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JAPON KtfLToR EAKANl 
MATSUDA ANSIZIN OLDO 
Tokyo, 1 (A.A.) - Kültür ba

kam B. Mat.sudla kalp durm3Slll • 
dan ölmüştür. İntihabat arif esin
de olan bu ölüm Meinetio hük6. 
met paıtisinoo büyük bir boşlulr 
bırakacaktır. 

karşılıklı yardım Yunan ordusu parlamentonun feshini . ı . t• ' l>aristeDışbakammızla PrensPol ve yeni seçım yapı masını ıs ıyor. 
~ Starhemberg'in konuşmalar1 Kralcı zabitler arasında şiddetli bir kaynaşma var; 

F Pariı, CA.A.> - Dün alqam matrut zabitlerin orduya yeniden alınması istenmiyor ranSIZ buraya ıelen B. Lit-vinof, Dıt ba-

kabin8Sİn8 :Y~~t=1:.~~~ı;:~~ Askeri bir kıyamın önüne güç geçilmiş 1 
1 lı Bona, Y ugoalavya naıbı prena iti mat Pol ve prens Starhembera de bu· 

rada beklemektedirler. Kendile . 
rinin B. Sarraut ve Flandinle ı~ 
riifmeleri muhtemeldir. Bu ıörüt• 
melerde, orta Avrupada ve Ak • 
denizde ka11ılıldı yardım meae . 
lesi mevzuu babiı edilecektir de . 
niyor. 

11.i ~~Yet yeni Fran11z kabinesi mec• 
<S.:tihanmı muvaffakiyetle geçireli. 
illr ) hük<lmetinin aldığı çokluk reyi 
Ilı '-hıninıerden fazladır: (165) muha-

e brtı (360) meb"uı kabineye iti -
~ etnılttir. Hatırlarda olduğu üzere 

) htıkameti son itimat karannda 
:::: ( 40) kadar bir çokluk reyi alabil
~ .Buna kıyas edilince (Saro) hü
tGktar~in muvaffakiyeti gerçekten bü-

~aız meclisi artık ıon günlerini 
SiQı • tki ay ıonra yeni umumt ae • 
1- 1apılacakttr. Bu meclisin ilk top • 

P ARiS GAZETELERiNE GORE 
Pariı, 1 (A.A.) - Kral Cor • 

cun cenaze merasimi dolayııile 
devlet adandarmm Londrada bu· 
lunmalarmdan bilistifade yapmıı 
olduklan diplomatik ıöriifmeler 
Paria ıazetelerini megul etcmek
te berdevamdır. 

Petit Pariaien, diyor ki: 
Habsburglara gelince, Prens 

(Somu S..4. 51.4) 
Gepn yıl Atinaia mafnıt zabillerln lorma lan •Ölıiilürlıen 

(Yum 7 inci aa,.fac1a) 

drtı rtbıden beri Franaada bir çok 
~ hlc!iRıer oldu. Bunlann tesiri 
haı;ıevcut parti kuvvetleri datıJd.. Bir 
il e 1d buCUıı bir çok meb'uılann han-

~ ~~~=·~~de~ nıinun ,,,;ithis bir lıarlıe Hah0şlerı·n zaf erı· \in b~Uı değildir. Bu bakımdan bu• ~ 
1 ltr (Saro) kabinesi Fran .. meb'ua- J 

: :;~~.~~blr..:':.t~ guvarıanıgormuş 28 Birinciteşrin fırkası tamamila 
~-;:. =::".~:,; ltalya kendisini dişlerile, tırnak- · im he edilmiş 
=:'.""~~~in~:

1

~1~~:!ıç~~~~..; larile müdafaa edecekmiş! H b ı 31 h t 175 •t ı .. ~l~ıten kuvvetli bir itimat reyi ala - a eş er sa ra opu, mı ra yoz 
~· Bu da bir tesadüf eseri de • hab~~:l (A.A.) - Ha Yas muı 2653 tüf ek, 18 tank almışlar 
~da bu bnpk ve mühim va- Popolo Ditalya pzleoİ, B. Mu S U L H 
.__ aydınlama için yeni seçimde!\ aolininin ilhamiyle yazddıiı bea • Kral "'arol •lı·mizJ•n (YazISı 2 inci sayfada)' 
.:-ra belli olan bir makalede, A-·pa· A.

1 ı "' ".~"' ' la~~. gelecek yeni meclisi beklemek ,,.. ... G / ,Jf d 
~dı... d~i bütün talebeye bitabla diyor e e~, gapaca5ız, •yor Biti rl tll ld , t 

8uııu-1- be kı: (Sonu Sa. 4 SU. 4) Parıı, t (A.A .• ) -. Romanva. • 1 1 1 1 ' • • • )hı .. ~ .... raber (Saro) kabinesinin ' • 
-.ıa n -----------.ı kralı Karol, Parıs • Soır ıazeteaı-.. ı.a.... lllec sinden aldığı itimat kara• L la ~ V-'-- bnLA-

., -ıun biltiln vermea o caauc. -.ua Lava! uauwe- ne yaptılı beyanatmda demiftir 1 
~ -Yeni b=~::-.:~~-=~-- !~ ıı:ı= ı.a.;: = ki: "Bir Latin memleketin hüküm- le tealdt edlU1or ~ İtalyan - Habeı meselesi sekiz, dokuz ay geçtifi halde bu mu • dan, ancak Latin idealinden mül- · 
\( da g6rillecektir ve denilebilir ahede Fran11z mecliainden ıeçirilme - hem olabilir. Fransa ile Romanya Londra, 1 (A. · 
o.ı_'hııı lrabine Cenevrede tnıiltere ile miıtin Ve yine denilebilir Jd (Saro) bir tek kalbi olan iki memleket • A.) - lnaiiiz rea-
a ltb bir meaat birllfi yapacaktır. kabineıinin belli batlı yapacağı itlerden tir. Biz, Romanyalılar, sulhu mu. mi mabafili nas. 
~ ~ Y ;'1 kabinenin bariz vasıflann- biri bu muahedeyi meclise tasdik ettir- haf~ için elimizden geleni ya • yonal aoayali.t re-
L.~ e Sovyet RuıyaY.8 ka111 olan mek olacaktır. pacagız 

........._~ ~e daha zitade sarahat ASIM US .,, (Sonu Sa. 7 SU. l) jiminin üçüncü 
........___~---------------------------------------~~!dönümü mü. 

l\tuallimler arasında neler oluyor? =beti·:.ı~ie;~ b . ~~~ 
iib y 1 b. t 1 bd e· ı· v. f h d·ı . 1 d .,,, yatlı bir surette apı an ır op an a ır ıgın es e ı mış o ma ıgına tefsir etmektedir. 

dair yapılan teklif kabul edildi !:ı,.ın;,1~eı:mı!~ 
8 f 1 f . k daha ziyade da· u op an ıyı ongre saymıyanlar da var hile hitap ettiii 

merkezindedir. 
B. Mitlerin· 

ıulbculuk bakkı"l
daki ıfözlerine ıe 
lince; bu mah~fH ' 

. bunlan mem · Bitlerin iki yihii: Gü!üyor ı.•c ıöy~iiyor 
nuniyetle kaydetmek!e beraber kısımlarını ıayri müsait bir mı. 
aon nutukta bufttl dair geçen ıöz- da tefıir eyiemehtedir. 
lerin Hitlerir: evvelki bevanatla 
rtndakinden daha kuvvetli olma 
dıiını tebarüz ettirmektedir. 

UllJUIDiyetle ıiyut mahafil ve 
aol cenah mahafili B. Hltlerin 
nutkunun naqonal aoıyalizmin 

IYamı ~üncü uyfacla) AlmuJadald ••metaa11u1cec1en 

Londra, 1 (A.A.) - Siyasal 
mabafil, nazi rejiminin üçüncü 
yıl dönümü münarebetile B. Hit
ler tarafından irad edilen nutka 
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Habeşlerin zaferi 
28Birincitaşrin fırkası tamamile 

imhe edilmiş Yeni Fransız Ba bakanı diyor ki: 

Habeşler 31 sahra topu, 175 mitralyöz 
2653 tüfek, 18 tank almı lar 

Bir tek düşüncem vardır: Od 
milletimin me f atidir 

O...i,, 1 (A.A.) - Röyter 
mulaabirinden: Habet ıenel ka
raqilu ''laarb bqhyalıdanberi eL 
~ mebarebe,, olarak tanif 
.,ledlll tam bir zafer iddla1mda 
bu1119UJor. 

