
kahirede lngiliz polisi 
Üniversiteyi kuşattı . 

Sa~ısı Her erde 100 Para 

• Kahire, 23, (A.A.) - Talebe• 
ilin zorla Üniversiteye girmek ni· 
)etinde bulunduğu hakkındaki 
~ler üzerine, poliı, Djizehde
~~ıaır Üniversitesi etrafında ve 
aus>riiler üzerinde tertibat almrt • 
br. Kabirede sükunet vardır. 
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Kıbrıs adası 
Y unanistana mı 

veriliyor? 
(Yazrsr 2 inci sayıfada )' 

Italyan ordusunda itaatsizlik başladı 
ltalqa zecri tedbir/er qüzün.den teh
dit politikası gütmeqe karar vermiş •. 
Musolininin d~legesi Fransay@ sordu: Bir lngiliz gemisi/ 

batırırsak lngilizlere ~rka olacak mısınız? 

Zecri tedbirlerin Eden söyiügor: 
• • 

tesırı Zecri tedbirler 
Bir kaç gündür ltalyada zecri ted- elimdir, fakat 

birlere karşı gösteriler yapılıyor, ve 
bir taraftan bu tedbirlerin akim kal- Londra, 23 (A.A.) - Edim• 
ınasına çalışıldığı gibi bunları tatbik burgda bir ıöylev ıöyliyen Bay 
eden devletlere karşı zecri tedbirler Eden, tereddüt siyuuına hücum 
ılınıyor. Bu tedbirlerin birincisi, U • 
hıslar Cemiyetine sadık kalan de\·let- etmif ve lngilterenin Avru1>3dan 
lerden ileride de mal almamaktır. tecerrüd etmesinin imkansız oldu-

Zecri tedbirlerin gayesi ltalyadan ğunu ıöylemittir. 
inal almıyarak onun hariçten alış ve- Habet meıeleıi hakkında dPL 
rit etmesine yardım edecek döviz bul- demittir ki: 
mamasını temin etmektir. 

ltalya zecri tedbirlere ınukat>ele "Zecri te~birlere memnuniyet-
tderek bu tedbirJ.-ri tat ik eden dev- le ittirak etmİf tek bir devlet yoJc. 
detrerden mal almamakta ısrar eder- tur. Hele İngiltere hiç de mem-

1 le zecri tedbirlerin gözettiği gayeyi nun olmamıtbr. Mecburen yük-
kolaylaştırmış olur. f k 

Gerci ı ... ı;rıınm Kaffetler Cemlye • lendiiimiz bu vazi e gerçe ten e· 
tınde üye olmıyan devletlerden mal lim idi ve he»n iftirak ~enler i-
tlarak başkalarına muhtaç olmaktan çin önemli ticaret mahreçleri kay-

- Y azuı 2 inci .ayılanuztla sondtilıilra siitamımıuuladır. -

Deniz Harp Okulunda 
Dünkü Tören 

Mektep bahçesine konulan Atatürk . 
büstü dün heyecanla açıldı 

. ' 

. . 
Atatürk bü•tünün açilma tö Hnffu!.,. IM/ıqs d~ 

Y cmn 7 nt:i atqftu!:ı lıırtalacağı ileri sürülebilir. Fakat bettiriyordu. Biz, hiçbir zaman fU 
ftaal almak için bu mal mukabilinde :M :v..az\femizi unutmadık ve unut- -------------~---------
lllal satmak lazımdır. Bu memiekeı - ..11!11 ·.-.:.:.~ Ad 1 k k f 
1erae ltatyanın tedarik etmek istediği '~' I& •• Sil. I.) a et. . or uyor • 
•allar mukabilinde mal alabilecek ------------~~~~~~----~~-~ ~ 

\'azi.rette değildirler. F.aknt ltalya e · B ı k b• • k•ıd• 
]indeki dÖYİZ ve altın ile bir zaman için u gar a ı n es ı çe ] ı 
Milletler Cemiyeti haricinde kalan, 
Yahut zecri tedbirleri tatbik etmiyen 
ınemleketlerdcn ihtiyacını temin et • 
ıneğe bakacak ve bu yüzden, sonra da
hilde aldığı tedbirler dolayısile, zec • 
rt tedbirlerin fr::ıirini birdenbire his -

Kral, • 
yenı 

• • 
nesını 

Köseivanof 
tasdik etti 

kabi- . 

ıetmiyecektir. 
1\lillet1er Cemiyetinin karar ver -

lhek hususunda uzun tereddütler ge -
ö. R. Doaruı 

(Sonrl Sa. 4 Sü. 1) 

\ 

Sofya, 23,(A.A.) - Finanı 
ve demir yollan bakanlannm .ia -
tif aıı üzerine Bat'bakan T oıef bu 
sabah ıaat 10 da bütün kabinenin 

(Sonu Sa. 7 Sil. 2) 

Boksör değil Dev! 
Boyu iki metre otuz santimi geçen 

maçını yarın yapıyor Romanyalı ilk 

tunları 
)'azıyorlar: Yenı boks Jevi ringle! 

11. Halkın bütün merakı tudur: 

Yeni Bulgar Baıbakanı 
Bay Köseivanol 

------------
Evlerimiz 
Nerede, nasıl 
yaptırılmalı 

Profesör Kes er le Ayniza
de arasında bir münakaşa 

Türk iktıaatçılar cemiyeti, lı - ' 

. 
Kral Aleksandrı öldürmekle suçlu olanlanıa 

. avukatı' ·. högle : diyor 
. Geçen yıl Maraily.ada Yuıos
la v Kralı Aleksandrı öldürmek ln"~~"""""'"l"ll'I-.-..: 

suçuyla yakalananların · muhake· 
meıine bir baftadanberi devam 
edilmektedir. Çok heyecanlt ıü· 
ren bu muhakemede en çok dik ! 
kati çeken simalardan biri ıuçlu 1 
larm avıikatı Debondur. 

Kendisinin birkaç gün evvelk: 
celıede ıiddetli sözleri yüzünden 
mahkemeden çıkarıldığı yazılmış· 
tı. Dün gelen Fransız gazeteler 
bu hadiseyi föyle anlatıyorlar: 

Avukat Debon ayağa kalktı: 
- Müvekkillerim hiçbir ıe~ 

söylemiyeceklerdir, dedi. Onlaı 
memnun etmek, istedikleri tercü

(Sonu Sa. 2 Sü. 2) 

Konservatuvarın ilk mezunları 

iki talebeye dün 
diplomaları verildi 

3ay Muhiddin Ustündağın 
heyecanlı sözleri 

latanbul konaervatuvan yalı 
kıımınm aon ımıfmdan dün iki ta
lebe mezun olmuf, diplomalan 
konservatuvar binumda latanbul 
il bayı ve ıarbayı 'Bay Muhittin Oa 
tündai tarafından kendilerine Te
rilmittir. 

Mezun talebe klarnette ibtiau 
elde etmif, Bay Hayrullah ile sak
sofon çalan Bay Şükrü Sanpmar
lıdır. 

I ır azınanın karııama çıkac:ık o
an zavallı Amerikalı Lu Bruyyar 

ın ring üzerindeki vaziyeti ne o· 
lacaktır? Resme bir ıöz gezdirin

,( Sonu Sa . . 7. Sü. 5), . 

tanbul belediye kooperatifi ile be-1 

raber iki konferans tertip etmit -
tir. Bu konferanslardan birincisi 
dün öileden aonra Ticaret oda11 
salonunda lıtanbul belediye.i i -
mar müıaviri Dr. Vagner tarafın-ı 
dan verilecekti, lıtanbul ıehrinin :r.· ,.,., t L.- d 

n.onaerv"'r'"varın ga ı "'"'muı an me-

Bunlar, yedi ıenedenberi mek· 
tebin devamlı talebeleriydi. Şim -
di mektepte muallim muaTinlifi 
yapacaklardır. 

- - 1 ~(Sonu Sa. .7 Sü. !!). l zun olan Bay Hayrullah ile Şükrü .(Sonu Sa. 7 Sü. 1) 





insanlık 
!t' lw,.,. crholop diyor lıl: 

'Biz Blmiif medeniyetim 
Piyasada şeker sıkıntısının sebebi 

IGezintiler I 
"Amiral,, mi, 

Şair mi? 
#'Çanakkale,, deni% sauaıınJtı 

Franıız liloıuna lıumando. eden 
Amiral "Gaepratıe,, bir lıita.p 
yazn11f. ( Anal) in ıon sayuındt1 
ondan alınm~ bir par,a •ö%iime 
i1ifti. Uz.1>1 çaplı gemi toplariyle 

"le -::,.:."!an bir medeni-

"4 ~eri lıııranlılıla mnUı Jca. 
~fa:_ """'" .,.,,. fıiınea ilk 
~ fe1 laayrdtir. 

Anadoluda isteğin fazlalaşması çabuk gelip 
geçen bir buhran doğurmuştur 

'~ 6ir atlam yetin• milyons.; ...,,. illMllllafı alınız; 6a 
ltltfr. •liderini bin yılJan lor 
&.~ aoınandır bir lflla karp sı· 
~~tir. Bu mil~nlann 
'-t lıap,.7111 önünde lnr ln
'-a ~ 1M11.myeı1.n yır 
'!'ttıt. .,,,,,,,,,_ar ~6i tuavoar edU
~· Gözü kapalı mUyonlar 
"91 1-dilerine bir cihan hr
lf.; J'tr· Ba •örmeJen icat .Jr 
'---~ lıorlıunstur. Ba cihan 
-...,.,. ildiintle yiikseltUmiftir. 

Birkaç gündenberi piyasada şe ne kadar sipariı geleceğini bilmr 
ker buhranından bahsedilmekte · yorduk. Birdenbire büyük iltek • 
dir. Bu mesele hakkında aliLka · ler kartmnda kaldık, daha evvel 
darlar nezdinde tahkikat yaptık, ıiparit vermeğe imkin yoktu, Fa· 
vaziyet şudur: kat ıirketin depolannda, böyle a· 

Şekerleme, ve çikolita fabri - dı. 

vardı. lıtanbulun günlük ihtiya • ~·r,evelenen bu yazıyı •öriince 
cı 8 vaıondur. Aym on betine ka· bir solalıla okudum. Sanmıffım 
dar piyasaya 47 Tagon teker gel· lıi, dünyada pelı az benuri olan 
mittir. Fakat ihtiyaçla!' arttıiı i·ı ba Büyük Savat, o yazı ile bir dır 
çln piyuaya; daha fazla teker laa aydınlanıp parlıyacalı. 
verdik buvün 32 vagon teker da· 

kalan, son günlerde, Anadoludan Bu mesele hakkında şeker 
fazla.siparişler karşısmda kalmış şirketi nezdinde de tahkikat yap· 
lardır. Bu fabrikalann içinde şe · tık. Bunlara göre de vaziyet şu su 
kerleme ve çikolitadan başka, re retle izah edilmektedir:. 

ha ıelmiıtir. Ôyle ya, yazan Amiral. Tiirlı 
Dün Eskişehirden gelen şeker sınırlarına i1k atefİ a~an lilo, o

sosyetesi genel direktörü Bay Ka nun kumanJaiyle toplarını pat• 
zmı da bu mesele hakkında ŞU i latmıfh. Demir lıaleler isimle, 
zahatı vermektedir: keıkin qnalı dürbünlerle laerıe)'i çel yapanlar da vardır. Bilhassa - Piyasada ihtiyaca kifi ıeker 

ramazanın yaklaşması münasebe ============ - Şekersiz kalındığı hakkmda 
hiç bir tüccar tarafından bize hir görerek gemilere emir yafdırarr-

~ ~tni7en, anltqılmıyan c1-
'-t~ıfın bir par,anJır. Bu 
M.ı_ .~ par'an hakkında bin 
~ llOla siiımiif bir lıörler Je
~ IHlnlır. Ba d.JUıoJa, 
~' ve lurap alma, daima ol· 

~- ""'"' türlü göderil· tr, :.enen Tilrlılerin etralırula 
~. •laarebui ribi Jevamı 

~ 1"'1. ıran yqlaı lıaoimleri, A· 
t.; ~'ftc6ueler; ue nihayet Aurapo 
1ft !'!~u)'ll kitap oe tözde ı;. 
~inde geoelemiftir. Seb.p 

ı.;,. l - ~yayluı ü•tüne yapı-
aıaa. laalinie lıalan stH1e

'S,. huna dünyanın~ 
sJ.n~ lraıftfiUanna ayan 
6-,• lluanlıfiyle mücadele mec-

tile, Anadoludan bu mallara karşı 
istek artmıştır. Bu yüzden fabri · 
kalar piyasada istedikleri kadar 
şeker bulamamI§lardır. Bunlar · 
dan bir fabrika şekersiz kaldığı 
m, bu münasebetle itlerini bile 
bir gün kadar tatile mecbur ol -
duğunu iddia etmektedir. Şeker 
daı-lığını gören, bazı şeker tacirle 
ri de bu işi bir fırsat sayarak el · 
!erindeki malları saklamağa ve fi
yat artınnağa da teşebbüs etmiş 
lerdir. 

Hatta bu arada, bu sene şeker 
azdır, şayialanna bile meydan 
veKri~d· _ilr. ....:: .. ~~:ıır.n •• b" en ısı e go .. "'9""6"'muz ır şe-

kerleme fabrikatörü diyor ki: 
- Şirket istekler.im.ize kartı za· 

JDAIDl11ra ma yetiftiremedi. lfu 
,;ızClen ıİpariflerimi~ bile ıeri kal 
mıtbr. Bundan dolayı sarar et • 
tik. V akia ıiparİf vennek için, bİT 
kaç sün evvel _ıirbte bMer ver • 
mek lizlmdL Fmt .AD&cloladan 

Demir ve çelik 
'ıt.1tffntle lıalm11tır. Dilnyanın 

1 ~mfttir. Dindtnllı .raılfi Bir lngil z grupu Hüku-
14 ıtmilt tarıM ~ melim 111& e i 
~ ı:•tiren bir Faktör ol· HükUmetimizce yapılan beşse 
""~ eebepten __ lıaralann nelik demir ve çelik endüstrisi 
t~ ---· plinIDI tatbik etmek için serma · 
~ lı hrıı duyJuklan lılnllen yedar bir İngiliz gıııpu müracaat 
~•Alı olmıyıın 6ir acaip hiı etmiştir. Bu grup yapacağı tesisa· 
~ - Taran harp llilııiyeleri O• tın bedelini uzun vadelerle ve 
&ı, '-ilri ortaya ~hr. Bu Türk malı olarak alacaktır. 
~'-rilai d .ı•L_.ı 1.. ı._ Grup aynca memleketimizde 
"- •wı1eucıanan uir e.p,... tesis edeceği fabrikalar vasıtasile 

ll"tlıu etler. Linyitten, kok kömürü ve benzin S - Arap kabileleri Orta As- de istihsal edecektir. Bundan baş 
~ .. /-'"' tam tipilı emperyalist ka f osfaltlı gübre, amonyak mü 
'-..~~ Uerlemifler lalıat h rekkebatI, harp levazımatı ve sair 
~"!ı.t olun önünde insan hir çok maddeler imal edilecek • 

Jetim. ırifllCt leiirriyetinl or tir. 
ı.:.. ~ uı .~ Bu tngiliz grupunwı adı Barsser 
.. ..ıcude malaalaza etlen dir. t~liz kumpanyası mümesil· 
li!.~ ln.anlıiı olmaı't..r.. Tarlı leri beraberlerinde bir film de ge 
c_~qanın ,ölJen ~elen tirmiş ve göstennişlerdir. Bu fil· 
.. ·A= alına ltarp •elmifffr. min gösterilişinde Başbakanımız 'S....,'in 41§lnJa kalanların ve d!fer bakanlar bulunmuşlar · 
' leale 6etlenlmne ~arpa-~!'!:: __ , ....... , ............... _ 

A.....~alanmqtır. Tirlı iıuanlıfına makolltler etti. 
'r ~,_,. 6ir ıifman felıİr•• P· (180) yıl ıalip harplerinJe 
~., İ odamların aolrannJa zi. T iirlı neleri Ue ıöualye bofa bo-
~--..... oln11U1na mani olan fasa laarb.tti. Dalaa sonra Aorupa 
~ ~en lıuımlan hr· · topraldanntla mıılıaJtla Romo 
~ llllrri)'ete kCWUflaran Tirit Cermen emperyali%miyle bofattu. 
"-:.. wa. elbette ,iJIJe lnl ~tulırm- Daha sonra da modern lıapitali:
-., ~ (MarJrainnehirJe) 1ıa- ınin empayalWrıiyl• Jafiiftü. 
~~ idi1enlerin i,idir, F Motlern kapitalizme Ja1anan 
... o.:.1eeelıleri irwınlar Jefil· emper1alizmle clöfiifm• rolı ~tin 
~ ı.,. ipn telı ,are inlıôrJı, olJa. Oç o.ardır. nesillerimiz ebe-

•• lniıarJı. tli lıaralıol ıneulriinde ell...wi• tü-
..,._pten Arap ue Acem e- lek nöbet beltliyorlar. 

