
ŞILIDEKI lSVEÇ ELÇILtK 
KATiBi ÖLDÜRÜLDÜ 

. l.ondra, 4, (A.A.) - Şili San
tiagosundan bildirildiğine göre 
lsVeç elçilik katibi Holmgren öl -
dürülmüş ve katil ölü olarak bu -
1unınuştur. 
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BELÇiKA KRALI INGIL TER& 
YE NEDEN GITII? 

Londra, 4, (A.A.) - Daily He
raldf gazetesi, Belçika kralının 
yüzünden almış olduğu yaralan 
muayene ettirmek üzre Filistine 
gittiğini yazıyor. 

Sulhu tehdit edenler birkaç millettir! 
Amerika· Ne Yapacak? 

Barışı tehlikeye koyan 
rinde istibdadın baş 

şudur: Dünya işle
göstermesi ! 

Italyan uçakları faaliyette 

Mısır seyyar basta· 
aesı de bombalaadl 

Demokrat milletler dahilde esaretin, haricede_. ~ecaviiz demek lsveç hastanesinin bombardı·· 
olan istibdat müesseselerinin kurulmasına ~:.':.!.~~=~!~~:~~~!da mamnda yaralanan doktor öldü 

1 Ruzvelt'in 
nutku 

Amerikanın birle§ik devletleri kon • 

ıreai ayın üçünde toplandı. Cuınurre • 
iıi RU&velt büyuk bir nu•uJ..l.ı kc;rıgre· 
)'İ açtı. Bu açış nutku yatm.ı: Aıur r:h 
ftlilletleri içın değil, oııtün dünya için 
thenuniyetle karşılanacaktır. Çünkü bu 
tada aöylenen sözler Amerikanın İtal -
hn - Habe§ meselesine ve umumiyet· 
le bUtiln arsıulusal harp ve sulh işleri· 
ne kartı olan durumunu göstermekte
dir. 

Ruzvel~ nutkunda İtalyanın ismini 

1 

•sıkça söylememekle beraber bu mem- Mühim bir nutuk söyliyen Ame-
leketin dıı sıyaaasınr klfi derecede vu· rika cumurrein B. Ruz1Jelt 
tııh1a takbih etmiıtir: .,. __ 

Vaıington, 4 (A.A.) - DiSY Ruz -
- Sulh hodbince bir kuvvet kazan. velt, dUn akpm verdifi aöylevde bil -

ıitihlann tahdit edildiğini görmek ar -
zuaundadır. Biz mnletler arasındaki bü· 

tün ilıtillfların barııçıl bir tekilde hal-
ledilmesini isteriz. Sulh, milletlerin bir 

çoğu tarafından değil, bir kaçı tarafın· 
dan tehdit edilmektedir. Sulhu tehdit e
denler, hodbin bir kudret ve hlkimiyet 
elde etmeğe çıtıımalrtadırJar. 

Eter bir fUtuhat devri bafbyacak -
sa, bu devrede, timall ye cenubi Ame
rika tarafından takip edilecek biricik 
yol ıudur: 

İyi tanıim edilmİf bir bitaraflık~ 
ihtillflan körllkllyecek herhan • 
gi bir hareketten sakınmak, bu ihtillf-

lara ittirakten çekinmek, unun bir mn
daf aa ıiatemi ile her tnrlil taarruza kar
ır kendimizi korumak, diğer milletleri l 

de ayni bafI! yolunu tatrip etmeleri iç'in •• 

... , 

kındmnak. ita/yanlar Habef topraklarının her ~ Eiom"lla 
1'lflk iatigenler tarafından tehlikeye hassa şunlan söylemi§tir: 
1'laruzdur. Eğer biz bir fütuhat dev- _______ _.:_ __________________ _ 

resi ile karıılaşacak olursak lıcr iki 
1irıypt\oı ıtllbrrrt'titumt;btrTiff(iriif. 
~ıüa. riayet etmek, harbi teşvik edecek 
ı; bir ltarekctte bulunmamak, üıtiUil
lara herhangi bir ıckilde karışmaktan 
tckinnıek, alwalin icabına uygun bir 
rnildafaa sistemi ile her türlü hücum. 
lora karşı kendimizi muhafaza etmek, 
lıtll'p hareketlerini sulh yoluna gctir-

'(Sona Sa. '4 Sil. 1) 
I;ondra, 4 '(A.A.}"- Şimal cep-1 y.iiiaek duvarlada çe'Vl'ilmit 111111 

besinde kayda değer hiç bir hare- tahkem bir mevkidir. Burada ıila E6ıen H••içivc Namı 

Nusey bine geldi; yarın 
Ankara.da bulunacak . 

ziyaretlerine ait olarak hazırlan -
mış olan proğram şudur: 

.._ ,. ~- D-- --l;U ........ ..at- ..... 1 'llh de 1:&YJ'1Q111 -meydanı ..... 
cephesinde mühim bir faaliyet dır. 1 
göze çarpmaktadır. Bu mevkiin dıtmda binle~ 

Cenupta, Dolo istikametinde 1- İtalyan ukeri dört köteli mevzi 
talyan ordusu mmtakaıında do- almıt bulunuyorlar. Mevzilerin ,et. 
lqan Reuterin muhabiri Lugfer- rafı mitralyözlü otomobillerl41 
randide pek· çok yiyecek ve mü- çevrilmittir ki bu, yalnız tüfekle 
himmat bulunduğunu bildirmek- müıellih bir düımana kartı mii-
tedir· kemmel bir müdafaa ıiıtemidir. 

Dolonun 20 mil cenubu tarki-
sinde bulunan Lugferrandi etrafı 

lnek için elimizden nelen ikna ııcısıta- Ankara, 4, (A.A.) - Efganı 
larına müracaat cyl~mek. Bugünkü. hariciye nazırı Ekselans Serdar 
htidiaeler gösteriyor Tı.'i dünya işlerin· Feyiz Mehmet Hanın Ankarayı 
de- otokrasinin meydan alması sulhu ------------ Efgan hariciye nazın Ekselans --------------------------

Serdar Feyz Muhammed Han ve 

'(Sonu Sa. 2 ıü. 1 )' 

~lılikeye koymaktadır. Dikkat etme -
lldir ki gerçekten den"'krasi sistemi 
ile idare .Zunan yerlerde sulhun bu 
•ureııe tehlikeye düımesi v6lı.i değil. 
dir. Demokrtdik milletlerde halkın va. 
%ilesi otokratik müesseselerin ilerle • 
Jtaeaine karşı gelmektir. Bu otokra -
file 171iİftıeseler ki memleket içinde e. 
lfıret, memlttket dııında tecavüz de • 
1'tclctir.,, 

Demiıtir. 

ki fıkradır. Çünkü bu fıkranın delaleti· 
ne bakılırsa petrol ambargosu mevruu 
bahsoldukça Amerikanın hem 1talyaya, 
hem de Habeşiıtana petrol vermiyece -
ği istidlal olunabilir. Bu tarzda bir ka. 
rar ise İtalyanın aleyhinde olacaktır. 

Şu kadar var ki bu meselede kanuni 
salahiyeti haiz olan makam Cumurre -
isliği değil, doğrudan doğruya Ameri· 
ka kongresidir. Bu yolda hükumetçe 
verilecek kararı kongrenin bir kanun ile 

maiyeti erkanı ikinci kanunun 4 
üncü günü öğleden sonra Nusey. 
bine vasıl olacaklar ve istasyon -
da Afgan büyük elçisi Ekselans 
Sultan Ahmet Han, Mardin valisi 
ve müşarünileyh nazınn mihman
darlığına tayin edilmiş olan hari
ciye vekaleti üçüncü daire şeve -
kili büyük elçilik müsteşari B. 

'(Sonu Sa. 7 Sü. 4) 

,---
Bır kıa daa Sonra ı 
Bu nefis, yerli romana ener 

başlıyamadınızsa •• 

Run.Jt'in bu sözleri içinde bugünkü 
hldiacler bakmundan en ntühim olan 
ııokta "haırplere kar§ı Amerikanın kat'i 
bir bitaraflık yolu tutacağı" hakkında • 

teyit etmesi lazımdır. Petrol ambar - ------------------
gosuna karşı kongre ekseriyetinin tc - F ı 
mayülü ise henüz belli değildir. ransız ar 

~ISM US 

Sizin için bir kolaylık hazırladık. 
Hemen baş~amanız mümkündür 

• 

...____-----~------------------------------------------~~---

Bire karşı beşi 
Uypeşt takımı dün GalataSarayı 

rahat rahat yendi 

Musoliniye kızmamı 
ya başladılar 

(Le Joumal) ıueteıinin ıiyaai ıii -
tun muharriri ( Saint • Brice) aon ma -
kalelerinin birinde tlalyanm Haheıiıtan 
meselesinde aldıfı durumu tenkit ede -
rek fÖyle diyor: ı 

"Habeıistan meseelsinde İtalyanın 
harekatı kadar esasında haklı olan da
va az bulunur. Bununla beraber bu ka· 
dar yanlış idare edilen harekat da yine 
!z bulunur. İtalyanın genişlemek hak· 
kı beynelmilel muahedelerle tanmmıt -
tır. Habetiıtanrn hususi bir vaziyeti 
bulunduğu 'malUmdur. Cenevre usulle
ri de alaatikidir. Bütün bunlar elde iken 
az bir idare kabiliyeti ile bu teşebbüs ı 
Milletler Cemiyeti çerçevCBi içerisinde 
kolayca hallolunabilirdi. Bilhassa unut· 
mamak lazım gelir ki 1ngiltereye mu - Romanımızın Kahramanı Esseyid Hacı Dana Beyin Kahvedeki Hali 

halif olarak bir müstemleke davası yil· Sermet Muhtar Ulu11un üç gündür gazetemizde bQflıya1: 
rütülemez. ttalya bu iptidai hakikati romanı yeni yılın en nefiı, en heyecanlı, en meraklı romanıdır .. 
g8rmediği içiıı Afrib aergUaqtine ma· Bir çok okuyucularımızın dileklerini yerine getirmek için lnıgii. 
lQm tekilde kendini bptrrmakla Avru-ı ne lrad..ar çıkan kısımlann bir hülôıa..ını yaphk. Bugün bqinci 
payı tehlikeye .sUrntdeyecek bir vaziyetj sahifemizde okuyunuz. 

ihdas etmiştir.,. " ~::===::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::=::::=:=:=:::::::::::::::==:::::::::::::::;:::::=:::::=::=ı• 



Ukrayna ihtilalcilerinin muhakemesinde 

. V~v~, .4 (A.A.) - D. N. B.ı bet ımırında vaki bidiseler neti· 
•JtLDSı bılclmr~: . . • cesinde inkiıaf eden karıtıklıkla· 
u~ ıhtil&leilennın m,ıha· ra benezr kanırklıklar çıkabilirdi. 

