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0 r ta Avrupa antlaşması şimdilik yapılamıyor ! 
F'ransız Dış Bakanile Kral Karol ve Irak -Dışbakaaı Nur 
Dış Bakanımız arasında konuşmalar Paşa şebrlm zde 
Sulhu Dost Irak bakanı, tayyareden düşerek 

yaralanan oğlunu ·tedavi için 
Londraya götü ı üror_ 

Dost devlet frakm Dış bakanı 
Nuri Paşa dün ak~am Toros ek'- -
prcsilc şchrhııize gelmiştir. 

Iıak Dış bakanı tayyarcd-en dü
şerek yaralanmış olan oğlu Bay 
Sabah Nuriyi getirmiş ve şehri • 
ınizde kırk sekiz saat kalmak üze
re Perapalas oteline inmişlerdir. 

Kral Karol B. T evlik Rüftü Araı B. Flantlen 

Nuri Paşanın seyahati hususi 
mahiyette olduğu için İstanbul va
li ve belediye reisi Bay Muhittin 
Üstündağ ve emniyet · direktörii 
Bay Salih Kılıç kendilerini Hay -
darpaşa istasyonunda gayri resmi 
kıy af etle karşılamışlardır. 

(Yazısı 11 inci ıayfads) ......___ ' -

~ondilis'ln blr-enblre· _ölilmti as· 
111;erı bir kıyamın ö•il•e geçmiş! Irak Dış bakanının oğlu, ayak

larmdıan ve başından epey yar:ılı 
olduğu cihetle bir Sedye içerisin -
de getiriliyordu. B~yük itinalarla 

~ü~ssif bir kaza acçircn cfl:ınrı 
Londraya götürmelı üzere clün 

· ~~ce 1ehrimize gelen l<o~d ilis pa~tisi dağıhyOr. Rallis ''ls~ ~hc;.tçı Halk 
· ·Par tisi,, adile · yeni · bi·r parti kuruyor 

Nuri Pa§a 

. Çaldaris· Ve~iz~ Jos.l~ ~era.bcr .. b~r : kabi.ne kurµı.ağa . taraftar 
~tina, 3 (Özel) - Kabine buh) kad~lannın bu vazifeyi, memle. 
v ~ve Venizelistler ile Anti kete bir hizmet yapmak arzusile 
~ enızelistler arasında ihtilaflı bir memnuniyetle kabul edeceklerini 

aras ..... a 
feshedilip · .edilmemesi 

bi_r münakaşa mevzuu 
haline girdi 

i.,d0la.n, matrud zabitlerin orduya söylemiştir. 
'q esı 1 · · l b. lti} ~ese.esın:~ nonu~ 1: şC: KONDlLlS ÖLMESEYMIŞ . 
ll} de hılledılecegıne daır. sıyas,ı , . 
lt ahafilde nikbinlik vardır. Kra . Atina, 3 (Qzel) -.HÜkumetin 
~ .tn_atnıd zabitler meselesinin aldığı 1!1evsuk Jıaherlere göre .Ge
ed·ılını bugünkü kabineye havale neral Kondilis ansızın ölmeseydi, 

1 eceği söyleniyor. o gece askeri bi~ kıyam olacak ve 
~ ~aşbakan 1\1. Demircis, gaze . müfrit anti Veni~clistler arzuian. 
~ cııere, kralın matr:ud zabitler m krala da cebren kabul ettirme· 
\>~~lesinin hallini kabineye ha • ğe çalışacaklardı. 
~iği takdirde kendisile ar- (Sonu Sa. 10 Sü. 3) 

~ış Olimpiyadı Başlıyor ! 
~ 1 

htınişte ve lstok-
olnıde yapılan 
tnüsabakalar 

B. Demirciı 

Petrol ambargosu 
Üzerinde tetkikler 

Cenevre, 3 ( A.A.) - On Se -

Birliğin 
mühim 

Öğretmenler (Muallimler) bir
liğinin feshedilmesi veya edilme-' 
mesi işi öğretmenler arasında gün 
lük bir münakaşa mevzuu olmuş
tur. 

Birlik üyelerinden bazdan bir
liğin feshedilerek öğretmenlerin 

halkevlerinde çalışmalarım, bir 

kısım üyeler de birliğin feshe • 

dilmemesini ve üyelerinin hem 

birlikte hem halkevlerinde çalış • 

malarım istemektedirler. 

(Sonu sa. 10 sü. 3) 

Hadisenin tafsilatı __ ,_, .-.~.......,. 

Sinema gişesini nasıl 
soymak istediler? 

kizler komitesi tarafından petrol B J t 
1 ticareti ve nakliyatı hakkında tet- ayan an a ıyor: 

' 

ICrı olimp_İyadının yapıl acağı ıalıalarda çalıımalar . 
.(Yazısı 6 ıncı sahifemizde). 

ki~at .icrasına memur hususi ko - Başıma bir yumruk 
mıte, ılk toplantısını bu sabah · . . , ... 
Milletler Cemiyeti nezdinde Mek- yedım, hırı agzımL 
sik~nın deleg~s~ olan Meksikan~ tıkadı bir dıg"' er 
Parıs orta elçısı Bay Gomez'm ' · · 
riyaseti altında yapmıştır. adam .•• 

Komite, aşağıdaki hususları 
tetkike· karar vermiştir: 

1 - Pctrolun ve petrolden is -
tihsal erlilen marf delerin hali ha
zırda İtalya ilr. ttalyan müstem -
lekele"indcki normal istihlaki, 

2 - ltalya ve müstemlekeleri -
nin normal zan1anlarcln ne mik -
<far netrol, aldrrrı. hu avlarrlaki it
ha 1at ve miistakhel imkanlar. 

3 - Stoklar meselesi, 
4 - Nakliye vasıta1an, 
5 - Petrol yerine Oiğer mad • 

neler koymak imkanlatL 

Evvelki gece iki kişinin Saray 
sineması gişesini soymak istedik
lerini ve kaçarlarken yaklandık . 
lannı yazmıştık. 

Dün bu vak'a etrafında yeni · 
den tahkikat yaptık. Şu yeni malu 
matı aldık: 

Gişeyi 'soymak istiycnler Şe • 
caadd1inle Koçôdur. 28 ~'aşında o
lan Koço Sirkecide 72 numaralı 
evde oturmaktadır. Trikotaj fab
rikalarında çalışmaktadır. Şeca -
attn ise 21 y~mdadır. Küçükaya-

.(Sonu Sa. 10 sü. 4), 
Gi§eyi soymak istiyen K()fo :f e 1 

Şecaaddin 
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Salbaa temeli Tana paktı olacak 
ltalyan - Habeş anlaşmazhğı 

'200 bin Habe 
Büyük bi~ muharebe için 

cenuba gidiyor 
50 bin asker de ltalyanlaT-111 hiic»Rı 

cekleri başka yerler için hazır 
Fakat buna 

halledilmedikçe 
Dışbakanımız garın Fransız 

imkan yok 
Cumur Reisile görüşecek 

Adisababa, 3 (A.A.) - tkil ITALYANLARINFETHE'J'1'l~' 
cephede de büyük bir sükun hü - l:.ERI YERLERDE 
ki.im sürmektedir. Roma, 3 (A.A.) - M~~ 

Paris, 3 (A.A.) - Havas a~n- h,:.rnmiY.etini muhafaza etmekte- riciye vekili Tevfik Rüştü Aras ve Habeşler, cenup ve cenubu gar Badoglio, ~u telg.ı;afı göudeJilııi; 
11 bildiriyor: Romanya Kralı Ka- dir. Bununla beraber Orta Av- Türkiye büyük elçisi Suad öğle bi vilayetlerinde çok büyük bir a~ tir: 
rolun B. Fianden ile B. Titülesko rap:ı paktının baıarılması, ancak yemeğinde Yunan elçisi Politisin ker nakli hareketi yal?maktadır - Somali lrnduduı1 <l:t.i G;Vl~ 
araımda bir mülakatını müteakip İtalyan - Habeş anlaşmazlığının o · · ı f) ısınd3 

misafiri olmuşlardır. Aras saat lar. tki yüz bin kadar asker sev - orıa 1 e auparna an. ret 
görütmelerde Kral ile devlet adamı bafünden sonra ihtimal dahiline gal cdiJmiş olan mmtaknda ~: , 
lar ı_ı_· T k · il ek · c··nk ı l b 16 da başbakan Saraut ile görüş.. kiyatr yaprlmaktadll'. Cephenin tıe'l' ı arasmu.cu.ı una pa tı mese - gırec ec tır. ~ u ü ta ya u hedilmi~ hulun:ın arazi.de · ı-

lesi ciddi surette tetkik edilmiştir. diplomatik bölgede mühim bir rol müştür. Yarın ticaret bakanı Bon- her kısım bugün tam kuvvetle.. mü mt yapılmasına devanı edi1'J"IL'' 
Çünkü bölge paktları fikri barı- oynıyacaktır. net ve çar~m~ sabahı da cumur dafaa edilmektedir. Ayrıca cm tedir. 
§m muhafazası 1Jahsinde bütün e- Paris, 3 (A.A.) - Türkiye lıa· reisi Lebrun ile görüşecektir:. bin kişilik bil' knvvetı, umum ku. - Galla ·_ Boraı:a m.uhaı:fi~ 

~ mandanhğı.n: emri altında<lın ve. . isleni, bu mmta.karla se~ 

De.iz '-onleransıadu •1r bu seyyar kuvvet, ttalyan.laı;rn hfü. dolaşmakta olan lıllibeş k .. ·ı 
it. M cum edecekJ.eri noktaya göndere ne. karşı ttalyan miifte~ 

t I•... A 1. cektir. mesai birliği yapmalila.drr~ .. 88 lce çı ..... a•ac.. Uç haftadanberi yağmakta o· &itte cephesinde bil . 
tJ lan yağıp.urlar kesilıniŞtir. şayan bir şey yoktur. 

japen donanması büyük manevralara çıkıyor Kamutayın dünlcü miiıakeıeleri9* 
' 

lngiliz donanması da Afrika şimalinde seyahate çıktı Mebusluk,an sonra memuıiyet alıp tekaütlük~ 
Loncha, 3 (A.A.) - Deniz 

koııferaumın tili komitesi muh -
teiılf harb ıemileri umflarının ta
yini laususuııd& • süratli bir kara
ra Vmnllf ve ıemiler ~in hizmet 
miicLletinin 20 aeneden 26 seneye 
çrkardmasr hakkındaki Amerikan 
teklifini esas itibarile kabul et -
mİ§tİr. 

Maamafih henüz iki ihtilaflı 
nokta mevcuttur. Bunun birisi 
İngiltere ile Fransa arasındadır: 
İngiltere, Almanyanm davet edd:
meaini istedi~ halde Fransa bu· 
na itiraz etmektedir. 

İkinci ihtilaflı nokta, Amerika 
ile Fransa arasındadır.: Büyük 
zırhlılar için Fransa azami 27 
bin ton konulm~sını istemekte1 

Amerika ise bunun 35 bin ton ol
masında ısrar göstermektedir. 

Amerika, büyük zn:hhlar için AFRiKA ŞiMALiNDE lNGIElZ 
bu 35 bin tonilato kabul edilmek FiLOLARI 
şartiyle kravüzörlerin tonilatoku 
haklundaki İngiliz teklifini kabul 
etmektedir. 

BEDBiNLiK VAR 
Paris 3 (A.A..) -Amerikanın 

harh gemilerinin tonajını 25 bin
den 35 bine çıkarması iddiasını 

lngilterenin kabul etmiş olmasın
dan bahseden Paris - Soir gaze
tesi, Fransız mahafilinin deniz 
koiıfe•anauunı netice-.] tiakklnm 
daha ziya.de bedbin oldııklarmı 
yazmaktadır. 

Bu gazete diyor ki: 
"İngiltere ile Amerilianm, 

Fransızlarla ltalyanlann teklif et
miş oldukları 77 bin tonluk haddi 
kabul edeceklerinden §Üphe et -
mektedir.,, 

Londra, 3 (A.A.) - Rodnoy 
zrrıhhsı ile bir tayyare gemisi, 
bir kravüzör ve kıl'k ikinci torpido 
muhribi filotillası, Afrikanın şi -
mali garbi sahillerinde bir seya . 
liat yapmak üzere bugün Cebe . 
1üttarıktan hareket etmişlerdir. 

Bu seyahat 15 gün sürecektir. 
JAPON DONANMASl 

MANEVRADA 
Tokyo, 3 (A.A.) - imparator, 

tarihte bir emsal teşkil etmek ü
zere, önimüzdeki te!rİnievvel 
a.JW,da Hokkaido'da yapdacak 
olan \.üyük manevraları bizzat 
idare edecektir. Bu ziyaret, ya· 
nm asudan.l:aeri .Lıpon imparator.
larmm Hobidoya ilk ziıaretleri ,,. 
olacaktır. 

isteyenler hakındaki müzakerelerde 
Recep Peker izahat verdi 

. 
Ankara, 3 (Kuıun) - Kamu-ı im ıize bu namzedi teklif 

tay bugün Refet Canıtezin başkan ruz. Bunu seçin demekle, ~ 
lığında toplannuş, ruznamedeki ni zamanda 125 liradan faılt 
maddeler arasında meb'usluktan mrİ°an bir tekaüt maatı da 
ayl'ıldıktan sonra memuriyet ka.. derdir. Öınrünün sonuna kadtf 
bul ile tekaütlüklerini istiyenler nu alacaktu. Buna da rey " 
hakkındaki divanı muhasebat en- demek gibi bir vaziyet kart•• 
cümeni mazbatasını da müzakere kalınacaktır.,, . 
etmiştir. Recen Peker, sözlerini bt 

Müza.Kerelerin sonunda Recep ken bütçe. encümeninin 
Pekcı: kürsüye gelerek şu izaliliti gö~me m .l 

verm~itı; : meseleyi bb; defa daha tetıtıl< ~ 
" Bilirsiniz ki Türk vatanda§ - mesi muvafık olacağım söylf11 

ları malum şartlar içinde saylav tir. 
namzedi olarak ulusa teklif e • Mazbata bütçe enci.imenirt~ 
dildiler ve seçildiler. Eğer şimdi- rilmiştir. 

ye kadar müzakere mevzuu olan VEKiLLER HEYETt TQpt.A lı 
d'ivanı muhasebat encümeni maz- Ankara, 3 ( A.A.) - fc~1 batası tercih edilir ve kabul olu • killeri heyeti bugi.in Ba~ve~1 

nursa seçim üzerinde öyJe bir va· met lnönünün reh:li'!;i altrn~ 
ziyet basıl olacaktır ki bunu dü - lanarak muhtelif i~ler i.lzerin~~ 
şünmek gerektir. Mesleği memur rÜf7melerde hulunmu.c: ve hıJ 
olan herhangi birini göstererek a· re ait kararlar vcrrrıic:tlr. 

Jap._on - Sovyetler hududunda 

Mançu askerlerini Japonyaya karşı 
isyana Rusya teşvik etmemiştir 

lngilterenin 
Müdafaa planı ae olacak? 

~..:._~~~--:~--::--~~-c;-~~-:--~~~~~ 

lıondra, 3 (A.A.) - D.ey)ı Eks
pres gazetesizL4ı istıihbaruıa ,KÖ.re, 
1tJgilteı·e'nin y,eni mi],1$ müdafaa 
plam üç :faslı ihtiva edecektir: 

l - lm paratorluğun müdafi· 

Kral Aleksandrın 
ölümün'Ü hazırlayatılat Bu hudutlardaki hadiselerin mahiy,etini tesbite 

Sovyet hükumeti hazır bulunur.or 

· Moskow.a 3 .(A.A.} - 'Fass a·f 
a işleri, bir kül telakki edilecek ve • • 
imparatorluğun muhtelif hükumet YugoslavYıa, Fransız adhyesınden 

Jansından: 

Uzak Şarktaki ordu erkanı har
biyesi altını§ beşinci Mançu ~·ya
de ala,yuun.. ~an etmesine ve Sov 
yet top,ra.kJa~ geçmesine Sov . 
yet ~ sebel>jy;.et vermiş 
oia:uklarnu tekzip etm.ektediı;. 

ma mahallinde ele geçen ve ha -
len saklanmakta olan Japon harp 
levazımını saymakta ve yaralılar 
arasında bir So;vyet neferinin de 
keybolduğunu bildirmektedir. 

leri, dünyanın muhtelif kısımların • " • beki• 
ö.a Üzerlerine düşen mes'uliyetleri bır manevı tavız ıyor 

Bu Ma.n.çuko bölüği4nün isyan 
etmesinin So~~t pruw.ağile ya • 
l>ll~ hakkındaki habe_r ise, Çin 
halkwm ve ~erli Mançuko kuvvet 
!~cinin Japo,nya. ha.kkuı,.&ılU haki
ki- dvşi.Uıcelerlni bilenl~ri ancak 
em~. 

Uzak Şark ordusu erkanı har· 
biyesi, son ızamanlarda hudutta 
olan muhtelif hadiselerin ve bil • 
hassa 30, 31 kanunusani ile l şu. 
bat hadiselerinin ne gibi ~erait 
altında vukua geldiğini tesbit et
mek üzere tahkikata memu~ edi • 
lecek bitaraf bir komisyona her 
türlü yardımda bulunmağa ha·zır
dır. ~ 

öemhte edeceklerdir. 

2 - trnpaı:atorluğµn müda -
iaasr işleri ile meşğt!l olacak bir 
komite vücuda getirilecek ve bu 
komiteye, bütün dominyonların 
mümessilleri iştirak edecektir. 

3 - Bir mü"dd~t için İnfilltere 
nin silah sanayii inhisar ş~klinde 
idare edilecektir. Bundan maksat 
azami ra~drmanr temin ~decek 
tek bir esasa istinaden bu sanayii 
yeniden tensik etmektir. 

~ tarafi~ 30. ~msa ~ 
nide hududu ~çen kıta, ısııan e - F ransanın ıapnasınm hükümlerine riayet 
dten Man~uko bölüğü değµ, asri D l I k? etmek mübreDl bir lüzumdur. B'l-
J~pon • ?tfançuko, kuvvitleridir ış sıyasası ne yo a aca nu ağızla ikrar etmek kafi değil. 
ki, bunlar l\tfeşçer:iko~ me.vkünde Paris, 3 (A.A.) - Adliye Ba- . . t ka ti t tb•k t 
c:ı,.,. t · · · · l D lbo S l . samımıye ve naa e a ı e -
~V.Y,e amJ.ZJSme g.ır:r;r.ıl§ler ve Sov kanı B. von e s, en aya ctı . H b l 

1 yet hudut ınuhafızlannrn kuv.vet- radikal sosyalist federasyonunun mek gerektır. a eş - ta yan 
li m'.idalaası karşısuıda geıi çe • bir toplantısı esnasında demiş _ harbi dolayısile vicdani saiklere 
kilmeğe me~bur Şal~lardır. tir ki: uygun olarak hareket tavsiyesin -

U7mk $ark erkanı harbiyesi, "Dıt siyasamızın idare tarzı de bulunanlar, Fr1UJsarun menafi-
tebli!inde, huduttan bir bu~uk son aylarda büyük endi§eler do - ine cidden a:v.kırı bir it görmüt · 

1 
kilrınrntr~ iç;cr;dii! bulunan çarpış - ğurmuıtur. Milletler cemiyeti and- lerdir.,, 1 

Brbirini k.ovalıyaı;>. P,"-Zli ltadiseler 
yüzünden "O~~ ~ muha
kemesinin ~ıe brr~ olma
sı do.St Y~slav. millet~ uezfilnde. 
büyiik bir hey,ecaıı uyandı:ı:ınuştL 
Kral birinci Ale.ksandrın şahsını 
da büyük bir şef kay.be.den ~üt ... 
tefik milletin bu hususta göst~ı 

diği asabiyet tamamil<t ~er.ind~ 
sayılabilir. 