DGn .......... iN muhareb. 
de General Dlamanti'nin orduıu 
28 Wriaci tetrin adındaki me,hur 
fqiat tulu ela dahil oldulu halde 
ta .. miJle imha e4ilmittir. Ma
betler ,Ulerce esir alinıılar ve 
miihim •iJdaı.tla t6fek. mitral7ö2 
top•• ceplaane ,Gidi kamlar fiti 
-- et-itlerdir. 

en.ti, 1 (A.A.) - lıtefani •· 
)9__.aaı CDNti:re IOO aandık 
,... ....... ıelmit Ye Habe 
al*mn ~ MYk edilmiıtir. 
% ..... ,. ..... daha ..... 

-·· .... fahrlblan Ha .. ......... _dlım ...... ., .. 
djataaıld..._. 

--~~ DBCIŞ'l'lllluYOlt 
.......... 1 (~A.) - ..,_ 
............. Garri....S 

.._.. ..._ YWilclilin• alre Ru 
Dlllnam ,...;.. cenup ceph•I 
--..danblma bir bapuı tayin ....... 

Atlllaltalia, 1 (A.A.) - Alman 
aJamdaa: 30 ikinci ki.nan ta
rihi71e Habet bOJUk erkim harbi· 
,.. teblll .. ,,.., 

21 tilaltklWdda ~e81: 
l*iacle bqlamq olan muhabere 

•1a Ybııtittlr. 
Bu herb bidayette ıtaı,.. mGs 

taMmn menilerine kup taıafı
mdan yapılan Wr taarrula bat
.... '"eelda süa MDra bir ltal
Jaa müal>il taarrmu halini al -
lmfllr• • 

Z8 birinci tetri• ismini tqıyan 
..,ali ılaaleldller fırkuı imha e
CBJmlftir. 

T..WSS • M•He cmrm • 
.. , ......... Mlharebe ...... 
lla laalJanlar 3000 telefat Termit
ler, 14 ..... topla, 171.....,. 
.. ttlek .. 11 tank ka11ietmlı....... 

............. uedi,llGlerenle· 
1ıİlde,..... fula&lır. 

Ha1ıi-t ...... aılab tak 
...................... Za 
r1aııat•11a ..,.. lamı el,nm 
..................... 1ra1,... 
llrle ....... 11 ladhldmm sap 
ta __ ............... . 

INGIUZ •VllAalllUlflNIN 
COltDŞWtl 

...... ı (A. )- ..,.. 
9'•••·... .. •••. 
Svn·U cıp•11We babanlar. ... _,,...,... ....... ,.,.. 
lan•rla .. iJ • ..U,orlar. Fa • .................. ~ .. ., ......,. ........ ,....,...,,. 
hllanaüa Wri bir ........,. ........ 

Ş'-1 ceWaesinde ,alms ma .. ... _._ ............... 
ı.r lraycledllmiftir. Ra.,te ajan 

jammm Adiaababadaki muhabiri 
bildiriyor: Parla, 1 (A.A.) - Sarraut ka·ı bq!andıiı ıuacla Bqbabn Sar ( mittir. 

"Burada bildirildiiine ıire 'bine.inin e:de eltili ekseriyet, ıu raut iıtiah aalaiplerine cevap ola 8. Blum, ıoıyal:llJerİll 
ltir ltalyaa koha, Somali oephe • --ale clatdmakaaclır: rak clemiftir kiı raut':ra karp alcltdarı 
sinde Uadera 7aluamda Gerefalt itil lllrlilinten 14, S. F. 1 O. ••-Hara~ ea ı.uylk ma. sala Herek~-~ ki.: 
eden bir muharebeden ıonra ... , Soıyaliatlerinden 96, celaecle mn bud tamdıtım Framanm itlerini facl "Buıaı: ~d~ e hk-e 

0 
çekilaaele mecllar edilmqdr. lu eal .ım.,aa1ar .O.teena olm•k ü- daha kuvvetli tekilde bqlamua. La~~:,..: ~it o1'.-ıı:1 
muharebeye Decaz Maç Makon zere bütün radilWlw yani 140 ra- fl•mal Jsalkm••ııa tahelclmh Bu Jrablne, IUllGtlJle, 
nenhl kıtaatı iftirak etmittir. dikal, 40 ...,.ıilt birliil azaas, 25 ve aaniyetia ailanma•ı için ıU lin ıiyaaetine yol açabile-" 

Daha dotetla Decas ~ .\ile aol cenah radikal meh'1111arlle aol kGalt " rahata :Uld,ecı ftl"411' kablaecllr.,, 
badum&o" Deeu Maç Bey.._• ceaala lllUltalrilleri 'fe bir 1-G eol Çünkü Fran .. nın dabi'I latlrab B. Blum, B. Saraut'ya, • 
red'ın· '---and•lann~-'-' HaL-.... ----'- • ·ı . münf m· •-- -ft--n...__ 1.-&U-..1 .- re Ye hülnimetin ıelecek ........ • auu ~ Qlllllll cumunyetçı en ve • ..... oaua ••n•n ~ ••-• - cadeleaindeki llltaraflı 
muhuibleti ele 1ta1yularla mu • c•wuri,..pler. mek için puuda Wd11enleri ce- aual IOl'lllUf Ye bütln m 
harehefe ıtrl-'flerdlr. Mlateolcifler, Wn merkez ve aaretlendlrmek tehlikesi arndl · rafından alrıtlwnk .. 

Röyterin Deuiedeki muhabir: komiiniıt puplan araaında dajıl yor. Ben, Framnlar aratmda kin ilive etmiftir: 
bUdirl1or: • ne olduPnu mmtbım. laJraim "Y eiı •• nefretle tÜkll 

"Buracla Hllllen bUdlrlldiibM P,arla, l (AA.) - Sa1lawlar etrafına toplaıumf olaa IMr tiitlü iumuz ıeref ve niftın vaid 
alre, ~ ltalraa ucalı, Çtlla U. ......... ...... eonraki tep • 1iJU1 bmat ..WW Fraamlarla but .•lJUf ilfal " idili 
Goaclar ci.......wd .... ..,... -.ı-..... - ..... . birlikte p1.-1ı itledim.,, ::.::o!~ :.n,:ıet• kat'I 
._ ........... ltlı........ lttıls.a llaa 1. .lurallt, ...._. ,.._ • ..,. B. Sarraut, kanaa kantık bir Sal cenah meb'111U 8. 
Lftn .. ......,.., a ..... -.., ""il' ..,.._... kahine letla1 eltili yolanaald ten- p, B. Camille Chautempe' 
tir. Hwr mfldan WH DtD . .. ..... prnlan ..,lwlt*ı kitlere ceyap olarak; kabiwin - kamete dahil balvnmumı 

Ra,terln 1-'-- .. ı-ı ..-ıa.. "-8a bw..,t 1rmmalı La- de bulunan bakanların, yapılma· •tmiı Ye oman, tahldbt 
. ... ,._ ....... l.-.1 • L la llUllUD r&'OOl'U mucibiace S 

n ...n.deW _..Wrl ı.u.HrlJof • _., 11..n.t n 0.W.DIUD redl• il icaDtK1en •t husuaunda ao JC& mwlMlDde oyaaclıiı roll 
.. il-il .._.na ile A...._n .._ eema 1saW ..._ "..U- anl•p.caklarma emin oldutwm latmlfbr • 

..-aMt•M ...... 10l 1at.1na111aırmı 1 ft.. ı • Mr it lcln arkadat· aiylemiftir. B. Sarraut, 8. Bluın'a f11 
PSmHIDe mlleait IMll•H_..... Jar........ .. ...... lif m•· l>ıf ai.,uet hulUllntia 8. Su- Jerle cev&!» Yeterek m.ıura.._ 
Bu Jolua ha1Janlara " HalMtle faaduı •"- 1aahia oWulu la- raut, 8. Herriotun natlnmu be- kapatımıtır: 
re ait inamı, Makallenin 30 ldlo - lt«ltln parti mClcadelel.S din- nimıemit ve: "Una"ml aiaamın uıu 

ıma dair elu kanvnJarm 
metre kadar cenuhiinde bulunan melidir. .Z.ki 'kabineye itimad "- Fraua, llfla delil, J(irek ne taabhi~d ediyorum. lu 
Sellkotta birl8flllektedlr. Şell reyi.__ radikalleri kale alma - ten çalıpnakta deftm ecliyor.,, mea'aliJetler uluorta almmll! 
kot, iki ordu araaındaki bölıede- dıtım doiru delildir. Bir tek dil- Dedikten ıonra, hiikGmetin l- kananlar ben• elimdedir. 
dir. Bir İtalyan a'bitl IMı teh!r ıGncem Yardır ve o da milletin talya - Habet anlqmazbimın yaç ıiriihlQü zaaıan 
1aa1Jwun !tal-'-- --Liri U...te meafaaticlir.,, halli ;.._;D Jartlantla Wunaaa-· bik edeceiill'e itima~ eclin' 
clavet~ -.--. p~ l '(A.A.ı.:.~ ...... .... · ed ". lci b\!wq .m 

MitıalJk bima,,..inde.~ıtan iir~.~* ~ 11 llCU H • afaa et - faza huıuıuncla ittifak 1 

ltalyan ukerleri, demir t.J tebe. zurunda, mbakerelere yenideu mek azminde lnılundutunu ıöyle 1.nir.,, 
kelerile hİlaaJe Milmit olan J>o. 
ıea ıeçidincleki kendi llatlannm 
6,5 kil-m. kHar ilerisinde bu
lunan Şelikota kadar senit bir yol 
yapmıtlardu. Geçidia tam kartı • 
..... Wr ltalJUı tDpga •••ud• 
manı eanaamcla yan.'8nmlf olan 

Keşanda 
Kıulay muhacir 
Hastanesi açtı 

1 
Pravda gazetesi·\ Deniz konfera 

ne göre Yeni bızt an.R~m•'•r 
nunda geri kaldı 

Raa M.t..-.m kamaaftamda • 
ki Habetlerin inal ettikleri dai 
bulunmaktadır. 

