti· 
: ·~müdafaa ediyor. A.ncak polis ğimiz, pek mühim meseleleri ıali· 
~~llın.ameleri hususundaki tak - hiyetle aydınlatan profesör, aöz • 

11'1 adli kazaya ait olduğunu söy lerine idare konıiseri Rouchon • 
Ot. Mazerat'ın bir diyevile nihayet ve. 

• l\anunilik "Legalite,, hususun- riyor: Devlet Şurasının aabırla 
~ h kurduğu içtihat yapısı, umumi men 
'ı 1 uevlet Şurası idari muamele· 
tı faatleri ve mil!i hakimiyetin bütün 
, gayeye uygun olup olmadığı. 

\ı- icaplarını korumakla beraber, va· 
aınaktadır. Fransız amme hu--
nda gittikçe yer almakta olan tandatlara, en sağlam ve en insani 

adalet emniyetini de vermit bu -
tna.me - kanun (decrets - loiı) 

.. l>a.rlömanca tasdikine kadar lunuyor' 
abesi altında bulundurma.. Umumi hatlannı ~izm ... eğe çalı§: 
~ ff k ı tu S b" tığımız bu konferans,dogu9unda ı 

va a · o mus r. on ır . b" d k 'b" l'kk" 
11 D l t ş,.. ~ h.. . darenın ır yar a çıaı gı ı te a ı 

, eve uruma, urrıyet - . 'd . k d .. 
1\ Jc • f . edılen ı arı azanın, ne ka ar şag 
~o~yu~uskuu vazı lesıne ufyguh~ lam bir adalet müessesesi olduğunu 

, ııyuı rum arın es 1 • B . • • · 
hod ki k I .. . gösterıyor · unun ıae, aynı ıııtemı 
••• a aramame er uzerın • . I . · • 

'hiit~· k h kk kabul etm1ş o an memleketımız ı· 
&\UM verme a mı tanı· d • . .., 
d 1933 t ·hl' b" k çin, ne ka ar ehemnnyeth oldugu 
ır. an ı ır ararın· k • 'k" d 

l>evlet Şurası amme haldannın pe aşı ar ır. 
• tl kullanılması icap ettiğini ta-
~~diyor. Profesör, burada, yep· 
• 1 hir karardan bahsetmektedir 
• '9ekiı, Devlet Şurasından, diğer 

'tekilin, kanunları tatbik huıu
~e.kj bir hareketi hakkında, 
Ilı ııfatile karar vermeıini ta. 
tdiyorlar. Devlet hükmi §ah· 

M.Ş 

·= 

ROMA HUKUKU DERSLERİ 
üniversite hukuk fakültesi Roma 

hukuku ordinaryus profesörü Dr. Ri -
chard Honigin ''Roma hukuku dersleri., 
adlr eseri çıkmıştır. Bu kıymetli eser, 
Roma hukuku doçenti Dr. Şemseddin 
Talip tarafından türkçeye muvaffaki • 
yetlc çevrilmiştir . . 320 sahifeden ibaret 
olan bu cilt, Roma hususi hukukunun 

h~İnin tekniği prensibinin, böy· 
1
" davayı kabule mani olacağı l 
edilmesine rağmen, kanuni -

...,, bütün kısımlarmr ihtiva etmektedir. Hu 
""renıibine bag"'h kalan Devlet 

ı, bu davayı kabul ediyor. 

) ~ Dnlet Şiiraaı içtihatları 
~~-İndedir ki, memurların iadei 
~Yeti meselesi, daha muhik 

l ~esi hulmuf olur.or. . . 

kuk allkahlanna tavsiye ederiz. 

~ İstanbul baytar direktörlüğü bu se
ne de cins boğalann getirilmesine ka • 
rar vermi§ ve bu meseleyi neticelendir· 
mek için de direktör Etem Plevneyc 
1,itmi9tir. · · 
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il sinemada birden: "ipek,, ve "Melek,, sinemalarında 
.._....._ sws~ ,,_, ı-z~- 2-1 -~._,----------------~-------------~--....~ _, _, .---. 

Garboaaa ilacı ••Anna Karenla111 
Bu film, onun için bir duraklayıştır; inhitat devresinin 

başlangıcı, diye tefsir etmeğe kıyamıyoruz! 

"Anna Karenin,,, bq .ba{t ''ipek., ve 
«Melek» de, ki sinemada birden göste -
Tilen film! ''İlahi Kadın" ın biri sessiz, 
biri de sesli ... ve sözlü olmak üzere iki 
defa filmini çevirdiği bir mevzu l 

«Anna Karenin», Rus ediplerinden 

Kont Lco Tolstoyun en tanınmış eıser ·ı 
terinden biridir. Bu eser, bir sok lisa -
na, bu arada Türkçeye de tercüme edil• 
miıtir. Romandan alınan mevzu, sine
madan evvel tiyatroda yer tutmuştur. 
istanbulda ''Fransız Tiyatrosu,, sahne
sinde de canlandırılmıştır. O sahnede Se 
Bil Soreli bu piyesi muvaff::lkiyetle oy • 
narken gôrtniı§tük. 

"Anna Karcnın,, fılmının sessizın -
de, geçenlerde ölen Con Cilbert, Greta 
Garboya partner olarak görünmüş. fa
kat bu mevzu ikin~i defa filme alınır
ken daha sağ olan Con Cilbertiıı yc
~ine Frcdrik Marş geçirilmi§ti. Çünkü, 
Con Citbert "Kraliçe Kristin,, filminde 
"'İlahi Kadın,, a es olmak fırsatından, 
kabiliyet göstererek istifade edememiş, 
o rolü oynarken film sahasındaki son 
kozunu oynamıştı. Son fırsat, son koz! 
Ve o filmde Con Cilbertin kendi yanı 
sıra oynaması hususunda sözUnü ge~i
rcn "ilahi Kadın,, da, bu fi\pl için ar -
tık ayni ısrarda bulunmaıru§tı ! 

Zaten bu mevzudaki filmlerden sessi• 
zinde rol aldığı zaman hemen umumi -
yetle itibarda olmasına rağmen de mu
vaffak olmuş değildi. Bu sefer onun ye
rine Fredrik Marşın geçirilmesi, şüp -
hesiz isabetli bir harekettir. Bu artist, 
ötekinden kat kat fazla başarılı. Aleksi 
Vronski rolü, onun yeter derecede ba
şarı gösterdiği rollerden biri olmaması
na rağmen! 

Fransızca sözlü olan bu filmde, Gar
bo ile Marştan baıtka, Frcddi Bartolo
mev, Basil Ratbon, Rejinald Ovcn, Mey 
Robson oynuyorlar. Filmi ortaya koyan 
Klarens Bravndır. Prodüktörü de Da• 
vid ('. Selznik .... 

Mevzuu tesbit eden senaryo, vaaat 
derecededir. Kısmen uygun teselsilllerle 
vak'ayı yürütüyor, fakat kısmen de saf
hadan safhaya geçişler, pek ekleme bir 
tarzda biraraya geliyor. Ban sahnelerin 
birlbirlerini takibi, uygun düşmiyen at
l&yt§lar ~eklindedir. Rejisör de, senaryo 
hnkmUnü yerine getirirken, kendi cep
"1:sinden evirip seviriıte, ya~ılması ge-

. 
rek olan işleri yapıwta, kısmen ustalıklı1 
davranmışsa da, krsmen de hayli gev -
şek hareket etmiş. işi adeta oluruna br • 
rakmı~tır! 