" ....,.,. bitaral bir Uim ve O, aardır, Tüılı erlıelılerinin 
~ 1ri, 4avaım ~tmelılen al- eolerinde 11e telairlertle •erfrJilr
~ ı hauaiyetine tabi o- feri pnler """""1ıl11 aıqdacolı 
~ '4 iM ntezltep, Wla polllilıa. Wtır aJır. Og t111r ..• S..elmyle, 
-.,,. ~oji ~nd.,. cülm oe 11ylarlyle, laaltaltırl'1'•, .antm1'• 
'l. irtde meucııt olan, an üs- eeplaffen tlilnmlyen lrwınlann 
tt 6ı, A:· ~ m.Jeniyeti .aJr laalini bir tliiflinlin ! 

l'o1tı ıme Ue taril ettiler: D•tumrımn "Eslıİ medeni,.,_ 
il lai ararlıen yeni bir m.Jeniyefle 

&ılip lwırplerinıien 80ftra ltarplllftılı., detlili f.Y ü, anrlılı _,.,.,ismine tıpla malıaHWen '°"'"on lif ıenelll 
~ ıarlı emperycıllsm- mllt ... eh ieorlnln lmütıfı r• 

~ ... ..., .. °"rıfrı ~6i.., ~-., ltatlilı ,,,,.,,. •lriiifii ...,,.,,,,. 
larUa 6ir ...,.,.., olard ... • ........ 

Bir yazıdan çıkan 
dava! 

tikiyet olmamıftır. Biz ıipari9le • dan daha deferli bir lanılı 6ala
re kartı derhal taahhütlerimizi i· nabilir mi? Bu yüzden delil miJir 
fa ediyoruz. Ve timdiye kadar, lıi, her pzel uere ba,Iamaılan 
bunu böyle yaptık. Ortalıkta bi fe önce yaptığım ~bi, sırhmı yahfa 

Eminönü kaymakamının ker 11kmt•ı vana, ali.kadarlar bu Jayamıı 118 cigaramı tellemlirmit-
" lan,, aleyhindeki davası nu daha enel bize bildinneliydi• tim. Bu lauırlıfın Cl)'J'ı 6ir tatlı 

Eminönü kaymakamı, Raif ta· lerBu mesele hakkında, yukanya vardır. 
rafından ''Tan" gazetesi aleyhine bir kaç fabrikatöriin sözlerini, bir Okumaia 6a,ladun. Meğer, 
bir dava açılmış, genel savaman · de şeker 90SYetesi genel direktö · Fransı:ı Jeni:ıcilerini öoen bir der 
lık, davayı lstanbul ikinci ceza riinün sözlerini naklettik. Her iki 
hakyerine göndermişti. Dün sa • tarafın da izahatından anlaşılı . tana saplanmıı imifim. (Biiw), 
hah bu davanın duruşm881 başla· yor ki, piyasada bir şeker darlılJ (Golua) •emilerinin naıl htflfı
mıştır. olmuştur. Şeker 809Yetesi, bu dar- nı anlatıyor. (Büoe) nin hrnını 

Dava, Cumuriyetin on ikinci yıl lığın, siparişlerin daha evvel bil • Jeıen Türlı güllui siiuarinin luJt. 
dönümü dolayısile Beyazıdda ya· dirilmemesinden ileri geldiğin söy ramanlıiım allcıılı1an bir el ,.. 
pılan geçit resminde, töreni yaz- lüyor. Fafrikatörler de, siparişle · larcluı imif. Amiral, lıentline iftl4f 
mak üzere hazır bulunan ~eteci· rin ant olduğunui daha evvel bil · 
1 k 1 1 k " t ril yerde etmi-n bu lcaptanı "Afil,, ~ ere o ayı gos e ece dinnete imkan o amiyacağmı söy ,_ 
güçlük çıkanldığı noktasına do · lüyorlar. betini• r6rüyor. V • efer tlönip 
kunan bir yazıdan çılanıştır. Da· Bu hadiseden anlıyoruz ki, şe • •else İmİf, onu bafnna baaralı 
vacr, bunun §3.hsma karşı yakışık ker sosyetesinin tevzi cihazını, a alnından öpeeeluniı. Ni~in1 Koea 
almayan neşriyat mahiyetinde ol- ni siparişleri zamanında karşılı · bir gemiyi sulara gömdiifii, bin 
duiunu, bu yazıdaki bazı cümle - yacak dereceye getirmek llzmı • .._ -u- Fran..a ~-·.ıı: . .ıe 6alald• lerTe hakarete ufradıfnu iddia (f -. 1 - • ._ .... ,,.. 

ediyor. Davacı , ceza bnununda =ır=.===========ı ra flll•n ,elıtifi igin mi? ... Ba ,.,. 
yazılt maddenin tatbikinf istiyor. Z " d b• ) sis inatlı, lıahramanlılt rengine 
Aynca beş bin lira da tazminat ö· ecn fe lr er boyamak kimin ellntln gelebilir? 
detilmesini isteğine katıyor. Amiral, bunu yapmaktan ~e-
ıwı'~ırtı._.aı"t~m_. .. -.nniftiı. .. IMllll.lmen•e~a1r.lljel•••ı ......... ._,1°'"""1tqor. Ve ,. •lıer l,,,,.,..,i-
savamanlığı yarlardan Ferhad rilmesi bekleniyor fimleki ıu:ılıfı ıiJermelı için t• 
Dömeke temsil ediyordu. Davacı Zecri tedbirlerin memleketimiz rihten örnelıler a&feri10f'. FalG11 
yerine kaymakamın vekili Medhi tarafından da tatbiki etrafında ye Ja bayle 'Yflpmlf, illan "• 66yl• 
Said, gelmişti. Dava edilenler ye var müdürü Ziya, sular idaresi mü iflemifti, Jiyor. 
rinde de gazetenin genel neşriyat temel görülmektedir. Kömürün de • ı.i L_ _ _ 

ve yazı işleri direktörü Etem izzet yasak maddeler listesinde oldutu Dofru•na Üfersenız, 0 
' mr 

Benice ile dava mevzuunu teşkil tahakkuk ettiği takdirde ihracatr mandanın armasını taplafı 6ir.,. 
eden yazıyı im?.-ASile yazan Ali Na mızın bundan bir hayli müteessir lrutı lıarp ac:ı gerfell yolJızlt1111ı· 
ci Karacan, hazır bulunuyordu. olacağı ileri sürülmektedir. Zec ya hl/aftnaa, hnim laig laotuna 

Dava arzuhali okunmuş, baş - ri tedbirlere ait sarih izahname he gitmedi. FaJuıt 6a lıltapta/ti potltıı 
kan Kemal, dava edilen tarafa nüz gelmediği için bazı kanşıkhk yalnı:& bununla da 6itmlyor. 
ne diyeceklerini sormuş, yazıda lar meydana çıkmtştır. 

·hakaret mahiyeti olmadığı. sade ltalyan bandralı "Kesta,, va - Amiral ha hoapnılan •nr• 
ce bir hadise üzerinde tenkit yol punınun benzin alıp alamıyacağı lralaramanllfı bıralıarolı .,..,,.,. 
lu mütalea yüıiitüldüğü, yapılan hakkında tereddüt , gelen tali · doğma ıair lıaili1or. Salann & 
bir hareketin tenkit edildifi şek mat üzerine aydınlanmış ve va · ta sarı yüslli lJlilerl~ hplan4ıft 
linde cevap verilmiştir. Ayni za · pur hareket etmiştir. Talimat 1 · bir arada, Kumltaledelıi "Er.,.. 
manda hldfseyi ispat için, o sıra· atlyaya benzin gönderilemiyece · L_.ı nl 
da hadise yerinde bulunan gaze · ği şeklindedir. Derincedeki vapur 1ıö1,, lü Ram 1a111ı arının, fe.t; 
teciler şahit gösterilmiştir. aldığt Krom madeninin Fransada lnslannm layı1a iıulilılerini, .ıı .. 
Hakyeri kurulu, bu işte şahit atn bir sosyeteye ait olduğunu iddia rind•lri p~eltleri 6a caaeler •· 

lenilmesine !Uzum görmemiş, dava etmekte ise de bu henüz tevsik e tün• lf'pfiltlerini H ıonra ılia ~ 
edilenlerin evvelce mahkt1ıii olup dileıııemiştir. lıerelı Juaya 6oflaJılılcrım da a-
olmadıklannın usulen ilgili yer · lah)'or. 
!erden sorulması için, duruşmayı Tanınmı, bir ltalyan 
ayın yirmi sekizinci çarşamba gü Ey ala Tannml "SnGnCnn i 
nü öğleden sonraya bmıkmıştır. piyanisti geliyor ne diye lnı ltallar eriten ,arattın~ 
Ht11Jbeliada önündeki Tanınmış ltalyan artistlerin - Bombot "Erenlıö1,, tlen efleri ,.,_ 
kazanın dıırıı•ması den Bayan Puliti Santolikuido ya neli, ~i~elıli lıatlın lcalabalaltlonno 

" kında şehrimize gelecektir. - hem Je g61ılen 7afmar JiW 
Heybeli ada önlerinde 19a4 yı :Macaristan ve Romanya ve Bul pile yağar, deni%rlsn torpil ıı21c,. 

lınm sonbahannda bir gece yarısı garistanda bir tur yapmakda olan rırlıen _balo oertllren 6a lralara• 
sulannda "Fruzan,, vapurile "A Italyan san'atkin vaki olan da 
fitap,, motörünün çarpması üze · vet üzerine şehrimizde de bir kon man Amirai, onan .ZinJe ldmbiliı 
rine , motöre bağlı kayık devril · ser verecektir. ne tanlı lnr ıey olurdu! 
miş, kayıkta bulunan Yalova köy Bayan Santolikuido arsmlusal Evet hep biliyorus iri, batan 
lülen·nden ellı' beş kişi' denize duş·· şo"hretı· haiz orkestralara iştirak et 

bu eJebi"al oe Jatan ıatalatir müş, yirmi iki kişi kurtarılabilmiş, mi.q ve kendi başına bir ~ok Av · " 
ötekiler boğulmuştu. Bu davanın runa merkezlerinde konserler ver le çe1Jrilen yapr:ıhlard4 ıer~cll1t 
İstanbul ağır ceza hakyerinde ya miştir. gölgeai büe yok. Faluıt acaba bu 
pılan duruşmasında genel sava · Teşekkür uydarmanrn rulafan lıop2n, gelen-
man yar Ahmet Muhlis Tümay, ferin is )'iiziinü gösteren bir 1anı 
vapur kaptanı Hüsnü ile dümenci Gazetemizin on dokuz yaşına ti .& 1 si Şevkinin beraetlerini , molör basmasını kutlulamak nezaketin · e1 yo ma •• 
kaptanı Faikin de tedbirsizlik, dik tinde bulunan "Tan,, ve "Son Bene• ııar. Amiral Jaluı NIHlf 
kat.sizlik, nizamlara riayetsizlik su Posta., arkadaşlanmıza teşekkür baflamaJan kenJwnin blS7'• ,a. 
retile ölüme sebep olmaktan ceza ederiz. ,elıler, çelenlılerle lrarpfGllGfffı 
kanununun 283 üncü maddesine Galatasaray merkezi nı htmllf ue bu lnmıntalar lrala-
göre cezalandınlmasını istemişti. sıntla ıerselıleımiıti. Karanla tıf. 

Dün aabahki celsede müdafaa Galatasaray polis merkezi Te- yona benzer. Dumanlan ,,,,,.... 
yapılmıştır. Duruşma, müzakere ı· pabaşmda eski Emperyal oteli bi 
çln başka gilne kalmıştır. Onümüz nasına taşmmağa başlamıştır. en fallı hayaller, • 11 ..,,...,,.... cen-
deki salı günü aksam üzeri karar Bir kaç ıüne kadar yerleşecek netler dofar. 
bildirilecektir tir. e.a ..... 
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---------------------= Bugün yapılacak tik 

maçları 
Bugiin yapılacak lik maçları 

şunlardır: 
Kadıköy stadında: Hilal-Eyüp, 

Fener bahçe Beykoz, Taksim sta · 
dında: Vefa-Güneş, Galatasaray 
lstanbul spor. 

Şeref stadında: Süleymaniye 
Anadolu, Topkapı Fenerbahçc. 

Ciritciler bugün ilk mu
sabakalarını yapıyorlar 
Bayburddan gelen cirit takını -

lan bugün saat on dörtte Bakır 
köydeki Veli efendi çavırında ilk 
ınüsabakalannr yapacaklardır. 

Bu müsabakada herkesin bulu -
nabilmesni temin icin özel trenler 
hazırlanınıştll". -

Saat 12.4 de ve saat 13.20 de 
birer özel tren Sirkeci istasyonun 
dan kalkacak ve müsabaka ye · 
rinde duracaktır. Bundan başka 
Sirkeci~n otöbiisler de kalkacak 
tır. 

Bütün fiyatleı· 2:> kurus k:ldar · 
dn~ • 

Zecri tedbirierin 
tesiri 

<lJstyam birincide) 
~irmesl Ita1yanın bir çok ihtiyaçlan 
depo etmesine yardım etmiştir. Ilu 
depoların tükeneceği sırada ltaJya e
Jincleki dö,·izleri Ye altınları kullan • 
mağa başlıyacak ve ancak ondan son
ra zecri tedbirleri bütün şiddetile his
sedzcektir. O halde bu tedbirlerin şid
detle hissolunması için bir kaç ay, 
IJelki de bir yıl geçmek icap eder ve 
ancak o zaman ltalyanrn tuttuğu yol
dan dönmesini gereklendirecek va -
ziyet hasıl olur. Fakat Jtalyanrn böy
le hir yıl dayanması onun ekonomik 
ic::tilc!)alini tahrip etmekten başka bir 
i1~ yaramaz. Çünkü eldeki dövizi ,.e 
:•ltını tüketinceye kadar dayanmanın 
ronu ancak finansal iflas ile bir çok 
!talyan endüstrilerini imhadır. 

ltaJyan enc1listrisin<Jen başka Ital
' anın dış ticareti de müthiş bir sar -
sıntıya uğrıyacaktır. Dünya memle -
!;etleri bir kaç ay İtalyan malı alma
mağa alıştı mı bu mallardan tamami
le yüzçevirir. Bir piyasayı bakbettik
ten sonra onu tekrar ele geçirmek 
son derece güçtür. O halde zecri ted
lıirlerin tatbiki sırasında ltalya ihra
catının belki de yüzde yetmişini ya -
pamadı!<tan bu ihracatın piyasalarını 
da tamamile baybetmek tehlikesilc 
li.aro;:-ılaşıyor. 

lt ılya en çok ihraç ettiği meyva, 
.P.!inukh:, hububat, sebze gibi mallar. 
Lf!şkn memleketlerden kolaylıkla te -
c..ıri!~ olunabilir ,.e ileride ltalya bu 
1?:a1:amu sürmekte çok büyük zorluk
in ra uğrar. 