Aditababadan Şelikcıta kadar 
lıviçreli mühendiı Fel'll&lld Bietri 
tarafmclaa batl•aan Hdet JOlaa 
- ilmalibi Ru Mulapta - • 
retmittir. l>ogea ıeçidi bir ıiyah 
.... tldl mlfr ... lnin mahafa~-
mı.ta elarM ...... iki ._, .. kilo 
metre mesafede olan Şet•ot ku • 
.,...luma seçtim. Orada 70 Habeı 

Ankara, 1 (A.A.) Yurdumuza 
Jelen " ıeleeek olan aiPnenle 
rba aabbl yuiJetlerini 11lalı için 
Kmta, cemİJeti tarafnıclan Trak
yada açdmuına katpr verilen 
ctart hastaneden Ketandaki 30 J• 
takh hattaDenin bütiin hazırlıkla· 
n ikmal edilmit ve hutane 1 fU 
1-t N8 tarildaclea ltibann iıe 
ll'atl••lfbr. 

m_..•m ... erinin hulmamuı,ı-... ~--------
tlıah tlmfeldiler müfreaeainin hultiDd. ltal1anlarm IDl&DCa " 
......,. IMllZilinden ileri ıeç • ı....._. ap .a,;ata uindlk • 
llllkllllmise mani oldu. Bu müf • ıar.... dair Ha.bet memllalanndan s_. ":ı:.=i .:.:-~ çM.. ı..Lerler sallhiJelhr lıal • 

....t.:l allDlfll. 1tal,aıı u · J&a nwbmatmca bt't olarak tek 
•ırllrl, .. Mlfttle hima1e altmda s1Jt ucl'la•1dedir. ltalyan?ann in· 
olaıak Mr sin Ş.likot b,.Warma aaa aJlatı ..._, 1'9porlarda bil • 
....... - makta Te katırlanm diriJm:..:... 
•ıhnM:ladırlar. ltatJan tOplan ...... 
............ lniti u..iDcle .. ,. ....... tal,anlarm 73 top 

ffalMt _...... fudua Ye ha miWardan ful& mitralyöz 
...ate •-a.Nnnan etmek• b,hettikleri iddian hlllfma ola· 

........... 8W Ama.aradan ile Ga- ..!.-L L- maharebede d.t•anlar çok 
nıı1Wa1 Mimi aurelıte bom .. ""' .,. J 

._._ • .-. toMU ...-ıerm1n ça1c le • " ıo eitral,e. kat • 
....... p; naat ....... Ntmiıı...lir. 

........... fller • 
L-'ra, t (A.A.) - RöJter 

•J-clan: 
Ra,ter ajammın Dolod .. i a. 

t.ablri bildiri1or: 
"Somali cepheeindeld .... 

harebecle il• Hüetlerin aWl 
1500 • ,. ........... •etlir. Cablık • 
larda al.ı.in adedi de Linlerce 

ltalya, Almanyanıa Londra, ı (AA.) - o .. • 
801undurupna ıiriyor feramı, dün proıramlar:n 

bldı teblitl keJflretlne cfalr 
Moekowa, 1 (A.A.) - Pra••• . projeJi kabulclen IOll:-2 bi 

psete1i, ltalyan mathuatana So•- det toplanblarmı tehir ebll 

yet Ruıya al.,.hindeki aon netri - KonferaDI, bu prajeJi 
yatmı ve biWlD fqill devletler 1ecek olan tlll komrte bt'I 
araamcla aovyetlere kU'fı bir blok tic:ere ftrdı:&tan aonra 
yapılmaaı talebini mevnu bahse caktır. 
cl...k eliyor kh Loadra, 1 (A.A.) - D 

"ltalyan mathuatı hu netriJa pat programlannm t«ı.tlli 
tı muhik ıısttermek lçln "mecleni- clakl anlatma hUlt1a olarü 
yet,, ltizumumı ileri ıUriiJorlar. daki hUlrUmlttri derp:ı 

Halbuki ltalyanlann ffabet~tan 
da yaptıkları vakayiin ardı arası 
gelmiyor. BiltGn hu neırlJ&t Ha 

betiatandaki ~ekilm ltal1a için 
çok ıayrl mtilalt bir aldlt aldrlt 
m ıa.terir. ltalya yeni ıi7ul 
veçheleri1le A......,.... ...,._ 

dunaiuna ainaek tehtik•İne düt 
milftlr. Eski bir ........ o. 
ler ki: "Allah birini mahvetmek 
illerle omm iz'anau lır.,, 

==========--! huhmdulanclaa ,.IEOn 1.000 b • 
clanbr. 

• .tede ffaMtlerln Da• 
nehri boJgndaki mulaare'laelenle 
..dikleri llOO 118 dahil Hllldlr. 

ITALYANLARUI TEKZiBi tla 1 ........ bnbrak ~ • 
a..., l (A.A.) - T....._ ....... . 
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1-i-,-a-r_e_t_l_e_r_I_, 

Koloniler 

1 ,.~~~~~~~~!~~u ..... e . Haqdarpaşa nümüne hastanesi açıldı 
'-'nde muharrir Piyer Dominik -

~ nta1ıaıeainc1e ttaıyanın 10
" Poliklinik faaliyetine yarından itibaren başlanıyor e., laarruzlarından bahsedi -

:--, l!alyanın yağmur mevsimi o
Clll "'-ncian önce Ja.,aaını hal-
11fınelı emelinde bulurduğunu an
ltıtry0, ve diyor ki: 

''Afrika da yalnız İtalya d :-ğil, 
4"'11P& da ıon kozunu oynuyor.,, 

lfahGTrire göre, ltalyanın Ha
l>e,lere ltarfı muvallakiyet kaza
ftarracuncııı koloni imparatorluk · 
ltırına ıahip olan devletler için 
~eli bir tehlikedir. 

Aynı mantığa, ayni ıekilde 
fliitüneeye bazı Avrupa muhitle· 
rinde de tesaclül etmek mümkün· 
iGr. M•ıela Anekıortites gazete
Iİnin Pariı muhabirinin melıhı -
fnıllda ela bu hacliıe fÖyle tahlil 
edUmelıteJir. 

l,..iltere erkanı harbiyeıi ltal· 
l'Gnın tam ve kati bir izmihlôl
den kurtarJmaaı arzuıundadır 
A'8i takdirde: 

I - hir Afrika devletinin bü
~lı 'apta bir Avrupa devletini 
l'erunen Füiıtin, Mııır, Faı hal
~ üerincle büyük tesirler bıraka

Yukarıda: Haatalaanenln riSrünliıü. Afoiıcla: (ıol.cla) Vali Muaoini B. Hüdai lnırielôyı kesiyor 
(ıafıla) ha.tahanenin doktorları 

catır. 

il - ltalya Alrikada kati bir 
laeaiinete uğradığı takdirde Av· 
t'rıPa miiuazen••i deliıecektir. 

Almanya Memeli, ve Avuıtur
)la.)'I İflal lırıatını bulacaktır· 

ili - ltalyanın mağlubiy~tine 
mani olmalı,, ltalyaya •onraJan 
JGPd~ mali yarclımların milr · 
.. '·---· •- !- - !-J!...1- ' 

• "'-IMln tetlbirlerJen biridir. 

ltalya - Aabeı me•eleıi, ar· 
tıi ltalyanın ue Habqi•tanın he
ıabına bu zaviyelerden tetlıilı e 
diimekteJir. 

• • • 
ltalya - Habq meıeleıinin 

laziaca ıifirilen lıı•mı ıüp!ıe•İz 
6- lıoloniler meıelesidir. 

