
o ısı Her Yerde 100 Para o ÇlNDE SARI NEHiR TAŞTI 
Şankay,18 (A.A.) Gazeteler, fMlllOf 

Yll ..... 
8474 
414 

o 

PAZAR 
t• 

*'-! 
Kanun 
tn• 
o 

n nehrin tqarak Honan ve Ho 
hududundaki aedleri yıktığını 
yorlar. 55 köy su altındadır .. 
~k kimseler boğulmuştuİ'. Bin 
ce kimse evlerini terketmigledir. 

AIJDanya müstemlekelerini istiyece 
ltalya Cene·vrede Propaganda Nazırı Göbels ita/gaga 
sulh yolu arıyor lıak oer-igor ve digor ki: 
111fitizler iki aglık bir Müstemlekelerimizi iste- dlR·~ 
~areke teklif etmek k •• ) kt• ' 

11a 1;1c~inde yece gun ge ece ır. 
dra bq meaele11ne dair Patis ve Lon
Qfk~ celen haberlerde birdenbire 
11 .. c _ ~ - renp baılaınııtır. İtalya ile 
~tan arasında muvakkat bir ıulh 

•OtareL ih' ' llllJor. ae timallerinden bahsolu • 

llA~~ur ld ildncilrinunun yirmi . 
~ ~ )'Ulll Cenevrede Milletlf'r 
1r..1_:1'eti konseyi toplanacaktır. Bu 
~e İftirak etmek üzere İtalyan 
~Baron Aloizi'nin gideceği an 
..... • P'akat bundan daha mühiır 
~ bir cihet vardır. Bu da Baron Alo
--Wıt benı P'ranaıs Baıvekili Lava!. 
n de inıilis hariciye nazın Edetı ile 
ft ~efldir. Fransız gueteleri bu de· 
~ln hWrOmet reisi M uuolininin 
lreııctı . 4loilryi Cenevreye gönderirken 
lal eh SiJlte .ıenlt bir 1allbiyet verec.eği
liııi . eınmiyetle kaydediyorlar. Muıao
(1 > rua bUyuJı fqiıt meclisi içtimamı 
ilert ...._. tülr etmit olmuı bundan 
.._. geUyonnUf. Halbuki bu meclis ı -
~ktrklıaunun 08) inci günü topla • 
l'Oıı • Tebtr kararından mabat Ba • 
ıı.... ~ Ccnenede ahvaHa lca • 
!.....!_ r: hareket ederek ve tn~. 
~ evlet •damları ile ıanııerek 

441httn Romaya bildlrltmesine im • · 

••• 

Böyle tal~pleri dünya hoş görmeli 
çünkü bir gün bomba ateş alacakbr! 

Yaltonla: ~m fNflcalnl ,,, ........ irin '°""""" Rranlar. Aı+ 
da: Yeıai ptdrUı ,_. linW oe r....ı el6üai1'e 

• - J :CYamı 4 UncU sayfada)_ 

Fransada kabine buhranının filen 
başladığını ileri sürenler var 



ltalgan - Habeş harbi 

Dorya muharebesinin neticeleri 
Etten ~eygirle, çelik beygir arasında 

heyecanlı bir mübareze 
Dolo Şimali Garbisinde ayın 12 •inJe baılıyan ve Jört eün 

aüren Genale Dorya mulaarebuinin netice•i laalılnnda Habq 
membalarıntlan malumat welmemiıtir. Bununla beraber mulaa
r•b•yi ltalyanların lıazanJılılaruula ıüphc lıalmam11tır. Bu mu
laarebe Şarlıi AlrikaJa ıimJiye kaJar vulrubulan muharebele
rin.,. M•ntmiyetlisülir. Ofrerwlilılerimize •ire ,,.,., ... ,U 
ıitl'etli 11• lıanlı olmuıtıır. Htıhıler, ltolyanltırl• tları,.,,. 6o
fattuler. En nilaqet ltol1fll' pi1fll/ai Ue birlllıt• Uerll,.,. .,. 
H-., malıauemetinln lnrılmauta P'lı yartlurn ol"1t IMlılann 
ve hro ordusu Ue 6irlilıte malterel>e etlen tan-relerin,._,,.. 
lan hrıuınJa fdıillMfe m•lı•r ol,,..,ıarJır. 

Hu., ıüuaril•ri Ue ltalya tanlılarının t111.ııw Wlnrula 
uerllen talıUat ~olı dUıleate ,,,,.,..,,.,. ltlıl,en rrmNllMlyeti 
mollribt, relilıten benirln .,, ... hnire .., • ...,,,,,, 

Hflht maflii6iyeti fip1-U aftnlar. lrtMJtH •irrolı tel• 
lllltan 6cırfh .Uıla ve cepluın• altlılıları l,..Ub 1Cer17a ma.tem
lehei ile irlibatlara güçlqmiftir. 

Bflltllnla 6eraber Rcu Dntanın mafliilll~ Ho6.,ler lgin 
tamir hhl elme% bir lelalı•t M)'ılmaz. H-.,ıer lıananla ı.leri 
~ tl.,UlerJir. Hatt• Sonwıli ceplt..ınln mlitl.J .... tltı, 
.._,, 6lr ...,.,,eve kölıiimlen ......,mlf ılefiltllr. 

Dorye ınrıvallıüıiyetintlen •nra Genn Crayanl ortla
ıanan fimol• tlofnı altı yü lıllom.tre uNlıtalıl AtliMıWcı iatl
hmefintle Uerlemeğe clevam etmai miimlıiin tlefUtlir. B61'• 
yapllfı ı.Wlnle ltalyan Somflli.ini Harar oe Clellıa n11ntalıa-
11ndalıi Hahf ortlalarının iatila.tncıı terltetmlf olur. 

Genertıl Crayanlnln 6a mıır>allaltl,.tirwl•n •onrtı Dola 
rrnntalıaıntla R• Daltı1fl h,,. u,U 6lr Ntir lıauueti 6cNJıa. 
ralı aq lıuooetlerlnl Nf t:enaA• Corolal luıuoli.ine ntılılef. 
muini H s..-.,.. illiJıemetinıle Cl6.tl - Atl'-"aba fim•rttli
leriıte ,.,,. ,.,.,.,..,. ...... ". ,.,.,, ayetle malat.,,..J 
S(lrllr. 

Bizce Dorya muharebesi htl netice clejiltlir. SaJeee SomalC 
eeph.incie oltlalıfa miilüm lalıtd nNOSİİ bir ltalyan rnaualla
lıi,etiılir. lıalyanlrmn ba mııoallalıiyetten ne dereceye lıatlar 
i•tilatle etlecelılerini valrayi wöıtnecektir. 8. O. • 

E TP F ~ -- as u ıa aı 

Yabancı Posta 
Musolini aleglıine j 
radyo{ onik propa
ganda hücumu 

Franoada (La Lique da droit de 
l'homme), yani (insanlık hukuku ce -
miyeti) iıminde bir teıekkül vardır. Bü 
yük Fransız lhtilllinin bir e1eri olarak 
tellkki edilen bu cemiyet son cünler -
de Cenevrede Milletler Sosyetine mü -
racaat etmiı, İtalya hükumet reiıi Mus
aolini aleyhinde radyofonik bir propa -
ıanda hücumu yapılmumı teklif eyle
mittir. (insanlık Hukuku Cemiyeti) nin 
bu t eklifi Cenevrede kabul ediline her 
&ün bir fpikcr bir mikrofon önüne ge
çerek Jtalyan milletine fÖyle hitap e -
decektir: 

"- E,. ltalyan milleti, ıizi aidatı • 
yarlar. Hakikati dial.,.miz!,, 

Bu hitaptan sonra Milletler cemiye
ti kararma muhalif olaralr docu Afri • 
kaaında harp il&n etmit olan ltalyan 
hükumetinin hareketleri tenkit oluna • 
caktrr. 

Habeşlerin şimdiye 
kadar aldıkları 
tanklar 

Habqlerin İtalyanlardan aldıkları 
tankların yekünu timdi ye kadar ( 24) 
olmuıtur, Bunlardan yalnız bir taaeni 
kullanılamaz haldedir. Yirmi tiçü 11 • 

pasailamdır. Habet imparatoru bunla
nn kullanılmaaını Habq aakerlerine öğ 
retmek ve bu ıuretle bir Habet tank 
bölüğü vücude cetirınek fikrindedir. 

f Lehistanda general Pilıudslri'nin 
ölümünden sonra seçilen Cumurrreisi 
umumi af ilin etmifti. Bu af kararının 
ilanından ıonra Lehiıtanda birdenbire 
hırsızlık ve tecavüz cürümleri artmıı -
tır. 

§ Çinliler Avrupalılara aon cünlerde 
kmnağa batlamııtrr. Hiddetlerlnin ıe -
bebi Avrupahlann Habqiatan harbi ile 
nıeuuı olduktan halde Çin ile Japon -
ya araarnda hiç ebik olmıyan muhare · 
belere alakadar olmamalarıdır. 

§ Almanyada artık güzellik kraliçCJi 

Ç • I I be • / ıeçilmeıi ldetl brrakılmıttır. Bunun 
ın aıe sı nası yerine bu sene ev kraliçesi ıeçilmittir. 

gininecek? tapanyada böyle ev kraliçesi intihabma 
:1 baflanmııtır. 

Çinde Kouantounc eyaletinde ma - ------------
halli hOkOmet mektep talebelerinin U -
nüormaJan hakkında mühim kararlar 
•ennlftlr: 

1 - Mektep talebelerinin, im •e er
kek, umumiyetle elbiHleri yerli lnımat
tan olacaktır. 

2 - Kıs talebe lıerbanrl bir sebeple 

oluraa olsun ıiyah, kırmızı boya, yahut 
pudra kullanmıyacaktır. 

3 - Erkek talebe her cün traı ola -
caklardır. 

Bu kararları muhalif hareket eden 
ku ve erkek talebeler hakkında ağır ce 
zalar verilecektir. 

Lindbergın çocuğu diriliyor mu ? 
Ne.,.k, 11 (A.A.) - Akran 

.-larl polW, Wr lraclmm iftutı ü
_._, LinAerı'iD plman otlu 
......... ,,...aMrço· 
ı4w t.ılb a-lnde tetkikat 
N rütadtr. Her ildimale kartı 
.... çomla tmdf etmittir. Bu 
çocuk, Dolsen i•inıde bir kam • 

yon ıoförünün yanında balun • 
makta idi. Kadmm ifadeaine ıö
re, Dolıen'in iki yıl önce &len ka-

r111, zehirlenmit olan Violet Şar· 
ıeı'in ıayet iyi dolllı idi. Dolsen 
de ba çocuiun hakikaten kendi 
çocuğu olduiunda bazı ıüpheler 
de bulunmuflur. 

lngiliz Kralı jor; afır hasta 
Oksijon verilen Kral dün birkaç saat sakin uyumuşsada 

akşama doğru sıhhi vaziyeti endişe uyandırmıştır 
Londra, 18 (A.A.) - Dün ak-ı 

tam netredilen bir teblii, lnıilte
re kralmın brontitten ve kalp za 
yiflilinden rahataız olduğunu bil. ' 
dirmektedir. Kralm Aihk vazi • 
yeti biraz endite uyandırmaktadır. 

Londra, 18 (A.A.) - Deyli 
Telgraf gazetesinin Sandringham 
den bildirdiğine göre kralın ııhhi 
vaziyeti, geceleyin fenalatmııtır. 
Doktor Davaon ile kralın huıuıi 
doktoru Sir Stanley Hewett ge -
ceyi kralın yanmda ıeçirmitlerdir. 
Doktorlar, krala okıijeh tedaviı! 
yapmıya karar vermitlerdir. 

Bundan daha eYVel Sandring
hamdan ıelen bir haber iıe kralm 
odumda, rahatça uyku uyumak-. 
ta olduiunu bildirmekte idi. Kıa
li~, veliaht,· kralın ikinci oğlu ve 
prenseı Eliıabeth ile Margaret • 
Rose Arayda kralın yanmdadır -
lar. Doktor, kralm sıhhati hakkm· 
da ufak bazı endiıeler göıtermİ§• 

V enizelistle 
re ateş! 

Bir kiıi öldü; bir kaç 
kiti yaralandı 

Atina, 18 (Hususi) - Venize
list p~rtisi ~uıün Atinad,,~limpi
ya tİyabeMmda büyük bir toplan-
tı yapmıt, Söfuliı ve Gonaw bi -
rer nltuk söylemiılerdir. Her •ki 
hatip fırkaların barıtma siyaAsı 
lehin.de .az ı&,.lemitlerdir. 

Toplantıda bulunanlar tiyatro· 
dan çıkıp dağılırlarken Kondilis 
taraftarlanndan bazıları civarda
ki bir binadan atq etmiılerdir. 
Bir ki,i ölmii!tür. Birkaç kiti de 
yaralanmııtır. 

Kipling 
Bu meşhur Jngiliz 

ıairi öldü 
Londra, 18 (A.A.) - Rud • 

yard Kiplinı, dün ıece Midleıeka 
haıtabanelerinin birinde ölmüı -
tür. 

Ölümüne ıebep olan buhran 
pazarteıi ıeceai vaki olmut ve er
tesi aabah, hastanın mideıinde a· 
meli,at yapmak lazım ıelmittir. 

Mide ülserinden muztarib bu
lunan Kiplina, 45 aaaUenberidir 
hemen tunamiyle bitkin bir hal
de idi ye arada sırada, kıA bir 
müddet için, kendine ıelebiliyor
du. 

lngiliz ve Yunan 
Donanmaları •üıterek 
maatvra yapacaklar•ıı 

Atinadan Romaya, ve oradan 
yabancı fUetelere Yeril• haber
lere ıire, Sellnik açıldarmda ln-
ıilis ve Y aaaa deniz kunetleri, 
bazı harekltta buluucaklarmq. 
Bu harekata müıterek ve ıenit 
mikyaıta manevra iımini de ver
mek kabildir. Bu harekata Balkan 
antantına dahil diler devlet deniz 
kuvvetleri de ittirak edecekmiı . 

Bundan batka 16 lkincikinun 

tir. Bu haber, bütün lnıiliz telsiz 
iıtaıyonlan ile bildirilmittir. 

lnıiliz kralı ikinci Georıes, 
1935 haziranında 70 inci yıldönü
münü kutlamıştı. 

Londra, 18 (A.A.) - Doktor 
Lord Davaon ile Sir Vilyams, dün 
ak§am, İngiltere kralına okıijcn 
vermiJlerdir. 

Doktor Davıon, üçüncü bir he
kimle beraber, ge::eyi Sandring • 
ham sarayında geçirmi,tir. 

Deyli Telgraf m yazdığına gö
re bronıit vak'alannda okıijen 

verilmesi bilhaua yaşlı hastalar
da ırk sık görülen nefes alma l'ÜÇ• I 
lüklerine kartı ihtiyat bir tedbir
den batka bir feY ifade etmez. 

Veliahd, dün alelicele Sand • 
ringhun ıarayma ıitmittir. Kra • 
lın öteki oilu Dük d'Y ork' da ora
dadır. 

Londra, 18 (A.A.) - Kalp 
haıtalıklan mütehuaııı Sir Mo -

Iranda 
Kadınlar çarşafla
rını çıkarıyorlar 

Tahran, 18 (A.A.) - Pars ajanaı 

bildiriyor: 
Kadınlar aratın da eski kıyafet ve ya

Jayııtan kurtulma yolunda baılıyan ha
reket l'iln g~tikge inldpf etmekte ve 
her tarafta büyük muvaffakiyet aör • 
mektedir. Gerek Tahranda, ıerek vili· 
yetlerde, muhtelif Içtimat ırnrflar ara -
sında yapılan toplantı ve eğlencelere 

davetliler aitelerile birlikte iştirak et • 
mekte ve kadınlar buralara çartaf ye -
rine medeni kıyafetle gelmektedir. 

Kadınların medeni kıyafet ve yap -
yıfl ıeçmelerinde görülen bu terakki 
ve sür'at ıöz önüne ahmrsa kadınların 
yakın bir istikbalde eıki kıyafetlerin • 
den hiç bir eıu kalmıyacaktır. 

Bulgaristanda 

Eski Ziraat Bakanı ve 
adamları tevkif edildi 

Pariı, 18 (A.A.) - Stavi•ki 
at bakanı ve köylü partisinin saf 
cenah ıef i Giçef, ıon günler zar
fında bir beyanname dağrtmıt ve 
bu beyannamede "KinunuAnidr 
muvafık bir vaziyetin ihyasını,, v~ 

milletin itimadını haiz bir hüku -
metin it batına ıelmeıini iıtemit
tir. 