Kral Ale~ndr 'Fürk nilll~t~ -
nin ve onurı ulu Q~PUiliııen ~ -1---------

mimi bir ~stu.. olqu gij)i :Bal -
kanların en 1\:1.\'VY,etli mesnedleıin
den Avrupa b~m.m da en ileriı 
gelen taraftarlanndand~. 

Gelen haberlere göre "Bouches 
du Rhone,, Jüri h~e-ti h.u.z;u.ruuda 
yarın "Outachi,, ler\n ~~~me
sine devam edilec~tir. 

Arsıulusal hukuk kaideleri~ ted 
hi5çiliği bir ortadan knldınnak 
için bu hususta milletler ~ı·asmda 
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Urk ömrünü Yasla reklam e~ ele 
UZatmak K,. b•ı •• • •t • •d k d ti Bii7ilıBrİlan70.ım wra;p. 

..... .,,... ltenaruula ..nn, a ı unıversı esınegı ece oçen er t;,!, :; .. ;i:~~:.~:~ 
6f,. llald19 merlıaintl• bir ..,,1Ui lıralını Ja lıay6etti. lngl-

ı",:'!~'eli 1ıollllfll)'Or • Doçentlerinriz barem kanununun kendilerini memnun rizl.nn ne t1et1ilılerini 6ilmiyo. 
,....., etralta yaflı ram; lalud Jebiyat oe Nrtaf 

.. _~ ettiğini, biç bir yere gitmek istemediklerini söylüyorlar IHqralılarım ,ıa1,a1ant1ıran Fr ... 
'"'• "'""' 'Yfll" Jedi, lıöp- ns raetelerinJe Giplinr ltôla 

,::. • dolapları aıTlılı Bir müddettenberi §ehrimizde de yazıcmnza bu mesele etrafında çalşmaktadır. Doçentlerden yirm~ finiin hnıua olaralı 7Gfl)'OI' • 

.,,.,,., hr~er alıi bulunan Kabil Univeraitesi direk- şunlan söylemişlerdir: biri edebiyatta, onu hukukta, otuz "Sönen 111lın ı fi) yarofan biiyiii 
,..,..,_ 8iiyliiyor. A- törü Bay Hasan Reşat Kültür Ba• "- Kültür Bakanlığının do . beşi tıbda, altısı dişçi okulunda, on aJamtlan hnatan ltoftllfCllMI Her· 
~ bir ruhun kanlığı ile temas etmek üzere An. çentler için hazırladığı yeni Ba • sekizi fen fakültesinde, ikisi ecza- lrenn birle,tiRi noltta, onan ıön • 
.... Falıat etralunıztla karaya gitmiştir. rem kanunu bütün doçentleri ınem cı okulundadır. Bundan başka ıe- tniyen bir uılı ol.tlafadar. Sanal 

:"' ..,_ siremetlim. Söylendiğine göre. Bay Hasan nun edecek mahiyettedir. Henüz di doçentlik de açıktır. Bunlarm taplıat:ında "matlebintle,, .Snmn 
.. ~ı•intia .a. lıarqtı: Reşat Kibile bir nisaiye, bir da- hiç bi doçentin Kabil üniversite· ilcisi hukukta, üçü tıbda, ikisi de bir Qalt ol.malı, 6a olllfO yob,,.,.. 
:___ ...... elli yapntlan ,..,. hiliye, bir ürolog ve bir de jimo • ıine ıitmek için milracaat ettiiini fen fakültesindedir. iillıeler laallnm i,,.,Jırniolı INır 
._~ ~ kolog götürecektir. Bundan başka bilmiyoruz. Ve bakanlığa da bu i,e Doçentlere verilen maaşlar 55 imlan erifecefi yl...,,,ilılfll'fien 
.,, tla, 6a •tırip delıor ifin- Kabil üniversitesinin türlü fakül· talip olarak kimse müracaat etme. ile 35 lira arasındadır. 55 ~ a· SCl)'llamaz. 

.Al lıa sibi fallı ıa11. lro • teleri için doçentler de alınacaktır. mittir.,, . . lan 40, 45 lira alan 25, 40 lira a. Y eJirac: Elatırl, lnriftrenln 
~ ......... isine plifii. Gidecek doçent ve uzmanlara yüz . Bugün Unıversıtede 102 doçent lan 20, 35 lira alan da 37 doçent 1ırolı itli. Kiıiinr. tliin7a fGeUll 

~ .,. lma6a esinti- elli İngiliz lirası maaşı verilecek. vardır. • . ~~lertlen ol.Jrı. ' 
1111.;,m iltliyart• • tir. Bay Cemal Bu doçen.tle~ Unıversıte kuru- • Onan fa6afa .........,a lHtf 

.. _ &niirli .,,.,,.,• ~ Bay Hasan Rept götürmek is- !urken kendilenle yapılan muka. renlrli aJam lıalabalılılan ,,,,.. .. 
..... tfal. Kı 

1 °;,,'°" tediği namzetlerin isimlerini tes. Ticaret Odası Umumi vele mucibince üç yıl so~un~a bir ferinin m:ladıfım tla,drılar. 
ııııllL._ ,, ... .&.! oc:--_, . aa- bit etmiştir. Ankarada Kültür Ba· imtihan vennek mecbunyetmde • /--!'isler. lıentli hntarıncl• 
~L Q7:s po::-~ ; kanlrğile durumu yakından görü. · Katibi ö:dü darler. Bu müddet bu yıl haziranın .,e1en""'inı oarlıia "lmparatorlrılı 

:-..,......_. ... ~ rt U:::~~l o- şecektir. da bitecektir. Doçentlerin sınavı ttairf,, "lllrıaal ..a~, tlerlerdl. 
~ netice 1 oltlı • ti er· Dün bu mesele etrafında üni yeni yılbaşında yapılacaktır. 1Hit1ya iidiinde Jiqinen IHul•. r.,. ...,ha fll "· versite direktörü Bay Cemil Bil . Üniversiteye yeniden alınacak ı....... az wönrıa. olaed ili Kipfinııe 

asatmaya mee - sel bize demiştir ki: doçentlerin sınavlan yapılmış · "Yirminci aar Omi,....,, a ,.,,,... 
••- Kabil üniveniteaine ait • , tır. Fakat sonuç henüz belli olma· nnı oartlul•. Uç bin yıl IOllnl 

mek için iıtifa eden henüz hiç bir dtğı için üniversiteye yeniden a • 6a atlı lillenle ıaelenJirerelt 
doçent yoktur. Kükür bakanlıjı ta lmmış hiç bir doçent yoktur. clofafftrana "Sönmiyen """ lt111 
rafından rektörlüğe verilmit böyle ÜNiVERSiTEDE - Univer • Jalaa yarClfCIJI isim sor bal.,,.,.. 
bir emir de yoktur.,, sitede derslere yarından itibaren lrtr.liz edebiyatı. biztle hlal-

Diğer taraftan bazı doçentleı başlanacaktır. tan Jofmatlır. Kalbur a.tü P. 

-~~karaya telefon dnenlerin bile ltahm rallarmJa o· şçi mektebinde 
parasız tedavi 
Diş tabipleri idare heyeti bu· 

gün saat 18 de fevkalade bir top
lantı yap~klardır. Bu toplantı. 
da d~i mektebinde kimlerin mu· 
ayene ve tedavi edilmeleri tazım 
geldiği konuşulacak; di§çilerin 
a.tıbba odası teavün sancfıtma fi· 
rebilmeleri temin edilecektir. 

panndla rösterilir. Halbrılü mo
Jem Aorupatla ba )'tlf normaltlir. 

• • • 
lıin birinci plana r•ti 6a -

giinlıii Tiirltiyede Tiir1' ömriiniin 
ıuatılman maelainn ltonaırılma
nnı tabi lnılınalulır. 

lı ln;ymetinin artlınlan ıabiatile 
nlalai tabirler Belec:elttir. Ba alt
M tetlbirleri iter ıe)'ien önce ler· 
Ji latuta ile lerd lıalintle laeltim 
ı•ltlintle taaaooar etmiyoru. Şip
laem lıihatalanan lertller ve on
ları tetlaoi etlen laelrimler balrına
ealıtır. Fakat ad maele, ~ 
lrilziAıMa balnnuntlan Tirit örn
riinii ıuatmalttır. Banan i~n sa
nıyorum ki i~r;mai lrilziaılaluıyi 
1ıö1lertle, lcaeaba ve nalri7elertle. 
ıelıirlerrle mrılaalt1%11 eti~ fef" 
lıildtlandıracalr lul....Mat:dtırtı 
ilatiyaeunu oarlır. Kül ltolimle 
lıöyün, nalaiyenin, lıcua6cunn, ,.. 
hirin nlahatini /rorrıyaed ve bana 
llbun olan a,..,,,.,an ,.ıiffirecd 
bir müeaaenin lmralma .samanı 
relmiftir. 

TiirJ, ömrünü uatmanın normal 
oanıalannian biri Je 6adrır. 

S.tlrl Brte111 

Yazuız Hik8.9e: 

BG)I Centlll 

l&tanbul Ticaret ve sanayi oda
sı umumi kitibi Bay Cemal, ge • 
çenlerde Ankaradan gelirken gri
be yaklanmıştı; hastalık, bilahare 
zatünieye çevirmiş, bir hafta sür
müş ve Bay Cemal bütün ihtimam. 
Jara rağmen evvelki gece Teşvi. 
kiye Sağlık yurdunda ölmüştür. 

Bay Cemal mülkiye mektebi 
mezunlarındandır. 

Otuz beş senedenberi İktisat 
Vek!leti ticaret, ziraat, orman ve 
maadin umum müdürlüklerinde 
bulunmuş, ihracat ofısini kurmuş, 
bunun yerine geçen Türkofıs ls • 
tanbul şubesini idare etmiş, 1stan. 
bul ticaret ve sanayi odası umumi 
k&tipliğini iki defa uhdesine al. 
D1Jf, muhtelif memleketlerle ya • 
pılan ticaret anlaşmalan müzake
relerine gitmiş, her bulunduğu yer. 
de ciddiyE;t ve çalışkanlığı ile hür
met hissi uyandırmıştır. 

Umumi harptan evvel koope • 
ratifçilik mevzuunu ilk defa tet • 
kik ederek değerli bir eser çrkar. 
DUŞ, memleketimizde çıkan ilk ma 
den istatistiklerini kendi hazırla. 
ser vücuda getirmiştir. 

Bay Cemal Ticaret odası u • 
mum! kltipliğinden başka beynel. 
milel Ticaret odası Türkiye milli 
komitesi azası, takas heyeti azası 
bütün iktisadi mahafilde büyük 
nuyordu. 

Beklenmiyen ölümü Tü .. kofis-

İstanbul ile Ankara arasında· $eS.ıJir ile 'Rayron' tlan batlta 6r
nelıler yer 6almıa. 

ki konuşmalan daha anlaşılır bir Halbalıi 6a un tleltoda bise 
şekle sokmak için üç dört aydan- )'dın laiç bir l•Y yolttur. Kipli,.., 
beri devam eden çah~malat ni-
hayet bitmiş, ve yeni tesisatın Aqa)'I sezen, onan gizli oarlıfı • 
tecriibeleri yapılmıştır. Tecriibe- m tlelaasanın aytlınlıfı içintle gi
de idarenin mühendisleri ile mü. ren ve göıferendi. Y apraklon• 

tehamıs bir heyet bulunmuş ve ilk """ Hint/in 1• °"""""'" alaltl• 
konU§JD8yı Posta ve Telgraf u. yaralı repn, Himalayalann tipi • 

feri hynClfClll aerler, 1ler dillen 
mum müdürü açmıştD'. Tecrübe önce 6ia ~meli Jefil miyJi, 
beklenilen muvafık neticeyi ver. 
diği için yeni hatlarla konuşma EIMne bakımından da o, tloflı 
başlamış bulunmaktadtt. Artık ~lılanna 7Glrıntlır. "V «•. 
Ankara ile beklenmeden konn.n,. "Şov,, "Komatl,, gibilerin bime 

""'ll'- YG)'llamcımaa trılaal ~-.. labilecektir. •v• .umı 

Bay Tahsin Uzer 6ile, Kiplinr'in mai lıallfUIG • .,. 
çe1'1en acınır. 

Uçüncü genel müfettiş Bay • • • 
Tahsin Uzer perşembe günü va • Brı ölüm ii.ıiinıle .an töJmml 
purla Trabzona oradan Ermruma söylerhn bir noldaya tlolaıninalı
gidecektir. ı~ Jrendimi alannyacalan. Alma 

Bay Tahsin ile birlikte şehri · oflanan i7i ıaralları wınıntlo if
mirıde bulunan bazı müşavirler renr diitltünlülıleri de oar. Frenlı 
de gideceklerdir. ıraetel;m. bir ealtile'erintle biiyiilı 
te, İstanbul Ticaret odasında ve ölüye allarlten, ilan wıpraldarın
ve bütün iktisadi mahafılde büyük da tla 6a faze mezarı relılôml,,,,. 
bir teessür uyandırmıştır. Cena • tırmalıtan relıimniYOrlar. Kalın 
zesi bugün saat 11,80 da Teşvikiye cerdoeler İt;İntle Kipt;,,lf Kiplhrs 
camiinden kaldmlarak Y ahyae T<;,,r:nıt aJı lfeeiyor. Sonro ner 
·fendidıeki aile mezarlığına götü . :,,:m1'-f'i, """" .anra da lnfnJ,lar, 
riilecektir. Cenaze töreninde llrti. liYtlflar ve: "Ca"'91t tlaoıanın fi. 
sat Vekilini Türkofis İstanbul şu • "'•nlYGr ! • lar.. Yani ~a ıU • 
besi müdürü Bay Mahmut Uluer lam el ele/ ' 
temsil edecek, bir polis müfrezesi •. G•aefn 
Ticaret ve Deniz ticareti Ali mek· (1) "La lumiere qui ı'eteint,. 
tepleri talebesi, tstanbul Türkofis hu yirminci Ull' "Homer inla 
ve Ticaret odası mensuT>lan, ban eserlerindendir. 
ka!ar ve bütün iktisadi mahafil -----------• 
merasime iştirak ederek son ihti • 
ram vazifesini yapacal<tır. Mer • 
humun ailesine taziyetlerimizi bU. 
diririz. 

Tıp Fakültes; as;stan 
ücretleri 

İbate ve iaşeleri tıp fakültesin. 
den yapılnuyan asistanlann vazi. 
yetini göz önünde bulunduran 
Kültür Bakanlığı bu asistanlar 
hakkında mevcut kanuna bir fılli
ra eklenmesine karar vermiştir. 

Bu fıkraya göre her iki lmnm 
asistanlarm almklan flcretlerde 
muadele tesis edilecek ibate ve 
iaşe edilmiyen laboratuvar asis
tanlarma diğerlerinden farklı o
larak 75 ger lira ücret verileceJG. 
tir. 
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DiL YAZILARI 

Komutan, Kumandan 
Plak saflfları YeniEvkaf Miidiir& Hastalık fazlal 

lbrahiın Necmi Dilmen bir ta -
kım sözlerin Etimoloji, Morfoloji, 
Fonetik ve Semantik bakımından 
analizini yapmıştı. Bugün komu -
tan ve kumandan kelimelerini kı· 
saca alıyoruz: 

Komutan kelimesi "Karşılık -
lar kılavuzu,, ile canlandırılan öz 
Türk sözüdür. Manası "Gayrete 
getim1ek, şevk vermek, tahrik et
mek, teh.}iç etmek,, tir. Kumanda 
karşılığı Komut yahut Komuta; 
kumandan karşılığı Komutan; ku· 
manda etmek yerinde de komut -
nak vardır. Şimdi komutan sözü

nü analiz yapalım: 
(1) (2) (3) (4) 

Ok + om + ut + an 
"(1) Ok: Ana kökün yerini tu-

tan prensipal kök. "Büyiiklük, kuv 
vet, kudret, hakimiyet, sahiplik, 
efendilik,~ tir. 

(2) Om: Ana kökün manası -
nı I<enmsinde tecelli ve tecessüm 
ettiren süje veya objeyi gösterir. 
'(3) Ut: Yapıcılık,yaptıncılık,ya
J>Ilmş olmaklık an1amlarile ana 
kölC mefhunnınun manasını ta • 
marnlar. 

(Ok + om + ut= okomut = 
komut): sahipliğin, efendiliğin, 
hi.kimliğin 1cra ve infaz edilmiş 
olduğunu gösterir bir sözdür. 

Kumandanın manası da budur. 

:(4) An: Yukarıki söz mefhu • 
munun yanlız süje üzerinde kal -
mayıp nafiz olduğunu gösterir. 

Ok + om + ut + an = Oko • 
mutan) sözünde fonetik icabı ola
rak baş vokal düşer komutan o -
lur l<i sahiplik, efendilik, amir -
lik, hakimlik kudretlerini haiz o
lup bunları tatbik ve icra eden ve 
emirlerini muhitine de infaz etti
ren bir şahıs demektir. 

(Komuta) sözü me~ela (komu· 
tam altın.da bulunan alay) IPbi 

r tabirlerde kullanılır. Bunun da a
:_ nalizi şudur: 

(1) (2) (3) (4) 
Ok + om + ut + ağ 

( 3) An: Ana f{Ök anlanımm \ 
yakın muhitine t:.ıştığını anlatır. 

( 4) Ad: Yapıcılık, yaptırıcı -
lık, yapılmış olmaklık anlamlari-
1e ana kök mefhumunun kenrli mu 
hit~ne taşmış olduğunu anlatır. 

(5) Ar: Bu mefhumun kat'i ,.c 
ınüsbet olarak o muhitte tek:ı.ıTür 
,.e tcmcrki.izi.inü gösterir. 

(6) Eğ: Bu manayı tayin eder 
tamamlar ve isirnlendi!'ir. 

(Ağ + am an ad + ar ı-

Yeni makıne ge!d kten 
sonra fiyatlar ınecektir 

Yeni n ut uat lrn.nwmnun tat 
lıiki c-ümks:ndcn olmak üzere dol 
durulup piy~t~u~ a çıkarüm bütün 
plaklardan birer nüsha müddei- r 
umumiliğe ~öm:·~ı·ilnıckte, ınüd
deiumumilik ue bunların t1ıUhH

fazasını fa.brik:.:.' ara bırakmal:t a 
idi. Şimdiye kar!aı· falJrikada 
toplanan dört beş bin kadar gTa· 
ınofon plakındC1n bir kısmı r.,cçen 
:ı~·larda Ankara t:tnogrnfi ınÜlC· 
:-;ine ı'enetlilmişti. 