Bir buçuk ıenedenberi yapısıf mıştı: Sı~ha~. Bakanlığı b~ nok. ·.l 
devam eden Haydarpaıa Nümune sanlıgı gordu. Burada tekrar bıı 
hastahaneıi dün ıabah on birde hastahane kurulmasına karar ver
meraıimle açrlmıtbr. di. ~u hastahane, Sı~hat vekili 

Törende vali muavini Hüdai, Refık Saydamın tuttugu ve başar 
Oniverıite rektörü Bay Cemil ile ~ıJI ~i~er işler Jfİbi meml.eketimiz 
bütün hastahane doktorları, ecza- ıçın ıftıhar edılecek bır ş2fkat 
cıları, Şehir mecli.i azalan ve di- müessesesi olaca~tır. Mü~~seEenin 
ier 'bir çok dav•liler hazır bu • kurulmasında hızmetlerı geçen 
lunmut1ardır. Sıhhat müdürü Ali Riza ile has • 

Vali namna vali muavini Bay tahane baş doktoru Kazrma da 
Hüdat bir açılıt söylevi veımi9 ve teşekkür ederim. 
•orri;"lle ~~11ıtir 'ki· . Müessesenin yaşamasını te · 

- ~ aıı uscunaag ımraıe~ıt; • mcuııi t \l \;. l 1 • .., .... n~t:ı. o.,. .... ~1<''t'l"ÇI. r i-
ıinin rahatsız bulunma&ı münase - layetin ve şehrin Şükranlarını ar. 
betile burada hazır bulunamadı zı bir şeref telakki ederim. 
ve bu mühim mazeretlerinin arzı- Büyük önderimiz Atatürkiin 
na beni memur etti. manevi huzurları önünde eğildfü 

Fakülte tstanbul tarafına nak. ten sonra hastahaneyi açıyorum.,, 
}edildikten sonra Anadolu yakası Bay Hüdai nutkundan sonra 
sıhhi noktadan biraz zaafa uğra. büyük kapının önündeki korde -

Kültür işleri VAPURCULUK 

layı keımİ§, bütün davetliler içeri 
girerek hastahaneyi gezmişler -
dir. 

Hastahane baş doktoru Bay 
Kazım Lakay ile haıtahanenin 
doktorları davetlilere rehberlik 
etm~tlerdir. 

Hutahanenin ıezmeıi bir ıa· 
at kadar ıürmüt davetliler hazır. 
lanan bHfede izaz edilmitlerdir. 

Hastahane binaıı haktkaten 
nü."llune olacak mükemmeliyette · 
dir. Bir çok modern teıiıatı ve 
'41....\lo*"i vo.rdı... Ccnı·~h\ , kulak 
nisaiye aletleri gelmittir. labura
tuvar malzemeıi ile göz aletleri · 
nin bir kıımı '°elmemİ!lir. 

Poliklinik faaliyetine yarır
dan itibaren batlanacaktır. Has . 
ta yatırılmaar icin vekaletten e • 
mir beklenı:ndd~dir. 

Tarikatçılar 
Demek i•tiyoruz ki bir · mil- G l . . B Q 

lefin iıtikltilini korum,;_ı diinya ene JSpekter • Sman 
~nele te•irıi:z: geçebilecek bir Ankaraya döndü 
laodiaeclir. Şehrimizin kültür işleri etra -

Şirket vapurlarının Ş~h;rimiıde nezarat alhna 
idareye devrine a' ı 1n!ar serb~st bnakıldı 

I d Dün akşamki gazetelerden biri 
FaJıat bafka milletlerin bu ha- fında incelemeler yapmak üzere 

di..t1.,. mutlaka bir örnek alarak Ankaradatı gelen Kültür Genel Vapurculuk şirketi vapurları -
baş an l şehrimizde, Anadoluda yakala -

nan tarikatcılarla muhabere tesis 
eden on beş-kişinin zabıtanın neza 
ret altına al&ığmı yazıyordu. 

llJw'1 ispekterlerindıen Bay Osman dün 
anacalılannı ıanmak hula - akşam Ankaraya dönmüştür. nın Denizyolları idaresine devri 

!~!'· Eler Afrika ve a•yanın mü- Diğer taraftan Ankaraya gi • ne dünden itibaren başlamıştır. 
,.. • B T f"k Bu vapurların adları şunlar . 

eri keneli iıtiklallerini koru· den kültür direktörü ay ev ı dır: Oğuz, Saadet, Aksu, Sadık • 
~' müıtevlüerine lıarıı silah kültür teşkilatı ve önümüzdeki zade, tnönü, Tayyar, Bartın, Gü· 
....,.,.acd bir raJdeue a•fm:_. yıl~ okula ihtiyacının nasıl kar. ne T K l l .1 ı.., " ... ... şılanacağı mevzuları etrafında gö ysu, arı, ema vapur arı e 

1Geziatiler1 

Rüya gibi bir 
gerçek 

Dün, ordu 11e klflanın yeni b:ı 
.?roğramını okuaum. Dar, 11~ bir 
bakııla kucaklanatr.~yan bu P• ·•i· 
ram, askerin .ınırdan merke • 
ze doğru :z.eng:n bir akqı -
dır. Eıkiclen k1Jlayı •ınır!artı 
boıanan bir oluk diye tanımı7h ·. 
/111z ovalardan, yeıil claflar!lan, 
olgun baıaklı tarlalardan tel: te.i 
toplanan çocuklar, bu çatı!at al• 
tında birikirler ve k:ımanda rüz· 
garları ile sınırdan ~ınıra clağılır
larclı. 

Ordu, yurdun bittiii çiz • 
giler, lıendekler ü•tünJ~ er:yen 
bir kalaba!ıh demekti. Türk ha 
demir kaınağın içine bıyıkları ter
lerken girer, ve ancalr taliini yene 
hilirıe> yüzü lnrıııklarla Jol.•ı '°'
kardı. Arnavutluk, Dür%İ çölleri, 
Yemen lıayalıkları, Maketlonya 
dağları aaker üiüten birer ufur
auz deiirmeni anr:lırırclL Yemen 
illerinde unutularalı ıagları ağar
mlf nice ihtiyarlar biliria. 

Bütün bunlar değil mid
0

r, 1ıl 
aakerlik ıihi bir erkek ıer~finf, 
dilimizde ''kara urba,, adile yıl • 
larca gezdirdi clurJu. K.urat '°'
kanlann analtırı, ıai ilıen ölen 
oğulları arclıntl4n ağlarfarılı 

Bugün ordu, köye uyanılılılı 
götürecek bir mektep haline lıo
nuluyor. Kültür Bakanlığı il• .l 
ele çallfacalı. 

Bu haber, ü.tünJe sok Jııral
mağa liiyı/ı, büyült 6ir müjtleclir 
Bununla yeni bir çfli açılıyor. Krt
la, yalnız •övJeyi ifliyen bir rnrlı. 
akınları beıliyen bir itan earnıcı 
olarak düıünülmüyor. Gö11J•ni11 
üıtüncle botı, bileiin yanında 
beyini qılclatacalı bir uarlık Wi
ne •okuluyor. 

Köyünden bir hzu temi:rlifl 
ve lıörpeliii Üe •elen yalh'a 6u • 
rada k°'laıırlıen, bü•iıi artaccılı 
ruhu uyanJınlacalıtır. K.ırla;yı 
mektep yapmalı, ıilalaın yanına 
kitap ve kalemi katmalı, aclant1 
ıeuinç el eliai ctm•i• yeter. 

Tarla inküabını, otlak Jeaıri • 
mini, orman unıinli.fini bu la • 

mamlayacalıtır. Baııbot dan C'Of
lıan ırmalrlanmıza Ja.in wra. 
tak lıullanmalı da bize bu yolJon 
gelecelı. 

Yeni T ürlriyenin, lrıflay. bir 
J •l•r el amfaaı yapqı, riiya ita • 
Jar ıüzel bi• ıcrçelıtir. 

•• a~zgfn 
l'- .,. onları miiıtemlilıe halkı ha- rüşmeler yapacaktır. Bay Tevfik gayri faal vapurlar. 
111e 1.._ Gemileri teslim almak üzere l'C'O)'Cln aoıyal, ekonomik, pıi· salı günü şehrimize dönecektir. 

Yaptıiımız tahkikata göre, bun 
dan bir kaç. gün evvel zabıta bazı 
kimseleri sorguya çekmiş, evle • 
rinde ara~tırma yapmış, tarikat . 
çtlarla alakalarını gösterecek hiç. 
bir rlelil bulunmadı~ı için üç gün ------------
evvel hepsi serbest bırakılmıştır. 4a1 gemi süvarilerinin başkanlığı al -

,,, 
0iilı ıartlar Jeiiımiı jemek· ------------• t d 'k' h t 1 '" b 1 

' 1' B··~- -' b etmektir. Bu tekamül deure•ine m a 1 1 eye ça ışmaga aşa · · u.u.. aoayuı ünyelerine ıa- mıştır. F. B k 
ti ol oefen cemiuetler 6ir harpten do - T ı· l · · ·ı "d" ınans a anı 

'

,_, cm bir inlıılôp hareketini bir • " es ım a ma ışı gemı ere gı I· 
,...)'an layı lıentlilerini bulmaları ve lerek yapılmaktadır. Evvela meY· Şehrimizde bulunan Finans Ba. 