Siyaıl poliı, Giçef'in evinde a
rqbrmalar yapmıı ve kendiıi po
liı direktarlüiüne çajrılmııtrr. 

lıticnbı deftlll etmektedir. 
Yakında teYkifine intizar eclili1or. 
Villyetlerde Giçef'in partizanla 
madan bir çoiu daha ıimdiden 
tnkif olunmuıtur. 

tarihli Zairapta çıkan Nocloati 
pseteainin Londradan aldıiı bir 
teltrafa alre de, Japonların deniz 
konferanamı terketmeleri lnıilte
re ile Sovyet Rusya arumdaki 
askeri baiları kunetlendirmittir. 

Ayrıca lnıiltere Akdenizde bir 
ltalyan hücumuna kartı Türkiye -
den de yardım temin etmi,tir Bu 
ıuretle lnıiltere, Ruıya, Türki)'t" 
bağlanmıt oluyormuf. 

riı Kaıidi, Sandringh&111 aarayd 
çaiırrlmıf br. 

Bu aktom 7,15 de kralın .... 
vaziyetinde hiç bir defitildik ,Jr 
tur. 

Londra, 18 (A.A.) - Saat 
15,30 r!a neşredilen saflık rapo,.. 
kralm bir kaç Hat sakin uyu .... 
nu, kalbin zayifliği ve kan da. • 
meıinin intizamıızlıiı biraz arttı
ğını ve bu yüzden az çok endi .. 
hasıl olduğunu bildirmektedir. 

ATATORK KRALA AFiYET 
TEMENNiSiNDE BULUNDU 

nkara, 18 (A.A.) - lnıilt_. 
kralı S. M. Jorjun butalığını ı.. 
her alan Cumur batkanı Atatüd 
bugün bir telgraf göndererek kr9' 
la iadei afiyet temennisinde bu • 
lunmu9tur. 

Berlin, 18 (A.A.) - B. Hitit' 
lngiliz kr&brun hutabiı dolayı • 
ıile, çabuk iyi)ef1Deıini temd 
eden bir telgraf çekmiftir. · 

Staviski 
davasında 

4 d;rektör 1 G~neral, 2 
mebuı hepse mahhüm 

Pari ı, 18 (A.A.) - Stavlsld 
davası bitmit, mahkeme hükn: ... aı 
verm=ttir. Bayonne kredi lliini 
ıipal Jirektörü Tieetier tecH " 
kürek cezasına, 

Bayonne belediye reisi ve sa~ 
lav Garat iki sene hapse, faİP 

müıterek olmak ve resmi enalst 
tahrif etmekle müttehem balan-' 
Hayotte yedi sene nefi cezaam•. 

Bayonne kredi milniıipali md' 
ham mini Cohen bet ıene nefi c' • 
zaıına, 

Credit D'orreanı'ın eski dir# 
törü Oeıbrostes bet ıene nefi 
zuına ıiıorta kumpanyalan dl"' 
relctCSrü Guebin bet sene nefi c• 
zasına, tahrif edilmiı resmi .,.,.. 

kıkullanmakla mattehem bulWI"~ 
eıki General Bardi de Fourtou WI' 

sene hapae, 
. Faili mütterek olmak ve r 

evrakı tahrif etmekle mütt~ 
bulunan Hatot iki sene hapse. 

Pariı mebusu Gaaton 801111• ' 
ure bir ıene hapse mahkGm ol ' 
muıtudır. 

Deniz konferansının 
tcbliğı 

Londra, 18 (A.A.) - ~ 
' konferanaınm dünkü toplantı.".._.. 

nı müteakip netredilen bildlrllP'"" 
ezcümle denili1or ki: 

"Komite, deıuz inf&&l pro ti: 
lannm iincedea bildirilme8~. ~ 
karftlıkh mal&mat ahmp yeti~ 
ıi hakkında bir ıiıtem ka~ 
ileri ıüren Fransız, lnıiliz ye ')

1 
yan tekliflerini tetkike deyadl llf;ı 

mittir. Neticede, bu--~~ 
meııul olmak üzere bir tali~:, 
komite teıkiline karar Y~ 



l. Tetkikler 1 
~krnek işi üzerinde 

bir istatistik 
B~ed' . b . Tehlikeli yol ''Ek ıyenın u ay neıredılen 

bd onoınik istatistikler bülteni,, K d k .. H d h 
e elonek mevzu tr f d a ı oy - ay eı pa~a rı -tu ı_ u e a ın a u- ? 
n oir Yazı netredilmiıtir. hmı niçin düzeltilmiyor 

ı:a. ~u Yazıya göre, ıon on ıene İki ay evvel 1stanbulda büyük 

19; ında ekmeği en pahalı olarak bir lodos fırtınası olmuştu. Bu frr
ne ? senesinde yemi1iz ki, 0 se- tm .. ada. b!r çok y~rle.r hasa:a uğra-

nın yıllık vasati fiyatı 18 34 ku- drgı gı~ı Kadı~oy ıskelesı ve ya· 
lııttur. En u 1 

1 nındakı rıhtım ıle beraber Kadr -
933 . cuz 0 arak da ekmek köyle Haydarpaşa arasındaki sa~ 

ıenesınde t 1 t · 
0 . sa 1 mıı ır. hil yolu bozulmuştu. Az hır za • 

hı senenın vaıatisi 7,75 kuruş- rnan içinde iskele ile yanmdakj 
bır· .. ~35 senesinin ilk ayında ek- nhtm1 yapıldı. Fakat Kadrköyle 
ta. egın kilosu dokuz kurut on pa- Haldarpaş~ ara~ı~~aki sahil yo. • 

dan, Niıan ve Mayıs ayla d lunun denıze dokulen kısmı bır 
dokuz kuru t 1 . . . rın a türlü yapılamadr ! Halbuki Kadı
dört kt: f an, kıncıtetrınde on köy iskele$i yanındaki rıhtımın 

9 ruftan aatılmııtır. bozuklukları bir müddet tehir e· 
do 35 •enesinde ekmek, 85 gün dilebilirdi. 
d kuz kurut on paradan, 84 giin Bir araba geçemiyecek hale 
ltokuı kuru§tan, 14 gün 14 l<Uruş- gelen sahil yolu is~ . her gün bir 

n,. 12 gün on buçuk kuru tan. kazay.~ sebep. olabılır. Bm·adan 
hd1 Riin 12 50 . .. ş : her gun ve bılhas.c;a gece araba 
tii ' ' yedı gun 12, yedı içinde gecenler tehlike ile kar~ı · n 11 s soı .. ıo k ~ -x 
~- ' , gun uruş otuz }aşmaktadır. Acaba bu tehlike gö-
42 t-"~•n, yedi gün 10 kuruttan. rünmek iç~n rn·utlaka bir kaç ara· 
ıo l'Un 11 kuruıtan, otuz beş giin barım demze yuvarlanmasını bek-

,5() kuruıı.tan 28 gün ıo kuru' lemek mi lazım gelecektir? Oh ~ ' ~ 

İ''-dan aatılmııtır. V 
bı •tatiatiklerin sonunda ekmek apurdan çıkarken öldü 
t.~les.j etrafınds §öyle bir mü- Dün !zmirden gelip Galata 
~ Yiiriitülüyor: rıhtımına yanaşan va'purdan yo 1-

)i . Belediyemiz ekmeğin beı1e r cular cıkarken bunfardan birinin 
L .. ~ Vaziyetlerini tayin ederken ansızrn düşüp öldüğü görülmüş -
.. ,el ı tür. Yapılan tahkikatta bu zatm 

•ffd" ay <ırımızda umumiyetle te - eski tenifatcılardan Bay Ahmet 
"' er/ı'le 1 al ·· ·· ·· ~ ~ d d ..J tef . n ıaH arı goz onune Muhtar olduğu, Ay m a oturuu-

d 
1
""'

1
• ve mümkün olduğu ka- ğu, orada hastalanarak kendisini 

Qr her • b "el k l t 1. 1 
11 • nevı ug aylarımızın sari tedavi ettirme· üzere s anıma 
.,_' .. ••tihlakinin teminini clüfÜn· geldiği anlaşılmıştır. Bay Ahmet 

"llftiir. Muhtarın cesedi Cerrahpaşa has-
Belec/ı"yenı'n tanesine götüriilmüştür. Cenazesi 

bu hareket tarzı d d k 1 f~ ilti ı ayday t • • • bup:ün sa.at on bir e ora an · a -
/./ ı emın etmııtır: dırılacaktır. 

b .. '' hangi bir nevi buğdaya ·---•11••11•m·---·111•-1"'"'"--
'lt'ı":f.' k~dmmaclığı için liatlercle hesap ederken kağıdın iıtihıal 
li~in ~~ndan dolayı bir yükıe- unıurlarını nazarı dikkate alama
rıev: :"~ne .geçilmif, lstanbul her yı:z. Fakat CloğruClait doğruya pi · 
l'tı 1 

h ll~dayların •atıldığı bir pi- yasadaki kağıt liatlerini tahkik 
;; alıne gelmiştir. eder ve bunu hesabımıza esas tıı-

t alhırnızın iyi beslenmesi nok- tarız. 
a':;;"'darı belediyece aranılan va - Un buğdaydan çıknn bir mad
'brırQr~ haiz her nevi buğday lıtan- ele olduğuna göre, hiç ıüpheıiz 
b·r1·Pt}'CU:aaın:la alım ve satıma ta- buğday piyaaaı;ını takip eder Fa -
~~ ~r. Bazı nevi buğdaylarımız, kat bu takip keyliyeti günü gü 

ı:~rn aradığımız haasaları daha nüne o!m~:. Tesirini biraz: betaei
" :·aıiyle haizdirler. Bunlardan le gösterir. 
•('fQrı l 
) .J tın czr daha ince, daha be - Buğdayda devamlı ~ıkış ve ya-
Qı1:1ır B kal' I k "" itil · u • rte ar t bugdayın hut iniş olduğu zaman un fiatin 

lıa Otu barına 20 - 25 para fark de de bir çı~ıj ve ini§ görülür. Bu 
lq~lıfı gibi ayni fark bu buğday- gibi hadiselerde muhakemeleri -
kq an çıkarılan unlarda da gözü· miz, ekseriya bir taraflı oluyor t, 

~ ÇıkQrdıkları ekmeğin mühim 
1"1ın t b' >ır:Q ~. a .akarların tavassutla -

(10 .. "1uracaat etmeden doğrudan 
f,,.:rrllya miistehliklere ıatabilen 

111cıla • b ..,, ı, r nuı eten ı>ahalı olan 
fqu• eıleyici ha&ıaları belediyenin 

ıttt ett. ~ • 
lliilt 'ıs' mutavauıt huduttan 
t'ılt •e~ bulunan bu unları i§lerler 
~,.:~ • ıkları ekmek, belediyenin 
1'( .. ~~ıne •arlık kalan ve bu çejfni-

" llat·· d ~ 

ve buğdayda bir tenezzül olcluğu 
gün derlıal antla ela ayni tenezzü
lü ilfliyoruz. Ha~btıki her hadise -
nin ~ksi şekilde tecellisi vardır. 
Buğdayda arızi temevvüc!er un 
piyaıasına tesir etmez ve bı:ğday 
yükseldiği hal.de un liati yiikacl -
mez. Eğer bitaraf bir mukayese 
yapmak istiyorsak uzun bir clev -
renin fiyat temevvüclerini göz Ö· 

önüne getirmek ve bundan ıonra 
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lt~ONOMi 

Terkos şebrla ea 
temiz saya olmaştar 
Adalara 

• • 
ışı 

ve Bakırköye 
halledilmek 

su vermek 
•• uz ere 

Sigortacılar 
iskonto usulünü 
kaldırdılar 
Sigorta prodektörleri birli.ği 

dün Türkiye hanmda toplanarnk 
bazı kararlar vermişlerdir. Umu -
mı heyet toplantısını başkan Mu~ 
tnfa Rifat açmış, bun?an. s?nrn B. 
Malik başkanlığa seçılmıştır. Top 
lantıda slgortactlar birliğinin ge -
çen sene ·kaldırdığı iskonto usulü 

Yeni Yunan 
elçisi bugün 
geliyor 
YunaniEtan Dış bakanlığı ge · . -

nel sekretePliğinc ~cçilen Bny Sa-
kelaropulos' dan inhilal eden Yu 
nanistanın Ankara elçiliğine tayin 
edilen Bay Rafail'in bugün şeh
rim ize gelmesi beklenmektedir. 

Yeni Yunan elçisi, kısa. biı· 
müddet §Chrimizde kaldıl.<tan 

Kambiyo 
borsasında 

ünitürk fiyatları 
yükselmeye başıaJı 

Bir iki gündenberi kambiyo 
borsasında ÜnitÜrI< ve Anado!u 
Demiryolları fiyatleri gene yük -
selmektedir. Birkaç gün evvel 
ya"Zdığımız gibi, Enformasyon ga· 
zetesinin Türkiye borçları hak
kındaki neşriyatı, borsada fena 
bir tesir bırakmıftı. Bu yüzden 
gerek Paris borsasında, ve ıerek
se İstanbul borsasında Onitürk fi
atlerinde ani bir dii!künlük ıörül
mü~tü. Fakat Ankaradan gelen 
haberlerde Türkiye borçlarının 
Enformasyon gazetesinin yazdığı 
gibi, mal vermek suretiyle değil, 
döviz vermek suretiyle ödeneceği 
haberi, bo1'sada çok iyi bir tes:r 
hırakmıttır. Alınan haberlet'de, 
Enformasyon gazeleıinin bir bor· 
sa spekülasyonu yapmak için bu 
tarzda netriyat yaptığı da anla -
§ılmııtır. Bunun üzerine, birkaç 
gün evvel 20 liraya kadar dü§en, 
Ünitürk fiyatieri dün ve evvelki 
gün gene 22 liraya kadar çıkmış
tır. Dün ve evvelki gün Pariı bor
sasından Ünitürk üzerine dü~kü!l 
bir fia! geimemiıtir. 

Ünitürk fiatlerinin düşkiinlü · 
ğü Anadolu demiryolları tahvilitl 
üzerine de tesir etmitti. Bir iki 
gündenheri Anadolu demiryolları 
tahvilleri 42 liraya kadar çıkmıt
hr. 

Onitürk ve Anadolu demiryoJ
larmd3. görülen dütkünlük yerli 
tahviller üzeri · bir tesir yap
mamııtır. Cumuriyet Merkez ban. 
ka:unın tl\hvilleri de yükselmek -
tedir. 

Fiyatı artan tahviller araıınd:ı, 
Çimento tah\•illeri de bulunmak
tadır. Son günl~rde fiat 10 liraya 
kadnr yük3elmiıti. 

Ereğli §İrketinin hükumet ta • 
rafınd r: n salın alma~~ğı haberi 
borsada bir te~ir yapmamıttır. 

