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19~ Fevkalade komi- \ o ) Sayısı Her Y~rde 100 Para o Hikaye müsabaka

mız başladı 
''''"ı Par ise çağırıldı 19·2 ncı 
~ kudüs, 8 (Özel) - Süriyedt! Yıl pe::i ... grev hala devam ediyor. Sayı 
teı .. iade komiser Bay Dö Mar- 6495 
J.Llüratle Pariıe çağrılmııtır. 435 
~da. nümayişçilerden yedi O 
""'ll olınü·ı·· :ı' ur. 

" 
ltaıyay8 v8rııecek petrolaa sa-
dece miktarı azaltılacak•ış ı 

Pariı, 8 (A.A.) - Figaro gazetesi, 
Bay Tevfik Rüştü Aras ile yaptığı bir 
mülakatı ncşretmektedir: 

Ustaşilerin 
Muhakemesi 

Dünkü cclseae bir çok 
doktorlar izahat verdiler 

r 

PAZAR 
9 

ŞUBAT 

1936 

o 
( TafsiJatı 4 üncü sayı

f amızdadır.) 

Atatürk bugün lstanbulu 
şereflendiriyor 

Ankara, 8 (Telefonla)- Büqük önder Kamal 
Atatürk bu akşam hususi trenle ankaradan ay
rıldılar. Yarın Istanbulu şere/lendireceklerdir. 

~----------------------------------" 

Torbalıda tehlikeli vaziyetlere giren, 
su altıııda kalan köyler var 

Suikast davasının dünkü celsesinde 

Av gezileri 1 

~::.~ılerin eline geçmek üzere olduğu bildirilen Mahallenin umu mi görllnllfil: ~ - Raınn ıarayı. B - ltalyanların ını aldıkları / 
- Galliyano iıtihkamı. D ve E - Habqler tarafından iıgal _ed.ümi§ bulunan Alegi ve Sokoto'ya giden yollara hakim tepeler. 

.(Yazısı 2 inci sayfada). 

Bay Göring 

Varıova, 8 (A.A.) - Bay Gocring'in 

(Lut/en •ayılayı ,eviriniz) 



liiiiiiiiiiiii9 2 - KURUN 

Tuna paktında ltalya 
Çekoslovak Başbakanı yarınPariste 

Paris, 8 (KURUN) - Çekos
lovak Başbakanının yarın Parise 
gelmesi bekleniyor. Bu seyahat 
hususi mahiyettedir. Bununla be
raber, son noktai nazar teatilerin
den sonra diplomatik görüşmele
re vesile teşkil edecektir. 

Yugoslav Kral naibi Prens PoJ 
Çekoslovakyanın Paris elçisini 
kabul etmiştir. Romen Kralı Bük
reşe dönmeden evvel bir kaç gün 
kalmak üzere Cannes şehrine gi
decektir. 

Buradaki siya.si konuşmaların 
Fransa, küçük anlaşma, Balkan an. 
tantr, yani Fransa, Çekoslovakya, 
Romanya, Yugoslavya, Türkiye 
ve Yunanistan arasında müsterek 
bir emniyet için anlaşma yapılma
sını temin ettiği söylenmektedir. 
Avusturya, Macaristan ve Bulga
ristan bu anlaşma dışında kalmı§
lardır. 

Pöti Pariziyen gazetesi, Prens 
Pol hakkında medihkar yazılar 
yazmakta ve kendisinin Tuna 
havzası müvazenesini temin için 
çalıştığını söylemektedir. 

Aynı gazeteye göre, Fransız 
Dış Bakanının lngiliz elçisile ko
nuşmaları Londra ile Paris ara -
sındaki el birliğini tebarüz ettir -
mektedir. 

Popüler gazetesi, sosyalistlerin 
Fransız - Sovyet andlaıması 
kar!ısındaki durumu ta.srih ede -

rek kimseden ilham almadığım 
istenilen şeyin sulh olduğunu söy
lemektedir. 
TUNA PAKTINDA ITALYA 

Paris, 8 (A.A.) - Pari Suar 
gazetesi, B. Flandenin bugünkü 
Bakanlar kurulunda bütün şimdi
ki meseleler hakkında izahat ver
diğini iddia etmektedir. 

Gazeteye göre, B. Flanden ev
vel emirde Habsburgların iadesi 
hakkında Prens Starhemberg ile 
yapılan anlaşmayı kaydetmiştir. 
Bu anlaşma küçük itilaf devletleri. 
ile istişareden sonra tatbik edile
cektir. 

Bundan başka Avusturya ile 
Küçük anlaşma arasında ekono -
mik bir yaklaşma nın da tabak -
kuk etmek üzere olduğu bildiril
mektedir. Tuna paktı için ltalya 
ile birlikte müzakerelere devam 
edilecektir. 

Sovyet - Fransa andlaşması
na gelince, B. Flanden, salı günü 
mecliste müzakeresine başlana · 
cak olan bu paktın herkese açık 
ve daha evvel meriyete girmiş o
lan yardım paktlarına uygun ol -
duğunu ve pakttan mütevellit ve
cibelerin milletler cemiyetinin 
bir kararına tevfikan meriyete gi
rebileceğini bildirmi,tir. 

ITALYASIZ HiÇ BiR ŞEY 
OLMIYACAK 

Roma, 8 (A.A.) -Alman ha· 

ber alma bürosundan: Salihi -
yettar mahfiller Brene hududu bo
yunca kıtaat faaliyeti hakkındaki 
şayiaları yalanlamaktadır. ltal
yanm orta vrupadaki teşriki me -
saisi tebarüz ettirilmek için böyle 
bir harekete ihtiyaç yoktur. Paris 
siyasal görüşmeleri, İtalya olma -
dıkça hiç bir şey yapılamıyaca -
ğmı göstermişti::-. 

Keza, sermaye üzerine yeniden 
vergi tarh edileceğine dair dışa -
rıda ç,ıkan şayialar da yalanlan -
maktadır. 1936 - 37 bütçesin -
de 20 milyon liret varidat fazlası 
vardır. Bunda muhtemel bir is
tikraz faizi de dahildir. 

SEFiRiMiZiN ZlY AFETi 

Paris, 8 (A.A.) -Türkiye bü· 
yük elçisi B. Suad bu~ün büyük 
elçilikte bir öğle ziyafeti vermiş
tir. Ziyafette ezcümle Dr. Tev -
fik Rüştü Aras ile Başbakan B. 
Saro, Bakanlardan Flanden, Ge
neral Moren, Deat, Şotan, Man
del, Dış Bakanlığı genel sekre -
teri B. Leje, B. Kamerer, ordu 
erkanı harbiyesi reisi General Ga
melen, elçilerden Barjton, Ku -
londr, Dezantuanten, Masigli, 
General Salih, Fransanın Türki· 
ye büyük elçiliği ateşe mililer mu
avini kumandan Dönardu, ku 
mandan Celal Üner, B. Refik 
bulunmuılardır. 

Kış olimpiyatlarının üçüncü gününde 

Hokeyde 
Italya~lar 
Garın~ Parten Kirhen, (A.A.) 

- Kış olimpiyatlarını üçüncü gü
nü sıfırın altında sekiz derece ha. 
rarette parlak bir havada geçti. 
Ilk hokey maçr Lehlilerle Leton -
yaldar arasında idi. Lehliler 9-2 
galip çrktrlar. 

Amerika ile ttalya arasındaki 
hokey maçı çok şiddetli ve seri 
olmuştur. Yaptığı bir hata üzerine 
hakem İtalyan Rossu oyundan 
çıkarmış ve bu yüzden Amerika • 
lIIar bir sayı kazanmışlardır. Fa· 
kat maçın bitmesine 40 saniye 
kala Zuçini beraberlik sayrsmr 
yapmrştrr. Bu beraberlik üzerine 
hakem oyunu uzatmrya mecbur 
kalmış ve oyun dramatik bir saf. 
hay~ girmiştir. Üç defa beşer da. 
kikadan yapılan uzatma hiç bir 
netice vermemişse de dördüncü 
beş 'dakika'da İtalyanlar galibiyet 
sayısını yapmışlardır. 

Japonlarla İngilizlerin karşı -
!aşması da çok seri geçmiştir. Ja
ponlar evvela hücumlar yapmrş -
larsa da bu hücumlar neticesiz 
kalmıştır. Birinci haftaym'da İn -
gilizler iki sayı çrkarmrşlardrr. 
!kinci haftaymıda Japonlar hü • 
cnmlarınr artrrmrşlar ve hatta İn
giliz kalecisine muhtelif ve.sile . 
lerle tehlike atlattrrmış1ardrr. Ja· 
ponlar kendilerinden daha iri o . 
lan İngiliz atletleri yamn'da geri 

14 şubatta Lehistana gitmesi ihtimali 
vardır. Kendisi Bialwicza'da bir av ge
zisine iştirak edecek ve Lehistan hükO
metine misafir olacaktır. Dantzig ayan 
reisi Bay Greiser de bu av gezisine iş • 
tirak edecektir. 

Pariıı, 8 (A.A.) - Matin gazetesinin 
Berlin muhabirinden aldığı bir habere 
ıöre Prens Starhamberg'in Bay Mus -
solinl ile glSrüşmek üzere pek yakrnda 
Romaya gitmek tasavvurunda olduğu 

Viyanadan bildirilmektedir, 

Almanlar ltalyanlari, 
Amerikalıları yendiler 
kalıyorlardı. Sahada en iyi Ja • 
pon oyuncu Hirano idi. Fakat 
bir İngiliz oyuncusu ile çarpışarak 
sahayı terketmeğe mecbur kaldr. 
:Maç srfıra karşı üç sayı ile Ingi -
lizlerin galiibyeti ile bitmiştir. 

Avusturya ile dünya şam piyo
nu olan Kanadalıların maçr da 
müthiş bir süratle geçmiştir. Ka
nadalılar oyuna büytik bir maha • 
retle başlamışlar ve ilk haftayım
da beş gol atmışlardır. 

FaKat Avusturyalılar derhal 
kendilerini toplıyarak, yenilmez 
muhasımlarr kadıar sürat ve kud
ret göstermeğe başlamışlardır. 

A vusturyalr Fransız Osongei, 
ikinci haftayımda iki gol atmış 
Kana.dalılar ise bu devrede an . 
cak bir sayr yapabilmişlerdir. 

tkinci haftayımda Kanadalılar 
müdafaaya çekilmeke mecbur kal 
mrşlar ve Avusturyalılar ise biı 
çok defalar tehlikeli akınlar yap . 
mrşlardrr. 

Oyun başmdlan nihayetine ka
dar müthiş bir süratle cereyan et
miştir. 

Garmiş Partenkirhen, 8 '(A. 
A.) - Akşam üzeri, Alman ve İ
talyan hokey milli takrmlarr kar -
~rlaşmrşlardrr. Amerikan takımım 
yenen İtalyanlar, Alman takrmr 
için tehlikeli bir muhasım bulunu 
yordu. 

tık devre başından sonuna ka
dar Alman takrınmm tazyikile g·eç 
miştir. Şibukat bir gol yapmış ve 
Italyanlar bir kaç mukabil hücu -
ma rağmen beraberlik sayısını çı
karamamışlardır. 

tkinci maçda, İtalyanlar hücu
ma geçmişler ve oyun fevkalade 
çetin olmuştur. Alman müdafaası 
ve bilhassa kaleci bütün şiltleri 

çelmeye muvaffak olmuştur. 
Alman ekipi çok müessir bir 

kombinezon tatbik ediyordu. Bu 
hal Jeneken tarafından bir gol da
ha çıkarılmasını temin etmiştir. 

Uçüncü devrede müsabaka pek 
heyecanlı bir eşkil almış Alman ka 
lesi mütemadi akınlara maruz kal· 
mıştır. Fakat müdafaanın üç o -
yuncusu bu hücumların müessir ol 
masına imkan brrakınamrşlard1r. 
Nihayet 'Ruddiball Almanların ü
çüncü sayrsım da yapmıştır. 

Maç bu suretle 3-0 Almanlar 
lehine bitmiştir. 

Bu maçta 8000 seyirci hazır bu 
Iunmuştur. 

Germiş Partenkirhen: 8 ( A. 
A.) - Kadınlar arasında salalom 
ile komine larak tepeden iniş mü· 
sabakasım Almanyalı Mlle. Hris
til Kamz, 97 de Siınal ile altr pu -
van kazanmıştır. Müsabakanın sa 
!alom krsımm da ayni Mlle. iki gü 
ezrgah için 72 saniye ile 70 lf.'.10 
saniyede kazanmıştır. 

Garmiş Partenkirhen, 8 (A.A~) 
- Kat'i netice henüz ilan edilmiş 
olmamakla beraber, ka"dmlar için 
salalon ile kimbine iniş yarış!arı 
artık tasnif edilebilir. Şu ilk yedi 
koşucunun bu tasnifinde hiç bir 
deği~ikliğe uğramıyacağr muhak· 
kaktır. 

Birinci: Hristil Kamz (Alman) 
!kinci: Kete Grasegger ( ... AJman), 
i.i~üncü: Leila Şen Nilsen (Nor -
veçli), dördüncü: Erna Etew·i (İs
viçreli), beşinci: J ohn Dübnad 
(Norveçli), altıncı: Hadi Pf eif er 
(Alman), ye dinci: Liza Reş (Al -
man). 

~ 

Maka/le Habeşlerin 
eline geçmek üzere 

Adisababaya dönen imparator ora
dan meçhul bir istikamete gitti 
Loncİra, 8 (KURUN) - Şi - göre, İtalyanlar Ganadori& ~: 

mal cephesinde mühim bir hadise gesinde yeni istikşafal ıaarrU b• 
haber verilmemiştir. Bununla be- rında bulunmaktadırlar ki b1l I 
raber bugün yarın yeni bir hücum Dolo ile Negelli arasında İ!~~e 
beklenmektedir. Cenup cephe - dilen mevziin cenahını takVlJeıl 
sinde General Graziyaninin Ges - çin bir taarruz hareketine 
tro ırmağı boyunca yaptığı hare · olarak telakki edilmektedir. b•ı 
ketlerin gittikçe sahası genişliyen Dolo - Negelli hattını~. dı 
yağmurlar yüzünden durması aındaki bütün cenup arazı!l~ 
muhtemeldir. Dolo şimalinde ma- balyan uçakları iki günden f 
ğara1arda saklanmış Habeş mu· bilhassa hararetli bir istikt•f 
haripleri büyük faaliyet gösteri - aliyeti göstermektedirler. h• 
yorlar. Uebbi Şebelli bölgesinde 

İtalyan tayyareleri bir çok ke- len tam bir sükunet vardır. i 
şif hareketleri yapmakta ve Adis- İtalyanlar istihkam ve yol 
ababa · - Cibuti demiryolunun şasivle meşguldürler. I 
fotografi!erini almaktadırlar. Şimal cephesinde ltalyıı:O 

Şimal cephesinden gelen bita- Makalleye giden bütün yollş 
raf bir müşahide göre MakaUenin ıslahına. çalışıyorlar. Buradş d 
Habeşler eline geçmesi yakındır. büyük bir bava faaliyeti veJ 
Bunu biraz sonra Aduanın düş - Habeş haberlerine göre, ltal~ 
mesi takip edecektir. Habeşler uçakları faaliyetlerini Tan• di 
Makalleye bugün tamamile hakim Goyaama kadar götürmüşler 
bir vaziydtedirler. İtalyan asker· Büyük yağmur mevsiminin 1 
leri Habeşlerin gece hücumla - !aşması üzerine imparator B. t: 
rmdan ve baskınlarından o dere- le Havaryatı Ciboti - Adisar;r 
ce şaşkınlığa uğramışlardır ki hiç demiryolunun sa~ ve soluııo 
bir ınukl.vemet göstermeden hep- büyük kervan yollarını taınit, 
si maktul düşmüşlerdir. tirroeğe memur etmiıtir. Bıı 1 

Habeşler ltalyan uçaklarına 30 bin kişi kullanılacaktır. . 
karşı saklanmak usullerini çok iyi Çünkü, demiryolunun eıkıi 
öğrendikleri için gündüzleri ma - manlarcla seller tarafından ~bıı 
ğaralarda saklanmakta, geceleri edildiği vakittir. DemiryobıJJ 
ortaya çıkarak bir çok baskınlar cenubundaki kervan yolu bilbV 
yapmaktadırlar. ta~kim edilecektir. Çünkü ~ 

Habeş!erin şimaldeki §ansları, yol Berbera ve Zeila tarikiltı 
İtalyanın Tigre ordularının Gene- Jah ve mühimmat celbini tel" 
ral Gra:ı.iyaniye takviye kıtaları etmektedir. 
göndermeleri yüzünden daha çok ------------
artmıştır. H k 

HABES SEFERi ITALYANLARA a sız ·-t e c av iJ 
NEYE MAL OLUYOR? 