kemeı~~ m~deiumuminin iddi Enerjik tedbirler almakta göıte • 
a.lllllDelmı t~ eden hükUmet rilecek gevşeklik ancak Ukrayna 
o~anı KurJer lllostrawany diyor tethitçilerini yeni cinayetlere teş
ki: v& edecektir. Polonyanın bugün 

"Ukrayna tethitçi tetkilitına istediği, Marıilya cinayetinden 
Uhanya ve Çekoalowkya tarafın sonra telif olunan mültecilik hak· 
dan açıkça yardmı g&terilmesi i· kınclaki beynelmilel mukavele 
tine Milletler Cemiyetinin müda- projesinin en çabuk bir ıurette 
hale elmeai lizmıdrr. Müddeiumu Milletler Cemiyeti tarafından ka· 
~~~ ~lovakya ve Litvanya bul edihneıi ve Milletler Cemiyeti 
~S&IDQÜ:İ tözleri bütün dünyaya nin tatbike nezaret etınesidir. Mil· 
hitiap etmektedir. Milletler Cemi· Jetler Cemiyeti ıulh namına bütün 
Yetinin bütün azalan ititmektedir milletler camiaumn itlerini gören 
ler ki, Manilya cinayeti dolayııile bir müeueıe de~il de idealiıt ve 
biiJ'ii!' nefret gösteren Çekoslovak cizeler perdesi altında büyük dev· 
ya, bir Polonya bakanmm katille • Jetlerin besaplannı görmek üzere 
ri aleyhine açılmıt bir muhakeme bu gibi devletlerin elinde bir o • 
de itham olunmaktadır. Eğer Po- yuıncak olacaksa, o zaman Mitlet· 
lonyanm nieamalıuı bu derece ler Cemiyetinin hiç bir hikmet 
büyük o1ma•vdı, İtalyan - H•· -=1- d"" ka'--'J • ,,..,g U HUıaZ.,, 

Mısır seyyar hastanesi de 

Venizelistler · Askeri vaziyet 
- 411 /936 

,
1 ltal70n rami tebliğinin Eritre ve Somali ceplaelerinle mfJ. 

him bir vak'a olmaml§tır tlemenne rağmen ajaıular, iter ikı 
cephede, muhOTebelerin devamını biltliriyorlOT. Bu haberfere 

(göre: . 

(
= Eritı e cephesinde 

Eritre cephuintle, T embien mıntalııuıntla muharebeler dt! 
vam etmektedir. Mühim Habe§ kuvvetleri, tacrruzlarım daha 

I ileri götürmek üzere Abbi Addi cenubunda toplanmaktadırlOT 

Somali cephesinde 
Somali cepheainde, iae ltalyan havrı lruvvetleri, Habq sol 

cenahır.da mühim bir mukavemet merkezi olan Dagabur'u ve 
Dolo §İmalinde, Ras Destanın top~u kuvvetlerini bombalamakta· 
dırlar. 

Habef tarafında, HOTartla eli silah tutan bütün erkelılerin 
aıkere çağırılrr..ası kayda değer mühim bir vak'adır. 

Habqlerin, son zamanlarda, dqarıdan tedarik edebiltlik
leri ftl4/alarla tqkilatlarını genİ§letmek ve her ihtimale luırtı 
ihtiyat kuvvetleri vücutla getirmek iıtedikleri anlcqılıyor· 

. NecCl§i, iıtüaya kOTfı koymak için memleketin bütün mem 
balOTını kullanmağa kOTOT vermİ§ görünüyor. ltalyanların hOTe
hô.tında görülen betaet, Habqlere, harpte pek mühim bir imil 
olan "vakit,, i kazandırmaktadır. Bacloglio, bunun tenrlerini, 

:s füphesiz iri ileride görecektir. 
' Somali cephesinde, Do!o §İmalinde lsveç kızdhaç hutane -
fi ıinin ita/yanlar tarafından tayyarelerle bombalanması ve buna= 
\ilave olarak ltalyan gazetelerinin zecri tedbirlere iıtirak eden 
E bütün milletlere meydan olrumalan dünya elkarı amumiyesim 
• aleyhlerine çevirmekte gecikmiyecektir. B. O. 

'----"'Hf111ıı111nuı111111111nı_,rn a rn ıı .a:ııı.,.wı-""11• P111 ıs • ._ 

'!!any~!!os ~1toyd 
üç ytiz tane evli adamın bir gün için~ 
birdenbire bekar olduklan görülmilftür. 
Bu garip hadisenin sebebi son uman • 
tarda burada evli ailelerin kaydı içill 
hususi bir harç istenilme~dir. Abna 
harcın mikdan ( 1 S) pezeta, yani Tür 
parasile üz yüz kurut kadar bir para 
dır. Ayni sebepten dolayı bir belediy 
reisi de tevkif olunmu1tur. Bu kaclat 
az bir para harcı vermemek için on 
hapis cezas·nı gözt alanlar vardır! 



1 iıaretler 1 
Köy edebiyatı 
Son yıllartla lıöy her netlen•e 

..,. mineoverlerine pelt hot 
ı&iinmeye 6a,laJı. 

T abü bandan münevverler ıehit 
leniflll lıöylere tlofra bir münev 
ver Muaı 7'1Ptılar mc1ncinnı çıkar 
nlQlnıs. Bu aırlan yazan adam 
..... .W.atteJir· 

SöJliyen lıöyiin realitesi Jefil, 
lıi)'in fiiri, Jalaa tlofnuu herke 
8İn lıenli laayallaanuinde icat et 
dii lıöy oe lıöylülerJir. 

ltlwl lıöy de aüze/Jir. Faka! 
lir ıe1ırin tapa Wtlınmları ile? ,,,.,_...an aoyulmıq evleri ara
iıırnrla leın.il eJilm köy bir ilk . -..,ep cofralya maliimahnsn 
lile ehilılilılerini tamamlama
"ılıfc alız bir hayaldir. 

• • .y. 

Şiinle ve lai/ıayeJe bir auna 
~neler,, Fatmalar, Ahmet, Me 
ftlitler lıomıfayor. Fakat bu Ane
ler,, Fatmalar, Ahmftler,, Memİf
ı_. 6ana soeaHen . evlerimiztle 
talılitlini yaphfunız -'llf tiyatro 
lan oyanlanm hatırlalıyor. 

a. lıöyiin, ~banlarla, yqi! 
ICYU'larla, parlak gözlü içleri Clfk 
la Jolu peri gibi kızları, Apollo" 
lalılılı delikanlılarla tlolatlar. 

Çoban ıarlnn, çilte köy tlüğü · 
IWi ŞelrzoJebGJının, aalllf tiyatro 
lannın icat ettiği tiplerdir. Bir 
'-m eJebiyat idealine kalıbı bu. 
rolarlan upyor. 

Köy fiirlerimü; ~ban kanto
-..Un notasını ltaybetmif, bute
aini -'ıalılartla diifliımiit parça· 
lanılır. 

Hilıayelerimiz, bunan mütema. 
diyen torni•fan edilerek neırc 

ta/JRilimlen ba,ka bir ıey değil 
"'XB;m' ırç gr,- realitenin atleıe-

aile görmiyen, hayatı kendine gö. 
re bir ideoloji penceruintler. 
M)'f'efmiyen, aadece banal llfna 
Iİfne hikayelerini salaı tiyatro 
lluaan lıöy dekoruna uyduran 
llliaml.er eğer biraz: utetik, bira~ 
._,., tleierine •alaip ol•alardı, 
oıtlara makeli balolarda lıöylü 
lıı701eti Ue Jolaıan ill8anlar tlı-
7ecelttim. Fakat onların ellerinJ~ 
lıls7 menuları bir maskeli balo 
'-lar bile citltli tlefiltlir· Bit 
,,._,,.,balo kadar atetile ya 
lan leflltlir. 

Halıllıi lıöy etlebiyatuu köytler. 
•elec.lı oe molern zekaya, tekni 
I• M/alp alacalı Mll'at atlamın
ı., 6Mll1.e•fis. Bu mahalrlıalt .. 

• • • 
Cllll 6tuma taklidi yazılar. 

aalde Mlluların Ol'llf ve namen 
"-rellnclen, ltoı:ı bablfdan azma 
ıto.ı luılıranumlarınrn nıltlanntlar. 
ile ltılttı MI, ne lalıa dzelilr. 

&ıldelll•, lnıdtıltılıfa, eetetilı
,,.,,,. ,_.,. .,., at """""""mn 
.,,.,,,,,. mllellllel• ........ ,. ...,,,, .. 

._.,,,,ne ""8te, n• llaJole, n• 
ıle edeflhbılUıtlr. 

Sadri ,Ertem 
-----------~~~----~-

Telefon ucuzluyor 
'-~Yeni telefon projesi hazırlık . 
..-ı bftmı,tfr. Proje kamutAya 
~~~ek Uue bayındtthk bakan -
auıca incelenmektedir. 

4~art birinden itibaren tatbik e. 
..:....1111!'ye bqlanacafı umulmakta · 
....-. Yeni proje fla teafut üc~tf 
:..~ı Uaıretl 1 O llraya fndfrUe-

Seyyahlara Kültür işleri J Bir lta~y~n 
kolaylık fetkikat yapılı_ror. !"•kil-J profesoru 

Vapurlarden alınacak le~ ~.lacağı soylenı~o~. !Dil tetkikleri yapmak için 
Kültur Bakanlığı şehrimızın yurdumuza geldi resimler yarıya indirildi Kültür işleri etrafında Bakanlık ' 

Sıhhiye Vekaleti hudut ve sa- genel ispekterleri tarafından tet. Italyanm Napoli şehrindeki 
hiller umum müdürlüğü dün şu kikler yaptırmaktadır. Bu netice- şark dilleri mektebi profesörlerin 
tebliği neşretti: de genel ispekterlerden Bay ~il - den Bay Aleeeio Bombaçi. şe~ -