Bunun sebebi şudur: Ereğli şir • 
lceti ak~iyonları, t:ımamiyle Pa • 
riste rnnli bir grupun elindedir. 
Piyasada satılmaz, bu yüzden E
rcğii ~irke:i akıiyonlannda bir fi
yat değiımesi görülmemittir. 

görüşülmü5 Ye bn. ı~~ul ~n .: kaldı -
rılması uygun gorulmuştnr. ls -

sonra, Cumur bc...~lrnmımza iti - --------------
mat mektubunu vermek üücre Boğaz iç.nde petrol 

konto usulü halkın Ye büyUk :.:ıi -
gorta ~·aotıranları~ lehin.e hir h~

doğruca Ankaraya gidc~ektir. deposu 
reketi olmasına ragmen ~ırketlerm -------------
z::ırarlarmı mucip olm:ı"kta. irti. tı ile hlt'i surette oıtad~:n k::ı.ldml 

mıc: bu1unmakt3.clır. Söy, iendiiTine sröre fazla i~ko>1tn ., ..., ı k b t Diin müz~ kcrelcrden sonra y0.-yapmak üzere yapı an re ·a e 
çok ileri gitmişti. Yüzde be~ is - ni idare heyeti seçimi yapılmı~ . 
konto. baıan yüzde on, on heşe ba"kanlığa Mustafa Rıfb. azalık
çıkarılınakta idi. Geren yıl mc - laı~ da Cemal Ba~aran, Edip Fey~ 
nedilmiş olduğu halde gene tat - zi, Nesim Dandan, tlaridcs se~il -

Boğaziçinde bir petrol deposu 
tesis etmek için belediye ile te .. 
masa geçen İngiliz petrol kt~m -
panyası delegeleri, elde ettikleri 
netlceler hakkında şirket gıııpur.a 
malUmat vermek üzere Lon -
drayada dönmfü~lerdir. 

f ıtın 1"" e ekmek çıharmıyan 
. cı arın ı. ı. • 

t/Q'1Q "h eRmeRlerıne rıazaran -================================================================================== fo~ıa aa,, daha "iyi,, dir. Bir-

hüküm vermek lazım gelir. bik edilen bu usul, dünkü tophm- miBlerdir. 
~SA H_AB~RLER J 

* Hava postaları için 1ngiltereden 3 
posta tayyaresi alınacaktır. Bunları te
sellüm için Ankaradan bir heyc-t ~el • 
miştir. 

iti elt l'll'llı.z hemen her fırında ay 
,.iyC?a "1efın çıkarılmasını isteriz. 
lqrı-atnıza gelen bütün buğday • 
l • · ,.tzı f> • 1 _:ı • 

• ıta )' ır e uen alıp tek bır ha-
f~rA ::~.cadı~~? buna imkan yok 
ttıi~ ı. türı bızrm bütün endiı e -
t ' el(rne.ıı:. • ı. 
ııtqE,,.1 g:rı naddi vasati olarak -.. et.,,· 
•qlQ,.1 k lf olduğumuz gıdai has-

b· aybetmeaidir 
Cilt • 

"'. cız evvel hıı • . w • 

t 1% tibi, elun k 1 .ac~ tfaret ettıg.-
"•rı İpfi.dcıi e ıatıni tayin ed~r
ttıaltta madde olarak unu al-
it·· Yrz. Buğd al 
"l'erek bu"' ayı amayız. Çün-

lıe11c:1.:.: gdayın, gerek unun 
'·•11e rn h 

~' vq,cl a ıuı <ıyrı, ayrı piya-
tlifi ~Q- il'. Buğday esa.ına giJil-
b ... _ .. •Qn Urt •• • 
~f ı· uzerrne behemehal 

..,.,, 8~ttfLrnarlı) koymak leap 
ır lflfabrn tabı mtUTalını 

Annesi - Ancak bir iki gündür ta· 
nıştığın bir adamla nasıl nişanlanmak 

iıtiyorsun? 

Kızı - Ben onu çoktan tanıyorum, 
anne l!'ı\. scvıili arkadaııımn nişanlmy· 
dıt 

.-

Kansı - s~vgilim, beni kucağına al. 
Yalnız geçersem köprü~im kırılacağın
dan korkuyorum. Sen beni muhafaza e-
derainl • 

- Anne, evlenmezden evvel babarr:ln 

nerede tanı,mı§tın? 
- Bir plajda yavrum. Beni ölümden 

kurtarmıştı. 

- Peki öyleyse .. Artık ben de ı.ı1aj-ı 
lara &itmeliyim ! 

..~ Bir §Ubatta temdit müddeti bite • 
cek olan Türk - Sovyet ticaret mu • 
ahedesinin uzatılması için müzakt'relc· 
re ba;ılanr.ıı~tır. 
* Mısı:a ithal edilecek badem, ka),_ 

ııı, ceviz ve fındıkların yaş meyva!ıır r-i 
bi kontrole tabi tutnlac.aklarr ticaret 
borsasına bi:dirilmiştir. 

* iki aydanberi tamir dolayısile ak • 
mıyan Ta~delen suyu çarşam!.>a günün 
den itib-ı:-en akmaya ba~lıyacakt;r. 

"' Lise ve orta mektep mezunlarınd~n 
inhi!arlar idaresinde çalışmaya istek -
1i o!anların müsabaka imtihanları bu 
ayın 28 inci salı günü !laat on clörtte 
yapılacaktır. 

NiŞAN VERiLDi - Frana;;nrft 
Türkiye etçiliği ataşelerinden Ba1 
Hayınet'e Fransanın Leı:ion Donneure 
nişanı verilmiştir. 



Cenevre yolunda 

Dışba.kanımız Bulgar 
8 b k ·ı k t Gürültülü toplantıdan sanra 1 ~u•tur 1ı,ı.rı 
aş a anı e OnUŞ U 'Hang.i öğretmeni' 

Edenin nutku Cenevre çevenlerinde yeni Rum Patriklig-ine Un\vers"teye 
d d g ·rebi ecek!er? 

memnuniyet uyan ır ı Eregw ıı· Metre olı.d1· se ı·ldı· Öğretmen okulu mezunıarı1 P Ç Universiteye devam edebihnel 
Sofya, 18 (A.A.) - Anadolu Rusya Dış işleri halk komisc.: B. _ iiçn Kültür Bakanhğl bu ıneıt 

ajansının özel ayları bildiriyor : Litvinof, Milletler cemiyeti kon • R 1 · p t • k 1 - larm durumları etrafında baZl 
Dış işleri Bakanı doktor Tevfik seyinin toplantısında bulunmdk Um ar yen 1 a rl 0 ~ aı U S~çen- celemeler yapmaktadır. 

m
Ru

1 
.. şştt1.ur·.Aras bugün Sofyadan geç- tüı.zr.ere Cenevreye hareket etmiş· ıer afeyhı·ne feza hu•• raf yapfı 3ar Buincelernesonundaöğretnı 

i !erin lehine karar verildiği söylı 
Başbakan ve Dış işleri Bakanı LAV AL DA CENEVRE mektedir. 

B. Köse İvanof, protokol genel YOLUNDA y · R Og~ı·etn1en l 11 4 6 .. enı um patriğinin seçimi en kıdemlileri olan Ereğli met _ o.m arının 1 ı 
direktörü ile birlikte Türkiye Dış p . 18 (AA) B L 1 dun sabah Feneı·de gu··ı·u··ıtu··ıu·· bı'r 1.d. B . . . 6 ydık mezunları vardır. Bun.· 
Bakanını, Sofyadan bir evvelki arıs, · · - ay ava ropo 1 1 enıamının riyasetinde h ·ı · · k'ld u 

·1 b t d A şeki."lde ~apılmrc::tır. Yenı· patn·g~ı·n toplanaı·ak Kadıko··y ve Tarabya rm angı erının ve neşe ı e İstasyonda kar~danuQ. ve beraber• gazetecı ere eyana ın a, n . --s ~ "eI"'l.te kah } d"l kl rı· \• 
,. '$ ·seçılmesıne saat onda başlanması t ı·tı · ·· 1 • ~ ve u e ı ece e · ce Sofyaya gitmişlerdir. vergne'e hareket etmekte olduğu· 1 me ropo ı erı mustesna o mak ü- kında belli olacaktır. • 

Tren 13,55 de gara girmiştir. nu, oradan Cenevreye gideceğini, evve ce kararlaştirılmış olduğun- zere on bir metropolidi patrikliğe Dün bu mesele etrafında~ 
istasyonda Dı'§. Bakanlığı genel . k l k d dan Sensinot meclisine dahil on namzet göstermişlerdir. Adet ve Bı 

:l' Cenevrede müm ün o duğu a ar üç metropilit, muayyen saatten ev an'ane u··zeı·ı·ne bu on bı"r metı·o - verı;ite rektörü Bay Cemil sekreteri, saray nazırı, Dııı. Bakan- k 1 ~ d b k 1 · ı kendı'sı'l .. ·· b" cııUl 
'$ az a acagını ve ış a an arıy e vel Fener patrikhanesinde toplan !itten üçer kişilik iki namzet lis - e goru..'3en ır yazı lığı erkanı, Sofyada bulunan Yu- ve bilhassa Bay Eden ile görüşe mrşlardr. t . 

1 
t Ek . . şunları söylemiştir: 

nan, Romen elçileriyle, Yugoslav M esı yapı IllI§ ır. serıyetı haiz o- "- Öğretmen okullarının pt 
ya işgüzarı ve elçilikler erkanı ceğini söylemiştir. etropolitler iki grupa ayrıl - lan Kadıköy metropolidile arkada ramlarında lise tahsilini vere' 
doktor Aras'ı karşılamışlardır. EDENİN NUTKU MEMNUNl _ mrşlardı. Kadıköy metropolidi şı diğer yedi metropolidin namzet k"Id d ~· ld k ı 

Yuvak. imı'n temsı·ı ettı·gı~· genç ınet- 1. t . d E ~ı· d şe ı e egışme yapı ı tan ~o Trenin durmasından istifade YET UYANDIRDI - ıs esın e reg ı metropoli i Be - b k 1 1 d Oo 
ropolıtler grupu etrafına sekiz . . B ~l d u o u mezun arının a 1 ederek Türkiye Dış Bakanı B. Kö· Cenevre, 18 (A.A.) - Millet· t ·1· nıamm, eyog u metropoli i Kos- versiteye kabul edilme!eı·inde 

se lvanofla gann salonunda ya - Ed , me ropı ıt toplanmış ve seçimden tantin, Miron metropolidi Poli - b' h k B kul ~ 
ler cemiyeti çevenleri, B. en in evvel ekseriyeti kendisine temin k ır ma zur yo tur. u o rım saat kadar görütmüşlerdir. dünkü nutkundan dolayı memnu- etmişti. .. ·arpos namzet göstel'ilmişlerdir. zunları da Üniversitenin dile~ 

Saat 14,35 de tren hareket etmiş niyet göstermektedirler. Akalliyett.e kalan diğer be5 leri fakültelerine girebilecekle 
ve doktor Aras ayni merasimle Bu memnuniyetin sebepleri şu- Sardeon ve Tarabya metropo - metropolidin namzetleri ise sun - d. 
uğurlanmıştır. dur: Udinin etrafında toplanan yaşlr l~rdı: Aydm ınetropol~di Yena - Li;~ ve orta okullar~ 

Sofya, 18 (A.A.) - Türkiye 11 - Tecavüzün mükaf atlan- metr~polit~er ise ancak beş me~ - dıyos, İmroz metropolıdi Yako - h . 
Dış Bakanı Doktor Tevfik Rüttü dınlmaması lazı geleceğini, ha - repolıtten ı?aret bulndukları cı - vos, Lazkiye metropolidi Dorote - ımtı anlar bıttz 
Arasın iki komfu memleketi ala - kanın teyid etmesi, ?etle, akallıyette kalmışlardı. Bu os. Kültür Bak::mlıO-ının hazır~ 
kadar eden meselelere dair Ba, - 2 - Bu söylevin bazı fıkrala- ıki gıup~ r_nüşterek bir namzet gös 1lk listeye Ereğli, Kadıköy, Be- d!~ı y~ni sınav taiiınatname~ 
hakan Bay Y.:öse lvanof ile yaptı· nnnın, lngiliz politikasının yalnız termek ıçın ara.~annda uyuşamı - yoğlu Adalar Üsküdar Gümüş • g.ıre l se ve orta okullarda sıJI 

Hahe, anlaşmazlığı ile değil, fa • Y.orlar~ı. Ka~rkoy metropolidinin hane 'Miron Kumkapr ;netropo . lar geçen pazartesi günü başltt 
ğr görü,me iki memleket arasın - kat bilhassa Avrupanın emniyeti- nya~etındekı ekseriyet grupu, a • !itleri yani ;ekiz metropolit ikin- mış dün bitmiştir. Ketice ya~r. 
daki münasebetlerin bu iki mem- ni sağlamak hususunda da alaka- kallıyett~ kalan beş metropolidin ci listeye ise Tarabya So;dPon telebe velilerine bildirilecektır 
lekeli bağlıyan dostluk muahede- dar oldug"unu isbat etmesi. a:zusu hılafına olarak çok yaşlı Aydın İmroz ve Lazkiy' e met~o ~ Bakanlık yeni talimatname 

hır zat ol M E ~1· · t ' l d ·· ·· ·· d si ruhu içinde inki,afa devam et· ROMADAKI DÜŞÜNCE . . an . arr_n~ra r~g ısı me politleri yani yalnız beş kişi rey a man so~ucu a .goz onun c 
mesi hakkındaki karşılıklı arzu - ropolıdı Benıamını patrık seçm~ vermişlerdir lundurarnK tetkıkat yapaca~ 
dan mülhem olmu,tur. Roma, 18 (A.A.) - Bay Ede- ye karar vermişlerdi. Akalliyette · •v• • • !cab ett!,ği takdirde t:ılimatn8 

~ · ku · l h f'll d kalan digw er metropolitler ise Ay - b Bund.aln .sonraKpadtrkı~ın ınttıha- nin bazı madclelerinde deı!işn1 
Bu mülakat esnasında, Türki· nın nut sıyasa me a ı er e dm ve lmro t l'tl . d ma geçı mış ve a ı oy me ro - yapılacakt ..., 

.. •t b" t . yapmamılltır Nut z me ropo ı erın en l'd·l k d 1 ·1 . .. • ır. D B k ·1 B 1 B bak musaı ır esır ~ · · b · · no ı ı e ar a aş armm ı erı sur 
ye ış a anı ı e u gar a, a- . . ~rının patrik seçilmesini teklife- rv<d: .. kl . E. ~ 1 . t. l'd· B . - ög"' reimen er Haıkevif nı genel aiyaaa'liikknıda da fikir kun geçilmez aetler dikmedığı .ve diyorlardı. Metro olitıler at ,•v• u erı ıeg ı me ıopo ı ı ema-
-·d ı- -· d b 1 1 • fakat esasen malUın olan pren11p- intihabına basla~ma'z·.Janp eıvvıgıenJ n~in .Ye.di reyle patrik intihap e - .O~ret~enler Birliği n.rare 

mu aveıesm e u unmuş ar ve . . .... . .u dl t S d kt b b vet ı t 1 t k J3 
B ık d l ti . . b . lere kapalı bir surette ıtaret ettıgı Rumlar akın akın Fener patrikha- ı mış ır. an ı an eş eyaz rey .v. mm ~ır op an ı yap~~r.a. . 
~ an hevf e ermıntakvar~ş e~~rı. - bildirilmektedir. nesi önünde toplanmağa baRla - de çıkmıştır. gın fkeshıne karar verdıgını ). 

nın mu a aza ve ıyesı ıçın Kollektlf emniyet prensipine mışlardr. Bunlar aralarından·. bir İntihabın neticesi, patrikhanP. ~rş_tı ·. E:'V~~ce de_ işaret ettiğ 
samimi gayretler sarfettiklerini heyet seçerek ekseriyet ve akalli- önünde toplanmış ol:ın Rumlara gıbı Bırlık n~eleı:~' ~alkevle~ 
memnuniyetle müııahede ve tesbit gelince, bütün beynelmilel diplo • t brw dT b l · t 'k rrecerek evlerın turlu şubelerı 

'$ matik İtalyan görü•melerinde ltal . yet metropolitlerine gön - e ıg e 1 ınce un ar, yem pa rı · 0 
( • ··o-rt 

etmişlerdir. '$ dermişler, hükumetin te. ile onu intihap edenler aleyhinde ça rşac~klardır .. Halkevlerı Oc 
L1TVINOF CENEVRE yanın bu prensip lehinde bulun - veccühüne mazhar olan rum tezahüratta bulunmuşlardır. menl:rın ~an~ı ~ubele~·de. ç:ıl. 

YOLNDA duğu hatırlatılmaktadır. cemaatinin emni et ve itima - Usulen metropolitlerdcn biri - mak :ıstedıklerım kendılerıne 
ltaly kendı.s'yl Cenevre a d h · b l y · · t·h b t ··t ki b' t k muştur. Alınacak cevar)lara ~ Mo•kova, 18 (A.A.) - Sovyet a, 1 e - mı aız u unan Aycın vevahut sı ın 1 a a ı mu ea p ır nu u 

.. ! t l" 1 · d -! • • .. l" k" · t 'k d b Halkevleri öğretmenlerin iste rasmda geniş noktai nazar ihti· mroz me ropo ıt erın en bırının soy ıyece , venı pa n e una rı'nı· . t" ~ 
1 

c 

iç Mongolistan da 
istiklalini ilan etti 

(Üstyanı 1 incide) 

ÇlN T ALEBESI, JAPON 
ALEYıHT ARLI<il 

Tokyo, 18 (A.A.) - Konton • 
daki Japon baı konsolosu B. Y os
hida, tarafından yapılan müraca
ta, Kovantung ve Kvangoi illeri 
hükfunetleri tarafından verilen 
cevapta hunların kendilerini, Ja • 
ponya, Şimal Çinde güttüğü şim· 
dilci politikayı terketmedikçe Çin 
talebesinin Japon aleyhtarlığı ha
reketini kontrol etmeğe kabiliyet• 
li görmediklerini bildirdiklerini 
söylemiştir. 