Filmin dortte ü~, hatta dortte üçten 
biraz daha ziyade kısmı, stüdyoda, yap
ma tlekorların çerçevesi İ!fedsinde gc· 
çiyor. Tabiat dekoru, çok eksiktir. He • 
le italyada geçen safhanın bu bakım -
dan görümiş fakirliği, bilhassa dokunu -
lacak mahiyettedir. Ancak, bu safha -
dan bir kısmının film tamamlandıktan 
sonra kesildiğini de göz önilndc tutmak 
lazımdır. Geçende İtalya, bagka bir çok 
memlekete olduğu gibi, bize de baş • 
vurmuş ve İtalya aleyhinde sayılan par
çalar buluna11 bir kaç filmden bu par
çaların çıkarılması ricasında bulunmu~

tu. Du arada "Anna Karenin" filmi de 
vardı. Bu filmde İtalyan çocuklanna 
para verilmesi, bu çocukların dilencı o* 

larak gösterildiği kaydile, itiraz nokta
sını teşkil ediyordu. İşaret ettiğimiz 
krsmın filmde ne kadar yer tuttuğu 

belli değilse de, gondol gezintisinde 
''Aleksi, bak, ne güzel çocuk! Şunu gon 
dolc alsak .. ,, denildikten sonra, !ilmin 
hemen kesilmesi ve sonra gondolün tek
rar ileri gidiş halinde görülmesi, der· -
hal göze çarpıyor. Bu kcsilişten önce 
nhtımda taklak atan çocukların da, ke· 
silişten sonra yerlere kapanarak bir şey 
ler kapıştıkları seçiliyod Madem ki bir 
kere makas vurulmuş, bu kanal gezin · 
tisi parçası büsbütün çıkarılmalıydr. Bu 
cihetin böyle güdük kahşt, göze batan 
bir anza gibi. farkedilerk, ani bir in -
krtala hem seyircinin zevkini kaçırıyor. 
hem de filmin san'at kıymetini eksilti· 
yor. Hele kcsilişe rağmen çocukların yer 
den bir ıeyler topladıktan seçildiğine gö 
re• 

Gene bu İtalya :.;afhasında, meydan -
daki güvercinleri ziyaretten dem vuru· 
luyor ve bu ziyaret görünmez bir ziya
ret oluyor.! Bahsi geçtiği halde bu z:i· 
yaret Yflpılmryor mu, yoksa? Anlaşıl • 
mıyor l Her ne halse! 

Film, çok aydrnltk çekilmiş bir film -
dir. Bu bol aydınlık, artistlerin pek a -
leyhine tesir yapmıştır. Makyajları, bil· 
hassa yakından çekilmiş sahnelerde, el
le tutulur derecede bariz blrCT' tabaka 
halindedir. "İlahi Kadın" için de vazi
Y.e~ böyle-.. Ye bu bol aydınlık dolayısi· 

Greta Garbo Ü• Freclrik 
Mar§,"Anna Karenin,, filminde 

le, in an karar vermekte mütereddit lt 
hyor: Garbonun çehresi, eski gergin -
!iğini, pürüzsüzlüğünü neden göstere -
miyor acaba? Çehre mi zamanla menfi 
bir değişikliğe uğradr, yoksa bol aydın
lığın makyaj tabakasrnr fazlaca sestir • 
mesi ıni çehrenin aleyhine? .. "ilahi K;l
dın" ın çehresi ıle bu kadar aydml·kta 
karşılaştığımızı hiç hatırlamıyoruz. Mc· 
sela ''Grand Otel" de v<: "Kraliçe Kns
tin., de flu bir görünüş. adeta arada tiıl 
gerili imiş gibi hafif sisli bir gorü!'\u§ 
gözetilmişti! 

Oynayış. gc:rek Garboda, gerek di • 
ger artistlerde içten olacak yerde, dış
tandır. Umumiyetle mekaniktir. Yalnız 
biri müstesna: Serj Karenin rolünde- • 
ki çocuk! Bu çocuk artlst, pek canlı bir 
oynayışla hiç kusursuzdur. 

"ilahi Kadın" hesabına, o bu mcv • 
.zuun sessizinde daba bcnimseyiıli, daha 
içten hareketli idi. Greta Garbonun, he .. 
le çehre ifadesi noktasından eskisine 
nisbetlc camit göründüğil bu filmin "ısj. 
nema san'atinin en büyük harikası ve 
Greta Garbonun §8.hescri,, olmadığı ka
naatindeyiz. Gerçi ginemanrn ilanları 

''Bu filmin mi.inekkitleri,, nin ''harika, 
şaheser .. dediklerini ortaya atıyorsa da.! 

Yeni "Anna Karenin,, filmi, orta bir 
filmdir. ''llfilıi 'Kadın,, m bundan sonra
ki filminin ve o filmde ke,..disinin nl!.811 
olacagı, merak edilmeğe değer. Bizce 
bu film onun için bir duraklayıştır. iıı· 

hitat devresinin başlangıcı, diye tefsir et 
mege kıyamrvor. beklemeği tercih edi .. 
yoruı ! 

-
K.lark Geyblin Cin Harlo ve Mirna 

Loyla birlikte oynıyacağr filmde şarkı 

söyliyeceğini notetmiştik . "Zevceye 
karşı husus\ katibe., ismindeki bu 
yeni mmin rejisôrlüğünü rapa • 
cak olan Bravn, stüdyoda başk9 

bir filmin bir sahnesinin sevrilmesini 
müteakip dinlenirken, Klark Geyblilt 
çapkınca bir şarkı mırıldandrğnu işit· 

mi~, kendisine bu şarkıyı daha yüksek 
sesle söytetmi~ ve kalın sesini beyen -
rniştir. Bunun üzerine Klark Geybte 
"Zevceye karJI 'hususi k~tibe., filmin • 
de Bing Krosbi tertibi §aTkı söyletmek 
karannı vcrmis. Zaten mevzu da buna 
mü1aitm~! 



Japon yada diktatörlük! 
Japonyadan gelen haberler is

yanın tamamile bastırılmış olma. 
<lığını, asilerin i~gal altında bu • 
lundurdukları binaları hala boşalt 
madıklarıru, hatta endilerile ya -
pılan konu~alann akim kaldığı. 
nı anlatıyor. Liderlerin iştirakile 

yeni tnplantılar yapılmasını mu • 
cip olmuştur. Asileri yerlerinden 
çıkarmak için kuvvet kullanmak 
zarureti baş göstereceği de söy • 
lcnınektedir. 

Bununla beraber Şanghay yo -
lile gelen bir haber asilerin Tok· 
yoyu tahliye edeceklerine söz ver
diklerini de bildıinnektedir. 

DiKTATÖRLÜK MÜ? 
Londra, 28 (A.A.) - Tokyo • 

öan gelen ve henüz teeyyüd et -
miyen haberlere göre, 1931 den 
1984 senesine kadar sü bakanlığı 
etmiş olan general Araki ~keri 
bir diktatörlük te.sis etmiştir. 
JAPON BAHRiYELiLERi ŞID. 

DETLI HAREKETE TARAFTAR 
Tokyo, 28 (A.A.) - Japon ma

hafilinin tebariiz ettirdiğine göre 
bir amiral, askeri makamlar nez
din'de te§ebbüste bulunarak hah .. 
riyenin çabuk bir uzlaşma hare • 
keti arzusunu besle"diğini bildir -
miştir. Bahriye mahafili, ordunun 
asiler karşısındaki zayıf ve mer • 
hametkar hattı hareketini tenkid 
etmektedir. Ayni mahafil, eski 
amitallerin genç zabitler taraf m
'dan öldürülmüş olmasından dola
yı hiddet ve istikrah içindedir. 

TOKYODASONVAZfYET 
Tokyo, 28 (A.A.) -Deniz Ba· 

kam amiral Osumi, vaziyeti deniz 
noktai nazanndan tetkik etmek 
üzere, yüksek deniz zabitlerini 
ıbir konferansa davet etmiştir. 

-~=•7"._,,,.,.~oJ\örfezine gelen birinci 
filo gemilerine meneup efrat ha • 
rekete hazır durmaktadırlar. 

recede bir şahsiyetin riyaseti a l
tında bulunacağını haber vermek
tedir. 