Soıı <k'fa Anka adan gelen 

ittt= haf ~adı 

ycni bir emirle G•.! cligcr pla 'darm 
eğ - Ağamanadareğ) amiı·lik ve Kültür Bakanlığı emrine teslimi 
hir süje üzerinde, yakın muhitine bildiraıniştir. Bu mesele ile 
de taşmak suretile tesebbüt ve tc- meşgul olmak üzere şehrimize 
ınerküzünün ifadesi demek olur. gelen kültür mümessili plakları 
Latin fonctiğine gÖl'e ana kök ra- teslim işiyle uğraşmaktadır. !Ji
dikalle kaynaiarak baştan üç ve ğer taraftan haber verildiğine gö
sonran bir harf düşmüş Mandar<> re plak ve gramofon satışları son 
olmuştur. Bizde de "(kumandan) seneler içinde pek ziyade azalmış 
sözü halk dilinde (kumnadar) o - olduğundan plakçılar mü~kül bir 
larak kullanılır. Denizcilikteki vaziyette bulunmaktadırlar. Bu 
(komodör) de buna yakındır Bun- nunla beraber bir muharririmizin 
ları alt alta yazalım: yaptığı temaslara göre plak satışı 

Bay llü:amctt;n 

İstanbul Evl,af direktörlüğüne 
ta~in edilen Divanı muhascb:lt. 
birinci sınıf mürakiplerinoon Bay 
Hüsamettin iki gün evvel şehri 
mize gelmiş, dünden itibaren de 
yeni vazifesine başlanu~tır. 

Eski Evkaf direktöıii Niyazı 
da tekaüt edilmiştir. 

(1) (2) (3) (4) (5) yaptığı temaslara göre plak 
Kumandan: Ok+um+an+ad+an satışının durgunlugu fiyatla. M ht rf t kk -11 

Vilayet bütçesi 

Kumandar: Ok+um+an+ad+ar rın fazlalığından ileri gel • u e 1 ~şe u ~re ya-
Komodör: Ok+um+oğ+od+ör mektedir. Viyanaya sipariş edi· pılacak yardım mıkdarı 

1, 2, 4 numaralı cüzüler birdir. len yeni bir ses zaptı ileti yakın- Dün Şehir meclisine verilen vi-
lkinci ve ü~üncü kelimeleıin so - da Istanbula geldikten sonra !ayetin adi varidat ve masraf büt
nundaki ekler tekarrür ve temer - plaklar burada doldurulup bura- çesinin yekünu 2.545.311 liradır. 
küz anlatır. Şimdi kumandan sö- da imal edilecek, bu suretle plak Bu yekunun 79.126 lirası vilayetin 
zünü görelim. fiatlan da yan yanya düşecektir. yol ve köpıüleri 1.925 .. 080 lirası 

(1) Ok: Ana kök yerini tutan maarif işleıi için ayrılmıştır. 
birinci prensipal kök. "Sahiplik. Ga yrimübadiller Ziraat için 77.890, &hhat işleri 
efendilik, hakimiyet, kuvvet. için 121.171 lira konmuştur. 

- Devam edecek - Bonoları kıymetlendirmek Fevkalade bütçe yekunu ise 

Caber k•lesi yakınların
daki karakol binası 
Suriye hudutları dahilinde se 

kiz bin yedi yüz küsur metre mu
rabbalık bir parça arazi yapılan 
muahede mucibince bize kalmış. 
tı. Bu arazi parçasını muhafaza 
etmek üzere kurulmuş bulunan 
karakol binasının yeniden in~ e
dilmesine karar verilmiştir. Bina
nın yapılması için 6400 lira sarf e
dilecektir. 

ıu.:ınouı ıılfdıll\1İ 

için neler lazım! 818.317 liradır. Düşkünler evi mas 
Gayri mübadiller komisyonu • rafı karşılığı olarak geçen sene • 

nun işlerini tetkik etmek üzere den üç bin lira noksanile 170.130 
Ankarac\an şehrimize "e~ olan Ka..raa#a.c müesseseleri kaJ.~ı ~ 
tapu, maliye ve emlak müfettiş • ]arak 1.595.001 lira, Şehir tiyatro-
leri tetkiklerine devam etmekte . su için geçen seneden on iki bin 
dir. lira noksanile 141.000 lira, kon • 

Bu cümleden olarak gayri mü. servatuvar için geçen seneden beş 
badiller komisyonu reisi Bay Fa- bin lira fazlasilc 7U,699 lira talı -
ik Nüzhetle de emas etmişlerdir. sisat konmuştur. 

Tetkiklerin gayesi şimdi feci VlLA YET BÜTÇESiNDEN YAR 
surette Cıüşmckte olad bonoların DIM GÖRECEK TEŞEKKÜLLER 
kıymetlendirilmesi ve tasfiye mua Geçen seııe olduğu gibi bu sene 
melesinin süratleştirilmesini te . de vilayet bütçesinden muhtelif 
mindir. teşekküllere yardım edHecektir. 

Mekteplerın b r hafta tat 
ed imek ihtimali var 

:Son güıılcrde ha\al"·r1n 
.~ik gilırcsi şehrin sıhhi clur\1 
ı>u~m uşt uı-. 1 sta n huh.Ul 
~mı~·cıind~ tifo, kızıl, k 
ı:ifteri gibi hastalıklara s k 
te::adi.ıf edilıneldcdir. Son 
icindc okulla,.da hastalık dOaft .. 
sile ol,ula gitmiyen talebe 
da olduk ... a kahaııktır. Sıh:.:ııi 
relı::tcfrlii~ü hu durumu göz R": 
dP tutarak incelemeler y 
baş'aını.;tır. thtiyati tedbir 
Uzere okullara bir hafta ka 
til vcrilere'ti söy}Pnmektc "' . 
Şehir ----Dün Şubat devresi 

toplantılarına baa1A1n 
Şehir meclisi dün saat oır 

te birinci reis vekili Bay 
Serdengeçtinin başkanlı" 
bat toplantılarına ba.5lamıttı'· 

Bazı azalara mezuniyet 
dikten sonra vilayetin adi ft' 
kalade bütçeleri ile Düşk~ 
Kara ağaç, Şehir Tiyatrosu "il 
servatuvarın 936 bütçeleri 
dağıtıdımştır. 

Bütçelerin tetkiki bütçe 
menine havale edildikten 
Yalovada cumartesi günle; 
maada çarşamha günleri de 
zar kum ıması h.:: 1 \!•mdal\i t 
mülkiye encümenine gönd · 
tir. 

Büyük Çekmeceye bağlı 
şayış köyünün Çatalcaya ha 
ması, Silivri de pazartesi g · 
pazar kunılması mülkiye ene 
nine, belediyenin milli K 
şır ctm e ı a a a:~mm a 
vazgeçilnwsi kavanin ene~ 
ne havale edilmiştir. 

Deri fabrikalarında ve 
işlerinc!ıe kullanılan ve iç yal 
barsak yağlarının eritilrnesile 
sule gelen yağların yemeklik 
lara karıştınlmamalanmn 
geçilmek üzere bu yağların 
cıva ile boyanmaları mecb 
hakkmdnki Sıhhat müdürr· 
teklifi mülkiye ve iktisat en 
lerine g5nderilmiştir. ~ 

Manası, sahiplik ve amirliğin 

icra ve infaz edilmiş olduğunun 
istmlen'dirilmesinden ibarettir. Ko 
;ınutmak söziinün etimolojisi: 

~ıhir1i.1Jatrosu 

muıııııııııı 

Bonoların itfa edilmesi işi, met Bu arada Darü.~c:;afakaya on beş 
Bu akşam saat rfık malların, gayet yavaş satışa bin, fakir talebe için Kızılaya beş 

20,30 da çıkarılması yüzünden çok aksıyor- bin, Türk maarif cemiyetine iki ı 
du. Gayri mübadil bonoları 13. 14 bin, akalliyet müessesatma on 
de kadar düşmüştür. bin, Halkevi binasının ihtiyaca 

İddiaya göre eğer mal fazla kafi gelecek şekilde tevsii için 
'ürkçeye çeviren: satılsaydı, bonolar hem kıymetle- Halkevine on beş bin, İçtimai mu. 

Meclis perşembe günü oO 
te tekrar toplanacaktır. 

'(l) (2) (3) (4) (5) Geciken Ceza 

lllJ Ok + om + ut + um + ak 
llk cüzün manaları yukarıda 

gösterilmiştir : 
~ .(4) Um: Bu emir ve kuman. __ 11_111_111_1 

M. Feridun necek, hem çabuk tasfiye edile • avenetler için İstanbul Halkevinc 
cekti. otuz bin, Kartal merkez sıhhi~·e· 

·danın süje veya objesini gösterir. 
l '(5) Ak: Bu manayı tayin ve 
. ifade eaer, tamamlar ve isimlen -
'dirir~ 

Şu halde manası, sahipliğin, a
mirliğin, efendiliğin herhangi bfr 

· ·obje ve süje üzerinde tatbik ve 
' icras1nm adı olur. 

KUMANDAN 

Kaciıköq Hale 
tiqatro,vnda 

Bu akşam sa2 

20,30 da 

Doıt Yunaniıtanm 

' t . \ 

l .. ~-... ~. ,it'>··, 
-·ı., .. .,. . 

. ) ./·- ..... ' . 
--~L~. - . 

U Al il l""\DCDCTI Kıymetli ArtiatJrrı aıu.aiaiılı..alilıll 

Öğrendiğimize göre, 1934 sene- sine beş yüz, diş tabipleri cemi -
si nisanmdıa.n bugüne kadar tas • yetine beş yüz, mülhakat kazala

' fiye erlilmiş bono miktarı üç mil- rmrn planlarının tanzimine üç bin 
yon lirayı geçn:emcktedir. beş yüz, mülhakat kazalaıınm e-

Tasfiycsi l?zm1 gelen c!aha altı lektrik teaisatma altı bin, idman 
milyon liralık bono vardır. cemiyetleri ittifakı !stanblıl mm. 

l\Iüfettislcrin tetkikleri devam takasına iki bin, kış sporlan tesi
etınektedir~ Sonra bu iş hakmda satma beş bin lira verilecektir. 

l\Ialiye Bakanlığına mufassal bir Milli Em'ik 

Fransızca Com.mandant diye 
yazıhı.n bu kelimeyi de ara~tıra -
lım. Bu sözün kumanda ve sipa -
riş etmek manalarına gelen com -

rapor vereceklerdir. 
Zozo Dalmaa ve Koanyotı::ın ıştıraY. Jc- Maliye Bakanlı~ınrn bu husus-

ÇARDAŞ FORSTIN ta ç0k yeni tedbirler alacağı umu. 

Finans Bakanlığı tarafından 
1stanbuldan başlanarak yurdun 
her yanındaki milli emlaka bu -
günkü ~craite göre hikiki kıymet 
takdir edildiğini yazmıştık. 

Fransız Tiyatrosunda yann akşam 
son defa luyor. 

Paraşul kuleleri ~~~~~~~~~~~~--

m an der' den çıkıyor. Latinceı=i ht11nbul Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 
·(Mandare) dir. Bunun başına 

"ortaklık,, demek olan "coın" kon ISay Cemalin 
rnu~tur. İspanyolcası Comandar' - • • 
dır. Commandant sipariş eden, c- cenaze merasımı 
mir veren ve binbaşı anlamlann- . Oda~ız t.:rr.u~i k~tibi .Bay .. Cemal' 

d ...:ı '"' d , • t' ·1 ·· · pn kısa hır hastalıgı muteakıp dun ge~c 
;:l\ıP". nıa'l are nın e ırnı onc:ı · 

1 

f . ld ~ d . .. . . ve at etmıı o ugunu erın tcc:surıer ı-

(1) (2) (3) (4) (5) (6) le bildiririz. 

Ai+am+an+ad+ar +-eğ Merhumun cenazesi bugün saat on 

'(t) Ağ: Kuvvet, kudret, bü - bir buçukta Te1v:~iye cam 'sinden kal
J'ftklftk, sa,,ipJfl< "~"'~...lilil>tir YC dırılarak Yahya dendi kabrine ddnolu 

an kırkt··. nacaktır. 
a u uı · Od ' h h" • C,) •• .. anuz mc; .ıumun ı:tı:-as:na urm=-
( - ) Anı: Ana kokun 111·ttrnsını ten 11 den 16 ya kadar kapalı buluna• 

tecessüm ve temessül ettirir. caktır. l 

Son hafta içerisinde Ankara. 
da yapılan para~üt tecrübeleri 
bi.iyiik ınuvafafkıyetle neticelen
c:iğinden bu tecrübelerin İstanbul 
ve fznıirde ele tekrarlanması ka
paraşütçülük ulm::il bir spor hali
ne getirilmek fr,tcnildi!f nden ya. 
pılan talimleı e daha fazla bir 
dikatle çalışılacak ,.e bunun için 
de Moskovada olduğu gibi muh
telif paraşüt meydanlarına para
~* h'lılelcri ~·aprlacaktır. Tecıii
helere yeni haşlıyan bu kuleler
den atlıyacaklardır. 

Evvelki gün Arkeoloji müzesi
ne, Bağdat köşküne ve Çinili kö§· 
ke kıymet konmuştu. Dün de Top. 
kapı saray ve müzesine kıymet 

takdir cdilmeğ-c ba~lanmıştır. 
Kıymet takdiri işinin bir ay 

kadar süreceği tahmin edilmek -
tedir. 

Ahçılık mektebi 
Memleketimizde ahçıhğın in. 

ki~af'r için lokantacılar cemiyetj 
bir ahsıhk mektebi açın·,·a karar 
vermiştir. Cemiyet idare heyeti 

Bakırköyde Çocu\c 
Esirgeme K urumuaclİ 
yan, Hasan Tahsin, Eşref, ~ 
munun senelik kongresi H.
tisi binasında yapılmıştır. 

Kongre reisliğine Şehit 
lisi üyelereinden Galip ı.ı:..ı""'• 

seçilmiş, senelik rapor o 
tur. Uyeler söz alarak bdl 
kitlerde bulunmuşlar, ve 1 
lm bütçesi ittifakla kabul e 
tir. 

Yeni idare heyetine 
Rauf Fehmi, Fevzi, p-..+•~• 
yan, Hasan Tahsn, Eşref, • 
Cevdet Ihsan seçilmişlerdit• 

Bakrrköyde ilk me1't' 
fakir cocukları koruma c 
nin ~ sene!ik kongresi d'ı,.. 
müzdeki pazar günü akŞS 
pılacaktır. Her iki kun~"._1 ~tllll 
tine 14 n1 art cumartesi aıcr""..JI 
kırköy Sümer Bank be'ı !' 
salonlar1nda bir balo ~eti 

önümüzdeki cuma günü 
rak bu meseleyi konu..~c~ 
çılacak mektep için ilk 
lara karar verecektit· ı-. 
müddeti üç sene olacak 0 

tepte hem ~aı k hem gart,,. 
yemekler tedris edilece....,...· 



yor.. 
'Yukaalli ı:esi~ meşhım 1aa • 

pis~y.i ve Al~ııu görlvcııam-
nuz. 
ı= :a .. :: c:eııe: = a.a 

""'zt~r c>n serleri d~ 
mf ekett~o 91kardl&a 

~ .... -4'!: 
~-!WB . 

Ji yeni bir tüle/ıı aalın almalıyım. 
- ~-~ ~.,., _,e ~ 

fV' fena mı? 
- Ha)'lr, ama büyiilı lıa.r~ 

tar oar_. itin,,.. .... ,._ 
- Epa+kf WJ w.~ !«" ~~ 

"4~-~1 

1 - Alimlere ~re diln~ ~ 
kıaç ı~e topra tiit~~? 

-Bir bç mibon 1ene. 

2 - Çinliler nasıl ~1 llbrlar,,? 