"T iiTlıiye limanlarına welen hu- mi Bay Ekrem ve Bay Kadn ça-ı mize gelerek Londra otelıne m • 
msi yatlarla münhaıran tari.t IŞnaktadrr. miştir. 
nakledip baıka ticari muamele Gene~ ispekterler şehrin. türlü Italyan profesörü !~ TIİ!kse 
lerde balunmıyan tari.t gemileri semtlenndeki ilk orta ve lisele - konuşmaktadır. Kendisıyle gonı
ve ilmi hasa.atta lrallanılan ge- rin tedrisat ve idari durumunu ya şen gazetecilere demiştir ki: 
milerden, husaii kamın ve nizam- kında incelemektedir. tık okulla- "Türk Jilini daha arap harlle 
lara göre alınmakta olan vize, rm inceleme işinde ilk tedrisat ri zamanında ilıen öfrenmiftim. 
müruriye, demir ve ıamantlıra ispekterleri de genel ispekterlere Türlıiyeye Uk dJa olarak geliyo
rnimlerile lıılavuz ve römorkör izahat vermektedirler. rum. Malı.adım, yeni dili tetlıilı 
ücretlerinin alınmamar, bu gibi Alınacak sonuç bir rapor halin etmektir. Bir iki Pile kaJar An
gemilerden sıhhiye oe nhhm ra de Kültür Bakanlığına verilecek- karaya ~ecefim. Ayni zaman 
mi ve ücretlerile /ener raminin tir. tla mektebimwn ıark dilleri ü
yiiztle elli indirilerek alınacağı Bundan başka şehrimiz kültür zerine bir mecmutuı var. Banu 
16-12-1935 gün ve 2864 sayılı direktörlüğü teşkilatında değiş • tanıhrlıen, ilıi memleketin münev 
anan ilrtiza•ıntlan balantluğa, a- meler olacağı kuvvetle söylenmek verim araıntla lıültiirel bir bai 
lalıatlarların maluma olmak ü- tedir. Bu arada şimdiki kültür yar temin etmek ütiyoram. Türle ıra
zere bildirilir·,, direktörünün bakanlıkta ve lise zeteci ve maharrirlerile de tanlf 

Çok güzel ve dikkati çekecek orta okullarda veni vazifelere a- mak emelindeyim.,, 
eserleri bol olan memleketimizi tanacaklan söyİeniyor. Açılacak İtalyan profesörü sevimli bir 
hakiki seyyah memleketi haline muavinliklere atanması me~u zattır. Dün şehrimizde bazı ge . 
getirmek arzusunun umumiyetleş- bahs olanlar arasında Ankara ılk zintiler yapmıştır. 
tiği şu zamanlarda, yukardaki ka· tedrisat ispekterlerinden Bay Tev 
rarm tatbiki, bütün dünyada sey. fik, şehrimiz ilk tedrisat ispekter · Sa .. levwnan _ Soley• 
yah muhitlerinde parlak akisler lerinden Bay feyzi,Bay Muslihed ~ --
yapacaktrr. din, Bay Şevki, Galatasaray lise-

Bazr seyyah gemilerinin, liman si ilk krsnn Bay öğretmeni Saf -
ve ona benzer resimlerimizin ağır fet ve baş muavini Mit.atın isim · 
lığı dolayısiyle, memleketimize; leri geçmektedir. 
uğramaktan ve bilhassa umumı İlk tedrisat ispekterlerinden 
seyrüsefer hattına nisbetle sapa Bay Kemal Edibb, Bay Süleyman 
bir mevki olan 1stanbu1a gelmek- kültür bakanlık ilk tedrisat kıs • 
ten vaz geçtiğini işi diyorduk. mınd'a yeni vazifeler alacaklar · 

Yeni kanun gelmeye mali gü · dır. 
cü yetmeyen bu gemileri de lima Kültürdirektörlüğünde türlü ka 
nrmıza çekecektir. . lemlerdıe çalışan memurlar arasın-

Sayahat çoğa~masıy!e, _seyy~~ da da nakiller yapılacaktrr. 
sayısmrn mtacagr ve ılerlıyeceırı 
siiP,hesizdir. Memleketin maddi Ialebeııe 'il umar. oa.namak 
.,_ ................... &.& ., .. a ....... .-...", .... çn~u 3°'"' ga"/iııır mı? ~ 
bancılara tanıtmak ıtibi manevi . . 
kazancı da elbette büyük olacak- Lise ve orta okul t.B:lebelennden 
tır okulun açık bulundugu ders saat-

. lannda okula gitmiyerek şehrin 
türlü semtlerinde ve kahvelerde Yolcuların eşyalan oturdukları görülmektedir. 

pahalı taşınıyor İstanbul kültüt direktörlüğü za-
Limana gelen yolcuların eşya _ bıtanın yardımiyle bunun önüne 

larım nakletme işi yıllardanberi geçmeğe karar vermiş ve esaslı 
kat'i şekilde halledilememişti. Yol te~~~~~~ ~1f:.1eft!~lüğü günün tür. 
cular, eşya1anm çıkaranlann ~ok lü saatlerinde öğretmenler tara • 
para almakta olduğunu şikayet et fmdan kahveleri vesair yerleri 
mektedirler. 

Belediye, bu işi bir sonuca bağ teftiş ettirecektir. Bu teftiş esna
Jamak üzre incelemelerine başla- sında okuldan kaçan talebeler po 
mıştır. lis vasıtasiyle okullanna gönde . 

rilecek, ve1ileri de haberdar edi-
F ı çı ve delgıç usulile lecektir. Kaçaıı, talebeler okul in 

le açakçıhk zibat meclisi tarafından cezalan
dınlacaktır. 

Haber verildiğine göre büyük Evvelki gün yapılan ani bir tef. 
bir kaçakçı şebekesi meydana çı- tişle Şehzadebaşında bir kahvede 
kanlmak üzredir. Bu şebeke ga. 40 • 45 kadar orta okul talebesi 
rip birusul tuttunnuş denize atı - kumar oynarken yakalanmışlar -
lan f~ılan, sonra dalgıç vasıta • dır. Bu talebeler okul inzibat ku. 
siyle çıkarıp piyasaya sürmüştür. ruluna verilmişler ayni zamanda 
Gümrük muhafaza teşkilatı bu kumar oynatan kahveci hakkında 
kaçakçrlan izi üzerinde yürümek- zabıta tarafından takibata baş • 
tedir. Çok yakında bunların ya - Ianmrştrr. 
kalanarak ihtisas mahkemesine Okul ihtiyacı 
verilecekleri umuluyor. 

ErtuXrrut Muhsin Kültiir Bakanlığı bu yıl türlü 
~ illerin okul ihtiyacını karşılamak 

İstanbul şehir tiyatrosu rejisö. üzre şimdiden önemli tedbirler al 
rü Ertutruı Muhsin diin Kösten- maktadrr. Bu arada şehrimizin o
ceye hareket etmi§tir; oradan vı. kul ihtiyacmr te!lbit etmek nzıoe 
yanya ve Berline gidecektir. Er. dün ispekterler bir toplantı yap. 
tufrul Muhsin, Berlinde ~lan re mışlardJr. 
jis8rler kunmna devam ed~k ve Toplantıda bu yıl Jlk orta okul 
kur& M>nunda imtihana girip dip. lara girecek talebe mlkdannın 
loma alacaktır. ve hangi 8emtlerde yeni okul a • • 

Ertuğrul Muh&n, İstanbul bele- c:llma."na ihtlyll~ nldufunun tee -1 
dlye!lnden üçay !sin almqtrr. bit edilmesine karar verilmiştir. -

man 
Dostlanmızdan biri soyadı ola

rak (Soley) ismini almış, resmi 
olarak kaydedilmek özre Kasını . 
paşa nahiyesine müracaat etmiş. 
tir. Fakat nahiyede bu iş ile vazi
fedar olan memur (Soley) ismi -
nin kaydedilmesinde tereddüt gös 
termiştir. Çünkü (Soley) kelime
si Fransızcada (güneş) demek o
lan (Soleil) şeklinde kullanıldı -
ğyıdan soyadınm~rkce o~1 -gma uaır bıan Kanun lhikmu ı e 
telif edilemiyeceğini düşünmüş -
tür; ''Bu ismi kaydedemiyeceğiz. 
Çünkü FransızcadD' .,, Diye cevap 
vermiştir. Bunun üzerine müra • 
caat sahibi talebinde ısrar ede • 
rek: "Soley kelimesi aslında Türk 
çedir,, Dediği için tet.kikat yapıl
masına lüzum hissedilmiş, niha -
yet (cep k:tlivuzuna) bakılarak 
orada bu kelimenin Türkçe oldu
ğu tasrih edildiği göıiilmüştür. 
Bundan sonra (aoley) ismi soya -
dr olarak kaydoJunmuştur. 

Hakikat halde ( soJey) kelime. 
sinin esası dilimizde bugün bile 
kullanıl~ mesel& (Süleyman) 
isminin (soley) ile (man) dan 
mürekkep bir mürekkep kelime 
olduğu, mAnAsınm da (güneş a • 
dam) d~mek bulundufu anlaşı -
hyor. 

x 

Çocu" tiyatrosu 
İstanbul şehir tiyatrosunda~. 

cuklar için hazırlanan temsiller • 
den ccGülmeyen Çocuk,, lsimU 1 • 
kinci piyes dün temsil edilmı.,tir. 
M. Kemal kilçük tarafından ya • 
zdan, b(ly(lk ihtimam ve itina ile, 
güzel dekorlarla, bfrook efJendiri 
ci hususiyetlerle ve giizel birmü -
zikle sahneye konulan piyes bü -
yük bir muvattaldyet kazanmış. 
tır. 

Tepebafı UyatroBtınun büyük 
1alonu kü9(lklerin aeylreUer tara
fmdan bqtan başa doldunnu~tu. 
TeınsUler oumartesl ve ~arşam ba 
~nlerl saat on dörtte verilmek . 
tedJr. 

lulsar elçiai deJiıiyor mu? 
~k olan Bulpr elgl81 
S.:1ıı )iyiOfun yerine Bay Nlkof 
'IOatlft de dlfer bir Bulgar dlplo -
tar, nı reloeett habor almmJ§ · j UWL-_..J 

1 Gezi•tiler 

"Kipling,,i dilimize 
çevirelim 

Diinlıii "Kanın,, da "llMl71' 
KiplU..,, in yelın:İf YGf&llG •ir& 
ji İfİn yo.ınlan ıörenleri cMad..., 
Bu, 6enim golılaıab.ri 7taallflllt 1.
t.difiın bir hna idi. Frnllllı ... 

""'"'"°"""" ÇoculıliılamJa lüııfins, ..... 
.arlaot etna,ti. Gfm!ilifiınıl• --4 
tamtla. Bu olpn pıiurula ti• 
wönliimiin 7,0llan ltôla ona ,,.,_,, 
defil. 
lrinJe uaNann doloıt4ı •••· 

lar, talanı andaan lıöpiilıla -"• 
rin pıiıllQ} ...,. aerlerinıle ne 
lıaJar canlı ve ne Jar •oplı 6W 
haaa ile aJamı MTar ! Hinılin 
nabzuu onan aatuloratıtla Gııli
yenler, 6crm ,,.,,_ 6ir ..._,. _. 

oarlıfaıı .......... 
"T,.,..OtJl,, ......,_ kam• 

Ja: 
"Şalwıne bir Jen .Urlı; ~ 

den bir imparalorfıılı "*'•-' i
çin bıı 7efer/ n 

Di7fltl alam, - lmJiçeııin Ar 
fllllG gİlmae "• - l..PlereP9 
lrrol.içe4eıa tlalta )'Cliın ... .....,. 