Mamafih hiç bir isim zikre<lil· 
memektcdir. 
SOVYEnERlN JAPONLARA 

TAZiYETi 
Mvskova, 28 (A.A.) - Dün, 

dı~ i§leıi Halk Komiserliği pro • 
tokol şefi B. Barkof, J apon büyük 
elçisi B. Ohtayı ziyaret ederek 
Sovyet hükumeti adına B. Okada 
ile diğer Japon hükumeti üyele -' 
rinin katli dolayısile tazi vetlerini - ~ 
bildirmiştir. 
JAPONY ADA ECNEBİLER 

Paris, 28 (A.A.) - Japon el· 
çiliğine gelen bir habere göre, Ja
pon ahalinin ve Tokyoda oturan 
ecnebi tebaasının hayat ve malla
n tehlikede değildir. Resmi ma • 
kamlar, asılsız haberler çıkarıl • 
maması için lazım gelen tertibatı 
almışlardır. Asılsız haberler yaz -
dığı için, İngiliz gazeteci Gerald 
Sampson tevkif edilmiştir. Tica • 
ri alış verişler ve münakalat nor • 
maldir. ; 
.. ÇlN MAHAFILINE GÖRE 

JAPONYA 
Şanghay, 28 (A.A.) - Çin si

yasi yüksek mahf elleri, Tokyo ha· 
diselerinin Çinin Şimalinde çok 
vahim akisler yapacağı kanaatin
dedirler. 

Yeni Japon hükUmetinin ne 
renkte olursa olsun, eskisinden da
ha ileri bir arazi siyaseti tatbik et
mekten hali kalamıyacağı söylen
me~dir. Buranın iyi haber alan 
İngiliz mahfe1Jeri ayni mütaleayı 
dermeyan etmektedirler. 

küçük hırsız yakalandı Saat yarımda, yani a.8ilerin 2 
teglim olmaları için kendilerine 
verilen mühletten yarını saat son
ra, şehir sükiınet içinde görünü -
yordu. 

Zabrta Kapalı çarın:b üç dükkinı SO· 

yan iki küçük hının yakalamııtrr. Bun· 
lardan biri Yu.uf oğlu Ruhi, diğeri Ka· 
&mı oclu .Mehmettir. Bu iki arkada§ iki 
ÜJ&.ID enel çarJl daha kapanmadan 
mobilyacı Seyfinin udiyesinc girerek 
oda taiumlan arasında bü~erck sak • 
l&nmıtlardu. Çarp bparup ta d ayak 
çekilince iki küçük hınız saklandıkları 
yerden çıkarak CYYeli ayakkabıcı Ziya
nın dilkkinma kilidi krrarak cirmi1Ier, 
ayaklarındaki eski a)'llkbplan çıbra
ralc yenisini ciymitlerdir. 

JAPON - ÇtN SlY ASASI 
DEClŞMIYECEK 

Tokyo, 28 ( A.A.) - Dış işleri 
bakanlığının söz söyleıneğe sala
hiyetli bir rüknü, Japon siyaseti -
nin, son hadiselerden dolayı hiç 
bir değişikliğe uğramıyacağnu i · 
fade etmiştir. Mumaileyh, ecnebi 
matbu.atının yazdığı bazı mütale
alar hilafına, ha.lihazırdaki buh • 
nnın, hükUmetin Dış Mongolis • 
tanaa Çin ve Sovyet RU!Y& hak -
kında takip ettiği siyasetin ordu -
da memnuniyetsizlik urnndırnns 
o1masrridan müteYeHit bulunma : 
"dığmı, belki münhasıran dahili 
siyasete ait sebeplerden ileri gel
diğini s(iylemiştir. 
DIŞ SiYASANIN V AZf YETi 
Şanghay, 28 ( A.A.) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
Çinli mahf eller, aynen aiğer 

mahfeller gibi, Japon d1:§ işleri 
bakanlığının söz söylemeğe. sala
hiyetli rüknü tarafından Tokvo 
hadisesinin Japon,yanın dış siy~ • 
setine tesiri dokunmıyacağı yo -
lunoo yapı1an besanatı şüpheli 
ka.rş.danıalctadır. 

öRJll lDARE ALEYHiNDE 
Tokyo, 28 (A.A.) - B. Gerald 

S.mpron, bir senedenberi oturdu
ğu oteldeki müşteriler arasınd3 
"Orfi idare aleJ}ıina~ propagan • 
da,, yapmaktan suçlu olılrak he~
kif edilnıi§l.ir. 

• :YUU JAPON HOKÜMETl Jt(A. 
SJL :ICUllUl::AıCAK? 

Tok.Jo, 28 ~A.A.} - :Matbuat, 
~ Mlltmetin bir milli birlik 
~~olacağım, ve birinci d~ 

Hırsızlar bundan aocra kumirci Be
kirin dükkanııua da yine kapıdaki kili• 
dyw:arak cirmiıJer, birer elbite alarak 
cırmifkrdir. Son olarak mobilyacı Mu· 
r.adm düküama ıircrek saat, dürbin 
•c bu.Da benzer qya çalmıılar, uçmak 
üzere kapılard&n birine yaldapıu~r -
drr. 

Bunla: <Un Mehmet büyük kapıyı aç 
~. dıp.n çıkaııı. bu sır.ada uyuyan 
bekçilecden biri nasdsa uy.anarak dur! 
diye baiımuıtır. 

Jılelunet bçmıt. Ruhi k.açcı:nıya.rak 
yalr&lamnı!tu. Me.hmet dün yakah.nmı~ 
ve kaçıcdıfı qyalar meydana ç.ıkanl -
mıfbr. 

Bundan dört &ece ev.el de yine çar• 
fRlU! kitapçılar tarafında.ki kısmmch· 

ki bir btlıcı dükkanın. da hırw; girmi~. 
bir tepsi baklavayı .alarak kaçmljtl. 

Çuııdaki unaf bekçiltrin dcğiıtiril
mcsi üzerine ~~yctlcrinin çofaldığını 
söylemektedirler. 

• 
Havalanan çanta! 

Sa.matyiıda Hacı Hamza mahalle -
mnde otw'an Bayan Ruhiye Çiçe.kpa -
ıanaclan geçerle~ elindeki ~tasmr 
bir adam kapıp Jtaçllll§br. 

Etraftan koıutmuı. Bursalı Ahmet 
iutiııcieki y.ankemci kaç:arken yaka . 
lt.runJ!ııt. . 

KALP DIJRMABJ'NDAN ÖLÜıll -
Fatihte Gurclnı Hüseyinağa mahaile· 
ainde oturan eeyyar "rannacı 1ranlı 
ı65 yqmaa lıılehmet Sara~hane başın · 
aan geçerken yere dUeınil§, kalbi dur· 
clltfu lc;in ölmft§tijr. 

Yeni pakt 
(U•t11am 1 incide) 

Haftada bir: 

Dünya • 
sıyasasına 

Almanya, bu paktı, kendi . 
sini çenber içine alan bir unsur o- - ' '(Vsırmu I .inrideJ f 
larak telakki etmektedir. Diğer ta. Bu itiraza karşı hükumet şu i 
raftan birçok Fransız mahafili, bu tarzda cevap verdi : Sovyct - Fransır; 1 

h 
paktı siyni mahiyette bir<bclgcdir. Hal· 

paktın aberlerini çok derin bir buki borç ve ala<ak meselesi ekonomik 

f&fkınhkla ve ademi memnuniyet- ve finanıal bir iştir. Binl>irinden mahi
le öğrenmi§lerdir. yetçe çok ayrı olan bu iki meseleyi ka· 

Varşov, 28 (A.A.) - Havas&· rJ~llrmamak lbundır. Fransızl.ann eski 
jansı bildiriyor: Rıay•da olan alacakları meselesi tica • 

Fransız . Sovyet paktının tasdi- ret muahedesi gibi ekonomik bir akt 

ki burada hiçbir hayret uyandır esntsmda görüşülür. 
2 - Framıanın pakt ile Sovyetlerc 

mamıttır. Selahiyetli mahfeller, kup yaptığı taahhüt açı'k ""C hududu 
paktın vaziyeti hiçbir suretle de. belli deiiJdir. Böyle bir 'taahhüt otoma· 
ğiıtirmediğini ve Fransız -Leh İ-· tik bir ykilclc harbe g idecektir. Bu i e 

timadını kat'iyen zifa uğratmadı · dünyayı ateıe vermek istiyen Sovyet 
ğını ıöylemektedirler. Rusya rejimi için Fransız milletini ö • 