JAPON BAŞBAKANI SAYLAV
LAR KURULUNU FESHE -

DİYOR 
Tokyo, 18 (A.A.) - Saylav· 

lar kurulunun ekseriyetini teşkil 
eden Seiyukay partisinin vermeği 
tasavvur ettiği itimatsızlık takri -
rinin tevdiinden evvel, Başbaka -
nın, saylavlar kurulunun feshey -
lediğini bildirmesine intizar olu -
nuyor. 

Kabir1e istifa etmiyecektir. 
YENi DEVLETiN ADI 

Pekin, 18 (A.A.) - Çin kay
nağından bildirildiğine göre, 
prens T eh • Öuang'ı İç Mongolis
tan istiklalini bildiren bir telgraf
name gönderdiği söylenmektedir. 
SouiJOD ili araziitıe iki bin asker 
girmiıtir. Ve yeni devletin Men -
gkou • Koua adını alacağı bildiril-
mektedir, ... -

· ) 1 k t 'k ·ı · · . . w. - • 1 t' R 1 d 1 h yerme ge ırmefre ça ışa • laflarına ve (mütearrız o ara. ~a n seçı mesını. y ... enı ~atrıgı ın- cevap verec.e < -~· u!11 a~ a~ .. e }ardır. 0 

ilan edilmesine rağmen Milletler tıhap ederken şahsı ihtıraslarma ve a layhtekı numayışlen yuzun - TA YINLER _ A • 1 k o 
cemiyetinden ayrılmamıştır. Bu _ a~et olmamalannr istemişlerd!r. t- den .bu m~rfü~im yaprlnmamı~tır. okulu <lirektörli.iğüne k.:aııkô~' 
nunla beraber kendisinden Avru- ki ~a:af da ru~ halkının bu dılek- Yem patrık 80 yaşmd~dır. ta okul öğretmenlerinden Ba.Yf 
Pada kollektif emniyet adına müs lerı!lı nazarı ıtıbara alacaklarım Yeni patrik Beniamin intihahı ri tavin edilıni~tir / 

vaadetmişlerdir. derhal hükumete ve ecnebi ve or - ~ -:. :.. __,,,,, 
temlekedeki emniyetinin müdafa- Bundan sonra on üç metropo ~ todoks kifü:eleri ruhani reislerine Kiralık ev 
asından vazgeçmesi istenilemez. !itten mürekep olan Sinot meclisi bildirmiştir. 4 oda mutfak, terkos, elektril: ve ~ 

ltalya, bu kollektif emniyetin çe. Türbe Boyacı Ahmet soku rJO 
teıkiline, ancak Doğu Afrikasın- Mezbahada ne kadar PoHs habftrleri · ev. No. ıZ6 

daki kendi emniyetini temin et - hayvan kesildi ·J 
tikten sonra tefriki mesai edebi!~ Çekmecedtkİ Beyoğlu ı inci sulh hukuk halı' 

Geçen ay mezbahada 25298 ğinden: 
cektir. 105 1 • k • ..c karaman, 8327 dağlıç, 5823 kıvır-1 ırayı ım Galatada Balıkpa?.arıncla l{ıJ"t 

İNGILIZ GAZETELERi cık, 2391 keçi, 1984 kuzu, 1860 handa 26 numarada oturan Yusof el 
NE DiYOR? oğlak, 209 inek, 445 manda, 109 aldı? san tarafından Galatada Mumhane 

dana. 310 malak, 6 bog"'a kesilmı·c;, G l d d desinde Demirciler sokağında 14 Londra, 18 (A.A.) - Gazete· 
ler, ekseriyet itibariyle Bay Ed~ 
nin nutkunu memnuniyetle telak
ki etmektedirler. 

, a ata a Havyar hanın a ko- ıe 
tir. misyoncu l\foizle ortağı Misak z:ı- marada oturan Antuvan Tomiç ıı 

Times gazetesi diyor ki: 
" Bu nutuktan çıkan netice. ln

gilterenin Milletler cemiyeti ve 
emniyet politikasına devam ede -
ceğidir. Bay Edenin Milletler ce
miyetinin her türlü hücumlara 

Bir ayda yapı'an binalar 
Birinci teşrin ayında 45 ev, 9 

apartıman yapılmış, 260 hina ta -
mir edilmiştir. Apartımanlardan 
beşi Beyoğlu, dördü Eminönü 
mmtakasındadrr. Tamir edilen ev 
lerden l 19 zu da Fatih mıntaka -
sın dadır. 

karşı kuvvetli olması ve fakat ay- --------------
kanı arsıulusal durumun vahim ni zamanda bazı değişiklikleri 
olduğunu gösterdikten sonra, h -

yapmağa da hazır bulunmatı hak- veç dış siyasasının, 1920 den ya· 
kındaki sözlerinin ehemmiyeti ni Milletler cemiyetine girdiğir. -
a§İkardır. Eğer Milletler cemiye- denberidir ne suretle de~İl}tiğini 
ti, kendi statülerinde yapacağı izah eylemiş ve demiştir ki: 
bazı lüzumlu değişikliklerle harp "Bir daha suyun yüzüne çıka
sebeplerinin önüne geçmeğe mu- ınıyacak kadar derinlere dalmak· 
vaffak olmazsa, bu müessese öfü- lığımız bizim için hayati bir me -

seledir. Eğer bir tesanüt siyasası 
me mahkumdur. mümkün olursa bu bize, reddede-
ISVEÇ DIŞ BAKANI DURUMUN ceğimiz ·bir emniyet unsuru temin 
VAHIM OLDUCUNU SÖYLI - eder. Lakin bu siyasanın şartlan 

YOR ifa edilemezse, o zaman da bita • 
Stokholm, 18 (A.A.) - Rikı- raflık yolunu serbestçe tutabilmek 

dağda ıöz ıöyliyen İıveç Dıı Ba- kabiliyetini ihraz edebilmeliyiz.,, 

bıtaya müracaat etmişler, kendi _ ne açılan fekki haciz davasından d 
lerinin yazıhanede bulunmadığı miiddeialeyh namına gönderilen ~08,' 
bir sırada kapalı bulunan kapmm yenin mumaileyhin bulunamadıgı ,, 
açıldığını ve çekmecedeki 105 li- kamet~ahının meçhul olduğu şer~ 
ramn çalmdığrnı iddia etmişler _ la tebliğ iade kılınması üzerine .1 
dir. lep bu bapta 20 gün müddetle \r 

Gene bun larm iddiası üzerine tcbliğat icrasına \"e muhakeme~ 
han bekçisi İsmail ile elektrikçi şubat 936 tarihine müsadif çs'~~ 
Lazari zan altına alınmışlardır günii saat ı ı e bırakılm3sına rtı8 4 

ce karar verilmiş olduğundan. ve~l' 
Saçma sapan sözler vakti mezkurcia :nüddeialeyhıO 1 

veya hilvekiile isbatı viicut etrrıe5 Kasımpaşada Kulaksızda otu
ran Ali Riza isminde bir adam 
evvelki gece Kasımpa~ada Büyük 
camide yatsı namazından çıkt1k
tan sonra ~ar:ına sapan sözler söy· 
lemiye başlamış, başına halkı top
lanuştır. Ali Riza yakalanıp mer
keze götürülmi.U?. doktora muaye. 
ne ettirir nce delirdiği anlaşılmış
tır. Ali Riza adli tıbda müşahede 
altına alınmıştır. 

KAVGA VE BICAK - Bak1r· 
köyde barut fabrikasında amele! 
Ramazanla Çavuş İsmail Hakkı! 
bir muşamba meselesinden kavga! 

olunur. (V. No. 12820) ___./ 

lstanbul üçüncü icradan: ~ 
Paraya <_;evrilmesine karar ı;itl 

motör vantilı1tör, et kıyma rt111 g6 
maa terazi ve sair eşya 2s-ı- 0 
martesi günü saat 9,5 - 1 O arııs~~~ 
saray caddesinde 7 No. kasııP ıil' 

nında birinci açık arttırma eıı':t~ 
tılacağmdan istiyenlerin gelrt1e 

olunur. {V. No. 12814) "_fil 
--- ____.. JtY. 
etmişlerdir. lsmail Hakkı 1 

zam bıçakla sol kolundail l 
mıştır. 



:D~ot~.-u-ı-.-~-.-ız_d_e_,-.-.--------------K-ı-rk-ı-n~d~;g~;; 
acü ••rlzU ..... Necati ile Çerkes ( Azanı Teneşir Paklar 

-~ --~ ' . ' ' ' 

~-~ _..,.. .. ·--~ ;_.ı'· .il_ " ... " 
""" rı ' -rr- •J , ı ~ ; ,; J, ,., __ \ 1{ 1 il (ı lj ;ı i 

_, ...... - .. • .. - 1 ... 

lgdır ovası sulan;Cak, Iran transit cariyefer ~ Yazan: Sermet Muhtar Aıa~A ..... _ , 

Yolu l•hya edı•ıecektı•r imparatorluk tleorintle Habflf lllillff:RF.i!ir:ii!:P.!!ı:r::ü!ffi:m=aam: 18 !!!!:T::!!!l!=-=l:llm ... Nec"fÜİ Menelik ile Abtlüllaami. • .......................... :::::nnmm ........ :n::::==mmm::-

T~ü Um~ ~üfettiı.Ba) 1--------------.. tlin aruı ,ok iyi itli. Bir aralık Ed k" •b• 
Bir Uaer tehrimıze ıelmıttir. Hem becerikli, Abtlüllaamit Necatiye hediye ola- ~ n 1 m peşe ar gı ı ... 
celıtİr; hafta tonra ~ıntakaıına gide- 1 rak ilıi Çerke. cariye göntlermifti. 
lll .. f • .Ba1 Tahıın Uzer, Üçüncü hem demokrat Necati Çerke. cariyeleri aara)'Ul-
...:.ı:itliie ~İt. itler hakkında #.,,,,.;;--:; Umum u~1.tti·.. ' tla bir otltl)'a kapabnlftu. Kentli-., llylmııttir: j u........... ,....,.._, " Ciğergahtan ahlar çekerek homur• 

-Gidecefim yer, Büyük A- Tala.ua Uzer, mıntaha da· ferine iyi 6alnlmcuanı adamlarına 
~~ milli tlaoamıda hilinde olan bütün memarltna emretmiftir . 

dandıkça homurdanıyordu ••• 
.....,,.,Uf 8aini yii/uelı~.::..: E7 ı Arcı ara llenelik Çerka cari-

-

•-1...!L_ı .. .._ıı; ••-'i hnwıHfGft llCllS elbia~ 
a. ibii ~an ve tlofa illeritlir 'ı TW" ··~ 

1 
·--'erin balanda"- otlanan luıp~ı-

.ııı~ h b-' yaphrmalı i~n tertibat almq. ı- •• 
ı.___ ...__._ _ma are ~ere •ahne olan l na •elir, bakar, .onra •ene tlöner 
- -.nramanl J" tl A bu hu•ata ı Bankan ile Yün- • • flrAtn • . ~ ıyann a ta ' p/ermif. Dönüp pierlıen laer ua-

içi baştan · aşağı möble · gözleri anneannesinde, boyun 
ilen dolu; tut ki mobilyacı küyor, Edamm kafa kaldırıyor 
Psaltinin mağazasının orta ka· du. 

iılealını, l•met lnöniinün 1 İf müeae.eleri büyük kolaylık kit: 
~ tliifünc~erini tlaha genfr ı gö•t~rmiftir. Bu •ayetle tepe-

tı onda ~nmış. Ceviz karyo- Esseyid, kocakannm zamirin 

""'!•tatbike, halkın )'iik•el· tlen tırnağa katlar yenitlen si· - Daha olmamqlarl,, 
::: •enitleme oe ilerleme.ine bü- , )'İnecek olan Dola ilim me- Diye .öylenirmif. Bir haplı, 
b llflrlıfunla ,alqacağun. Pro marlan 6or'1annı on aelıiz ilıi •ene 6öyle gelip •9'mİf. H.-

lalar, like dolaplar, akaju lava - dekini çakmıştı. İşaretle dışarı 
bolar, Luisez kanapeler ... Çiniler ğırdı; öbür odaya götürdü. E 
içinde elenika mutbak; mermer la, hikmeti savurdu: 

~»aun, aevsifi Batbalıamn mn .._ N-J.: bevca derili 6"erka 
döşemeli banyo ... Sonram önünde Mma edince müaebbib bir ada 

'-iAi -k ı. ti ,ı ·· ,ı-u 1 taksitte ötleyecelılertlİT. DiJı. .,.. ----· " ~ .:~ _.., •111ana ncıe goruaıue- cari-lerin amerl-maini 6a lıa-
ki çiçek bahçesinde sardunyalar, 1DJ11 

.L""! ve ba ilerin göriiflerine bai-I kat etlileceli nolıta ıutlar lıi V- ,- -. 
....... 1Üaek tliifüncelerini, ayni mum Miilettif Taluin User biz- llar helrletlifi laaltle •en• olma-

gardenyalar, viyoletler; arkadaki Yedi te19bbüaünü ciiatiicu 

~ .. De We takip etmekten ibtn~t- zat «)'ni lıanuııtan elbüe yap- ntlf. 
1111r. Niha._. u_ ~n .JS-!,._,!_,:3'~ .. taraı:alıtar. Ba aaretle mnam ı•• vır •- umıqg&"ll' 

• ...,. Şark fİmentlüer yO/u- mülettif ile bir na/aiye m&lürii tliifmiit: 
~ 6ir an evvel bitmai oe biti- _ ALJüla..-.!Jı•rı •0--J-Jı"1'! ·irin Erzararntlan Erzinca tl)'nİ derecede iyi Sİ1İnmil ola- ucı namıa • ........ , •" 
,_ ftelai iiMrimle Souyet Rm 1 cakhr. Ba icraat, ""'1-.ıcı 6a cariyelerin c:irui mefer bomlt-
'i:..tt:J:"""a b111lanılman, A Üpjncü Umam llülettifin laem ,,.,,,ı Anl,,,.Itlı ki, artık banlar 
~ müıtereken yapılan becerilılilifini, laem tle Jemolı- olmayacalılar!..,, 

arc16at barajının Iğdır oucm- ratlaiını •ö•tmyor. Demif. 
~ bir hale getirilmai . .._ _____ .... .._ _ __. ___ ., Sonra 6a cariyelerin lıemlileri 

~ a 110 yataklı laer türlü celılertlir. Ayni mmaıula Trab • nereyi iderlaN ortqtı gintleril -
-...:.::atı haiz bir nümane nl E L-1" ,ı --•-:..:, ..J:.-,ı__,!_.__ ,ıe e11-:. I %0 a r:zaranmn .,...acuunaa ua mca.. ...... •vranwıT'"'11 11 ..... 

11f ~· 7GPılmaa, ran tran- tekarriir etmiftir. ne para oe ntlJll Hrilnaaini emret-

yemiş bahçesinde dut, erik, kay
sı, incir, ceviz ağaçlan. Kollan 
sıva, gece boyuna çiçek kopanp 
baştan aşağı kendini donat; pan· 
tuflulan çıkanp ağaçlarm tepesi
ne çık, gece gündüz yemişleri göv 
deye tık. 

Nazır atrldı: 
- Uzatma Aıtin, fiyatmı söy. 

le de Ş&§8Dl, kalsın! 
- Para ilem değil, bedavaya. 

Sezonluk 80 altına. • 
Arkadan, Diniyı şapa oturt· 

C' a.ı. 7enİllen ihyan oe 6a- ll·-•-ı._,ı_u __ u_ .-.!•.A-.N:. • 
....... memlelıete t.,mil etli- u1&cuaınmma ~ 1111 .. ,........ ,,..,. 

_,.... --:.:..:- intlirilmai lıiifiilı oe 6iiyiilı memurların bir Cariyeler Jlelılıeye sitmclr İ• A · · k 
.ıı... a..a_..._ --•• -........ tiirlii elW.. ..:--1--J _ u__ .__.. - ynımz, gaynmız yo ; on 
:,~ ~ tleolet itleri ifte o ta- •v-..-. - vınsr ,.. letlilıleri irin oraya ')ıBnderUmlf I • · · · tutm 

tu: 

• 11111 __ .._.! Ja ramf .,,,,_,eri 6alm...-~ san-peyı vermışım, evı uşum. 
d~. -,......n 1.,ali bir neticesi- __ ,ı ------------1 O _,...... ı..d... b ı. ....... 1 ... .ıc.-.. 