D·ı vaziyetin aksülameli, mnhak • 
k'. ki, çok yakında h~olunacaktır. 
P ~lki de bugünkü feveran geçer geç
r.· ":.! lta1yanlar, zecri tedbirlerin ya -
l':::·ı'j seliyesinde, endüstri verimi ü • 
zerinde yapacağı 'tesiri hissedecek ve 
göreceklerdir. 

O. R. Doğrul 

ilk ol<ullarda 
Ayda bir deneme 
yoklaması yapılacak 
tık okulların müfredat program 

!arını incelemek üzere Ankarada 
tatil aylarında biı· komisyon top 
lanmıştı. Komisyon 1935 1936 
ders vılı icinde ilk okullarda ta · 
kip edilecek ders sistemleri ve ki 
tapları üzerinde bazı değişmeler 
yapmıştır. Değişmeler yeni yıl ki 
tap listeleri ile birlikte bütün o -
kullara gönderilmiştir. Şehrimiz 
ilk oh"Ullarmın dördüncü ve beşin 
ci sınıflarında okutulacak kitap -
farı seçen öğretmenler hakanlığın 
yaptığı deği~ıneleri bu kitaplarda 
tatbik ederken bazı kısınılarmd:.ı 
tereddiide düşmüşler ve bunların 
ne şekilde öğretileceğini kültür di 
rektörlüğünden sordurmuşlardrr. 
Direktfö·lük bu değişmcleıi ve ta· 
lebeye öğretilecek dersleri, müfre 
dat progrnmi sır:'sile gösteren bir 
cetvel hazırlıyarak bütün okullara 
göndermiştir: 

tık okulların ilk üç sınıfında ya 
pılan değişmeler henüz bakanlık 
tan bidirilmemiştir. Bu sınıflarda 

dersler yine eski müfredat program 
lanna göre yapılacaktır. Yalnız 
şehı imiz ilk okullarında ayni ter -
biye ve tedris usullerinin takip e
dilmesi için biitün ispekterlere ta 
limat verilmiştir. Her ispekter ken 
di mıntakasındaki öğretmenler 
'I'ürkçe, hesap, resim, elişi ve h~r 
yatbilgisi öğretilmesi usullarım bi 
rer konferans halinde anlatacak · 
lardır. 

Öğretmenler yıl içinde yapılan 
üç sınavdan başka ayrıca her ay 
talebenin yetL5me durumunu ince 
!emek ve ona göre tedbir almak ü 
zere deneme yoklamaları yapa -
caklardır. Bu yoklamalar her ay 
tekrar edilecek ve talebenin ye • 
tişme dtı.rUrnu anlaşılacaktır. 

Bütün okullarda Türkçe t-edd · 
satında bu yıl büyük bir önem ve· 
rilece ktir. 

Bilhassa talebeye yeni kelime · 
lerin öğretilmesi için yeni bir ta 
mim hazırlanacaktır. Öğretmenler 
hu tamimlere göre ders verecek -
lerdir. 
LiSE, ORTA OKULLARDA GE· 
NEL SINAV HABERİ DOGRU 

DEGIL 
Dün çıkan bir gazetede lise ve 

orta okullarda genel sınav yapıla 
rak muvaffak olamryan talebenin 
bir sınıf a~ağıya indirileceği ya · 
zılmakta idi. Bu haber tamaınile 
asılsızdır. Bakanlığın böyle bir ka 
rarı voktur. 

Bundan başka ayrıca bir dene 
me sınavı yapılacağı da doğru de 
ğildir. 
TALEBE BIRLIGlNlN KON· 

GRASI 
Talebe birliğinn yıllık kongra · 

sı bugiin öğleden rnnra Halkevi 
salonunda yapılacaktır. 

Dünkü yağmur Tıp ta!ebe cem=yetinin 
Hava birkaç gündür soğuk ve kongresi 

kuiı.1 idi. Dün akşam üstü birden - Tıb talebe cemiyetinin vıllık 
bire şiddetli yağmur başladı ve sa kongrası diin Üniversite konfe · 
atlerce sürdü. rans salonunda yapıbmştır. Kon · 

Kandilli rasat merkezinin bildi gra başkanlığına Bay Suat seçil 
riğine göre dün sabah saat yt-dide ıniştir. Kol)grada idare heyetinin 
hava tazyiki 762, saat 14 <le, 757, calışma raporu okunmuş, hilhassa 
derece idi. Dün en az sıcaklık 4, albüm işi ve tıb talebesinin not · 
en çok 13 derece olarak kayde - ları üzerinde ~iddetli münakaşalar 
dilmiştir. Rüzgar, keşişleme sani yapılmıştır. Tiapor çoklukla ka · 
yede en çok 13 metre hızla esmiş - bul edilmistir. Bundan sonra yeni 
tir. yıl dilekleri konu .. c;ulmaya başlan 

Yeni vapurlar ınış ve tıb tarihinin ulusal eserle · 
Deni-z yolları işletmesi ve Akay ı inin bir araya toplanması için bir 

için yaptuılacak yeni vapurların müze kurulması, Üniversite snor 
mikdarile vasıfları tesbit edilmiş tec:kilatının takip edilmesi dilek 
ve hazırlanan şartnameler inşaat leri kabul edilerek yeni yönetim 
tez gahlaıına gönderilmiştir. kurulu se~ilmiş ve top1anbyn soı1 

Yaptırılacak gemilerin adedj _\_'e_r_il_ın_i..;.şt_ir_. ________ _ 

12·14 olacaktır. Bunlardan beşj Teşekku·· r -
1,200 • 8,000 ton arasında olacak 
Ye Menin hattında iş1etilecekler · Kaybettiğimiz Celal Sahir Eroza • 
Clir. na her vesile ile gösterilen ilgi ve sevgi 

Karadeniz hattı icin alınacak den do1ayı bütün sevenlerine sonsuz 
vapurla11n bilhassa ınukavim ol · şükran ,.e saygılarımızı sunarız. 
malan gözönünde tutulacaktır. Erozan Ailesi 

li'elia ha~erieri : -------Ufürükcülük 
Feci bir kaza 

Edirne heııı ba arabaya 
çarptı 

Usküdarda Rumi Mehınetp~a 
mahallesLııde Doğancılar sokağın· 
da (31) sayılı evde oturan Trab -
lus Garpli 66 y:ışlarında Omer, ü- Evvelki sabah 8,50 de Sirkeci -
fürükçiilük ve remilcilik yapar - den kalkan Edirne treni ak~am 
kcn yakalanarak tahkikata baş · 18,30 da U zunköprii istasyon{ına 
lanmıştır. girerken geçitte bir arabaya çarp 

FAZLA SARHOS - Garden mıştır. Çarpışma çok şiddetli ol 
bar aıtistlerindeen - Şadan fazla muş, araba parçalanmış, içinde bu 
sarhoş olarak bağnıp çağırdığı lunan ikisi kadın ve ikisi crkC'k 
k;in, merkeze çağırılmış, burada dört yolcu da lokomotifin altında 
da güriiltü ettiği için tahkikata gi· kalmışlardır. Bir kadın ve bir er -
ric;;ilıni!;tir. kek ölmüş, diğer bir kadın Ye bir 

·REÇlNA iLE DÜRDANE - erkek de ağır yaralanmışlardır. 
Demirciler sokağında otnran Dür yaralılar hastahaneye kaldırılmış 
da.ne, aralarındaki eski hir kavga makinist ve ateşçi UzunköprÜ 
dan dol:ıvı muhakeme edilen Re müddeiumumiliğince tevkif edil -
çinanm kendisine tecavüzde hu - mislerdil'. 
lunduğunu iddia etmiş ve suçlu Ölenlerle yaralananların hüvi 
yakalanmıştır. yetleri henüz öğrenilememiştir. 

T ABANÇA CEKMlŞ - Beşik· ---
t~ta oturan Mehmet ile, Liman Odun, kömür fiyatları 
Şirketi katibi Kaşif alacak yü · 
zünden kavga ederlerken, Ka~if yükseldi 
tabança çektiği için yakalanım~ Son günlerde Karadeniz<ien o· 
tahkikata girişilmistir. - dun ve kömür kayıklarının gel -

DÖi'iÜLME iDDiASI - Gala· n~enıesi dolayısiyle odun, kömür 
tada İbrahim ve Hüseyin arala · fıyatları yükselmiştir. 
rmda çıkan münazaa neticesin - tki hafta evvel çekisi 280 ku 
de Ziya tarafından döğüldükleri· ruşa kadar satılan odunlar 70 ku
ni ve kendilerine hicnk cekildi · ruş fazlaya çıkmıştır. 
ğini iddia etmi~lcrd:ii·. Suçlu ya · Diğer taraftan Bulgari3tandan 
kal:.ınmrş biçak müsadere edilmi~ gelmesi beklenen mangal kömürü 
tir. nün de, İtalyanların oradan kö -

OTÖBÜSLE ARABA - Eyüp· mür alması dolayısiyle ancak ya 
ten, Kerestecilere gitmekie ola:ı rrsı geleblmiştir. Alt yanının ne za 
Abdullahm idaresindeki 3355 sa· man geleceği belli değildir. Zon
yıh otöbüs, yan sokaktan erkan guldaktan da, fırtına dolayısiyle 
hahçivan Nwinin arabasına· çarp yerli antrasit gelmemiştir. 
mış ve Nuri yüzünden yaralanm!Ş Depo fiyatı 24,5 lira cbn yerli 
tır. Sıwlu tutulmustur. antrasiti, perakende olarak 30 

ANBARA DÜŞTÜ-Rihtmıda liraya kadar crkmıstır. 
bağlı 1zmir vapuru anbarcısr Mes- Şikayetlere yol açan mahmkat 
ut, tütün balyalarını istif ederken pahalıhğını, belediye ekonomi di· 
3 metre derinliğindeki anbara düş rektörlüğü incelemeğc başlamış · 
şerek sol kolundan yaralanmı~, tır. 

~1~~~:: ~~kek.hasta41n~sil'\e kai· Gazete sah:feleri azalacak 
·çAEMAK tSTERKEN-Tah • · '.Ankaradan bildirildiğine göre 

takalede oturan Alinin, köprüde 9 Türk gazetelerinin sahifelerinin a 
lirasını çalmak isteyen İsmail me· zaltılması için Vekiller Heyetine 
mur tarafından göriilerek yaka · bir ·proje verilmiştir. 
lanmıstır. 25 27 mayıs arasında Ankarada 

SOBACININ BASINA GELEN toplanmış olan birinci Basın Ku · 
- !stiklfil caddesinde tavukçu rultayı gazeteler arasındaki sahi -
Yardanın dükkanında soba kuran f: rekabetinin önüne geçilmesi i· 
Anastas merdivenden dUşerck, çın hlikumetin müdahalesini is -
beyhuş bir halde hastahaneye kal temişti. Bu dileğin esbabı ınuci -
dırılmıstır. besi şöyledir: 

EVlNl SOY ACAKLARMIS - Gazeteler, kemiyeti düşiinür!:cn 
Erenköy, Bağdat caddesinde -392 keyfiyeti ihmal ediyorlar. Bun -
sayılı evde oturan Perihan, Vasıf dan ba~ka yabancı memleketler -
la, istasyon çıkmazında oturan d~.n gelen fazla kağıt , birçok 
(rençber İsmail.ve Zeki) nin evi Turk parasının dışan gitmesini in 
nin pencere parmaklığını sökmek taç. etmektedir. Binaenaleyh gün 
suretile soymağa teşebbüss ettik - delık gazetelerin hacimlerinin vP 
!erini iddia etmiş ve suçlular yaka recekleri kitap ve ilaveler de da · 
lanm~tır. hil olduğu halde haftada 94864 

KANDIRILMIŞ - Sirkecide santimetre murabbaını aşamıya -
sandalcılık yapan Hamit, Kantar caklarmı tayin eden bir kararnn 
cılarda tanımadığı biri tarafından menin Vekiller Hevetjnce ittiha -
kumar oynamağa çağınlarak üc zı çok faydalı olac~iktır. 
lirasınm aşırıldığını iddia etmiş : (62X90) eb'admdaki gazeteler 
tir. haftada dört gün 8, üç gün 12, 

KUMAR OYNA~KEN - Bey (55X80) eb'adındaki gazeteler 
oğlunda Süleyman Nazif soka~m de haftada yedi defa 12 şer sahi
da Tosabirıman apartmanında ku fe çıkardıkları takdirde hepsi ay· 
mar oymyan Mari, Emine, Müvers, ni hacimde çrkımş olacaktır. 
Virjin, Antranik ve Ağop yaka · y 
!anmışlar. 137 fiş ile dföt des eni bir sis düdüğü 
te isk:..ımbil kağrdı müsadere e · Hayirsız ada feneri yanında ye 
dilmiştir. ni bir Tifon sisteminde sis düdÜ -

Konservatuvar projesi 
etrafında görüşme 

ğü kurulmuştur. Bu düdük, sisli 
havalarda ~ekiz milden i~itilccek · 
tir. .. 

Düdük he1· dakikada iiç defa ses 
verecek-tir. 
-------------

Öğretmenler Birtlf 
Dünkü kongıe t. e tespit 

edılen dilekler 
Öğretmenler birliği ~p~; 

grasını dtin Halkevinde uç~· 
fazla üyenin iştirakile Y!1P ı;s1 

Kongrayı idare heyetın~en 0~ • 
Kenan açmış ve ba.~ka~~ı~a l 1 ' 
lukla kültür yar direktönl >i" 

ket Süreyya seçilmiştir. eti• 
Evvela bir yıllık idare he~ııt· 

nin çalışma raporu o~nın. ~ 
Raporda idare heyetinın b:r·li' 
zarfında yaptığı işler a,çık ~ 
sanla yazılmıştı. Rapor Ç~~ .. 1 çJ 
kabul edildikten sonra y~nı. r 
lrşma programına geçiJmıştır. t 

Bazı üyeler tramvay sosYe ~ 
nin öğretmenlere tenzilat Y3(ıe • 
için bayındırlık bakanlığın bele· 
şebbüslerde bulunulmasınJ, ıeJ 
diye kooperatifinde öğretf!lefl esi• 
daha fazla teshilat gösterılnl öl· 
ni, yeni yönetim kurulunun ff 
retmenleri bir araya toplaınak US". 
mesleği konuşmalar yapmak~· 
re günler ayırması, bütün el'• 
menlerin kendi mıntakalarıfl-...ı11 
ki Halkevlerine üye yazılnıaltıtr 
istiyorardı. . Ol 

Bu istekler kabul edilmişt~:..ıı · 
retmenlerden Bay Kenan b3J"""' 
lıkların beş senelik çalışma ~· 
gramları hazırlanırken öğrettllfl 
lere verilmesi lazım hakların. t/!. 
tında ve muntazam veriıınes ~ 
ilgililer nezdinde teşebbüs!~ 
lunmasım istemiş. Bu istek "9ıf 
bir çoklukla kabul edilmiştir;1ıııit 
dan sonra idare heyeti seçı:.;ı 
Haysiyet divanına , • kültür Y'1'ı\f 
rektörü Bay Şevket Süre~.ıtil' 
taç, Beyoğlu 43 üncü o~~ııl 
Sabri, hesap işleri ispekterllJsi• 

k--tedrisat ispekterlerinden 0• 
leymarr · di11. Beyoğlu 49 unct1~ 
kuldan Yusuf yeni idare he.Ye.&, 
~eyoğlu 29 uncu okuldan Ba~!,;. 
r!, Bay Osman, Haydarp~ vv; 
sın den Bay Kenan, tsbınbıJI 6 J 
ci okuldan Bay Etem yedek.~~ 
lere de, Beyoğlu 43 üncü o~I! 
Sabri, Beyoğlu 29 uncı.ı ~aıs"':.ı 
Hilmi, Beyollu 13 üncü ok\11" 
Bayan Sacide seçilmişlerdiy 

ls111nbul Btlrdiqrsi il 
~ehirTr"yaf rOSU Bugün saat::, 
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111...111 ~·::.~~: 3;r 
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ilk l;:,mun içinde Pazartesi'.;;! 
Iarında operet oynıyacaktır . ..../ 

Fransız iiqatrosll ' 
HALK OPERtJ1'1 

Bugün r.uıtine 
16 da 

Bu cıfişam 20,:w da 

BAi". BAYAN 

llüyük operet 

Son Hafta ,et;/4 
Yazanlar: Malımut l'esari ve ft ti~ 
Rüştü. Müzik: Sezai ve sevf 
Asaf. 41sJ' 

(iişe gündüz açıktır. Telefoll': ı,oc•' 
Fiyallar: 25 - 50 - 75 ı:: ıoo 

400 - ~oo· 
26 ikinci teşrin sah akşa"'' 

SEVDA OTELi . \ 
Pek yakında: TELLi T~ 

Naşit- Eurığrul Sa~! 
Şehzadebaşı TURAN Tigatro1"" 

Bu gece saat 20,:10 d:ı 

.tlVREBBIYE Belediye fen heyeti müdürü Hüs 
nünün başkanlığında konservatu · 
var müdürü Ziya, sular dairesi mü 
dürü Ziya, eski imar mUdürii Ziya, 
Ertoğrul Muhsin, konservatuvar 
muallimlerinden bazılaıı toplana · 
rak konservatuv2r projesi etrafrn· 
da göıüşmüşlel'dir. Bu toplantıda 
konseı·vatuvar projesi kendisine 
yaptırılacak olan mütehassrs Po -
giğ de bulunmuş, yapacağı pro · 
je etrafında izahat vermi~tir. Mü · 
hassısla mukavele vakında imza · 
}anacak ve dört av.sonra hazır hu 
lunacak olan proje münakasaya 
konacaktır. Bir bucuk sene irinde 
bina yapılmış olacaktır. 