-~·-··· ·-3,- Antiıeptik ne- -.un .. ,,_..? 
-ıw-. 
"-- :J ..... UJs buJmıdı .... 
~ ~ VCj ~ IMM4QwJatiıl 

~~~= 
~......ne. 

5 - Hipokrat ~4ir ~~ q, ~ 
~pmqbr.? 

-En..,.Y-laeldaar,mllt-
_..en-el --~4' ~uıtar. 

YENi SORGULARIMlı 

1 - Kalp kina tarafından, 114 A• 

Qlall laıtfolunmuttur: uclao .nd
lfm- ....... çıktıilllf Zllft9e-e 

derllardtı 
2 - ""SWQın tahibt ya1m. etiftd.. 

die.. ...... "7hmiltir> 
S - mUet kuı,.i ~ IMtreca- ft 

ııe----~> 
·-·....ıı~n.clJo .... 

lan bç aenede gi~ 
s - .,_,,,.. camK ıa.r ....... 

,. '-! ıeneeft91ilıDllt:a" 

Dürkhap ıı·~~rt$ ~ 
40~ 

ra 

kolu Din~ 



--- d-KURUN 4 ŞUBAT 1936 

p O R GEL, 
Bize sor 

Kış Olimpiqadı Başlıyor 

Satışını arttırmak is· 
tersen acele et ve 
faydah fikirler ara. 

~AKIT!: 
PROPAGANDA BBR: -v·-

Kadınlar arasında beş bin metrelik dünya patinaj 
müsabakaları yapıldı. Yeni dünya rekorları var 

Bulamazsan 

Bir günde 700 def 
inip çıkanlar 

1 kuruşa 
37 sefer yapar 

mısınız? 
Bir it için Dördüncü Vakıf Ha 

runa ıidip bir kaç dakika uanaör 
beklemediiimi habrlayamıyorum. 
Dört asansör buraya ıelenler için 
kafi gelmiyor. 

Geçen ıün merak ettim ve a· 
sansörcüye ıordunı: 

- Günde kaç defa çıkıp ini
yor.sun böyle? 

Asansörcü Şerif, kendiıi de 

merak etmiı ve saymıf. Derhal 
cevap verdi:-

--

ICq olimpiyadının yapdactifı C arrriit'in '(Almanytida) görünüfii. [Muhtelif müsabakalann yapıla· 
yerler, tlajlara çılıJmak için alınan tertibat ayrı ayrı çizgilerle gösterilrr.cktetlir.] 

- Bir gün saydım. Her çık

tıkça itaret ettim. Aktam üstü i, 
bittikten ıonra saydım. Tam ye

di yüz defa çıkmıfım. 
Stokholm, 3 (A.A.) - Kadın ·ı 

lar arasında beş bin metrelik dün. 
JI. patinaj müsabakası yapılmış. 
tır. Neticeler şunlardır: 

1 - Finlandiyalı bay Sesche, 
10 dakika, 16,8 10 saniye • yeni 
dünya rekonı • 

2 ,..... Amerikalı Klein, 1 O da ki. 
h, 18 saniye yeni milli rekor. 

3 - Kitoni, 10 dlakika, 20,8/6 
aniye • bu da yeni milli rekor -
mır .• 

4 - Norveçli Lie, 10 dakika 1, 
1/10 saniye, • yeni milli rekor. -

5 - Kavami Mami, 10 dakika 
il, 1/'0 saniye, 

6 - Taki, 10 dakika, 54, 2[ 10. 

GARMIŞTE 

Garmiseh, 8 (A.A.) - Şiddet
li yajmura rağmen beynelmilel 
ltaJ.ak ile atlama müsabaka.lan 
Bibi yapılmıştır. 

Olimpiyadlarda elde edilmiş 

Dlan büyük atlama llÖ metredir. 
B1ı müsabakaya ait tasnif ı : 
1 - Icveçli Sven Erikson 80.81 

metre iıtifa. Kazandığı puvan: 
129.8.. 

2 - Norveçli Briger Ruu~ ir • 
t.ifa: 77.76, puan: 226.6 

8 - Amerikalı Yohan MikKel-
18D, irtifa: 76.78: puan: 216.5. 

4 - Norveçli Soermsen, irtifa: 
r/1.76, puan: 216.5. 

5 - Norveçli Siegmund Ruud, 
htifa: 71. 76, puan: 215.5. 

6 - Norveçli Sverre Holterud, 
htifa: 77.77, puan: 215. 

7 - Japnoyah Masaji lguro, 
irtifa: 73. 76, puan: 212.5. 

8 - Amerikalı Sverre Fredhe
mı, iıtifa: 72.76, puan: 210.1. 

9 - Kanadalı Sormod Mob -
racten, irtifa: 72. 76, kazanrdğı pu 
an: 210.1. 

10 - Amerikalı Ralph Henric
bon, iıtifa: 72.76, puan 208.8. 

11-Henri Valouen. 

DM BiR DONYA REKORU 

Kopenhag, 8 (A.A.) -15 ya. 
pıda Danimarkalı Raghnild Hne
ams :440 prda serbest yi.iııne dün 

ya rekorunu kırmış ve 5 dakika ( 
29 saniye ve 9/ 10 ile yeni bir re
kor kurmuştur. 

Kros kantri 
dan: 

İstanbul Kros kantri şampiyonası
nın ikinci müsabakasına 9-2-936 pa
zar günü saat on beşte Kadıköy Sta ~ 
dında başlanacaktır. 

2 - Müsabaka Fener stadında bir 
turla baştıyacak Kızıltoprak, Kalamış. 

Fenere kadar gidit ve ayni yoldan gele
rek stadyomda bir turla bitecektir. 

3 - Müsabaka takım koşusu oldu -
ğundan klüplerin listeleri verip numa
ralannı almak üzere 7-2-1936 cuma 
alqamı yediye kadar mıntaka merkezi· 
ne müracaat etmeleri tebliğ olunur. 

Yeni Eserler 

936 olimpiyadında 
lzmit sporcuları 

Bu hesap, Dördüncü Vakıf Ha

nına günde iki bin yedi yü:& ki

§İnin geldiğini ıöateriyordu. 
İzmit, '(Ozel) - 936 Berlin Şerife ıordum: 

olimpiyadına girmek için İzmit 
Akye§il Spor klübü acın ... -hiıt - Aflık - alJı'ortUD? 
nerji ile çahşyor. Bilhassa Roman .. ilk önce söylemek istemedi. 

ya turuna iştirak ederek dikkati Sonra cevap verdi: 

üzerine toplamış olan genç ve de- - Sekiz lira. 

ğerli bisikletçi Orhan, ekzersisle- Aylıiını, bir seferini kaça mal 

rine her gün muntazam bir şe - ettifini anlamak için ıormuıtum. 
kilde devam etmektedir. Eskiden Asansörcü Şerain ıekiz lira ________ ...;_ ____ _ 

beri tarihine büyük zaferler kay• aylıkla gü11de yedi yüz ıefer ya • latan bul 4 cU icra memurlutundaft• 

detmiş olan Ak. Yeşil sporun 936 parak çalııtığını anlatınca arka Yeminli üç ehli vukuf tarafından bl-
yılı olimpiyadında daha büyük bir daılara bir merak arız oldu: tünUne 4537 dört bin bet yüı ottu y.-
şeref kazanarak Türk sporculuğu- - Acaba bir ıeferi kaç kurut eli lira değer biçilen Boğuiçinde Tarab-
na bu şereften pay vereceğine mu- tutuyor? yada eski ikinci bostan yeni Beyoilll 
hakkak olarak bakabiliriz. caddesi ve Haci Vasil sokafmda esiri 

Fakat hesap pek kolay çıka • 127, 127 mükerrer ı 72 yeni 56, 5611, 1ı. 
cak gibi değildi. Uzun mür.aka 1111 No. lu takdiri kıymet raporuna af 

Sallh Zeki Aktayın yeni plardan ıonra fU netice alındı: re 10564 metre murabbaı alanında ~ 
~ıkan bir tllr kltabt Şerif bir yılda 255,500 ıefer risinde incir ve sair meyva ağaçlan 

Düşkünler p J N A R yapmaktadır. Ayda ıekiz lira al- lunan bahçeli, kısmen kA~ir laçep.. 
Değerli yazıcılarımızdan Sadri E • d w ·· ld 96 ı· 1 şap içi ve dıJı yağlı boya elektrik l 

ıgına ıore yı a ıra para a · koa tesisatını havı· zeminle bı"r'".!te lllill 
tem'in "DüJkünler,, adındaki eseri Re- "Atk kasidesi,, makta h f · O 0367 k UA ~ 
.imll. Ay baımıevı· tarafından basıla • K l" d · ··ks k b" . ve · er ae erı ' u - kath ve aync~ · bahçeıiri.di zemi.İ.~ uvvet ı, enn ve yu e ır tıir ki- .1_ ktad y · Ş "f b" rufa çuuua ır. anı en , ır ta iki odaıı bulunan pancurlu kxt.k c1a • 
rak satıp çıkanlmıştır. 207 sahife tu • tabı olan "Pınar" bir aşkı anlatan el • "' 
tan bu eser hayatın doğru Ve Canlı .ah• 1. ..ril kl"l kurup 37 ıefer yapmaktadır. iremizce açık arttrtmaya çıkanlımt oftll 

ı ıu e ve yepyeni ıe ı e ruhlara gü • 
nelerini, muhtelif yaşta, yaradılııta, zelliğin sırnnr döken bir eserdir. Eski • • • prtnameıi l3-3-936 cUnUnden iti,... 
ahliktaki insan tiplerinin en ince nokta· aarrlann ilihi ve efsanevi atklanm ha- latanbulda her eanafm bir ce- haren herkesin carmesine açık bultdl .. 
lanna kadar araıtrran, tahlil ed,n, ya - tırlatan 0 uzak Uemleri gözlerimizde dunılarak 23-3-936 tarihine · nıtll • 
ıatan bir eserdir. canlandıran bu kasideler sade ve sami- miyeti vardır. BilmiyOl'UDI, aca- yan pazartesi cnnn iaat 14 deiı 16 1'. 

Muharriri bu eserini §Öyle takdim e- mt bir lisanın yeni ve aııi bir san'atm ba aaamörcüler esnaf delil mi - kadar daireıiıb~ aatı~c:aktır .. 'A~ 
diyor: ruh sesleri halindedir. Clirler?. Şerif bana, .!ll&lll6rcü .. ya girmek için % 7,5 pey üçftı .~ 

"Dütkünler, tanzimatın ortaya attı • Edebiyatımızı cihan edebiyatile blr _ lerin çok acıklı halleri olduiun • mllU bir banbnm teminat mektubtiıa" 
ğı takma, uydurma aristokrasinin otop- Jeıtiren bu kitap yalnız atka ve güıel. dan bahsetti. Kendiainin sene yatırmak llnn1dır. Birİlmıit verti bt _. 
si masasından alınmıı fotoğraflandrr.,, liğe örülmilf bir çelenktir. iyi para aldıiını, bundan daha az tediye rillumlarile vakıf icareai ~~ 
Bu enteresan eseri edebiyat ilemine ha- -------------- paraya çalıtanlar olduiunu, asan- ~re aiftir. !1rttrrıiı~~ . c~yi't me~~ 
raretle tavsiye ederiz. L KISA HABER L • R ı .. ..1 . d b" • et bawl bıçilen değenn % 75 ıı bwunmadılı 

Yarımay ~ aoburcl u ennl e ıhrakcelmıy e. • ı ı dlrde en son arttıranın taahhlldil ~ • 
unma arı ve armı ııtıye . d kalın k .. 15 -''" d# * Ankaradan ıehrimize gelen tapu b"I I . . . d l nn e a uzere artınna •-· ~ 

Uç renkli bir .kapak içinde bol renk- müfettişi Fahri muamelitm alir'atle ne- ı me ennın yerın e o acaiım ha uzatılarak 7-4-936 tarihine ,_...... 
1i resimlerle Yanm Ayın 24 üncü aa- ıöyledi ' · ... -
yıaı çıkrruıtır. Bu sayısı ile birinci ya _ ticelendirilmeıi itile meıgul olmaktadır. · lıyan satı günü ayni yer ve ayni .,, 

Tapu mumelitının ağır giditi gayrı· mü lıtanbulda en çok aza toplaya· satılacak ve bu sefer en Çok atttıtall8 
ımr doldurmuş olan .. Yanm Ay" a u • ~ 
zun ömürler temenni ederiz. badillerin bono fiyatlan üzerine tesir bilec~~ ~~miyetlerd~n birinin de hale olunacaktı~. 200~ .sayıl~ · kan_,; 

ettiği iddia edilmektedir. aaanıorculer olacagı ıüpbeıizdir. 126 ncı maddesı mucıbıhce ıp«>tek '" ~ 
Ünite/e1e göre resim • Silrp Agop mezarlığının belediyeye------------- bi alacaklılarla diğer •alakadarlarısı ~ 

ve el işleri geçmesi Uzerine mezarlığın tramvay değfttirilmeaine dair hazırlanan proje- tifak hakkı aahip~erinin gayri ıne .,, 
caddesine bakan t f ndaki ga • üzerindeki .haklarını huıuaile fail _ İzmir kız öğretmen okulu ıerim öğ• ara 1 raJm ar· de "zabitlerle askeri memurlardan te • • -

retmeni Celil özelin ilk okulların müf- kaamdaki binalar da mezarlığa ait ad • kaüt olanlar Uç ıene zam alırlar,, fık • masrafa dair bulµnap iddialarını ~!..M 
rcdat programlanna uygun olarak ter- dedilerek mühürlenmiştir. Bu binalar raaındaki hükümden subaylarla ukeri bet evrakile birlikte . ve 20 ıUJı ·~ 
tip ettiği bir kitaptır. Bütün ilk okul yakında kiraya verilecektir. memurlann ve vefatlan halinde dul ve daire.miz.e bildi.nne~eri lbrm olup ~ -
8ğretmenlerine tavsiye ederiz. • Adapazan köy ve kaaabalaR ara - yetimlerinin de istifade ettirilmeleri im halde haktan tapu aicillerile sabit • 

ımda telefon mükalemelerinin teaisisıe. ldnr dilıünülmektedir. madıkça aatrı beledinin paylq~,J 
ıilr'atle çalıplmaktadrr. Şimdiye kadar UMAN TARiFESi - Liman tari- anda hariÇ bhrlar.·Dw cenit bPF ~ 
Hendek, DUzce ile Bolu arasında mu • fe komiıyonu yarm uat on birde De- dinmek iatfyealerin · 935/249 dOtY',.:. 

Yiiz bir keyk 
Şehrazat tarfmdan yazılan bu ki • 

tabı okuyuculanmıza tavsiye ederiz. 
Fiyatı otuz kuruştur. 

havere imkanı elde edilmiştir. niz ticaret mUdürlüiUnde Bay M'uhıi • ~ile dairemize m~c:at etmt1cri 
* Askeri ve mülki tekaUtkanununun nin bafkanhlında te>P,Jamcaktır. olunur. (V. No. 13218l 



Geçencle bu •ayılalarımızdan birinde Berlinin "Slıala,, aalaneain • 
\deki "yeni yıl çılgınlığı,, programından ba/uetmiftilı. Damözler, 
yıldızları göateren groteak maakei erle aahneye plumlm11larclı- O 
zaman koydafamuz re.imde Adele Zandrolıla Greta Garbo, Hana 
Albera, T eo Lingen, Klere Valdol felrillendirilmiflercli. Yaka
ndaki re.imde de Georg Alelısandr, Radoll Forder ve Klarlı 
Geybl görünüyorlar. Daha doğrum onlann malrelerini IOflyan 
kızlar! Bu revü namaTaaı o kadar alaka ayandırm11tır, iri yalıında 
çevrilecek bir :.4lman 'lilmincle yer tutacaktır. 

Ydclwann en becl6alatı, ıiin• 
ıe lauret ~eken Ecloina Bataıa 
hatalanmaılan eovellıi bir pom. 

- Dolıun tipte yılclularclan Pavla V ueli E d v i na B·ut 

dmn uap merkezini bommt. banıp et. 
mitti. Doktor. Wıuı, kızım lasilterede 
kaldlklan Mkiz aybk zanwmn 80ll ay. 
larmda HYJ'U' ' Jıuta aandaJ,.....Ü 

Haydparlcta sez.._ sezclire, azar azal' 

ıünet ıııima ahttmnillı denedi. Noel
den biraz enel a,..klanm .,.. kollanm 
oynatabilen yıldız için. SÜDeft taham • 
mül edilmez bir kiı!Nı obmıktan lııir de
receye kadar çdamı pnydi. Sunanla 
berüer, Miıhütün iJilett6ilmeai içia 
Kontinente sötüriilmeü lblm pldi. it· 
te timdi Viyanacla iyilepne aaftıaıma 

girmİf bulunu,.or. Gün sinden İyİlef • 

mededir Ye yalaacla ac:ddı Y&Ziyetind• 
bmunile kurtulacaiı umuluyor. 

ltoria Karlolan lıorlnınç 
rruıJr,ajlı çehre.i ! 

,~~•ııttayn,, I Bu çok muvaffak 1 

S ~ henüz hafızalardan silin • 
te.ı 

0 
°1- ıerektir. Çok rağbet gö • 

"la..:~ libnden 10nra, "Frankqtaynin 

~· diye, batka bir film daha Yf· "Sr. Bu mabut film, bu hafta 
' • linemaamın programına a -

~c:a sözlü olan bu "Frankent$u llitlnhıı., filmini Ceymı Hol. 
~ ~bir reji ile ortaya koymuıtur. 
~lor batta olmak tlzere E1za 
~ 0'11"~ kolin Klayf, Valeri Hobıon, 
~ ~or, Emeıt Teıiger ve E . E. 
le ""1.~deld korku havaımı kuvvet-

·> -~orlar. Fakat ...•. 
11._1....'lrtt. birin· • . b' 'k' ••• 
~~ d .. ~_ •• ~-~nın ır ı ıncısını ya -
~. Ge.li'fUUilc cöıtermek, çok zor -
~ lllfh...reji ve temıil iyi, tikin ae • 
~-uıı bir kıammda ille filmin 
Ş ı.,,,!""una ayak uydurmuftUr. 

te bar Çofu, •talı yubn ora -
...._._.... ~ mahiyetindedir. Ve bf. 

.~ı si için, bu bir kusurdur 

~~ en delifilc cihet, er • 
&. ~ ~ Jaratdmasrdır. Bu diti
~. lfe ter nıilkemmet temsil e-

hzzk, ki pek az cörilniiyor l 

Karanlıkta, Yüzü Peçeli, Güneşe 
Hasret Çeken Bir Yıldız/. 

Filmi! 
Edvina But, ıon yıllarda sinema yd

dDlan araıında en bedl>ahtı aayıbyor. 
Ve hakikaten de öyledir. Çünkü, ıü • 
Def ziyaıı bayatı için n tehlike tq • 
kil ettijinden, adeta mezar karanlıiın· 
da ömür tüketiyor. Karanhk bir odada, 
yahut yüzünde daima siyah ve kalın bir 

örtü bulundufu halele ... yqıyor.t 

Pavla Veseli, kıa bir zamanda hay
li töhret edindi. tıtanbulda da beye -
nilen bu Alman yıldızın Almanca .az • 
lü bir filmini bu hafta "Melek" sine • 
masında gördük. Burada "Yaralı Kuf,, 

Bunun sebebi, Afrika ormanlannda ismi altında gösterilen bu film, sade bu 
"Tüccar Hom" filmini çevirdiii ura · yıldızın iyi bir tilmi olmakla kalmıyor. da kapbjı hutabkbr. Yıldız, aiinet zi-

Ayni zamanda, bu m~vaimde cöıteri • ~ kaçnunaiı icap ettiren lla pek 
len filmlerin de en iyilerinden biridir. 

prip ve çok tehlikeli hastahiı tam al • 
1922 yılında, Viyanada iktısadi buh· b yıldanberi çekiyor. Bir hutabk mıl'. 

ran zamanında ıpekülisyonla iflis e • Ha)'IJ'!. Hatta, bir kaç hastalık birden!. 