Dolo. 8 (A.A.) - Havas ajan- wllr lz.nrsı"-tt:n ata, ... , 
sı muhabın, NegeUıyı ışgaı eden ı.:..... •dil 
motörleştirilmiş ltalyan kolunun tarafın bareK.etı 
iaşesi hakkında şu tafsilatı veri -
yor: 

20 İkinci kanunda dokUz gün-
1ük bir yürüyüşten sonra sarnıçlı 
60 kamyon, 75 bin litre su getir
miş ve bu su, adam başına günde 
bir litre hesabile efrada dağıtıl -
mrştır. Bu kol hepsi ana vatan 
kıtaatı nakleden 1.100 kamyon -
dan mürekkep bulunuyordu. 

Dubalar ve diğer yerli parti -
zanlar yaya yürüyorlardı. Kam -
yonlar güçlükle ilerliyor ve he • 
men daima birinci vitesle işliyor· 
du. Bu iş, tahmin edilen mikta· 
rın bir misli benzin istihlakini 
icabettiriyordu. Kamyonlar 250 
bin kilo benzin yakmışlar, efrat 
300 bin kilo yiyecek yemişlerdir. 
Mühimmat 150 bin kilo sikletin· 
de idi. Erzak, su ve un, beş gün 
yetecek miktarda idi. Kol, Ne -
gelliye geldiği zaman, orada ku
yular bulunduğu halde daha 10 
bin kilo su mevcuddu. 
HABEŞ iMPARATORU MEÇ

HUL BiR iSTiKAMETE GiTTi 
Adisababa, 8 (A.A.) - Henüz 

teeyyüt etmiyen bir habere göre, 
imparator uçakla buraya dönmüş 
ve hemen arkasından meçhul bir 
istikamete doğru gibniştir. Saray 
mahafili bu hususta gayet ketum 
davranmaktadır. 

Havas muhabiri, İtalyan hava 
filolarınm sıklaşan akınları impa
ratorun hangi istikamete gittiğini 
keşfetmek maksadiyle olduğunu 
yazıyor. 

Roma, 8 (A.A.) - 118 numa
ralı :resmi harp tebliği: 

Somali cephesinde kuvvetleri
miz işgal hareketlerini takviye et
mekte ve Gabbi - Gestro vadi -
sinde çekilmekte olan düşman 
müfrezeleri üzerine tazyiklerine 
deve.m eylemektedir. 

Eritre cephesinde kayde şayan 
bir şey yoktu~. 

YENi BiR TAARRUZ MU 
BAŞLAYACAK? 

Adisababa, 8 (A.A.) - Cep -
heden gelen Habeş haberlerine 

Akdenizin emniyeti için İngiltere 
1 

rafından sorulan suale verdiğimi.t ' 
vap üzerine İtalya bu cevabın 19Z8~1 
rihli Türk - İtalyan dostluk milli ,. 
desi ile telifi kabil olup olmadığıfl1 

muştu. Hariciye vek"limiz bu sor 

cevap vermişti. lı' 
Yaymis gazetesinin lstanbul rıı1' f 

biri gazetesine çektiği bir telgrafta 

le yazıyor: ··~ 
"Anlaşildığına göre İtalya büYU 

çisi Türkiyenin cevabmdaki "bal<sl~ 
caviiz hareketi" nden maksat ne 0~1 
ğunu sormuştur. Verilen cevapta'! 
kiye nazarında tecavüz harcketitı111~ 
ateşi açan tarafın hareketi olduğıl r 
dirilmiştir . ., 

Yunanistand8 
(Üstyanı 1 incide) 

ber kralın ba§müşaviri ııf atile ·~ 
la hükumet buhranınrn hall~.1

1 
noktai nazarını bildil'ceğini ,oY 
miş ve demiıtir ki: dl 

Şimdiki hükUmel bilhaı.
hili ve harici muallak d . ~ 
gayri muayyen bir müddet iJıl ~ 
mevkiinde kalamaz. BunuJI 1 
krala meclisin hemen toplanıl,.ı~ 
srnı teklif edeceğim. Medie Jil~j 
lekete bir parlamento hü~ 
recektir. 

Siyasal ma.hafl, hükUnıetJJdılti 
lm yeni bir salahiyet olaı': tt 
süel meselenin halli idin bıt 
şe\)büste bulunanuy;cağı~~J' 
takdirde B. Demirciain f 1-1' ~ 
buhrana bir hal sureti buldl J1 
zere meclisin derhal içtim~; t' 
vet edilmesini tavsiye edecd 
nediyorlar. I 

Atina, 8 (A.A.) - 1'r' f 
Kafandarisi kabul etmiştir. JJ· ~ 
fandaris matbuata beyanatt~r 
lunmaktan imtina etmittir· ~I 
telerin verdiği malumatı. )' 
B. Kafandaris krala şimd!,fe ~'l 
dar muba sm olan iki büytı~..., 
tinin teşriki mesaisini ta\l'f.,
miştir. 



3 - RURU~ 9 ŞUBAT 19?6 ~ 

l_!şaretler 1 
Doçentler 

Mtlaril Vekaleti yeni bir ka stok çok . 1 Polis haberleri 1 Ruhani ayin 
rıun layihaıı hazırladı. Bu layi - B k 
h.Qya göre, Universitenin bugünkü İr Sa O dı eşya 1 
tahıiıcıtına ıs bin lira ilave etmek- Kömür ve odun fiyatları Sensinot Romanyaya bir 
le Yarınki Türk profesörlerine yükselemiyecek Emanetçiler Şirketinde iki heyet gönderiyor 
bir az daha geni§ rahatlık imka Havaların bozulması üzerine mem~run yaptığı iş Olen ıum patrıkı Fotyosun is-
111111 hazırlamış oldu. Büyük bir d B ı kl 
ı dün bir muharririmiz mahıukat İzmirli bir manifatur~ tüccarı tira.hati ruhu için ün a. ı ı rnm 
erağatle kendilerini yarının Tü1·k piyasasında me'Şgul olmuş ve ta- Izınire gönderilmek üzere mani - kilisesinde bir ruhani ayin yapıl-

ilrnine terkeden gençler için kad· cirlerle konuşmuştur. tddiaya gö- fatura eşyası dolu iki büyük san- mıştır. Bugün dıe Fener patrika • 
roycr ilave edilen rakamları kafi re bu seneki havalarm yaz gibi drğı Güzel İzmir nakilyat anba. - hane kilisesinde ayni çeşit bir a · 
IÖrecek değilim. Dünyada kül gitmesi bütün tüccarlara zarar rma göndermiştir. Sandıkları ta • yin yaprlacaktır. 
tiire, zekaya, bilgiy:~ karşı bir verm:ştir. . şıyan hammal yanlışlıkla sandık- Diğer taraftan haber alındğma 
llevi tiksintinin hüküm ıürdüği! Bir mahıukat taciri şunları söy lardan birini bu nakliyat anba - göre, Sen Sinod meclisi Romanya 
&· l lemi:-tir: rmm yanındaki emanetçiler şir · ve Yugoslavvaya iki metropolit . ır zamanda kolay şöhret. ko av · ''t" .. .. · .ı 
refah yolunu bir tarafa bı ·•Bu sene kışın başlarında ha· ketıne go urmuştur. ten mi.irekkep bir heyet gönder. 

valar birden çok sogv uk yaptı. O - Emanetçiler şirketinin an bar megv e karar vermiştir. Gidecek 1akarak. kendisini lo.boratu - B ki l k"'t' R f bu 
' rlnnun çekisi dört yüz kuruşa ka • memuru e r e a ıp au metropolitler henüz tayin edilme-

Uctra, kütüphaneye, çetin ilim dar çıkmıştı. O vakit çok pahalı yanlışlğn farkında olmus.l~r ve miştir. Bunlar, Romen ve Yugos·· 
ltleıaisine veren insan için verile- kömür aldık. Bunları ziyanına sandığı evlerine götürere.k içınd.e- lav ruhani riyasetlerile Fener pat
cek değer, her şeyden, her kıy satmrya mecbur olduk. Bundan ki 925 parça eşyayı taksım etmış- rikhanesi arasındaki bazı mesele 

ltletten Ü•tündür. Kendini icra · ımnra havalar ne kadar kışlasa lerd~r~bıta vak'a.dan haberdar e- leri tanzim maksadile gideckler. 
icrte veren ve f erağati etrafında fiyatların kat'iyyen yükselmesine dilmiş, bu iki kisi ile birlikte Sü _ dir. 
fcrkdir hiı!eıi olmaktan bQfka şe imkan yoktur. Çünkü ellerimizde leyman ve Canip isminde iki kişi- Macaristana da gidilmesi muh-
ltilde görülen, çok defa idealist· fazlasile stok malımız vardır. yi daha yakalamıştır. Suçlular temeldir. 
ce l.arelıeti •onsuz bir sükut, son- Gelecek ·sene Zonguldaktaki mahkemeye verileceklerdir. 
Ilı a. • ı k l k ·1 k l yeni kundan kömür f abrikalan ~ oır ci ayt ı ı e arşı anan Mı"safı"r• bakın.1 
İıatanların tuttukları yol, orta za- memleketin bütün ihtiyacım te - ~ 

min edecek, artık ecnebi kömürii "l rtlClft v.elilerinin büyük bir teselli ve Tavşancıldan gelen Mesut og u 
büyiile takdir ııığı ile aydınlanan alınmıyacaktır. Bugünkü piyasa • Hamdi isminde bir genç Lalelide 
iilulılarına da benzemez. da yerli kokun tonu yerine teslim oturan eski ayan azasından mer-

20, 21 ecnebi kokun yerine teslim hum Sami Paşanın evine mis~fir 
Kendilerini ilme ve kitaba v~ 24, 25, odunun ekiçsi birinci Ru · olmuşttu·. Evin sahibi bayan Vas· 

ren gençler, biliyorlar ki uzun bir meli 3,251 3150 Türk ilrasrdır Ru- fiye bir aralık evden dışarı çıkın. 
zaman için unutulmaya, takdir e- meli mangal kömürünün kilosu ca Hamdi 50 lira kıymetinde bir 
diltnemeğe, efkarı umumiye Ö· cm 4,5 kunıştur. altm bilezikle bir pırlanta yüzük 
llihtde fatalatlı tezahürlerle kar- ve 85 lira laymetinde .bir altın 
tdcrnmamaya mahkumdurlar. zinciri çalmış, Çarşı içinde satar-

Bunu 'ile bile, iıtiye istiye, ve Mezbaha varidatı artıyor ken yakalanmıştrr. 
BlR YALI YANMAKTAN ltıdece yarının ilmine hizmet için Mezbahanın varidatı aıtmak • KURTULDU _ Kuruçeşınede 

ltl~laul bir asker gibi ilim salına tadır. 934 mali senesinde bele · Yalr sokağında prens Sabahatti • 
katdanlara biz, ne verıek azdır. diye mezbahadan 1.446.082 lira nin kızı bayan Fethiyenin otur -

idealin mukabilini maaş bar ~ almıstı. 935 senesinin ilk altı ay • duğu yalının soba borusu tutuş • 
drolarile ölçmek hatasını sırtıma da ~ varidat 850.44 7 lirayı bu}. muş çabuk söndürülmüştaür. 
YÜklenrnek iıtemem. muştur. GÜLEN KIZLARI DÖVMÜŞ 

L't ~ "' • Bu miktarın sene sonuna ka • - Rüytik::ı.dada oturan Tevfik is-
Ldyihaya göre, doçentlerin dar 1.636.000 lirayı bulacağı tah. minde bir genç Balıklı caddesin-

rnaQfları kırk liradan bCl§lıyacak- min edilmektedir. den geçerken tütüncü Nikolinin 
Y · b"'t y muhammen va di_ı·ır1~~nın.da oturan kızr Marika tır. Biliriz ki büt,,.e, bizde büyük eneı u çe e · "~ 

~ :r n'diat 1595 000 lı'ı·a konmuştur ile arkc-ıda$r Aspasya gülmuş·· ler • ueliklere kürük yamalar yapı•ltr- · · · -
:r :r So"' k h h ı · h l"t dtir. Tevfik bu gülrniye kızmış, ltlak demektı·r. Bu.'trenı·n bı"r ta . gu ava ma zen erı ası a ı· d d üşt' •• 

:r nm 936 senesinde otuz bin lirayı kızların ikisini e övm ur. 
kun zaruretler altında birden bin bulacağı tahmin edilemkte.dir. BEYGiRLER DE ÇARPMI -
iıtediği bir devirde yCtfıyoruz. 934 senesinde 7263 lira alnmıştı. YA BAŞLADILAR - Kasrmpa • 
Memleketteki normal iş gelirini Sogu"' k hava mahzenlerinin idia • şada Hacıhüsrev mahallesinde o
de t F k b turan Ahmet ismindeki çocuğa anıyoruz. a at ütün bun· resı· bele'dı'yeye geçtig"'inden ve kıs.. 
l temizlik amelesinden Ahmedin cıra Tağmen doçentin ük İ§e baş- men de ucuzlatıldrğmdan varida- bindiği beygir çarpmış, yarala • 1wıfr günü hatırlıyorum. Onun tm artacağı muhakkak görülmek- mıştır. 
laerketten claha ziyade. hatta bir teali.r. KAZA - Ayvansa.rayda las-
Prola;;,4en daha fazla masrafa l · tik fabrikasında amele Mehmet 
İ~fi1acı vardır. En basiti, kendi· Düşkün er cvı sağ ayağım makineye kaptınnış, 
: 11e bir kütüphane edinecektir. Dü~künler Evinin :veni bütcesi yaralanmL~tır. 
0~ kütüphanede mesleğine aid Şehirn1eclisinin bütçe~enci.imenin- TAVUK AVCISI - Eyüpte 
ltit l b l d t tk·k d"l kt d' Fethi Çelebi mahallesinde Sa · • cıp ar u unduğu gibi, kendisi·· e e ·ı e ıı me e ı. 

· vaklı caddesinde Zarifenin 64 111 cılQkadar eden umumi kültür Daimi encümen bütçeyı tetkik numaralı evini~ önündeki tavuk· 
e.erlerı· de yer edecektı'r. ederken Düşkünler Evinin yeni t t 
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ları yem atara u an yaşın a 
f,• !f aibuki lstanbulda tahsilini bazı ihtiyaçlarının temini için be- thsan da yakalanmıştır. · 
• ıfırerek Avrupaya giden, orada lediye bütçesinden fazla yardım- -------------
lltttihanlarını geçirerek memleke- da bulunmasına karar vermiş, gc· 

1 1 te d" d k J" . . çen sene yapılan 270000 liralık Gelenler, Gidenler 
f, ?nen genç oçent en ısını yardımr 53359 liraya çıkartmıştr. BINBASI SAMSON _ !ngil • 
..rıyecek bir kütüphaneden mah · Bu karar belediye reisi tara - -

'°Urtad - terenin Türkiye ve Yunanistan el-
it ıır. Bunlara bir kütüphane fmdan kabul olunmanıı§trr. Düş · cilikleri askeri ataşamiliteri Hin • 
· ııtrnak imkanını ı•ermek lazım· künler Evinin bütçe açrğrna bn distan ordusuna tayin edilen bin
:"· Vakıa umumi kütüphaneler- sene beled~ye 28130 lira verecek- başı Samson yeni vazifesine baş-
• •,. i.tilade edebileceği fikrini ile· tir. lamak üzere ayın sonunda şehri • 

rı liirecekler vardır. Fakat insa- '""'"m"""""m'"'"''"""··-·~···""'"""'"'"""""'""'"....,_,_,,.., .. ,..,., mizden ayrılacaktır. 
~11 rı~umi kütüphanelerden isti· memleket kültürü kuvvetlencliri • B. RAF AEL - Şehrimize gel-

f~Qi kendi meskeninde bir kü- lirken o veıile ile doçentlerin ke miş olduğunu yazdığımız Yunan 
llpJa b . ·k- elçisi Bay Rafael bu akşam An . tıl a11c ıahibi olması ihtiyacını sesine girecek para kısa ir ıstı karaya hareket edecektir. 

fi• ıra İndirecek mahiyette değil · balin yabancı mutahassıı tahsisa- B. KARLO GALLl _ Sehri. 
ır. Bu hal. her okuyan, her ya- tından kazanılmıf milyonların mizdıe bulunan İtalyan elçiSi Bay 

~Ql'lın ba,mdadır. Bunun için do· mayası olacaktır. Karlo Galli dün akşam Ankaraya l 

.... "' 
Şehrimizdeki "Süryanii ka -

dim,, kilisesinin kuruluşunun yü-
züncü yrldönümli dolayısile Hor 
piskopos Bay Abdülahed tara . 
fmdan bir şükran ayini yapıla • 
caktır. 

Hatırlardadır ki Bay Abdiila
zamanlar lstanbulda ilk defa o -
larak sivil elbise ,giyen ruhanidir. 