Meşhur vodvil 3 pe• 

L Nöbetçi eczanelerl de. Matine n te 2 
eser birden (YAN. 

Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: GIN) ve <KOMEDi) 
Sarım, Karagümriikte: M. Fuat, Şeh- Her tarafa tramvay. 
remininde: A. Hamdi, Fenerde: Hü- Telefon: 22127 ~ 
samettin, Şehzade başında: lsmail ================:::: 
Hakkı, Bahçekapıda: Salih Necati, Hususi felsefe ve 
Çemberlitaşta: Sırrı Rasim, Cibalide edebiyat ders'erİ ~ 
Necati, Gerikpaşada: Asadoryan, Be- .- .,. 
şiktaşta: Ali Rıza, Fındıklıda: Hilal, Bir Alman profesörü, en ça~ 
Galatasarayda: Ahmet Cevat, Yük • en cezri usullerle almanca, ıı:,..,ııtf 
sekkaldırım da: Yinikopu lo, Şişlide: İngilizce edebiyat ve f eısefe 1 .. o•lf'• 

. k elver ,... _.ıı. 
Asım Şükrü, Kasım;>aşada: Yeni Tu- Yermektedır. Ücret ço rulll'.,-
ran, Hahcıoğlunda: Yeni Türkiye. Adres isin gazetemize başvu 