,_. •tılebeıi durduramaz J. b. l ı..• Jol lr J• c t t b"t d"l kt k B F t A... l l k .,..l'9n atı/eri, i•tiklallerini lıoru- ır mai uoıyetfen ayı en ı - u eşya es ı e ı me eve sonra anı ay ua gra ı JU a şanı 
~ /erini Jıaybetmealer. esas levazım defterlerile kontrol Ankaraya dönecektir. 
_ İdiyen genç milletlerin önü· edilmektedir. Bu işin şubat ayı -------------
·ınııo ,..L_ • b. k ·ı.. Kolonüerin maltatlcleratı, ltal· ortalarma ka-'--r su··receg-ı· sanıl • · l t kt' B ··aa t · · d 4o,:··~mıı ırat•• te mR ve UiJ ış e ece ır. u mu e ıçm e 

1..... _.,,, ya - Hab- 1..-bı0m0n 61°r netice- k d ., aeclcl. ol k t c1· ~ n... ma ta ır. Vapurculuk şirketinin herhangi bir intizamsızlığa mey . 
1-..~ 

1 
ara aaavvur e ı- •i olGTalı el efil, dünya itlerinin seferlerde bulunan vapurları li . dan vermemek için 15.zım gelen 

~ 11e kolonilerin tekamüllerinin ~ mana geldikten sonra Deniz yol- tedbirler alınmış, muvakkat bir 
lel • ı•kütle bir harekette me- ruri neticai olaralr laalledüecek- larına geçecektir. işletme programı yapılmıştır. 
lttll~ bir ltalyan mağlubiyeti Je · Deniz yolları idaresi teslim al. Bütün vapurlar teslim almdıık 
fi, et laoline gelmemif, iıtiklôl hr. dığr vapurlann muamelesi bittik· tan sonra esas kadro yapılacak 
C1110aı 1•,.• 1.. d. • · ölü .. Satiri ertem ten sonra derhal kendi hesabına· ve tanzim seferleri başlıyacaktır. Jii41• ;:rın Ren 111nı me nı - -----------------------------------__:_:_ __ _ 

lilt •)'ecek ıo•yal bir bünyeye ma- Yazısız Hik8.qe: 
1 .. ol1'tclnalf cemiyetlerde teıir•iz 
--ecelıfir. 

._,:ll'lrnlOfmamıı bir bünye te- ~ 

...... en. bir zaler kazan•a bile bu-
1 

~efıcenntle bir millet cloğma- 1 
~ fır. Biitün tarih baftan ao· 
fi-.t, '-tar bu nevi valtalan kay-.... 

.,flriltl .• ""- t n f'lfmaz ıfı, ıoıyetele-
•4amaı ve in~ilallerini lıayd· 

Kaçtı mı? 

Bir lta!yan borcunu 
ödemeden 
Yunanistana gitmiı 

Zobguldakta bir kömür ocağı
m işleten bir İtalyanın muhtelif 
kimselere olan borcunu ödemeden 
Pireye gittiği haber veıilmekte • 
dir. 

Bu İtalyan geçen ayın on üçün. 
de Recel Karol vapurile İstanbul. 
dan ayrılmıştır. Aradan günler 
geçip de bonolaıım ödemediği ve 
üstelik Zonguldaktaki kansını <!a 
Pireye çağırdığı öğrenilince ala • 
kadarlar muhtelif yerlere baş vur
muşlardır. 

Bu ıtaly:ınrt Galata merkez 
rıhtım hanında Kömür Kollektif 
şirketine \'e Zonguldakta terzi 
Mehrnede, Mcvahzade Aliye ve 
diğer bazı kims~lcre otuz bin lira 
<lan fazla borcu olduğu söyleni • 
yor. 
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Maalllmler arasında 
acıler olyor? 
toplantıda Birliğin mevcut Dünkü 

olduğuna karar verildi 
Öğretmenler birliğinin feshe 

dildiği, öğretmenlerin Halkevle
rinde çalışacakları haber veril -
miş ve yazılmıştı. Bu fesih ka 
rarının birlik umumi heyetince 
verilmiı olmadığı dün yapılan 
toplantı neticesinde anlaşılmış 

bulunuyor. Bununla beraber va
ziyet gene tamamile aydınlanmış 
değildir. Söylendiğine göre bir
liğin eski idare heyeti, birliğin 
fe.hi hakkında bir teklif hazır -
hyarak bunu üyelerin bir kısmına 
imzalattırmış ve fesih haberi bu 
suretle ortaya çıkmıştır. Fakat 
üyelerden bir kısmı imza verme -
dikleri gibi, kongrenin top!anma
aını istem itler ve bunun üzerine 
idare heyetinin bir kısmı çekilmit
tir. yedek aza ile tamamlanan 
idare heketi bu sefer kongreyi 
toplamak istemit ve dünkü toplan
b bu suretle yapılmıttır. 

Bununla beraber, ekseriyet ol
madığı için bu toplantının kon -
gre mahiyetinde olmadığı ileri sü
rülmektedir. 

Kongre dün yeni idare heye
ti reisi Bay Kenan Sarıer tara -
fından açılmıttır. Bay Kenan, 
birliğin feshi için bazı üyelerden 
teklif yapıldığını söylemi§, Kon -
grenin meseleyi konuımasını iste
miıtir. Kenan Saner, aynı za -
manda toplantının, ekseriyet ol
madığım da ileri ıürerek başka 

bir güne bırakılmasını istemittir. 
Bu arada bazı münakaplar ol

muf, bir kısmı üyeler kongrenin 

fikirler göriiıülmelidir. Belki fe
sih teklifini yapan arkadCJ§lar bu 
fikirlerinden vaz geçmi§lerdir. 
kendileri alakadar olmadıklarına 
göre mesele üzerinde durmamızı 
beyhude görüyorum. Birlik vaı
dır. Bu eyitim kurulu vazifesine 
devam edecektir.,, 

Dedi. 

Kongre batkanı Bay T ahsın, 
Demirayın teklifini reye koydu. 
Çoklukla kabul edildi. 

Bundan sonra müzakerenin ki
fayeti kararlaıtırılarak kongreye 
son ve bir daha feıih iti üzerin -
de görüt ülmemeye karar verildi. 

ôCRETMENLER NE DiYOR? 

Kongreden sonra toplantıya it
tirak etmiyen bazı üğretmenler 

kendisile görüıen bir yazıcımıza 
bu mesele etrafında tunlan IÖy -
lemitlerdir. 

"- Cemiyetler nizamname.i 
mucibince ük kongrede ekseriyet 
olmazsa kongre açılmaz ve ikinci 
bir kongre yapılır. Bugün öğ -
retmenler birliğinin kongresinde 
birlik üyelerinden ancak 45 kifi 
bulunduğundan ek•eriyet yoktu. 
Bu itibarla bugünkü toplantı kon· 
gre •ayılamaz. Birliğin devam et
tiğine dair kongreye teklif yapan 
Bay Tah.inin durumuna gelince; 
kendisi bundan iki yıl önce öğ • 
retmenlikten istila etmiıtir. Ôğ
retmen olamayan bir kim•enin 
blı l&l..lc uldkc.an ulmayacagınaan 

bu teklif te hükümsüzdür.,, 

~------------------------yapılma ı mı istemişlerdir. 

Bunun üzerine kongre baıkanı Kadıköy - Haydarpaşa 
feaih teklifini yapan arkadatların rıhtımı tamir ediliyor 
vaziyeti izah etmeleri lazım gel- Bir kaç ey evvelki fırtınalarda 
diğini söyliyerek teklifte imzası harap olan Kadıköyle Haydarpa .. 
olanlan söz söylemeye davet et- şa arasındaki bozuk rıhtımın ya
mittir. . pılmasma yakında başlanacak .. 

Üyelerden Bay Yusuf söz ala- tır. Bunun için lazım olan altı bin 
liralık tahsisat bütçeden müna -

rak demiıtir ki: kale yoliyle temin edilmiştir. 
"- Takrir verenlerle temas et-

tim. Bunlar, öğretmenler mınta- Şehir meclisi 
ka mıntaka Halkevlerine girdik. Şehir meclisi yarın saat on d6rt 
leri ifin, birliğin feahine taraftar- te şubat devresi t-Oplantılanna 
·.ı l başhyacaktır. 
cıır ar. Fakat ben birliğin devam ŞUBAT MAAŞLARI _ Bele .. 
etmesini, ayni zamanda birlik diye memurlarının şubat maaşla
üyelerinin Halkevlerine kaydedil- n dün verilmiştir. Umumi bütçe .. 
mesinin mecburi olmasını ve den maaş alanlar 'da dün maaşla.-

Kartallı kadın! 