den bir banker, .... bir çoklan gibi mai- Bazı doktorlar, bu yıldızda yalnız Af. 
ıet vasıtası olan iradını kaybeden bir rib ormanlarmda kapbjı butahiın 
anne,.. onu sefaletten kurtarmak iıti - deiil, ilandan batka dokuz butahiın 
yen bir genç kızın mücadelesi,... filıu • da yıprabcı tesir denediiini ortaya at • 
deki mevzuun anahattmı tqkil ediyor. mıtlan:br. Ve bir çok doktor, hastaya 
Bu mevzuun ıenaryoau ıyı, kuvvetli 11 • • t 

başka batkı tedavi u:ı~ en tavııye e • 
yazılmıt ve cerek reji, gerek temsil çok mitler, nihayet Viyanadaki bir müte • 

metodunda tekaif ederek, ydclm tecla • 
viye siritmittir. yeni teclaYi, mmbet 
netice venneie bqlamıfbr. Arbk Ecl • 
vina But için iyi luıberler YeİiliJ'OI'. Bir 
arkadqı "Mezar karanbimclan pvq 
yavq kurtuluyor., diye, onun iyilepne
fe yüz tuttufunu mijclelemiftir. 

Edvina But, seçen mayııta K.alifor -
niyah bir doktor olan babası Dr. Vud
rufla birlikte 7,000 millik bir M)'llbatten 
ıonra lnptenye plmİfti. Bütün bu 
mesafeyi bir aediye üzerinde pçirmif
ti. lngilerede Liverpolcle yedi hafta 
müddetle "Sıcak manleketler butalık
lan., butanesinde tedavi sörmüıtü. 
Ondan sonra da yüzü örtülü yıldız, ba
baıile birlikte tehir tehir clolapmfb. 
Bahaıı, kızının tedavi.i için b91vunna
dık yer bırakmamıt, ona tifa temini 
makaadile uiratmıf, batta meslefinden 
vazgeçmİtti. Huta aandalyumda, aed
ye ile seyahati 

Ecl.U.. But, sittiii her yerde oldu • 
iu sibi Viyanacla da nmhafızlannın •ı· 
)q nezareti altındadır. Misafir kabul et-

meai yuakbr. Karanlıkta geçirdiii tim. 
diki nekahat devresinde, çocuklara 

mahıuı bir kitap yazıyor. Hem doktor 
olan, laem de ariada unda tür Yuallı 
bal.umclaa nunn deni alıyor. 

San'at yolunda çalıprken çok acı • 
nacak lııir bale ufra:ran lla .... •at kur • 
bam yıldız, sersi J'aftf yant keneli • 

ıine ıeliyona ela. h•üz ....._tçe yQ. 

rüyemiyor. Hili, kmdiaine eza ver• 
mit olan ıünıete hasret!. -

"Her ıey yolunda,, filminde oynıyan 
Greya Bradley, psikoloji meraklıaıdır. 
ltiltphanesi, bu derin mevzuda yazılmıt 

kavrayıflı, çok canlı olmuıtur. hasna, bütün bu uıulleri kendi tedavi 
Vak'anın ikinci safhaaına bir aık ma ---~------_ ... ___ .._ .... ...., ____ __._ ........ __ _. ___________ ................ ---: 

cerası da bnpyor. Ve bir takım kom - i c b v • • A ld f 
Afrikanın kızgm süneti. zualh yd- eserlerle doludur. 

:1:;:~:~~,,:. ~!~~;: Con il ertin asıyetnamesı çı ı. 
li bir adamın himayesini kabul edıyor. 
Zevahirin fÜpbeler uyandırıcı olu!una 
rağmen. iffetinden hiç bir ftdakarlık 
yapmadan..... hatta, ıon aynlışlanna 
kadar bir öpücük bile vermeden ı. Ve 
nihayet sevdiği erkekle evleniyor. 

Gerçi istisnai vaziyetler olabilirı~ 
de, mevzuun bu ikinci safhasındakı 
"Karıılıkıız himaye,. vaziyetine,~ he~e 
bu asttda _ "reel.. diyebilmek ıçın bı
raz cesur olmak lizımdır. Bu ihtirazi 
kaydi koymakla beraber, haydi o cesa· 

reti de göıterelim 1 
Mevzudaki ikinci ufhaya dokunuıu 

bu kadarcıkla eeçiıtirdikten aonra, film 
h kkındaki hllkmilmibUn toptan olarak 

a Çünkü lehte olduğunu tekrarlıyoruz. 
dimağa ve duyguya sesleniyor, iyi oy

"ti nanıyor, iyi ortaya konuluyor. Esas ı • 
barile vaziyet böyle oldutuna göre de ... 

Filine '8rla ve mi.bile kattlmaıımn 

heaph ve resimlerin temiz olduğunu 

da notederdc, b\I filmi g8ren bir çok 

seyircinin fiiyle diyecelderini tahmin 

ediyorus: "Bu film, blıi tatmin ediyor 

doğruıu ! Bir çok defa oldutu gibi al· 

datılmayıp, biç olmuaa verdifimiz pa

ranın mubbilinde bir değer bulduğu • 
muza memnunuz. Artık sinema tirket -

Jerinln bof, manaaz mevzulardan ay -
nhp Myle clOfUndUren, hayatı canaık -
madan anlatan filmlere yer vermeleri, 
hayra allmettir. Temenni olunur, ki bu 
çıtınn arkası keailmeabi !., 

Geçende Beverli Hilatle1ıi eolntle kalp haatalığıncltın ölen Can Cilbatin oaaiyefname8İ aç~mq, 
Nroefinin mühim bir kıamını dördüncü kardı olan Vörcinya Bnıaa bıraktıiı. anlaıılmqtır. Con Cilbert 
illı lıaruı Oliv Bürvelle 1911 de evlenmiftir. 1922 ele bofanmqtır ikinci karın lAtıU Coyla 192J 
Martıncla evlenmiftir. 1924 Ağaatoaında botanm11tır. Upncü karın /na Klerle 1929 Mayuında evlen
miftir. 1932 Afrıatonında botanmııtır. Dördüncü karın Vörcinya Bruala da 1932 Afrı•toaanda evlen
mİftİr. 1934 MaymnJa bofanm11tır. ikinci karınnclan Jnr lnzı ve dördüncü lıarurnclan bir ofla olmalı 
üere iJıi çocafrı vardır. Con Cilbert, ilk lıaruı ile evlendifi zaman "Mu'aclam. Hem sonAa clerece
tle • ikinci lıarm ile evlencliği zaman "lıt• halrilıi aaaılet,, İİfİİllCÜ lıaruı ile evlenclifi zaman ''Ben 

,, ' ' b. tliinyamn en bahtiyar adamıyım,, clörclüncü karın ile eolenclifi zaman ela "Ben ma at ır 
iztlivacan nrnnr buldum,, clemifti. Ve bütün bu sözlerine rafmen bu clört kaclınclan da aynlm11tır. Ne 
aaaclet! Raimde tol lıenarcla mira•a konan Vörclnya Bruaun bir pozuna ve yanında da ayni yıldızı 
evli lnılanclalılan nracla Con Cilbertle beraber plajcla görü)'Of'aunm ! · 
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ilk HUllİI IİI c~==!=~=~~~c~=~=~==J 1 
M-te asSıs amele 

Şekip ne tuhaf tabiatte bir 
genç olarak yetişiyordu? Ne ba • 
bası böyle çekingen tavırlı bir in
sandı, ne de annesi bu derece so
luk, silik bir kadm!- Olsa olsa 
onu hayati böyle JaPDUI; bir kö. 
şeye atıhnıı mevkii ona bu çekin
gen ruhu 1Şı'amqtı, 

tpek bilceii; • QDa sessizliği için 
bu isim verilmi(ti. • Ken<I. için li
zım olan; kendi için yagıJ.811 ve 
yaıyacak olan bir ilemdi. Du~ 
larma kadar yükselmesinden bile 
korktuğu heves ve emellerinin 
kimse de farkında dejildi ya za· 
ten!.. 

Galiba y~ babam vardı. 
Lakin bunun ne demek olduğunu 
kendisi de pek tahlil edEmiyordu. 
Renksiz bir sızı halinde annesi -
nm yokluğnnu duyduğu sıralarda 
b&ha.smı da. düşünmesi lazım gel
diğini idrake varırdı. .. 

Evin güriiltülü, boğucu muhiti 
içinde gerçe kendisini bir gölge 
halinde serinliğine almak istiyen 
bir "Anne anne,, mefhumu oldu
ğunu hisediyordu. Lakin bu öyle 
kuvvetsiz, hükümsüz bir hami i -
diki .. 

Onun S{ğmdığı bir tek şey var
dı: Bazı yüksek smı:ft.aki komşu 
çocuklaı'IDdBn ödünç alınmış yır. 
trk sayfalr dağınık kitaplar; çe • 
Jimsiz ruhu gibi, çapraşık bir in· 
tizamsızlrktaki deftercikler. 

Lakin o, bu kitaplardan, sarar
mış defterlerinden de kendine 
pek bir şeyler ilfı ve edildiğini yal
nızken bile iddia edemiyordu. 

Şekip Jrlnnisini 'Siiri.iyordu. Yir
misini sürmek ! Omrün düşünüle-
cek bir çağıdu .. 

l.Akin Şekibin ömründe bu 
böylg olmamıştı ki.. Şimdi çekin
genliti onu ezdireeek kadar 
kuvvetli değjldi. Fakat hali ko . 
nuşan Şekip başka; yazdığı bir 
ya·.ıınm sayfalannda yaşıyan Şe • 
kip pek başka idi .. 

Bu senelerd~ pamuk işlerile 
uğraşan bir tüccann oğlu olan bir 
arkada.jwm eğlenceli toplantıları 
Şekibin hayatında en büyük tesir
leri yapmıştır. 

Bu eve gitmeğe başlamasından 
sonra Şelibin rubımda uyanmak 
iaticJadmr ı&teıu bazı tarafların 
harekete l"'tiii, yavaş YB'Y&I ay
dınlıja _.. görii)iir. 

Yan §llJRRız bir laalde geçen 
bu ~li gün1er bir yarma se-
1lQİ doldmmaımştr, ki Şekibiıa, 
pek derinlerde uımtulırıU§ kalbin
ae de aa bir iirper.İfİa kmlcımı 
yandı. 

Bir tesadüfle itte onun ömrii 
de ve bu YIJll'UDUI merhalenin çap 
ra.,ıkş yollarmda amclelemişti .. 

• • • 
Bu kalp ajılSDlll da Şekipte 

bir ... eti uıdı. O yalnız iç • 
leni;yor; Jiilideniıı ıpkh göderi 
karşamda ruhwnm bir iç alemine 
açıldığını duyuyordu ... Bu, el ile 
tutulamıyacak bir duygu kümesi 

Yuan: "L 8-Wl" 

Hayat bir kozanın içi gibidir. 
O çelimsiz, pwnk kurt. Şimdi 

kanatlarında semalan aşmak kuv 
vetini bulan bir kelebek olmuş -
tur. Sessiz, sedasız bir yürüyii§ 

ISTANBUL - Muhtelif pliklar. 19 
haberler. 19,15 operet musikisi. PWc. 
20 viyolonsel solo. Stüdyo un'atkirla· 
nmız tarafından 20,30 stüdyo cu tan
go ve orkestra gruptan. 21,30 '°° ha • 
herler. Saat 22 den sonra anadolu ajan
llDID ıuetclcre mahsus havadis servisi 
Ycdleccktfr. 

nasıl yetişebilir. 

Şekibi genç denecek bir yaşta b .-----------.ı 
kikate.n parlak bir mevkiie getir-
mişti BORSA 

Eski .bir ustabaşı 
dfi üncelerini anlat 

3-2-939 

Dansederken hemen hiç biqey -...t .., :rlldr&...,. ....... ese. 
konuşmam.....!ardı. Jülicleııiıı goz- • ...... • ,. ın•. B·tz=h• 

-ar .... u .. a.--. .... ft1atlıln •• 
lerinde gene o eski günlerdeki kı. ıı----~-.;....___;.~----11 
vılcımlar ışıklamyorclı. Şekip içi. P A R A L A R 

•1.-dra 616 •Viyana 2j-ne gelen bir sızıyı bili diri biri& 
kisarm mukavemetile yenmeğe 
uğraşıyordu. 

Bu akşam ne garip bir tesadüf 
onlan karşılaştırmıştı. Şekip bir 
buçuk ay mezuniyetle tstanbula 
gelmişti. 

Davet edildiği bir baloda, bu 

•Nevyortr 124.-
•Parla ısı.-
*Mlllno tl>5 -
*Brükael 83. -
• Atlna :!! -
•Cenevre 816 -
•Sotya ~"'-* Amsterdam SB - • 
•Prağ tlb -
•Stokbolm 82 -

•Jfadrtd 17.-
*Berlln IJ2-
* Varşova :!4 -
* Budapeşte ~-

* Bilkreş lB. -
*Belgrad M-
•Yokobama M-
*Altın U!S -
*Banknot 284 -

kadar sene sonra, tekrar Jülideye •----Ç-E_K_L_E_R 

rast.geleceğini hiç ummamıştı. Kar 
şdaşma iki taraf için de tabii gö
ıündü. Lakin o esnada iç alemle
ri ta.mami1e zavahirin zıddına bir 
karışıklıkta idiler. 

Jülide şimdi duldu. Bir iki keli 
me ile bu eski gençlik arkadaşına 
geçen günleri hülasa ediverdi. 

Şekip kendisine hitap eden, 
ateşi sönmemiş dudakların düne 
nazaran nasıl bir şekle girdiğine, 
kırpışan göz bebeklerindeki ken· 
disine ait tahavvüle istikrahla şa
şı:yordu ... 

• Londra ~:21.00 * Viyana 4 ~ 
* Nevyork O 8060 * l4adrld 6 8;1.90 
*Parla 12 06 * Berltn 1 9M 
* lıfillno u oa~n * Varşova 4 212ö 
• Br11kaeı 4- 72M • Budape§le 41'>1 
• Atina M 2o:l!'> * Bükret ıos 2456 
* Cenene ~ 4460 * Belgrad 84 $W7 
* Sofya tS4 4800 • Yokohama 2 71>M 
* Anuıterdam 117 4{) * .Moskova 1087 7:'> 
* Prat Hl.1886 * Stokholm B 1287 

ESHAM 
L, Bankam il 60 Tramvay \ı 00 
Anadolu 10.~ "Çimento tO 40 
He 2 W Ünyon Del.- U 00 
Şir Hayriy 1600:) Şark Del. UOO 

*Merkez Bank~ Balya O 00 
u. Sigorta 00 Şark m. ecza O 00 
Ponommıtı 100 Teletou O 00 

F abrikalanmıaduı iJi raDll • 
man alahilmek ~ •ütehe• .. a
ınele kallandmuı fikri ileri aüriil
miiftii. Bunaa üzerine mütel.1111 

amelenin oaad yetqebilec:eti meT· 

zuu etrafında bir anket açmqtık 
Y ddızda lhlamur cacldeainde K. 
sap sokaimda 9 numarab eYcle 
Sadullah H•Ucacı ojlu imzaaile 
aldıiumz mektupta denili1.or ki: 

''Endüstride mütehas.sıs işçi ye· 
tiştirmek meselesi en başta gelir. 
Randman }Wtü olduktan sonra ne 
beklenir. Bir fidan bile hiuıaye &

dilirse yetişir.. Mütehassıs amele 
de böyle... Mütehassıs denilince 
gözünü kapa~p süraUe, emniyet
le iyi iş çıkarabilen ve endüstri . 
nin her sahasında taaJluku mut -
lak olan, mekanik, fizik, şimi, ri . 
yaziye gibi o endüsri~e ait bulu . 
nan malfunat ile mücehhez, ~e
bi lisanına vakıf, terakkiyatı ta • 
kib ku<h-etini ve hevesini haiz olan 
ustalar demektir. 

BiLde bu ihtisasa kıyasen var· 
hklann derin ve güç bir süzgeç: . 
ten geçirilmediğini, kiminin hak. 

Sabaha karşı büfeden gözleri letlkrazler Tahvlller sız parlamış, ve kiminin talihsiz -
pek mahmur ay.rılan Jülide, Şe - * ı933 T.Bor. ı ıu 00 EJektrtk uo.oo Iiğme kurban olmuş olduğunu gö-
k. b. k 1 1 k b. ta * " " " II• 22 2!> Tramvay l:l1.'7U .. '·J . fi .J- ka-l ın o una ası ara ıraz ra- .. .. .. m 21 ~ Rıhtım t!OO nıyoııım . .1' ütehassıs, hır ıuan 
şada hava almak istediğini söy - ı.Wc.DahlllI ııt-:ıo Anadolu ı t260 <tar bile hfuiaye edilmiy~ dem~ 
lemi§t.i. 6liıilr.alt:' ~ ~ ~ ft.1'0 istyiörttn\. 

192! A .M 1000 Anadolu m 140 
Yıldızlı bir sema altında yap - ,.. s. Erzurum ti.) 1~ r. MUm9Slı A ~sa Endüstri planımızın başlangı . 

yalnızdılar. Genç kadın Şekibi cmda böyle bir hataya düşül,me -
palmiye saksılan arkasındaki şez- ınesi için bir kaç '"u·Iığm derin 
longa sürükledi. Sıcak avuçlann- Takvim 4 5futat ~~ bir süzgeçten geçirilmesi ve ha -
da Şe.kibin ellerini sıkarak onu =::;::::::s======tl 0 Zilkade 1 ı Zilkade kiki mütehassısların iş başına ge-
yanma çekti. aUD cSotufU 7 os 7,07 çirilmesine im.kin hasıl olması, 

Şekip geçen her dakika ile uan bab§J t 7,9.9 ı1.3o müracaatlarının tetkiki için de 
d SallU nama&I 6 1 s 6 ı fi 

aha fazla yaralandığını his.5edi- oaıe aaması l2 2S 12 28 ~ir iş bürosunun teessüsü lazım . 
yordu. Bu kadın, o dünkü genç UWıdl namazı ıs,11 ıs,12 dır. 

kız mıydl; kendisini redd~den, ~::On::_,azı :~·~ !~·g? Size bir misal arzederek bu lü 
kahkahalarla reddeden genç kız!. Irmak s,26 5 26 zumu kısaca anlatnuş olacağım: 

Ne kadar zamandır burada idi- Yılın geçen ctın&ert 35 Ş6 Ben altını§ yaşındayım; fakat 
l ? Şeki ·ı Yılın kalan ıtınıert 331 330 
er. p içine çevn miş bir te- dinç, çalışa.bilir ve iyi öğretebilir. 

fekküre dalmış, yanmda\ti kadın~ mütehassıs bir fotogravörüm. On 
dan habersizdi. ~----------'\ senede.nberi vaki müracaatlaruna 

Bir aralık kucağına yaslanan Kı•tap Al 1 rağmen bir müe~seye kaynlma· 
sıcak bir ağırlığın tesirile aa dü- • dıın. Sebebi ise çekememezliktir. 
şiDeelerinden ayrıldı. 

Bilgim J\ vrupa tahsilidir. 
be ve mümaresem de otus ......-: ...... 
t.ir,. Türkiyedeki tahsilim • 
tahsilinden fazla, ali 
dir. 

Müteh&SIQ amele Y'eulAll!J 
için Avrupa tahsili li:wnds 
ve endüstri tabın; için A 
gönderilecek olaulamı een~ 
bilinesi, tahsilden 80Jll'& 

memlekeUerinde talJtl'l-&a&aıtl~ 
yapması, bunlarm etaj .n--._~ 
leri ınüesseseleriD noksan 
lith miieEeseler anuPDdaD 
memeai lkuıullr:; bir de 
müesseaeletiııde §ÖJle ~ 
tahsil ve tec:riibe gijnn.it 
memleketimizde birden şef 
yetine getirilmemelidir. ~,

bunların yetiştirecekleri ç 
işçilik itibarile kendilerilldeft 
ha aşağı kıymette olur. 

1•kip - isviçf e 
hcar~I anhıımo~ı 