ıır. ehemmiy.t vsruilim ,,,,. llilfllnı:e- e· 1 ·ı· h • • bri n a&NI& ~ cena mm &a&&IOMa6&&AG 

INlr 4 llir. ır ngı ız mu amn fe .. JSPJPe&k defilim; i&teditin za -
lıiıa.i. ,,;::-;::: ::;-::1"'!:, Valilerle ~ematan •nra 6a to- •izden Y unaniatana ıitti man ftrinin. "şakaya getirerek:) 

"",l.Wllllai lıatlar ekonomik ue genif NOoanıma lili saluıya lıoymalt ii- lngil~~ en ge~m:aharm. Paşam da kefil ... 
ilade etler. zereyim. Memlekete her hayırlı ler' ..:ı n~ li N:1._,_ h . . Pnc!l kuıiıanda.yı savurdu: 

laarc 1 iıf .,.,.J,..,,.,.,, .d9C~ it ..._ ın"'e.ıJ. ~ver uwA:t şe .tımıı.e ~ 
foJJrom &. Aı.rw ff rem kan 6a ife tle rela6er olila. 1'iinit gelerek ~ iki ~ ~~ıklalı BO~ ' - ~ tftıf 1'1Mi' lfflDfr d\ır. 
De ntlan Trabzon toprağına labrilıalara ile oaliler arauula ra Yunanistana gıtmi§tir. du; herpJ. tamam_ Uç döıt ya• 
)'Qf QJa azan 6ir ülkeye oltlakfa ha- malıaoeleler imsa -'ilmelı here- İngiliz muharriri gördüklerini tak, döıt bea kapkacak, bir iki de 
8-!veren lran trlllUİl 7°'a, 20 .. ,ı1••• "San~ev Kronikl" isimli" • gazete • Y 
-... ,, ditee • ·, u J bavul, öbür gün taşın git.sin!.. ldı flli'CIVis bir Zlllllllnllanberi v=..: ... _L..!1...-1 __ ,. __ .. _ sine yazmaktadır. Hacıyı, d 

•ca mefrilJr 6ir laale gelmiıti. 1 ........ l"llVnlaS-..,. _...... ,... y da • kralla b. arkasından kapnm oğ 
ı~ • men malivet lüıti·.ı• oe man oao- unanistan yem ır ·J-... ıran ·--'anan ihvan tla ..__ " "'' ntAkat ..... -lrf..... nı ı·.ı.-rdu· dı iVii " uu delerle 6a L---•an oereeelıler. mw. ya~W&· " .. Jv • 

..,.ilid'79tfe4ir. _,, ... , D ha .di b k 400 tlir. En iyi lıamaflartlan 6ir palto - urma, y eve; ça u 
rPGhon 6in ton trtınftti olan lranın reyye pantalonla, bir oaton oe Fran•ız tigatrosıı hamlıp giriş. •• Yaniya vakit ge-
~ l~yle alalıa ve rabı- giintlelilr bir elW.. memıırlara tli- 8 Al.K OPBBBTJ çirirsen, dönersen bir daha yüzü. 
... ::..:: 

1 
bir tlavatlır. Şimdi kifleriyle bera6er 10 - 80 liraya Bqiln matiııe H da me bakma; sayım soyum yok!.. 

l' .ı llarlaammere, Bana, mal olacalı ue 6a para larncı.t ma- Bu üpm uat 
,,_~ '!qla, Beyrat ve l•kentleran luuebeler oaataiyle 18 taJı.itte 20,30 da 
~ tlölıülmelıte ve iki Bdeneeelıtir. DENiZ HA. v AS: Hacı Dini, sendeliye sendeli • 
~efin rnenlaatlm, tarihi ve i• lliilettiflilı lıoılrom tamamlan- Büyük Operet ye, odasmda'n şemsiyesini, pardö-
~~· ~etini tamamen tle • mqtar. Baımiifaoirlile Gil'eaan 3 perde 1 tablo süsünü bile almafı unutarak, ken-
~~ hlaıvnaktatlır. oalüi Yahya Saal Var, maliye Yuan: YUiaf Sı: dini sokakta bulmuştu. •• Kös kös 

ir '°" eaamn llarlaammere miifavirlifine maliye nrlilettifl• • ruri. Müzik: Kaı evine döndü. !:,"'• laarice salıqı zaman iti6a- rintlen leyofla ıniralıi6i HiMrii, lo Kapoçelli Edanım ifrit kesildi. Söylendi 
1oo•:;:..ane, para itibariyle tle Stıilak miifabirlifine nrlllettitler • CHp pdUz açıktır. ırıatıar: 35 - 50 söylendi, attı tuttu. Adayı bir da· 

da7G111r. tlen tlolıtor Ahmet Enver, B1q1n _ 60 _ 75 _ 100. Loca: 400 - 300 
._...!li all.lıi Trabmntlan Tebrize tlırlak mİİfGOİrlifine mlilaentlu Telefon· 41819 ha yerin dibine geçirdi. (Gitmem 
-.;:, 7e rıtfiddeti. be, gün oe nalı- Mehrnet Nari, lktiMt ntiifaoİrlifi- • de gitmem, şu eşikten dışan aya-

c~ ton ba.,.na 90 liradır. ne Vekalet lıü~ .anatlar miillii- ....__ Bı·ıı·r mı·ıı·nı·z? •-.. ğmıı atmam!) diyerek C:ayandı .. 
~ .,..,,. lr~ .trarul_ti ••ne ce • rü Sallet, A•hri miifaoİrlife Er • Dininın artık fikri çelinmişü t.,.,,, WU...wıını takip edecektir. k&nı1'flJ'p lıaymalıamı Alamet Ce • Dünldi Sa,mmda IOl'Cluklanma" Kızmm sıhhati, afiyeti, selamete 
....... 1darı lranın trannt yolu vat, Emniyet rniiftnMlilin• Mit · ceftPlanı erip kurtulması bir; Namın em-
ı...;-.; •T- Btl)'bart - Gİİmiİf - laat, Ziraat ikinci miiftıoİrlifin~ 1 - Mahmut Şevket Pap hanci rini yerine getirmek, teveccühünü 
· .1....:::- rabzontlar. baytar Kemal "Birinci miifaoir si- tarihte öldilrUldü? 

~.._. '---.!.. raatM olacalıtar •• A•GYlf miifaoir - kaybetmemek iki ••• ~ --... 1°'•nan ba malı- :1· -1913 ,.Jmm 29 .._...da. 
tfl..ı..._ laazarlcınmaa temin• lifine HenJelı lıaymalıamı Saa - 2 _Yeni Ttlrlr barfeleri ne vakit Anneannesi herhalde Rabiye-
~ ~ itte bantlan llolayıllu tlettin tayin edilmWerdir. kabul edildi? sini fitlemişti. Mutlaka: • 
fti.i d .-,ıBOflıan Trabmn liman Atlliye oe kii'tiir müıaoirleri - ıaa Jllmm 3 ikinci tepiniade. - Kimbilir ne şırfıntılar orta-
~ 1.ıCllllClkıllı tatmaı oe yü-- ya~ntla •~eeelılertf ir. 3 - tatanbulan 10D bUyUk zelzele- lıkta fing atıyordu. O yellozlar de. O,,._. •~tar. al ne vakit oldu? likanlı kısr.pmı baştan çıkanr, az· 
~~ E Umumi lfiilettiflifin Askerlik işleri - 1894 ta (1310 28 haziran) dınr. Kaş yapalım derken göz çı-
l(ji--.ıu, ~~ar. Erzrmımlla K.UtiJ ukerlik pheıinden: 4 - SUleymaniye camii ne vakit karmıyahm !) gibi ne öğütleri ver 
)M ~ Giren, lıiiçük ue bii- Şubemis yaya ıubay namzedi socs yapdcb? ,..,., 
~ •• timtlilik lıonlorlu Df. Karabet Ot. Hayik Harant tıtu1 • _ 1117 de. miş olacaktı ki taze de mmn la • 
N~ r oeva apartıman yapı· bulda lae lltndan yirmi dart aut fçin- 5 - Dildlitaı nereden ve ne va- rmdaydı. 
~ I~ ~ ErzarıımJa yeni bir de ıubeye hariçte tae bulundufu ma • kit retirildi? Esseyid melek ~ibi adam ya, ---=-= 1l~ IHqlıyacalıtar. Ba hat 1r ,.._ 1...-ı --- n dreal - A··"- Mısm1"6i He!---11ı'den 

1 
önceden yumuşak davranm. Kay. et~'!' ~1r Holkeui, Parti bin• aı erua ıu- va ..... ı e a • ,.... Tvaıvu 

Arkasından girişti: 
Adaya gitmekte gizli ka 

hiç bir şey olmadığını, mi cijer.1 
paresinin hayatım kuıtarmak 
nurtoplarmı öksüz etmemek id 
nü yeminlerle, kesraillerle 
etti... Secdelere yatıp alnı f 
iken kasemi er; gözlerini be 
bererte kur'anlara el .,,.... ..... _... 
enbiyayı, evliyayı şahit gı·Ofl· ıten~ 
ler •• 

Kaynanası, gene Nuh de 
peygamber demiyerek, 

-Allah mübarek et.sin, yol 
çık. Siz safayi hatırla gidin ; 
şuracıktan kımıldamam, kazıl 
kaktım işte. Zira licfenlerim OY • 
nadı ! .. Deyince e artık illlllah,'" 
ne bu? 

Yavaş atın tekmesi pek olurf: 
derler. Faeyid, kaşlarım Y9Y gibi 
gerdi: 

- Yaaa peklli, o da olur! 
Bunu der demez Edanın e~ 

leri tutuşmuştu. 
işte Hacı Din& Bey, BüyükacllP 

ya gitmeği ömründe hatır ve ha. 
yalinden geçirmemişken, rüyadaı 
görse hayre yorma!ken, bu emd 
vakiler karşısmda göze al~ 

Büyük odaya gidiı 
Yataklar, yastıklar, yo~ 

hararlara bastınlmış, elbiseler, ça. 
maşırlar, örtüler hurçlara doldu • 
nılmuş, tencereler, tabak çanalf 
büyük sepet sandığa istif edil • 
mişti. 

iki giin iki gece, didine ulraP 
helik olmuşlar, taşınma hazırh. 
ğmı başarmışlardı. Allaha emane& 
edilecek olan ev silinip süpüriil • 
müş, perdeler ve istorlar indiril • 
miş, halılar, seccadeler dö;illilp 
katlanmış, kışlıklar naftalinlene • 
rek sandıklara basılmıştı. 

Edamın, orta oynundaii ı>eee
kir gibi etekleri belinde, ciğer 
gahtan ahlar ~ekerek homurdan 
dıkça homurdanıyordu. 

Sakızlı bahçrvanlarm gi~ 
sine benzettiği ilk doktora, yani 
Zambakoya, Haceyvat Çelebinta 
burnundan düşürdütü ikinclliM. 
Horasancıyana Evkaf nazırına, 
ermeni mühendise, damadına il • 
netler yağdırıyordu. 

(Arlrur ... , IPAİ-=~ idaresi, poda ve tel- nln bildirilmesi rerekti_r.____ 390 111mda ptirildl. nanasım, kızını karşısına çekti. 
..... -s..,.on binaa yapılacak • . . . Bugün aut YENi SORGULARIMIZ Oraya bit tanecik evladının ----------~--
~ 1'*"" 1111d•'S• ıı de 1-Kınm mubarebal banci tarih- tebdilihavası için gidildiğini, dün- Naıit - Ertufrrıl Setli. 
~ ay • 0 nra Ermram - ~ıhirTıgaİl'OSU 14tyu GöatJekGW te oldu? ya hazinelerine bedel olan sıhhat 8 A L 1 D B "'-.L- lstanı.......1 b" A 2 .......... l...J ı.....-bi Şeluatlnap 'l'VllAN .,.,..,. ...... 
~- lflelon ::,.:;,er'!:",,,; 110111111111 Su~5 te - uuuaye me..- ne vakit ve afiyetin mevzuu bahsoldufunu Ba ıece aat .._,., lt• 

.. ~~ ~ aç:1'? htuabul 1aan-ı tarih tekrarladı, tekrarladı... Nazırının Pasar mathıe 15 te 

~ ~ I! il! Akfam 
20 

de -
11

• te iHa1 emrini, evi bilhassa onun tuttur • ~ ~·Ra~fer ~; 8~!"!~ ~~AlkertmUzeninealdadınedlr? duğUnu, vazgeçilirse yerlere geçe- BU~~ 
~Wll-!&C -~in-crcak olan tel 111 Yanıu 5 - Yen batan aaraynu kim yap- ceğini, (gitme7.een bir daha vüzü- Telefon: 22127 " ı.,_, ~ Nhatla iter ü, ı llllUIU Alil oı.y tmnqtı? me bakma!) ded0ğini anlattı. Her taraf tramvay 

-.r111t lçfiolar oere ·i Kildlı:: A. a.. , ... _._ ________ _., Dilinde tüy bitmişti. R&bia, 
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... 1 lar. 11 dana muaikiai (plak) 18,30 Gü • 

11 1 
k k? 

Umumi harptan çok evvel.. - So~a ~arıcıgmı, sorma. neı klübünden nakil. Konferana ve çay • t 
Bay Hasan, rengi solmuş, ba • Mısırdakı J.§lenm mahvoldu. Ben muıikiai. 19,30 Şubert. Bitmemiı ıen - mı e er aza naca • 

IDU eline da1amıı düşünüyor, bir oradan aynldıktan sonra Ç&l'flda foni. Plak. 20 haberler. 20,30 adüdyo 
düziye "Ah, oof!,, deyip duruyor- yangın olmuş, bizim mağazanın cas tanco ve orkestra gruptan 21,1s G • p k• d 28 ·ıı • 
du. Çok müşkül bir vaziyette ol · da yansı yanmış. ~ Zoraki Tabip (Molycr • Ahmet Vefik 8f mJŞ • art en JfŞCD e mJ eti 
duğu belli idi. Pamıaklan arasın. - Eh ne yapalım. Canın sag Paıa) Eminönü halkevi cöıterit kolu • • 1c·ı ı k •• b k 1 
da buruşturup sıktığı mektuba ye- ~~un ... Mal için bu kadar dil:-~Ü· tarafından .Saat 22 den aonra Anadolu JCtJ18 J e yapl ı3C8 mUS8 8 8 ar 
Diden bir göz attı : lur mu? Hamdolsun zengınsm, ajanunın gazetelere mabıua havadis y . 

"Dün gece kanmz rahmeti rah· kaybolanı yerine koyabilirsin. aemıı vernecektir. 1 Yazan: Aleks Ahralıam 
mana kavuştu. Fazla söz yazacak Hasan kansının bu tatlı sözle- BERLIN 3S6 m. - ı 1 Kolonyadan 
vaziyette değilim, hemen geliniz.,, rinde cesaret aldı. m\Pik. 19 aöı: ve müzik. 19,30 hab. 19, 

Bay Hasan ı~~anbullu bir tüc • _ Haklısın karıcığım sen ol~ 45. z.eı:ni~ kuarte?· 20,45 !por haber -
cardı. Vakit ve hali yerinde, ahş k d d .. 1 kt·' H lerı. ıkindı konıerı. (Laypı:ığe mUr.) 23 

. d masan e er ep 0 ece ım. e • hab. 23 20 marepl Haeıler'in yıldönü-
venşi üzgün, hesabım bilir biı men Kahireye gidip işleri gene mü (.ay' tev). 23.40 Münihten danı mü 
adamdı. Fakat ne dıe olsa hırs in. yoluna koyayım. ı:iği. 1 Herb. Fröhlich dana orkcstras!. 
sanı bir halde bırakmıyor ki! On -Git amma, bilir misin benim .B.UDAPEŞTE: 550 m. - .11 hafı! 
lirası olunca on beş, yirmisi olun"' . . d b' kurt S • d mmıfi. 17,40 Jconf. 18,10 klannet. aoso 
ca elli yapmak ister. Hele çil al . ıçım e .. 1r. var. enm <?ra a 18,30 milı:ikmektebinin konseri. 19,35 
tınlar birbiri üzerine kondukça evlendığinı sanıyorum. Belki ya • konuş. 20,30 aolist ve plak. 21.so hah. 
insana başka bir zevk geliyor. "Şu lan, belki gerçek! Ne yapayım 22,20 efl. konı. o. Strauu, Becce. Kat 
diziler biraz daha artsa,, diyor. kıskanıyorum. man 23.10 hab. 23,30 ork. (Boieldieu: 
Sonra da artık onzun·· e başka bir _Ne münasebet güzelim nP Der Kallf von Bagdad, Tcherepnin Zu-

"'""' ·· b t ı H' b ' · ·· '· belde - ıuite, Veber: Abu Hasan, Ru -
şey görünmüyor, habire uğraşıyor, ~~ase e · ıç en senın uzenne binstein: Bayader danı) Bortikieviç 
bir dizinin üzerine bir sarı daha gul koklar mıyım? 1001 ıece, Şerubini: Uvertür Ali baba 
lcoydu mu, dünya da ahiret de o· - Onu biliyorum. Çoçukluk ı,5 hab. . 
nun oluyor. doğrusu· fakat emin olmak için BUICREŞ: 334,5 m. - 18 hafıf mn -

Bay Hasan da bo"yle. Çıkınları istiyorur:ı Bir kix..rl- yaz bana ver zik. 19 konf. 19.15 caz. 20 ?ab~r. 20k,15 
• • !S'" ' ' ju. 20,45 konf. 21 radyo pıyesı. 22 o-

artırnıak için varkuvvetile çalışır- sonra gıt. ro teranniıi. 22,30 haberler. 22,45 or · 
ken aklına nereden estiyse esti, - Ne yazayım? kestra ve ıarln 23,55 haberler. . 
bir de Mmıra uğrayım dedi. isken· _Şayet Mısırda kann varsa . ~ARISı 431,7 m. - 19 Pol~lor mü-
:..ı • • K hi · d l Esnaf ls d. niı. 20,30 hah. 21,45 mubt. egL eıerl. Menyeyı, & reyı 0 aştı. • boş 0 Un tye... kona. 22,15 apor hab. 22,30 operet: 
la görüştü. İ§ adamlanna baş vur- Hasan bir dakika düşündü. Ol- ustnıburrda randew'' yapanlar Cu • 

u. Nihayet Kahirede bir şube a• müş bir karıyı boşamakta hiç bir vilticr Meaaıer. ı ,30 hab. 34,45 caz -
Gar* kazanacağına hükmetti. ts-- mahzur yoktu. Kalemi k&ğ'tdı al- ban:oMA. 