ltalya, tehdit politikası 

~~~~~;;efüııfüımfüı Bölem 10= o H!beele!nu gütmeye karar vermiş •• 
~ -------------- Um Um urş (Ustyanı Birincide) jansının diplomatik muhabiri bit-

HÜN LER ıı 
/tatqanlara 6Öre 

ıatarlar Meteyı· kızdıra kullanıyorlar! mıyacağız: Barıtı iade etmek ve diriyor: .. 
• MiJletler cemiyetinin otoritesini Resmi çevenler lngılız ve Fran• 

k b k 1 f 1 Jtalyanlar takviye kıta- . kuvvetlendirmek. sız hükUınetlerinin, cevaplarında, 

Ca ı•r te )• yaptı ar _, k Görülen davanın ltalya, Habe- balyan notasının Cenevrede takio 
ları gönaermege arar edilen usu!ün sakatlığı ve lta!yan 

\ d . ıistan ve Milletler cemiyeti için 

İşte Mete askerleri üzerinde bu 
talim ve terbiye sistemi tatbik et 
lllek suretile bu dünya üzerinde 

dı. Bu esaslara göre mesela her 
senenin birinci ayının ilk günü 
büyük bir meclis toplanırdı. Bü · 
tün zabitler ve kumandanlar bu 
içtimaa iştirak ederdi. lçtimaa biz 
zat Tanju riyaset eder ve beyaz 

ver ller tarafından açığa vurulan Habet ayni derecede kabule tayan bir 
Adisababa, 23 (Kurun) - Son se -

yahatinde rördüklerinden çok mem • 
nun kalan imparator Ogaden cephe • 
sine yeni takviye kıtaları gönderme~ 
nin lüzumsuz olduğuna kani olmuş • 
tur. Harp konseyi İtalyanların impa· 
ratorun seyahatinden haberdar olma 
Jannı bir casusluk eseri saydığından 

hareketi hakkında ileri sürü'en 
surette halledilmesi kadar lngilte- fikirlerin red ve inkar edilmem1t 
renin temenni ettiği hiçbir şe} 

olmasını tenkit etmekte ve lsviçw 
bütün sevdiklerini kendi ellerile 
Ö~dürmüş adamlardan mürekkep 
bır ordu vücude getinnişti. Bu or-
du hiç tereddüt etmeksizin ar · 
tık kendi babasının askerleri üze 
rine de yüriiyebilecekti. Nihayet 
babasnu ve Hünler memleketini 
hain bir kadının elinden kurtara. 

C&ktı. Onun için bu orduya (Yıl -
lrlaz ordu) ismini vermişti. 

t'JMete) nin bu suretle .teşkil et-
ıgı ordu (10,000) suvanden mü-

rekkepti. (Mete) bütün hazırlık· 
laruu bitirdikten sonra Hünlerin 
hiikUmet merkezi üzerine yürüdü. 
liiinlerin hükUmet merkezi ise sa
dece ~.adırlardan ve arabalardan 
lllilteşekk:il bir şehirdi. Orada bi-
na ve hatta kulübe gibi bir şey 

nıevcut değildi. Babası Tanju ya 

llUıdaki vezirleri ve müşavirleri i
le beraber bu çadırlar ve arabalar 
§ehrinin arkasında bulunuyordu. 

Metenin ordusu ile babasının or 
dUsu arasında büyük ve merhamet 
siz bir harp oldu. Metenin asker. 
~babasının ordusu üzerine göi 
~ma.ksızm hücum etmişlerdi. 
lla:rp (Mte) nin galebesi i · l: neticelendi. Fakat o ka -
"""'? kanlı ve insafsızca olmuştu 

ki~ babası bile ölüler arasında bu-
huımuştu. · 

Nihayet (Mete) babasının kı · 
hcnu aldı ve beline taktı. Bu kı · 
lıç Hünler arasında hükümdarlık 
alimeti idi. Onun için bu dakika 
dan itibaren babasının emri al -
tnıda oan kabilelerin hepsi kendi 
lle itaat ediyor sayılabilirdi. 

'll:n: ISLAHATÇI VE SULHÇO 
"' (Mete) nihayet Hünler üzerine 
'anju olmuştu. Bütün Hün kabi • 

,~e~eri tarafından alkışlanmıştı. Fa 
'lC&t bu alkışların altında yer yer 
lllemnuniyetsizlik hisleri de vardı. 

~u memnuniyet.sizliğin sebebi 
(Mete) nin babası aleyhine is -
tan ederek harp etmesi ve bu harp 
lleticesinde onun ölümüne sebep 
•'--- "d" .&Ul&SI l ı. 

Mete bu hoşnutsuzluğu görii -
l'Gr ve anlıyordu. Halk tabakaları 
atasında tarzı hareketini tenkit 
~en dedikodulan onun · kula · rna kadar geliyordu. Bunun için 
,(?tlete) Hünler üzerine umumi re· 
fa olduktan sonra memlekette kuv 
:l'et!i bir disiplin tesisine lüzum 
IÖrdü. 
~n (Yılmaz Ordu) sunu böy 

le kuvvetli bir disiplin üzerine kur 
~U§tu. Şimdi bu disiplini Hün ka 
hileleri arasında vücude getirmek 
llznndı. 

Bu maksatla Mete islahat hare 

atlar kurban edilirdi. Senenin be· 
şinci ayında tekmil memurların iş 
tirakine mecbur olduğu bir içti • 
ma olurdu. Bu içtima Lung Çing 
de vuku bulurdu. Mete burada yer 
ler ve gökler için kurban keser • 
di. Daha sonra sonbaharda (Tai· 
Lin) de bir içtima olurdu. Bura· 
da kabileler efradı ile hayvan sil-
riilerinin mikdan sayılırdı. Bu mü 
nasebetle yıldızlar takdis edilir 
di. Sabahleyin Tanju çadırların 
dan çıkar, güneşe ibadet eder, 
akşam gökteki ay hürmetine öd • 
ağacı yakardı. 

Fakat Mete Tanjunun ihdas et
tiği bu türlü islahat hareketleri 
kabileler içinde eski fikirli olan • 
Iann hoşuna gitmiyordu. Onun i· 
çin babasına karşı isyan ederek 

Tanju mevkiine gelmiş olan Me -
tenin aleyhindeki dedi kodular 
gittikçe daha ziyade büyüyordü. 
Hatta arasını şahsı aleyhine gizli 
gizli suikastler bile tertip edili • 
yordu. 

her türlii casusluğun önüne geçilmesi 
için derhal sıkı tedbirler alınmıştır. 

Bir Habeş bildiriğine göre impara· 
torun nüfuzu, Habeşlerin sadakati 
tam ve mutlaktır. Her gün Eritreye 
Jtalyan Somalisinden gelen insanlar 
Habeş hatlarına iltica ediyorlar. ltal
yanlara iltica ettikleri bildirilen şef
ler ltalyanın işgaline geçen toprak • 
lardaki ehemmiyetsiz bir kaç şeften 

ibarettir. Dumdum kurşunu kullanı1· 
dığı haberinin kat'iyyen aslı yoktur. 

Veliahdln bir uçak kazasında öldü· 
fiine dair şayialann da aslı yoktar. 

HABEŞLER ÖLÜLERiNi VE YA · 
RALILARINI BERABERLERiNDE 

GöTORÜYORLAR 

Adigrat, 23 (Kurun) - Tembien 
bölgesinde temizleme hareketi sürmek 
tedir. ltalyan kıtalan Amba - Sela • 
gada karşılaştıklan Ras Seyyum kuv
vetlerine büyük zayiat verdirmişler • 
dir. Habeşler ölü ve yaralılannı be -
raber götürdükleri için zayiatları de· 
recesl bilinmiyor. 

2500 HABEŞ MUHARiBi lTALYAN 
LARLA BERABER OLMUŞ 

Bu sırada Moğolistanın şimal Roma, 23 (Kurun) _ Bütün Oga . 

tarafında oturan Tatarlar, Hün • den xabTielerinin ttalyanlara. deha • 
ler arasındaki bu declikQdu va- ih- ı•Y·Jet,.. .......... n.baatarla Wr 

tilaf hareketlerinden istifade et · ilkte harbetmek için müracaat ettifi 
mck istediler. Çünkü bunlar (Me bildiriyor ve bu hadise ltalyan dip -
te) nin babası Teoman tarafından lomasisinin ve ordusunun en önemli 

muvaff akiyeti olarak görülüyor. O • 
harben mağlup edilmişlerdi. Bu 

pdenin toprak genişliği 100 bin kilo-
itibarla Hünlerin zaif bir zama - metre murabbaı tutmaktadır. 
nını bularak intikam almak eme- SETlT BÖLGESiNDE HABEŞ. 
lini takip ediyorlardı. LERIN HAREKETLERi 

Şimal Tatarlan iptida bir harp MlJHlMLEŞlYOR 
vesilesi aradılar. Metenin hoşuna 
gitmiyecek bir teklif ile kendisini 
kızdırmak ve harbe tahrik etmek 
yolunu tuttular. Bir gün Tatarlar 

tarafından Mete nezdine gelmiş o 
lan bir heyet ağır bir teklifte bu 
lundu. 

Metenin beyaz bir atı vardı. Bu 
at bütün Asya kıtasında şöhret al 
mıştı. Bu at, bütün koşu müsaba · 
kalarmı kazanmıştı. Onun için 
(Mete) nin bu ata karşı büyük bir 
sevgilii vardı. 

( Arkaaı var) 

Tigre, 23 (Kurun) - Setit bölge -
sinde hareket eden general Conture' 
nin askerlerini takviye için süvari, 
topçu kıtalarile uçak ve tanklar gön 
derilmiştir. Habeşlerin Setit ırmağını 
geçmek için her teşebbüsüne engel o -
lunacaktır .. 
HABEŞLER DESSl iLE HARRARI 
ŞiDDETLE MÜDAFAA EDECEK· 

LER 

Cibuti, 23 (Kurun) - Habeşistan • 
dan gelen haberlere göre imparator-
luk dahilinde san.sör gittikçe şiddet • 
lendirilmekte, yolcuların üzeri aran -

_.
1 
____________ ...,, makta, mektuplar vesika ve kartlar U· 

zun uzadıya muayene edilmektedir. 
Kızıl denizden ,.gelen yolcularda son 
ltalyan nakliyatının otomobile inhisar 

Yeni kitaplar 

Gizli Har/er 
Antoine Zisclıka 
Hamdi Varoğlu 

7:> Kuruş 

ettiğini, gemilerin direklerine kadar 
otomobille dolu olduğunu söylüyorlar. 

Adisababadan gelen yolcuların söz· 
terine göre de Belçikalı zabitler Dessi 

ı ile Harrarın müdafaasını tanzim için 
bu şehirlere gitmişlerdir. 

DUMDUM KURŞUNLARI 

yoktur.,, 

ITALYAN TEHDiT SIYASE. 
TiNE BAŞLIYOR 

Paris, 23 ( A.A.) - OeuvrP. 
gazetesinin diplomasi muhabiri, 
dün Laval ile İtalyan büyük elçi~! 
Cerutti arasında }apılan görÜ!me 

esnasında, İtalyan eiçi&inin Lava
le petrola ambargo konulmasının 
muharebe demek olacağını söyle
diğini bildirmektedir. 

Ayni muhabir, ltalyan hüku , 
metinin 48 aaattenberi bir tehdit 
politikası gütmeğe karar verdiği
ni ilave etmektedir. 

Mu11olininin husuıi delegesi bu• 
lunan Marki Theodoli, Cenevreden 
dönmezden evvel, nüfuz sahibi 
birçok Fransız ıahsiyetleriyle g& 
rütmüt ve kendilerine İtalyanlar 
tarafından bir İngiliz gemisi ba· 
tırıldığı takdirde, Fransız kara v~ 
deniz kuvvetlerinin, 26 T qriniev
vel tarihli Fransız notasında teah· 
hüt edildiği tekilde İngiliz kuv
vetlerine arka olup olmıyacakla
nnı sormuıtur. 

Marki Theodoli, bu suale, 
Fransızlar tarafından verilen cee 
vaplan Mu11oliniye nakletmittir. 

Denildiğine göre, Marki, Mus· 
soliniye verdiği raporda, bugün 
Fnuua ile ın.uı-e araemda mev
cut ve ileride iki hükUıneti yekdi• 
ğerinden ayrılabilecek bazı görüt 
ihtilaflarından da bahsetmittir. 

iT ALYA MiLLETLER CEMIYE. 
TiNE BOYKOT YAPIYOR! 
Cenevre, 23 (Özel) - ltalya 

hükUmetinın deniz konferansına 

ittirakten çekinmesi ve Çin için 
bir üyelik hazırlamak maksadiyle 
konsey üyelerinin yeniden tanzi~ 
mi itini tetkike memur tali komi
teye riyaset edecek olan İtalyan 
delegesinin gelmemesi yüzünden 

toplantı baıka bir güne bırakd
mıttır. Röyter Ajansının muhabi• 
rine göre ltalya, aleyhine zecri 
tedbirler tatbik ediJdiği müddet
çe Milletler cemiyeti it!erine boy
kot yapmak niyetindedir. 

ITALY ANIN iKiNCi BiR BOY
KOT KARARI 

Cenevre:, 23 (Özel) - Diğer 
taraf tan İtalyanın bu kararını le 

kit eden bir vaka da bu ayın 25 
inde deniz işçilerinin çalıtma sa
atlerini tayin etmek ve sosyal du• 
rumlariyle meığul o!mak üzere 
toplanacak olan arsıulusal konf e
ransa ittirak etmiyeceğini bildir· 
meaidir. 

İtalya hükfuneti bu k~rarım 
teklif edilen muhtelif tedbirıerin 

k.etine b!l-c:.ladı. ldaıi, içtimai, ik · K ) H be 1 · 
""":i' _ Roma, 23 < urun - a ş erın esasen f atıat yasalarında mevcut 

tiaadi, dini sahalarda bir takım Disraeli'nin Hayatı Dumdum kurşunları kullandıkları ha bulunmasından ötürü olduğunu 
)eni usuller ve kanunlaı· koydu. b · ük' f t d O beri burada uy ne re uyan ırmış söylemektedir. 

Vakta kadar Hünlerin belli baş Andre Maurois tır. Tribüna gazetesinin muhabirine h .:a:-~ MilJetleı Cemiyeti anehaf ili ise 
uuıı iktikad ve merasimleri yok Ismail Hakkı Alişan göre Somali cephesinde ele geçirilen 

tu. '""'--- İtalyanın bu tarzdaki hareketin· -IGl~lan daha ziyade gelip 100 Kuruş Habeş kursunları muayene edilmiş, 
r~t"kl ~ de, denizci!ik bakımından sosyal 
l: ı eri memleketlerdeki kavim her yirmi beş kı!rşunda onunun dum- yasaları faşistlerink!nd?n geri 

0
. 

1~ adetlerinden gelişi güzel a 1 dum olduğu anlaşılmıştır. Yabancı 
6&UlllIŞ şeyerdi. Mete ise tamamen 1 'l'eni Merkezi: memleketlerde oturan ltalyanlardan lan İngiltereye kartı tenkit mahi 
Jeni esaslar koydu. Senenin mu . VAKiT Matbaası mürekkep siyah gömlekliler lejlyonu yeti görmektedirler. 
~Y!en gilnlemide bütün milletinin tstanbul ı' general Grazyani kuvvet1erlnl takvt • ROM AYA GôRE FRANSIZ VE 
""'l'bi lanarak muayyen merasime ta· 1,a...._ __________ _. ye için yann Somaliye doğru hareket INGILIZ CEVAPLARI l 

olnw.lan bu esaslar icabından- 'deceklerdir. Roma, 23 .(Özel) - Havıts A• 

renin iki muharip ülkeye sili.h ih
racatına ambargo tatbik etme-k 
hususundaki kararına değer ver• 
mektedir. 

AMERiKA PETROLA AMBAR· 
GO MU KOYACAK? 

Nevyork, 23 ( A.A.) - Ameri
ka petrol ticaretinin ileri gelf'a 
resmi ıahsiyetlerinin dütündükle
rine göre, ltalyaya petrol ihracP 
nın önüne geçmek için en iyi çare 
ambaı:godur. Zira, bir çoklarmın 
ltalyada önemli mevduab bulu
nan sosyeteleri kendi istekleriyl~ 
ltalyaya petrol göndermekten 
vazgeçirmek filen imkansızdır. 

Söylendiğine göre Royal Dutch 
ile Şell sosyeteleri, İtalyaya süel 
itlerde kullanılmak üzere petrol 
vermektedirler. 

HARP KARIŞIKLIKLARI KAR· 
ŞISINDA AMERiKA iLE 

INGILTERE 

Vqinaton, 23 (A.A.) - Mü· 
ıahit!erin fikrine göre, İngiltere 

ile Amerika arasında, gerek Ha· 
betistandaki muharebeye kartı ve 
gerek Uzak Doğudaki barıtın m\P 
hafazaaından yana mevcut görüt 
birliği, bu siyasanın muvaffakiye
tine yardım edecektir. 

AMERiKA ÇOK. ŞiDDETLi Fi· 
NANSAL TEDBiRLER 

ALACAK 

Va§ington, 23 (A.A.) - İyi bir 
kaynaktan haber verildiğine gör• 
hükiimet, Amerika birleı ik dev· 
!etleri ile İtalya ve Habetistan a ... 
rasında ticarete mani olmak için 
gayet tiddetli finanaal tedbirlff 
tatbikini dütünmektedir. 

ZECRi TEDBiRLERi PROTE& 
TO EDEN INGILIZ VE 

AMERIKALILA.R 
Floransa, 23 ( A.A.) - Burada 

birçok İngiliz ve Amerikalı, zecri 
tedbirlere karıı protesto maka
mında olarak ltalyan tabiiyetine 
geçmeği talep etmiılerdir. 

ISVEÇ VE NORVECIN 
CEVAPLARI 

lstokholm, 23 (Özel) - İtal
yanın zecri tedbirlere ka~ı pro
testosuna lav~ ve Norveçin ver~ 
dikleri cevapta, bu tedbirlerin tat· 
bikine MilJetler cemiyeti üyesi •• 
fatiyle mecbur oldukları ve bu ka 
rarların değif tirilmuine imkia 
olmadığı bildirilmektedir. 

iT ALYAYA BUCDAY 
GiDiYOR 

Vartova, 23 (A.A.) - Bu ayın 
18 inde ltalyaya hareket eden ge
milere 25.000 ton Macar buğdayı 
yüklendiği bildirilmektedir. 

ITALYA - BREZiLYA 
TiCARETi 

Roma, 23 (A.A.) - Or~uy~ 

C0.000 balya vermek üzere Brezil
ya ile bir anlatma imza edilmit· 
tir. Bu yeni anlaıma evvelce kül
liyetli miktarda soğuk et ithali i• 
çin yapılan anlatmaya zeyl teıkil 
etmektedir. 

Bunlara benzer yeni anlaıma· 
lar yapılacağı tahmin olunmak· 
tadır. 



8or~o8Un ~ayı~laınosı 
Yladimtr Solf o aksam çok sarhoş

tu: 
- EYct, dedi, insanın kurbanı attır. 

Gece berrak ve parlak yıldızlarla 
dolu idi. Dostumuz olan bir ltal~nn 
:\larl,izi pencerenin kenarında dur -
muş yıldızlara karşı giilürnsüyor, fı -
şığı c1ini tutmuş okşuyordu. Yladi -
mir Solf. Frinc kıyılarında bir çok 
gazeteleri jdare eden sinsi ve çok duy 
gulu bir adamdır. Sinsilik onun için 
tabii bir haldir. Du)gulu olması da 
belki çok fazla aldığı ispirtodan ya
hut. kim bilir, lJelki deniz kı) ılarının 
ı ızhğındnn doğJ;T1a bir şeydir. O, dur 
madan içer, hayalrltına dalar, sonra 
boyuna anlatır. Kendisinin nereli ol
duğu pek belli değildir. Ilazan in -
giliz ağ:r.ile konuşur, hazan Amerika -
lr olur. 

Sözüne şöyle devam etti: 
- l"er.>üzündeki sokaklarda oto -

mobilden başka şey kalmadığı zaman 
hü) ük bir güzellik kaybolmu olacak
tır. 

e\İmli Markiz ona hak verdi. Ya -
\asça: 

- Ent Roma kırlarındaki tilki av
ları değil mi? 

Dedi. 

- Ha.>ır, yalnız bu değil! Dundan 
sonra tanareler üzerine yerleştirilen 
mitralyözlerle, çölllerdc gazalleri a' 
Jayacaklardır. İnsanlar daima, ken -
dilerinden daha iyi olan hay\'anları 
öldiireceklerdir. DunJarın hepsi doğ
ru yalnız o zaman artık at bulmak 
kabil olmıyacaktır. At, köpekten da
ha pek çok değerlidir. 

:Markiz. serbest kalmış olan bir eli
le okşamakta olduğ, dizi üzerinde ya
tan küçük bir köpeğe dedi ki: 

- Dikiy, neler söylendiğini işitiyor 
musun? 

Vladimir sözünde ısrar etti: 
- E\·et, köpekten daha ~ok değer

lidir. 

Den sarhoşu teşvik etmek için: 
- Anlat bakalım - dedim - , ben 

süvari alayında bu1undum. Atın de
ğerini bilirim. 

- Demek sÜ'rari iniz! Amma ne -
ye yarar? Hnrp süvarisi ı işte bu da 
bir ölüm işi. Den harp meydanlarında 
ölen atlnrı gördüm, onların son hıç
kırıklarını işittim. Dunun için insan • 
lardan nefret ediyorum. Den bir ço -
cukken •. Tabii herkes gibi benim de 
çocukluk de\ rim ''ardı. Sarışın buk
lelerim le, bütün çocuklardan aptal -
dım. ıarkiz, sözlerimi iyi anlamak 
için biraz i!melisiniz. 

.Aşıkının elini biraz daha fazla sı
l<an kaç kadın hak verdi: 

- E\et, evet, içelim. 

Kim bilir, belki de çok içerse Aşıkı
nı daha ziyade se,•eceğini sanıyordu. 
Sade o inu? Sarışın bukleli bir çocuk 

Fransızçadan 

olduğunu iddia eden Solf'un sözleri
ne gülmemek için de i~mek lazımdı. 
Uoldurduğu kadehi bir yudumda içe -
rek '"'ol fa sordu: 
-Doğru mu söyJüyorsunuz? Gerçek 

ten siz çocuk mu idiniz? 
- Şüphe iz, Markiz, ben de ~ocuk

tum. O zaman bir ata gönül \'ermi • 
tim. 

- Dünyanın hangi memleketinde? 
- Ru izi alakalandırmaz. Dünya • 

nın ilkbahara karşı açıl:ın her mem -
lcketi gibi bir memleket. Jşte o ilkba
hnrda babam .• Tabii herkes gibi he -
nim de lıir babam vardı. Evet bu ba
bam bana bir at Yerdi. Atın adı J>it 
idi. Amma nicin bu adı l'crmL01<?rdiı 
Ililmiyorum. İngiliz - Arap soyun -
dan çok güzel bir attı. Gümüş rengin
de uzun hir kuyruğu yine gUmü1 ren
ginde bir yelesi, daimn hareket eden 
küçük kulakları vardı. Bacakları, Mnr 
kiz, sizin hacaklnnnız gibi, boyu, si -
zinkinin nyni idi. Hele gözleri yok 
mu, Ah- o ne güzel gözlerdi. Sizin göz
lerinizden farklı değildi, .Markiz. 

Markiz yumuşak bir sesle, ~özüne 
karıştı: 

- Hele hak bak! Beni bir kısrağa 
benzetiyor. 

- Hayır, hayır? Kı rak değildi. Ta
biat onu kısrak yaratmışsa da, insan
lar ne kadar zalimdirler! Zavallı at 
bu halden mahrum edilmi ti. Amma 
mahrum edildiğini bilmiyordu. Tabii 
sevkinin bütün hareektıerini yapıyor
du, Beni çok se\·erdi. Çünkü üstüne 
bindiğim zaman ona ağırlık vermiyor 
dum. Kulnklanm indirdiği zaman ku 
Jağına bir şeyler söylerdim. Başka ~ 
sının altlndn iken yapmadığı hareket
lerJ benim küçük bir ricam üzerine 
yapıyor, hendeklerden, manilerden 
atlayıp geçiyordu • .Ah ne Be\•imli bir 
gençlik arkadaşımdı .. Hayatımda en 
çok müteessir olduğum vak'a sevdiğim 
kadınları değil, bu atı kaybetmek ol
mu tur. 

Markiz 'tledi ki: 
- Aziz Vladimirim, biraz mübalağa 

ediyorsunuz. Gençliğinizin en büyük 
teessürü bir atı kaybetmek midir? 

- Markf7,, metreslerim soktu, fakat 
bir atım vardı. 

- Peki, bu se\·gili atınıza ne oldu? 
- 'e olacak? Daham sevretini kay 

betti, villftyı da atı da .sath. Onu sa -
tın alan adam, boş tutacak değildi. 