Türkiye - lsv~e ticaret. .-.aı 
masr bir yıl dah8 uzatılmaftırı 

Türkiye • İsveç ticaret ~ 
ınası da umtıhmştır. 

BelFjlt.a tiftit. o,.lqc 

Jülide kollannı genç adamın 
boynuna dolamıt, yüz;ünü ona yak 
laştırarak: "Şekip o giiDJeri Jaşa.. 
mak istiyorum; ben seninim Şe.. 
kip,, diyordu. 

lstanbul Milli Em'ik · Müdüdüğüadea: 

· Genç adam hırçın bir Da.re • 
ketle içinden bir geyin mzlapp 
koptuğunu hisaetti. Bu sörılerle, ti 
o günlere dönmii1, diinki ka11,a -
ıuk, lwb•ri Şekip oJmuPu. 

Cinı ve mevkii 

Mecidiye köy:i,iode belediyeM ait arui ile vo etrafı du· 
Yarla çevrilmit KJ.atluk denileıı yer JtDtQda.: ...cı. 12 ~l -
No. lı 1823,30 metre mura'-' uaa (bclMt- •b'e ..,Ma.l 

Büyükadada Yalı mahalleıinin Çınar ıckaitnda 18 ack. 
5 parael, 37 kapı No. Lı 41 metre m urab'baında ananın yan 
payı toptan 

Bir tiksinti ile genç kadmm 
kollannı boynuadan ayırmağa ça.. 
hşan.k, :yorgua bir sesle: "Geçti 
Jülide,. geçti; senden beklediğim 
şeyler de, o günlerin kahramanla.. 
rı da mazide kaldı,, diye fısılda -
eh ... 

~ l 
Aksaray da eski Murat pap, ye ai ~ HiiMJİD ~ ı· 

~I mahallesinin imam sokağında es.ki-., yeni~.ı~~,~~ ~.q 
oda. iki~ matbab, bodrumu muhtevi ve ~İnen: eıanrra, ·ıt~ 
kuyuıu buhıı1&n evi.a tamamı ~ ı 

Hoca pa,adıa Kaı~ ~tin ~ ••b•Ue~ QdMt- ~a); 
niye cadesinde 32 ada, 18 PJMael Y t: 20 kapı No. b diiklc;re 'iıle 

idi ve böyle kalmağa mahkUındu. •--Z-A_Y_f __ -9-35.....,/3_6_yılı __ tn_la_tı_p_D_er-ll-e-

Şekip gecelen yatağında sa - ri devam karnesini kaybettiğimden ye
atlerce bunu diişiinüy:or; bu bir niaini alacağım. Eskieinin hükmO yok
kiinat kadar güzel ktzı kendine tur. Yiiktek um...w... sa A~ 

Yeni çıkan, taniyeyc değer Türk 30 da bir "'9Jt ~Ilı 
ve yabancı dillerdeki eserleri "Ki;. \ 

tap ve Kitapçlhk"' mecmua~ bu- Şehremininde Y eai ba~ Arpa ~ni mahallesinill · l 

bir türlü layık ıöremiyordu. Bu•----~-----
düşünceli, iztiıabk günler bir ka
biis haliade, ~u, kahredici 
l>ir haWe geçti. 

Niltıayet bir gün şUibin nıiite. 
ıeddil ditdaklan, talihsiz kulakla. 
nna o pek acı kahkahalan da du· 
yurmağa sebeP. oldu ... 

Doktor 

Hüseyin U$man 
s.ı.k Hatelri had=aeıi .w.i1iJe 

• üttanm 
LAJıeli Latüt apar11mam ~ 4 - 7 e 

kadar telefon: 22459 

Juraunuı. Htt ayua birinde n on be· Köprü batı cadde.inde 2 No. h mkt Hırkai ıerif A~ker\i~ ~l! 
pde çıkar. Yeni aayıa ıilıel bir tu'besi ltimuının tamamı ~~ 
kap içinde çıktı. Tanesi her yqde _ ,__. .. .., 

edi buçuk kuru§tur. Galatada Yeni cami mahalleainia A,-•• IQkaiıada ar , 

Y tında dükinı bulanan 11, l:t No.lı kilrıir .,..;,, la- -~ \
1 

... r=mm:amın::r.-.=::.-:ıAaı:--==~ Y1&IJ'ar1M. nu:vki ve kapı ownaraları yazılı yerler h:~ ~ 
Dr. Mehıqel Ali B be4Wı. ijzer-. ~· ~· uaulii ae ~,•~•km· ,_, ~. 
Bevli~ nıiilehaıuı ft maliimat ...... k iadyenlıeria ıt.-2- 9M ~ 

·~~~=~:::::::Tel: ::. on dörtte yizde_ 1edi t.uftlk peJ akçe~ ile-·~;~*"" t.,,, 
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~L 
Doğu· ellerine giderken 

Adanadaki kaleler 
ı 0

"
1h bakımından değerli hô.tıraiarı saklıyan 

anıtlara kısa ve topıu bir bakış 

~~doluda bir tetkik gezisi ya-
oıeı aytarımızdan: 

tlıın~dana ve havalisi arih bakı -
lııd\lr an ehemmiyeli eserlerle do -
~o~ · Bu arada bilhaSSc'l kaleler 

A Çarpar. 
ilin kinavarza kalesi: Şarl Teksiye 
~lı 1tabnıda (Anazarba) diye ya 
r~~ an bu kale, halk arasında 

, ~a.rza) adiyle ün almıştır. 
te ''k rikoz kalesi: Halk bu kale

' ~ 0rkoz,, da derler. Kurumuş 
· ~ ka ağa_cı veya ceviz demektir. 
~ lenın en kıymetli taraflan
aöyı ~edekj su bentleri olduğunu 
ile~~ .. ~.r. Genel görünüşü ile 

· ~ ~Ytik bir şehir hara besini an-
K~d • sa doğumundan 1200 yıl 
"'!!. ar · 
Ytuı sonra Akdenize akın eden 
~ ~~ korsanları tarafından mü
tahe !r ta~ribe uğramıştır. Bu ha-
fr.~.-~n hır de deniz kulesi vazi
~ı .. 
~Uen ~ren ve adına kızkulesi de-
~ . hır harabesi val'dır. Kale 

• ~~~ınle Silifke yolu üzeıinde • 

' h ~ılan kalesi: l\1isisle Ceyhan 
~n~nin şimal sahilindeki bir te
~w.ın karşrsmdadır. Nehrin bu 
"'ı..asının karşısında Etilere ait 
ler ·· ze çarpmakta.dır. Bura-

~b u unmuş olan aeeğrli för Eti 
.ı artmasına halk "Cazı Kan a-•ttıı ,, 
·~ "0rıniştir. Kalenin çok muh -
e~ bir tarzı inşası vardır. 

beş eke. kalesi: Feke kasa hasmın 
,~1.?nkıka güneyinde ,.e bir tepe 
~ey ttdedir. Kozan oğlu Ahmet 
~11' 2 manh Paşası Derviş Paşa
. 1 . •lÇarken bu kalenin içerisin-

11r ll'l" d li u det gizlenmiş, sonradan 
;

1 olınuştur. 
ıaı;11~nırun kalesi : Lanğuva, bu 
ıı-a11 ın eskiden Ermeniler tarafın 
iiıyle :~Pıldığını söylerse de, bunun 
ıt. ç: ~adığı sonradan anlaşılmı~ 
~len~ eski kültürel bir eserdir. 
~la lll b~l~nduğu mıntaka Tar • 
~Oo k~ersının yaylasıdır. Burada 
~y dar ev vardır. Yazın hali\ 
~ t: ~a?'lamağa gelirler. Tarsu 
\hn~ Şımalindedir, buralarda 
~flin b~ l\e~f tepesi,, denilen te -

~iy ıraz llerisindedir. 
~lllda ~ kalesi: San Selim zama
.~l~l'in~kınaı edilmiş Osmanlı ka
lih.h en birisidir. tbni Batute de ,,, ~nı z· 
~ lta~d 1Yaret ederek hatılatm-
.adasa e:nıiştir. Namık KemaJ, 

~ll'tni d.~0nderilirken bu kalede 
• 

1eni 0rt saat kadar kalmıştır. 
li o}dn :t~fı su çukurlarile çev
~llid· Ugu ıçin içerisi çok rutu · 
aıa ~r. I<alenin meşhur zindanı 
I~ ağ Utuyor. Osmanlılar devrin
~a~a ~- cezahlann bir kısmı bu -
· ·~ırk 
ille ~.. ısını <la Bodnım kale -
~ltıan~~~eril~rdi. tkinci Hamit 
. 
11l'ıler h a hılh~ssa sivasal müc -
~ ~'lkıı~raya ~önderilirmis. Kale 
~ldı~ 1Ynn duvarları üzerine ct 

~rl. "'1 't':tk' l liinur ıt ~k{'lndPnm n rnn gihi 

t ts!ls,t 

su bentlerine benzer tarafları çok· 
tur. 

Kaç gündenberi yağan yağmuı 
lar şimdi artık dinmiş bulunmak -
tadır. Fakat bütün güney trenleri
nin geçtiği sahada mühim tahri -
bat yaptıktan sonra .. Hemen de 
nebilir ki Adanadan Bahçe istas · 
yomma kadar olan sahada yağ · 
ınurlar geniş ölçüde tahribat yap
mışlardır. Gelen havadisler hep 
bunu anlatmaktadır. Adana istas
yonununda yağan yağmurlardan 
koskoca ağaçlar devrildi. Telefon 
telJeri koptu. İstasyona yakın bir 
kaç baraka çöktü ve en şayanı hay 
ret olanı; demir elektrik direkle
ıi devrilerek şehrin bütün şimal 
tamfı karanlıklara gömüldü. Biz 
hir çok yolcular bu hadise üzeri -
ne iki gecedenberi kaldığımız Eks 
pres vagonlannı terkederek ak -
şanı geç vakit şehre geldik. Ka • 
ranlıklara gömülü vagonlarda ka
lan yolcular geceyi kendilerine is
tasyon şefliğinden dağıtıJan mun1 

ların ışığında geçirmeğe mecbm 
kalmışlar. 

Bu ha<liseden sonra iki gece 
şehirde bir otelde kaldık. Ara sı
ra zabıtai belediye memurluğuna 
giderek trenin hareket zamanını 

soruyor YP r>fter tesadüf ederse va
ziyeti ve :.n-ay:ı öğrenebiliyor • 
dum. Niha~·ct Adana istasyonuna 
~elişiınizin rlördiincü günü zabı -
tadan alabildiğim bir haberle tre
nin artık güneye hareketinde bir 
mani kalmadığım öğrenelim. 

Nefis bir sonbahar sabahr A -
danadan ayrıldık, giineş hiitün 
parlak gUzelliü;ini ovanm kucağı
na dökmüş, toprağın rengfoneki 
canlılık insana, hu tonra<hn ne ka 
nar zen'!in ve ,·erimli olrluğunu 

hemen anlatınaktnnır. 
K:\rlri K-:-rna~ Kop 

l zmir·deki bataklıklar 
nasıl k urutulacak 
İzmir - Bataklık ve sivrisinek 

mücadelesi esaslaıını tesbit için 
1zmire gelen ve tetkikatını bitiren 
sıhhat Ye içtimai muavenet veka
leti müfettişlerinden doktor Bay 
Ela·enı Tok Ankaraya dönmüş -
tür. 

Bay Ekrem Tok lzmir batak • 
hklarmın kurutulması ve si\'risi -
nek mücadelesi için bir rapor ha· 
zn·lrvarak vilayete vermiştir. 

Ru rm,orcla mücarlelenin ne Efl 

kilrie Uıthik enilece.Yj izah olun -
makbı.<lrr. Ranora c:öre tzm;rrlP 
hatakh'kları kımıtma işi iki ~ekil -
de vamlnrnlrrlır: 

'Ririn<'iı:;: ,.;ıavet ve hP}<'rlh·e 
hilt"PPlrino lum~,.:ık tp,1"c:-ic:;-:ıtla hn
t::ı 1,.T.1·1'll'Tn kıtrııf-11 ltrıRSTf'lJf. 

fk:n,,;c:; rlp hiit,.plprr~n v::ıml"

<':l k \'P''"'''" l;ı 'k11Mıt11 lnıac:Tn~ ;,,, • 

kiin nlm,T•nn ~~+-l'lrl·l,ı""n i!pvlpt 
''Rl',..1n·l'ıHp kı11ııh1lnıp,roTtlTr 

Tl"" 11-:ımnttr hPt ... ı.-1,;;., rlM•1pt 

,.:ı,.,:ı."n"'" ihHvn" rröc:tPrpn hi,. hrı 

~ . --- ·-·-· --~ . . ---- ------ ----- ----. ----=---=-~~ 
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Bursa da 
Dün sabah 
asılanlar 

933 yılı haziranında Orhanelı 
yolu üzerinde soygunculuk yapa 
rak bir jandarma onbaşısmı öldü
ren ve bir jandarıpayı yara!ıyan 
\'C onbaşı Hakkmm çok feci hiı· 
şekilde öldiirülmesinc dayan:ımı
yarak haydutlara sopa ile hiicunı 1 
eden Ali ismindeki köyliivii t:Jdii- l 
ren Mustafa, kardeşi ~lrhmet 

Hakkr, Sadun oğullarından Hii~e
yin, Bekir, liOför Yusuf, "'akall• 
Nazım, Osman adlarmdaki c:;3ki 
lerin muhakemesi bitmiş ve hun · 
lardan Mustafa Hakkı, Bekir ve 
Hüseyin idama mahkum edilmiş
ler ve bu karar da Kamutay tara
fından tasdik edilmişti. 

Canilerin idam hükmü ilün sa 
hah saat üçte Bursada infaz edil
miştir. 

Hüküm sabahın saat üçünde 
ve adliye sarayı karşısında yerine 
getirilmiştir. Vaktin çok erken ve 
havanın çok ayaz olmasına rağ -
men halk büyük bir merakla ka -
tilleri seyir için toplanmıştır. 

Caniler sabahleyin erkenden 
uyandınlmışlar, idam edilecekle • 
rini anlayınc~ sapsan olmuşlar, 
darağacına gitmeden evvel tövbe 
ve istiğfar etmişler, ikişer rekat 
namaz kılnuşlarchr. 

Hüküm an sa t üç in az 
edilmiştir. Hadise büyük bir sükii 
net içinde cereyan etmiş ve katil
ler, boyunlarına ipler geçirilirken 
yeniden kelimei şahadet getirmi~ 
lerdir. 

Diğer şakilerin ikisi yaşları kü 
çük olduğundan on beşer seneye 
ve şoför Yusuf 133 sene hapse 
mahkum olmuşlardır. Katmerden 
sakallı N'fızın1 hcniiz hali birarda
dır. 

Uşak Turan Yurdu 
YıUık kongre yapı' dı, hesap ar onay-

l::ın rh. Y,Ö~ etim~ liqt uiu seçildi 

Uıak Turan !ciman yurdu toplantısında buTunanlar 

Uşak, ( Ozel) - Uşak Turaııt yolunda uzun yıllar veı·iınlerle yit 
tdman yurdu yıllık kongresini ıi.imesini ve yeni seçilen arkad"ş -
yurt kuragında çokluk bir üyenin lann başarılar elde etmelerini di .. 
katılmasile yaptı. leyerek kongreyi kapamştır. 

Yurt ve halkevi başkanı Yu • 
suf Aysal kongreyi açarak söyle
vini söyledi. Yurdun doğuş, ya -
şayış ve spor alanındaki başarı -
larmı kısaca anlatarak, yeşil si • 
yalım gençlerini bundan sonra da
ha çok verim almağa ve başarı el
de etmeğe önveriledi; ışıklı ülkü 
yollarında yürüyecek genç spor -
culara heyecanlı ve sıcak sözlef'lt! 
ergeleri anlattı ve belirtti. 

Başkanlık kumlu seçimi yapıl
dı. Kongre başkanlığına oy birli
ğile Parti ilçe yönkuiııldan Cemal 
I fıhyaoğlu, sekreterliklere, Ce • 
mal Türkay, Nuri Yavuzer seçil -
diler . 

Yönetim kurulunun bir yıllık 
genel genel çalışma raporu okun
du. Bazı arkadaşlar bu konu üze
rinde söz alarak fikir ve düşünce
lerini bildirdiler 

Yurdun genel çalışma Ye aldı
ğı haşan birlikle onaylandı. 

Damat 
Kaynanasını balla ile 

öldür dü 

Edremitin Koyuneli köyünde 
feci bir c:nayet işlenmiştir; 

Katil Isa uzun zamandır ka • 
yınvaldesile bir lira meselesinden 
dolayı darılmıştır Ye kansı ile be
raber ayrı bir evde oturmaktadır. 
Damatla kaynana sık sık kavga 
etmekle ve bu kavgalar her teker
rür edişte şiddetini arttırmakta • 
dır. Son günlerde tekı·ar kaynana-

1935 yılı hesap plançoları o • 
kundu. Yurdun bir yıl içinde 500 

Hükumet hadise esnasınrla öl- ' liralık gelir ve gider hesapları ol
dürülen köylü Alinin ailesine hin duğu göıiildü. Yurt hesaplarının 
lira tazminat vermiş ve kövün a- düzgünlük ve temizliğini göste -
dını da Yiğit Ali köyü olarak de- ren ve yönkurulunun bu iş üzerinde 
ğiştirmiştir. ki başarısını belirten mürakip ra-

sı ile karşılaşan 1sa şiddetli bir 
kavgadan sonra ayı,lmış, evine 
gitmiştir. Fakat bu sefer hırsını a
lamadığı anlaşılan katil evden 
tabancasmr almış, gece yarısından 
sonra kaynanasının evine giderek 
ihtiyar kadının yattığı odanın pen 
cere camını kırmış, oradan ka • 
dırım yattığı yere altı el ateş et· 
miştir. Aldığı ağır yaralara rağ -
men can havlile yataktan fırlıyan 
Ümmühan şaşırarak sokak kapı • 
srna koşmuş, kaçmak için dı~a11 
çıkmak isterken lsa ile karşı kar
şıya ~elmiştir. 'Kaynanasının hfıla 
yaşadığım gören katil hemen ora
cıkta gözüne ilişen bir baltayı ya· 
kaladığı gibi zavallı kadmcaiTızm 
başına inilirmiş ve Ümmüh:lnın 
başım parça parça etmiştir. thti
var kavnana hemen ölmii ... für. 
Müc1rlehunumilik tahkikata ba~ • 

porile, plançolar birlikle oyanlan-

750 kişilik bir sürek avı dı. 

İzmit, (Özel) - lzmit Ziraat 
direktörlüğü muzır hayvanlarla 
mücadele etmektedir. Geçenlerde 
150 kişilik bir avcı kafilesi vali 
Bay Hamit Oskaym başkanlığın
da büyük bir sürek avı tertip et. 
miştir. Günlü, güneşli ve çok gü. 
zel bir havada· geçen av ilk ham· 
lede pek o kacar büyük neticeler 
Yermenıekle beraber, gene verim
siz kalmamış ve 5 domuz vurul . 
muştur. Bundan başka bir domuz 
da bir av köpeğini parçalıyarak 
öldiirnıüştür. 

Bu sıl lzmit mmtakas,nda çok 
domuz olduğu söyleniyor. 

Sürek avları her hafta tekrar· 
}anacaktır. 

lerck bu yıl bütçesinde lazım ge • 
len tahsisat ayrılacak, ayrıca hü • 
kCmıet merkezi nezdinde tcşeh · 
büste bulunulacaktır. Hükumetin 
yardniu temin edildikten sonra 
tzmir civarmnaki hütiin ha+nkhk-

Yurdun önümüzdeki çalışma 
yılında yapması gereken işler hak 
kında yönkurulun düşüncele • 
rini başkan, açık olarak anlattı ve 
Turanlı arkadaşların yardımlan • 
m diledi. Üye, renkleıine yaraşır 
düzende çalışacakları ve geçmiş -
teki parlak günlere ulaşmak için 
uğraşacaklarını bir kez daha bil -
dirmişlerdir . 

Giindemdeki tüzük değiştirme 
ve d:ğer işler üzerinde görüşme • 
ler yapılmış ve gereken kararlar 
alınmıştır. 

Fahri başkan Tüze bakam B 
Şükrii Saraçoğlu ile, fahri üye Al
tavlı Hamit Aslana teşekkür edff • 