Varıova, 28 (A.A.) - istisna- lüme göndermek demektir. Bu itiraza 
sız bütün ıiyasi gruplar tarafın • bqı paktın esaslan şu &uretle izah e· 
dan tenkid edilmekte olan Fran· diliyor: Fransa ile Sovyet Rusya b iri • 

birlerine yırdım edcıceklerd.ir. Fakat 
ıız - Sovyet paktının tasdiki habe· yalnız Almanya tarafmdan vtikubula _ 
rini veren yarıreımi gazete Polı • eü bir taarruz :halinde edeceklerdir. 
ka diyor ki: Mesela (manasız bir ihtimal olmakla be-

"Bartu ve Laval'in bu pakt hak. raber) Fransa bir gün İngiltere tara -
kındaki beyanatı habrlardadır. fmdan, yahut Rusya Japonya tarafından 
Bu beyanata göre paktın Frama • ~arrura uğrarsa bu pakt ile herhangi 
p 1 •tt'f k ·ı' h' b" likaaı bır mecburiyete ginniyeeektir.Yardım me 

o onya ı ı a ı ı e iÇ ır a sdcsi yalnız Almanyanın Fransa, ya -
yoktur. Bu ıebepten dolayı, bu hut Sovyet Rusya topraklarına tccavüı: 
pakt Polonyaya hiçbir teahbüd etıııesi ihtimaliııe münhasırdır. Bun • 
Tennemektedir. dan başka yardımın filen icrası Millet-

Bükreı, 28 (A.A.) - Fransız ler Cemiyetinin toplanarak ittifak ile 
• Sovyet paktının Fransız melisin- karar vermesine bağlıdır. Eğer Millet • 

ce tasdiki burada iyi bir tesir yap ter Cemiyeti ittifakla karar vcremeue 
Franeamn Rusyaya yardım dmcsi Lo

mqtır. Hükiimet mahf elleri, bu - b.mo mnahcdesirıin kefilleri olan tngil-
na, Fran.aanın aulh arzuawıa yrni tere ile ftal..rarun hiç bir itirazları olma
bir delil elikki etmektedirler. dığını bildirmelerine bağlıdır. Fransa 

Parit, 28 (A.A.) - F ranaız - ile So~yet Rusya Almanya dan başka 
Sovyet paktının yüklü bir ekseri • herbanıi bir devlet tarafından taarruza 
yetle tasdikinden sonra da matbu- uğrayacak olurlarsa iki taraf ta biribir
at, parlimento münakaplan 11 • terine yardrm edecek dcğt1lcrdir. Faz:· 

ta olarak bu palrttn Almanya aleyhine 
rasındaki mütalealan yürütmeje mütevttcih olmadığını göstermek için 
devam etmektedir. Sollar ve miif- bu devlrliıı iJtirak~ de ii1.5ık kapı bı.ra
rit sollar büyük bir memnuniyet i- kılau!trr. Frmsızlar paktın ( Lokamo) 
çinde, ujlar öfkelidir. ahkimına muhalif olduğunu iddia eden 

Echo de Pariı aazeteainin da· Almanlara da bu suretle cevay vermek· 

• bili ıiyuet muharriri diyor ki: tedir. 
Japonyadaki. ııyan : "Sovyetler dün ıahte bir mu • 

vaffakiyet kazandılar, iıtedikleri 
tasdik karannı kazandılar, fakat 
Fransanın, içten gelen, hakikt, de
rin muvaf aka tını almıt olmadılar. 
Dün mühim saylavların arzuıu 

hilifma vaki olan teahhüdün f ran 
ıız fUUlUDU isyan ettirdiiini hay. 
kırarak ilin ediyoruz. 

Komünist Humanite gazete. i 
dünkü tasdikten aıiki.r bir mem· 
nuniyet izhar etmektedir. 

Radikal ıosyaliıt Ere Novelle 
gazetesi f(iyle yazıyor: 

"Meclis, ınemleketin muazzam 
ekıeriyetinin ınütaleasmı ifade et
mekle, kendi ıulh auusundan da
ha iyi bir §eY izhar etmiı oluyor. 
Anıuluıal emniyet teıkilatı olma· 
dan, Jağlam ve demavlı bir Julh 
mevcut olmiyacağı yolundaki dü· 
!Üncesine inkir kabul etmez bir 
teki.ide tercüman oluyor. Pakt, 
bu tqekküle doğru kat'i bir adım· 
dır. "Önce emniyet,, prensipinin 
zaferine ıahit oluyoruz. Mütahe. 
de ettiğimiz şey, bu kaidenin arsı
uluaal tarz.da tanmmaaı aulh da . 
vasma muazzam bir hizmette bu. 
lwunu!lur. 

Petit Journal diyor ki: 
"'Dünkü aranın netcesi, hüku· 

met hesabına bir muvaff akiyet tef 
kil etmektedir. Çünkü, müzaerata 
vermek istediği ieniılik, taıdik 
aleyhtan ıolanlarm, itimatsızlıkla . 
rı ve endİJeleri arttımıağa müsait 
delinen iaedikleri gibi izD.m et . 
mekte serbest bıraktlmt§tı . ,. 

Oeune ga:ıetes;, ~men bugün 
B. flande~in ili mecli~in tasdik 
kararını s'üratle c1<1e etmek üzere, 
iyandari bir raportör tayin edilme. 
aini i.ateyeceğini yazmaktadır. 

Matin diyor ki: 
"Artık söz iyamndır. Meclisin 

kuvvetli ekseriyeti karıısmda, iti 

1ki g{in enel (Tokyo) da. üç bin ki
şilik bir askeri kuvvet ile yapılan isyan 
bardreti Bagvckil Okada ile Maliye 
4W:ln Takahaşi'nin ve bir takım yUk -
aek fa.bsiyetlcrin ölümünden sonra baf.• 
tınlmıp benziyor. Bununla beraber ye· 
ni Japon kabinesinin isyanı t ertip eden 
askeri partilerin arzularına göre teşek

kül edeceği şeklinde haberler de gel -
miJtir. Bu inöarla Uzak Doğudaki du· 
rum henüz wnamile aydınl~nmıJ değil · 

dir. 
(Aaya Aıyalılanndır) davasile Asya

yt iatili uyascti takip eden Japonya -
nm karşmnda en büyük kuvvet Sovyet 
Rusya olduğu ma!ümdur. Japonyada en 
büy{ik asktti parti her fCyden evvel 
Sov~t Rusyaya hücum ederek bir kere 
bu kıw.Yeti yıkma:lc lazım geldiği ve bıı 
kuvvet yıkılacak olursa bütün Asyanrn 
Japonya emrine goç~ği kanaatini bes· 
lemektedir. Onun için dört yıl önce Ja· 
ponya (.Kore) den (Mançuri) ye doğ • 
ru isti13. hareketine baıtarken ilk c1ar · 
benin Sibcryadaki Sovyetlerc çevrilme· 

mecliıin, mecli.&leriıı tatilinden ev· 
vel paktı tasdike karar verrniı ol. 
duğu .zannolunmaktadır. 

Paria, 28 (A.A.) - B. Flandin 
ıve B. Berenger:, bugün öğleden 

sonra ayana verilecek olan Fran · 
sız • Sovyet paktının tasdikine ait 
kanun layihası hakkında görüşmüş 

lcrdir. 
PAK.TIN ALEYHiNDE 

Pariı, 28 (A.A.) - SayJavlar 
kurulunda 350 rey ile tasdik olu · 
nan f yansız . Sovyet pakt1 aley -
hinde rey veren 164 saylav, aşa -
ğıdaki iruplara mensup bulunmak 
tadır: 

1. - lıbirliği ırupu, 1 radikal 
sosyalist, i9 Sol cenah Cumurcu · 
ıu, 5 A,aa• ıaylaTı, 18 aol cenah 
rad'ikal, 8 Katolik demokrat, 9 
çiftçi milat.akil grupu, 12 radikal ı 
Cumurcu., 29 Tarclicu merkez Cu., 
umııaı grupa, 37 C.Umurc11 birlik! 
grupu ve 15 müstakil. İ 

toplu bir bakış 
sini istiymlcr olmuştur. Fakat hiiJ( 
Sovyetle.r .ile kar§Ilaşmazdan ev,•el şı 
kere Maoçuric!c, Mogolistanda v~ 
mali Çi.ndc yerılqmck, lburalarda n 
leştikten sonra Sovyetlerıe doğru do 
mek siyasetiıü tercih etmiştir. 