420 8 18 
A • 

tanbula döndü. Hazırlıklarnu bi· dr, kansının istedijini &ladan ali· dan nak .• ~ronİk .:n~. 20,2~~:~~~ 
· n, 1stanbuldaki mağazası· ya yazdı. Kadın bunu alıp koynu- oda mUziil. 21,20 konf. 21,1s Lombar· 
çok emniyetli bir adam yerleş- na soktuktan sonra .kocasının boy- do'nun opereti "Frau von Theben .. a • 

tirdikten sonra Muura gitti.Şube- nuna sanlıp dedi ki. ralıklarda haberler. 
lhıi açtı. Bir iki ay orada kalıp O • . : . . VARŞOVA: 1341 m. - 18 Cu. 18, 
ıtleri yoluna koydu. Kendiaiııe e- - yle ıse şımdılık Kahıreye 40 Poaenden nak. halk prlnlan. 19 oda 
hemmiyetle tavsiye edilen bir ada- gitmekten vµgeç ! Kaynatandan mUdfi. (Blumer'in Tannuite'i). 

mı vekil bırakarak gene tstanbula :1~!!1eıe: :ı:a~~şi!di•.----..... --..---~ 
:J!ldi. 1ki tarafta da mafazalar ""&"" ~~ T k • Puarte11 
ifliyor, san san liralar kasalara bu kilıdı ona gönderecefim. Bir 8 VI 
giriyordu. iki ay sonra da buradaki adamın 

Bu aef er Bay Hasanm rahatı gider, mağaza işlerini düzelterek 
da kalmadır. Bir iki ay lstanbulda oradaki alakayı keser. olmaz mı 
birjki ay Mısırdrüartı10r, bir tez ~J u 'f nun. Jel4 ~• 
gı&bbJ mekiği gibi bir oraya, bir '° • • • 
buray'a gidip geliyordu. İstanbul- -=-----------•• 
da evlenmişti. Çok güzel, eteği 1 Dlkemlzde f 
belinde, idareli bir kansı vardı. ------------=
Sarışın, mavi gözlü, tombul, me • 
Jek bir kızcağiızı da olmuştu. Ada nada insan boyuna gide gele sonun
da eteğini bir tarafa iliştirir. Bay 
JU.s:m eteğini değil amma bir Mı- M t b •• •• k b• 
sır güzeline gönlünü iliştirdi. Ma· ayıs 8 UYU il 
lazasma gelen maşlahlı, ya§mak- • 1 k 
li kadınlardan birinin uzun kir. sergı açı aca 
pikler altında yanan kara, badem Adana Tecim Ye endüatri oda. 
gibi gözlerine bayılm.ıştı. Kadın amda Cumuriyet halk partisi il
bir iki gelmekle anlaşılır bir su • ylnlmrul batbaı Balıkair aayla
rette ince ince lantmıya başlamI§- •• Örı• Evern, H-"--: L-.. L·nı 
tı. O da Bay Basana tutuldu mu ....... _,... 
ne? O zaman sevgileri de şimdild. Kuım Ener, Menin Tiirkofia eli. 
ler gibi iki sözle bir pazarlık de. rektörü Celil tecim ve endüıtri o 
ğiL Uzun uzun cilveler, yanıp ya • cluı baflraaı luet, Boraa encü -
kılmalar, ahlar vahlar olacak. meni bafkanı F eni, Tecimer •• 
Jıfa&lah arasından parmak uçlan tanmerler Ye fabribtlrlerin hu. 
glıfice gösterileeek. Bileğe kadar Junmaıiyle bir toplantı yapılmıt
el gösterildi mi? Apk için ne ni • tır. 
metti Yarabbi!. O pamuk gibi yu- Bu toplantıda Ade.na bölıeai 
m1J$&k,. o kaymak gibi beyaz ve hinterlandında yetiten lriitün ü • 
parlak eli gören Aşık için uyku mu rünleri Ye f abrikalard:ı elde edi
kalır, İl güç mü kalır? len mamulltı tqhir etmek üure 

İtte Bay Hasan bu sevişme ta- &nümüadeki MaJD ayı içiacle A • 
rihinin kurunu ulasmckn başlıys,- danada büyük bir Mrıi açılmuı 
rak bütün kurunlan ne heyecan ., kararlaıtrrılllllfbr. 
lar, ne iiziintülerle geçirdikten On bin liradan fazla bir para 
IODra kurumı ahireyi atlamIŞ, Mı- aarfiyle me7dana ıetirilecek olan 
m gı(lzelile evlenmişti. Olura şe - bu serıi on b .. sün ct.vam ed~ • 
riat dörde kadar izin veriyor. Bir cek Ye on altı Yillyetin ha aersiye 
Kısırcla, bir lstanbulda! Ne ziya· · ki • d ı ·~ 
DI var? Bahusus birbirlerinden itt1ra •ri temın. i eceaur. 
haberleri olmadıktan sonra .. Ger- Bunun için &J'l'llacalc bir ko -
~n Bay Hasan bu işi çok gü • miıyon sersinin laaaırlıklari1le 
sel fd ": +u • d ujrapcak, tren Ye vapur ücreti .. 

are eııw. ıJU yıl içm· e iki or- rinde; lmair beynelmUel tersiain· 
tljın birbirlerinden haberi olma- de oldux..· ıibi teuilltb tarifele. 
Gı. Fakat talih zavallı adamın "u 
keyfini ~çırdı. Henüz bir ay ev· rin tatbikini temin edecektir. 
vel Karureden gelmişken şimdi Sertinin ismet lnanü okulun· 
kansına ne der de kalkar gider. da •e bunun arlcuında 1'alanan 
Jlir taraftan bu sıkıntı, bir taraf- LüJGk anaya karalacalc mütead • 
tan sevdili Mwrh güzelin öltimü; dit pavyonlarda açılmuı tuanm 
onu bir ild saat içinde bitirmişti. ediboektedir. 

MJndePin bir kÖfelhlde dtifü • Serıide ürünlerimiz ve mah 
nüp dururken kana odaya geldi. ıal&bma teıhir edilmekle Len • 
Jfa•nm bir ftZiyCinden kork • IMr buralarda zlyaretçllerin sG -
~ ılbl bir dalôka bakakaldı. ael YÜit ıecirel>ilmel.t ~ de 
Sonra tıllllla sordu: mahtellf etlence J•l-4 bulunda 

-Ne var Allah aıkma? Ne o- ralm•ıı düf8nOlmeıldedlT. 
luyoraıT - - - - ·-- · --- Hariçten ..-....motel, lo-

Mılam ..... 
fttmaamuı ,.... 

!'da ı-ca lblm 
Tdm k&!an ıGDJert 

121 
1709 

~·5 
~m 
17,09 
1846 
137 

19 
347 

7.tı 
17.10 
616 

1195 
14,54 
n.ıo 
18.-16 
537 

it) 

346 

kanta ıibi ibtiyaçlan da temin o
lunacaktır. 

i lt.i başlı çocuk 
Muila mem!eket hutahaneain

de bir ucube dolmuftur. Mutla
ma Yaka malaalle1inclen Kafala -
Dm Gire& Akkız admda bir ka . 
dm nlnde cloiuramadıtmdan 
...........,. ptirilmit, operatör 
Baha ft Dr. Muhain tarafmclan 
... u,.ı ,apdarak çocalu Ölü o
larak alllPIUfbr. 

Bu çoculun iki kafur vardır. 
Gözleri pkaldannda, hurnu çift, 
el Ye ayaklan anormaldrr. 

Çankırı hastansinde 
Çankırı, 18 (A.A.) - Geçen 

1ıl yaptmlan memleket baataha 
neai için bir r6nqen makineıi a -
lmmuı kararlqtrnlmıt, makine 
pazarlıkla lıtanbuldan mübay&a 
edilmiıtir. 

Röntgen Mayııta ite Laılıya • 
caktır. 

Arto;ntfe sevinç 
Amin, 18 (A.A.) - Aminin 

Çoruh iline merkez olmuından 
dolayı Art•İn halkı büyük bir ıe
Yinç tezahürab ıöttermiftir. Mem
leket bqtan bqa don&trlmlf, bir 
çok eilenceler tertip olunmUflur. 

Edirne t1ilaget mHlisi 
açıldı 

Edirne, 18 (A.A.) - Edime il 
ıenel kutulu ilbay Şahin Bu11n 
bir nutku ile aÇılmq, encümenler 
ıeçilmiı, bahname okunmuı Ye 
çaJ,mata bqlanmıtbr. 

Genel kurul haftada iki 
kere toplanacalıtır. Villyetin her 
tarafında konırelerini yapan par · 
ti ocak ft nahiye karamlan !>u 
toplanblarclan l>ir Mnelik faaliy• 
ti skden ıecirmit, hallan dilek .. 
lerini taôlt elmİf ft yeni he1et
ler eeçerek daiılmıfb!'. 

Önümüzdeki şubat ayının altı· 
sında Bavyerada Münih civannda 
Garmiş • Partenkirşende kış olim
piyadı müsabakalan başlıyacak. 
Bu müsabakalara 28 millet iştirak 
edecek. Bu kadar millet, şimdiye 
kadar hiç bir olimpiyada iştirak 
etmiş değildir. iştirak edenlerin 
çokluğu dolayısile rekorlar kırıl -
ması bilha~-ı beklenir. 

Muhtelif yerlerde şimdiden 
neticeler hakkında tahminler yü. 
rütülmekte, topluca ve teker te . 
ker en iyi, en üstün vaziyetlerin 
temin edilebileceği yolunda fikir· 
ler ortava konulmaktadır. Bu ara
da mesela Osloda çıkan '' Aften 
post.en,, gazetesi, oldukça kat'i 
daha doğrusu kat'iyete yakın pu
van hesaplan neşretmiş. Garmiş
Partenkirşende hangi altı mille • 
tin en iyi, en iistün vaziyetlerde 
görülebileceklerini kestirmeğe ça
lışmıştır. Bu hesaplara dayanan 
N orvecin tanınmış mütehassısı 
Andersen, Norvecin 112 puvanla 
kış olimpiyadında en yüksek za -
f ~ri kazanan millet olacağı netice. 
sıne varmıştır. 

Gene Norveçlilerin noktai na· 
zanna göre, ikinci dereceyi Şimal 
milletlerinden başka biri, faraza 
Finlandıya yahut da tsveç elae 
edemiyecek, Norvecin peşisıra bu 
ikinci yere 72 puvanla Almanya 
geçecektir. Avusturya da 63 pu -
vanla üçüncülüğü alacaktır. Fin. 
land~~~eç ve Amerika da an • 
cak b rdi:n IOlltli ,.r edftiebi-
leceklerdir. 

Bu huausta lıveçte çıkan "Stok 
holms Tidningen,, gazetesi, şöyle 
diyor: "Ganniş • Partenkirşende
ki müsabakalann, şimdiye değin 
olanlardan daha çetin olacatı şüp 
hesizdir ve bu lSveçlilerin 'Kendi 
hesabımıza nikbin olmamızı icap 
ettirecek bir durumun mecut ol • 
madığı da muhakkaktır. No"e • 
cin en iyi, en üstün derece ele _ge
çiren millet olacağı bahsinde Is -
veçte hiç bir tereddüt yoktur. Al· 
manyanm da ikinci derecede yer 
tutınağa muvaffak olabilecefine 
memnuniyetle inanılmak istenili • 
yor. Bununla beraber, Avusturya
run üçüncü yeri alabileceğine ina· 
nmıyorlar. Uçüncü yerde ya Fin· 
Jandiya veya Isveç bulunaeaktır.,, 

Kesenkes olmasa bile, spor 
müsabakalan ic;in kl;tt üzerinde 
mütalea ve müllhazalar ortaya 
atmak, tereddüt uyandıran ve 
haddfzatinde tehlikeli olan bir 
şeydir. Evet, böyle! Lakin bun11 
rağmen, spordan anlıyan bilir, ld 
bu mevzu spor al&kahsmı bu tah· 
min oyununa tahrik eder. Şu hal
de Garmiş - Partenkirşende acab!' 
hangi milletler altın madalyalar 
kazanacaklardır! 

Umumiyetle vanlan tahmin 
neticesi, Almanyanın Ski koşu • 
s~mda, Slalomda ve hareket ko • 
şusu kombinazyonlannda gerek 
kadınlar, .-erek erkekler için par
lak muvaffakiyetl!r temin sureti· 
le beş altın madalva ka:unacağt 
merkezindedir. Bundan başka, 
Almanya, çiftler için buz üstünde 
~n'atklrane koşulan • yani do • 
lanbaçh tarzda koşu· ve her i~i 
kızak yanşını da kaunması müm
kündür. Bob denilen kızak yanş. 
lannı .••• 

Norveç Ski ile sıçramağa ve 
Ski sıçrayışından kombinasyonu 
ve uzun koşuyu kazanabilir. Usıe. 
lik buz üstünde kadınlara mah8UI 
san'atkArane koşuyu ve 500 le 
1500 metroluk buz fistünde sllr'at 
koşusunu! Şu halde, No"ec:e de 
be' altın madalya! 

Finlandiya için en müaait va -

ziyet, 18 kilometro Ski ile k 
ve askeri takım koşusundadır 
Bwılarcia k~nış ihtimali f. 
dır. 60 kilometroluk koşuyu, 
Maraton koşusunu İsveçlilerin 
zanmalan kabildir. A vustu 
5000 metro ve 10,000 metro 
üstünde sür'at koşusuna ku.,.,.. .. 
mükemmel bir şekilde katılın 
Ayni z:ımanda, buz üstünde er 
kekler i~in san'atkirane k~ 
Demek oluyor, ki A vustury 
da üç altm madalya kazan 
muhtemeldir. Bu~ üstünde ho 
de Kanada muzaffer olacaktır. 

Her çeşit müsabakada b0 

mükafatı hangi milletlerin 
nacağı hususunda, Norveçle 
te fikirler aşa~ yukarı birlefik 
Fakat, her çaşıt müsabakada t 
altı dereceyi hangi milletlerin 
bileceğini öğrenmek istiyorsa 
Osloda çıkan "Aftenpoeten,, f8 
li Norveç gazetesine şöyle bir 
atahm. Bu gazete, 1 den 6 ya 
dar sıraya konulmuş liste halin 
aşağıdaki tahmini neticeleri bel 
tiyor: 

SKi MOSABAKALAIU 
18 kilometroluk uzun kof1I 

1 Finlandiya, 2 Norveç, 8 Fin 
diya, 4 Norveç, 5 lave~, 6 N 

Aakeri takımda: 1 Finlan 
2 Norveç, 8 Isveç, ı Almanya, 
Italya, 6 Çekoslovakya. 

50 kilometrolulc uzan ~d 
1 lsveç, 2 Finlandiya, 8 lsVeç, 
lsve.;, 6 Norveç, 6 Finlandjya. 