"Kipling,, in 4a;.,;. pa .. 
memai ~ fM7iilr 6ir eWlıllJt. 
tir· Y alna "Cear ~. 
Mn'atlıann bir pma4ı 6ife _. 
yılaınas. Hal6alıi 6G, 6-pn • 
nan eaWtlerine ft« ...rstten J.• 
ita )'Ritm bir rrıla ~ 

Dnrim pil alJanm:la IGpRır> 

win .,...... '"lmwn Wr.. 
--- rWlt6inliii 7G'i.,,.., ~ 
...-. lwpintiıin iilW ·- ~ 
Jir. 

(),. t L il LLLW 

Çilnlm., tliinyola pd a: hlern • 
ıtanaann, Killfbw ,,__ ~: .... ~ 
)'llClllU NJ". •• orwotl,1 nm ineel .. 
Nlai .--i7ot. iri llOO ,.,. 
.onnır Frt111WS ,_.eri tle l,.;tm 
~ ... lwlar •c,,,ıa,.p,, .ı .. ,,.,..,... 

Bir IMliller -V .,.w"' , 1. •· 
111111 biiyi;Miililıti ıd•Q.re6 
l,.Pa .Merlerinin .. Kipli,.._ U. 
--1.m.Jelıi ~ lıonlfflnMrMır 
rrm .öyie1ıtiffi. Robert Cr~ 
A•in ,..,.,.,.,.,.. illet d. 61 
ım len 1114 e lıel11r .,.,,.. 
HirwlJeliler Jefil lirMn ,,.._ 
orakıa Kiplinftlrtlir. 

E.erlerini fft'iNIİllt. p..M 
"""·· .,.,.,.,.. relilli ., m'ı 
ıtm1 .. - HNn, w&tiflferi ,.,, .. 
,.... ,.,lenlir. ..... .-..ıe. 
,.., ... ·~.,,,, ... wifn, ...... ...,. 
1>1r olayım, ~nif war•ı•. r.a 
N,1.,.,,. ,,.,.,,,_ ,,. ....... PN" 

fi ltertRerlne ,_J.,.. , ... _,_. 
IClplinw lnwı1Wir, llltlilblllt,. 

Pıt ,._,.,ftr; ,..,nfen RJe /.,. 

-"'- '-'ilrtM' ~. "-
,.... .., rol - 6lr ~ -
Son,. ... atn .. ,.. Al , •• u ....... 
"• • Nerlerln ~--
hrtı t#rqW-.lt "'" .. .,..., .... ""
,.,.,., htlar Hım.ti *'•"'-"'"
K-.,,ta IMrrnae .,_. rtMll llıt· 

ıtMHe, ft1ttrflet atntN Alfı .... 
eeerlerln Je ,,,..~. )Wftl ly· 
leee lt8.\ ..,..,,..._ EfHr:r Ai rw.\. 
lertltı 111hnal Wr ,...... .. Ml1M ,. 
reh!rrttı o11Htn. 

Kenan •nl.,,.,NleM -t.l., .a 
filnl.l me/3•litl '•Lol,.. Jlye , ...... 

h - ........ ,....ı Ai hıwil ... 

lenllllf/11rı --""- "• .. ~ ,.., ,.,,, ....... .nyeıe1., ......... 
H~ Arlele -'61 ..,.,_. • 
lJ)ale t•rll elert l>lr hla, Aatıl)ıe· 
le Alt l>lr ....... .t'Mt111M el-•· 
h ,,._.,,...,_ ,. -~., .. 

,,.~lf• NNHfİ ~ H '• 
'ln ~.,J.r ~ ... 

e.a.~ 
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Yeni sene münasebetile ..................................... 

Atatürkle devlet başkan-
ları arasında telgraflar 
Ankara, 4 ( A.A.) - Cumu: 

başam Kama] Atatürk i!e mı:hte
lif memleketler devlet başkanları 
arasında tebrik telgrafları teati 
olunmuştur: 
EKSELANS TÜRKİYE CUMUR 

BAŞKANI 

Ankara 

Yeni yıl münasebetile çok sa
mimi temcnniyatımın kabulünü 
ekselansınızdan dilerim. 

GEORGES 
MAJESTE iKiNCi GEORGES 

Elenler kralı 

Atina 
Majestelerinizin lütufkar teb

rik telgraflarından ziyadesile mü
tehassi~ olarak kendilerinden ye
ni yıl için en iyi temenniyatımı 
kabullerini dilerim. 

Kama[ Atatürk 
EKSELANS KAMAL 

ATATÜRK 
Türkiye Cumur başkam 

Ankara 
Yeni yıl münasebetile ekselan

sınıza en har tebriklerimi ve ge. 
rek şahsi saadetleri gerek Türki
yenin refahı için samimi temen
niyatımı takdim ederim. 

BORIS 
MAJESTE ÜÇÜNCÜ BORIS 

Bulgarlar kralı 
Sol ya 

Göndermek lütfunda bulun-

MAJESTE iKiNCi CAROL 
Romanya kralı 

Bükreş 
Göndermek lütfur:.da bulun-

dukları lütufkar telgraftan dola
yı majestelerine hararetli surette 
teşekkür eder ve kendilerinden 
yeni yıl te!:>riklerimle beraber ge
rek şahsi saadetleri ve gerek Ro· 
manyanm refahr için samimi te
menniyatımın kabt•~üni.1 dilerim. 1 

Kamal Atatürk 
EKSELANS KAMAL 

ATATÜRK 
Türkiye Cumur Başkanı 

Ankara 
Yeni yıl münasebetile gerek 

şahsi saadetleri gerek Türkiyenin 
refahı hakkındaki samimi temen
niyatımı ekselansınıza takdim e
derim. 

Eduard Benes 
EKSELANS EDUARD BENES 

Cumur Başkanı 
Prag 

Göndermek lütfônda bulun-
dukları lütufkar telgraf~an dolayı 
ekselansınıza hararetli teşekkür 
eder ve yeni yıl münasebetile ge
rek şahsi saadetleri gerek Çekos
lovakyanm refahr hakkındaki sa
mimi temenniyatımın kabulünü 
dilerim. 

Kamô.l Atatürk 
EKSELANS KAM.AL 

ATATÜRK 
Türkiye Cumur Başkanı 

Ankara 

Polis haberleri : 

6ir apartmanla 
yanındaki ev yandı 

• 
Galatasaraydan Toph·aneye i. 

nen yeni çarşı yokuşunun üst ba
şrndıaki apartmanlardan birinden 
evvelki gece sabaha karşı yangın 
çıkmrştır. !çinde Eleni ile Sela • 
haddinin oturduğu 20 numaralı a. 
paıtmanın orta katında Selahad-
dinin yattığı odanın ortasındaki 
mangal devrilmiş, ·yerdeki kilim. 
ler ':": .tahta tutuşmuştur. İtfaiye 
geldıgı zaman ateş epiyce etrafı 
s~rmrş bulunuyordu. Sokağın dar, 
bınanm çok yüksek olması itfai . 
yenin çalr~ınasmı güçleştirmiştir. 
Y.an.~ın bu apartmanla yanın -

<lakı bır ev yandığı halde söndü • 
ıülmüstür. 
Yan~gmm çrktığr apartman dört 

gün evvel ölen Kargo isminde bi
risine aittir ve sigortalıdır. 
Apartmanın altmdıa bir fotoğ -

rafhane, iki terzi ile yandaki e . 
vin altında bir berber vardı. 

. Yangın üç saat sürmüş, saat se 
kızde söndürülmüştür. 

Ege vapurunun l 
parçaladığı dalyan 
Deniz yollan idaresinin Ege 1 

vapuru bayramın ilk gecesi sis 
yüzünde rotasını kaybetmiş, Boğ·::ı.. 
zm Kaıadeniz ağzmtla büyük bi::: 
dalyana çarparak parçalamış, bir 
kaza tehlikesi anlatınistı. 

Dalyan sahibi, denii yollarını 
protesto ederek sekiz bin liralık 
bir dava açmıştır. Vak:ı yerinde 
incelemeler yaprlmıştir. 

Beren elçimiz ge'ıyor 
Beren elcimiz Bav Cam:ı.l Hüs. 

nü bu sabahki trenle şe)wiınize gc 
lecektir. 

[ KISA 

OSKUDAR CiNAYETi - üskü -
darda Halit adında bir seyyar çuvalcı
nın öldürüldüğünü yazmıştık. Yapılan 

araştirmalara rağmen katil henüz bu· 
lunamamıştır. 

SEBZE HALlNDE - Belediye seb
ze hali için yeni bir idare talimatna • 
mesi hazrrlamağa başlamıştır. 

KAÇAN MAHKOMLAR - istan-
Bir akıl hastasının bul hapisanesinden İmrab adasına gö -

türülen mahkumlardan dördü kaçmağa 
yaptığı iş muvaffak olmuştur. Bunların bir balıkçı 
Kasımpaşada Haci Mehmet kayığr ile kaçtıkları anlaşılm ştır. Bu -

mahallesinde 53 numaralı evde 0 günlerde yakalanacakları umulmakta -
turan 35 Ya§mda Hüseyin akıl dır. 
h~stahğma müptela olduğundan ---.:...----·-----
hır sene evvel Baku·köy akıl ·has. 
tabklan hastahanesine yatrrılımş -
tı. ' 

t:KONOMi 
İyileştiği için bir buçuk ay ev-

vel hastahaneden cıkarı:Jan Hii . y· k f • tJ 
seyin evvelki gece -birdenbire de 1 }:ece 1 ya arı 

Rum Patrikliği 

En l<uvvellı r·amzet 
Kaoıköy me ·repolid "dir 

llum ııatl'iği Futiyosun , ülu ı ııü 
do1ayısiylc yeni mm patriğinin 
seçilmesi i~ı!e uğra~an Sensinot 
meclisi. dün . sabah Fener patrik . • 
hane l ~ıLsesınde topl::ınmıştır. 

Fakat seçim günü henüz karar
laştırılamamıştır. Ve yortular do
layıs~yle çar~ambadan evvel de 
karar.aşamıyacağı anlaşılıyor. 

. Şiı~1 diki halde namzetler bjı kaç 
kış ının arasından ikiye kadar in. 
miştir. BunlarKadıköy metrepoli
di Mastinıus ile Tarabye metrepo 
lidi Y ovakimdir. 

Görülen temayüllere bakılırsa, 
yeni runı patrikinin Kadıköy met 
repolidi l\iıastimus olması ihtima
li yüksektir. 

Sensinot meclisinin on üçüncü 
azası Maçka metrepolidi KirlÖs 
Dramdan geldiği cihetle namzet
ler hakkında bir rey daha fazla 
laşıyor demektir. 

Haber aldığunıza göre, iki gün 
denberi Sensinod toplantılarına 
iştirak eden bu metrepolidin ek. 
seriyeti teminde büyük rolü ola
cak r.eyini, Kadıköy metrepolidi 
1\faksımusa vermesi muhtemel gö. 
rülmektedir. 