(Mançukuo) devleti bu suretle~ 
rulmuştur. iç Mogolistan denileJJ 
lcr y ine bu suretle J a ponlarıo tliııe.' 
rnİJtir. 'Nihayet son zaman\arda 'Ş J 
Çindeki lb~ eyaleti ayırarak yjı1e ' 
p3nyanm direktifi altında hare~ 
cc.'k müstakil lbir devlet haline ceti 
teşebbüsleri başlarIU§trr. SözÜ%l 
bugün Japonya Kore, M.ançuri, 1' 
golistan ve Şimali Çin eyaletleri il~~ 
milyondan fazla bir nüfusu idaresı 
t ma almış sayılabilir. 
1~e şimdi Japonya Uzak Dogud' 

tarzda bir inkişaf ve istila plitU. 
ederken Avrupada siyasi durutn b 
bire değişti. İtalyanın Habcşistaıı d 
rine saldırması tngiltereyi t ela§3 
şürdü. Cenevre paktı et.rafında toP . 
devletler ltalyaya karşı zecri tc 
tatbikine girişti. Bir taraftan At 
&ilahtandı. Fransa ;1c Sovyet F.ut1 
karşı vaziyet aldı. 

öyle göriilüyor ki Avrupa defi L 
rinin böylece biribirlerine düş.ercl< 
zak Doğu memleketlerini. göreıne' 
le gelmeleri Japonyadal:i .askrl part• 
yeni bir fırsat olarak ı;örünıncttt.' 
Son isyan hareketi bu fırrattan 1s~ 
etmekte t-creddilt eden hür.fım<t 
rinde tesir icar etmektir. Asil~ 
barcke4Jerinde ne dereceye kaW af' 
vaffak oldukları pek yaln1da ~ol 
caktu. 

Bulgarütan ı.:c yal 
Ar.lO 

Bulgar Kralı Boris'in geçenkro' 
grada giderek Yugoslavya kral 11

3
', 

ziyaret edişi Sofya gazetclerinae ~~ 
retli münııf·.aşa mevzuu .teşkil euıı' 
Bulgar gazetcl:rinini neşriyatııl8 . 
bu ziyaret Paris mli=a!:e:elerini:P ~ 
tit.c.ı;idir. Çünkil Paris müzaker~Jc ~ 
rasında Fransız ve ltıgi'iz ricah ~ 
~aristaoa Balkan antantına girmesi 
tavsiyede bu1unmuşlardrr. ,t) 

Eski Bulgar Bakanlarından ('6 
rof) .Mir gazctc.;inde bir makale il~ 
miş ve bunda Bulgarisbwn Bal.kal'. 
tantına girmesini mcdafaa eyJel11' 

. ı;tıl 
" Bu antanta girmemd: Bulgarıs 
·ı-b ld - 1"' •• 1'" 1 \'I 1 C ı1\ tır. a e tur u t~r u te • :.:e.er ~ 

bmık.,...~l:tır ... demiştir. Fakat btı1'1 11 

şı eski Bulgar Dış t~1cri ookanı ( , 
ile eski b"!~bakan (Muşanof) ce"fa!' t 
mişlerdir. Bunlar .Bulg:ıcistanın 13'~~ 
antantina girmesi büyük harpteJ1 

1 
sırtına gn!>·et ağrr O"'ağlf•biyet ~! 
yük!cnmi:ı olan lıu mcm1ckette11 .; j( 
fedakarlıhlar istemckctir. Böyle b\ 
dakarlık yapılamaz ... demişlerdir· 11(. 

Bulgar gauteler.inde görüleJl b\J 1, 
riy41ttan ve rnüruıkaşalardan an1't

1 

ki Bulgaristarun Balkan antantıJ'\3 tı' 
. l - B ~·nta mesı zamanı ge me.c:nştır. Uu• .... . 

raber (Macarof) un yazılan ııa~ 
oba Bulgarlar arasında hakiki 11-"_;j/ 

güt'Cnler bulunduğunu göstetııl~ 
ltal)'tUJ - Habq nı J' 

Doğu Alci.kasmda harp de~ ~f 
yor. Bir aralık Hal>cşlerin ~e.ıi bı/ 
yetlcri sarsıldığını :r:annettirec:ek ~ 
seler oldu. Fakat sonradan gclell ıa/ 
lcr Habeşlerin mukavemetleri '}tıfl "I., 
nı teyit etmedi. Uumumi kanaa~· 
bugünki.i h arp vaziyeti yağmur~~ 
mine kada r böylec;.c sürüp gi ,; ' 
B u da harp du:-umunun geleıc.ek .,. 
bahara kadar değişmemesi d~lJlif; 

Harp sahasında .askeri vaıı~~ e<" 
le olunca İtalyanların bir giill~~e11 
sulh müzakerelerini açmak n;tc ~ 
şüphesiz olur. Fakat evve1cc de ~ı ti 
mız gibi böyle bir müzakere ka~tıb~ 
mak faydalı ol abllmdt için t~,,.._ 
doğrudan doğruya halya ta~ 
gelmesi ıve bu te§ebbüsiin C•r oCt)IJ 
yapılmaSt l!zımdır ki buna .daJ 
h iç bir alamet yoktur. . 

11 
f1'' 

B ir kaç gün evvel HabeşistJ1111 ti~ • 
giltere, İ talya ve Fransa -arasınd~ 

• • r. • ba 121nı:a. ide 
sımı esasına m:.ı&tenıt zı f' 
b~1adığına dair rivayetler çı~J il' ' 
buna da inanılamaz. Çünkü a tııelo"'~; 
geJeainin bu tarzda bir ko!Jlb ·yeti 1 

halledilmcıinin "Milletler ecıııı 11 'tl'f' cJctC 
Us etmiştir .... lı iikmü,. ti vcrın 

ka bir manası olamaz. ASlf"'I ıJf 



mf~L:.f<~MiZ DtJI~ 
OSMANLI BANlt1l'sI 

l LAN . 
Osmanlı b&nkôının Galata, Yeni • 

cami ve Beyoilu daireleri, K'urban Bay-' 
camı münasebetile Martmc:'f, S, 6 ;ve,; 

Deniz· ...... ~·· 
l'LETME .11 

~centeleri : Kara~ö.Y. - .K9.pr:übıı. 
i{cl. 42;36i. Sirkeü M•ürdar Zllııılc Hocasını yaralıyan 

lzmir Öğretmen Olulundan çıkanlmış olan 
Kiz•m vakayı nasıl anlabfor? 

lzm;rde Erkek muallim mekte
binde müdür muavini Bay. Retat 
din ve hademe Abdurrahmanm 
ınektepten ihraç. edilmit olan tale. 
be Ki.nm tarafından yaralandık
larrm yazmııtık. 

Müddeiumumiliçe tahkikata el 
koDDWf ve tahkikat ikmal edile
rek vak.'arun faili Kazımla: bu 
vak'a için kendisi ile birlikte hare
ket ettikleri anlqılan Kazımın ak· 
rabuından Cavid, ayni mektep. 
ten kovulmuı olan Recep ve Ah • 
illet adliyeye verilmiılerdir. Bun
ların üçücü istintak dairesinde i
fadeleri alınmııtır.Bunlardan yal
. nız Kazım tevkif edilmiı, diğerle
ri serbest bırakılmııtır. 