K09qbi9&tnadaı ı No~ 
Norveç, 3 Finlandiya, 4 Alhliı! 
6 Norveç, 6 Çekoalovakya. 

SııçraJlfta: 1 Norveç, 2 No 
3 lsveç, 4 Norveç, 5 Polonya. 
Finlandiya. 

Slalomda: Erkekler İçin -
Almanya, 2 Fransa, s Aut-hı..ı• 
4 İsviçre, 5 İtalya, 6 İngiltere. 

Slalomda: (Kadııalar içia) 
Almanya, 2 lsvi_çre, 3 A vust 
4 Avusturya, 5 lngiltere, 6 
re. 

BUZ OSTONDE KO$U 
MOSABAKALARI 

600 metro: 1 N orve~, 2 No 
8 Amerika, 4 Norveç, S Kan 
6 Avusturya. 

1500 metro: 1 Norveç, 2 Not 
ve~, 8 Norveç, 4 A vueturya, 6 
merika, 6 A ~tırya. 

5000 metro: 1 A vuturya, 
Norveç, 3 Amerika, 4 Norveq, 
A vuaturya, 6 Finlandiya. . 

10.000 metro: 1 Avust~ 
Amerika, 8 Norveç, 4 Norvetı 
Finlandiya, 6 Norv~. 

San'atlrlrane kotu - ....... " 
için • 1 Avusturya, 2 lnıüt..
Avusturya. 4 Kanada, 6 Al 
6 Finlandiya. 

San'atlr&rane kotQ: • ka 
için. 1 No"eç, 2 A~ 
tngiltere, 4 İsveç, 5 Kana 
Almanya. 

San'atklrane lcot1aı • 
çifter • l Almanva, 2 A ... 111111~ 
S Macaristan, 4 kanada, 6 
ristan, 6 Amerika. 

Baz üstünde hobya 1 D.-"'llDW 

da, 2 Amerika, 8 Almanva, A 
veç. 5 Frn nsa, 6 tngilttie. 

Bı>b: (Ktsak mUaaltalcaeı 
der, clarder) 1 Almaaya, 2 ~ 
ka, 3 İsviçre, 4 Almanya, 1 
mam•a, 6 İsviçre. 

83h: CK~lc müsabaka• 
ıer, ikiıer) -1 Almanya, t 
rika, 8 Alman.va, 4 t.Vlçre, 
viçre, 6 Amerika. 
SIRA lnBARILE MI 

ı Norveo, t Alman 
turya, 4 Finlandiya, ö ,_.., 
Amerika. 
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Habeşler, ltalyanların pek büyük bir Llwal dlflror •• 7 
. Zafer kazanmadıklarinı söylüyorlar Kabinenin .mukadderatı ~adikal-
ltalya M·ıı 1 c · . k ._,. 1 ft H ·b 1 . Sosyalıst fırkanın elınde , ı et er emıyetıne çe tigı te gra a a eş erın · d d Y ılbqı tatilinden ıonra bu de- ıün Cenevre7e ıidip sitmi1ecell 

Ubl Um kurŞUDU kullandıklarından şikayet · ediyor fa :remden toplanan Fransız me- hakkında ne dütUndülbe Ulr 
haslar mecliıinde Laval hükUıneti ıordukları ıuale Bay Herriot ..... 

.... Lo...lra. 18 (A.A.) - Röyterf darda 4'>eyanname atmıtlanlD'.J kinunuevvelde aapleclilen Habet 
liae 'Da• IW.tittanclaa bildirdi· Amharik lieam He Eritre halkına malsmaeli arumcla 1100 dum 
""'4 .... Opciendeki ukerl ha· ve ltalyanlarm iHali altmclaki a· elam kuryunlu fitek buhıQID'llflm. 
..... ~ tewıldaaf deneti ıeçir - razide oturulara hitap eden •• Bir çok ltalyan ukerleri dam 
"-'~elli".• emada ltalyanlar imza yerine bir Kop Mel'Jem rea- dmn kul'fUDlle yara)~. 
.. lllal ..tilen mıntakelarda mini ~btiva eden bu beyannamede 4 - Hallet aakerleri tarafın -...:;.:.-.hda iateti itini t•ilit· 1896 danberi ltalyanlann Hahe • dan yapılan diler Yahfetler: 

•'&dırlar. Fakat diler tietanı ikinci plana indirmek için A - Makalle'nin cenubu tarki 
-...... eanıldıfma aöre, yaptııklan faaliyet hakkında taf • ainde 3 kinunuenelcle ~ ı• 
:.---ı Gruiyani ric'•t halinde. ıilit vermektedir. Memlekete c • len Debri mWıar•beainde ölen bir 
he ifa ... lnrtvetlerinin peritanlı- konomik bir yolı. nüfualan eana• ltalp.n yerli ukerinin Hal>etler 
"4t - iltifacle ederek mümkün amda ltalyanlar, halka ailih da· karamı delmitler •• kafumı ez· ;:t" lraclar tc .. bir zamanda iıtmıılar ve halkı merkezi bükO • mitlerdir. Bu h&dilenin fotoirafı 
~bir ileri har~ketine hathya • met aleyhi~e iıyana totvik etmit • potta ile gönderilmiftir. 

• lerdir. ltalyanların yanı batında B - AJni muharebede ilen 4 
._J~!-8 piftarlan Habq düm- harbetmek üzere hain Guksanm milİI askeri, tamamen çıplak bir 
~e temu halindedir. Bu ıe· babuı dahi daha o zaman bazı halde hırakılmıftır. Bunların elbi· 
~bir takım çarpıtmalar ol. vaitler •lm19tı. Ha1'efietannı Mil· aeleri ft tizerlerinde bulunan her 
.... letler ~iyetine sirm .. i için ltal f8Y almmıftır. Battan Mta çamur

..__ 71_~ kiti tahmin olunan bir yanm yaptıiı yardan ıırf keneli lanmıt olan vGcutleri ilk nazarda 
~ ıeneral Graziani, 700 ki fena niyetlerini si•lemek içindi, tefrik olunamıyordu. Çünldl H• • 

1beclen fazla bir cepheyi tut- ltalyanların aöslerine ratmen E • betler, bunları Calimino •larma 
~·Bu cephe Dolo'nun ıar ritre ve ltalyan inali altmdaki a- atıp terketmiılerdir. 
1ııa..1- '- tehirclen 80 kilometre razi ihali•inin ltalyan rejimi al • C - ·Abbi • Addi'de 18 lrlna 
._..., -•kta bir nokb.dan batlı· tındaki hürriyetleri, Haheflerin naenelde wlma ıelea .W.re • 

IİIDali pııkiye doğru ıit • kendi öz yatanlannclalri hürriyet • bede Habetler, Eritre tabarlarm .. 
•• Gorahai ve Saııabaneh ten pek çok daha a•dır. da himıet tören piyade mülizı • ...!;!:iliz Somaliai ıınınna Acliaababa, 18 ,(A.A.) - Ha- mı da Martino'nun ceaedini par· 

• beı remsi mahafili, Ru Deata m çalamıılardır. 
:ı..... c_..,. lta11an ordulan nez .. vetletinin Dolo civarında cir'ate D - 7:1 kinaımenelde Tam· 
~ &Jtarlar, R.. Desta'nın mecbur eclildili Ye Habet llüleri• roca'da vulrua ıelen~becle 
1' . clotra çekilen kuvvetlerini rinin dart hin kadar oldata '- • onbatı Cereda He Amato, Fran • 
...:: .. clar tahmin ederken A - beriai yalanlamaktadırlar. R...t ıito Ye Mazeo imıindelci 6' ne·· 

1-clata ffabet yüksek me • mahafil, ıeneral Graziani'nin iler- ferin cesetleri parçalumlfbr. Ban 
~ ..._.I Grazimıi'nin bü • ledlll mmtabcla anC.lı Wr lraç lana fototraflan pOlla ile ...... 
1.~-~-r zafer hzaaclılmı yalan • Habet miifreseai ~ da rilmittir. 
:~dırlar. R8yterin Adiıaba· ilive eylemektedirler. E - Mablle civarında U kl· 

Mtlarilıa W.- .... if P. ıö 1TALY ~LARIN RESMi ~ ..._ J•'- biı _.. 
Jl)mek memarlan mev • TEBLICI harebede ilen 44 ltab .. ubrin-

~ -...ıan muharebeye ancak Roma, 18 (A.A.) 7.ıoo 1111 • dea 25 inin cetedi, maharebedea 
• llllll lla1Mt llılkerinin ittirak et • maralı r-1 harp tebliii: aoma Habetler tarafmclaa ~ 
tillal, ••11• Do1o'nun 88 kilo • Camla ciYarmcla aeaeral Gra· ı-'IW· 
~ ,.Jaalarmda Ganeledorya siani kuTYetleri tara!mclaa elde • F _ 24 kbuaaenelde Op • 
~ lserlnde hir tek mühim Ha- dilen ....,fferiyet, gittikçe daha den'de esir dGtea llind mülizna 

Jl.i ıarnizonu bahmduğunu kat'i muvaffakiyetler elde edihne· tanareci Mlnnitl'nin bfuı ke • 
"- ...... taraftan general Grazia· ıi ameliyle devam etmektedir. ıilerek lldeirillmüt" milllmmm 

ille ancak 65 kilometde iler Kaçmakta olan dÜMDAJUD takibi bruı Habet lluma•da- pıti • 
---ı llylediiini bildirmekte • e1D&1mda kuvvetlerimi•, h~ bir met olcnk .............. ffabe • 

• Ceaapw. Adieababaya 1;3• ciddi mukavemete manız kalma • tiatanclaa c1önmekte olan Ye izinli 
llllalM.lere ıBre Raa De.ta nak mqlardır. 17 ~unUl&Dide mo • bulanan Bay Lipmann iamiadeld 

il atlsliiklerinin bir kwnmı ıi· t8rlii lmnetlerimb, 200 ldlomet· bir Frama sabitinin JUi ile " te
..:'illttlr. Kenıcliaine imdat yo1 . re ilerlemit bulanuyorlanh. ~. • refl Gnrine ı.aiaat ~ Ci • 
~ ~. Decannaı Makonnen heni~ her noktaamcla ukerlerunız bati ltal,a kont0IOMID& bildirdi .. 
=-~ 30 Wn kiti ile Raa Deata- esirler alm11lar Y• düpıan tara • tine ıire ba ahit Dlrecha'da, ••kat Erıaalem tehrine ha· fmdaa terkeclilmit harp main • tahitler ~a, lla ltalp.n tay 

elnalttlr. Decamw9 Beyne • mMi ele ~innitlerdir. Düne. ka· :ruecieinln &lcliiriilmeden enel ;.l.r .. ŞlMli nehri Mtikame • dar tesbit edilen düpnan aayıa~ı. mütbit ifkenceJe tabi tatulclulu· 
41.. ._.. doiru ilerlemekte • 5000 8lüdür. Tanare bn~e~ .. au ititmittir. 
;.._ miz, diifmanl dalıtma faalıyetiDe Bu ititilmemİt vabtet nk'ala. 

.. • c.nı IOMBARDIMANLAR deftm etmit '" Ru Deatanın Ne- n her titri& imanl •• bnunl pren 
~~· 18 (A.A.) - İtalyan ıeli'deki kararılhmı bombardı • ıi~leri ve bilhuta yaralılara,•• 
'

1 din Deuie'nin 180 ki· man etmittir. esirlere hürmet edilmesini•• kı·ı11ı 
... ,::;:inde Koram kuaha Eritre cephesinde 1'ayda de· haç ipıetinin ıaiistimel ohmma • 
~ ~ nnq etmltlerdir. in- ier bir Wile olmamıJtlr. mumı iatiyen Cenene makaTel .. 
~ laJlat ohıp ohnadıiı belli iT AL YANIN MiLLETLER CE- ıi abkimmı nakzetmekte oldu • 

l)a. · MIYETINE GöNDERDldl landan bu yak'alar icap eden 
111 "ı VaWSa•nın hombardm • TELGRAF tedbirlerin almmeaı' ........... la-
' • .. ~ IMr lnsilis tara· Stefeni ajaıw .ta11an h~ zıl haç beynelmilel komitesine WI 
J-. ...:::- edılmekte olan uy • ti tarafmclua Mılletler Cemı1etı dirilir. 
..._ ciftnna ,.unclii za. ıenel aekreterliiine pnderilen tel -----------
-. '-J'Jueler Wnlen:e be:ranna· aralın metnini saepetmittir. 
.. ~· Bu bep.nnameler- Bunda Bay sunç ezcümle di· Yeni Eserler 

aleyhinde kuvvetli bir cereyan ıait cenp vermittir. 
nrclır. Buıünlerde Laval hükil · DENiZ TiCARET BAKANI DA 
meti her hangi bir meseleden do- GELiYOR 
la:rı iıtizalıa çekilecektir. Laval Pariı, 18 (A.A.) - Deniz 'fi. 
iN iıtizah üzerine itimat mesele caret bakanı Bay Vil:ram Brtıt-
ıini ileriye ıürecektir. Öyle anla- rant, Bay Herriot ile birlikte ı.. 
ıılıyor ki, kabine ekalliyette ka- bine den iıtif a edeceğini aö:rlemif. 
lacak ve istifaya mecbur olacak- tir. 
br. • • • 

Ydbqı tatilinden evvel hafif Paria, 18 (A.A.) - üma• 
llir ekıeriyette kalan Laval neden Batkanı Bay Lebrun, Bay LaYal 
dolayı ıimdi ekalliyette kalacak? buıiln Elize aarayına çaimmltlr• 
Bunun belli batlı sebepleri ıunlar· TALEBE GREEVI 
dır: GENiŞLiYOR 

1 - Evvelce bükUmeti tutan ParİI, 18 (A.A.) -Tale1- __. 
mebuılarclan bir kıımı timdi iyan vi a'enitlemektedir. Taahün.tfs • 
olmutlardır. lar, ırne iıtirak etmiyen talelaefl 

2 - Evvelce biikGmeti tutan faJdllte1e slrmekten menettilde • 
radikal 101yaliıtler prenaip namı· rinden Tıp fakültesi denim 
aa bükGmeti aleyhine HVkedile tatil edilmiftir. Fen Ye edebiflli 
eektir. Radikaller arumdaki ft • fakülteleri7le aafia mektebinde 
siyete bakınca bunda muyaffü de l"e• kıam• meYCUtba. 
da olacaklıardır. DALADIER PARTi BA$1CANI 

3 - Franınılar uzun zamaa bir OLACAK i 
hüldimetln dnamma tahammUI • Pariı, 18 (A.A.) - Tahm~ 
demnler. Lam hüldbaeti bir ae- rin hilif.- olarak, BaJ Heni 
ne altı •1 it bapnda kahmtbr· O- radilral parti ı..tbnlılına _. • 
aun için artık hiklmetin ibtipr- aetlilinl ko,mamakta w ...... 
ladıtı kanaatinde olanlar çoldar. tir. Bu Jbden, tek namwt ..._ 
RADiKAL PAlftlNIN BUGON- aki baıbaba Ba1 Dalada JUll 
K.0 TOPLANTISI MERA«LA iN partbliıa ....... ppcektir. 

BEKLENiYOR Bay Herriot'nan iatifuı atwil 
Paril, 18 (A.A.) - Parla mat- ihtimal Bay Laftlm c-..... 