Metrepolit Maksimus 41 yaşın
dadır. Patrikliğe namzedliği ko • 
nulması ve metrepolid bulunması 
~olayı~~le tabiatile evli değil -
dır ... Dıger namzed Tarabiye met 
repoli<lidir. Ayni yaşta ve vaı:i -
yetteciıir. 

======= 

duklan lütufk8:r telgraftan dola
yı majestelerine hararetli surette 
teşekkür eder ve kendilerinden 
yeni yıl tehrik1erimle beraber ge
rek şahsi saadetleri ve gerek Bul
garistanın refahı için samimi te
menniyatımın kabulünü dilerim. 

Yeni yıl bidayetinde ekselan
sınıza ve dost ve müşfik Türkiye
nin refah temennilerile birlikte 
en har tebriklerimi yollamakla 
bahtiyarım. 

PAUL 
ALTES PRENS PAUL 
KAR.AODOnc.c.vıç 

lirmiş, eline geçirdiği kerpeteni kız 
kardeşi Şükriyenin başına atarak 
yaı·alam1şt1r. · Kıtın feryadına 
ko~şular ve polisler yetişmiş, Hü 

Güzel ha va~ar yüzünden 
durgun gidiyor 

Bir yazı davasında ikinci 
defa berat 

Kam&I Atatürk 
EKSELANS KAMAL' 

ATATÜRK 

Türkiye Cumur Ba,kanı 

Ankara 

Yeni l>aşlıyan yıl için gerek 
tahsınız ve gerek Türkiye için en 
şamimi temenniyatımı takdim e
·aerim. 

CAROL 

Yugoslavya krallığı naibi 
Alteslerinin göndermek IUtfun. 

da bulundukları telgraftan ziya
desile mütehassis olarak kendile· 
rinden yeni yıl için en har tebrik
lerimi ve ayni zamanda şahsi sa· 
adetleri ile dost ve müffik Yugos
lavyanın refahı temennilerimin 
kabulünü dilerim. 

Kama! Atatürk 

Amerika ne yapacak? 
(Üstyanı Birincide) l 

Bugünkü hadiseler gösteriyor ki, dün 
ya işlerinde istibdadın baş göstermesi, 
barışr tehlikeye koymaktadır. Halbuki 
demokrat fikirlerin hüküm sürdüğü 

yerlerde, bu gibi tehlikeler zuhur et -
memektedir. 

Demokrat milletlerde, halkın zihnini 
işgal eden mesel~ dahilde esaret, hariç
te de tecavüz demek olan istibdat mü -
esseselerinin ilerlemesine mani olmak -
tır.,, 

Bay Ruzvelt, bundan sonra, büyük 
kütlelere boyun eğdirmek. istiyen fi · 
nansal ekalliyete hücum etmiş ve bu 
ekalliyetin hakimiyetine set çekmek 
için sarfettiği emekleri, ayni ekalliyet
lerin de iktidarı ele geçirmek için gi -
:riştikleri teşebbüsleri izah etmiştir. 

Bay Ruzvelt, nutkunun sonunda, ni
zam ve itimadı yeniden tesise matuf 
kanunları himaye etmesini kongreye 
tavsiye etmiş ve kongrenin sadakatine 
olan itimadım söyliyerek sözlerini bitir
miştir. 

te, Bay Ruzvelt'in tedbirlerinin "müş -
terek bir hareket,, sayılanuyacağmx ve 
tamamen mücerret mahiyette bulundu· 
ğunu yazıyor. 

Daily Mail de diyor ki: 
"Bay Ruvzelt'in, Avrupada, dünyayı 

umumi bir harbe sürüklemek istidadı -
nı haiz bir çok unsurlarm mevcudiye • 
tine dair olan imaya büyük bir ehem -
miyet verilmelidir.,, 

Daily Herald ise: 
''Eğer, diyor, Amerika petrola am -

bargo konmasına karar verecek olursa 
Milletler Cemiyeti üyeleri kendisini bu 
yolda takip etmekte tereddüt edemiye
ceklerdir. Lakin Amerika böyle bir am
bargoya taraftar olmadı mı idi. harbin 
devamına açıktan açrğa müsaade etmiş 
olcaktır.,, 

NEVYORK HERALD NE DiYOR? 

Nevyork, 4 (A.A.) - Muhalif basın 
Ruzvelt'in nutkunu, seçim tekniğinden 
mülhem diye tavsif etmektedir. · 

seyıni tutarak ımeı·keze l?Öttirmü~-· ·"' Son hafta içinde yiyecek efya-
ıeruır. v.. • "'J ......... ........ "" ...,,A ""'"' .l 6 .......... .... . 

Hüseyin dıiin ·sabah bir araba i- vardır. Halbuki bir kaç hafta ev
le yine hastahaneye gönderilmis . vel, yağ, kuru fasulye, gibi kıfın 
tir. .. 1 pek fazla miktarda sarfedilen 

yedi sene l k yiyecek eşyasının fiyatları arta: . evve açan yordu. 

hır mahkum yakalagdı Toptan yiyecek eşyası satan 
Zabıta, Edirne hapishanesinden bir tacir, piyasada görülen bu 

kaçan Şerif isminde bir mahkU · _ son durgunluğu şu suJ etle izah 
mu yakalamıştır. On beş seneye ediyor: 
mahkfun olanı Şerif o zamandan - Havalar pek iyi gidiyor. Bu 
beri aranıyordu. yüzden kışın pek çok sar/edilen 

Şerif, kasımpaşada karanfilin kuru sebzeler para etmiyor. Esa
bostanrnda çalışırken ele geçmiş_ sen bakkallar, ve peraker.deciler, 
tir. Birkaç güne kadar Edirneye kış miinasebetile, kuru sebze ve 
gnödlerilecektir. yağ üzerine büyük ellerden kô.li 

M . ı· ı ·k b. ./. . derecede mal almı§lardır. Bu mal 
ısa ır l ie ır ıacıa lar da pcrahendecilerde harca-

Edirnekapr haricinde Bayram namamıştır. Halbu!ıi yiyecek eş 
paşa bostanında oturan bahçivan ya~ı üzerine toptan iş yapan tüc
Hakkmrn karısr, iki çocuğunu ya. ca;-. kışlık yiyecek e-;yası çok sar
mna alarak Fatihte Sinan ağa fcdilecek diye stok biri ~tirmişler 
mahallesinde oturan bayramın e- dir. Bu yüzden kuru fasulye li
vine misafir gitmiştir,. yatı 17 kuruşa kadar yiikselmiş-

Hakkmm çocukları sofada ev sa ti. Halbuki son günlerde 14 kuru 
hibinin çcc:uklarile oynarlarken §a kadar düsmfö;tür. Yağ liyatla· 
mangalın üzerinde bu]unan kay . rı da böyledir. Trabzon yağları 
nar su dolu tas devrilmiş, Hakkı- toptan kilosu 57 kuru:_ıtut. Halbu
nın a!tr ya~mraki o~lu Elmasın ki bir kar. lıcw.fta evvel 63 kuruşa 
vücudü muhtelif yerlerinden yan. kadar yüks<J!r.ıi~ti· 
ımştır. Maamafih havalar bozulduk 

ilk t.~r1 a:_·i~~.yapılan çocuk biraz tan sonra, b~ fiyatlar gene deği-
sonra olmw:tur. şecek, bu durgunluk o~·tada hal-

11111ıuııımın1 11n• •ll ı ııuıı ıı ,,, ııftJ uır'" ••tıum11111ııınııııt-ııtııtııum ıııuıı11111;011ıtıııı . k 
bir faaliyete geçmeğe mecbur etmesin- mıyaca tır.,, 
dn korkulmaktadır. Anlaşılıyor ki, toptan yiyecek 

Londra, 4 (A.A.) - Resmi mahafil, satan tüccar, havaların pek mü 
Bay Ruzvelt'in nutku hakkında hiç bir sait 1?İtmc.3inden memnun değil· 
tefsir yürütmemektedir. Bu nutkun ne dir. Halbu!d odun ve kömür mas· 
büyük bir isticalle beklendiği na.zart rafını düşüne'\ aileler İçin hava 
dikkate alınırsa, bugünkü gösterilen ih ların bu suretle ~eçrre'3inden dn
tiyat, ancak nutka tam ve hakiki ma _ ha hoş bir şey yoktur. 
nasını verebilmek hususunda şimdilik ''Deyli Heratd,, dan: 

..Hukukun felsefesi tecrübeye da • 
yarur mı?" mevzulu bir yazıdan-dola 
J., -- - ., 

Sabiha Zekeriya ile bu yazının çıktığı 

"Cümhuriyet" gazetesinin genel neş • 
riyat direktörü Hikmet Münif dava e
dilmişlerdi. Yazr, bir hakyeri karan 
hakkrnda mütalea beyam mahiyetinde 
görülerek dava açılmıştı. 

İstanbul üçüncü ceza hakyerinde ya
pılan duru§mada, genel savamanlrk ce
za istemiş, hakyeri beraet kararı ver • 
mişti. Yargutay, bu karı bozduğundan, 
yeniden duruşma yapılmış ve hakyeri. 
tekrar eskisi gibi beraet karı:ın verdi .. 
ğini bildirmiştir. 

Kılişeci Alattin:n dava
sında keşif yapılaca 'd 

üç seneye yakın bir zaman ön:e, 
Maslakta feci bir otomobil kazası ol • 
muş, Hüscyir. Hüsnü isminde bir jan
darma ezilmi:ı, Klişeci AHiettin, bu vak" 
adan dolayı İstanbul üçüncü ceza hak
yerine verilmişti. Bu duruşma, henüz 
bitmemiştir. 

Müdafaa sırasında vak'a yerinde ye
niden keşif yapılması istenilmiş ve du
ruşma, bu keşfin yapı!ıta::ına kalmış • 
tır. K::şif y: k:nda yapıkcakt·r. 

İ~1Jn1>ul BelMitı(~i Bugün matine 
S2hir1i"yatrosu saat ıı de 
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Saat 14 de ve ak~~m mat 20 rle 
SAZ, CAZ Yazan : Elı:rem Reşit 

1\1 üzik : Camal Reşit INGILIZ GAZETELERİ NUTUK 
HAKKINDA NE DOŞONOYORLAR? 

"Nevyork Herald Tribün" gazetesi 
dışarıda, barış uğrunda gösterilen fe • 
dakarlıkla, içeride, kin duygularmm kö 
rüklenmesi arasındaki tezadı kaydt-t -
metkedir. 

emin bulunulmaması ile tefsir olunabi -
lir. Siyasal mahafil, otokrat rejimleri 
hakkındaki sözleri iyi karş·Iamıştır. Nut 
kun bitaraflık prensipleri karşısında A
merikanın vaziyetini tesbit eden kısmı
nın hakiki kıymeti daha bilinmemekte
dir. Maamafih içtrn zecri tedbirci olan
ların daha sarih bir vaziyet alı~p ümit 
cyledilrleri gözükmektedir. 