Kazım bir muharrire hadiseyi 
töyle anlatmııtır': 

Saçla talebenin hadiseyi sırf 
kendi vaziyetine ve noktainazarı
na gijre anlatan ve hücuma sebep 
olan ciheti de müphem bırakan 
sözlerini bir taraf m ifadesi olmak 
üzere koyuyoruz: 

- Ben mektebe ara sıra gide
nıiyorcbun. 60 gün gidemiyen la· 
lebe hakkında ihraç kararı veril -
ınif, babamın iki gözü kördür. Fa. 
kir bir aileye mensubum Giritli . 
Yim. Mecburen mektebe gideme
diğim günlerin sayısı 55 i bulmuı. 
Pakat benim asıl mektepden çı . 
bnlmamın ıebebi bu değildir. 
Benim üzerinmde bir biçak ve bir 
miktar da eara.r bulundu. Esra· 
rın üzerimde nasıl bulunduğunu 
bilmiyorum. 

Bir gün müdür muavini Resid 
l>eni çağırarak: -

"Seni mektepten koğmadan tas 
dilmameni verelim de git,, dedi. 

Bundan sonra mektebe gitme
dim. Benden aldıkları biçak ba. 
Lama aitti. OııuD için her halde 
'bıçafı almak istiyordum. Bir de
fa gidip iıtedim, vermediler. 

l "Baba n veyahut annen gelsin, 
alun,. dediler. Vak'a günü yanıma 
lkrabamdan Cavidi alarak ona ver 
belerini rica etmeğe karar verdim. 
Saat 8 buçukta evden çıktık. Mek· 
tebin brt11mdaki Hacmm kebap 
çı clükkbtnda oblrarak mektebin 
"frhhvını bekledi~ Talebenin 
elene ıirmaini bekliyordum. On
daa soma gidip biçağı akrabam
dan C&mie vermelerini iatiyecek. 
tim. 

O sıra.da mektepten kovulmuı 
olan Recep ve.Ahmet adında iki 
•U.lla dalaa kebapçı diikkinına 
191.liter. Oalar da ıidip o gün tu 
diknamelerini alacaklardı. 

Tam clolgqdg arkadqlarımJa 
ben mektehe gittik, beldeme oda. 
aına ıirdik ve beklemeğe batla • 
dık. içimizden Reaep kalkarak 
ınüdür müavini Re&id ve Eminin 
bulund•kları oday~ g\rdi ve gi . 
rerken kap15'1 açık' bıraktı. Ben 
de kapının dışında darc:lwn. l~eti 
ıirmek için Recebin çıkmaııaı 

beliyenlua. O sırada beni gi 
Reıid çağırdı: 

- Sen. harada ne arıyers•n, 
dedi. Ben: 

"-Babam kördür. Akrabam
dan Rqidi getirdi..-. &bamın lü
çaWDI. OD& vailı ıötürıün.,, d~ 

elim.. ,... bir -........ geçti .. 
B.eııi h1r aralik yere yatırdılar. 

Retit kızuak üzerime hüctw 

etti, Emin saçlarımı tuttu hademe' 
Abdurrahman yetiıerek ayakla · 
rımdan tuttu üçüncü ıınıf mümes4 
sili Haıan da hademey~ yardım& 
baıladı. Beni yere yatırdılar, eze· 
ceklerdi. 

Babamın bi!&iını aldıktan aon
ra evde bulunan ekmek biçağmı 

yanımda tqrmağa baflamqtı&. 

Bütün arkadatlar...da: biçalcl 
olduğu için ben de taııyordum. 
Bana hücum edenlerin elinden 
kurtulma için çare olarak biçaiı· 
mı çekmek aklıma geldi,, Onları 
dağıtmağa çalıııyordum. Müdür 
muavini Retid bıçaim demirinden 
yakaladı, eli keıildi, o sır~da yere 
düıtü. Ben de üzerine dijıtüm, e· 
limdeki biçak paltosunu delerek 
göğsüne sapl•ndı. Fakat fazla 
girmemesi için biçağı acele ger~ 
çekti111. Bu hareketim yüzünda 
yanımda duran ve ayakl.,rııQdan 
tutan hademe yaralandı. Sonra 
Hasan e!imden biçağı aldı ve be
ni döğerek .karakola götürdüler. 

1rubzonda 

Arslanın ölümü 
Büyük bir acı uyandırdı 

Geçen gün Trabuzonda..çıkan 
fırtınanın büyük zararlat dolar· 
duğunu ve ölümlere sebep oldu -
ğunu yazmıftak .. 

Trabzondan aldıim\ız blnalU
matta fırtınada batan ça~ralar -
da ölen yurddqlar araunda mii· 
hendis Bay Asl~nın da bulunduğu 
bildiriliyor. Bu zat, Tı'abzonda 
çok aevilmiıtir; Traltzonda ka · 
zalardan ve birçok yarttatluan 
dalıalar ara•ında kaybolup gitme. 
sinden büyük bir teeuüı duyan 
halk, mühendis Bay Aılanın da 
kurban ıittiğini öjrenince teessür 
büsbütün ~rtm11tır. 

Genel müfettit ,Bay Tahıin u. 
zer de polis müdürünü B'ay Aıla. 
nın aileıine göndererek taziyet 
bildirinittir. 

TrabHn liman reiaiıain fırtı. 
na .eı•aunda tedbir &IN•k b.7du 
larm ve çapualarm ..d-.aiz..-qı,l · 
mMına mani. obAathi~ d4..J>iWif'j.oi 
le~k tikiJet edibaektedir. PPlattr 
ano ve baMa. civu limaıı ,eW.ııj. 
f ıntlııaada b., kAlfU :d.ariıa v-.ıı.lıJ" 
rına binilnı"ini yuak ett.ikı-Ji İ· 
çin oral~rda zuar niıbeten hafif 
olmuttur. 

Baba oğul UÇU(JUXIO 

yuva1i..dı 
Muıun Solhan kazasına bağlı 

Valir nahi1'ıini~ Qnctavus kö· 
yünden A~lkli-oğWsmail, oğ· 
lu lbrahimle birlikte Abaaan kö · 
yünden laöy~ı~bıı kar fır 
tmaıma tutulmuılardır. 

Baba oğul Abaıan köyünden 
blet dUib uukı. ZQ-aııet tepe · 
sinden ıeçerkeJ\ uçuruma yuvar • 
laam-.lar verir.et al~,bı.tak 
ölmüılerdir. 

z sa assa zan s 
ZAYt - 330 scnesisıde !-.bul san' 

atlar mektebinden alnu! olduğum ıa -1 

hadeıa&rMmi uri e.-, Y,._ :aM -
cai~an eık~~~(V. 
No. 14811) 

Altı ya~ında 
bir çocuk 

On yaşındaki ablasını 
tüfe~te öldürdü 

Adanada Kürkçünün Zıpkıçı 

köyünde yürekler acııı -bir Jı~e 
o!nRlftur. Sablhleyin uyk~ U· 

yanan altı yatında KNını, ıc:htarda 
asılı duran babası~ -av tüfeğini 
alarak oynamağa batlaıauttır. Bu 
sırada Kasımın ahı... o~ yatında 

Zeynep .de mektebe irİlmok pzere 
ayni odada hazırlaaaatkta İmİf. 
KUçük K~11m bir arahk .oyun ol 
mak üzere tüf eğin namlusunu ab 
lasına doğru çevi~f, teti~l• OY· 
narken silah p.ıl~ı, çık•a •&&· 
malar Zeynebi derhal öldijrmüt • 
tür. 

Adliye tahkikat, el koymuıtur . 

50 köqde sıhhi köy 
e'Pleri YllPI (ıgpr 

Trakya umumi müfettiıi Geııe· 
ral Kazı1t1 Dirjk tatafındon Trak
yanın imarı için bet yıllık bir pro· 
~am hazırJanmııtı. Prog~amm 
yakında tatbikine baılanacaktır. 