... abnm Mltüa tlikbt nazarmı koDMJ toplantumclan .......... 
adilsal parti icra komit•inin ,... reamen il&a eclllecektir. 
naki tl,lılltlaılHla NrHlii a • Radikal parti icra komi'elialil 
rarlar ~edir. Gazeteler, M. yarın!d topl:ntıamda parti,. 
Herriot'nun yakında vukiıbulaeak menıup dipı •k•nlarm da .. "' 
Wluim mltealdp, komkeaia b· Wneden ııldlı ··- ._.,,.. ._..._ 
ran .-w.ce diler aol cenah plmeclili ılriifGleceldir. 
büaalarmm a istifa edip etaü- Parti melaafllinde, Deais T-.. 
yecekl.mi merak ecliJorlar. nıt bakam 8&1 V"d,.. ~ 

Matia di1or ki: ile Tacaret •lsaaı Ba1 Jorj a... 
"Deınelı olrqor iti, kabinenin net'Din da istifa edeceld91..,..... 

nraWtleratı ,Wi radikal - w- ni7ordu. Finana Mbaı Bay Ma.. 
yaliat hmit•ift .liıwle Wana - ıel Repier ile iç babnı Ba:r P.., 
70', aira ilfler N111lilıol .- w711 · ıanon, ne 10lda hareket .ı--. 
litt hhnlcn- tla, lıontite iRn .,.,. im laU1U1unda henüa mtıt.ec1•1t
meue, ilttitlar rneolriintle lıalmı - tirler. 
70INllılartlır.,, Pariı, 18 (A.A.) - iri ..... • 

Petit Parialen, her ıe1e rat · dil alır bir menba&laa WI • 
meia, komitenin, seçim arifeaindeı dirildiiine ıöre, B. Herriot, iltifa 
bir kabine huhranının meıuliyeti- etmek karanm B. Lanle Mlcllr • 
ni iturlne almakta terecbllt ede miftir. Fakat sonradan Hd balraa 
celiai Ye "Uılu,, dananacalrnı bu istifayı B. LaTalin CeaenM• 
imit etmektedir. dönütüne talik ......_._ •ta • 

Popüler'de, Ba1 Leon Blum tu bık kalmıılarcLr. Bu auret1e iMia 
D1I JUIJ'Ol'I c-..r.deki miakerel• itkll • 

"Birlik bbineli olan LaTal ka- lunmıyacak hem de lbalaeu ve 
t.ın .. min temel dinklerinden birı J&km bir kabine buhraam 116 
7ılu1dıtı cihetle, kabine de 1ıkd ne geçilmiı olacaktır. 
anı ıa11lır. Paria, 18 (A.A.) -1~ dmam. 

Bay Herriot tek batma çekHıe deniz tecimi bakanı B. Beıtra
de .. , Lava( kalsa bile, ortada bir heyanab tizerine mim bir .... 
bir "Birlik kabinesi,, nin mevcu · kil almııtır. Bakan B. Herriot iatifa 
diyeti mnzuubahsolamıyacaktır. amı Terince, kendiainia ele •lft. 

J(.abine buhranının filen bat · neden çekileceiini hlldirmit*. 
ladıtı ft amaml hlr buhrana dol- Diler radikal • Soqalilt baba ... 
na lidildili fimclicl• temin ola · na iatifaı•nm hüktmet ~ 
aabillr.,, cloturacaiı talwin ecH ........... 

Oeuwe'de Ba1 Daladier tu mü. Pariı, 18 (A.A.) - Parllmtılll , 
tal•71 rüritiJorı toda radikal,_,.._ paba·-

•p,... ..... IHılıanlılıta kal • kahineye eleJhtar mbi, clGn .. 
-~ 1dllaelerinin mecburen Jor lci t • 

..... -:_ alratılclıtı 1a mahTe • "t - Kızıl Hsç ipreti Habet • 
Radyo programı 11n, Wmaan, •ler Bay Hcrriot, Herriot nudiada JaPdDUf oı.. 

Radyo proıramı mecmuallDIQ ikin· raılilıal wJGIUt IHl'fWnin batın- teteblrila laaJdnadaki isahatı da • 
d aaym çıkmqtır. Bir ~k rtdyo .aaa. tlalıi 11ailaine dinmek camı • · lemek bere toplanmJfbr. DUnltl 
betlerini teknik malOmatı bol, bol. v~ tlene hn hmali m.,..,..,.q.ıle içtimaa ittirak etmmait olan ra • 
ren bu mecmua, Avrupa radyo Proc ·ı ,elrilirim..,, dibi w7aliıt meb'Ullar ..ı... 
ramlanm da tamamen nqretmektecllr. Parit, 18 (A.A.) -Bay Herriot girerek, partinin diler lmmmı bir 
Radyosu olan bUttln okuyuculanmaa ve Laftl bu ıabah IÔliiflDÜfler - tarafa bırakan bu toplentmm .... 

clola:rı teeuür beyan ler tarafmdan ıuliatimal edilmek 
'-' i Ye hanlann enelki hal tedir, 
~= İJi ... .tte ltal:ran· 2 - ltalyan tayyarecileri dart 
~ Jeniden yapılaceiı kinuDı\llanide Opdenle Daıabar 
-....ı .. :-....,.-•ktadır. üzerine yaptıktan harekette hir 
........ ....::..TA yY ARECILERININ çok Hal»eı muhariplerinln iN me• 

BEYANNAMELER kide bulunan senab butane1ere '* ~-....._ 18 (A.A.) - Son aıtındıklarmı ,anq&flene de ateı 
~ ~mcla HalJeı tanare • açmamıtlardır. 

hatları ıerilerine be 3 - Haheıler memnu olan dum 
...., renkli bü:rük mile dum 1rm1anu kullanıyorlar. Bet 

bu mecmuayı tavaiye ederis. dir. Çirüpneden sonra ıazeteci · rüıt olnu,an mahiyeti MJrkpıjda 
Polkilinik ler tarafmclan aorplara ulrayan ubdaılarmm dikbtl.W oellMt 

Bay Herriot, kendilerini Ba:r La mitlerdir. A:rni amaacla mtlD • 
ftlden Mr teh111 latemefe daTel kereye ka!'lflllaktan lmtlaa ede• 
etmiftlr. relu ,.AJnhldar 1»11.le llamlamr,,. 

au isimle çıkan aylık Tıp m~ ~ 
smm HJG 11dncl klnun 11yw meslele 
alt dotcun yuılarla çıbqtır; Dam o • 
!anlıra tanlye e41erk. C.•eteclleria, Ba:r La.alin bu· clemitlerdir. 
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Kitap Al! Askeri Fabrikalar Umum l\lıudiırtuğü 

Satınalma komisyorıu i lan ları 

13w;t 
r1L. ~tık/ 
AA feMAAyfft f iM- .... 

Biz, alelade ampuller, yakın bir zama
na kadar tasavvur edilebilen en iyi ışık 
kaynağı idile. Artık bitti. İyi ışık lazım 
olan her yerde bizi, ÇİFT SPiRALLİ 
YENİ TUNGSRAM ampullerile değiş· 
tiriyorlar. Maalesef bu hareketleri çok 
yerindedir. Çünkü TUNGSRAM am· 
pulleri daha iyi ışık vermekle beraber 

fazla cereyan sarfetmiyorlar. 

ÇİFT SPİRALLİ 
.. 1 • '. • 

. . . 

TUNGSRAM 
' 

Günün ampulüdür •. 

~~~---------------------
fatanltul Evkaf 

. Taş delen membaında yapılmakta olan Kabtaj ameliyah bitmi . 
tır. 22 - 1 - 936 Çarşamba günü su verilmeğe başlanacakbr. b 
günden itibaren getirilecek dama canlar memurlarımız tarafından 
yıkanıp doldurulacak ve ağızlarına kurşun mühürler kondukta _ 

h
. ı · ·ı n son 

ra sa ıp erıne verı ecektir. (306). 

SATILIK 
Akay işletmesi 

M AVUN A. 

müdü.rlüğünden: 
Ab.ıy ldaresini.n malı olup H aliçte Cami altında bulunan (7) 

N_o.Iı mavun.uı açık arttırma ile satılacaktır. ihalesi 21 - Kanunusa· 
nı - 936 Salı günü saat 15 de Ga latada idare Merkezi binasında 
Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

isteklilerin 50 lira pey akçele riyle belli vakitte encümene gel
meleri. (238) 

inhisarlar genel direktörlüğünden: 
Lise v.e Orta mektep mezunu olupta ya§ları 35 den yukarı olmı 

yanlardan memuriyet talebiyle ida remize müracaat etmiş olanların 
imtihan gününe kadar müracaat e decek)erin ~mtihanları bu ayın 28 
inci Sah günü saat 14 de Sirkecide Meydancık caddesindeki inhisar· 
lar memurin kursu binasında yapılacaktır. 

imtihana gireceklerin ya§la rma ve tahsil derecelerine ve evvel· 
ce bulundukları memuriyetlere ve Askerlik muamelelerine ait vesai· 
ki de birlikte getirmeleri gerektir. 

Yukarda tayin ediien gün ~e saatte hazır bulunmaları. (274) 

AP. At! 
Kl~ANDA ... . . 
MIOENSIBI 
aıcAYA . 

MUHTA r;.Df R !· 
·Ap CKU! 

,~ 

1000 Ton Elektrolit bakır 10 Ton Fosforlu bakır 
1000 Ton Elektrolit tütya 10 Ton Manganezli bak 

500 Ton Platin en saç 520 Ton Saf kurşun 
50 Ton Bohçalık saç 50 Ton Kalay. 

Tahmin edilen bedeli (821 400) lira olan yukarda mikta 
cinsi yazılı malzeme Askeri F abri ~rnlar Umum Müdürlüğü Satın 
Komisyonunca 5 - Mart - 936 tarihinde Perşembe günü sa 
de kapalı zarf ile ihale edilecektir Şartname ( 41) lira (7) kuru 
kabilinde komisyondan verilir. Ta tiplerin muvakkat teminat 
(36606) lirayı havi teklif mektuplarını mezkfir günde saat 14 
dar komisyona ve!"meleri ve kendi lerinin de 2490 numaralr kan 
2. ve 3. maddelerindeki vesa!kle mezkur gün ve saatte komis 
müracaatları. (258) 

15 kalem haddeler için malzeme 
Şartnamesinde değişiklik yapılan ve tahmin edıien b 

Yeni çıkan, tavsiyeye değer Türk 158,000 lira olan, yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme A 
ve yabancı dillerdeki eserleri "Ki- Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satı nalına Komisyonunca 3 - Ma 
tap ve Kitapçılık" mecmuasında bu- 936 tarihinde Salı günü saat 15 de kapalı . zarfla ihale edilec 
lursunuz. Her ayın birinde ve on be· 

1 
şinde çıkar. Yeni sayısı güzel bir Şartname yedi lira doksan kuruş mukabilinde kornisycndan v 
kap içinde' çıktı. Tanesi her yerde Taliplerin muvakkat teminat olan 9150 lirayı havi teklif mektup: 

yedi buçuk kuruştur. mezkur günde saat 14 de kadar Komisyona vermeleri ve 2490 n 

•---~---------- ralı kanunun 2. ve 3 üncü maddelerindeki vesikalarla talip!er 1 
Erkek ve Kadınlara fabrika mamulatından teahhüt edeceklerse bu fabrikak.rın 

K U R T U L U Ş hadde ve gerek saç makinelerinin imalinde ihtisas sahibi old1.4kl 
dair memleketlerinin ticaret ve sa nayi odalaandan ahnm:ş ves: 

Biçki ve Dikiş dersanesi rı ve fabrikaların verecekleri referansları ihale gününden on gü 
Müdiresi: Mm.· Papazyan. Haftanın veline kadar Umum Müdürlük Fen Şubesine tevdi etme\~ri ve 

4 günü kadınlara, 2 giinil erkeklere, şubesince kabul ve tasdik edildiği takdirde bu vesikelann ka 
günde üçer saat Fransız usıılile biçki mahsusu tarifatı dahi\!ııde teklif mektupları ile birlikte verme! 
ve dikiş dersi tedris edilir ve Maarif - kendilerinin de mezkôr gün ve saatte komisyona müraca:ı.tlan. 
çe musaddak diploma verir. Feriköy (240) 
Tepeüstü 116 No. Papazyan apartı . 
marlo4 

Denizyolları 
l'LETMESi 

4c-teleri: Karakiy - l:lprllletı 

Tel. 42M% · Sirkeci IHJalrtiar atle 

--• Ha• tel•fea: U7ff •••I 
iz mir Sür' at Yolu 
1ZMIR Vapuru 21 lkinci

ki.nun SALI günü saat 11 de 
lZMlR'E kadar. ( (282) 

lstanbul yedinci icra memurluğun . 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa . 
raya çevrilmesi mukarrer bir adet maa 
teferrüat motörle müteharrik odun ve 
kereste kesmeğe mahsus bıçkı makine
sinin ilk satışı 21-1-36 salı günü sa
at 12 den itibaren Çakmakçılarda Zün -
büllii hanında 20 No. da satılacağından 
alıcı olanların 935/340 No. lu dosya ü-
zerine mahallinde hazır bulundurufacak 
olan memuruna vakti muayyeninde mü
racaatları ilan olunur. (V. No. 12815) .. , .. ____________ .... __ _ 

SOSYOLOJİ 
Fokone ve Maus 

Haydar Rif at 
Dürkhaym nazariyelerinin özü 

Muhammen bedel, 4500 lira. alan hava iekiç ve makka'f>lct 
boya tabancaları 17 - 2 - 1936 Pazartesi ~ünü sa.at 1 Ei,3ö'a 
palı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacrJ.ktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 337. 5 liralık muvakkat teminat il 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tek liflerini ayni &Ün saat 14,30 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme 
ainden ve Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden alı 
1~ (~7 

ıstenbuı ~eaediyesı elan arı 

Senelik muhammen kirası 24 lira olem Cağaloğlunda Cez 
sım mahafü~sinde Hilaliahmer so~-.a ğında hadım Hasanpaşa me 
sinin 5 No.lı odası 937 veya 938 yılı Mayıın sonuna kadar kira 
rilmek üzere açık artbrmaya konul muştur. Şarinamesi Levazı 
dürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek istiyenler· 180 kuruşlu 
vakkat teminat makbuz veya mek tubiyle beraber 3 - 2 - 93 
zartesi günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (1.) 

Keşif bedeli 2465 lira 70 ku ruş olan Y nlovada yeniden 
rılacak sıfat istasyonu pazarlığa ko nulmuştur. Şartnamesi ve keş 
rakı Levazım müdürlüğünde görülür. Paz~rlığa girmek istiyenl 

az 1500 liralık bina işi yaptığına dair Bayındırlık direktörlüğ' 
tasdik ettirilmiş ehliyet vesikası ve 2490 No.lı arttırma ve ek 
kanununda yazılı vesika ve 185 H ralık muvakkat teminat 111 

veya mektubiyle beraber 24 - 1 - 936 Cuma günü saat 15 de 
mi Encümende bulunmalıdır. (1.) (113 

11~]11~11~1111 1111~~ 11~111 ~111111111111111111~ ~llllllllllllll~ı-----
40

-kuruş---ı: 
7000 metre Amerikan bezi beher metresi 32 kuruş birinci. 
3800 metre Amerikan bezi beher metresi 26 kuruş ikinci. 
1500 metre patiska bezi beher met resi 55 kuruş. 

500 metre kefenlik bez beher met resi 32 kuruş. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. cü keşide 11 Şubatta 936 dadır. 

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

terle ( 20.000 ) liralık bir mükafat 

1111~11~11~ 1~111111 I~ 

ikramiye .. 
vardır-

lstanbul asliye albncı hukuk mah -
kemesinden: 750 metre şilte yüzü bezi beher metresi 80 kurtıf. 

250 metre dimi bezi beher metre si 90 kuruş. 
500 adet ahçı bezi 30 kuruş pu çası. 

Ali kızı Nezihe tarafından Sultan
ahmet Cankurtaran mahallesi çıkmaz 

sokak 11 No. lu evde iken halen ika . 
metgabı belli olmıyan kocası Ahmet a- Haseki hastahanesine lazım olan, yukarda cinsi ve rO 
leyhine açılan boşanma davasında: t . kıymetleri yazılı bulunan yedi parça muhtelif patiska ve A.rtae 
kametgahının meçhuliyeti hasebile da· bezi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29 - 1 
va arzuhalinin on gün zarfında cevap Ç b ·· ·· 16 d D · A •• d l kt c:. . arşam a gunu saat a aımı encumen e yapı aca ır. >J 

verılmek üzere on beş gün müddetle i- · L ·· d ·· l ·· .., ·· d 1 N ·· · 
1 

e Hi brv• k mesı evazım mu ur ugun en oa rasız a ınır. umunesı ._. I 
nen te ıgıne arar verilmiş ve arzu · .. d"' 1 .. .., .. d .. ..1.. Ek ·1 · · k · t" 1 2490 11.to. 

hal·ın b"ır n" h d hk d" mu ur ugun e goru ur. sı tmeye gırme ıs ıyen er r~ 
. us ası a ma eme ıvan . . · . . . }<ll 

hanesine talik kılınmı§ olduğundan 934; lırma ve eksıltme kanununda yazılı vesıka ve 383 lıra 95 
2003 sayılı dosyasına itan tarihinin fer· muvakkat teminat makbuz veya m ektubiyle teklif mektupları~~ 
dasmdan itibaren on gün zarfında ce _ zarflarını yukarda yazılı günde ~a at 15 şe kadar Daimi Erıci.1 
vap verilmesi lüzumu tebliğ yerinde ka- vermelidir. (B.) (2 

im olmak üzere iUn olunur. (V. No. ·---
12817). Sahibi: ASIM Us - Va'··t Matbaası N · n· A 5e ıs.J. eşrıyat ıı ektörü: Refik · 