----
Londra, 4 (A.A.) - Bay Ruzvelt'in 

nutkunu tefsir eden News Chronicle di
yor ki: 

"Cumurreisinin teşebbüsü, §ayet kon 
grenin müzaheretine mazhar olacak o -
lursa, Milletler Cemiyetinin, mütearnz 
italyaya kar§t petrola ambargo konul -
masım ısrarla istemekten ibaret olan 
hayati ödevini kolaylaştıracaktır. 

Daily Ekspres, Bay Ruzvelt'in zecri 
tedbirlerinin bütiln muharip memleket
lere ve bu arada, mutaarrıza karşı sU -
el tedbirler tatbik eden devletlere de 
tatbik olunacağını kaydediyor. Bu gaze 

Baltimere Sun gazetesi de Cumurre
isinin, sulha karşı oto]nasinin tehditle· 
rini meydana vurmak hususunda gös -
terdiği samimiyetten ötürü Amerika -
nm minnettar olduğunu yazcyor. 

Bedin, 4 (A.A.) - Bay Ruzvclt'in 
t 

kongreye göndermiş olduğu beyanna -
me yarı resmi mahafilde gayet müsait 1 
bir surette karşılanmıştır. Amerikc.nın 

almış olduğu yeni vaziyct:n Almanya· \ 
yı zecri tedbirleri tatbik eden devletler 

1 
tarafına geçme~e ve halyaya karsı :ır -
zu etmemekte olduğu derecede şiddetli 

Bay Eden nutku in:eden inceye tet 
kik edecektir. Maamafih bu nutkun C.'
ncvredeki İngiliz vaziyeti üzerinde ne 
derec~ tesir edebileceği tetkik edilme -ı 
<len evvel, Vaşin "!;.onaaki tng:iliz büyük 
elçiliğinin tefsiri beklenecektir. 

YATAK YORGAN - Yenişe. 
hirde oturan Srtkmm evine ka -
pıyr kırmak suretile sabıkalılar -
dan Mehmet girmiş, yatak yorgan 
çalarak kaçmıştır. Mehmet Top . 
hanede e~yaJarı satarken yakalan 
ımştir. 

PARA ALMAYA GİDİNCE -
Kale dibinde FJi.irya apartmanın
da oturan filuize para almayan ~i
den f stra<li ile Müizin k:ırc!csi A
ran arasrnda kavgn ç<:n1 r~ . tstr:-.
di ı\ ronu ô)ğmüı;ı, sol gö:~i.inclcn 
yaralamıştır. 

Fransız tigatrosu 
HALI\ OPEltETJ 
Bugiin matine 15 d<ı 
Bu :ıkşam 20,30 el 
TELLi TURN.1 

Büyük oı>erct 
Son hafta 

Yazan: !Ua!wm! 
Yesari, müzik: 

Sezai ve Se!Jfet
tin Asal 
Pek yakında: :u~ •• :z havası. 

Pazartesi akşamı Kadıküy IIale tiyat· 
rosunda: BA Y - BAY AN 



936 da neler olacakmış? 

Barp yokl 
Kadın birer 

Denize dökülen 
etler 
Acaba lıtanbul avcılarının bir 
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~ Kırkından Sonra ı 
ıı Azanı teneşir paklar(atalar sözü) ~i 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 
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müneccimler de (!) birer 
görüşlerini anlatıyorlar 

Yeni yıl do)ayısile Avrupa ga 
zeteieri muneccimlerin kehanet
lerini ( !) yazmakta devam edi
Yorlar. 

ka, gün evvel Yalova sırtlarında Abd 
vurdukları i:lört yÜz kiloluk ayı est 
ne oldu, diye merak ediyor mu· tazeleme derdi .• 

Dünkü postanın getirdiği Fran
sız gazetelerinde de Bayan Y i 
nal'in şu sözlerini okuduk: 

"Haziranın on douzunda ola 
c~k olan güne§ tutulması pek mü 
h~mdir. Bazı memleketler ho§a 
gıtmiyecek hadiseler geçirecek 
lerdir. Belki de biraz para sıkın
itıı görülecektir. 

Musıolini ikincikanun ve şubat 
•onlarında pek talihsiz olacak 
1935 temmuzundan 1936 temmu· 
-Zttna kadar tutulan yıllık cetveli 
lllkut göıteriyor. 1936 temmu 
ı:unclan 193? temmuzuna kadar 
Vt:ıziyeti düzelecek fakat mali te· 
§ebbüıleri muvalfakıyetsizlikl e 
neticelenecektir. 

Hider için 1936 nisanından 
1937 niıanına kadar tuttuğum cet
vel, harp etmiyeceğini fakat yo · · 
Tu.lrnadan çalt§acağını gösteri
:Vor.,, 

SiY AMLI KADINA GÖRE 
Bayan Preja adında Siyamlı 

bir kadın müneccim de şunları 
•oylemiştir: 

-"1936 da Avrupada harp ol
rtaıyacaktır· Habeşistan işi her 
leea:n, hatta Necaşinin büe mem
nun olacağı bir tarzda halledile
cektir. Bunu ~ıldızı yükselmekte 
olan bir genç, Bay E-len yapa 
caktıf. Ben ~ivasetle uğraşamam, 
IQkat ıunu '"":irüyorum ki Musso
lini bu h""rbi. c:çmakla hata etmif
tir. Kendi şahsı için korkuyorum. 

Bu yıl içinde Almanya geniş 
l>ir nefes alacaktır. Fakat bun 

ıl/iinC'ccim Muw Vi11al 

dan sonra müstemlekelerini alma
ya çalışacak, icap ederse kuvvet 
istimal edecektir. 
Ruıya için kaydedilecek bir 

§ey yoktur. Mıırrda biraz daha 
karışıklık olacakıra da, vaziyet 
düzelecektir. Jap;,nya Çine gir
mekle büyük bir hata i§lemekte 
dir. Çünkü bir gün Çin uyanacak 
ve Japonları imha edecektir. 

F ransad a biraz karl§ıklık ola
caksa da netice meı'uttur· Yalnız 
memlekete hizmet etmiş olan bir 
devlet adamını ka)•berlecektir. 
Latin olmıyan bir hükümdar ha•
talanacak ve akibeti §Üplıeli ola 
catır.,, 

• • • SPOR • • • 

Bire karşı beş ı 
Macar profesyonelleri dijn Galata

sarayı rahat rahat yendiler 

sunuz? Haber verelim ki avcılar 
ayının yalnız deriıi ve yağ/arıttı 
almıılar, geriye kalan üç yüz elli 
kiloluk eti ve kemiği denize at-
mışlardır! Çünkü lstanbulda do 
muz etini seve seve yiyenler çok 
olduğu halde ayı etini kimse ye

miyor! 

Halbuki daha bq, on gün ev · 
vel Franıız gazeteleri Paris ka 
saplarından birinin ayı eti sattı
ğını ve bu etin Pariıliler tarafın
dan büyrik bir rağbet gördüğünü. 
yazdılar. Ayının bizde derisi 
makbuldür. Yağına gelince, ağrı 
ya, sızıya, hele kıt mevsiminde 
romatizmaya birebir gelirmif. Faz 
la olarak zayıf hayvanlara, sıska 
atlara ayı yağı yutturulursa şi§· 
manlatırmıı. 

Bir Amerikan 
fıkrası 
Donalcl İımincle bir Amerikalı 

bir gar büleıine girer· Sahanda 
yumurta nmarlar. Hizmet eden 
matmazel unutur: Aradan on da· 
kika geçer. Bir daha gelir. Müşte 
riye ne iıtediğini tekrar sorar. 
Bıı defa Donald hiddetinden yü. 
zü kızarır. Ve bağırarak bir ke
re daha ıahanda yumurta istedi 
ğini ıöyler. Aradan gene on da
kika geçer. Matmazel bu defa 
yemeği getirir .. :$.alıat getirdiği 
yumurta değil, tereyağlı bir ıan
dıviçtir. Artık Donald kendisini 
kaybeder. Cebinden rovelverini 
çıkarır. Zavallı dikkatsiz ve u 
nutkan kızı öldürür· 

Donalcl sabırsız bir adamdır. 

Fakat sabırıızlıkla katil cezasını 
Amerika kanunları ve mahkeme
leri afletmez. Onun için hiç şüp

heıiz kendiıini de ölclürecekfrr. 
Uype§t admdaki Macar takımı dün olmıyan bir kombinezonla yaptr. Ma · Bu fıkrayı ya.zan Fransız gazete 

Galatasarayla ikinci maçım yaptı ve ha- carlar buna bir dakika sonra cevap ver· si: "Hadise hakikidir. los An 
kilı:t kadrolarına yakın bir varlıkla or - diler. Arkasmdan bir penaltı kazandı- gelosta cereyan etmiıtir !,, diyo.· 
taya k Glat "' taktın b" k lar. Fakat Avni bunu kurtardı. Devre · çı an a .. ray ını ır arşı amma şaka mı ediyor, yoksa sahi 
heı sayı ile yendi. Bu rakamlar işin sonuna kadar Macarlar ikinci sayıla -
l' " kl"d· E" M 1 b. d rını ,.1kardılar. mi ıöylüyor, onu da artık siz an-
csrnı ıe ı ır. ger acar ar ıraz a- ::s 

ha sıkı ve lüzumu derecede şanslı ol • Macarlar diğer sayılarını ikinci dev- layın! 
laydılar sayı nisbeti bire kar§ı sekize. rede attılar. Fakat liu, yukarıda "da İ§a· • 
dokuza kadar bile çıkardı. ret ettiğimiz gibi resmi rakamdır. Di- ÇOCU kt a 0 a 1 h 3 be r' 

Galatasaray takıı:nının Münevver, reklerin çevirdiğini, tesadüflerin kur • • • . l . . 1 

Pazıı, Kadri, Necdet gibi belli başlI e • te!jdiğrnr, kalecilerin tuttuklarını hesa- Bır mıaalır ge mıftı. Beklem_e 
lenıanlanru bu maçta da oynıyamadığı, ba katmıyoruz. · ıalonunda oturuyordu. Ev ıahı-
takrmın bu oyuncuların bulunmayışı yü- * • * binin çocuğu bir müddet ona 
~tinden kuvvetinden kaybettiğini, Av _ Galatasaray bugün üçüncü ve so - bakhktan sonra sorda: 
!linin maçta sakatlanarak oyundan çık- nu,ncu maçım yapacaktır. Duyduğumu- - Siz berber misiniz? 