Proıram İptida köylüye kredi 
meıele1ini gözönünde tutuyor. Bıı 
nun İ(Ul kt•~i :k~P.••tifleri afk 

nci günleri kapalı bulı.m.i\ç~ı.r,. 

lıtanbul 7 inci icra memurluğundan: ....... Han telefon: 22W'4'0 --· 
G'1ııa ~~~ ~~ S, :9 No. da müs- 7 

kir._t la~da ik~Jl~len bulundu- ,ı_ 1ab~n l'bstaıarı 
ğu yer "1~ i»l""-ı.A~ Dimitrako· i>a.zar 12 de., Salı,, 
~Ot Perıembe 15 de 
~ BtMN"1ıffl .tst. •wc ~ 'Ci ~u.· 

ret mMtJ:o w•4" aıv)liwıi%e aldı.ı •mir Sür' at Postaları 
(901) lirQaa ~ laüAhındaki 935/1 ·~etıi l~ ... 
292 UJ'W v• .2~J'O:T:135 tarihli Doy· 
çc O~t. Bg4aki lllllr tahvilleri. Mersi11 PöstRffırı 
ni&Je B'!rı.u .adMPJ~ köşkünüzün Salı, Perşembe 10 ~~arlar 
Ziftdan~ h~mı:laki hiucnizin ihti.ya- ' 
ti hllC&i Jaakknulaki karat'. daitenıiziıı Oiğe• Postalar 
93513812 sayılı closyasile tatbik edilmiş 

- Cumarteıi, olup tarafınıza teblig edilmek üzere ı:ön 
derilen haczi ihtiyati kararı sureti bu • Ça11amba 18 itle. 
lunduğunuz yerin meçhuliyeti ha~ebil~ - P .. ~r, Sal~ Per 
tebliğ edilmemiş olduğundan işbu ka- ıembe , Cuma 
rarın bir ay müddetle ilinrn tebliğine • 36 da 
ikarar vcrilmittiı:. Mudany"! - Pazar, Se:_lı.a P~ 

ilan tarihinden itibaren bir: ay zar -
fuıda itiruınızı bilclin:neniz ilanen. teb-ı len\~ ... c"~' 
lii olunuz:. (V. No. 12983) JlM4.ırm~?""""::.P~~ • , Salı 

.. Çal'f"•ba.., P 
tktıtaı V~aleti iç ticaret wpm mü f ~b!,.C, ,-...... • 
~ ... ,... 21'111!'. ~ 

30 tkincitcşrin 1330 tarihli kanun Kara~"- s~~ CU91a 19 
hükümler~ dah;e~dı 1Uı:k~dc<l§ 1•ır lımro.z _ Pazar, 15 de 
mağa izinli kılınan . ecnebi şirketlerin -
den (Yunan ..Milli Seyrise[er bahri) Şir• ~Jh - SaJıı Ca\ma.J9 d 
kotiıbıı kerrunUracutla 26 bidndtefriD 1 • BZ~N .. v~ 1'1illilNı~1111ta .. 
1935 tarihli hissedarlar u.mumi heyeti larına kalkı! günleri Jiik:.. 
kar.vil~· 1i5keUA. taajiy~ ka[ar ver~l· ~ı "1\~ 
diğini bildirmi' ve lazım gelen vesikayı ~ ........... "' . ...... . 
ve~tir. 

Bu §irketle ilgisi bulunanalann tirkc~ 
te ve icabında vekalete müracaatları lü
zumu ilin olunur. (V: No. 13000) 

lı~J J 'ilci icra ttMallatialantlu: 

brıl~br. ~dan fo•r,_,Jıapa, ------------
üretme itine eh'8UlliJet verilecek- FfB.~IJJ>!iifıM-ı T~Wt T. 

Bir borçtan dolayı mahcıu olup ~. 
tılrnasına karar verilen Meci4lyeköyijı» 
de Sakızağacı mahalleıjnde Epıli~i ;\ftİl• 
li'-'\ .arHifi üzcrin4~~..h&CJ,~i • 
len duvarlarının .bazı yerleri ~a~diıis 
ve ıı\tasız ve önünde uE,)c J>~konlu. ~ 

ıanıı kltnilen ah~p ~vin 2-3-936 aı 

nUne ğelen pazartesi sa.at J O d49 12 ye 
kadar satılacağından taliplerin m~ku 
mihalde bulunacak .memyruna myıa. I' 
caıtlan llan olutıut-. <V! No. 1-S98.S) 

t • B • • .... ı., A. Ş. tinden: 
il\ U\10 tçıp ta~ ..... ~Yfq İ~l-
yonları yapduak, ancılıiar ipek Hj .. edaran be yeti. umumiycliDio a .. 

leJi~ içt;~ 3~.9~ '1>4Z~ g~ 
biçek~ililine ~ok ehe~miyet ve4 nü net.16 da. S\&JtM.ıypct.tc.A)\~~pı 
rile.çektir. Peyııirciliklct de bilhat· cad,desindt ı numara4a; icr•a.ı mı1kA,rrer 
••Jnq&Ul olunawbr. olduiundal\ laaJcal ~o hisse saJıibi olan 

Elli köy ÖrDJJc köy ilb edilmit- hissedararun yevmi içtimadan bir hafta 
tir-. Bu köyler. det ta~en sıhhi evvel ~•1nıi!dt'Pinfi~~ veznesine 
köy evleri yapdac.akb~, . tevdi ile .-fkbu.\' almaları, t IJ 

Trakyanın aiaçlanmaıı için de Ruznamej m\.41ka~: 
tedbirı alınıyor.~ yıl 'cmra ;fpk 1 - 193~ ıcıneıi ~clisi ic:Lıre ve ınU. 
ya bol aiaçlı olacalçtırı; Bijhaua rakip r~porlanwn okunmaM, 

2 - 1935 senesi bilinço ve kiru za
DMO'Ya ajaçlarına ehemmiyet ve- rar bttaplannın tetkilrilc- kabulü ve mec 1 
rilecetir. liıi idare heyetinin ve mürakibin ibra• 

1, 
f 

i s' t • ...... 
3 .-Y~ sene. içip ~~,intihabile 

ücretinin tesbit~ 
4 - Yeni ıene için h~e\i,idare .'%4 

sının intihabı ve hakkı huıurlinnın tfıa 
biti. 

--
- ·''' ""'~ . 
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ABONE ŞARTLARI: 
rlllıJI il aylılı: 8Qlılr Ayldı 

Mamllllııetlı:ı:dzde 700 GD - uo 
Yabucı yerlen ~ 120 400 USO 

Posta blrllğtne l 
g1rm1yeıı yerlere \800 9:iO ~00 180 

J.'Oı'JdyenlD !:ıer posta merkezinde H.UKUN• abone yazıllr. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

bta.nbuı. AJıkara caddetd, l V AKJ'l yurctu; 

\ ide.re: 24310 
l'eleton \Yazı 1.§Ierl! 2141S 

Teıgra..r adresi: liU.ffUN 'llt&:ıtıuJ 

Posta lrutusu No. tf 
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SIHHi ağızhklar 
Sigaranın nikotinini kamilen çeken 
Alman doktor Apm;tel'in 
en son icadr. 

~atış Yeri 
Sultanhamam, Kebapçı 
karşısında Sahibinin Sesi 

Mağazası 

Ağızlıklar üzerinde Doktor Apostel'in imzasına dikkat. 
Anadoludan arzu edenler İstanbul posta kutusu 180 adresine yazdıklarında si· 

,ntriş, posta ile tediye olarak derhal gönderilir. 

Ankara Taşhan tütüncü Ali Tümen Eskişehir: Şifa eczanesi. 
İzmir: Balcxlarda Necip Sadık. Mersin: Konya Pazarı Hüseyin Hüsnü 
Kayseri: Saatçi Zeki Saatman Samsun; Avni Peker, saatçi 
Zonguldak: Saatçi Osman Gürdal. Adapazarı: Kırtasiyeci Mehmet Cavit. 
Bursa: Saatçi Nurettin Neşet Uzunçarşı Trabzon: Saatçi Hakkı Kunduracılar. 