Bir spor atı haline getirmek istiyordu. 
l'..avalh Pit, bütün gün dönüp duru • 
yordu. Markiz siz de daima dönmüş 
ol anız hayattan ne anlnrsınıı? 

- Sade o mu? Hepimiz dönüp dur
muyor muyuz? 

- Amma Pit bundan çok korkar • 
dı. Nihayet aradan seneler geçti. A
tım aklımdan çıkmıyordu. Onu bir da
ha görmek için ahırına gittim. Beni 
görünce sevincinden ki nedi. Yanına 

2400 Lira 
Bankadan nasıl 

alınmış? 

r Af yon da uçak şehitle
rine yapılaıi anıt 

l~ Bankası lzmiı' şubesinde mühim 
bir .sahtekarlık ''ak'ası olduğunu tel -
graf haberi olarak yazmıştık. lzmir
de çıkan Ulusal Birlik gazetesi şu taf 
~natı veriyor: 

Subay Cemal ve Bahattinin kemikleri 
n1ezarlarına r.akledildi 

• 
yenı 

1,, bankası bmir şubesinde 5--41 e
nedenberl çahşmakta olan Suphi, he-

1 
sabı cari kısmından bir çek aşırmış 

ve bu çeki tüccardan A~hi.ı;arlı zade 
Mehmet namına tanzim ederek, al -
tına Akhisarlı imzasını atmı tır. Sup
hi bu i ·leri yaptıktan sonra çeki he -

raber yaşadığı Hürmüz adında bir kn
krnn ,·ermiş, bu kadın parayı almak 
için bankaya geldiği zaman da müm

kün olan kolaylığı yaptırmış. 2400 lira 
parayı sezdirmeden kasadan aldırmış 
tır. 

iki gün .sonra Akhisarlı zadelere 
hesapları gönderildiği zaman böyle 
bir para almadıklarını bildirince sah
teklrhk meydana çıkmıştır. 

Bunun üzerine banka direktörü Os 
man, derhal tahkikata girişmiş, en zf. 

yade şüphe ettiği memur Suphiyi sı -
kıştırmağa başlnmrş, Suphiye sahte • 
karlığını itiraf etirmeğe mu\'affak ol
muştur. 

Banka direktörü sahtekfnlık ,·ak'a 
sını hemen zabtmya bildirmiş, merke
zi de keyfiyetten haberdar eylemiş • 
tir. 

Banka genel direktörlüğü derhal 
espektör Mahiri vak'anın tahkiki için 
lzmire göndermiştir. 

Zabıta Suphinin oturduğu evi tes
bit etmiş, yaptığı araştırmada çalınan 
paranın 2170 lirası kömürlükten ~ıka
rılmıştır. 

Şehitlerin kemikleri yenr 

Afyonkarahisarı; (Özel) - Afyon
karahlsnrı beş btn kişinin bulunduğu 
büyUk bir törene sahne oldu, milli mU 
cadele günlerinde vatan müdafaaAı 

dçin ölmüş olan tayyarecilerimi'ıden 
Bahattin ve Cemalin kemikleri, ken
dileıi için yapılan abidede hazırlanan 
mezarlarına nakledildi. 

Büyük taarruz başlamadan biraz 
evvel Ak~ehirde bulunan Türk tayya
re karargahı çok mühim vazife a1mış
tr. Düşmanın umumi vaziyetini keşfet. 
meğe uğraşıyordu. lşte bugUnlerde Ce 
mal ,.e Bahattin Afyon civarında va. 
zif el erini yaparken karşılarına düş -

mezarlarına nalllediliyor. 
manın son ~ic:ıtem a\·cı tayyareleri ~ık 
mıştı. Afyonun Ustl!n~e çol< ır.üthif 
bf r hava di!ellosu bat'nmıştı. Bu Jcah
ranıanlnr ild düşmnn tayayre.sinf dii· 

şürmüşler, \•azifell'ı ini bırakmıyara~ 
düşman hatları üstünde yine dolaş • 
maya başlamışlardı. Bu ~ırada bir 11' 
lük düşman avcı tayyaresi karşıları· 
na çıkmıştı. Yine ha,·a düellosu baş • 

lamış, fakat bu sefer makineli tüfek• 
terinde fişek bitmişti. 

Bunu fırsat bilen dil rnan tanare
Jeri bu lmhrnman tayyarecileri dUşüt 

meğe muvaffak olmuştu. 
Suphl ve beraber yapdıiı HürmUz ............................................... , .......................................... .. 

zabıta~ ya. 1 .n"!'" t ı ,. kurutu'an bataklık Manisada ee~ediye meclisi 
ye teshm edılmı:.ı tır. Bu sahtekar me- Kaş, 23 (A.A.) _ Kınık ,.e Gelmiş 
mur He HUrmUz hakkında sulh ceza 0,·alarındaki batakhiı kurutmak için 
Mkfmliğince tC\·klf karan verilmf~, iki ay en•el ba§hyan kanalizasyon iş
sahtekarlar tevkif edilmt~lerdlr. Mu- Jeri sona erdirilerek dün sıtma müca
haktmflerine yakında başlanacaktır. dele rels.i ve ilçebay huzurile kanalda 

gittim, okşadım. Başile omuzuma vu
I"tlrak kendisini alıp götürmı•mi i.c~ti -
yordu. Ne ile alacaktım? Bq param 
yoktu. Pit bunu anlayınca bir tekme 
ile beni yere yuvarladı. 

Vladimir sözünü kesti. Markiz i:Ü
lümsedi: 

- Azizim Solf hu akşam çok sar • 
ho~unuz. Amma ziyanı yok. Böyle 
sarhoşken pek se,•lmli oluyorsunuz. 

Solf yerinden sıçradı: 

- Buldum, Markiz, ~imdi buldum t 
Dedi. 

çalışan köylüler tarafından kanalın 
açılma töreni yapılmıs ve etrafında 

binlerce dönüm bataklık husule geti -
ren Karagöl suları Esen çayına akı
tılmıştır. 

Sıtma kaynağı olan bu bataklık
ların kurutulması yolundaki sa\11~, bir 
çok arazi kazandırmak itibarile de et
rafındaki köylüleri sevindirmiştir. 

MuğJada ekim durumu 
Muğla, 23 (A.A.) - Ge~en ay ya -

ğan yağmurlar ekime çok eh·erişH git 
miş ve son yağmurlar da yağmur lh· 

şar bayı istemiyor. 
Manls:ı belediye meclisi, son iç!t • 

maında meclisçe '·erilmiş olan karar• 
ların tatbik edilip edHmediğfni şnr • 
bay Arnlden sormuş, :!rbny uzun h:>Y 
lu izahat ,·ermiştir. l\lcc!is bu i:zahntl 
kCıfi görmemiş, bir mUstenkif reye kaf 
şı ekseriyetle şarbay hakkında kif a • 
yetsizlik k:ırarı vermiştir. 

Belediye kanununun 7:; inci mad • 
de.sine göre bu hususa ait mUz.nker• 
zaptı iç lşleri Bakan lığına gündcri't 
cektir. Kifayetsizlik kararı bnhanlık· 
ça onaylandıf'ı takdirde şarb:ıy işin• 
den ayrı!nl'nktır. 

tiyarını tamamen gl<lermiştir. Sonba• 
har ekimleri devamlıyor. 

Aradığım Kadın 7 
olacaksınız .. 

- O kadarı ancak bir erkeğe yara -
şır .• 

- Erkek ,·eyn kadın .. Ne farkı var? 

ge;inen erkekler ise kendi faydaları 

için bizi oyuncak ediyorlar; yahut bi
ıi içimizden bombalamak istiyorlar. 
Bıraksınlar n biz evimizde, yavrula -
rımızın yanında, bize en çok yara~.an 
ve tat veren işlerimizle uğraşalım. 

Ben böyle düşilnmiyen kadınlara (terr 
yaradılmı~!) elerim. 

Havuzda çift çift blrlbil'ıni kc,·a • 
lıyan, fısl\i.rcnin serpintileri altınd• 
c:ınlı birer yakut gibi parıldıynn bn· 
lıklara dalmı~tT. 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı r~. becerenin; kılıç, kuşananındır. 
- Ben böyle düşünmüyorum. 

Yazan: Kadircan Kafh 8ölem · 58 - Na~ıı dilşilnilyorsunuz? .. 

oJgunloktan ncredey e düşecekmiş gi-l 
bi duran bir yemi,. haline gelmi ti. 

Beni tamam dokuz ay dışarının her 
türlü kirli eğlencelerinden, başı boş 

}as.-ıyışımdan odamın beyazlığına çe
ken, bu kadındı. 

Artık daha çok bekliyecek değil -
dim. Ona her halde içimden geçen
leri söylemek ihtiyacım kuvvetle du
yuyordum. Uunu söyJeyememiıı: olma
nın verdiği sıkıntı, ,alabildiğine doJan 
·e zonklıyan bir çıban gibi:> di. 
Ağnyordu. 

Deni görünce hemen kalktı, çekil -
mek istedi. 

- Rica ederim oturunuz. Rahatsız 
lma.rınız. Eğer rahatsız olursanız 

be11 giderim, 
Dedim. 

- Hayır .. Fakat belki siz yalnız 
almak istersiniz de .•• 
- Denim yalnız oluşum istiyerek 
eğildir. Beraber oturmak daha fyi •. 
· yle J"Mt gele konuı:;uruz bira7. .• 

SözUn arasını kesmemekle onu sU-
Ukleyeceğimi düşündüm ''e hemen 

- Erkeğin ve kadının yapacakları 
ilave ettim: işleri yaradılış zaten ayırmıştır. Bu 

H k d k 1 ayırtıyı kaldırmamnk gerektir. - a\'8 ne a ar ıca · •. 
- Evet... - Biliyorsunuz ki lngilterede (Süf-
- Fakat burası oldukça serin.. rajet) ler diye bir kadın ~osyetesi 

- ~u serinletiyor... var: Erkelerin işlerini de yapmak ,.e 
- Güzel yerleri bulmakta ustasınız. onlardan farklı olmadıklarını göster-
- Böyle sıcak günlerde serin bir mek için çabalıyorlar. Hu memleket • 

köşe bulmak için zeki olmağa ne JU. te kraliçelerin krallardan daha iyi iş 
k t · k d. · · gördüklerini de iJeri sürerek hak ka-zum ,·ar.. ı ın ı ın anı en ısının 

haberi olmaksızın buralara doğru iti- zanmak istiyorlar. UyJe ya, kraliçe 
yor. (Elizabet) ve (Viktorya) ... 

- Onun için bütUn hastane halkı Ben başka isimler bulmak için bir 
burada toplanmış!... an dUşünUrken o cevap ,·erdi: 

Gülümsemiştim. - (SUfrajet) ler yollarını şaırmış 

O da benim gibi yaptı ,.e azıcık kı- olan zavallılardır. Kadının erkeğe ÜS· 

ı.ardı. tün olan tarafı ancak onun kadın -
Oturmuştuk. Jığıdır. "Biz de erkekler gibi her işi 
Aramızda hiç olmazsa iki adım bir yapacağız!,, demek kendi lehlerine 

aralık ''ardı. olan farkı ayaklarile tepmektir. Ya • 
)kimiz de havuza kar:.ı idik. • radılış kadına öyle yüksek ve tatlı bir 
Fıskifenin suları ara sıra ikimizin iş, bir meslek yermi ir ki hayatın baş. 

de yüzlerimize çok ince ,.e belli be - kn hiç bir işi ve mesleğile değişiJe -
lirsiz scrpintiJer yapıyordu. mez: o da kadınlık ,.e analıktır. Kra

- Yeni \'azffenfzl tebrik ederim. ı lfçellk fqe bir meslek de#fldfr. Rfr mi-
- Tşekkiir ederim erendim. rastır. Baba mirasını iyi kullanan ken 
- Bu gidişle yakında mUdürilmiiz disine i)ilik etmiş olur. <Feminist) 

- O halc!e bugünkü hayatınız ho • 
şunuza gitmiyor? 

- Böyle olmak lazım gelir. 1''a!mt 
şik!\yet te edemi •orum. çUnkil başka 
türlü olma!;ı kabil değil. 

- • izin de hiç şüph~iz bir e,·iniz 
vardı. Belki bir yuva da kurmuştu . 
n l''!. 

O 1..arnana kadar Leyla ile pek çok 
defa görü~müştüm. J.'akat böyle işten 
başka şeylerden bahsetmek mümkün 
olmamıştı. Görli lerfm onun bir kıı 
olcht;;.unu, fakat vücudünün olgun çiı 
gileri ,._. yuvarlanışları da kadınhğ:ı 
rlnhn yakın bulunduğunu gösteriyor -
du. 

Bana cevap ,·erdi: 
- ı-;vet, babamın bir evi vardı. Fa • 

kat artık oraya dönemem. Orasile ö
de~mis bulunuyorum. 

Son .sözler h.-ına tuhaf göründü. Ba· 
basile öde~mek ne deme-kti? 

Sordum: 
- Ya kendi yu\'anız? •• 

Elleri durmuştu. Dantellni di.ıle • 
rinin üstüne bırakmıştı. 

Illr kaç saniye öylece kalmı:tı. 
Gözlerini bir kaç cefa kapadı ,.e a(• 

tı. 

Yüzünll bir durgunluk sarmıştı. 
Onun rilreğinde bir af;rı, bir ~-r.ra.o 

Ye hayatında bir sır vnrc1ı, 
Ahm?t Bey bunu ne kndar rabıık 

sezmiş ve aylarca ev\ el lJana söyle " 
mişit. 

Sonra da: 
- E~eleme~ iı1, rf ~ş1ik~e kanar. Jlr • 

rakın, kapansın 'e l;ir daha acılır.:t• 
ın ! .. 
Demişti. 

Leylanın ağrıyan yerine dokun • 
duğumu anladım. 

Belki bana cel"ap verecekti. 
Fakat belki de ,.~rmiyecektl. 
Beklc<lim ,.e dedim ki: 

- Size bir ~ey sorayım ; buraya gtJ. 
dlğ'iniıdenberl ancak slzt çok JAıı,
olan şeyleri almak için bir kaç defa 
dıprı çıktınız. Tam manulle bit 
(sör} hsıyatı yaşıyorsunuz. Bu yaşa • 
yışın hoşunuza gitm~diğlnl de söyle
diniz. Madem ki böyledir. ayrıJınak 
istemez misiniz? Siz şimdi yatatJ111 

~c:rran ve yahut ~nrtılan bir dert 
Jribisiniz. 

l {Arl«uı oarJ 
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Deniz Harp Okulund~ 
Dünkü Tören 
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diz.ıılar-mda yılda lprcUJ olanlar, ll<t! • ' 
rinde muamele görenlerdir. ltakamlar ..a. 
12 kapanış satış fl.>aUnrıdI:. 
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Bulgar kabinesi çekildi 
(Üstyanı Birincide) 1 

istifanamesini krala vermiştir. 
Kral, dış işleri bakanı B. Köseiva· 
nofu yeni kabineyi teşkile memur 
etmistir. 

iz bir adam olarak telilli ed~l • 
mektedir. 

~ lfeybeliadada Deniz Harb O { 
"l'e t · . ~ltt" k ıaeaı bahçesine konulan 

lııı.t ur büstü dün törenle açd• 
"? ır. 

l'örend ~· e donanma komutam 
it&( ş::ı_,, 

koıtı wn.ur Okan harp filosu 
1. lltanı M d" E · Kulelı' ııe,· ec ı ngın, 

llbi:I tn~dürü Adil, birçok deniz 
~llın erı ve davetliler hazır bu-

S Uflardır. 
ltıı ~t on he,te donanma komu
•d,1 ~e erkanı harbiyesi Heybeli• 
~ıı ;nlerinde demirlemif bulu
lieybe a~uı zırhlısından motörle 
lı" lıııdaya gelmit ve mektebin 
"'llçea. • 
ltiıl' . •na~ ınektep komutan mu-
it, fı ıle ınuallimler ve talebeler 

' •nd k ltleb !trt artılanmıf hr. Amiral 
tit eleri tef tiı ettikten sonra ge
taıe!esıni yapılmıf, bütün mektep 
L oeJe . 
~ti rı sert ve muntazam adım-
ltrd~ Arniralın önünden geçmit-

ır. 

G . 
ta . eçıt resminden sonra bahçe
"8ıd't . 

ltıııt 1 rnıt, burada mektep ko-
·~/111 rnuavini Fehmi fU aöylevj 

'emiştir· ''s . 
Q.Vın bulunanlar · ç , 

'>le• 1Clirımızı aayıp buraya gel· 
J t e biz d""'. • J 11o1 e onur ver ıgınız en 
teıJ~ .~kulumuz adına yürekten 
'il~· ~rler ederim. Ulu §elin son

~ Vorlığından okulumuza bir 
iı 4.oyd w b .. h • • 

~il .. ugumuz ugun, epımı-

1~0~el ve süel ya§amamızda •i-
1~11·~~ bir iz bırakacaktır. O za
t:ı~; er Yerde ve her zaman hepi· 
f Qh ·'1 Yiireğindedir. Her yerdedir; 
~ ~t tlcnç artist J.mail Gök,e'nin 
J·e

11 
~crrılı izeri, okuluzuma beze

'ıer 0biir iki e§İyle beraber bizi 
~~ Ql'l onun yiice katında bulun
Ve ~[~devrim yolunda ~enİ.f 
•evı Qhcı geniş adımlar atmağa 

lfed' • b" 'l'~,4. tcı ır kutlu araç olacaktır. 
'!( 1l'enin en eaki aüel bilgi ku· 
~,~ olcın okulumuz, Cümuriyet 

ili>\. • 
d~ '"ın günden güne artan yar· 
te 1 ile Atatürkün yücelttiği 
• ll~fi:,. iJ'L "d • J. Qe,ı· .... ve yen ıR ı eaı ar ınca 

1.Yor. 
Ol. 4rn<lcı, kendi sularına egemen 
Qrı filomuza - yarınından d.:ı 

geçmi§ günleri kadar emin - au

baylar yetiıtirmektedir. Omuzu- ! 
muza aldığımız yükün ağırlığım 
bütün anlamiyle tarlmlf ve kav· 
raınıı olarak bu amaca varmak 
için and içtik. YAŞASIN EŞSIL 
CUMURBAŞKANIMIZ ..... 

Okulumuzun tarih•el olan bu-

• Londra 
• Ne•york 
• Parls 
• Mlltno 
• Brük ~e 

• Atlna 
• C"eoevır 

• Sofya 
• Amstcrdı " 
• Praı 
• Stokho' m 

Nukut 
ı:ıt2. - .. Vlyıo~ ~3. -

1 

121). - • ~la'1ri d 17 -
168. - .. P.crllo ıı•. -
177, - • Varşovı 114, -
8'l, - • Budapeşı r 2!'1 -
~4. - • Bilkre~ ( .~. -

ıH" ·- • Bclgrad ·4. -

'~· - • Yokohıma 35, -
S4. - •Altın <ı38. -
94. - * MecldlJe ~3. -
:ı~. -· • fl a n ~not !3~ -

Çeki-er gününe, bizzaAt ~ulu1 nmadsiyleB~~u~ 1 
veren sayın mıra ımız an ustu 

k • t w• • • d • t' • Loodrı 6'1. t.~rı * Sto~hl ın :l. tYS7 açma ıs egımı:z:ın e yerıne ge z 
• t\evyor• 0.7940 * \'fyar. 4,9H ı 1 

rilmeıini dileriz.,, • Paıls 12.0li • !\l ıdrld !'i.81~ ı , 

Bundan sonra. Amiral: "Büyük • Mllino 9,79c7 • Berlln ı.w~~ i 
Önder Atatürkün mektepçe yapı· • Erükse 

4
·
6

·)S • Varşon 4.n 3
:1. 1 

• Atlol 8~.6k3;\ • Bu:lıpeştt 4.~' ."!i 
lan Büstlerini bugün huzurunuzda * Ceııem 7.4159 • Bükm ıot .6 l9l I 
açarken ne kadar haz Juyduğu * Sofyı 64•5116~ • ll elgrad :'4.840 / 

, Anısterdı rn ı . t70J * Yokohımı ·a7t:l 
mu tasavvur buyuramazsınız. Bu J • Pra~ t 9,Y06 ~ * Moskovı tr)Qt,·· 

11

1 

tereli bana veren komutan ve su· E S H A M ----ı 
baylara te~ekkür ederken Büyük j ı, Bıokıs• 9.8·l- rranıvav 9,- \ 

Öndere Je sonıuz saygılarımı su- ı•Anıdol ıı ~li.6!'i {,'imcnıo as 9.80 

1 
narım,, demiş ve Büstün üzerin• Rejı 2· 15 Onyon ile%. - .- · 

. Şlr. llıyrlyc ıs. - , arlı De?. -.-
deki örtüyü çevreliyen kırmızı Merkez Bankası 61.2~ llılyı • 

kurdeleyi keımittir. Örtü kaldırı· U. Slgortıı -.oo Şark m. eczı • 

ı Bomootl 8,50 Telefon -.-
lınca talebeler hep bir ağızdan s- -istikrazlar - tahviller
tiklal marşını söylemi,lerdir. 

Bunu mektebin fizik muallimi 
Bay Kamuranın söylevi takip el" 
mİ§tİr. Bay Kamuran ezcümle de
miıtir ki: 

"Senin büıtünü, önünden ge· . 

• t9S3Tilrk Bor.l 2~.25 
• • ıı u.~s 
• _ m 2:ı.so 
lıUtrlzıDabl\l I 91l -

Elektrik 
Trımvı)' 

Rıhtım 

• Anadolu 1 

-.-
Sf,70 

U-
4275 

•lrıaaı lıtlkruı 9Eı.t:> * Anadolu il "'•7!i 
19t8 A M ıo. - Anadolu ııı 1,40 
Sıvu·Erıuram 9S,!IO •'.l.IU111nsll A 4'i.95 

çerken sende olan yara ve ulu•ı .. -----..----..----= 
aevgisinden parçalar, senin enerji 
kaynağından damlalar toplıyabil· 
mek için yaptık. Biz senin açtığın 
yolda, senin istediğin gibi yürü· 
mek için and içtik.,, 

Son olarak güverte harp son 
11nıfından Bay Ziya Vehbi söz 
aöylemit ve demiıtir ki: 

"Göğsüm kabararak kıvan,la 
ıöyliyebilirim ki, yurdu kurtaran 

Pazar Pıızartesı 

Takvim 242 cı teşrin 12s2 cı teorin 
======11.7 Şaban ıs Şaban 

Gün doğuşu 
Gün batt§I 

Sabah namazı 
ötle namazı 
İkindi namazı 

Akoam namazı 
Yatai namazı 
İmsak 

Yılm geçen günleri 
Yüm kalan gUnlerl 

6 58 6,~9 
16 45 16.44 
5,56 5,58 

12.00 12 00 
14,30 41,50 
16,45 16,44 
18 21 18,21 
514 5(5 
325 :_:126 

41 40 

ı 

YEN.l KABlNE KURULUYOR 
Sofya, 23, (A.A.) - Dı~ baka· 

nı B. Kiosıe lvanoff yeni kabine · 
}1İ teşkile memur edilmiştir. 

Son günlerde, 1923 den 1926 
yılına kadar Baş.bakanlık eden 
profesör Tıankoffun baıkanlığı 
altında bir kabine tetkili için gn)· 
retler ıarfedilmiş ve bir çok siy.:.· 
sal parti liderleri, eski temel yasa· 
nm yeniden mer'iyete konulma · 
sının kraldan iıtenilmeai mesele · 
sini tatbik etmek üzere toplan • 
mı,Iardır. 

Sofya, 23, (A.A.) - Saat on 
birde istif as mı vermek üzere sa · 
raya giden B. Toşef, kralın yanın 
dan çrktrktan sonra demiştir ki: 
Finans bakanı B. Riaskof hafta 
ba§mda kabineden çekilmşti. Bu 
gün sabahleyin de münakale ha · 
kanı B. Loyuşaref istifasını verdi· 
ğinden, bu hal kabinenin genel is· 
tifasını mucip olmu~tur. 

Bugüne kadar d11 itleri baka · 
nı oln B. Köse lvnof, yeni ka,bi· 
nenin te§kİLine memur edilmiıtir. 

istifa, hiç kimseyi hayrete dü • 
§Ürmemiıtir. HükOmetin kral ta • 
rafından kendiıine verilen yeni blir 
ana yasa ve seçim nizamnameıi 
hazrrlama:k vazifesini yapamıya -
cak bir halde bulunduğunu herkes 
birıkaç zamandaberi Diliyordu. 

Yeni kabinenin bllıooün teşkil o· 
lunacağı sanılmaktadır. B. Köse 

1 
tvanof, Kral Bori&in itimadını ha· 

; Evlerimiz nerede. 
nasıl yaptırılmalı? 

(Vıtganı Birincide) 

imarının dayandığı teknik ve e -
konomik meseleler bu konferan -
sın mevzuunu teşkil ediyordu. ve yii% yıllara ıığmıyacak devrim· -----· ...... _.. ___ .._ ___ ..: 

leri ;yıllara •ıiJıran Atatürkün ısl••••••••••~•ll!l!•-ı ... •I 
Denizyolları 

Doktor Vagner, dün iktısatçı • 
lar cemiyetine telefon ederek haı 
talandrfmı, gelip konferanı vere
miyeceğini bildinnittir. Bunun ü· 
zerine iktısatçılar cemiyeti, ileri
de tayin edilecek bir günde ikinci 
konferans vermeıi kararlaıtırıl • 
mış olan Üniversite profesörlerin
den Dr. Kesler'e müracaata mec • 
bur kalmıştır. Doktor Keıler dün 
ticaret odasına gelerek Dr. Vag -
nerin yerine kendi konferansını 
vermiştir . 

milyon Türkün kalbinde, 16 mil· 
yon Türk Je Atatürkün kalbinde
dir. Bu güç sarıdmıyacak ve yıkıl
mıyacaktır.,, 

iŞLETMESi 