Şehir Tiyatrosunda 
Belediye bu sene Şehir Tiyat

rosunun açığım elli bin lira ver . 
mek suretile kapatacaktır. 

Piyes ve operet hasrlatı olarak 
936 bzütesine 84,000 lira, Çocuk 
tiyatrosu hasılatı olarak 3,500 
muhammen varidat konmuştur. 

Kanlardan düğme ve 
gübre yapmak işi 
Mezbahadaki kanlardan düğ

me ve gübre yapmak suretile isti
fade edecek olan müteahhit öl • 
müştür. Bu yüzden bu iş geri kal 
mı:ştır. Müteahhidin ortağı evvel. 
ce yapılan mukaveleden istifade 
etmek için başka birisile temas et. 
meted1r. 

Tünel Şirketinin 
yaptıracağı yeni bine 

Tünel şirketi tünelin Galata 
cihetindeki kısmına büyük bir bi-
na yaptıracaktı. Buna ait projeler 
tetkik edilmek üzere Nafia Ba · 
kanhğına gönderilmişti. 

Projeler Bakanlıkça tasdik e . 
dilmiş, gönderilmiştir. Bir kaç ay 
sonra inşaata başlanacaktır. 

Piyano dersleri 
Beyoğlu balkevinı?en: 

Evimizde bedava Piyano dersleri a
çdmışt1r. Bu derslere yazılmak _isti • 
yenler her gün saat 9 dan 21 re kadar 

evimiz direktörlüğüne baş vurmaları . 

•ttlllf111Hlllll ....... UIHlll11tmuıt1tıtt'"*1 ....... .....,M81Mllllılllll'Olm.,,llftllHUINl9 

B. ZUKOLt - "Banka Korner-
riyala İtalyan,, direktörlerinden 
Bay Zukoli banka i~lerini tefti~ 
etmek için dün şehrimize gelmiş· 
tir. 

B. NACl ŞEVKET - Irak el. 
çisi Bay Naci Şevket Ankaraya 

~entlere İfe ba§larken bir kütüp- Satiri Ertem gitmiştir. · 
Qrae kuracak bir parayı verebil - --------------------------------------- --

~elidir. Mesela bin lira bir ele- Yazısız Hikaqe ~ 

dönmüştür. 

,.:;er ntahıus ve yerinde bir mas· ı 
olacaktır. 

it l>ifer taraftan doçentlerden 
9Q.er- Yıl tercüme bir eser isteme/? 
itti "13'orum ki hem memleketin 

fiİ.J>hcr • • • l · · h ~ neıını zengın e§tırır, em 
1111·-·· ... ··•lllercimlere •enede mukan 
·•en b • 

ır varidat membaı olur. 
., llu suretle bir taraftan halis 
• olru,., bir tercüme külliyatı ile İ 

-----
! Geinztiler 1 
~ -~-~~~-~~~-~----

l\1eğer neler 
yiyormuşuz!.. 
Sokalıda biraz çamur, yerde 

biraz süprüntü görsek, söyleme -
diğimizi bırakmayız. Meğer ne 
kadar uzaklarda dolıl§ıyor, ne 
vurdum duymaz YCI§ !y.,rrnuşuz. 

Dünkü gazetelerde, yediğimiz 
yağların kimya süzgeçlerinden 
geçtikten sonraki halitıi okuyun
ca gönlüm bulandı. Avuç dolusu 
para vererek aldığımız yağlarda 
bakın neler varmış: 

Patateı ezmesi, kQfar peyniri 
kazıntısı, beyaz peynıt dökün • 
tüsü, zeytin yağı tortusu, mısır 

una, ağır makine yağı, bağır -
sak bulaşığı.... Ve daha bin tür
lü ahla, hayale gelme": çör çöp. 

Bütün bunlar doğru mu, Alla
hı severseniz?.. lstanbulda ger 1 

çekten böy!e bir çarşı engizisyonu 
var mı?.. Varsa, midelerimi::::.i sö
mürge yapan bu vicdansız sürü· 
nün korkunç saltanatı, daha ne 
vakte kadar sürecek? .. 

Sağlığımızı kemirerek varlığı
mızı zehirliyerek bizi soyan bu u
çurum karınlı doymaz herifler 
kimlerdir?.. Nasıl içleri sızlama
dan kan kardeşlerine, bayrak yol· 
det§larına böyle iğrenç silahlarla 
saldırıyorlar?. Sırası geldikçe, 
bir damla katışıksız süt, bir ka
ftk temiz yağ, bir avuç scğlam 
yiyecek bulamadığımızı ıöyleriz. 
Ve bu, yıllardanberE böyledir. Us
tünde konuftuğumuz mallar, dı -
§ardan gelmiyor ki bozukluğunda 
yerli ahlakın çürüyü~ünü görmi • 
yelim. Demek ortada alı§ verifi 
soygundan ayırmayanlar var. 
Dağda yol kesen bfr haydut ne ise 
çarııda adam zehirliyen de odur~ 
Bunlar, nasıl oluyor da, yıllarca 
piyasada tutunabiliyorlar? Te -
miz ve ışıklı havada mi~rop, nasd 
yaşıyamazıa, piı ruhlu ticaret y~ 
rasaları da kanun aydınlığında 

öyle barınamazlar. Kanun mu 
bu noktalarda eksiktir?. Yoksa 
ikinci, üçüncü, be~inci ellerde 
mi keskinliğini kaybederek ba 
kirli elleri kesemiyor? 

Hiç şüphe etmiyorum ki, yaf
larda görülen bu iğrenç manzara, 
bütün öteki yiyeceklerde de ler • 
man okutuyordur. Yalçın yaıa • 
ların çoğalmasını istiyenlerden 
değilim. Fakat çar§ıyı engizis • 
yon labaratuvarlarına döndüren 
engereklerin parça parça edile -
cekleri zaman da çoktan gelip 
geçmiştir sanırım. Bu utanmaz -
ların bcqı boş kalqları, namu•lu
ların kazancına ket vuruyor. Şu 

pisliğin kökünü kazımalı giiç ol -
masa gerek. Hilesi tutulanlar pi
yasadan koğulurlar, ortada me • 
sele kalmaz. Hem halk zehirlen
mekten, hem tüccar lıakBtZ yere 
lekelenmekten kurtulma§ olur. 

S. Gezgin 
-------~-------

Efganistanda 
doktorluk 

8. Hasan He:şat yakrn·da 
Kabile dönüyor 

Bir kaç yıl evvel Efganistan 
hükumeti tarafından Kabilde as
ri bir Trb fakültesi tesis etmek Ü• 
zere cağ'ırılmış olan cildiye müte
hassısı Hasan Reşat kısa bir müd. 
elet i<'in mezuniyetle memleketi -
ne dönmüştü. Doktor Hasan Re • 
şat şimdi Ankarada bulunmakta· 
ihr. Bugünlerde tstanbula gelecek 
ve gene E.fganistana gidecehiir. 
Doktnr Ef ganistandaki mesaisin . 

( Lutlen ıayıfayı çeoiriniz) 
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Yazı tekniği üzerinde Hikiye mü- Se~gilisinin evinde oca 
yapılaıı münakaşalar : sabakamız başında uyurken ... 

Kursta ders veren ispekter gösterilen 3irinciye 20, ikinciye 15, 
üçüncüye. 10 Lira 

şekillerin doğru o!duğunu söylüyor verecefiz 

ilk okul öğretmenlerine lıtan-} petlagojik değeri ve önemi var • 
laal 44 üncü ilk okulda bir yazı Jır. Netekim bu tavaiye eJilmif
brıu açılmıtbr. Kurı bir ay ka- tir. 
dar devam etmif ve öğretmenlere Modern metoJlar tatbik eden 
JUmm talebeye öğretilmesi tek bütün milletlerin olıallanmla hep 
li berinde izahat verilmiıti. ~:zgiab kôğıJa yıwlırdmalıtallır. 

ı 

Kan bittikten sonra öğretmen- Bundan bir miiJJ.ı evvel /zmire 
ler araunda, göıterilen yazı te - davet edUen büyülı ferbi1f!Ciler • 
killeri üzerinde bir münakaşa a- Jen Bove Je öfretmenlere oertli
çdımıbr. Bu da, yuvarlak harf- ii Jeferli lıonleraıulannda lıati 
)erin beyzi mi, yoksa daire ıek - mreffe bunu tavaiye oe H6epleri-
6nde· mi olmasının münatip ola ni izah etmifti. 1 
cağıdır. Hulaaa, yaaarloh ltarllerin 

Bu mesele etrafında kunta beyzi mi, tlaire mi olacafı, yalaut 
JUi deni veren iapekterle konut- çocuklara çiqili lıaiula mı yolı 'ı 
tak. Bay iapekter muhanirimize q ~w luifula mı yadınlaea-
diyor ki: fı halıkıntla kurda favaye edileni 

"-latan6al ldiltiir tlirelıtörlii • ıeyler, peJqojilı tetlrilılerin mala-
11 6a tlen yılı içinde ilk olıal nıliitlür.,, 
6fretmenlerinin_ '?ealelıi bilperi- Öz Türkçe 
JIİ oe ınelelıelerını arttırmalı malı-
-'i7'e bazı önemli tedbirler al - Bazı okul öifetmenlerinin IÖs 
_,,.,.. Ba ,.ı yalnu; Tür~e tetl· kılaYUZUDdaki Türkçe kelimeleri 
rİMdl ile meıpl olunaealmr. lmım kısım tahtaya yazdırarak 
7irlfe teclriatıtıntla illı oe miihim çocuklara ezberlettikleri prül -
İf ola, ~ara öfretilecelı yem milftür. 

~mumtlir. Oiretmenlere bana Bakanlık bütün olmllara yolla-
.. .,,,.., mahatliyle bir yazı clıiı bir tamimde kelimelerin bu 
Jana aplmqflr. Ba lmrda laer tekilde talebeye ölretilmesini 
ü,,.Jıterin bölauinden ~ öfret- menetndtth·. 
-.. bulrınmaf, bunlara baratla Öz Türkçe kelimeler ancak 

olıullartla öfretilecek )'cm den araamda Ye okuma kitapla-
Wınifi izala olanntaftar. nnda ıeçtiii Takit talebeye itaret 

Ba 117 6aımtlan itibaren lnrna edileccektir. 

KURUN, un'atı tqvik, cilzel ya· 
zılan tanıtmak emelile her yıl bir 
edebiyat mUubabu açmaya karar 
verdi. Bu yıl bu milubakayı .. Hl • 
kiye,. Userinde açtık. llU..bab prt· 
lan ve cönderilecek hlklye, tlserin • 
de aradığmuz delerler fUDlardır: 

1 - Mn.ıu serbeattir. 
2 - Şimdiye kadar nep-olunm•m11 

bulunacaktır. 

3 !. 1000 kelimeyi ıeçmiyec~ • 
tir. 

4 - Makine ile ve kilıdm ya1nu 
bir tarafına ya.alacaktır. 

5 - Şubatın 80DUDCU cBnUne ka
dar ellmile ftnmt bulunacaktır. 

6 - Mllubabya prenıer, ıHn -
derdilderi hlklyelerin altma adlarP 
m yumıyacaldar, herhanp bir lpret 
koymıyacülar, yalım mGneddeleri· 
ni kendilerinde mubafua edecelder
dlr. 

7 - Tanmmq mubatrlrterden. mtl· 
r~ep bir J6rl heyeti, clSnderilen hl
klyeleri okuyarak birlncililf, lldnd· 
lilf, tıçnnctııtıp kanının hlklyeleri 
teablt edecek, bu hlklyelerin ilk •· 
trrlan psetede .nqredilecektlr. 1111-
ubabyı kuananlar ellerindeki mill
Yeddeleriyle ldaremlse ıeterek b • 
undıklanm bildlrecelderdlr, 

1 - Birindllii bnn.aı, 20, Udn
ciliil bnnl"a 15, iJsUnctllQtl b • 
ADIM 10 lira hediye eclDecek Ye hi
ktyelerl OH yı1mm en ıtlsel hikl -
yeleri olarak tıqredilecektir. 

it1iraJı eJen öfretm.nler kendi T eltifler - Kültür Bakanlıiı 1 
'6lgeleri içinde bulunan arlıallaı- ıenel iıpekterleri tarafından teh
lanna lmrda •öaterilen yem ıe - rimizdeld lise ve orta olmllann 

1llerini izah dmefe baılamıı • den durumu dünden itibaren tef- ._ __ ...... _________ .. 

'fardır. tİf edilmele bqlanmıtbr. 
Yalna • .,.,_.,..., Wr ' el t ı .. .,... .. ı1n1 

_... .•• ,. öfretmenler araıntla )'Cl%I deninde bulunarak teftit yapa - ...... 
atlriaah lıalılııntla bir miinalıtlfa caklar Ye rapor vereceklerdir. 
~ )'Gllmıt ve yuvarlak laarl· Yaca Vllıii Maı:nl~ - Yuca 
lerin be,R mi yoksa tlaireai mi Olkü liaeainden yett~"'nler bir ce
olmaaı miinaaip olacafı halılııntla miyet kmmuflardır. Bu cemiye
ifri nolıtai nazar aertletlilmifti. tin y8netim kunılvna Ramiz, Sü-

Yaoarlalı ltarllerin beyzi mi, Jeyman, lbrabim, Pardeli, Nuri ve Akşam saat 
'- daire mi olman İfİ ~ bir Abdullah ıeçilmi•lerdir.. • 20,80 da 

...,,.,. 6a llarelıefin ailılet merlıe- Kiiltiir lliitlirliifintle - .latan- Büyük operet. (MIRNAV) ~azan: 
:ı.Jlini tetlril etmez. bul kültür direktarlüiü tetkilitm- AFiF OBAY . Müzik· A:. BOZER 

Salahiyetli petlqolılann oer • da bazı deP.eler yapılmağa • 
illıleri niimanelertle laem be,zi, bqlanmıttır. Bu detitmeler ara- 10 Şubat 986 P8ızarteBi akşa -
ltem tle tlaire ıelılintle yuoarlak ımda türlü kal~erde ~~ mı büyük operet (MIRNAV). Na-
'6tırller oartlır. Banda aa olan memurlann yerlen de deliftiril - •

1 
tarafmd b. perde komedi. 

illı olaıUa ~ia •ömn yo - miftir. fi an ır 
niLMılan olrayacafı, elin lıolay- ] 
ca flluaabilecefi, aynı .zaman· ıı p Q R ıı ı KISA H ABl!RLl!R 
la ufetiA değere malilı aaJe oe S - -

fiıait 6ir yazı öfretilmuitlir. Ba 1.------~~- PROVIDANS GELMiYOR - li. • 
JUi da lıanta göderilen yaulır. G 1 f ym on dardUnde teyyah ıetirmeai bek· 

Ba )'CIZI lmnla )'al telınifini a atasaray- ener lenen "ProridaDI,. iaim1i ftpuruıl bu 

mılı ellen arlıatllJlflann lıentli hn- • k Jd ıeyyah ltferinden vlııeçtiii haber a • 
dilerine ortaya lıoydııfrı yazı de- maçı gen a l lmmqtır. 
fı1tlir. Og tlört yıl önce Kiiltiir y .ır.- iki .. d"" durma- GOZEL SAN'ATLAR AKADEMi· 
•aJ:anl·"--- olıallara 0 öntlertJ:.X: ..... urun IUD ur A L-d-: tal L.-J 3 __ -._ 

-o l ~".:.~ ... -~ ~ ba• _.,;:;. dan yaimaaı ıpor aahalannı ber- SiNDE - ,,.... - e- _ ..... 
)'na eomı&annaa ua ,,_. b. bal ..&.: • ti. H le yapılan mektebin senet demyeai için 
:Itır. Aarlartlan6eri 1azı ycucm bat ır e ı'IJunDlf r. e 
6ir pJı milletlerin peJ,,.olılan Kadıköy ·~~ı top oynan~'!'IJ~ fimdiden bazırhldara blfl•nqttt. 
un mınanlartlıı iirdmenlere bu hale ıelmıttir. B~un .ıçı'?d~ ki • Pariate çıkan Enformuyon ıue • 

13111 tav"siye etmiflerdir. Tiir _ dün 8. maçlan tehır edilmittirha. tesinin yudılma ıare, hükGmetimb 

1 __,,, u tlilıl • Galatasaray - Fener maçı - bet yeni denizaltı gemiai yaptırmak ta· 
l ,,_tıtlo~ann ver erı ~ •---· B Ş • d"" Kadık"- atadı- u9VUl'Ullda :-:-itiitnanalerı araaında pelı ca:ı amut • azı un v~ ......,. 