Kadıköy cinayetini kim
lerin ya!l!~~ı anlaşıldı 

tki ay evel Kadıköyünd~ Za • 
harof ismindeki kumlukta Va • 
hit isminde bir gencin cesedi bu
lunmuştu. 

Yapılan tahkikat neticesinae 
bu gencin iple boğularak öldürül
düğü anlaşılmış, görüştüğü bazı 
kimseler nezaret altına alınmıştı. 

Zabıta o zamandan beri tahki
kata devam ediyor ve nezaret al· 
tına alıp da bir kaç gün sonra ser
best bıraktığı iki kişiyi daimi bir 
kontrol altında bulunduruyordu. 
Takib edilen bu iki adamın üze • 
rindeki şüpheler kuvvetlenmiş ve 
kendileri iki gün evvel tekrar ya
kalanarak sorguya çekilmişlerdir. 
Bu arada Kartalda oturan ve öl • 
dürülen gençle münasebeti oldu -
ğu anlaşılan bir kadın da sorguya 
çekilmiştir. 

Neticede Eyüp ve Mustafa is .. 
mindeki bu iki adamın Şuayıp is
mindeki bir arkadaşlarile bir o .. 
lup Vahidi Kartallı kadın yüzün
den öldürdükleri meydana çık • 
mıştır. 

Karşılıklı 
yardım 

(Ustyanı 1 incide) 

Starhemberg öyle zannolunuyor 
ki, Londrada önümüzdeki sene 
ile müteakib seneler için, bu bap
ta teminat vermiştir. 

Diğer taraftan ayni gazete ş.öy
le diyor: 

"İngiltere, Sovyet Rusya ile 
mesai birliği yoluna giriyor. lngi
liız siyasetinin almış olduğu bu is
tikametin amili lngilterenin git -
gide Alman tehlikesini daha zi -
yade anlamış ve bu tehlikeye kar§ı 
koymak için Sovyet Rusyanın yar 
dımı ile kollelrtif emniyeti takvi . 
yeye azmetmiş olmasıdır.,, 

Echo dö Paris gazetesinden: 
Prens Paul, Tevfik Rüştü Aras 

ve prens Starhamberg arasında 
cereyan edecek olan mükalemele· 
rin "Merkezi A vnıpa ve Akdeniz,, 
mesaili üzerinde yapıJacağr tah -
min edilmektedir. Bu, Bay Litvi -
nof için de böyledir ve bir çok 
yerler~n mumaileyhin Tuna me. 
selelerine karşı aiakadarlık gös -
tennesi arzu olunmaktadır. 

Vakıflar 

Eyüple Mustafa evvelki gece 
cinayeti işledikleri yere götürül -
müşlerdir. Burada Üsküdar mü&
deiumum.isi Bay Tahsin, muavini 
Burhanettin, Kadıköy merkez me-
II!ın:ı Bay Mehm~t, i~ci şube bi- Mütevelli heyetler cedvel .. 
nncı kısım komıserlennden Bay • 
Ziyanın önünde cinayeti nasıl len hazn lamaya başladı 
yaptıklanm itiraf etmişlerdir. yeni Vakıflar kanununun mer. 
Bundan sonra katiller tahkikat · 
hakiminin kararile tevkif edil • ıyete konulması üzerine, azlıklara 

ait vakıfları idare eden mütevelli 
mişlerôir. Şuayibin yakalanması heyetleri, vaziyetleri yeni kanuna 
için de tevkif müzekkeresi kesil· uygun bir hale getirmegv e başla • 
rniştir. 

EHLIYETNAMEDt SAHtt - rnıştır. 
.., • U Kanun mucibince, mart ayına 
AARLIK - sküdıarda Atpaza • kadQr bütün vakıfların mufassal 
nnda oturan Süleyman isminde b · 
bir adam, 2521 numaralı şoföre ır cetveli Evkaf genel direl:tör _ 
ait ehliyetnamede tahrifat yap • lüğüne verileceğinden mütevelli 

heyetleri bu cetvellerin tanzimine 
mış, bu suretle 3809 numaralı o • başlamıştır. 
tobüsü kullanmıştır. Süleyman 
yakalanmştır. Cetvellerde, vakıfların nere • 

su TENEKESi - .RP~ikt~~ta. !:~~uffin~~aYı~a~m-Jsınır!1h • 
aşçı çıriklıgt 'YSPirn :::ıuıeyman o-
dun iskelesinde çeşmeden su alır- Mütevelli heyetlerinin işini ko. 
ken sucu Habille kavga etmiş, ba- laylaştrrmak için nım ve ermeni 
şma bir su tenekesi vunılmuştur. patrikhanesi cismani meclisleri 

HUSUSi OTOMOBiL _ Gala tarafından kurulan avukatlar ko 
tada Çiçekçi sokağında oturan misyonları, kanun mucibince ve -
Koço bisikletle hammalbaşı cad.. rilmesi lazım gelen cetvellerin ne 
desinden geçerken arkadlan gelen şekilde doldurulacağını mütevelli 
834 numaralı hususi otomobil heyetlerine izah etmitir. 
çarpmış, bisikletin arka tekerleği Mütevelli heyetleri tarafından 
kınlmıştır. 'doldurulmuş olan beyannameleri 

SUSTALI ÇAKI_ Galata:da avukatlar komisyonu gözden ge. 
oturan :Arap Şükrü isminde bir çirilikten sonra, bu beyannameler 

1 k derhal Vakıflar Genel direktör . sabıkalr sarhoş o ara etrafa sar-
1 
.. ~.. .

1 
kt' 

kmtıJıl( yapmış ve Musa isminoe ~gune ven ece ır. 
bir ahçı taraf mdan süstalr çakı . Bu suretle b.und~;ı ~~.ra y ~ -
ile arkasından yaralanmıştır. Kınar genel dırektörlugu butun 

ÇALAN AYŞE-Uç ay evvel vakıfların kontrolunu de~hte e • 
Fatihte oturan eczacı Hakkının d~cek. ~una ka.rşı~ık yuzde beş 
evinden bazı eşya ve mücevherle- nısbetınde az bır ucret alac·ak -
rini çalan hizmetçi :Ayşe dün Fa- tır. 
tihte dolaşırken yakalanmştır. 

bu mecburiyetin nizamnameye i- rmr almışlardır. --------------

lcive edilme.ini teklif ediyorum.,, iıt.:ınbul Btlediq~i Bugün saat i K 1 SA H ABER L I! R J Zecri tedbirlere 
karşı hiyanet mi? Kongre ve birlik baıkanı olan S"hı"rmı·yaİrDSU 11 de • · k.:.l · il · k · ._ , il Nafıa ve il eti e tramvay f1r eti 

Bay Kenan: vAnA.uAZOF 

lllllllllllllll 
~n arasında bir müzakere yapıldığı takdir-

"-Bay Yuaufun teklifi nizam· KARDEŞLER de Aksaraydan Cerrahpaşaya bir tram-
rıamede değiıiklikler yaptıracak Türkçeye çeviren vay hattı uzatılması meselesi de görü • 

bir tekliftir. Bunu reye koymıya- 1 Reşat Nuri §Ülecektir. 
cağım. T eklilin reye konması Saat 15 te ve • İstanbul gümrük memurlarından 
heyeti umumiyenin bqte birinin 111 Akşam saat yirmisi terfi etmiştir. 

i•teğiyle olabilir.,, 111111111 20,30 da 
* Etütten geçmemiş kullanılrmg eı -

yaların pazarlarda ve dakkinlaTda ıa-
Ü yelerden Bay Rüıtü: (MIRNAV) Büyük operet. Yazan: tılmasının yasak olduğu yeniden ali • 
"-Bu kongre niçin toplandı, AF!F OBA Y Müzik: A. BOZER kadarlara bildirilmiştir. 

Bunun ne lüzumu vardı?,, Yarın a~c;o,am HÜLLECi • Büyük bir köpek balığı Yeniköy is-
Dedi. Naşit tarafından bir perde komedi ketesinin altmı kendisine yuva olarak 
Başkan, kongrenin yapılan tek- --------------

lifler dolayısile toplanmak mec _ Fransız tiqatrosu 
bu.riyetinde olduğunu bildirdi. HALK OPElrnTI 

Üyelerden Bay Tahsin söz al
dı \le şunları söyledi: 

"-Heyeti umumiyeyi alcika -
dar eden tel:liller olursa idare he· 
yeti bunu gazetelerle ilôn eder ve 
heyeti umumiye davet e.J'Fr.,, 

Kongre başkanı bu ilanın ya
pıldığını IÖyledi. 