Acea.teleri: Karakö1 - Kiprtlbafı 
Tel. •2312 • Sirkeci Miilalrdar adt Söylevlerden sonra davet1ilere 

çay ve pasta ikram edilmiı, mek• ••-- Han te1rfon: 227(«t --•I 
tep jimnastikhanesinde beden ha- Karadeniz Yolu 
reketleri, güref, boks yapılmı§tır. 
Mektep binası gezildikten sonra 
tören bitmiıtr. 

VAT AN vapuru 24 ikineiteı· 
rin PAZAR günü saat 20 de 
RIZEYE kadar. "7436,, 

YENi KABiNE KURULDU 
Sofya, 23, (A.A.) - Bugün öğ· 

leden ıonra kral yeni kabine lis • 
lesini tasdik etmıistir. 

B. Köse 1 vano f~n Başkanlığın • 
daki yeni kabine üyeleri şunlar -
dır: 
Başbnkan ve dış işleri hakanı 

B. Georgi Köseivanof, 
Finans bakam: Milli banka eı;ki 

genel direktör muavni B. Ganof, 
Kültür bakanı: Müteknl't Gene

ral Javof 
Sü bakam: Lukof, 
Bayındrrlrk bakanı: Eski brı • 

yındırlık mliste~nrı mühendis Ga
nef, 

Münakale bakanı: Mühendis 
Stoyanof. 

Ekc>nomi bakanh~ı 19 mayıı 
1934 den evvel olduğu gibi iki' · 
ayrılmıştır. Zirat bakanlığına ,zi • 
raat falcültesi profesörlerinden A• 
tanarof ve ticaret bakanlığına tüc 
cardan Malef getiı~!miştir. 

Kabine buhranının cabuk halle
dilmesi , kralın, uzun~a süren her 
kabine buhranında görülen ınkın • 
tılı devreden bilhassa kacınmak 
istediuini göstermektedir. Kabine 
hiç bir partiye mensup olmayan 
salahiyetli eşhastan mürekkeptir 
ve sü bakanı hariç , kabinenin hiç 
biır üyesi ordu muvazzaf hizme • 
tinde değilcit:r. Bu da götteriyor ki 
hükfunet hi ~ bir bağla hatta ordu 
bağiyle dahi mukayyet değldir. 
Ve bu ıuretle ordu politikadan ta
mamen harice çıkarılmış bulun • 
maktadır. 

Boksör değil 
Dev 

(Ustuanı Birincide) ' 

ce insan gülmekten ve bu ıuaH 
sormaktan kendini alamaz. Bük• 
re~li azmanın kollarının uzunlu
ğu iki metre otuz santimetre oldu-

~onservatuvarın ilk mezunları 
Profesör Kesler, tehirlerin ima 

Jskenderiye yolu rı İfinde mesken meselesini mev -
zu olarak a1mıttı. Profesör bu a-

lZMlR Vapuru 26 ikinci- rada lstanbulun bugünkü mesken 

ğu dü§ünülürae Amerikalının bU" 
na el değdiremiyecek bir halde 
bulunduğu anlaşılır. Bununla be
raber kol uzunluğunun boksta 
en kati rolü oynamıyacağı iddia 
edilebilir. Netekim, bir metre sek. 
sen santimetre boyunda kolu olan 
Alfonıo Brovn, bir metre elli beı 
santimetre kollu Sangıili tarafın• 
dan dövülmüştü. Belçikalı Sibil'in 
kolu bir metre seksen sekiz santi
metre idi. Fakat bir metre yetmit 
santimetre uzunluğunda kolu o· 
lan Lakatelliye mağlup oldu. lk' 

(Ustyanı Birincide) 

ılil' ~ekt-ebin mevcudu kırk kiti . 
~,~ ~üzik itlerimizi gözden geçi
iı b' Y Marks'ın aon defa yaptı. 
iki ~~ ~asnif neticesinde son sınıfa 
l~I' b1

!1 ayrılmıştı ki me2:un olan -
Unlardır. 

~1'~0nıervatuvardaki tören kon
~il' ltuvar direktörü bay Yuıuf 
1, b' Dernircioğlunun bir aöylevi-

~!lanıı§hr. 
~~kt 'Y. Yuıuf Ziya Demircioğlu 
~r ebın tarihinden kısaca hah • 
tlin:ften sonra bir çok yabancılar 
S~l.ıkl Yıllarca oyalanan istidatlı 
'ltın arnnızın şimdi tek bir çatı 
ti11d dil diıiplinle ve ihtisas elle • 
l~r./ ~eti!mekte olduklarını ıöy· 
de>l~t ""e bugünkü orkestra ve ban
l'~"~klltnızın mevcudiyetini ileri ıü 

" demiıtir ki: 
lııı.ı\." Bunı~rr yetişti~mek!. üstün bir 
hir bffal~ıyet, Ustundag'm ve şe
dir eledııyemizin muvaff akiyeti • .,, 

~"il Bundan nonra elinde iki me . 
)'t:~ diploması olduğu halde a
>.1~.t ~lkan ilbay çe ıarbay Bay 
~~1 ~n Üstündağ mezunlara hi· 

,,tı. P.fecanla dem ittir ki: 
~etinÇo~uklar ! Sizi bugünkü vazi. 
"indif~de. gönnekle ne kadar se
ti \te ınıı tahmin edemezsiniz. Si
~it arkadaşlarınızı, hayatta ha
~ \'e kimsesiz olsrak ele aldı· 
~~an hakiki çocuklarnm 
~basar gibi bastım. Ara -

teşrin SALI günü saat 11 de vaziyetini tetkik etmit ve acıklı 
dan seneler geçti. Siz kendi liya. ISKENDERIYE'YE l<adar. bulunduğunu söylemi,tir. Profe -
katiniz ve gayretinizle ve hocala- •ör, tehrin planı yapılırken meı. 
rımzm sarfettiği mesai neticesin- <7437> ken mmtakası olarak lstanbul ta· 
de bugiin kendinizi de yaşatabi · ı rafındakı' yangın yerlerı"nin alın • 

daremizce bir miktar ecza leeek vaziyette kamil bir insan ve masını tavsiye etmektedir. Bu a • 
san'atkar olarak ortaya çıkıyorsu- ve alatı tıbbiye satın alına- rada ikinci mühim tavsiyesi de a-
nuz. Sizinle pek çok iftihar edi - caktır. Taliplerin 30 - 11 - partma.n yerine tek ailelerin otur -
Y,orum. Herkes hayatta maişetin 935 tarihine kadar Levazım masına mahsus evler yapılması -

metre iki santimetre kollu Primo 
Karneraya bir seksen kollu Strib• 
ling hakim olabildi. 

Kol kııalığını telafi edecek 
ba§ka şeyler de vardır: Ring fen· 
nini bilmek, v11rmak kudretine 
malik olmak ve bunu iyi kullan· ~olunu bulur. Kendini kurtarmak Şefliğine müracaatları. (7420) dır. 

imkanlarım elde eder. Siz bunu Profesör, apartımanlardan bah mak. Bu amiller kısaların muvaf• 
yaparken memleketimizin yeni bir sederken bunların yüksekliğinin fakiyetini temin edebiline de Mi-
inkılap iizerinde de muhtaç oldu- ZAYi MtlHUR önlerindeki ca :Jdelerin genitliği - tu ile Bruyyar'ı kartı karfıya gö-
ğu unsurlar arasında yetişmiş o • ne müsavi olması lazım geldiğini rünce in.ı:anın emnı'yetı' bı'raz kırı• 
1 Mülhak evkaftan Kaptan derya ·· l · · · · lA w uyorsunuz.,, soy emıştır; yenı ınşaahn p ana 1 Bay Muhittin Üstündağ, sonra Mehmet Ali Paşa valifın.dan Beşik - göre kat'i bir talimatnamenin hü- ıyor.,, 

t ta S• •• •r• d k"" l • •• •• •• d t l l k b p·-· ... •••:•-••••N•• .. ••••••••••••••••••••••••••••11f:!ı mezunları öeprek kendilerine dip- aş • ınan paşa camıı şen ın e va· um erı goz onun e u u ara e· .......... ......................................... P.' 
lomalarını vermiş, onları tebrik et ızhk cihetinin vazife koçaniJe tatbik led_iy~, ~an~alar ve i~şaat ş.ir~;~ · ji Dr. f.f ehmel Ali fi 
miıtir. mühürümü zayi eylediğimden mezkur lerı gıhı mues!leselerın el bırlıgıle fi . .. !i 

Bay Muhittin Üıtündağ çok mühür He kimseye borcum o1madığı ve toplu olarak yapılması fikrin - H Bevlıge mutehassısı u 
heyecanlı idi. Hiç yoktan ortaya dedir; mesken inşaattın da fertçi - L5:Köprlibaşı: Eminönü han Tel: 219l :iEj ilan oJunur. (V. No. 11278) 1 - ~ · l ld ... ·ı . . ~G 
koyduğu bir san'at yu'vasından çı- ıgın zarar ı o ugunu ı erı süru - ................................... ı-···· .. ······llil 

- l\1ezkUr vakfın \'aı· zı •••••••••·••••••••••••••••••••••••• ............. -. kan bu faydalı unsurlar karşısın• yor o ""'~lllftlllfftllUllU<llllWllllllUWlllWllUllR o ollıtıftıtlllll''ft'IRDllPftllll!P .... llHllt 

da pek mütehassis olduğu gözle _ Hafız Burlıanettin Profesör Kesler, yeni in~aat i- bina yapma usul.~nü ~vru~.ah~ar-
1 Çin l?.zım oln.n paradan bahseder- d.an.a.lclıklarını soylemı~, Turl: e • 

rinde sezi en sevinç ve gurur ya§· d h k f k !arından belli oluyordu. • ken Türklerin evlerinde Avrupa. rı nıçın .a a a~ ... on ?.::". e.nnat 
lılar kadar geni,lik ve tavan yük- e.~er şeldınde goc .. erdıgmı profe -

Mezun baylar diplomalarını al Va p' u re u 1 u k sekliği istemediklerini ve diğer sorden sormuştur. 
dıktan sonra enstrümanlarile bi • hususlarda da miitevazı oldukla · Profesör Kesler, hunun üzeri• 
rer parça çalmıslardır. Kendileri- TÜRK ANONiM ŞiRKETi rını öne süre:-ek lstanbuldaki in • ne yalnız işci ve orta halli kimee-
ne Bay Cemal Reşit refakat et • lıtanbul Acentahğı şaatın ucuza mal olabileceğini söy lerin evleri~den bahsettiğini ve 
mittir. Liman han, Telefonı 22925 ı lemi§tir. bu~ünkü manzara,•ı söylediği ce • 

Bay Hayrullah klarnetle Galata şubesi TeJ: 4:1663 Konferansın sonun.da dinleyi - vabını vermiştir. ProfetiÖr Keıle-
Brahma'm ikinci sonatını, B. Şük- m--------------• cilerden Av. n: Zade Tahsin, pro - rin almanca verdi~i l:llnferansı 

S ı · L R b k' J rabzon }'olu rJ rü arıpmar ı ııe eon os roo fesörün müsaadesini alarak bu oarca parça tlirkccye ceviren zat, 
un ''Veınta,, smı ve bir de fante • GÜNEYSU Vapuru 26 noktaya itiraz etmi,; Türklerin Ö· belki tercüme~e kendisine ait bir 
zisini çalmı§tır. lkinciteşrin SALI saat 20 de tedenberi yüksek tavanlı. bo1 o • :vanlr~hkt:ın doC7muA bir ya!"lıı; an· 

Törenden sonra davetlilere çay RlZEYE kadar. dalı. geni~ ve rah~t ev!e~-;t .. otur - '"'·"'' !/ 1-:.· 1 1·n~b; lece.1=ri söyliy.erek 
ve pasta ikram edilmiıtir. duklarını, basık tavanlı daracık işi tatlıya bağlamıştır . . 



ONE ŞARTLAR/: YAZI YE YONETIM YERi: 
!'ıllık e aylık a a,bk Ayhlı 

Memleketlmlzde 11M) ao 288 110 
lltanbul, A.ııkara caddeat, ( VAKl1 yurdUJ 

Yabaacl 19rlere ı~ 72:1 400 1~ \ l<Sue: 2'3'10 

Posta birliğine J 
1.800 9MJ 

reıeton 1 y &%J l.şlet1: 24379 
glnnlyen yerlere 1'>00 JllC 

TelgT&I adrm: KllHUN latADbuJ 

l'llrk1yenln ber posta merkezlnde H.UKUNa abone yazılır Poata ııutuau No. te ___.,, 
11ıı 1111ııııı1ııııııı1 ıııı111nııııııı11nıııııııı11111ııııııı11111ıııııı1111111ıııııı1111ııı•ııı11111ıııııı1111111ıııı1111111ııırıııı11111ıııııı11111ııı1111ıımııııııı1111ııııııı11ıııııııııı11111ıııııııı111ııııııııı1111ııııııııı111ııııııı11ıııııııııı1111 ıııımıııı 11 ııııııııııııııııııııııııııııııııı111 ııııııııı11111ııııııı 1111 ııııııı 111111ııııııı11111ıı•uı 11111 ıııııııı 1 ııııııııı 1111111ınııı 11111ıııııı 111111ııınıııııı~ 
Siyasal bilgiler okulu satınalma 

komisyonu başkanlığından: Cinai 

Istanbul Müzeıeri Genel Direktörlüğünden: 
Evsafı Miktarı Tahmin Muvakkat ihale günü ve saati 

bedeli teminat 

Okulum~z ~al.ebesi için 200· 2~5 çift ayakkabı açık eksiltme ilL J . 

alınacaktır. Bır çıftın muhammen fıatı 550 muvakkat teminatı 93 li· Elbıse 
radır. Şartnamesini görmek iç1o Yıldızda okul kalemine eksiltmt 

L. Kurut Lira Kurut 
Y elekıiz ve ce- 82 takım 1453 86 109 04 12 - 12 - 935 ıaat 14 dt 

için 4--12-935 perıembe günü saat 15 de Fındıklıda Yükıek mel. Elbise 
ketlerin önü kapalı 

Yelekli ve ce- 20 takım 382 40 28 68 

teplcr muhasebeciliğinde komiıvona müracaat· edılmesi ve eksiltme ketleri n önü açık 
nin saat 17 de biteceği ilan olunu·. (7222) Palto Sivil 53 Adet 

Kasket Siyah Serej 78Adet 
922 
117 

73 
00 

69 
8 

21 
78 

ıstanbuı l:ieledJycsı ılanıarı ı Kumaıından 

Bir metresine 26 kuru .. doğer b;çilen ve kon t t k İstanbul Asarıatika Müzeleri Genel Direktörlüğü merbutu bulunan Müzelerin müıtahd.--
:r '"' • • sel'va uvar ya ı ıs- . . k d 1 lb. 1 . •. • • ~ 

mı talebesi için lazım olan 500 met re yerlı· çama.. 1 k A .k b . ıçın yu ar a yazı ı e ıae, pa to vekaıketler açık eksıltmeye konulmuıtur. lstek.ılerın tartnameJI.~ 
xır ı merı an ezı .. .. . . .. . . iP"'" 

pazarlığa konulmuştur. Nümune ve ıartnamesi lazım .. d .. 1 ..• mek uzere her gun ve ekııltmeye gırmek uzere ıhale günü Tıcaret odasından aldıkları belge ve 
ğ.ünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler 2490 No.lı arttır:: v:r e~ nat makbuz senetleriyle Müzeler Genel Direktörlüğüne müracaat eylemeleri. (743~ 
sıltme kanununda yazılı vesika ve 10 liralık muvakkat teminat mak• 

buz veya mektubiyle beraber 2/1 incikinun 935 Pazartesi günü saat ı ••tanbul Harici Askeri ıı 100 Ton tasfiye edi miş Avı up• 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. Kıtaatı lllnlar1 v 

(7238) Ordu sıhhi ihtiyacı için 32 ka- pamugu. , 
Hepsine 130 lira değer biçiien Zincirlikuyuda Şi,li mahalle- lem iap~nciy~rı alet ve kimya~a-IAskeri fabrikalar u. müdürlüg" ündeOi 

sinde Büyükdere caddesindeki Dumlupınar Şehir yatı mektebi bah- ne makınelerı kapalı zarf usuhy- . w• • • • ., ~ 
çeainde bulunan eski limonluk de mirleri ve duvar taşları sökülerek le satın alınacaktır. Hepsine hiçi- Şartnamesınde degıtıklık ya ı:ılan ve tahmın edı~en f; 
satılması (bu ameliye dolayııiyle hasıl olacak hasarın tamiri yaptı- len eder 25000 liradır. Muvakkat 45000 lira olan yukarda miktarı ve cinai yazılı malzeme Aık~ 
rılmak) açık eksiltmeye konulmuı tur. Şartnamesi levazım müdürlü- teminatı 187S liradır. Evsaf ve rikalar Umum .m.üdürlüğü Satınal ma komisyonunca 9 - ~ ~ 
ğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 975 .kuruıluk muvakkat tartnameaini almak ve görmek nun - 936 tarıhınde Perıembe gü ı:ü saat 15 de kapalı zarf ıle fi' 
teminat makbuz veya mektubiyle beraber 2/1 incikinun 935 Pazar- üzere bedelsiz olarak M. M. V. e.d!lecekt~r. Ş~tname iki lira 2~ ku ruf mukabili~de kom~syon~,o.; 
tesi günü saat 15 de Daimi encümende bulunrr.alıdır. (1.) (7167) Satmalma komisyonundan alınır. ,nlır. Talıplerın muvakkat temınat olan 3375 lırayı havı teklıf. fi 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa- tupla~ın~ ~ezkiir günde saat 14 e kadar komisyona v~mıel~ ,,
yılı kanununda gösterilen vesa• kendılennın de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelermdelri iKTiSAT VEKALETi: iÇ TiCARET UMUM MlJDlJRLlJClJNDEN: 

Türkiye~e ~~a~gın, Ha::3t,. Kaza ve Nakliyat Sigorta işlerile çalışmak ü _ 
zere kanunı hukumler daıresınde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bu • 
lunan Anadolu Türle Anonim sigorta şirketi bu kere müracaatla Umum ls
tan~ul !31i acentalığına şirket namına yangın, hayat, kaza ve nakliyat sigor
ta ışlenle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün mahke • 
~elerde müddei, müddealeyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak 
uze.re. Js~~nbul Gala tada Ünyon hanın da Şark Kontuvarı Türk Limitet ~ir • 
kc~ını tayı~ eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesı hakkındaki .25 Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine müvafık 
görülmüş olmakla ilan olunur. 

Denizcilere ve gemicilere ilan. 
Tahlisiye genel direktörlüğünden 

Marmara Hayırsızadasl' feneri yanında bir adet Tifon sistemin
de sis düdüğü tesis edilmittir. Bu mevkiin coğrafi vaziyeti. 

Arzı = 40° "38,, 40" Şimali 

ikle teminat ve teklif mektupla- ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (7344) 

riyle birlikte belli gün ve saatten -------------------------
en az bir ıaat evvel Ankarada M. k '' 
M. v. Satınalma komisyonuna Jandarma genel lcomutanlığı An ,,, 
gelmeleri. ihalesi 30 - 11 - 93S ., 
Cumartesi günü saat 10,5 dadır. Satınalma komısyon Undan: 

.(33S) .(6285) 1 Eld k. f ·· ~· 1 k 710J - ..il 
4 • • - e ı evıa ve ornegıne uygun o ara m~tre ~ 

Ordu sıhhi ihtiyacı için 300 bin luk, ve 21411 metre kıtlık elbise ltumaıı kapalı zarf uıuliyle 
adet pamuman paketi kapalı meye konulmuttur. ...,;, 
zarfla atm a1maealmr. Seherine 2 - Bir metre Jta.,utlak kumaıa<>265 kurut bedel tahnrid ~ 
biçilen kıymet 35 kurut muvakkat ilk teminatı 1411 lira 13 kuruttan iba.ı:ettir. Şartnamesi patatıl-;wi 
teminatı 6500 liradır. ihalesi 3 - Bir metre kıtlık elbise kumatına 245 kurut fiat bi9""". ı 
28 _ 1 ı _ 935 Perıembe günü llk teminatı 3872 lira 85 kuruı ve şartname bedeli 263 kuruttut'• ~ 

5 
4 - Kaputluğa ait kapalı zarf eksiltmesi 5 - 12 -935 P~ 

saat li4, dadır. I" 
istekliler evsaf ve tartnameai- be günü saat ıs te, elbiıeliğe ait eksiltme 6 - 12 - 935 c~ 

Tulü = 27° "29 1/2,, Şarki griniçtendir. 

Düdük sisli havalarda sekiz deniz milinde iıitilmek 
dakikada üç seda verecek yani. 

ni almak ve görmek üzere 525 saat lS de Komutanlık kurağlndaki komisyonda yapılacaktır. f1 
kurut mukabilinde M. M. v. Sa• 5 - istekliler fartnameyi her gün komisyondan alabilirlet..-1' 

üzere her tınalma komisyonundan alınabi- ıiltmeye girmek için kanun ve ıartnamede yazılı belgeler içind~.ı ~ 
lir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 nacak teklif mektuplarını eksiltme vakti!1den en az bir saat e'fVP 

Seda Sükiit Seda Sükut Seda Sükiit. 
sayılı kanunda gösterilen vesaik- misyona vermi• olmaları. (3382) (72~ 

4 + 6 +. 4 +. 6 4 + 36=60 
le teminat ve teklif mektuplariyle 
birlikte belli gün ve saatinden 

~Iacaktır. 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. 

" T~ıiaatın 10-12 - 935 tarihinden itibaren faaliyete baılıya- Sabnalma komisyonuna gelmele-
cagı alakadaranın malUnıu olmak üzere ilan olunur. (7470) ri. (337) '(6286) 

Türk Hava Kul"umu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi · 

zengin etm~ştir. 
2. ci keşide 11 1. ci Kanun 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 30.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

rerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 

M.K.N. 

lstanbul G. satış komisyonu 
· başkanlığından: 

Ağırlığı Kıymeti Cinai efya 

r= Dün ve Yarın 
üme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

1 o kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıin Ahmet Reıit 
32 Ariı'.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 K.tdm ve Sc ~alizm Sabiha 

35 Demokrit 
36 Dinler ,:rarihi 
37 Filozofi ve aan'at 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

Zekeriya 
Haydar Rif 
Hilmi Ömer 
Suud Ketnal 

Ağaoğlu 

Haydar Rifat 
Cemil ~na 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
latanbul • Ankara caddeıi 

İstanbul Milli Em:ak Müdürlüğünden:. ~ 
Cinı ve mevkii Senelik ftfiid 

Sultanahmette lstanbul Tapu Müdüriyeti bina~ 
ıı içinde alt katta merdiven altındaki pul saht kiıeıi: 

Sultanahmette: Divanyolu ca ddeıinde Sıhhiye 

•müzesi altındaki eıki 146 yeni 140 No.lı dükkan 

Tophanede Topçular caddesinde 349 359 No.lı 
dükki.n: 

Küçükçekmece gölü ve demir yolu ker.,,rında 

Halkalı Ziraat mektebine ait arazi içindeki Tat oca-

kirası 

Lira 

1215 

96 

168 11'i ,.ı 

ğı ''Krokisi ile ıartnameıi Milli Em lak Müdüriyetinde 1 
görülecektir.,,: 100 Oç f1 

Kapalı çartı civarında Bayezit mahallesinin . yıl 
Çadırcılar caddesinde 90 No.lı dükkan: 74 Sır fi 

Yukarda cinı ve mevkileri ya zıh yerler hizalarındaki ~udd~ 
kiralar üzerinden açık arttırma u su!iyle kiraya verilecektır. Is·-~ 
lerin ve ıeraiti öğrenmek iıtiyenlerin 5 - 12 - 935 Per!enıbe ~
saat on dörtte yüzde 7,5 niıbetinde pey akçeleriyle müracaatlal'I)· 