,_lılar olmalıla beraber Cl)'1ll __. m ıezm=., maç yapılamıyacaiı- • TUtUn fabrikalar mUdllril Bedri Şa· 
ldr iiarinlle ittilalı etmiflertlir. na karar v•nnit, fakat kati karan- kir tUtUn inhisarı baımUclilr muavinll • 

Kıındalıi ~ ıellrüatıntla mü- nı vermeyi bu sabaha b~akmıı .: pıe tayin edilmiıtir. 
...-,a ~an i1ıinci bir nolıtaya tır. Bu a:ıbah ıahayı y~nıden ıo· • Cumuriyet ıençler mahfeli tarafın. 
.. ince 6a da bir yazının gizgili rerek karannı.~erecektir. dan buclln uat on bşte Kuspnc:Qk ilk 
~a ya:Mınlıp yadınlmamaı Yajmur dun ıece durmadan okul fakir talebeleri menfaatine Stlt 
.....,aülir yajdığına sare, bu kararın maçm Kardqler piyesi t~ olunacaktır. 

nJı olmlda olıayan gocuklma yapılamıv:ı ~ 'l jı şeklinde olacağı . • Şirketi Hayriyenin umum! heyeti 8-

~ WfıJa )'CIZI yadırmamn muhakka ':tır. nUmU.deki salı cUnU toplanacaktır. Bu 

1len cok memnundur. Fransız. tiuataosu toptantıda şirket tdare meclial ikinci re
isi intihap edileceli ı:bi ıirkete ait mll-

Kabilde tesis edilen Tıb fa -
Jdlltesine Türkiyeden aynca ye .. HALK OPF.Rt:ı' 

c1i profesör daha gitmiştir. Ka • BucUn matine ı' d• 
bildeld Tıb fakültesi üçüncü yılı Bu ak-- .... 
ıa:-deffir. :r--
~E ........ ft; ..... "'d .. ı· 'd Z0,30 da .L&cw~u a uc; ıse var ır. 
Omm için yeni açılan Trb fakül- Dollt Yunaniltanı 
tesine talebe bulmakta zorluk ce Kıymetli Artistl~ı 
ldlmemiştir. Türkiyeden Ef ganis. Zom Dalmu Ye Koıınrotilill itttrn.ır 
... tiden aeyahat yolu da son LEBLEBiCi HORHOR 
tamanlanta 1ıayU kısalmıetır. Su.. Fiyatlar 35-50-60-75-100-125. 
ıfJe, Bat<kt, Basra, Hinrustan Loca 400-300-soo. Sah üpmı Ka
~ ile P4Jaınistana Türkiyeden dıktiy Halede. 

- günde ftl'l1abilmektedir. Gite ıtınc1tıs açıktır. Te1:41819 

hiın meseleler de car0tınecektir. 
• Belediye temizlik kaidelerine rla • 

yet etmlyen bir lokantayı Uç ıGn mOd
detle kapatanıtır. 

• Halk opereti Vlyana1ı artiat llarlb 
Cinalakoyu ıetlrtmlttir· Gelecek mn • 
sim operetten bltb dram da oynana • 
caktır. 

• Ouoslardan muamele 'ftqlal aJm. 
.ma• maliye blbnhpdan bilcHrilmft
tlr. 

* Darphfnede ~Ut ~ ~
muı bitmittlr. 

Kafası balta ile, vücudu kama 
ile parçalanan adam 

Eflirıi, (Özel) - ikinci klna
nun Jirmi dokmuncu Ç&J'f&lllba 
günü ıec:eai Efliniye ballı Akça 

kese köyünde, belki timdİJ• ka • 
dar emaali adliye tarihlerine 199" 
miyen feci ve canaftn:a bir ci -
nayet ika edilmit, yirmi ,.atla • 
nnda Satır otlu Ali iıminde bir 
ıenç; bir kadın yiisiinden kafan 
dCSrt yerinden balta ile balinmek 
ve vücudiııün muhtelif yerleri ka
ma lie parçalanmak aaretile il • 
düriilmiftür. 

Cinayetin itlenmeeinden iki 
gün IODra haberdar olan Akça ke
le muhtan key&1eti nahiye m6 • 
düril Bay Fikret GiiDaare hildir • 
mit, had• mahalline ılnclerilen 
karakol kumandam Mehmet on • 
batı lle jandarmalar, katil olarak 
zan albilda hahmaa Ane ilmin -
deki bir bclmla Bo.tancı otla 
Mehmet isminde diğ• bir aenci ıeldiii zaman Alinin ıece 
merkeze ıetirmitlerdir. Bunlar - ıirdiiioi, ana tecaria ebııi:• 
dan Ane Uk aorpda: ıediiini aiyliyerek ona 1-a 

- Koc:amm Butında bahm · düm, diyeceksin! 
dutu cinayet ıeceai Ali evime Iİ- Gibi sözlerle kadım tehdit 
rerek bana tecaru etmek iatecli; tikten ıonra Aliyi bacatmdan ~ 
ben de CSldürdüm !. tup ıüriikllye ıürükliye sah 

Demit ise de 1Rı aibi talakikat ambannm kenanna ıetirmit 
itlerinde vukuf n mümarese • - ambara attıktan sonra çıkıp sil 
hibi olan zeki Ye delerli nahiye miftir. 
miidiira Fikıet Gü'Mir. iade ea - .:.~--1. •"- -1...s- ~., S"*r --~ 
rarenıiz bir mahiyet ı&rmüı, ha- da ıelen kocaıına, korka ren .. 
dilenin iç yüzünü fU suretle ay - rile: 
dmlatmııtır: - Dün ıece eve Ali ıeldi 

Hadisenin tiyler ürpertici taf na tecavüz etmek iıtedi, ildir • 
~illbm olduiu aihi yuıyonım: düm 1 

Bir çocuiu Ye kocası olan Ay- Demit iae de kocuı: 
ıe, iteclenlleri maktul Saiı otlu - Qldürmeie lümm 1 

Ali ile münaaebettediT. Çartam- balmaıdm komtUllr ıelir, 
ba günü bir it için Ay19nin koca- kartanrlardL. 
ımm Bartma gittiiini duyan Ali. Demekle beraber ,w.ek 
o gece Anenin evine aiderek bir fiyeti muhtara bildirmiıtir. 
müddet konuımutlardır. Müte - tar da, yukarıda yazd•iım feldl 
akiben uykulu ıelen Ali ocak ba- de keyfiyetten hükOmeti hahd 
pncla aerili olan yataiA uzanarak dar etmiftİr. 
derin bir uykuya dalmıt, Ay19 de Miiatanbk ve doktorun ~ 
ocakta yanan çıranm ıtıiı kartı - rek tetkiklerinden ıonra 
ıında dikit dikmeie batlamıı - ıömclürülmiif, btil ve allka • 
tır. darlar Efllniye ıetirilmiılerdir. 

Tam hu ıırada birdenbire o- Yapılan inceleme sonunda ~ 
damn bpuı açılmlf, içeriye Iİ- f8, hadiseyi yukarıda ,udı~ 
ren Mehmet, AyteJe bir teJ aiJ- tekilde an1-tmıı ve Mehmet ili 
lemeie lüzum ıinneden ocak ba- yapılan muncehelerinde ~ /11 

tmda bulunan keskin ve bü)'llk met de cina7eti ne auretle ua.~ı• 
bir baltayı kaparak derhal UJ1I lini hiklye etmİftİr. 
makta olan Alinin kafasına vur· Mehmet ifadeeind9> ha it 
mufbır. Bu kuvvetli VUl'Uf neti· Anenin kendisini tet'rik efti·p~ 
ceai Alinin aal lmlaiı ile boyna- cinayeti birlikte taaarla.ddl:lalt~~ 
nun bir kumı da dahil olduiu ve hatta ceaecli beraberce UD 

halde bfaaınm bir parçası omzu attıklarını li,temekte ise el• 
üzerine düımiiftür. ı huauılann yalan oldup ft UN 

Ali can aciıı ile binek iı~ yi Ali ile birlikte aynı za11dl"-'!I 
mit, fakat M~met tarafmdan m· M hmed·n kıtkandık Jt! 
d• ·ı ik. . .. ü •• d" d·· seven e ı -.. 
ın en 1nc·, uç ncu ve or un- .. d Al .. tU. ederek ~ 

bal d b leri 
. .. __ ,_. ba zun en ıyı ıp 

cü ta ar e nı mutca&ıp - • . . _, 
yılarak hm!cb.mağa h~-t~amıtbr nayetı ıılemaf oluuğu an 

Mehmet. b··tü bu •Hft'l•lau br. 
u D ·--,. Nah. ""d"" .. .. k °l4& 

~ Al. . öl dix.;n· 16riln ıye mu uruuune~ ra .... en ının me •• ı •-.!! _ d • .. ·· ·· ha 
ce bk \berinde bulunan Aliy~ &Uı ve enn ıoruıu MllllJJllll 

, ,... . h d. . eti 
ait kama11 kaparak Alinin ıırb ıız a ~ ıu aur e q 
mn muhtelif yerlerine aplamıt muma veaıle olmutblr· 
ve nihayet ıexi ildiirmüttür. hakkında b.: suretle yapalaD 

Bundan sonra AJteYe dönen 
Mehmet: 

- Eler bu iti benim yaptıiı
mı aiylenen teni de hir daftr gi-
bi hoiazlanm. Kocan Bartmdan 



( _. .... _Y_a_b_a_n_c_ı_P_o_s_t_a __ ~E:~-~~:' 

~adam Staviski sahnede 
numara yapacak' 

Meşhur dolandırıcı Staviskinin ka -
tısı Madam Arlet bu defa Fransada ce
reyan eden muhakeme neticesinde be
raet kararı aldıktan sonra memleketini 
terkederek Amerikaya gitmiştir. Madam 
Arlet N evyorkta Frcnch Casino ismin -
deki müzik holde çalışmak üzere mües
'cse müdürü ile mukavele yapmı~tır. 
Staviski rezaleti ve davası dünyanın 

her yerinde olduğu gibi Amerikalılar 

tarafından da merak ile takip edilmiş 

olduğundan Madam Arlet Nevyorkta a-

laka uyandırmıştır. Buradaki resim 

Madam Arlet Staviski'nin müzik holde 
sahneye çıkmazdan evvel yüzüne pudra 

sürdüğünü ve makiyaj yaptığım göste

riyor. 

Kıralın aqrılıqına 
daganamıqan köpek! 

1 i RraJ öldü. Yaşasın kral 1 Bu söz mem 
kCkeUer, insanlar için pek tabiidir. Fa• 
ı .at köpekler için değil. Bir kralın ye -;n: Yenisi geçebilir, amma bir sahip 
:rıne başka bir sahip koymak biraz 

t.Uçtür. İngiltere kralı müteveffa beşin
;1 Corcun pek sevdiği köpeği Suzan, e
endisi öleliberi ne yemek yiyor, ne bir 

)t•,. 

Galiba, köpek yaklaşmakta olan müthiş 

hayat sırrını herkesten, hatta kraldan 
önce anlamıştı. Artık kralın oturduğu 

odaların kapılarını tırmalamıyor. Sahi -
binin yalnız gidilen bir seyahat için ev
den ayrıldığını anlıyordu. 

Bununla beraber, kral Sandringham
dan ayrılırken yine birlikte gitti. Hava-

Acaba ahmak 
olan kim? 
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Kırkından Sonra 
.i~zanı Teneşir Paklar 

ı A tAlar sll.zill 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
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na sadakati ile me§hur olan biri 
vardır ki son zamanlarda elinde 
bir çok hediyeler görülmeğe baş· 
lamı§tır. Bunlar arasında gayet 
kıymetli elmaslar ile süslenmi§ 
bir de bilezik vardır. Bir kaç giin 
evvel bu aktrisin kocası Alman -
yada iki ay süren bir seyahatten 
döndüğü zaman bu bileziği gör· 
müş, bunu uzun uzadıya seyret -
miştir. 

Karısına, takdirkarlarından 

biri tarafından hediye edilmiı o· 
lan bu bileziğe kocasının hayretle 
.baktığını gören kadın şöyle de -
m:ştir: 

- Sevgilim, niçin öyle ba§ını 
rallıyorsun? 

Aktrisin kocası, bu suale karşı 
şöyle cevap vermiştir: 

- Kendi kendime düşünuyo • 
rum. Bunda iki ihtimal fJar: Ya 
bu adam ahmağın biridir, yahut 
ahmek olan benim! 

Göring ile şöforleri 
Almanya hava nazırı ve Hit -

/erin muavini Görin, çok tanın -
mış bir adamdır. Kendisi hak -
kında bir çok hoş menkibeler ri -
vayet edüir. Halkın ağzında do

lQ§an bu türlü menkibeleri dinle
mekten şahsan çok memnun olan 
Göring bir gün Hitlere demiş ki: 

- Ben hakkımda •Öylenen 
§eyleri bulmak için çok kolay bir 
uml keş/ettim. Şolörlerime emir 

verdim. Nerede bana dair bir 
menkibe i§İtirlerse bir kelime de -
ği§tirmeksizin bana getiriyorlar .• 
Her bir yeni menkibeye kar§ı §O
lörlerime birer §İ§e bira hediye e
diyorum. 

Bir müddet sonra Hitler •or • 
muıtur: 

-Kqlettiğiniz usulden daima 
memnun musunuz? 

Göring, bu suale karıı şn ce -
vabı vermiştir: 

- Hayır, bu usulü bıraktım. 
Çünkü §olörlerim gece gündüz 

kör kandü ıarhoı olmağa bQ§la -
dılar! 

Horoz! .• diye • ses enır 
Beni •v 

çıgneme; gel dizimin dibine .. ~ 
- 28, 29 unda bir dünkü ço . 

cukken ne rütbededir bilirsin? .. 
Hazinei hassai şahane nazırı 0-
hanes efendi, Babıali Hukuk mü
şaviri Kapril efendi, tüccarı mu -
tebereden Unciyan Apik efendi 

1 

gibi saçlı sakallıların uh ·' 1erinde 
bulunan bala payes:ne sahiptir. 
Srrmalr üniformasının göğsü, ya
kadan eteklere kıdar medayl:11'. 
dekorasyonlar, grankrualarla pıt . 
raktır. Tercüman Münir Pa~a. tcş 
rifatçr Şeker Ahmet Paşa ilem O· ı 

muz öpüşüyor. 
Herkesten pek başkalığım, na

zikliğini ve mültefitliğini de sıra
ya katıyordu: 

- Mesela 14 numaralı (Ay -
dlrn) m, yahut dasnihingin .. Ciğe
rim gene yağnrş ağnama, mera -
mım 15 numaralı (Nüzhetiye) • 
dir ... Evet, dasnihingin yan ka -
marasma yan gelmi§, ayak ayak 
üstüne atmış, ceride mütalea et -
metle; arada bir de iskeleye doğ
ru nazan endaz olmada ... Bu he . 
rif sinek kovuor, yoksam sinirli -
dir de eli oynuor d~me. Ne aza -
metli kurumyoz: burnundan dü . 
şen bin parça iftirasını da atma. 
O, kafayı tutmasa eteği, ayağı es
kir be .. Kimin oğlu? (Vezir pe . 
derine söyle de bize iltimas et -
sin!) dee cavalacozlar üstüne u
şerse kolay kolay yaka kurtarabi
lir? .. Elbet bumu kalkık dura -
cak; burunluktan yana Moda bur
nunu da geçecek, Mezar burnunu 
dıa ... Allah gençliğini bağışlasın . 
beni nerede görürse, ister vapur. 
da, ister gazinoda, ister faytonda, 
bir kilometrelik yoldan bangır 

bangır bağırır: 
- Horoz!.. diye seslenir. Be -

ni çiğneme; gel dizimin dibine; 
konverzasyonundan müstefid o -
Iayım !... Bak, bak .. Ne alçak gö -
nüllü bir vezirzade.. Takkesinde 
f esimi düzeltirim; göğsümü ka . 
vuştururum ; yerden kandilli te · 

çekiver kuyruğunu .. Güzel, çirkin 
ona göre değil; maksad'I deftere 
kayıt; kütüf,rü doldurmak.. Böyle
sine rastladı mı altik kukla gibi 
metreslerinden birini gözü gör • 
mez. Onlan görüncez domuz gör. 
müşe döner. İşi gücü bırakır, altı!{ 
hep o yosmanın peşi... 

İşmar işmar üstüne; iltifat il • 
tifat üstüne. Aldırış mı etmoor, 
şıkır da şıkır lira sesleri şıkırda • 
tır. İnat kan gene mi tmmoor? .• 
Araya bir konfidan, yani mahre
mi esrar, nam uskar bir vasıta ko
yup, vasıtanın da cebini doldu • 
rup, bıldırcına salman zağar gi • 
bi, o nazlıya firma ettirir. Tek taş 
küpeler, zümrüt yüzükler, pırlan-
tr gerdanlıklar, inci bilezikler a • 
dar. Ekseriya, battı balık deyiP. 
mücevheri kaparo tarzında, pe • 
şinen bile yollar.. E oğlum buna 
akar sular durmaz mı? Babamın 
kızı ve gelini de razı olmaz mı? 