. bğrnr, Galatasaray takımının bu şerait za göre Galatasaray klübil bu maçta - Hayır, ,ocuğum. Neden 
.illtında her vakitkinden daha dağınik, takımınI Beyoğluspor klübünden veya- sordun? 
daha hesapsız göründüg~ünü işaret ede· hut mümkün olduğu takdirde · bugün 
biliriz. Fakatbunlan yenilmeye karşI Yunanistandan dönecek olan Beşiktaş 

- Wyle sanmııtım da! 

h. · Ç oyuncuları"le takvı"ye edecektı'r. Esaslı - Neden ıandın? ırcr özilr diye ileri süremeyız. ünkü 
fıtanbulun en kuvvetli takımının bile elemanlarr sakat veya oynryamıyacak - Babam geldiğinizi haber a-
?\tacar takmu karşısında iyi bir oyun vaziyette bulunan GalatasarayWar için lınca "itte bir trCJfÇt daha,, de 
Çıkarabilmesine inanmıyoruz. Macar bundan başka yapacak iş de yoktur. mifti de ... 
ftıtbolclileri meşin topun bütün sırla - - -------------
~a vakıftirlar. Ayni günde biribiri Üs- 1 TOPLANTILAR 1 
tüne iki maç yapacak derecede nefes r Bilir misiniz ? ' 
kabiliyetlerivardır. Biribirine uygun va- __ A_n_k_a-ra- L-is_e_le-r-in-d-en_y_e_ti_te_n_l_er-ce-... 1 - lstanbul ile Üsküdar arası 
•ıOar taşıyan on bir oyuncuyu yanyana rniyeti umumi katipliğinden: ne vakıt dondu? 
~etiriniz 'Ve kendilerine gözleri kapalı ıs-12-935 tarihinde yapılan beye- 2 - Galata Tüneli ne vakıt a-
ıken bile topun nerede olduğunu, ne - ti umumiye toplantısrnda ekseriyet ol - çıld~?. 
reye gittiğini, nereye gitmesi lazım gel- madxğmdan içtima bugünkü 5-1-936 3 - "Gözlerim ebnayi adem -
diğini idrak eden göze görünür bir se· pazar günü saat 14 e bırakrlm·ştır. Bü- den O ıi.itbe y1ldi kim, 
ıiı ve kavrayış hassası veriniz. Macar tün azaların Cağaloğlundaki İstanbul İstemem ben fatiha, tek çalnıa
takırnr ve. oyunu gözlerinizin önünde halkevi salonunda bulunmaları rica o- smlar taşmu? 
biraz daha iyi ca:llamr. lunur. Beytini kim söyledi? 

* • ·· 4 - Harplerde ilk zehirli gaz 
Dün Galatasaray takımında oymyan Naşit - Ertuğrul Sadi ne vakıt kullanıldı? 

0Yllncuların adları şunlardır: Avni (Ilü HA L I DE 5 - !stanbulda saat 12 iken 
aaıncttin). Lutfi. Reşat - Süavi. Hay· Selızadebaşı TURA v Ti11otroaumfo Nevyorkta saat kaçtır?-
~ll~h (Nihat) Fahir - Danyal, Sala - Bugün, bu gece 

ttın (Adnan) Gündüz, Eşfak, Salinı. VELiNiN 
,., • * 

Bu sorguların cevaplarını, 

Baş parmağım kulak mememe 
deymedı gibi .. 

u<'t:l'n tefrikaların l:ülfü•aSJ: 1 
1898 scm•sinin lıa:::ran ayın -

dayı;:. ıtyasofyadak.i Adliye bi
na.'imm sol kısmını o ı·akitıer 

C vl>af m•::nr<'ii i.~gal eder. f.'ı · -
kaf daireleri ara.~ında l>ir de 
(Cihat id01esi) vardır ve müdü
rü. Bsseuid Hacı Dtinô. Beydir ... 
TJ6nii Bey, 50, 52 ya~larında, •w
rani yüzlü, top sakallı, tomlml, 
cnikwıu yakıijıklı bir adamdır. 

Gii=cl ahlaklı, halim selim, Ş(lfr 
labiatli, ~·ok sofu bir allahlıktır. 
Sofuluğu o kadar çoktur ki bcs 
mele etmeden bir yere oturma::. 
bir yerden kalkmaz, musluk ta 
şında görd;iğü pirinç tanesini 
bile kaldırıp bir kenara koyar. 
.)fidye, isliridy<', istakoz yemez. 
Çayına bir damla kon!Jak bi/(• 

koymaz. 

!şi düşüp balık pazarından 
geçtiği zamanlar, koltuk meyha . 
neleıin ekşi kokuları genzine ge
lir gelmez, (Ricsün men ameliş . 
şeytan!) diyerek karşı kaldırıma 
kaçar, arada bir Divanyolundan 
Mahnıutpaşaya ineceği Yakıtlar, 
Tavukpazarmm Malatıya meyha
neleri önüne yaklaştımı hemen 
sımsıkı burnunu tutardı. 

Dairede, odasmdaki Taşra kıs
mı mümeyyizi, küplülerdendi. Ba 
zan giipe giindiiz de..kafay.ı cekti
ği olur, buram buranı kok'u s~vu -
rarak müdüı·ünün yanma soku -
lurdu. Biçare müdürü, dakikalar
ca soluğunu tular, azap çekerrk 
tıkanıklıklar geçirirdi. 

Onun kanaatince, rak1lr nefesi 
aldmır, hamir rayihası tütsü mi . 
g5Ji ;beynine vurdumu günaha 
girdi gitti. 

Bozaya yapılırdı. Geceleri (mır 
mırık booozam !) diye geçen Ar
navutları çağırır, öııceden bir 
denerdi: 

- Veı· bir yutuın, tadına baka. 
yım! 

Biraz kekremsi bulclumu. bo -
yun bükerek, melil mahzuıı hay . 
di içeri: ~ 

- Küllü müskirün haram!. .. 
Samsunda, Sinopda ekşi bozayla 
sarhoş olurlunm~ ... Bu bamt ke -

reccğiın diye adeta metak getir : 
rn i~, vehme uğramıştı. Kılı kırk 
yarar, habbeyi kubbe yaparclr. 

l\foselfı apdest alıyor. 
- Ellerimi yumup pamıaklarr. 

mm arasmr srvazladıktan sonra. 
mazmazadan önce suyu burnuma 
mı çektim? ... Tepemi mesihden 
evvel, dö1t parmağımın tersini 
hoynumaım sürdüm? ... Kulakla -
rmım içini iyi islatamadım mı? 
namaza dururken: 

- Baş parmağmım biri kula:K 
mememe değmedi gibi! ... Divan. 
dıa ellerimi fazla aşağıdan kavuş
turdum galiba'? .. , Rükude (Süb -
hane Rabbiyel azim) diyecek yPr 
de (ala) mı dedim acaba? 

Haydi yine estafürüllahlar ve 
yeni baştan namaz ... 

Dahası var: 
- Secdeden Bonra tahiyyata 

sıkcamı oturdum, kend~mi zorla
dnn mı dersin? 

Selamı verip palas pandıra3 
musluk; yeniden apdest alıp na • 
maza bir daha ba~lanıa. 

Bu apdest tazeleme derdi gün. 
r!-c kaç kere... l\Ierdiveni srkıca 
çıkınca; masasına üst üste ev • 
rak birikince; arada çapraşık bir 
muamele. 
Ramazanın ilk günleri .. Oruç .. 

hı ... Sahurde söğüşü tuzluğa da] -
dırnuş daldırmış; bol bol biberli 
simit makarnasına kaşık alınış ... 
Hararetten yanıyor. Oruçluluğu -
mı unutup bardak dolusu suyu c!u 
dağına götürürken: 

-Acaba yarım yutum gitti ıni?ı 
Yine töbeler, isti farlar; ağız 

çalkalayıp ayak basmaz yere, di. 
var diplerine tiikürıneler .. . 

Her sabah, yata~ında gözünü 
açar açmaz, içinde bir kuşku: 

- Rüyama ne girdiydi? 
Faraza. karışıksa Ye biraz hoş • 

ca şeyler gördüğünü hatırlama • 
ğa haşlarken etekleri tutuşuk: 

- Yoksa gusül aptestim sakat. 
lanch mı? 

(Arkası var) 

silmi~ müsibet benim evime gire- ---------------
mez !... pm::::::: FRANSIZCAYI mu:::::] 

Hemen musluğa koşu?. ağzını ı=: Berlitz'de öğreniniz 
tekrar tekrar calkmna; uc kerre Bu ıuretl F .ı ·• h d - ~ e ransa<1a uç sene e a• 
şartlama ; bardağa iki parmak va okuyabilirıinn. 1 
koyduı·duğunu apdesthane taşına Her dil için yeni kurlar özel derı-
dökme. Jer. Deneme derııi parasızdır. Kayrt. 

Şeriat ahkamından di~anya çı- lar.açıktır. . • •• • il 
kacağrm, taat ve ibadet erkanını ıs tan bul: Istıkıal ~addesı 373. An- il 
b 1. t v •• h . kara: Konya caddesı. = 

ozup \arış ıracagmı, gıma a gı- l.::::::::ı=c:m. 6 ıwı•m::m:::::::. 

Istanbul mıntakası tahsil 
müdürlüğünden: 

1 - Masura 
2 - Lastik 
3 - Ayak makinesi 
2 - Burunki 

8 

1 - Büyük demir kasa London 
1 - Orta demir kasa London 
1 - Yazı makinesi 
3 - Yuvarlak fanila makinesi 

ı Dayahatun mahallesi Abut efen 
di hanında 

j 
Mehmet Sabit ve biraderleri ço
rap fabrikasında. 

J 

ı 
Dayahatun mahallesi Abut efen
di hanında Haydar çorap f abrf. 
kasında. -

Oottcrin yapılışı §Öyle oldu: ÇOCU(iU 

1 
İlk golü 13 Uncü dakikada Galata - Komedi 3 perde bet tek sorguyla beraber yarın- Yukarda müfredatı yazılı eşya mükelleflerin vergi boW'Iarma 

ki sayımızda bulacaksınız. ·~ aray ~ JI nu • sagdan başlıyan ve oyunun so· · er tarafa tramvay 
na kadar bir daha görülmesi mümkün Telefon: 22127 

-------------- mukabil tahlr hacze alınarak sntııa çıkanlmı,hr. 10--1-936 _ -~· 
nünde mahallinde satdacakları ilan olunur. :~ 







ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık o aylık CI aylık AylJJı 

~eketlmlzde 780 dO ıse 110 
Yabancı yerlere 1300 723 t-00 lCIO 
Posta blrllğtne \ 

1800 900 ~00 18( 
ı;lrmiyen yerlere l 

l'Orklyenlo rıer po.~ta merkezlnde KUHUNa abone yazılır 

YAZ/ VE. YONETIM YERi: 

latan but. Ankara cadde.ıd, ( V AJU1 yurdu) 

(ldlil'e: 
:reıeron {Yazı l;,lert: 

Telgrat adre--.t: 1\ UU UN 

Poat.a kutusu No. ü 

24370 

21U3 

lfta."lbuJ 
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1 Emliik ve Eytam Bankası iliinları 1 
aksitle satılık çiftlik 

Bankamızın mali olan Yetil köyde Mecidiye çiftliği birinci tak· 
si ti peşin ve yedi taksitli yedi sene de ve şu suretle tamamı sekiz mü
savi taksitte ödenmek şartiyle satılmak üz~re kapalı zarfla arttı.:· 

maya konulmuştur. 