mesi allm;larla kahul edilmiştir • 

Yönetim kuruluna: Oy birlii?i
le Yusuf Av~al, Latif Sun'!llr, Tah 
~in Kıral. Kthr lTAAkh"'~ı. fuı:rt:l -
i':ı. l)pnıirci. A 1i DPmirel, Ttlvfik 
C!nfpn:Tlu: nıürP ka he kumlıma: 

Hnlil ~aö-can ~ahin lTc;akl1fTil: 
rrpnpl kRnhnılr;::.:ı: "- H Rıza Bay • 

lamıştır. 

Adapazarında 

k ahvehaneler 

Adapazarı, (Özel) - Adapa
zarı U rayı şehirdeki 200 e yakın 
kahven:n tahdidi ha1\kmda is~b<:t 
li bir karar vermiş bulunmakta • 
dır. Bu karar, kahveciler arasmc·a 
asabiyetle karşılanmış olmakla 
beraber halk \1e bilhassa gençler 
arasında memnuniyet uyandırmış 
tır. Verilen haberlere göre, Uray 
yalnız çok fazla olan kahYelcri 
kapatmakla kalınıyacak ayni za • 
manda tavla, iskambil, don:ino 
ve sair oyunları l1(t yasak ec"ecek
tir. Azaltılacak kahvelerde hilar. 

1 ~u~· ıneı::hur su bentleri var 
~~irı ha 1 tarihte nrıra ile l c;ken
~~ il~ i)~~ ettikltlri hir verrlir. F.1'-
~ ~he "livo1'11n 1<-~rı:ı~mit:ırhr. 

lltlerinin Fatih (İstanbul) 
tRlr,·1·h,. ( tarm kumtulması bir senede müm rlal·-tı:ı,. ~p,.ilnı; .. ıeroir. do, dama Eatranç gibi j!Üzel oyun 

Vilayetçe bu rapor tetkik etli kün olacaktır. Kongre başkam yurdun spor ların yayılmasına çalışılacaktır. 



- 10 - KURUN 4 ŞUBAT um .......... , .... 
aasd 1apdlrdl7 

Kondilisin ölümü 
(O .ıyanı l incide) 

Atina, 3 ( Ozel) - Kondilisin 
arkadaşları, dün cenaz;e merasi • 
mindıen sonra toplanarak müte • 
veffa liderlerinin siyasetine de • 
vam etmeğe karar vermişlerdir. 
Bununla beraber Kondilis parti -
sinde şimdiden dağılma amarele
ri belirmektedir. Ezcümle M. Ral. 
lis bu fırka dan ayrılarak 1 O arka
daş:le beraber "Islahatçı Halk 
fırkası,, nı kuracaktır. Eskiden 
Venizelist ve cumhuriyetçi olan 
Kondilisçi bazı meb'uslann da es
ki partilerine cijnecekleri söyleni-

Sinema gişesini na_s 
soymak istediler? 

"Sürre Devesi Gibi Süslü,, sözü halka 
kaç milyon liraya mal olmuştur? 

Müzeler genel direktörlüğü Us
küdarda bir sürre arabası bulmuş 
ve halka göstermek üzere Topka
pı müzesine getirtmiştir. Yakın 
yıllara kadar süren sürre, bugün 
tarih olmU§ ve tarih sahifelerinde 
kalDllftlr. Biz, burada sürrenin 
kısa bir tarihçesini ve sürre alay
larmm nasıl yapildıimı anlataca • 
iız. (1) 

Sürreyi ilk icat eden Mımm 
kölemen hüldhndarlarmdan tz • 
zettin Ay Bey'in kansı Şeceretüd
dür'dilr. Şeceretiiddür, K&beye 
hediyelerle gldemedfti için akçe 
ve K&beye aıtmmek üzere putide
leri bir alayla gönderirdi. Yavuz, 
Mısın fethettiği vakit bu usulü 
görmüş ve döndükten sonra da 
Şeceretüddür gibi sürre alaylan 
tertip ettirmişti. 

Sürre alaylan ile gönderilen 
hediyeler, zamanla değişmiş, ila
veler yapılmıştır. Birinci Ahmedin 
babüssaade ağası Osman Ağa, he
diyeler arasına buhur ve sairenin 
de ilavesini temin etmiş, bundan 
sonra bu da adet olmuştu. 

pılır, atlas ile öıtülü mahfeli taşı
yan deve kubbei hümayun önün -
de dolaştırılırdı. 

Deve bir aralık mirahunın e • 
linden şeyh efendi tarafından alı
~k gezdirilirdi. Dıve sürre e • 
"11 dnine teslim edildikten sonra di- yor. 
ğer develer de Biraya girer ve A· YENi BiR ZABITA SERViSi 
lay kötkil altından Hocapaşaya Atina, 3 (Özel) - Neşredilen 
oradan Bahçekapısından Kireç is- bir kararname ile memleket mü · 
kelesine, çektiriye gelinirdi. Bura- dafaası zabıt~sı namile bir zalııta 
dan U.aküdıra gidilirken sürre e • servh:d ihdas edilmiştir. Bu zabıta
mini çektiri kaptanına hil'at giy • nm vazifesi ecnebi propaganda • 
dirirdL larım takib etmek ve memlekat mü 

Sürre alaymm götürdüğü eş • dafaasına ~ anyr cak malumat top 
yalardan bir kısmım yazalım: lamaktır. 
Mekke şerifine iki adet kumaş, KABiNEYi KlM KURACAK? 
kadISına his elbise, ~edine ka~ı- Atina, 3 (Kul'Un) - Bay Çal· 
sına, Mekke ve Medıne şeyhlerı • daris Bay Demircisin reisliği al .. 
ne elbiseler ve Mekke ile Medine- tmda ve Venizelosla beraber bir hu 
de ne kadar memur ve şeyh varsa kUmct te~kiline taraftar olduğunu 
onlara hil'atlar, 500 sikkei hase • bildirmektedir. Bay Teotokis'le 
ne, ahır şakirdanına 120 has at · mutabık kalamadıklarından anti 
lastan florin. Venizelosçu bir hükumet teşkili 

• "' "' artık imkan haricine çıkmış hu -
1stanbulda sürre alayı hazırla- lunmaktadır. 

nırken bu alayın bir nevi tellalh - Kral bugün Teotokis'i kabul 
ğını yapan hakkamlar da şehrin etmiştir. Teotokis bu S?"örüşme • 
(lört bucağını dolaşırlarlardı. sinde kraldan meclisin feshedil • 
Hakkimlar ekseriya Tahtakalede mesini ist(\miştir. 
tatlı satan araplardan olurdu.Bun Kral, hiikfımetin vazivetini gö 
laım mahallede dolaşmaları şöyle rüşmek için, yann da Metaksası 
olurdu: lki, hazan dört Arap o • kabul edecektir. 
muzlan üzerinde yeşil ve al örtü- •.• ı ı ı • • ı ı• 

Muallimler 

(Oıı11aıu ı lnddeJ 

sofyada Osman aianm evinde o
turmaktadır. Bir müddet Devlet 
matbaasında mücellit olarak ça • 
lışmıştır. 

Bir kaç senedenberi arkadaş 
olan bu iki genç parasızlıklanna 
bir çare bulmak için bir sinema 
gişesini soymıya karar vermiş • 
terdir. Bu karar on beş gün evvel 
verilmiş, bundan sonraki zaman 
zarfında iki arkadaş Beyoğlun -
daki büyük sinemaların gişelerin 
de tetkikat yapmışlardır. 

Neticede içinde bir kız oturan 
Saray sineması gişesinin en Kola)' 
soyulabilecek gişe olduğuna ka . 
rar vermişler ve evvelki akşam 
sekize doğru Beyoğluna çıkmış . 
)ardır. 

Dün de anlattığımız gibi bir 
hayli müddet gişeyi göz hapsı al
tında bulunduran iki arkada.~tan 
Koço dokuz buçukta müşteri sıfa. 
tile gişeye yaklaşmış, bir bilet is. 
temiştir. Gişede oturan bayar. Lu
si bileti verirken yandaki kapı vu· 
rulmuş, sinema müstahdemlerin -
den biri geldiğini zanneden Lusi 
kapıyı açmış ve açmasile de bera. 
her başına yumruklar inmiş, bo . 
ğazı sıkılmış, gişedeki paralar a· 
lmmıştır. 

Bayan Lusi başından geçen ha 
diseyi dün şöyle anlatmıştır: 
BAYAN LUSI ANLATIYOR 
"- Aktam dokuz buçukt~. He 

ıabı kapıyordum. Kasada 300 lir• 
kadar para vardı. Giıenin kapı11 
kilitli idi. Fakat ekseriya ıitenin 
kapııı dı§ardan ıinemamızın mo-

ıımı çevirmeden kapının 
ıini açbm. itte bu 11rda 

hir yumruk yedim. Biri 
kadı. Bir diiar •c!am da 
ki paralan almaja bqla.ı.. 
yüz otuz bet buçuk lirullll ,/1 

Kaıada 160 lira ardı. 
çirmitler. Ötekilerinin t• 
lerine koyarken dütürmÜI 
caklar.,, 

Oğerndiğimize göre, 
nın antresinde biri beş liri 
rak gişeye vermiştir. Bu 
kapının önünde düştüfü 
25 liranın da beş lirası u .. , ,. .• ._ 

oluyor. 
Taarruza uğnyan gi§eef 

LU&i dün evinde kalmıştır. 
cum esnasında yüzü ~ 
nanndan tırnakla çizilmt~ 

Dün Saray sin4!masıntıl 
rinden biri tamamen ka 
Diğerinde ise kadın yerine 
gişe memuru bulunuyordu. 

Sinema sahibi BayFra 
"- Bur.dan ıonra rit 

pııının üzerinden bir kiıçlk 
cere açtıracatmı Ye kaplfl 
nm kim olduiu evvelce 
dikten aonra kilidirt açı 
lunda site memurlarına 
Yerecelini,, söylem'ştir. 

Saray sinemasının ın'• -
geçen yıl da "150,, lira ka 
para kaybolmuştu. 

Fakat bu hadise gişe 
murunun bir gişeyi bırakıp 
gişeye konuşmağa gittitl 

Sürre alayı lstanbuldan yedin
ci ayın on ikinci günü, yani re -
cebin on ikinci günü çıkarılırdı. 
Bir ırün önce darüssaade ağası, 
deft;rdar, reisülküttab ve nişan • 
cı efendilere davetiye yazardı. 
Kethuda Bey de atlann hazırlan
ması için baş kapıcı başma, sürre 
yi Kireç iskelesinden Ubüdara 
geçirecek çektirinin hazırlanması 
için Kaptan paşaya mektuplar ya
zar, yazıcı efendi de haremeyn ta· 
kımmm hazır bulunmasını temin 
ederdi. Bunlar hazırlanırl<en ya
pılan daha bir sürü merasim var
dır. Bunlar Mekke şerifine gön • 
derilecek mühürlü mektubu öpe • 
rek almak, reisülküttab efendiye 
hil'at giydirmek, ni§ancı efendi -
nin, haremeyn müfettişi ile muha· 
sepecisinin, maliy~ tezkerecisi • 
nin, mukataacı, mukataa ve mu -
hasebe baş halifelerinin etek öp • 
meleri daha sonra tatlı kahve me

lere sanlmış bir sandık taşırlar -
dı. Bunun içine topladıklan hedi
yelerl doJclururluch. H~e. tıp .. 
kı muhan·em ayında goygoycula
rın topladıkları pirinç, şeker, buğ
day, üzüm gibi şeylerdi. Hediye -
ler, sözde sürre alayının peşi sıra 
bu hakkimlar tarafından Mekke
ye götürülerek hediye edilirdi. 
Hakikatte bir günlük hasılat Tah
takalede paylaşılarak yenir ve sa

auda•ı &.rafıad•a. wıaJuı...:, .... ~~~~~~,,,,.,,,_.=~~,,.,,......-

rasimi vesairedir. 
Meruimin astl göz alıcı tarafı 

padişahın babiissaadeden çıkışı i
le ba§lardı. Padişah buradan çı -
kınca alkış kopar, bütün alay bu • 
rada toplanırdı. Bu esnada oda 
lalası ağa bol yenli samur kürk ve 
selimi ile elinde namei hümayun, 

tılırdı. 
Hakkamlar mahalJe aralann • 

da trampete benziyen kimisi el, 
kimisi değnek ile çalınan bir ta -
kım arap darbukalannı çalarak 
dolq!rlardı. Bunlar, zengin evleri 
önünde kılıç, kalkan oyunları da 
gösterir, mümkün olduğu kadar 
fazla hediye toplarlardı. Bazan 
yüzlerce mahalle çocukları peşleri 
sıra takılırlar ve: 

Hakkim hafı 
Darlada darla. 
Diye şarkı söylerlerdi. 

• * • 
gene bol yenli samur kürk ve se • Yavuzun Mısın fethinden hu
limller ile harem ağalan, omuz • güne kadar 400 küsllr yıl geçmiş
lannda sürre keseleri ile zülilflü • tir. Dört yüz sürre alayı acaba kaç 
ler ocağı yakınından çıkarak ça • milyon liraya mal oldu?. Çok en
dmn yanma gelirlerdi. Burada ke- teresan bir rakam !.. Fakat bunu 
seter sayılır defterlerin arkası mü· tesbit etmek imkansız .. 

( Ü!ltyunı l iMideJ 
Birliğin eski başkanı Bay E • 

tem dün bu mesele etrafında ken
disile görüşen bir yazıcmuza şun • 
ları söylemiştir : 

"- Birlik yönetim kuruluna 
birlitin feohediforek üyelerinin 

Irak Dış Bakanı Nur 
Paşa Şehı·imizde 

(Ostyanı 1 in:ide) 
halkevlerinde çahımaıı için yazı-
lı teklifler yapıldı. Biz de bu tek· Haydarpa~ada husu5i ınotör~ hin
lifleri uygun bularak bütün üye • dirilerek Tophane rıhtımına ge . 
)ere bild.rdik. Gelen (334) üye • tirilmiş, oradan belediye imdat O· 

nin muvafakat cevabı üzerine bir· tomobillerinden birine konularak 
lijin feıhi için Kültür Bakanlıiı • otele getirilmiştir. 
ile vilayete beıvurduk. Hasta ile birlikte İngiliz dok 

Bundan ıonra yaptığımız bir torlar ve hasta bakıcılar gelmiş -
toplantıda birliğin fesih ka:annı tir. 

Yirmi ile otuz ~·m~ları arasır.d<· üyeler ve mealckdaılara bildirmek · .. 
üzere bir kongre.yapılmaaı mev. görünen Bay Sabah Nuri, ameli 
zuu etrafında görüştük. Feah için yat ve tecavi i~in buradan Lon 

raya götürülecektir. 
teklif yapan üyeloer tekliflerinde n·· t 1 ld'kl . . . w. . . k 1 un gece o c e ge ı erı va 
bırhıın feıhmın onıre yapı me· k't D b k N · p ·1 .. .. ı 
d kab 1 ..ı·ı · .. 1 . .. .. ı ış a an urı asa ı e gorm.· 
an u C':ll meıım ı erı ıurmut- t"k "E 1 l.d kl · ·n .. . ld u . pey yonı muş o u arı ıçı 

)erdi. Fakat yonetım kunı an 'k' .. b d k ld kt ı n . . . ı ı gun ura n a ı an sonra <> 
bazı üycl~r hu !'~ ~ır ~onare de draya hareket edeceklerini,, söy. 

üzere !rakın Ankara elçlııJ 
Naci Şevket ve refikası da 
mişti. 

Nuri Paşa, geçen defa I 
la -geldiği vakitt.en daha 
gö. ünüyodu. Oğlunun h 
dan fazla üzüldüğü ilk b 
göze <:arpmaktatln. 

KURUN: Nuri Pap ~ 
ne teeı~ürlerini bildi~ 
olıun der ve Bay Sa .... 
çabı.k iyileımeaini tan;dl 

brar veı:ılmeıı~ı ııt~'h":r· . ~n ledi. 

ve muhaııp bu utek ueznn.e ııtı • ~~ır;a:k~D~ı!ı:; ~h:a:ka~n:ı:n~ı ~k~-a~rı:~. ı~la~m~a~k~· ~==:::::=::::~~ famızı vererek birlikten çekildik. '!!!!! • • 

Biz re.k'ldikten tCMa durum sra • 
zetelerin yaz..Jıjh teldi al.Jı. Yen; 
bir vönetim kurulu ve bir konrre 

hürlenir ve alay kubbei hümayu • Bunun mukabilinde kazanılan 
na doğru yürürdü. Darüssaade a - şey acaba nedir? Düşünüyoruz da 
fası kapıda onlan karşılar ve pa· aklımıza "SiilTe devesi gibi süs - _Y_•_P_•l_-'_ı._,, ________ _ 
dişahm önünde mektubu silahtar m., sözünden başka bir şey gel . oulması için §İmdiden bir tarih 

Türk Hava Kurum 
Büyiik Piyangosu 
Şimdiye kadar binle1'ce kiti 

ağaya verir, mektup ve saire padi- miyor. teıbit edileceği tahmin olunmak -
şahın mühürü ile mühürlendikten Niyai Ahmet Okan tadır. 
sonra tekrar çadıra gelinirdi. Bu· 
rada bulunan ve sürre ile Mekke· (1) Sürre, para keıeıi demektir. 

ye gidecek olan sürre emini idi 
elbisesi ue on on beş adım kadar Petrol ambargosu 
yaklaşır ve kendisine hil'at giydi- k•t? 
rilir, padişahın mektubu teslime- ne va 1 • 
ôilirdi. Bundan sonra saka başı • 
lara hil'at srlydirilir ve harem a • Şimdiden bir tarih 
falan kftrk1er ve sair hediyeleri t•ıb·t o'unacak 
~dır 8nftndeki bir tahta üzerine Cenecre, 3 (A.A.) - Salibi -
koyarlardı. Tabii hu e~nada rlaha yettar mütahitlere göre, ltalyaya 
bir çok etek öpme merasimleri ya· kartı petrol ambarıoıunun ko -

IRA.N ve PETROL 
AMBARGOSU 

Tahran, 3 ( A.A.) - lran hü· 
kumetinin milletler cemiyeti kon· 
ıeyince ltalyaya karıı petrol zec
ri tedbirinin müeasirliğini tetL.ik 
etmek üzere kurulan komiteve 
aza aeçilmeai dolayılile, hükUınet, 
Anglo - lranien Petro~ Kumpan w 

ya11 nezdindeki lran komiıeri B. 
Zarin~ Kaf,eyi bu komiteye lran 
deleıeıi olarak tayin eylemiıtit. 

zengin etm~ttir. 
4. cii keşide 11 Şubat 936 tJatJt#j 

Büyük ikramiye ; 35.000 Lira 
Ayrıca. 15.000, 12.000, 10.000 liralık ile• 

.~re ( 20.000 » liralık bir mükafat " 
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Orta Avrupa ant- Türkiye Cumhuriyet .Merkez Bankasından : 
laşması şimdilik On sene ve daha fazla müddettenberi ııalıipleri tarafından aranılmadığmdan dolayı mevduab koruma kanununun 17 inci maddui 

mucibince muhtelif bankalar tarafından bankamıza devredilen esham ve tahvilibn Sf.h:pleri cins ve rmktarı a1ağıda gösterilmiıtir. l,bu 
Yapıla mı yor! tahviller bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene zarfında sahipleri veya variıleri tarafından evrakı müsbite ibrazı 1Uretile 