Yüksek sesle ve heyecanla ko. 
nuşuşundan nefesi kesilmiş olan 
mühendis, soluk almak için susar
ken etrafa bir göz gezdirdi. Sa • 
niyesinde yüzü pancara döndü; 
sonra balmumu gibi sarardı. Of • 
kesinden titriyordu: 

•. c sıkıyordu. Bu defa zavallı köpek 
tı!-ı-t:sc r _ur dan öteki dünyanın kokusunu almak is- mennahı çakanın. (Velinimeti • 

- Çors, hink denilen nam sal
yangozlann (köhne "4,, ve "5,, 
numaralr vapurları kastediyor)' 
"8,, ve "11,, numaralr tosbağala. 
rm, dasnihink mendeburunun e • 
f endisi olan uyuntunu ikametga • 
hı göründü. İnanırsın, vücudüm • 
deki bütün d~marlarnn, asapla • 
rnn, tahassüsatlanm bumbar gibi 
gerilmiştir ... Emin ol müdüıiim, 
beynimden aşağı, damla tesmiye 
edilen apopleksi inecekse, öbür 
dünyaya hucceten gidecek isem, 
bu lasmet tam şu noktada, bu ka
rrntinahanenin civarında başnna 
gelecek. (Bu buzhane kimindir?)' 
diye istifhamda bulunursan, tda
rei Mahsusa direktörü Con Paşa: 
denilen bostan korkuluğunun köş. 
küdür ... Va.cıilyan, yapıştır "düldül. 
lerine kırbacı, zopayı, tekmeyi; 
Bağdat yoluna çıkmış tatar ol; 
savolalnn bu uğursuz mahalden .• 
Hacım, amma ·aeeeceksin ki mü • 
1ahakmdaki zat ilemde mi şeker 
irengindesin? .. Haşa; Ksandros 
gibi herife canım feda ... 

'i cdi yıldanberi, bu güzel cins kö • 
:ek, sahibile birlikte geziyordu. İkisi 
c sükutu, ikisi de kırlarda gezerken 

l'aln·~ k d' h 11 . . d'• .. .. k 
1 «- en ı aya erını uşunur, uş -
•tın ttçuştuklarına bile bakmazlardı. 

tiyor gibiydi. Kralın ölümünden sonra -w ™™ ·- min has oğlu, nezdimde tetkJk e· 
köpeğin yaşamaya tahammül edemiyerek - Bilir misiniz? -, dilecek mühim evrak var. Miisaa-
açhk grevine başlaması ve nihayet ölün- Dünkü Sayımızda sorduklarımız ve deni..) dememe kalmadan, par . 
ceye kadar ağzına bir lokma koymama• kl 

cevaplan: na arını karga burun gibi bile · 
sı garip bir hayat hadisesidir. 

ğime geçirir. Maşallah ayı gibi de 

Bez ekran yerine cam ekran 
1 - Kalp bir senede kaç kere çar• 

par? 
- 40-50 milyon kere. 
2 - Dünyanın kaçta kaçına kar 

yağar? 

kuvvetli. Hık deyip ayaklarımı 
yerden keser ve beni yanma o -
tw1:ur .. Enkseye tokat, kulağa 

parnak ahbaplardamz. Açanz ka
rıdan, avrattan; &ilbcrden, dilbe
rengizden. O söyler, hen söyle . 

~ Yeni bir icat daha: Sinemalarda 
b· ~tanıtan ekranın bezden yapıldığını 
, ilıtoruz. Resimlerin daha vazıh olına-
1 tıtı tem.in etmek için becerikli mucit
}tıcr bu ıebin üzerine kabarık camlar ya
~11§tırayx düşündüler. Bundan elde edi· 
)trı netice dikkate §ayan gibi börünil -

<>r. Çünkü bu defa resimler, cvvelkin-

den daha açıktır. Ekranın karşısından 

uzaklaşan seyirciler, önce resimleri kö

tü bir vaziyette görürlerken şimdi oldu· 

ğu gibi görUyorlar. 

İngilterede bu cins ekranlar üzerin -
de bir kaç sinemada muvaffakiyetli tec

rübeler yapılmıştır. 

l' elsiz telgraf bir kaptanı ebe yaptı! 
'iıt 'l'eısiz telgraf şimdiye kadar sayısız 
't-ifc ~atbik edilmiştir. Fakat ebelik va -
)~sıni gördüğü ilk defa olmuştur. Bü
bir Okyanosta İngiliz bandralı küçük 
bit "apurun yolcu!arından Hollandalı 
\> icadın doğurmak üzeer bulunuyor. 
tt~~llrda doktor yok. Kaptan hemen 
'1.ıle S. O. S . işaretini veriyor. Fakat 
)et ftatı biç bir fmdat gelmiyor. Niha· 
h . ltaptan Filipin adalarındaki bir has
"'lle. 

ile_ temasa geliyorA Oranın baş he-

kimi telsizle tavsiyelerde bulunuyor. Bu 1 

tavsiye üzerine kaptan bir önlük giyi • 

yor, başına, kulaklarına kadar, bir ba§
lık geçiriyor, bütün cesaretini ele ala -

rak işe başlıyor. Baş hekimin ettiği tav• 

siyeler çok iyi olacak ve yerinde tatbik 
edilmiş bulunacak ki Hollandalı kadın 

ikiz çocuk dünyaya getiriyor. Kendisi

nin ve ço:::uklarm sıhhati de tam olarak 

aıneliY.at biti:r.or. 

- % 70 ne. 
3 - Ayasofyanın iki kalın mina

resini kim ve ne zaman yapmıştır? 
- Mimar Sinan, 931 hicri senesin

de. 
4 - Hangi şehirde bütün ahalinin 

işi delilere bakmaktır? 
- Belçikada, 20,000 nüfuslu Gheel 

şehrinde (her aile bir veya iki deliye 
bakmağa meoburdur). 

5 - Karaya çıkan balık nerede 
vardır? 

- Hindistanda. 

YENi SORGULARIMIZ 

1 - Tanınmış san'atkarlardan doğ
duğu gün ölen kimdir? 

2 - Arzın kabugunun kalınlığı ne 
kadardır? 

3 - "Svastika" nedir? 
4 - "Güneşin altında yeni hiç bir 

şey yoktur,, sözünü kim söylemiştir? 
5 - italyada, Piç:ı'daki "iğri Ku

le" nişin iğci olmuştur? 

rim, o söyler .. Sözüm ona, gelsin 
idrar yarışr.. miligramı miligramı
na denk çıkarız denk!.. 

Bu kadar srvırya palavra ay · 
kırı da gidebilir a ... Artin kaş ya. 
payım derken, farkında olmadan, 
göz de çrkarıyordu: 

- lki keret dört, ne eder? Se
kiz mi? Tam sekiz adet metresi. 
yani mentenüsü, senin ağmyaca -
ğm, kapatması var. İkisi hanım1 
ikisi rum, ikisi ermeni, biri yahu
di, biri de Leh .. Gelgeçleri araya 
katma. Hesabını hesaptır deyip 
mutlaka hepsini listeye koyacak -
san at elinden kalemi, al önüne 
pöstekiy~ say babam say!.. Ne 
kurnaz, ne hinoğlu hin gençtir bil
mezsin. Birini gözüne kcst~di mi J 

Un değirmeninin arkasından 
geçtiler; bayın çıktılar. Dile gel • 
mişlerdi. Art.in, gene rehberliğe 

girişmişti: . 
- Sahilden emvacı bahire per

pandiküleröman uzanan şu sip • 
sivri arazi, dile benzemeklik se • 
bepliğinden naşi buraya Dil ismi 
verilmiştir. Pek edebiyane ve şa:. 
yirane bir nam değil ise de ne ya
parsın? Boşboğazm biri bir tef~ 
ağzından çıkarıp şip dee yapıştır.o 
mış ve böylece kalmış. 

Dil hayli kalabalıktı. Gazino : 
da oturanlar, civar çamların altı
na öbek öbek yayılanlar çoktu. 
Her tarafta ?ıeş'eli neş'eli sohbet. 
ler; kahkahalar; türküler. 

Mühendis, avucunu kulağının 
yanma götürdü; ileri doğru Ku • 
lak kabarttı: J 

• .(ArlW~_J 



~'!! o-KU.KUN 9 ŞUBAT 1936 

Yeni ev •• 
Avukat Mazharla arkadaşı 

doktor Vamığın akşam gezintile
ri her zamanki gibi sessiz ve söz
süz geçmiyordu. 

• • • 
Yıllardanberi her gün akşam

leyin saat altıda avukat Mazhar 
kalemini bırakır, masasını kapa • 
tır, dosya dolabını kilitler, duvara 
mıhladığı çividen şapkasını iç o
dadan dış odaya geçerek basto • 
nunu alır, merdivenlerden yavaş 

yavaş iner, bastonunun topuzunu 
çenesine dayıyarak kapının fJasa
mağında durur ve doktor Vamı-
ğın gelmesini, ıslık çalarak bek -
lerdıi. 

Çok geçmeden uzun boylu in · 
ce yapılı doktor, kendini tutmak 
için gerginleşen bir sınk gibi gö. 
rünür, avukat basamaktan iner1 

doktorla karşılaşır, ve selamlaş • 
madan, bir tek söz konuşmadan 
yan yana gelerek yola düzülür, 
avukat deminden tutturduğu nağ. 
meyi tamamlarken doktor ince • 
cik bacaklarile attığı adıımlan a• 
vukatm adımlarına uydurmağa 
çalışır ve böylece ilerlerlerdi. Bun 
lan gören, tesaaüfen yanyana gel
miş, birbirini tannnıyan adam 
sanırdı. 

'Avukatla doktor böyle yürüye 
yürüye köprüden vapura atlar, 
Kadıköyüne çıkar, çarşıyı ~ık -
tan sonra Kızıltoprağı boylar, ve 
Fener yoluna saparak denize kar. 
şr bir yerde yarım saat kadar din
lendikten sonra gene selamlaş • 
madan Kadıköyüne dönerlerdi. 

Havalar bozdu mu, yağmur 
yağdr mı, bu gezintidlen vaz geç. 
mez, yalnız şemsiyelerini açarak 
yürürlerdi. 

Nihayet bunların konuşmağa 
başladıkları görüldü. Çünkü avu
kat sık sık yol üzerindeki bir ha. 
rabeyi gözetliyor ve içini çekerek: 

- Şurası yok mu, hoşuma gi
diyor, diyordu. Doktorun izah is • 
temesine muakbil: 

- Şuracıkta bir ev yaptırmak 
istiyorum da ondan ! Sözlerini ila
ve ediyordu. Buna dokior, muha
lifti: 

- Bana kalırsa bu işten vaz. 
geç. Derdi. Senin karın buracıkta 
yapılacak bir evden hoşlanmaz! 

Doktor bir bekjr istihzasi1e 
sözlerini söyledikten sonra yüıii • 
meğe devam eder ve arkadaşının 
kendisini takib edip etme'diğine 
aldırmazdı. 

Doktor bir bekar istihzasile 
aan bahsetmeğe süıiikliyen amil 
onun d6rt krz doğurduktan sonra 
iki defa da ikiz kız doğurması idi. 
KaCimcağız etrafında bir süıii pi
liçlerle dolaşan bir tavuk gibi idi. 
Hele avukatın kırkından sonra 
evlenmiş olması doktoru fena hal
'de kızdımyordu. !Ik ikiz kız doğ. 
'duğu zaman doktor arkadaşına 
acrya acıya gülmüş, bir yıl fasıla 
ile ikinci çift doğunca arkadaşı -
nın suratına bakarak: 

- Çılarrdm mı? diye bağır • 
mıştı. 

Sanki bu hadiselerden zaval
Jr avukat mes'ulmuş gibi ! 

Amma avukatın kansı zengin
ce idii. Ve avukat onu aldıktan 
sonra refaha kavuşmuştu. Sonra 
fazla kız sahibi olmanın ne fena. 
lığı vardı. İnsan bu sayede kos . 
koca bir aile sahibi olur, ihtiyar
ladığı zaman etrafında sayısız to
runlar bulurdu. Fakat avukat, ka
rısmm kendi adım taşıyacak bir 
tek erkek evlfıt ·doğurmaması yü. 
zünden karsına karşı adeta kin 

Yazan: ö. R Doğrul 

besliyor ve kansı gebe kaldıkça: 

- Dur bakalım, bu d(!fa da 
ne çıkacak! 

Diye bekliyordu. 
A vukatm kızları çoğaldıkça 

işleri de düzeliyor, ve kazancı 
yükseliyordu. Ayni sıralarda ka -

JSTANBUL - 12,30 Muhtelif plak. 
neşriyatı. 18 dans musikisi. (plak). 19 
haberler. 19,15 Hetransmission 20 Türk 
çe plaklar, halk türküleri. 20,30 Stüdyo 
caz tango ve orkestra grupları. 21,15 
Eminönü halk evi gösterit kolu taraf m • 
dan temsil, (Hedef) piyesi. 21,45 son 
haberler. Saat 22 den sonra Anadolu a
ansının gazetelere mahsus havadis ser • 
visi verilecektir. 

rısmın bir uzak akrabası ölmüş, ::.-----------·---= 
ve bütün serveti de karısına kal • B Q R S A 
mıştı. 

k h 8. 2 - 936 
Yalnız oturdu ]arı ev, bir ay. ı1--------------• 

li dardı. Odalar, küçüktü. Çocuk- rtn~~U:ı:n~.;dg~~e:~~~- 01~~~~~~ 
lar sıkılıyor \'8 hava alamıyorlar. sa.at 12 de kapanı, sah5 flyatlıın nr. 

d'I. Gerçi avukatın vakti evinde 
geçmiyordu. Fakat gittikçe büyü
yen sekiz kızını bu daracık yerde 
görmek içine kasavet veriyor ve 
her gün artan serveti kendisine 
bir ev yaptırmağa teşvik ediyor • 
'du. 

Yeni bir ev bulmak, yaptırmak 
veya satın almak fikri kafasına 

yerleşmişti. Fakat bir işi düşün . 
mek ayn, bir işi başarmak apayrı 

PARALAR 
•Londra 619. - "'V!yana 
•Nevyork 124- *Madrld 
*Parla 167.- * Berlln 
*Mlllno t~- •V~ova 
*Brüksel 83. - *Budapeşte 

*AUna 24 - *Bllkreş 

* Cenene 815,- •Delgrad 
* Sotya 24 - •Yokobama 
* Amsterdam 81 i b *Altın 

•Pra:t 95 - *Banknot 
* Stokholm 82-

ÇEKLER 

~4.-

17,-
82.-
2-l.- . 
2.i-

rn.-
t>2-
ıu -

H49 -
2ı'U -

bir şeydi. * Londra 622. * V!yana 4 2'2W 
İyi bir evi bulup satın almak "'Nevyork 0.8070 • Hadrtd f> soıo 

*Paris 1200 *Berlln 1.{)718 
güçtü. İyi ve güzel bir ev sahibi • ı.rııa..no 9 9;~ • va.rvova 4.210~ 
olanlar, evlerinden ayrılmak is • • Brllk.sel u2 • Budapeote 4.4966 

temiyorlardr. O halde bir ev yap- *AUna 8898 •BUkre§ 10625 

d d *Cenevre 2 .S20 * Belgrad 84..5200 
tııınak aha iyi idi. Bu saye e • Sofya 64:,2875 • Yokohama 2.7470 

havası temiz, güneşi bol, bahçesi * Amaterdam 1.1707 • Moskova 1091 oo 
büyük bir yer bulmak mümkün • 11_•_Pr_aı ___ ı9_,ı_1 __ c:_sto_k_h_o_1m __ s_ı_ı_1 
dü. Avukat her tarafa bu gözle 
bakıyordu. Günün birinde ada .. 
mm biri: 

- Birader, 'dedi, Naci Beyin 
evini sa tm alsan a ! 

- Satmaz ki .. 
- Kim demiş? 
- Satmaz birader. 
- Ben sana alırım. 1 

- 'Amma orasını alıp yeniden 
yaptırmak lazım .. 

- Ya ptınrsm kardeşim, paran 
mı yok .. 

ESHAM 
lf Bankasl il 50 

, Anadolu 10.2b 
Reji 2125 
ŞJr. Hayrly 1b C00 

* Merkez Bank 61 W 
U. Sigorta .00 
Ponomontı 8,00 

latlkrazlar 
* ıeaa T.Bor. ı 2urı 

• .. .. .. II ::2,60 
.. " .. m 2200 

lstfk.Dahllt I 95 00 
Ergen! lsWc. 97,00 

1928 A M 1000 
B.Erzurum 9b. 

Tramvay 
Çimento 
Unyon Det 
şark Del. 
Balya 

• uoo 

Şark m. ecza 
Telefon 

107b 
000 
0 00 
000 
000 
000 

Tahvlller 
Elektrik 0000 
Tramvay 81.70 
Rıbt.JN HOO 
Anadolu I 4805 
Anadolu n 41J.05 
Anadolu m HO 

*MUmcssllA i71ö 
Avukat işe girişti ve muame - ._ __ , _________ ....,,.. 

leye ba§ladlr. Fakat doktor, hoş • 
nut değildi. Ona göre avlikat çıl. 
gmca bir maceraya girişiyordu. 
Bu macera, onun kırkıdan sonra 
evlenip sekiz laz sahibi olmasın
dan daha beterdi. Avukat otur • 
cluğu evden ayrılmamalıydı. 