Ankarada Jandarma komutanlığında 
satınalma komisyonundan: 

1 - Çe,it ve numaraları ıartnamede yazılı (8,800) geyim nal 
açık eksiltme ile 2 - 3 - 936 pazartesi günü saat 15 de satın alı· 
nacaktır. 

2 - Nalların tümüne '(2537) lira (50) kurut değer veriimif, ilk 
teminatı (190) lira (32) kuruttur. 

VENi 

Modeller 
GELDi 

ıııını~mıı Asi pin Kenan ııııııııımıırnıı 
E3 

~ Sizi soğuk aıgınllğından, nezleden == 
es gripten baş, ve diş ağrılarından 
E§3 • 

Sayın hemşirelerim! ıc= koruyacak en iyi ilaç budur · 

Hesap edtlim, 

İktisad edelim. 

Elbiselerimizi. 

Kendimiz dikf!lim 1 

Kendimiz örelim! 

Şık geyinelim ı 

AZ 

'\'>A.RA 

lLE 

Şık Giyinelim! 
"V AKIT., evi - Ankara caddesi, 

MODA SALONUN DA! 

Aradrğınız bütün yeni modelleri bu 
lursunuzl Telefon: 24370. 

iımlll lll/Wlrıll ismine dik kat: buyur U 1mas1 llllllllmllmmilM 

e ~ıe ı [ffitrı r nr.rı uı ı Wnnıorı 8le1me t mum ı~Hresı ıiftnturı 
Muhammen bedeli 77500 lira olan lokomotif yedekleri 9 - 4 -

936 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
re binasında satın aJmacakhr. 

Bu işe girmek istiyevlerin 5125 liralık muvakkat teminat ile ka• 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni gün saat 14,30 a ka• 
dar komisyon reisliğine vermeleri lizımdır. Şartnameler 385 kuı:.u§ mil 

kabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (955) 

Muhammen bedeli 8274,75 lira olan 55165 kilo muhtelif perçin 

çivisi 26 mart 936 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 

Ankarada İdare hinasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyEmlerin 620,61 liralık muvakat teminat ile k&· 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka

dar Komisyon Reisliğ!ne vermeterilazımdır. 

3 - İstekliler prtnameyi parasız Komisyondan alabilirler. Eksilt- ___ _. _________ _ 

Şartnameler parasız olarak, An karada Malzeme D:ıiresinde ve 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılma!<tadır. 
(1040) 

meye gireceklerin ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile ek· 
ailtme gün ve saatında komisyona ba, vurmaları. (332) (826) 

Usküdar Tahsil Müdürlüğünden: 
Kadtköy Zühtüpaşa mahallesin in Çifte havuzlar mevkiinde eski 

1/1 yeni 2/2 numaralı bina ve faz la bahçe mutasarrıfı F atmanın ver 
gi borcundan dolayı fazla bahçesi bulunan mahalli mezkUrda 14 dö
nüm iki evlek 250 ziraiden ibaret arsası 5800 lira üzerinden müza-
yedeye vazedilmittir. Talip olanların % 7,5 pey akçalarile birlikte 
ihalei evveliyeai olan 10/3/ 936 gününden evvel Kadıköy kazası ida
re 'heyetine müracaatları. (1048) 

Gelibolu belediye reisliğinden: 
~ 20-2--936 tarihinde iha le edileceği evvelce ilan edilen Ge

libolu elektrik tesisatı tekrar ve es ki §eraitle yirmi gün müddetle ek
siltmeye konmuştur. 

2 - Geliboluda yapılacak elek trik tesisatı kapalı zarf usulile ek
siltmeye konmuştur. 

3 - Keşif bedeli on yedi bin beı yüz lira olup yüzde yedi bu
çuk muvakkat teminatı (1313) liradır. 

4 - Bu işe aid plan, fenni ve hususi ve sair evrakını görmek is· 
tiyenlerin Gelibolu Belediye Encümenine müracaatları. 

5 - Ekslltme 10 - 3 - 936 sah günü saat on yedide Gelibolu 
Belediye dairesinde yapılacaktır. 

6 - Kanuna uygun olarak verilecek teklif mektuplarının saat 
on altıya kadar encümene verilmesi şarttır. (1004) 

Makineıerı efeTdnk mühendislikleri/ı'ş· 
letme bilgileri/otomobil ve tayyar~dlik 
----· Proar~m 1.1•ra11z ----ıft 
~~~~~~~~~~~~~~ 

lstanbul asliye mahkemesi üçüncü 
hukuk daire1inden: 

Beyoğlunda Mektep sokağında 18 

Muhammen bedeli 17500 lira olan 250 ton m:ızot 10-3-936 
salı güııü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada lda•e binasın~ 

da satın alınacaktır. 
, 1 

Bu işe girmek istiyenlerin 1312, 5 liralık muvakkat teminat ile ~a· 

nunun tayın ettiği ve!oikaları ve tekliflerini aynı gün saal 14,30 a 
1-cadat' komisyon rei3liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parı-:. ~ olarak An karada Malzeme Dairesinden ve 

Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden ahnabı!ir. (990) 

Muhammen bedelleri 57500 lira olan bir muzaaf tesirli ve yirmi do· 

kuz basit makas 10 nisan 1936 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf 

numaralı evde oturan borsa acentas1 usulü ile An karada idare binasın da satın alınacaktır. Bu ite girmek 
Zara tarafından karısı Livada kızı Sa • istiyenlerin 4125 Eralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
fo aleyhirıe açılan ihtar davası ' arzuhali vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Re
ve ikinci defa olarak da, duruşma günü 
olan 25-2-936 saat 14 Hanen tebliğe- isliğine vermeleri lazımdır. Şartnameler 285 kur~t mukabilinde An,· 
dilmiş olduğu halde mumail~yha mez • kara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır, (954) 
k6r günde mahkemeye gclmediğinden ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
talep veçhile hakkında gıyap karan bil-

ittihaz ilanen tebliğe ve duruşmanın 7 Posta T .. T. Levazım müdürlügw ünden: 
-4-936 saat 14 de talikine karar ve -

rilmiştir. İşbu günde dahi mahkemeye idare ihtiyacı olan üç nev'i de 100 ton Galvanizli demir tel ka· 
gelmez veya tarafından bir vekili ka • • 

Palı Zarfla eksiltmeye konulmuştur. Ek~ilt..'"Ile 23/ 3 / 93 tarihinde ve nunt göndermezse hakkındaki duruşma 
ya gıyabında devam olunacağı ve bir saat 15 de Ankarada Posta T. T. U. Müdürlüğünde toplan~cak ko· 
daha mahkemeye kabul olunanuyacağı 
tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (V. No. 13989) 

misyonda yapılacaktır. 

100 ton telin muhammen kıymeti 13500 liradır. 

' ' • • • , ., 1 , ·~ 

Talipler 1013 liradan ibaret teminatlarını idaremiz veznesme 

•

1

•••················

1

• teslim edecek ve alacakları makbuz veya kanunen muteber banka 
teminat mektuplarını ve şartname de yazılı belgelerle teklif mektup· 

Kumbara sahiplerine: 
Her sene kumbara sahiplerine 20.000 
lira ikramiye tevzi eden iş Bankasının 
ikinci tertip ıo.ooo lira mükafatlı 936 
kumbara keşidelerinin birincisi t Nisan 
936 da ANKARA da noter huzurunda 
çekilecek lir. Hu kur'aya iştirak edebil
mek için kumbara sahiplerinin ı Mart 
936 tarihine, yani Şubat sonuna kadar 
Bankaya en eşağı 25 lira yatırmış ol
maları IAzımdır. 

larmı ihtiva edecek olan kapalı ve mühürlü zarfları mezkur tarihe 
tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 e kadar sözü geçen komisyon 
Reisl'.ğine vereceklerdir. Şartnameler Ankarada Levazım Müdür· 
lüğü ile lstanbulda Levazım ayni yat muavinliğinden parasız olarak 
verilecektir. "463,, "1112,, 

ıııırı 
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 ikramiye 

ferle ( 20.000) liralık bir mükafat vardır-

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası Neşriyat Diı ektörü: Refik A. SevcPaiı' 