Bunun üzerine Tahsin Demir
ay da: 

''- Bu toplantula eıa. olan 

Bugün matine 16 d 

Bu akşam sa. 
20,30 da 

Dost Yunanistanu 
Kıymetli Artistkrı 

Zozo Dalmaı ve Kc.1.1; cıliı;İn işti.nk h 

ÇARDAŞ FORSTlN 
Gişe gündüz a~ıktır. Fiyatlar: 35-50-

60-75-100-125. Lo:a 400-300-500 
Telefon: 41819 

Salı akşamı Kadıköy l-Iale tiyatrosunda 

seçmiş. Geceleri burada kalıyor, sa • 
bahleyin yedide tekrar Boğaza açılıyor
muş. 

• Yeni kabul edilen bir kanuna gö • 
re, Haliçte havuzlara girecek gemile -
rin giriş ve çıkı§larında kılavuz veya 
romorkör ücreti alınmıyacaktır. 

• Emniyet müdürlüğü ikinci ıube bi
rinci kısım merkez y.cmuru Kadri tb • 
rahim Elaziz emnh et direktörlüğilne, 

zabıta doktoru Hamdi başdoktorluğa ta• 
yin edilmişlerdir. 

• Liman tarife komisyonu toplanmış, 
Haliç tariresini aynen bırakmıştır. 

• Tayyare balosu sekiz şubatta yapı • 
lacaktır. 

'(ilııyam. 1 incidej 
"Aml:iargo adeta bir abloka 

lialini aldı ve abloka ise harbi in -
taç edecektir. Bazdan bir kaç 'dev 
Jetin birinden İtalya ile harbe tu
tuşmalarını kolay sanıyorlar. Bun. 
lar aldıamyorlar. İtalya ken.dini 
dişleriyle, hrnaklariyle müdafaa 
edeceği gibi, esasen bir vakitten· 
beridir, her ihtimali göze alarak 
ha·z;ırlanmaktadır. 

Bu gazete mütaleasına fU IU • 

retle devam ediyor: 

Avrupayı tehdit eden bu harp
ten dolayı hüsnüniyet sahibi hiç 
kimse İtalyayı mes'ul olmakla it -
tiham edemez. İtalya hcrşeyden 
evvel Afrikada emniyeti ve Av -
nıpada sulhu istemektedir. İtalya 
ya karşı yapılan zecri tedbirlerin 
Habeşistan ile olan harbi kısalta
cağım iddia etmek yanlıştır. Am -
bargo biraz müddet geçtikten son 
ra abloka haline gelecek ve ablo
ka ise harp ile neticelenecektir. 
Bunun içindir ki, bütün l\vrupa 

Terazi ve tartılarda 
Yapılan sahtekarlık 

tahkik ediliyor 
1stanbulda bir fabrika ~; 

fmdan terazi ve tartılar üzerı~d.L 
sahtekfı.rlık yapıldığı yazıl'!1_'ı1it 
Olçüler ve ayar baş müfettışur 
yaptığı tahkikatı genel savanı~ 
lığa bildirmiştir. Mesele hakk1~. t 
emniyet miidürlüğii de tahkık~ 
yaptırmaktadıır. Bu fabrikan , 
935 yılında 165 parça tartı daJJl 
galandığr halde A mark2Sını taşı' 
yan demir tartılardan on bind~ 
fazla terazinin satıldığı tahill~ 
edilmektedir. . 

Olçi.iler ve ayar baş müfettıŞ~ 
liği Orhan Tuksavul mesele ha 
kında sunları söylem iştir: J 

- "Biz, bu fabrika hakkı~l 
yaptığımız tahkikatı polis ikıoC 
şubeye ve Cu.muriyet müddei. d; 
mumiliğine bildirdik. Tabkık• 
devam etmektedir. Hadise bil.' 
tün piyasayı alakadar eden llit 
memeleket işi olara 1: ele ahnııız 
tır. Yakaladığımız sahte daınıı ı' 
terazi ve tartıları da CumurİY 
müddeiumumiliğine teslim ediyo' 
ruz.,, 

Haber verildiğine göre yat'f;° 
bu meseleyi takib etmek üzere ~~ 
çüler ve ayar müdürü B. Sıtkı il• 
beraber bir heyet gelecektir. 

::::::s 

Deniz bütçemize 
fevkalade tahsisat 

Milli müdafaa Bakanlığı deniı 
büt~esincle acılacak hususi bir f# 
la iki milyon yüz bin liralık f e"'. -
kalfide tahsisat konmasına da.it 
kanun ltıyihası bütce encümeni ts' 
rafından kabul edilerek Kamu~ 
ym rnznaıncsine alınmıştır. 

Layihanın hazırlanmasına se • 
hep oiarak, siyasi vaziyetin icabı 
olarak deniz kuvvetlerimizin het 
hangi bir harekete geçmiye hazıl'1 olması ve böyle bir vazivet haSl 
~Hmr ~Mlliieıl1~R,i1€afı1trı~~ 
Iazım olduğu gösterilmektedir A 

gençliği bütün dünya iç.in bir iı '* 
mihlal teşkil edecek olan A vruV
harbine mani olmak için, Cene\1'* 
reye geldikleri günden beri f ela.' 
ketler hazırlıyan bu doymak bil
mez panikçiler ve ihtilalci bolşe" 
viklere karşı ayaklanmak mecb1" 
riyetinaedir. 

PETROt AMBAGOSU 

Londra, 1 (A.A.) - Libe~ 
lerin önderi olan Sir ArtibOPJ 
Sinclair: "Petrol ambargosuıı:: 
tatbiki mübrem bir lüzumd~l 
çoktanberidir de tatbik edi ~ 
idi demittir. Bazıları, bunmı S- ,_ 
Mussolini tarafından bir harp ıı-, 
ziyesi addedileceğinden kork• 
rak, tathik edilmesini i.tiyorl~ 
Ancak, faydasız bir takım tedb , 
lerin tatbik olunmasını kabul et , 
mek bunların tesirini azaltaı.dı, 
tan bllfka bir işe yaramaz.,, 

ZECRi TEDBiRLERE ](ARŞI 
HIYANET Ml? 

I.:ondra, 1 '(A.A.) - Deyli ~ 
rald gazetesi, sayıları gittikçe bit 
tan ltalyan vapurlan kiralryaıı _ 
kaç tane lngiliz firmasının dol~.,I 
yııile ltalyaya yardmı ettikler• 
söylüyor. )>İt' 

Ticaretin bu tekli zecri ted ;J, 
ler mukarreratma muhalif deip , 
dir. Bunun içindir ki ltalya, cebO" 
hane yilklerini Do~u Afrika">:• deıl 
ıaltmıt olan kendi tileplerııı dııt 
bir çoğunu navlun fiyatlarııı -
fazla olarak ten:ıilµ.t dahi y•IJ:,t 
rak, kiralrk gemi piyasasına ç: e• 
mağa ve baş!taların"\ re~cabc 
meğe karar verm.' ~tir. . . Jıı ı 

Böylece, İtalyan gemılerı b" 
giliz ve Fransız firmaları h~"I 
na Hindistan ve HimHçinidcb;J'lf' 
yükleyip ta"1,mı-~t:ı v? cı··k--.. dl 
de almış oldukları dövi:ıJ.cr;;d-' 
İtalyanın muhtaç olduğu •P 
maddelere sarfetroektedirlet• JıJ' 

Bu gazete, zecri tedbirl~'d~ 
f ı yauılan bu hi)':aneti ııd 
takbih ediyor. · 
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- Anne, ben artık okula git- D A " d .. d t e dı· 
._:- lııgiltere kralı aekizinci Ed • 

' a lll Uç erkek kardeti daha vardır. 
di4 ~ hepsi evlendikleri halde Prens 1 

·~ bugüne kadar bekir kalmıştır. 
~ lrraı olunca evlenip evlenmiyeceği 
Jaerkeıi İngilterede değil, bütün dünyada 
~. ıııqgul eden bir mesele teklini 

tır. Onun için Prens dö Gal'in gençlik 
hayatında belli batlı aık macerası geç
memit gibidir. 

miyeceğim. Ôfr:etmen çok lnaa ana un en eşn y 
bir.lam. 

- Neden yavrum? 
- Neden olacak; bana hep 

bilmediğim ıeyleri öğretmek is • 
tiyor! 

Büyük harp geçtiği sıralarda Prens 
dö Gal de artık yirmi yaıını ikmal et -
mit bulunuyordu. Kendisinin artık ev
leneceğini zannedenler çoktu. O zaman• 
tarda sık sık izdivaç projeleri gazete sü 1 İ y İlik 

" ihtimal efJatunluya rastJarız. Belki 
Artin kendiliğinden söyler,, 

diye rahatlnmıştı 
ıı......Pren. dö Gal niçin bekar kaldı? Bu 
~_türlü türlil rivayetler dönüp 
-~dır. Hatti bu rivayetler a
~da kralın sıhhi mazereti bulundu
~eri sürenler bile eksik değildir. 
._ bu rivayetlerin hiç biri haki-

te tevafuk etmez. 