Par· 
3 

(KURUN _ İdare Merkezi ve Şubelerimize müracaat edilerek alınmadıkları takdirde mezkur kanunun 17 inci maddesi mucibince Maliye Vekaleti 
i.lll -~· k )

1 
dBura - hazinesine intikal edeceği alakadarlara ilin olunur. (552) 

..,uuım onupna ar evam 
... ktedir. Bulgar kralı Boris Mudi Banka 
L Prena Starhamberg Parise gel- Osmanlı bankası Upk 
~l~dir. Bir kaç gün burada ka- ,, ,, 
~ olan Kral Boris Fransız ,, ,, 
~r reisi ile konupnuıtur. ,, G. antep 

:.1_ Franaa Dıt Bakanı B. Flanden ,, ,, 
• 1. T"rtüleako Dıt Bakanlığmda ,, ,, 
on altıdan on yediye kadar konut- ,, Edirne 
:,Utlar, ıonra beraberce Romen ,, ,, 

alının indiği otele giderek Kral ,, ,, 
:rafından kabul edilmitlerdir. ,, ,, 
'l'llradaki konuıma da bir buçuk ,, ,, 
~at •iirmüıtür. ,, ,, 
~$ BAKANIMIZLA .KONUŞMA ,, ,, 

1 
Paris,, 3 (A.A.) - B. Flanden ,, ,, 

e beraberinde Türkiyenin Parıs ,, Aktehir 
1 • • 
t çıaı. Bay Suad Bulunan Bay ,, Diyarb-...kir 
e•fık Rüıtü Araa arasın- ,, " 

·~ .._t on birde hatlamı§ olan " " 
'örütme bir saat devametmiştir. ,, ,, 

Pan., 3 ( A.A.) - Havas ajan- " " 
:ııuı. diplomatik muhabirinin ha- ,, ,, 
"'Yerdiiine göre, dün alçşam ,, ,, 
Olaaııya Kralı Karol, B. Titü - ,, ,, 

l..lr., ve 8. Flanden arasıda bir " ,, ta' ltiren bir müzakere esnasın- ,, ,, 
bir orta Avrupa andlatması " ,, 
~ bahsolmuıtur. Netice - " ,, 
._ Habe, .- İtalyan harbi sonu . '' " 

tlrlnedıkçe bu yoMa hiç bir ,, " 
•-l11n atrlamıyacağı, zira böyle bir ,, " 
'acllatmanm akdinde ltalyanın ,, Trabzon 
:• 1Dlhim bir rolü olduğu tes- ,, ,, 

111 edilıniıtir. ,, ,, 

' 

Pranaa ile Romanya f imdiki ,, ,, 
•)efe "ki "- ı memleket arasındaki 

' '>ftoınik münasebetleri yoluna 
< '~k hir ticaret uzlaımasını 
... ıulcere ile me,guldürler. 

., ••h '-raya gelen Ro -
'"'• . - ·• ~ biliiiıı B. Aiıtonea-

'1· Kral rittikten sonra 8. Titü -
'?co •le birlikte Pariate ~ıp, lru 

''fi\ llllayı imza edecektir. 
Ktal Karo), yarın B. Flande 

;• l>h-lilrte yemek yiyecek, sonra a::•a Dıt Bakanı Bulgar Kralı 
fite Ye Türkiye Dı, Bakanı Tev-

Rittü Aras ile bultqacaktır. 
la 5-tı günü B. Flanden Yugosh:; Pr~nsi Paul ile Prens Star

berg ı kabul ede=ektir~ 
l<.OLLEKTIF EMNiYET 

MESELESi 

ltıip~~~, :_5~d.A.)d.- Tan gaze-
, ...as aazu a ıploması saha-
~ JlıPtlmakta olan faaliyete 
d• ·~ etınit olduğu b-. yazısın-

dıyor ki: 

~~"!i h~da mllıu kurtar -
~ 1~ tek bir siya.et meıJcut
~ "4 kollelı.til emni~t ve 
l'e, • eemiyeti misalnna ria-

aıyaaetidir.,, 

te.·k~ektif emniyet siyasetini 
~11i hazırda diplomasi saha-

~lla • 4 aya.et, her ıeyJen evvel 
\' ~ ~eviki. meıaiıi ıiyaıetiJir. 
-.,._, aya.etin beklenilen neti -

~ 11'1'1Pleri İ~İn bunu çok li -
~ 6'r zihniyetle tatbik etmek 
...,_._er~ Çünkü mlh davqınaaa-
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Antalya 
Balıkesir 

Kastamoni 

Tahvilin cinai 
Mısu Kredi fonsiye 
1918 Dahili istikraz tah. 
,, ,, ,, 

Mısır Kredi fonsiye 
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1903 

1903 
1903 
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Mısır Kredi fonıiyc 1903 ve 1911 
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Türk borcu kesir mak. ve resepiıeıi 
,, 
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Mısır Kredi fonaiye 
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,, ,, 
,, ,, 
,, ., 
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Panama lkrami7eJi 
Congo 1888 iatikrazı 
Ville de Paria 
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1918 Dahili istikraz tah. 
Türkborcu kesir M. ve resepiseai 
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Anadolu Demiryolu tah. 
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Mıaır Kredi fonıiye 1903 
1918 Dahili istikraz talt. 
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Türk borcu kesir mak. ve reı~piıeai 
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.. " 1918 Dahili istikraz tah. 
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Tahvil aabibinin i11ni 
Osman Nuri 
Kocabat Bayram 
Koca göz Muataf a 
Antaki Naum 
F. Obeği 
Karslı zade Şakir 
Mustafa Fevzi 
Ali oğlu Recep 
Mustafa oilu Tahir 
Mehmed oğlu Hasan 
Mustafa oğlu AbdülkaJir 
Ahmed oğlu Sait 
İsmail oğlu Arif 
Osman oğlu Ali 
Tahir ağa zade Hayretti 
Dr. Karabet Sarkiıyan 
Dr. Mustafa Sabri 
Baş eczacı Tahsin Halit 
Eczacı Koço Kalides 
Diş tabibi Alekaandr 
Dr. Karabet 
Muıa, Hıdırköylü 
Bişan Kibya 
Abdülkadir, Holanköylü 
Süleyman Kilıya, Hactıköylü 
Parlo Hıdıroğlu 
Mehmet Kahya, Kefancarköylü 
Ripr Karakut 
Abdürrahim Fethi 
Hüseyin bin Mehmed 
Der, Meı. Kaçamyau 
Aıop Çrrakyan 
Mearop Godbatyon 
Ohanes Paçacİyan 
Adam S. NabarJan 

,, 
K. Zarif1aıı 
A. Minaıyan 

,, 
Sütbeyazyan biracM:rler 
M. Gorıodiyan 

,, 
· Armenak T okmakyan 

Dimitri Polidefku 
,, 

" ,, ,, 
Marcliroa Eaikyan 
Onnik BoyKı,yan 
Andon ~avalyan ~ 
Kirkor Egi5İyan 
Maclroa Ga•an 
Ahmed izzet 
K. Zarifyan 
O~ hraciyan 
Merlo Antuvan 
Dayikos llyas 

" ,, 
,, ,, 

Keı:eateciyan Hayik 
Aluned Turan Derviı 
l\f.eln~rd oğlu Muhtar 
Kambur Haı~n 
Os~n oilu Ömer 
Osman oğlu Mehmed 
Cırpanlı Mustafa 
E!ref 
Peı:e de C~yper 
Munafa Feni 
Alamçd oilu Muata fa 
l~ll~ö'I o&ıu lunail 
Macahoilu 

J.ıı~• .. merbut ol.an bütüı;ı mi.l-
a.. .._ Arıa .. • l . • b .,.. '-.r . nq nıyet erının u ~- Fefle halli igin ebem olan Streaaf ve B. Titülesko aru11ıda Jtpılao( CiM ı~r,, 

cephe.ini yenitlen vicaJe getir • ıöriitmeden ıarv ile balu ve Fra.ıı- Oeuu~ ıueteai Juı.Jor: ...._ ...... _ lır surette yardımda bu -
~~ancak bu •uretle te111in 

-~r. 

~ ~"!"'ocak İf, bütün alaka
"'llletı 1~1t ferelli bir surette ve 
le.,,.Q er cq,iJteti miaakının ru _ 1 
'!-..,.•~ 6afeltilJe ve Avro · ı 
'"ltft~:"iit1•ek. bir. laaliyellA! bu 
.k """'esi • • • .,,. Ar.ar nı temın edecek tarz- j 
~ ~ - Habeş ihtila/ını 
~ ..t • tir. ikinci ıallıa · mer ., 

""IVl'rı , 
Pa rrıeıeleıinin kati ..,_ 

mek olmalulır.,, uz - Romen~ ebem- "a. Elan.len ilıe & Titıih-'o 
KÜÇÜK iTiLAF ve FANSANIN IDQetini kaxclebnekıedirler. ~ ~ •u ,.;.ı,ı,;nıni. 

SiYASETi Pöti Pariziyen, dünkü görüt - Jerpİf etmiflerdir. Çin~ İfİn 

Paris,, 3 (A.A.) - Londrac!an meden baluedesek dlıot ki: ıonunda Avusturya "'-;IJôlirı.i fe 

•vdetleriQd.e Pari,ae ~Jan dev ''Bu görüımeler, Franıanın n· min için icabeJen ~ itilôll/ırı 
let adamlarmın hurads lMılunma ycııeti ile küçük itilafın .iyaıeti elde etmek imluiıu. -., olmasa 
lanndç bilia\ifade yapılmakta arcuındaki ııkı irtibatın devam l:ile milletler cerrJQcti lllİlakının 
olan diplomatik görütmeler, ıa - etmekte olJuğunu göıtermeğe artık tecrübe dil.;, bir WJe: bu 
zeteleri m~ıul etmekte herde - medar olmuıtur. Bu irtibat, Ha lunan on altıncı m!!dcle.inin tat 
vamdır. Gazeteler düa, Roman be, - ltalyan ilatilcil11wlolıi ıılalt .. ..,,-.,.. İfİn içinJen çıkıla 
y& ~rah Karol ile B. Flanden, hattı hareket larklanna ~~ Cfl.iım ~larJı. 
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Pıuardaa .... ı•a,t• ~ 
sonra uat rı 1/2 tu 1 ya) kader la. 
tanbulda l>h·anyolunda (104) numa -
rah hususi kabinesinde hastalanm 
lıi.a."l '4er. Salı, cu.maa:tesi günleri 
~hl.il. "9 1/ 2. • 12" saatleri hakiki ft • 
karaya mah.qustur. Herkesin hali• 
göre muamele olunur.Muayenehaneft 

ev telefon: 22398. Kışlık telefon:216" 



ABONE. ŞARTLAR/: 
rıJ.Wr il aylılr 11 ayllJı: Aylılr 

Kemleket1mlıde '1~ uo 236 ııo 
Yabancı yerlere U60 7~ 400 1~ 

Polta btrllgtııe J 
gtrmlyea Jertere 1800 860 600 111( 

rtırldyenln bet Po8ta merllezlade &UIU1Na aboae ;FaZIJu 

YAZI VE YONETIM YE.RI: 

ı.tanbul. AD.Ju.ra caddelı&, ( ~ AJU1 yu,_, 
r.ıeıorı ı ı..ı .. re. H.1170 

\Yazı lflert: 2Hll 

Telıtnu sdreıı1: Kl11Cl1Pıı a.t.ı..,Nal 

t>oetl ırutuw No .. 
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Türk elbise depo- ! 
1 

. 
\ 

Maliye V ekiletinden: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş Şubat 

Bin dokuz güz otuz altı tarihinden itibaren her 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak 
kallanılamıqacağı ve kullanmak istegenler 2251 
No. lı kanun ile tayin edilen şekilde cezalandı-
rılacağı ilan olunur. "219,, "534,, 

Jandarma genel komutanlığı 
~nkara satınalma komisyonundan: 

Teahhüdünü yapamayan müteahhid nam ve hesabına 2089 }jra 80 ku. 
ruı tahmin bedeli 543000 idi 4800 buz hayvan mıhı açık eksiltme 
ile 10/ 2/ 936 pazartesi günü saat 13 de satın alınacaktır. istekliler 
tartnameyi paraıız komiıyondan alabilirler. Eksiltmeye girmek iı· 
teyenlerin ekıiltme gün ve saatinde 156 lira 75 kuruıluk ilk temina! 
r .. :ıkbuz veya banka mektuplarını komisyona vermit olmaları. "399, 

B!~~~~}~~S=~ ka~_i 
sında 86 numarada aradığınız yerli ve 
ecnebi hazır ve ısmarlama elbiseler, 
palto, pardesular, çocuk elbiseleri eh -
ven fiyatla bulabilirsiniz. 

Yeni çeşitler gelmişir. Fırsattan isti· 
fade ediniz. (V. No. 13227) 

lstanbul bc~inci icra memurluğun -
dan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer ev eşyası 6-2-36 tarihine müsadü 
perşembe günü saat dokuzdan itibaren 
Kasımpaşa dereboyu dörtkuyuda t/36 
numaralı evde satılacağından taliplerin 
yevmi mezklırda mahallinde bulunacak 
memura müracaattan ilan olunur. (V. 

No. 13230) 

- Politika 
Felsefesi 

Sadri Ertem 
tarafından yazılmıt olan bu eser 
Dün ve Yann Tercüme Külliyatının 
49 uncu kitabı olarak çıkau§tır. 224 
sahife olmasına rağmen 7 S kuruştur. 
VAKIT Kütüphanesi ve her kitapçıda 

Usküdar mıntakası varidat tahakkuk müdürlüğünden: 
Mükellefin ismi Mahallesi Sokağı Kapı No. cinai Niıbeti Iradı Kıymeti 

Sofya ve Alek- Caferağa Cihan~ 51 Hane 12 960 

aandiros raakeri 

Ruki 
" 

,, Ruıen ağa 6 96 

Nimet ,, Sivaıtopol 21 ,, " 
264 

P!1uzaffer Galip Tavati Hasan Bakkal 40 'Ana % 5 126 

Nigir Mirtah lalam ağa 33 Arsa % 5 440 

Bigane Oımanağa Bekçi 40 Hane % 12 7200 
Halit ;• Miı 40 Hane % 12 30000 

Yukandaki emlake tadilat ve tahrir komisyonlarınca konan kıy met ve iratlara aid ihbarnameler 
aahiplerinin bulunamaması yüzünden tebliğ edilememiı olmakla kapılarına talik edilmiıtir. Tebliğat 
yerine kaim ol:nak üzere keyfiyet ilin olunur. (589) 

OAY G.jv,Nc; aiocaıoı 

.ALT !,!!_CiıdLDL 

cttİK ·K~pRÜY t~VAAO• 
tıeAQ.,:ııOA Mİl.'fOf'HAR VA.R.0• - - - &- ---

Muhasebe memuru alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden: . 

1 - Enıtitümüz Genel Muhasebe Servisine ıınaçla l>eı menıur 
alınacaktır. 

2 - Alınacak memur'a ıınaçta "göstereceği yararlığa ıöre 

100 - 150 liraya kadar ücret verilecektir. 

Aranılan fartlar şunlardır.: 
A - Türk olmak. 
B - · En az bir lise veya muadili mektepten mezun olmak. 
C - Y aıı 23 - 35 ara11nda olmak, 
D - Ecnebi dili "Bilha11a Almanca,, bilenler üıtün tutulacaktır. 
E - Askerlikle alakası olmamak, 
F - Muhasebe iılerinde en az Üç sene tecrübesi bulunmak, 
G - imtihan derecesi için güzel yazı ve intizamperverlik na· 

zarı itibare alınacaktır. 
H - Dilekçesinde hakkında malUnıat alınabilecek iki referans 

göstermek. 
3 - Müsabaka imtihanı Ankara'da 10 - Şubat - 936.Pazar

teıi günü yapılacaktır. 
4 - imtihanda muvaffak olup ta angaje edilen iıyar, bilahare 

Enıtitümüzün tenıibi ile hudutlarımız dahilinde her hanı• 
bir maden sahasında çahımayı teahhüt edecektir. 

S - Smaç ıoraulan 
A - Ticari hesap, 
B - Usulü defteri. 
C - lktısadl umumi malGmat, 
D- Lisan. 
7 - l.teklilerin nüfuı cüzdanı, Hüsnühal varakası, mektep 

ıahadetnamesi veya onların tasdikli suretleri 4 kıt'a fo 
toğraf ve ıimdiye kadar çalııtıkları yerlerden aldtklu• 
bonservislerle dilekçelerini en geç 8 - Şubat - 936 Cu 
marteai günü akıamına kadar Enstitü Genel Direktörlüği.ı 
adresiyle göndermeleri veya bizzat getirmeleri ve müıa 
baka imtihanına girebileceklerin, numaralı kartlarını al 
mak üzere 8 - Şubat - 936 Cumartes1 günü Enstitüyf' 
müracaat etmeleri. (173) ( 426) 

Kült ür Bakan lığ ı 
Tarafından neşredilen yeni kitaplar 

Adlan aıağıdaki listede yazılı otan filozofi kitapları hizalannda isim" 

teri gösterilenler tarafından lisanımıza çevrilmit ve Kültür Vekaleti he

sabına Devlet Matbaasında nefis bir surette basılarak aatııa çıkanlmıı

br. Karilerimize bu eserlerden birer tane edinmelerini tavsiye ederiz. 

Usluk Oğlu Farabi Kıvamettin 

Yaratıcı tekimülden Hayatın tekimülü Bergson · Mustafa Şekip 
Tepta tecrübe uıulünün tetkikine girit Cloude Bernard · Galip Ata 
Etika Spinoza - Suut Kemal 
Kant'tan parçalar M. Emin Eritirgil 
Mistiklik ve Mantık Bernard Ru11el • Yusuf Şerif 
Beıert bilginin prensipleri Georıe Berkley - M. Saffet Eıİıfıl 
Monadoloji Suut Kemal 
İlim ve Fitozofi Sabri Esat 
Hayatın Mihanikt Telakkisi Mehmet Karahaaan . 
Pastörün Hayatı Dr. Galip Ataç 

Jandarıµa genel komutanlığı 

Ankara satınalma komisyonu~dao: 
1 - Eldeki \Hıflarına uygun 2500 kilo sade ve 500 kilo_,

tinyağı eksiltmeye konulmuıtur. 
2 - Bir kilosuna 120 kurut Cleier biçilen 2500. kilo sade t•~ 

nın ilk teminatı 225 lira ve açık eksiltmesi S - 2 ... 936 Çaftad'. 
günü saat onda. 

3 - Bir kiloı"na eUi kuruı değer biçilen 500 kilo ze~ 
nın ilk teminatı 18 lira 75 kurut ve pazarlığı S - 2 - 936 -..:..M 
ba günü saat IS de Ankara Jandarma ıenel komul4niıiı kur•I'...,. 
komisyonca yapılacaktır. ' 

4 - Şartnameler paruız olarak komisyondan aiınabilirı ~ 
me ve pazarlığa girmek iıtiyenle rin belli vakitte ilk temi~tl ~ 
komisyona vermeleri. (129) .· · ~ 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 

Cağaloğla Hilillahmer caddeel Keçlııi ren aparbmanı kal No. (1) T~ 
Ev: Kadıköy Bahariye Cevizlik Tram vag latuyonu kar,uında ileri 
mara 3. Telefon: "1791 . . ~ 

Sahibi: ASIM Ua-YüıtJıfatbua& N~t Direktöril: Refik A. ~ 