Bir ay sonra tavukla civcivle
ri babalan da önde olduğu hal<Ie 
yeni evin arsasını görmeğe gitti • 
ler. 

Zahire satışı t------------------11 
htanbnl ticaret ve zahire borsıuımda dlln 
mwwıele ı:örcn (kllo) maddeler: 

K1- P. K~ P. 
Nev'i: En az En çok 

Buğday (yumuıair) 7,24 
,, (sert) 6,20 6,25 
,, (kızılca) 6,25 7.7,S 

Arpa (yemlik kokulu) 4.2,5 
Yulaf 4,20 
Tiftik (Kastamonu) 87,15 
,, kaba (Kastamonu) 66,10 
Güz yünü (yıkanmıt) 67 

Pamuk (Adana) 42,20 
Kendir tohumu 7,20 

Burasr bir harabe :idi Duvar. 
lar yıkıktr, merdivenler havada 
duruyordu. Çocuklar basacak bir 
yer bulamamışlardı. Fakat avu -
kat memnudu. Elindeki bastonu ı------------,_; 
kaldırıp indiriyor havada bir ta· 
kım çizgiler çiziyordu. Artık mu. 
vaffak olmuştu. Hayalinde bina 
kat kat yükseliyor odalar aynlt • 
yor, misafir odaları, çalışma oda. 
lan, yemek salonu, çocukların ya
tak odaları, çiziliyor, döşeniyor • 
du. Evin bahçesi ise, çok nefis 
olacaktr. Hele güneşin her taraf -
tan evi sarması, havanın tath tat
lr esişi cana can katıyoratL 

A vukatm hayam kocasınm 
sözünü dıinliyen, uysal, sevimli, 
mütema.diyen kız 'doğurmak yü • 
zünaen kendini suçlu sayan ma • 
sum tavrrlr san saçlr, soluk renkli 
bir kadıncağızdı. Evinin işlerile 
meşgul olur, mektebe giden ço • 
cuklarma bakar, çocuklarm ders
lerine çalışmalarına nezaret e·der, 
lfrzlannın iffetini korumayı en 
büyük vazife bilir, fakat kocasını 
darıltacak, çocukların azarlanma
sına sebep olacak bir şey söyle • 
mezdi. Bayan, bir gün büyük kı -
zmm yazıhane gözündıe bir aşk 
mektubu yakalamış, derhal sefer 
ber olarak onun yazaığr cevabı 

• PAZAR Pazartesi 
Takvım 9 Şubat ıo Şubat 
=====~15 Zilkade 16 Zilkade 

GUD doğııgu 
GUo batıJI 
Sabah namazı 
Öğle namazı 
lklndl namazı 
Ak§am namazı 
Yataı namazı 

lmsak 
Yılm geçen gQnlerl 
Yılın kalan günleri 

7 03 7,01 
t 7 ,3!\ l 7,36 
6,15 6 16 

1228 1228 
15,16 15,17 
17,35 17,36 
1907 19 08 
5,22 5 21 

40 41 
326 325 

hizmetçi kızın elinden kapmış ve 
hizmet.çiye hemen yol vermişti. 

Avukat hizmetçinin niçin ko • 
ğulduğunu sorunca: 

- Bu iş bana ait!, ben sizin 
yazıhanenizde çalışan katibi bıra. 
karak yeni bir katip almanızın 
sebebine karışıyor muyum? 

Demiş ve kocasını susturmuş
tu. 

Fakat avukat, bu cevapta bile 
adeta küstahlık seziyordu. Çünkü 
kansını aynca bir irade sahibi ol
mamağa herhangi mesele üzerin
de münakaşa açmamağa alıştır • 
mıştı. 

(Arkası var) 

i-==~J 
piyasalarında kürklÜ Dünya 

derilerin fiyatı artıyor 
Almanyada Türk Ticaret Oda-

1 11ndan bildirildiğine göre, ikinci 
kanun 1936 do. araıulusal kürklü 
deri piyasaları önemli denecek 

nisbette kuvvetleşmİ§ ve fiyatlar 
yükselmiştir. Bu inkişaf, Alman
ya piyasalarında da kaydolun 

muıtur. Kısmen beklenmedik hu 
canlılığa başlıca sebep olarak ha
vaların bu yıl bir çok yerlerde 
pek mülayim geçmesi ve bundan 
dolayı az miktarda av yapılması 
gösterilmektedir. Bilhassa Ame 
rikadan ve Rusyadan az miktar
da yeni mal gelmektedir. 

Muhtelif deriler arasında en 
ziyade sansar, tilki ve benzerleri· 
nin fiyatları, piyasada az mal bu
lunması dolayısiyle yükselmeye 
meyilli bulunmaktadır. En ziya 
de ada tavşanı derileri fiyatlan -
mıştır. Bunların fiyatlarındaki 

yükseklik hazan yüzde 25 i bul -
muştur. dikkate değer ki, ada tav
ıanı derileri ithalatinm Alman
hükumetince yasak edilmesi dahi 

piyasaya gayri müsait tesir yap -
mamıtlır. Adi tavıan derileri de 
aranmaktadır. Ada tavıanı ile 

adi tavşan ve bir de Alman tilki 
leri fiyatlarınin fazla yükselmesi, 

bu mallara dışardan taka•.~ 
ile fazla talep göıterilmeeiJI 

ileri gelmi§tİr. /. 

Yüksek mallardan astra~ 
ra da büyükce istek vardır. 8i ~ 
hassa geniş kuyruklu neviler ç. 
aranmJştır. Tay derilerinin P' 
yasası da istekli hulunmuıtur· 

:(. "" :(. 

Son hafta içinde Türkiye . 
§eli koyun ve keçi derileri ÜZ 

den Almanyada iyi satıılar y•F' 
mıştır. Hamburg piyasasınd• 
lu koyun bağırsakları da f 
miktarda istenmiştir. 

Almanların bizden a/Tfll 
istedikleri mallar 

Son hafta içinde bir çok ~. 
man firmaları, Alman Türk tr 
caret odasına baş vurarak Tüt'.' 
kiyeden mal almak iıtedikl 
bildirmişlerdir. 

Türkiyeden alınmak iıteııil" 
mal; domates konservesi, ti 
ve yün, iç fındık, pamuk, ~ 
yemi, her cinı zahire, keodif 
genevir, kuru ve taz"e meyve, 
ğan, zeytin yağı, sarımsak, 

silmit tavuk, defne yapraiı 
hardal dır. 

izmirde kar yağıyor 

Menderes nehri kabardı 
Cellat gölü taştı 

Torbalıda tehlikeli vaziyetlere gir~l1' 
su altında kalan köyler var 

Şehrimizde iki gün evvel başlıyan ı 
yagmur evvclı..; gece, dün ve dün gece 
hemen hemen hiç kesilmeden devam et· ' 
miş, caddeler ve sokaklardan zaman za
man seller akmış, çukur yerlerde kü • 
çük göller vücude gelmiştir. 

Kandilli rasat merkezinin verdiği 

malumata göre dün sabah saat yedi ve 
14 de hava tazyiki 7 54, en az sıcaklık 
6, 5, en çok 7 ,5 derece idi. Hararet iki 
gün önce 8,5, evvelki gün 5,5 olarak 
kaydedilmişti. Dün rüzgar yıldız ile poy 
raz arası saniyede 8 metre hızla esmiş· 
tir. Dün sabah saat yediye kadar yağan 
yağmurun mikdarı 29 milimetreyi bul
muştur. 

ZELZELENiN BOL UDA Y APTICI 
ZiYAN 

Bolu, 8 (A.A.) - Dünkü şiddetli zel 
ze~e, Bolu ilçelerinde de duyulmuştur. 

Bolu hükumet, belediye, parti ve Bo
lu mektebi binalarıyla bir otelin duvar 
sıvaları zelzeleden çatlamış ve beş e -
vin bacası yıkılmıştır. 

Bundan başka bazı bakkal ve şeker· 
cilcrin kavanozları yerlerinden düşmüş· 
tür. 

Bolu halkı zelzeleden çok korku ge-
çirmiş hakve ve hamamlardaki halk 
dışarı fırlamıştır. 

Birinci şiddetli sarsıntıdan sonra iki 
sarsıntı daha duyulmuş ise de bunlar 
zarflrsız ve hafif geçmiştir. 

TORBALIDA TAŞAN SULAR 
İzmir, 8 (A.A.) - Baharı Andıran 

hav~lar bir kaç gündür yağan şiddetli 
yağmurlarla bozulmuştur. Her tarafta 
soğuklar başlamıştır. Dün yağmurla 

karışık kar yağmıştır. Civar dağların 
tepeleri karla örtülüdür. Her tarafı bir 
çamur denizi haline sokan bu yağmur
lardan küçük \'e büyük Menderes nehir 
leri kabarmış, Cellat gölü de taşmıştır. 
Tire ile Torbalı hududunda beş köy 
yavaş yavaş yükselen ve ovayı kaplıyan 
suların ortasında tehlikeli bir vaziyette 
kalmıştır. Tirenin Ara~ı ve Torbalının 
Subaşı köyleriyle diğer üç köy de sular 
altında kalmıstır. Köylüler mektep bi· 
na1arryla Camilere iltica etmişlerdir. 

Nüfusça zayiat olmamıştır. Kızılay ısı 
teplerlc camilerdeki seylapzedelere 1' 
dıma başlamıştır. Cellat gölU içind. 
geçen tren yolunu sular 30 40 sart1 

kadar örtmüştür. Tren göl içinden 
çerken gayet yavaş yol almak sureti 
hareket etmektedir. İlbay Fazlı a· 
seytap bölgesine gitmiştir. Torbalı 
Tire ilçebaylarilc jandarma komut• 
ve müfrezeler bu havalide çalıııO'• 
ta dırlar. 

AMERtKADA KAR DEV Ard 
EDtYOR 

Nevyork, 8 (A.A.) - 16 günden 
devam eden şiddetli soğuklar de"8rt1 
tiği gibi yeniden kar yağmağa bati' 
nuştır. Vaşingtonda 40 santimetre dJf 
vardır. Nevyorka da kar yağmakt' 
Salahiyettar adamların verdikleri lı' 
berjere göre kar devam edecektir. ,/ 
nesota'da Bedmidji'de hararet, eıfl• 
altında 42 dereceye dil§~ 

. 
Gülhane müsamereler1 

Gülhane seririyatı senelik yedinci ~ 
bi müsameresi Prof. Dr. Niyazi tflP'', 
Gözcü'nün başkanlığı altında to~ 
mışt1r. Prof. Dr. Niyazi İsmet ~ 
tarafından bir Konjoktivit tUbtf , ıl 
vak'ası gösterilmiştir. Kulak bat ·~~·; 
nı Dr. Nejat tarafından: Badeın'' ~ 
çevresi abselerinde kür radikal .,e·,i~ 
nik istatistiği zi~redilmiştir. a~rJ fi. 
asistanı Dr. Cevdet tarafından bit ıJİ' 
plastiği. İntaniye bat asistanı f)t·,sııô' 
yazi tarafından tifonun seri esrı•~ 
görülen bir spastik felç vak'ası, ~ ~ 
ye asistanı Dr. Sedat tarafından ;/. 
rikardit tipi deveran kiyafetıizli~ f 
ası. Dahiliye başasistanı Dr. Ha~ .J 
rafından kapanmı§ bir mide dcli"',.f 
vak'ası gösterilmittir. Müsamered'~ 
dalı münakaşalar yapılmq ye dl 
şalara: . , . 

Prof. Dr. Niyazi GözcU, :Midi'.;?, 
mal Öke, Nazım Şakir, General. f:.' 
Sağlam, Sani Yaver, Abdülka~4 f 
yan, Burhanettin Osman, LOCJ .. 
Niyazi, Dr. Sedat i§tirak etmlf1 



"Saral}. daki: 

Diktatör! 
., -- -Bu filmde hata az değil; 

bilakis çok! 
"I>iktatar,, I .. Adı bayle olan Fran • 

llılca ikili bir film, bu hafta "Saray,. 
~ proeramında yertutuyor. 

.... Viktor SaviJ, müzik Jasmmı ha
~ Karol Ratbavz, Filmde rol a • 

ı... bir çok kitinin bapnda Klayf Bruk
la lladeten Karol ıeliyor. 

On aekidnci asırda ıeçen bir saray 

tlatrikur, filmin mevzuunu teıkil edi • 
>or. Kev.ıua ıiriı perde üzerinde ya -

il De anlatılırken, salonun dört bir ta -
rafından ıülÜfllleler aksetti. Ve haki • 

~-18• 8nünde gülünecek satırlar 
-mıtti. 1766 tarihinde Danimarka 

lrraJı yedinci Kristiyanla İngiltere kralı 
ls&nctı Corcun evlendiklerinden bah -

lldlli)'Or, yani iki erkek biribirlerile ev
leaamıf oluyorlardı f Nasıl, güUinecek 

lef, deliJ mi? Halbuki evlenenler Da -
llfınu.b kralı yedinci Kriatiyanla İn • 
llltere kralı tlçUncll Corcun 1mkardqi 
itaroUn Mıtilddir. r 

Saray entrikası mevzuunda, bu en • 

trlka, kralm annesi, kral, kraliçe ve Dr. 
ltruenzey arasındaki muhtelü cephe -

den ballantılann bir taraftan gevıeme-
11, bir taraftan srlnlıfJDAu suretinde 

iıııdtaf ediyor. Hasta kralı iyllqtiren 
l>r. Struemey, bu baflangıçla nüfuz e-

diniyor, bir çok hususta müessir olu -
)Or, dola)'ISlle bit nevi .. Diktat6r,, ke

llHJW n bu arada Kraliçe De sevip -
IOrlar .... 

-ı>Dttatar,, filminde hata u deffl, 
bUalda çoktur. Dulla• Ferbanb, nk • 
tile tazltl fDmin aleyhinde bulunurken 

-.Wa film, e811eye 16yleye kendtainin 
Dtfa'llll aenemlqtlrecek, kendi bap • 
111 ~ ... demftti. Duflu, menem
llftl n hatta bapm da yedirdi Onun 

1- bale dlpnesinde, bafka ıebepler de 
9lrdır; fakat .az çoklufunun 18z16 m
..... aleyhine oldup da m11b•klraktır. 
fite bu "Dlktat6r,, filminde, lilzumun • 

"- fazla konutuluyor. Gerçi Xlayf 
lrakıa Jladelen Karalun karıı karpya 

lraıdıklan sahneler, ferdi temsil bala • 

~dan en kuvvetli sahnelerae de, yu -
lraftda dolmndufumuz ıebeple, bunlar 
tlntro llluıeleriymiı intibamı uyandı • ,._, 
9e.or 8oara, rejflar, hareketsizlik ve de • 

ftobanbfr hatalarına dilımemeğe 

"btır1. . ken. Ahneleri yerinde olarak de-
'iremeylı Ye filmi dekor lralababğına 

b;)tuı hatalarma ufrayor. Sahne tea • 

~ mantık! bir aeyir dahilinde 
laQı\llaınuı n dekorun - bu film bol de
ltora ihtiyaç ıaıteren bir film olmakla 

beraber - heuph ortaya konulması, ih· 
ıatııe selmiyen bir icaptır! 

Sahneleri ant 
0

01ank keıifle tempo • 

:ıa -rttını petilen bu kostüme film -
'\ dekor kalabalılr, ne Madlen Ka • 

tale, ae ele Klayf Brub tam bir aer • 

~. Oyn&)'II imklnmı veriyor. Ani 

'-bııe lreeftlerinin yanı ura bu da bir 

~ ~ karp brflYI yalnız bırakıldık
"' llJaaeler de, konuflll'larm uzayıp 

..... ...,_. Buna rafmen, bu aab-

~· ferdi teman bakımından, yuka • 
~ ltaret ettllim!z gibi, filmin gene en 

-~ llhneler:dir. Niabeten ! 

.... ~erin bilhauı filmin ilk yarı • 
~ adeti kopr gibi filme çekildiii 

~~ deiiftiriti nr hızla ko • 
.~ bu filmin mevsuu, çok ölçülü 

... '-ar,t11,a g6re yUrüaeydi, kavra ~ 
' da-nana bir rejiM;r elinde, iyi bir 
ili Cltt8)'a koymağa yanyabilirdi. Ay-

' ~da. - Bttki artiıtleri bir tara
k~ - eter Madelen Karolle 
~ ....... ~e hareket fırsatı 
........ y&t 

~ .. adını tapyan film, ip 

--iblrettlr. Mıalaef 1 

" 1 ürk·,, deki: 

Varyete! 
-. ---

Türkce sözlendiriı gene 
başarılamamış. Maalesef! 