~~~~~~~~~~~~~~ 
Siyasal bilgiler okulu satınalma 

K.G. L. K. 
490 1.400 66.50 Altın emlahından Fikzatör. Dr. Hafız Cemal komisyonu başkanlığından: 

Bez kova ve ağaç maıa. DalıUiye mütehassısı Okulumuz talebesi için 210 22S takım elbise açık ekıil~: 1985 107. 173.20 
1986 33.700 38040 İıpirtoıuz eıanı. Pazardan batka günlerde ıa· ıuliyle diktirilecektir. Bir takımın muhammen fiatı 11 lira 111

11 lddp 
ipek entari, yüzü İpek hırka. at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanbul teminatı 18i liradır. isteklilerin teraitini öğrenmek için 1'•._ tr 1981 6.850 493.20 

Divanyolundaki (118) numaralı Okul kalemine ve eksiltmeye girı• ek için ~12-935 ~ f.1r 
Yukarda yazılı e§yaya istekli çıkmadığından 26 - 11 - 935 huıuıi kabinesinde hastalarım nü saat 14 de Fındıklıda Yüksek Mektepler muhaaebecilifİlld~,, 

G. saat 14 de Satı§ Komisyonunca ihaleleri yapılacaktır. kabul eder. misyona müracaatları. Ve ekıilbre nin ıaat 16 da biteceli il&ll -} 

~~i~~~~~mız~cib~u~p~~m~~~~~~i ~Q~h~ff ~~d~========================~=~( ~ buçuk pey akçelerini gösterir mak buk vesair evrakiyle kanunen 22396, yazlık telefonu Kandilli ~~ 
muayyen zamanda komiı ona elmeleri ilan olunur. 23)~~~.:ıAJt-J-.&......:...AG'---~----~-~ı..:.ı..;-.~ır.u.dXC...__~-----_..,.------_..._....._....,.a&ı~-ı.m 