İhalesi 15 - 1 - ~36 tarihin de saat on dörtte Ankarada idare 
meclisimiz huzurunda yapılacaktır. lstiyenlerin on sekiz bin lira Le
minat akçesiyle o güne kadar Anktt rada Umum Müdürlüğümüze ve 
yahut burada şubemize müracaat ederek alacakları şartname ile tek· 
lif mektuplarını o gün saat on bire kadar şubemize vermeleri. 

(291) (8170) 

Posta T. . binalar ve levazım 
müdürlüğünden : 

idare ihtiyacı için 5760 lira muhammen kıymeti bulunan 12000 1 

kilo Grafitin 17 - lkincikanun - 936 tarihinde saat 15 de kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden ve Beyoğlun 
da Posta T. T. binasında Levazım Ayniyat muavinliğinden her gün 
parasız olarak verilecektir. 

İstekliler 432 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare vez· 
nesine y~tırarak alacak] arı makbuz veya kanunen muteber banka 

a.enizyolları 
iŞ LE TM ES i 

A.c .. hderi: Karaki} - ltiprlltqı 

l'el. 42.1'2 · ~rrkıci UIUrdar satlt 

lfu ltlrfert: 227ıtn -••I 
1 ı abzon Yolu 

Ankara Vapuru 5 lkincika
nun PAZAR günü saat 20 de 
RlZE'YE kadar. ( 30 J 

lzmir Sür'at Yolu 
İZM1R vapuru 7 ikincikanu ... 1 

SALI günü saat 11 de 1ZM1-
RE kadar. (31) 

İzmir Sür'at, Mersin Sür'at, 
Ayvalık, Karabiğa, Bandırma 

Barbn yolu Kahve ocakları 

936 yılı sonuna kadar pazarlık 
suretiyle kiraya verilecektir. 
İsteklilerin şeraiti öğrenmek 
üzere her gün ve pazarlık için 
de teminat parasiyle 7-lkin
cikıinun-936 Sah günü saat 
15 de idaremiz işletme §ubesi· 
ne müracaat etmeleri. (51) 

teminat mektubu ile şartnamede yazılı vesikaları ve teklif mektup· •---K-a_r_a_d_e_n-iz_._h_a_t_h_ kahveo-
armı kanuni tarif at dahilinde zarf lıyarak ve mühürliyerek tayin olu- cakları 936 senesi sonuna ka-
an tarihe rastlıyan Cuma günü sa at on dörde kadar Ankarada Pos- dar pazarlık suretiyle kiraya 

ta T. T. U. Müdürlük mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri ilan olu· verilecektir. isteklilerin şeraiti 
nur. (3525) (7629) öğrenmek üzere her gün ve 

Diyarbekir ilbaylığından: 
11 tarafından çıkartırılması karat Jaşmıf olan "Diyarbekir" adındak: 

üç cilt tarihin resim ve haritalariv le ve 22 tanesi Hususi olmak üzer~ 

pazarlık için de "400" lira te
minat parasiyle 6 lkincikanun 
Pazartesi günü saat 15 de ida· 
remiz işletme şubes:ne müra
caat etmeleri. (22) 

1522 tanesinin basılması ve gönderilmesi 14 - lkincikanun - 93G ~-11111!!1111!11""'""•!1111!11~-1111.-llllf 
gününe uğrayan Sair günü saat 15 e kadar kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

ifaliplerin 300 lira muvakkat teminat vereceklerdir. 
Parasının 1500 lirası bu sene bakiyesi 936 bütçesinden verilf! 

ektir. T ahı müddeti Mayıs 936 on betine kadardır. 

İhale Diyarbekir Daimi en~ü meni tarafından yapılacağından 
ekliflerin ihale vaktinden evvel encümene ulaıtırılması lazımdır. 
artnamesini görmek istiyenlerin Diyarbekir Valiliğine ve yahut An 
arada Kurun gazetesi muharrirlerinden Kadri Kemal Kopa müraca· 
t eylemesi. (8075) 

lstaribul mıntakası tahsil 
müdürlüğünden: 

Yergi 1>orcundan ötürü hacz edilip paraya çevrilmesi icap ede\1 
ir adet büyük torna tezgahı bir adet makkap bir adet zımpara tez
i.hlarile teferrüatı ve üç adet kriko, bir adet buhar makinesi- ve 
air demir, boru civata ve tel gibi hurda parçaları şehri halin altın 
ı pazartesi günü saat onda satıla cağından isteklilerin satış günü 
enerde Sadrazam Ali Paşa cadd esinde Maraşh Rum mektebi karşı

mda 34 - 36 numaralı mahalde ki satış memuruna ve fazla malu· 

DIJ N ve YARIN Külliyatından 

YENt KİTAPLAR 

Yeni Adam 
F.STROYSKI 
Haydar Rüat 

75 Kuruş 
No. 47 

irsiyetin tesirleri 
Tercüme 

Remzi Türker Nihat Kip 
75 Kuruş 

No. 48 

Tevzi Merkezi: 
V AKIT Matbaası 

İstanbul 

t almak istiyenlerin Fener Mali ye şubesi tahsil ba§memurluğuna .. ____________ .. 

üracaatları. (60) Türk hava kurumu piyango direk · 

1 ıstanbul Beledlyeaı ilanları ~ 
'---------~ 

Bir metre murabbama iki lira kıymet biçilen Çırçır yangın ye
·nde Manisalı Mehmet Paşa ma halleıinde F rrın sokağında 65 inci 
dada yüzsüz 14 metre 93,50 santimetre murabbaı arsa alakadarlar: 
rasında satılm~k üzere açık arttır maya konulmuştur. Şartnamesi le· 

törlüğünden: 
936 yrlbaşı piyangosu keşide liste · 

sinde üç bin lira kazanan numaralar ara
sında (15298) numara sehven (16298) 
olarak Çlkmıştır. Binaenaleyh (15298) 
numaralı bilet hamillerinin ikramiyele· 
ni almak üzere direktörlüğe müracaa1 
eylemeleri lüzumu ilan olunur .• 

azım müdiiTlüğünde görülür. Art brmaya girmek istiyenler 225 ku- --------------
.--- Doktor ve Operatör , şluk muvakkat teminat makbuz veya mektubile lıeraber 16-1-

36 perşembe günü saat 15 de Daimi encümende bulunmalıdır. Celili Pırıldar ı 
(B) (8172) Adres: İzmit, Demiryolu 152 Tel. 51': 

Techizat RÖNTGEN, diathermie 

Davas Urayından: 
1 - 300 metre hortum alınmak üzere açık eksiltmeye çıkarıl· 

ıştır· Hortumlar bir buçuk ince kutrunda ve iyi ketenden mamul 
8 telli lngiliz malı olacaktır. Ve Davasa teslimdir. 

2 - Hortumların muhammen bedeli 300 liradır. 
3 - Eksiltme ilan tarihinden itibaren on gün sonra Uray dai-

esinde yapılacaktır. 

' Uldraviolet, infraruj ~ 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye MütehaHııı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
tanbulda Divanyolunda (lC).1) numa -
ralı hususi kabinesinde hastalarını 

4 - Eksiltmeye girecekler 22 
kçası verilecektir. 

kabul eder. Sah, cumartesi günleri lira 50 kuruş muvakkat teminat 

5 - Diğer şeraitini anlamak 
rI. 

sabah "9 1/ 2 • 12" saatleri hakiki fı-
karaya mahsustur. HerkeJin haline 

istiyenlerin dairemize müracaat göre muamele olunur.Muayenehane ,.c 
( 53) ev telefon: 22:398. l\ışlık telefon :2101'1 

QP-M 

kiaıwzz;GöuriN 
ve çifte spiralli O S R A M "D,, 
ampullerini diğerlerine tercih 

ediniz. 
Bu lambaların çifte spiralli a-ı 
cereyanla çok aydınlık vermele 

~ ~~ ~ rini temin eder. Işık neşretme 
~ kabiliyetleri elektrik sarfiyatlari-OSRAM le mukayese edilemiyecek dere-

-=-="[~, Öi RAM •IE 

Kültür Bakanlığından: 
1 - Ankara Dil - Tarih - Coğrafya fakültesinde tahsillerini 

bitirdikten sonra lise, öğretmen ve orta okull:ırda yabancı dil öğret
menliği yapmak üzere liselerin 1933 - 1934 ve 1934 - 1935 yılı 
mezunlarından 30 talebe alınacaktır. 

2 - Kabul edilenler mezun olduktan sonra 789 numaralı ka
nunun 8 inci maddesini deiittiren · 1338 numaralı kanun g~~ 

leyli meccani olarak okudukları müddetin bir buçuk misli Baımtt\ifı« 
göstereceği yerde hizmet edecekleı· dir. 

3 - Bunlardan onu İngilizce onu Fransızça, onu Almanca öğ• 
retmenliği için yetiıtirilecektir. 

4 - Seçim sınavı yapılmıyacak, isteklilerin diplomalarının de
rece sırası ve sıhhatleri esas tutul~ caktır. 

5 - Kabul edilenlerin ihtiyaç ları diğer yatılı talebeler gibi Ba .. 
kanlıkça temin edilecektir. 

6 - isteklilerin dokrudan do ğruya Kültür Bakanlığına bat VUl'ı 
maları gerektir. ( 1 O) 

Posta T. T. binalar ve levazım 
müdürlüğünden: 

idare ihtiyacı için 3400 lira muhammen kıymetli 10000 kilo 
humuzu sanii manganez 17 ikinci kanun 936 tarihinde saat 15 de 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. isteklilerin mezkur tarihe rastlı· 

yan Cuma günü muayyen saate kadar 255 liradan ibaret muvakkat 
teminatlarını idare veznesine yatırarak alacakları makbuzla ve şart 
namede istenilen vesikalarla birlikte Ankarada Posta T. T. Umum 
Müdürlüğü binasında satınalma komisyonuna müracaat etmeleri li· 
zımdır. 

Bu baptaki şartnameler Anka ra Levazım 
Beyoğlu Posta T. binasında Leva znn Ayniyat 
gün parasız olarak verilecektir. (3526) 

Müdürlüğünden 
muavinliğinden 

(7630) 

ve 

her 

ıll~ 11~-
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
3. cü keşide 11 2. ci Kanun 936 dadır. 
Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 

Ayrıca: 20.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
fer e ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •• 

lll~illl 
Sahibi: ASIM U:; - Yakıt Matbaası Neşriyat DiLcktörü: Refik A. Sevengil 