"Varyete,.! Almancadan Türkçeye 
aözlendirilmit bir film ... Bu film, bu haf 
ta "Tilrk" sinemasında cCS.terilen fih:n
dir. 

Gerçi insan olarak Harri Piyl, Lui 
Ralf, Hilde Hildebrand, Suzi Lanner gi
bi artistler de var, fakat bu filmin bat
hca artistleri hayvanlardır, demek da -
ha yerindedir. Bir fil, bir kUf, bir be}"' 
ıir, iki köpek, bir maymun. .•• evet, asıl 
artistler, bu hünerli hayvanlar 1 

"Varyete., filmi, bir lirk filmidir. 
Numaralar arasında bir de sevgi fub 
eksik değil! Erkekle lnz,.. bu afka ra • 
kip bir kac:lm v. s. Bu •tk hiklyeai, pek 
zayıf.... Ale1'de bir teY ve senaryosu 
derme çatma. Reji de mevzu, aenaryo 
temsille atbqı beraber cidiyor. Ayni 
derecede ayıf f 

Zayıf oldutunu söylediiimi% temlil, 
filmdeki insan artistlerin temsilidir. Yok 
sa hayvan artistler, gayet muvaffaktır. 
Uzerlerine dilten ıeylerl tam bir ma • 
baretle yapıyor ve insan artistleri göl
gede bırakıyorlar. Filmin çok entere • 
qn olan tarafı da saten bundan ibaret. 
Seyircilerin bunlar merakım tahrik e
der, seyircileri bunlar sürülder. Ve her 
halde artık biç de genç sayılamıyaeak 
çağdı olan Harri Piylin kendisinden 
belld 18 - 20 yat kUçük görllnen kız • 
tarla sevifme sahnelerinde ortaya çık • 
mau değil. Bu filmle yüzüncü filmini 
çevirmit olan Hani Piylin r 

Almancadan Türkçeye sözlendirİ§C 
gelince, bu it - maaleıef - ıene ba
pnJ•mamııtır. Şimdiye defin tlirkçe
ye s8zJendirilen btltOn filmleri ıBs lS • 
ntlnde tutarak, .. gene,. diyoruz. Konu,
malar bazan boğuk geliyor, hazan da 
konuıulurken hiç ıea yok 1 Evet, perde 
üstünde dudaklar oynuyor,.. bmldıyor 
ve sea .... çıkmıyor ı So-- aes tonu. bfl. 
haua heyecanlı konupalarda pek ayn 
ve ıy1andır. Filmin bazı yerlerindeki 
aöz uygunlufu, Türkçe aözlendiri§in 
bapnlı yapıldıfı hükmtlnO. vermeğe 
yetmezi 

Filmlerin bir dilden bafb bir dile 
aözlendirilifİ bahsine 4 twıunuaani ta • 
rihli sayıda .. Ali Baba ve Harun Rqit., 
filmile "Sefiller., filminin, biri .. Saray" 
da, öteki .. ipek,, de ilk defa ıöıterilen 
bu iki filmin kritikini yaparken dokun • 
mut ve 7 Kinunusani tarihli sayıda da 
tam bir sayda halinde "Film bir dilden 
bir dile nasıl aözlendirilir?.. diye bu 
bahsi etr.:flı o!arak ınlatmqtık. Bu iti
barla, burada bu bahse tekrar uzun u • 
zadıya yer ayırmağa hacet görmilyo -
ruz! 

• /pek ,, deki: 

Sekoval .. - ~ - -
iıte yekpare güzel bir 

tabiat fılmil 
.. Sekoya, kaplan kut., Bu hafta .. İ • 

pek" linemumda g8aterilen filmin bu 
ıekilde ilinı, filmin ne tarzda bir film 
olduiuru aylan bir tekilde bildirİ.f ma
hiyetindedir. Bu tab'.at filmine evvelce 
.. Bir orman dile ıeldi, tarzında pek uy· ı 
gun ve çok gilzel bir isim bulunmu,tu. 
Anlaplan bu yerinde ve yolunda bu -
lUf, sonradan befenilmemif 1 Hiç ol -
mazaa yalnız "Sekoya,, olsaydı da .. Kap 
tankız,, ın k1tılmas'Je ad berbatlattml
masaydr. Banallettirmek, hiç ,uphes·r 
berbatlaıtırmaktır ! 

Ya film? Filme gelince, bu tabiat 
filmi, bizce fİmdiye delin tıtanbuldal 1 
g8ıterilen tabiat fCmlerinin en hariku
li.desidir. Tarzında yekpare bir halde 
güzel, mükemm~'dir. Bir puma ile bi:-1 
geyiğin, yavru ik:n biribirlerine ahpp 

1 
büyildllkten aoııra da doat geçinmeler:
ni, blribirlerlnl korumalannı ve bütün 
bu mevzu etrafındaki muhit canlandın·! 
Iıpnı, insan zevkle ıeyrediyor. Öyle ıa·ı 
ıuyorm, ki bu film hayvana acımak, 
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Suikast davasının dünkü celsesinde 

. Suçlular müdafaalarını yaptılar 
(Uat)'am BiriDc:ide) tur. Rejisör, Çeater L. Franklindir. Pro- Ali Saip heyecana düşmüş, 

yi açtı. llk defa olmak üzere bu düaör Con V. Konaidin Jr. leri yaşarmıştı. Reis: 
sefer salona Ali Saip girdi. Benzi lekede mutlaka hükümden s&lin • - Heyecana düşmeyin. tti~ 
sapsan idi. Heyecanım sakalmak melidir. le anlatın hitabında humnr!u. AU 
istedıiği yüzünden belli idi. Reis Bir zamanlar Ali Saip Şeyh Saip sözüne devamla dedi ki: 
Ali Saibin vekili Hamit Şevkete: Said isyanında istiklal mahkeme- - Müddeiumumi iddianame• 

- Geçen celsede iddia .ıllaka- si b~kamydı. Uğranacaklan a • sinde bana az kalsın ermeni di. 
mıru dinlemiştik. Bugün söz sizin- kibetten korkarak hudutlardan yecekti. Ben Kürt değilim. Anaa 
dir. Diyerek müdafaaya davet et- kaçan bazı isi Kürtlerin o hainle da Tüı·ktür. Aleyhimce i.şhat edi' 
ti. Hamit Şevket aöze başladı ve birlikte vatan sınırları haricinde len Haçonun avenesini dağıttua« 
dedi ki: birleşerek aziz vatanın sem bolu Cemal Paşa zade Ekremin arka 

_ Sayın hakimler! Biliyorsu • olan Atatürke suikast yapmıya daşı imişim. Bu adamı ben l\18h 
nuz ki müekkillm Atatürkün aziz çabştıklannı her vatandaştan kfım ettirdim. Vatana hizmet e 
varlığına karşı kumlan bir kom _ daha iyi bilmekte idi Ve Çerkes denlerin akibeti bu mu olmalı 
plonun başında amil olmak suçile Etemin Kütahya cephesinde dü.~· dır.?,, 
töhmetli&ir ve bu töhmet Ali Sa • man saflanna geçerek milli var · Ali Saip bundan sonra hasun-
ip U!'Savaşı can evinden vurmıya hğr en nazik bir zamanda vurmak larmın zaman zaman kend" • 
bol, bol kifayet eder Ali Saib bü- istediği kancıkca bir darbenin ce- Kürtlük isnat ettiklerini, fakat 
tün hayatım, hizmetlerini tavsif zası olarak Millet safından çıka- kendisinin özbe öz Türk olduğu 
için "Ur,, ve "Savaş,, dan mürek- nldıığım ve vatan havasmı tenef- mı, bunu Samsunda Atatürk'ün e.t 
kep Ursavaş vasfını Atatürk ve!'- füsten mahrum edildiğini her va· teğine ilk sanlanlardan birisi ol• 
memiş miydi? Şimdi bu ağrr is • tandaş gibi bittabi hafızasında makla isbat edebileceğini, poll • 
nad altındaki Ali Saip, urmak ve yaşatıyordu. Şimdi nasıl olur da sin hakkındaki zannı doğru ol 
savaşmak için kendisini bu isimle bugün vatanına, Atatürke ve ni - saydı kendisinin bir sene evv 
takdir ve taltif eden Uluönderini hayet kendisine düşman olduğu meb'us intihap edilmemesi liz 
intibah etmiş oluyor öyle mi'/ muhakkak olan ° vatansızlarla geleceğini. Gedgükün milli hu 

Tarihin ne garip cilveleri var! Ali Saip birleşir ve milletin en dahilinde bir kaza olduğunu, 
Mücerret bu töhmet muvakkat da büyük çocuğu olan Kama! Ata • ralarmm Türklüğünü General la 
olsa Ali Saibin ruhunda en büyük türke suikast tasavvurunda bulu- metin Lozanda isbat ettiğini, 
bir ceza olmak Nkletini taşıya • nur. Bunuakıl. idrak, mantık ka· dise ile hiç bir alakası olmawg:ı1111 
caktır. Ali Saib şimdye kadar ol- bul eder mi? Bunun aksi bir iht:- söydedi. Ali Saip Atatürk tara 
duğu gibi urup savaşacaktır. mal Ali Saibin şuurunun muhtel fmdau kendisine verilen soyadı 
Fakat inkılaba hiyanet eden- olduğuna işaret etmekten başka nm tesçilini gösteren vesikanın 
lerle cehaleti harekete getir • bir şey ifade etmez. suretini de mahkemeye ibraz e 
miye çalışanlarla ve vatana saldı· Halbuki o, bütün canlılığile ve neticede masum olduğunu, 
ran düşmanlarla.... şuurile ve bütün heyecanile hmu - edeceğine kani bulunduğunu 

Bay Başkan! Ali Saip kendini nınuzda kendisini müdafaa etmek ledi. Suçlulardan nahlve mü 
yaratan büyük adamı ancak ba§I tedir. Binaenaleyh Ali Saip böyle Şemsi ayağa kalktı ve dedi ki: 
üstünde taşımakla fahreder. Baş- makQs bir ihtimalin asla muhata- _Müddeiumumi maznun 
ka türlü düşünülmiye imkan yok- bı olamaz. Biz bu davada kendi his en korkuncu olarak beni göst 
tur. lddıia makamının suçlu vas - semize bir netice karşISindayız. Her halde müddeiumumi bu kell 
fmı verdiği ve üç buçuk aydır İftira ve isnadın muvakkat de ol- meyi düşünmeden kullanmış 
hürriyetinden ve ailesinden uzak sa maalesef muvaf'fakiyetini gö • Bunu reddederim. Filhakika m 
bıraktığı müekkilim Ali Saip bu rüyonız. deiumuminin huzuruna ilk çıktı 
isnada liyık olmıyan bir şahsi - Filhakika bununla çok müte • ğmı zaman haftalarca traş olma 
yettir. essiriz. Ulldn bu şeni isnadın eu - mış ve perişan bir vaziyette i · 

Kamutayda masuniyetinin ref- muriyetin temi:z vicdanlı hakim • Belki 0 dakikada müddeiumumi 
ini avazının çıktığı kadar yüksek lerinin eli ile serian bertaraf edi • ye korkunç görünmüş olabi · 
sesle arkadaşlarından dileyen ve leceğine eminiz.,, Bunda amil kendisidir. Yine 
ben şüphe altında yaşıyamam. Hamit Şevket bundan sonra kamı iddia benim Kürt old,1Jlt• 
Efkiri umumiye huzurunda muha. iddianamesini ceza hukuku, ceza dan bahsettiler. Bunu kabul ede 
keme olmalı ve bütün kılükalleri usulü muhakemeleri noktasından mem. Bugün Türkiye hududu 
mutlaka kaldmnalıyım diyen Ali ve Yahya ile Uzeyr'in ifaaeleri bilinde bulunan vatandaşlar, 
Saip işte gene şimdi o efkari umu- bakımından tetkik etti ve uzun lan ne olursa olsun Türkdürler~ 
miye müvacehesinde ve huzuru • tahlillerde bulundu ve ezcümle de Şemsettin kendisine atfe 
nuzda kendisine yapılan ütirayı di ki: evrak çalmak ve rüşvet almak fa 
teJn!zlemek da~ ~çind~~· Bu - Atatürk'e suikast için teş - natlarmın da dolh'u olma,dJIJQI 
da~~ vereceşrmız hüküm hl! kil edilmiş bir çete yoktur. Bu ef- bunun kendisinin halen devlet 
f ecı iftirayı tevsik edlerken aynı sanevt bir iftiradan ve isnadattan muriyetinde bulumasile sabit ol 
de illn etm~ b~~acaktır.. . . ibarettir. Esasen ne Yahya ile, ne duğunu söyledi. 
zam~!ld~_Alı Saıbm masu.mıyetını Uzeyrle ve ne de diğer maznun • Diğer maznunlar da kenml 

Çunkü b.~~ı ancak hır adalet larla müekkilimin birleştikleri, gö ni müdafaa ettiler. Muhakeme 
o~ğıd1!. Ç~kü burada. yalnız riiştükleri. anlaştıkları ~örülmÜ'" rar verilmek üzere 15 şubat cu 
Türk mılletının ~~u mt:ık ol~- değildir. Çünkü böyle bir içtima martesi 1Ciinüne bırakıldı. 
n~ ve bu ocakta 1:fu:k hakimlen • Nefsülemirde vaki değildir. Mü - -----------.-91 
nı!1 masumla~, bıg(inahl~~ t~: ekkilimin masumiyetinden emin ltatyaya verilece 
~ınat ola!1 bit:'rafl.ığı, .. istıkl~h, olmasaydım bu davayı ne deruhte 
nı~a~et ~ır .. ~elıme. ıle ~rk mıl. eder ve hatta ne de müekkilimin petro~un mikdan 
letını!1 mılli ıradesı ve yüksek a - elini sıkar~m. Davayı parasız al aza'lılacakmlf 
daletı. yaşar~ .. . . maklığmı buna şahitir. Karann .. .ı ' 

• Aziz h~ml~r! Türk mılletı adliye saçaklanndan nurani b·r (Ustyam BirincWI) 
~ır tek dıl h~h!1de • ayaktadr. Ve amut halinde yükselecek ve vata • mesi rica edilmiıtir. Ml'Ietler C:em1-
91z~n ~u ~yor. o.rtada fil • nm ufuklanna müekkilimin ma • üyesi bazı dev!etler İta'yaya ya 
hakika hır suıkast teıtibatr varsa · tin" b"ld" kt" d d" 1 ih lh .. _ .... 
f ·11 • hi b" rhamet ~ ... ril sumıye ı ' ırecc ır.,, e ı ve petro racatmm ıu ıamanmgaa& 
aı en ç ır me ,.,VO\IÇ • be ı· .. t di ı h dd" ind"rilm . • n-ı..a-

meksizin mutlaka en siddetli ce • re mı ~ e · . ma a ıne cıının mUlllA-
zaya çarpılmalıdır. Fakat bu işe Bu muda~aa~ sonra r~ıs suç_. lup olmadığı keyfiyetini nuan dile!lalt 
fail diye ~etirilenler, masum ise lu!ar~an ldrise. soz ~erdı. !dr s almaktadı:lar. O zaman denebilıcçcaıııııııı 
vatan evlatlanna sürülen bu aeır Hamıt Şevketi vekil tuttugunu ki Milletler Ccm·y:ti, ddyan mllle 

söyledi. H~.mit Sevket ön,rilrıhn fit karıı bir ceza tedbiri alamımakt*cbr 
ncı yıl yükünü taşıyan ve dünya- yalnız daha fazla mikdarda petrol 
da kendisini suçlandıracak hiç bir mek ıuretiyle tecavun bir harbe Jft'. 

hayvana muhabbet beslemek nedir bil • 
miyen kimselerin bile içini yumupta • 
cak, hauaaiyetini harekete getirecek -
tir. Bu da itin insanlık duygusunu u • 
yandınp tararı,... fayda ciheti ..•. 

Birinci diierlni parçalama11 tabiat 
kanunu bilinen iki orman m8bliıkunun, 
biribirlerile imanlardan daha candan an 
latabileceJderi, bunun yetiftirmeye, a
lıttmnaya bağh bulundufu esasından 
kurulan bu Fransı.ıca sCSzlü filmde, ah· 
nıtm çok ustalıklı ve fotoğrafların pek 
temiz olduğu, aynca kayda değer. Mil
zik kıaınmm uygunluğu ile beraber ...•• 

Filmde reyikle puma, birinci pllnda, 
baırollerdedir. Cin Parkerle An Kunin
gham, Sam Armatronı, Karey Vils:m 
v. s., üçüncü plAnda kalıyorlar. Gato İl
mi verilen puma il• Malibu ismi veri -
len geyikten batka hayvanlar bi!t', ikin
ci plinda oynuyorlar sayılmalıdır. ÇUn
kU bu tabiat ftlmlnfn kıymeti, asıl hay
vanlar tarafıridan geliyor f 

Mevzu. Vanı Jozd Hovtun "Ma -
libo,, isimli novelinden mWhem olmt.~ 

emeli bulunmıyan bu ihtiyar lı'l}.-. drrndan çeki.ımektedir. 
kında karar hakimi Yahyanın ifa- Söylendiğine göre. F.ansa htikt!JDtt 
desinden başka en ufak bir deli • ttalyanın petrol ihtiyac n-n bu tanda 
lin bulunmadığım zikretmekle ik- tahdidini askeri bir zecri tedbir gi1ııl 
tifa ediyor ve başka hiç bir beyan lakki edip et:niyeceğini öğrenmek 
veya vak'aya istinat edemiyor de- re Rmaya mllracaatta bulunmuttllh 
dikten sonra lnrisi müdafaa etti, ALMANLARA GöRE AMBAR 
beraetini istedi. HARBi DURDURAMAZ! 

Reis, Alisaibe bir diyeceği olup Bertin, B (A.A.) - Siyut mahf 
olmadığını sordu Ali Saip ayn - petrole ambargo konulmaamm 
ğa kalktı ve ceb~nden bir tomar durdurmak husuıunda hiç bir f 
kağıt çıkara-ak o!rumaya başla - vermiye:eğini ve İtalyanın M 
dı. Cemiyetinden çekilmesine sebep 

"-Tamamen masumum ve b:- ceğini ifade etmekted·r1er. 
günahım. Masuıniyetime tamamen Zecri tedbir tatbik eden meml 
kani ve emin olduğum için dört lerle İtalya arasındaki ıerginlllfn 
aydanberi hesap vereceğim bU!!Ü· dığr ileri ıUrütmekte ve petrole 
nü sabrrsızhkla l::eklivordum. Bu ıo kondufu takdirde vaziyetin 
hesat>tan sonra af'lık alınla çıkaca- maundan korkulmaktadır. 
inna eminim. ÇUnkü doğruvum. Yine bu siyasi mahfellerde, ,...... 
Dotnınun gembıi hatmaz. tdrlia yanın. Habe, anlapubfı itinde 
makamımn aleyhimde serdettiği bir bitaraflık durumu muhafaza 
bütün şeyler aSilsızdır.,, tekrar edilmektedir. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllıls il aylık a aylık A.ybk 
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Posta birliği.ne J 
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Mahdut mesuliyetli Istanbul Belediyesi 
memurin Kooperatifi Şirketinden; 
Gardenbarın elden tevzi edilen ilanlarının baş tarafında 1STAN

BUL BELEDİYESi KOOPERATI Fi namı yazılmışsa da Kooperati
fimizin mezkfir müessese ile bir alakası olmadığı ilan olunur. 

Jandarma genel komutanlığı 

Ankara satınalma komisyonundan: 
T eahhüdünü yapamayan müteahhi d nam ve hesabına 2089 lira 80 ku 
ruş tahmin bedeli 543000 adi 4800 buz hayvan mıhı açık eksiltme 
ile 10/ 2/ 936 pazartesi günü saat 13 de satın alınacaktır. İstekliler 
şartnameyi parasız komisyondan alabilirler. Eksiltmeye girmek is· 
teyenlerin eksiltme gün ve saatinde 156 lira 75 kunışluk ilk temina! 
makbuz veya banka mektuplarım komisyona vermiş olmaları. "399, 

Gelibolu Belediye Reisliğinden: 
l. - Geliboluda yapılacak elektrik tesisatı yirmi gün müddetle ve 

kapalı zarf usulile eksiltmeye kon muştur. 
2. - Keşif bedeli on yedi bin be ş yüz lira olup yüzde yedi buçuk mu 

vak.kat teminatı "1313,, liradır. 
3. - Bu işe ait plan fenni ve hususi şartname vesair evrakım gör • 

mek isteyenlerin Gelibolu Belediy e encümenine müracaatları. 
4. - Eksiltme 20/ 2/ 936 Perşembe günü saat on yedide Gelibolu • 

da Belediye Dairesin·de yaprlacak tır. 
5. - Kanuna uygun olarak verilecek teklif mektuplarının saat on 

altıya kadar encümene verilmesi şarttır. (668) 

Tahlisiye Uumum Müdürlüğünden: 
Tahlisiye mmtakaları için 27 kalemden ibaret telefon malze

mesi pazarlık suretile satın alınacaktır. İhalesi 10 - 2 - 936 tari
hinde Ç!nili R!htrm hanmda Tahlisiye Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonunda yapılacak olan hu malzemenin ınuhammen bedeli 
422 v!! ilk teminat miktarı 32 li;,..adır. Ahnacak levazımın cins ve 
mikdarım anlamak ve nümuneleri ni görmek istiyenlerin bildirilen 
kamisyona müracaatları. (609) 

Satılık iki ev 
Nişantaşt Meşrutiyet mahallesi Ko. 

daman sokak 37 ve 39 numaralı ve 
sekizer odalı bahçe kargir iki ev acele 
satıhktır. 

tstnabuI 4 üncü icra memurluğun -
dan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından bü
tününe 1239 lira 90 kuruş kıymet ke • 
silen Kadıköyünde Hasanpaşa mahal -
lesinde Ulu suluk ç1kmazı sokağında 

eski 16 yeni 50 numara içinde dört beş 
tane muhtelif ağaç bulunan 4133 metre 

--·---------------~ ~ ~ [b,D 

Bize seri 

Aşağıdaki işleriniz İ!iİn emirle· 
rinize amadedir: 

1 - Gazete ve mecmualarda en 
asri fikirler üzerine ilan, 

2 - Ecnebi memleketler gazete 
ve mecmualanv.t'',;ı. reklam, 

3 - İstanbul ~lediyesi hudut -
larında afişaj, 

4 - Her nevi sandovi!i reklam • 
lar, 

5 - El il~nları ve kataloğların 

tabı ve tevzii, 
6 - Her lisanda temiz ve nefis 

bir surette basma işleri, 
7 - Avrupada ve Amerikada çı

kan gazete ve mecmualara abone 
kaydı, 

8 - Avrupa ve Amerikada çıkan 
kitapların tedarik ve teslimi, 

9 - Avrupada yüksek mektep -
ler hakkında malfunat, 

1 O - Avrupa sanatoryomlan 
hakkında izahat, 

11 - Avrupaya ve Amerikaya 
seyahatler hakkında malO.mat, 

12 - Avrupa otelleri hakkında 

malftmat, 
13 - Avrupa san'at müess~-ele

ri hakkında malUmat ve bunların 

adresleri, 
14 - Avrupa sınai müesseseleri

nin lüzum görülen kataloglannın 

tedariki, 
15 - Avrupa mllesseselerinin ve-

kalet ve acentalıklan, - · 
15 - He.r nevi te~e bbUsatı sma

iye ve tüccariye hakkında malQ
mat, 

17 - Muhaberat: Türkçe, Al -
manca, Fransızca ve İngilizcedir. 

VAKiT - PROPAGANDA -
SERViSt. 1STANBUL - Ankara 

Caddesi - Telefon: 24370 
Taksim Gazhane caddesi 1 numara. 

1ı sütçüler kahvesinde Şevkete müra. 
caat. (V. No. 13305) murabbaı alanındaki arsa dairemizce a- ii•••••••••••ı••,... 

Beyoğlu birinci sulh .hukuk hakim
liğinden: 

Emek yemez Porsuk sokağında 3 N. 
da mukim Osmamn Tahir aleyhine a!j• 
tığı Murisinin müddeialeyhten aldtğı 

iki yüz liraya mukabil hanesini vefaen 
[crağ etmiş ise de paranın ödenmedi -
ğ i cihetle vefaen ferağ kaydının terki· 
nile müdahalenin men'i davasmm red -
dine dair sadtr olan hüküm temyizen 
bozulmast üzerine bozulma kararma u
yularak yeniden yaptlan muhakeme ne
ticesinde: Galatada Emekyemez mahal 
lesinde Porsuk cokağında 3 N. lu ha • 
nede bulunan vefaen ferağ kaydmm ter
kinile müdahalenin men'ine ve beş yüz 
kuruş ücreti vekaletin tahsiline ve an
cak müddeialeyhin Kasrmpaşada Hacı 
Hüsrev mahallesinde ve caddesinde 10 
No. da oturmakta iken ikametgfilıı meç
hul olduğundan karar suretinin ilanen 
tebliğine karar verilmiş olmakla müd
deialeyh Tahire karar sureti maka -
mma kaim olmak üzere ilan olunur. 

(V. No. 13382) 

P ...... --.......... -............................ ... ········-····---·································· 
~ Dr. Mehmet Ali ie 
~i Bevliye mütehassısı i~ .. .. 
:; JUiprübaş1: Eminönü han Tel: 219Hii: ......................................... ._. ...... -.. -• .............................................. _ •••••• J:lll 

Beşinci icra memurluğundan: 

Mahcu.z olup paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen gazinoculuğa ait demir san
dalya ve masalarile bir semaver ve sair 
eşya 11 şubat 936 tarihine müsadif sa
h günü saat 12 den 14 e kadar Cihan
girde Güneşli gazinosu önünde birin • 
ci açık arttırma suretile paraya c;evri -
leceğinden talip olanların mahallinde 
bulunacak memuruna müracaatlan ilan 
olunur. (V. No. 13431). 

çık arttırmaya çıkarılmış olup şartna -
mesi 10-3-936 günlemecinden itiba • 
ren divanhaneye astlarak 25-3-936 
günlemecine rastlıyan çarşamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairemizde bi
rinci açık arttırması yapılacaktır. Art -
tırmaya girmek için % 7 ,5 teminat ak
çesi alımr. Birikmiş vergi ve belediye 
resimleri ve vakıf icaresi müşteriye a • 
ittir. Arttırmada gayrimenkule takdir 
edilen kıymetin % 7 5 şi bulmak şart o
lup aksi halde iistünde bırakma ikinci 
arttı:rmaya kalacaktır. 929 tarihli icra 
ve iflas kanununun 126 ncı maddesi mu 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar ls. 
tanbulda Divanyolunda (104) numa · 
ralı hususi kabinesinde ba.stalarmı 

kabul eder. Sah, cumartesi günleri 
sabah "9 1/2 _ 12" saatleri hakiki fı. 
karaya mahsustur. Hukesin haline 

göre muamele olunur.Muayenehane ve 

ev telefon: 22.198. Kışlık telefon :21044 

cibince ipotek sahibi alacklılarla diğer --------------
alakadarların ve irtifak hakkı sahiple-
rinin garyi menkul üzerindeki haklarım lr--Y_e_n_i -es_e_r-le-r-de_n_: _________ ... 

ve hususile faiz ve masrafa dair bulu-
Kültür Sergisi 

nan iddialarının müsbet evrakile bir • 
likte ve 20 gün içinde dairemize bildir- No. 22 
meleri lazım aksi halde hakları tapu si
cillerile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kahrlar. 

Daha geniş bilgi edinmek istiyenle-
rin 934/ 4127 dosya numasarile daire • 
mize müracaatları ilan olunur. (V. No. 

13380) 

İstanbul asliye a1bncr hukuk mah -
kemesinden: 

Ali kızı Nezihe tarafından Sultanah
met Cankurtaran mahallesi çıkmaz so
kak 11 No. lu evde iken halen ikamet
gahı belli olm1yan kocası Ahmet aley
hine açılan boşanma davasının tahkikatt 
için 14-3-936 cumartesi saat 10 na 
gün tayin edilmiş ve bu bapta imla kı-
lınan davetiyenin bir nüshası da mah• 

1 

keme divanhanesine asılmış bulunduğun 

L. Tolstoy 

HAl'DAR RİFAT 

Efendi ile Uşak 

dan muayyen gün ve saatte İstanbul İstanbul _ 1936 

asliye altmct hukuk dairesinde tahki - n••·········· kat bakimi huzurunda bulunulması ak- "'W 

40 Kurut 

si takdirde gıyaben tzhkikata baktlaca- SatıF 
ğt tebliğ yerinde olmak üzere ilan olu • YAKIT. Kütüphanesi 
nur. (V. No. 13416) . lstanbul 

Istanbul 4 üncü icra memurluğundan 

Emniyet Sandığına 
Birinci derece ipotekli olup yeminli ehli vukuf tarafmdan tal11~'" 

mına 1664 lira kıymet takdir edilen Beyoğlunda, H üseyin ağa ına" 
hail esinin Doğramacı sokağında e ~ki ve yeni 1 O No. lu kargir bir 
evin 5/ 6 hissesi açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 19-3-9:f6 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhat11 .. 
menenin % 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bırakdacak" 
tır. Aksi takdirde en son arltıra nın taahhüdü baki kaimak üzeri!! 
artt:rma 15 gün müddetle temdit edilerek 3 - 4 - 936 tarih:ne 
müsadif cuma günü saat 14 den 16 ya kadar keza dairemizde ya.• 
pılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhal11" 
menenin % 75 ni bulmadığı takd irde satış 2280 No. lu kanun ahka
mına tevfikan geri hll'akılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak et .. 
mek is!iyenlerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalar• 
lazımdır. Hakları tapu sicilli ile sapit olmiyan ipotekli alacaklılar 
da diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin hu h:t.klarını 'ffe 
hususile faiz ve masarife dair olan iddiala1 mı evrakı müshiteleri ile 
birlikte ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdıı-. Aksi b.kdirde hakları tapu sicilli 
ile sabit olmiyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 
Müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsu
mu ve vakıf icaresi 20 senelik vakıf icaresi tavizi bedeli müzayede
den tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenler 25--Z-
936 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairl de açık bıı' -
lundurulacak arttırma şartnamesi ile 934 - 3121 No. lu dosyayş 

müracaatla mezkôr dosyada mevcut vesa.'ki görebilecekleri ilad 
olun,;_r. -· . t _( 736) 

· Akay işletmesirıden -: 
1 Akay İşletmesinin bir sene zarfında getireceği maden kö • 

mürlerinin lstanbula nakli kapalı zarf usulü ile münakasaya konul .. 
muş ise de taliplerin teklifleri haddi layıkmda görülmediğinden ınii• 
nakasa gene kapalı zarf usulü ile yenilenecektir. 

2 - Zarflar 14 şubat 1936 cuma günü saat on altıda İdare 
Merkezinde Şefler encümeninde açılacağından taliplerin bunları Jti• 
hayet yevmi mezkô:rda saat on beşe kadar Encümen riyasetine mali" 
buz mukabilinde tevdi etmeleri lazımdır. 

3 - Münakasaya girecekler 2250 lira muvakkat teminat getir~ 
cekler ve hu miktar ihalenin ke:;bi katiyet etmesini müteakip bedeli 
ihale üzerinden yüzde on beşe iblağ edilecektir. 

4 - Şartnameyi görmek ve tamamlayıcı malumat almak isti .. 
yenlerin her gün İdare Levazım Şefliğine müracaatları. (682) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Jandarma ihtiyacı içir. eldeki vaf ıslarma uygun yirmi biO 
metre kaputluk, otuz beş hinden kırk bin m~treye kadar kışlık elbt" 
selik kumaş eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Bir metre kaputluk kum~şa iki yfü. ~ltmış beş kuruş değef 

biçilmiş, ilk inança bedeli 3900 !ira_, kapalı zarf eksiltmesi 10 - 2,...... 
936 Pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

3 - Kışlık elbise kumaşının metresine 245 kuruş değer biçil' 
miş. ilk inança bedeli 6150 lira k;;ıpalı zarf eksiltmesi 10 - 2 - 936 
Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 

4 - Kışlık kumaş şartnamesi 490 kuruş karşılığında ve kaput' 
luk şartnamesi 265 kuruş karşıhğmda Ankara Jandarma Genel KonılS" 
tanlığı kurağındaki Satınalma komisyonundan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin şari:namede yazılı belge~~ 
ilk inançanm Malsandığına yatınldığını gösterir karşılık veya bank' 
mektubu içinde bulundurulacak •.eklif mektuplarını eksiltme vaktitY 
den bir saat evveline kadar komisyona vermiş olmaları. (345) 

1 Beuıeı r eınirvoııarı ''e limanınrı ısı~me rmum i~uresi ilBnları 
11 Şubat 936 da yapılacağı il an edilmiş olan 479, 466 m3 1 ~ 

dilme ve tahta eksiltmesi feshedilmiştir. (728) 

Haftalık aboneman karneleri 
A i(ay işletmesi Direktörlüğünden : 

Köprü - Haydarpaşa - Kad ıköy - Moda ve Kalamış battıll" 
de 12 yapraklı haftalık abonema n karneleri satılığa çıkarılmı§tlf• 

(725) 
Birinci mevkı 

vergilerile 
kuruş 

132 

ikinci Mevki 
vergilerile 

kuruş 

105 

Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü: Refik A. Sevenıil 