~1111 bakımdan sekizinci Edvard'ın 
~Itrinin evlenmeleri mühim bir 
l>r • sayılamazdı. Nitekim öyle oldu. 

du::" dö Gal'in evlenmesi ise bütün 
~ Yayı alakadar eden bir iştir. Çünkü 
lort "1a dö Gal'in alacağı kız bir müddet 
ıı. ta İngiltere imparatorluğunun başı-

lCÇecek, imparatorluğun mukadde-

~ tlzerine tesir yapacak bir şahsiyet 
ıne gelecekti. tngiltereye kral olacak 

~tın zevcesini herhangi bir memleket
i •eçnıit olması ayni zamanda iki dev• 
;: lra~ında yeni bir siyasi rabıta vücu-

lttirecek bir hadise teşkil edecekti. 

,._ ö;1e aanılıyor ki kral sekizinci Ed
l d ı Prens dö Gal olduğu sırada ev -
~ın~~ten meneden mülahaza iııin bu 

etıdir. Sekizinci Edvard henüz kral 

~lı:sızın kendi şahsı ile beraber İn· 
liıı tere imparatorluğunun siyasi istikba
il i herhangi bir memlekete izdivaç yolu 
c bağlamak istememiştir. Onun için 

}'~ni kralın 1936 yılı içinde evleneceği 
1 Phesiz görUimektedir. 

, Prens d5 Gü-kral olmadan evlenmek 
~e.m,c~ift için veliahtliği zamanında 
linç kızlarla sıkı münasebette bulun -
:arnıştır. Resmt bir nikih ile •almağa 
be ~r vermediği genç kızlara muhab -

tinden bahaetmeği doğru bulmanut • 

Malta adası 
lngiltereden 
•ynlacak mı? 

tunlarına aksederdi. Prensin her gün ilk mektep öğretmeni çocuk-
baıka bir prensesle evleneceği, yahut 
Amerikalı bir aktris atacağı şayi olur- lara ahlaka ait cğütler veriyor • 
du. Onun için Prens dö Gal ekseriya du. Kendilerine var.ile olmak 
öğle yemeklerine otururken yanındaki üzere, bir halta içinde hiç olmaz• 
yaverlerine: ıa bir iyilikte, bir alicenaplıkta 

- Bugün bakalım kiminle evlenece- bulunmalarırıı ıöyledi. Bir halta 
ğim?,, sonra ne yaptıklarını soruyordu. 

Diye sorardı. k ld d 
Bir defa Prens dö Gal Maltada bu - Bir çocuğu a ır ı: 

lunuyordu. Orada ispanya karlının krz1 Söyle bakayım. Sen bu halta 
Marie • Christine ile bir tenis partisi oy- içEnde nasıl bir iyilik yaptın' 
namııtı. Bu hadise bir izdivaç projesi - Karnını doyurmak için ke-
şeklinde tefsir olundu. Daha sonra Hol- diye kanaryayı verdim! 
landa kraliçesinin kızım alacağı şayiası 
çıkarıldı. 

Bir defa da Amerikada seyahat edi
yordu. Prens dö Gal hoıuna giden bir 
sinema yıldızı ile iki kere biribiri üstü· 
ne dans etmişti. Yine bu hadise prensin 
Amerikalı yıldızla evleneceği ıayiasrnr 

doğurdu. Amerika gazetecileri Prens 
dö Gal'e her gün müstakbel bir zevce 
keşfetmekten hoşlanırlardı. Fakat Prens 
dö Gat'in bu türlü ne§riyata canı sıkıl
dı. Betli batlı Amerika gazetelerine gön 
derdiği bir mektupla bütün bu şayiala
ra nihayet verdl. 

Şimdiki halde yeni İngiliz kralının 

mühim iti bütün dominyonlan ziyaret et
mektir. Britanya kralı ayni zamanda 
dominyonların da ayn ayrı kralı olduğu 
için bizzat oraları ziyaret ederek resmi 
tören yapılması icap etmektedir. Kra
lın bu zaruri seyahati altı ay süreceği
ne göre izdivaç meselesi de ancak on • 
dan ıonra reımi olarak mevzuu bahse -
dile bilecektir. 

Yeni Fransız 
kabinesinde 
kimler var? 

N eeer görmüş? 
Seyahatten henüz gelen bir 

Marsilyalıya arkada§ı soruyordu: 
- Hoı geldin. Nereleri gez-

din? 
- Hattı üıtüva taraflarını. 
- Ne!er gördün? 
Bırak azizim oraları müthif 

sıcak. O kadar ki piımif yumur
ta yumurtlamaaınlar deye tavuk· 
ları buz içinde tutuyorlar!. 

D~şünmüş .• 
Hizmetçi lıız camlan temizle

mek için pek hali/ bir masanın 
üzerine çıkmıstı. Evin bayanı 

bunu görünce c;, helendi: 
- Neden bu mcwmın üzeri

ne biniyorsun. Senin ağırlığım 
tcqıyabilecelı mi sanıyorsun? 

- Korkmayınız. Onu ben de 
tlüıündüm. Bütün ağırlığımı ver

memek için bir ayakla baaıyo -
rum!. 

•• wıa•--= 
. ltraı beşinci Corcun cenazesi West - (Le Jour) gazetesi yazıyor: Bilir misiniz? -

~ste. re nakledilirken, tabuta konmut Yeni Fransız kabinesinde muhtelif 
"~ Dünkü Sayımızda sorduk1anmız ve ı._. llnparatorluk tacının üstündeki meslekten nazırlar vardır: Nazırların 
~·- cevaplan: 

-c tacı yerinden çıkmıı ve yere düş- on tanesi avukattır. İsimleri de şunlar-
::ıstUr. Hurafelere inanan kafalar için- dır: Pot Bonkur, Flanden, Reniye, Tel· 1 - Her gün güneıin ne kadar a-
'1t her halde bunu fenaya yoracak olan tiye, Bone, Şotan, Şappedelen, Bes, ğırlıkta bir parçası yanarak mahvol-

lcr bulunmaz değildir. Seyircilerden Zay, Jillyen. Uçü, Delbol, Deat, Bibiye maktadır.? 
· F ·· - t - 360 bin milyon ton. 1..._ bu Iııdiseyi Malta adasının ya- Universitetidir. Bir tanesı, rosar ogre -

~ Lı_ • • b. · M eneral 2 - X •ualannı kim ve ne zaman ~ 1111' ıatikbalde imparatorluktan ay- mendir. Yıne ır tanesı oren g -, :ı 
Cafı ınanasına almıılardır. dır. İkisi, Saro ile Gernüt gazetecidir. keıfetti? 

~~aktiı.e Napoleon Bonaparta ta,. giy- Piyetri maliye müfettitidir. St~rn m~ .-I - Roentıen, 1895 te. 
:ı • d 1 k" bi k b sı 3 - Dünyanın en zeki on hayvanı tfi zaman da bö l b" had" ı liyecidır. Man e eı ı r a ıne re~ • 1 

~ y e ır ıse 0 
- dir. Nikol endüstricidir. Bogit beledıyc hangileridir? 

......_- tıııparatorla imparatoriçeyi ta • _Sıra ile: Şampuae, Oransotan, i"IQ &raba Notr • Dam'a geliyordu. reis muavinidir. Maz doktordur. 
tliıerı... · Saro kabinesi muhtelif mütehassıs - Fi~ Gori~ Köpek, Kunduz, Be,.sir, ~ ~L,,e gıreceği sırada, araba üzerin- Deniz anlam, Ayı, Kedi. 

-'"'Uban kartallardan biri kısa bir lan göğsünde topladığı için takdire 
b. 1 4 - Dünyanın en büyük hayvanı te k k d"" ·· ·· İ layıktır. Ancak üniversitenin ba§ına ır ~ • • opara yere uşmuıtü. m ne idi ve bundan kaç sene evvel ya• 

'it toriçe Jozcfin bundan pek mütees- gazeteci, adliye ile hava nazırlığına üni-
01ct H versiteliler, mesai nazırlığına öğretmen, §1.mıttır? 

"'8...--1l. alis beyaz ırktan olup ta f" - Belücizyom adı verilen haJ'-
~ -t4111ı1 L bahriyeye maliye milfettiıi, na ıaya lıa iti\.. t11;clcrde doğan herkeste oldu- van bundm 25.000.000 aene evvel. 

...ua doktur, sıhhiyeye bir endüıtrici getirit-
li bir Olıda da hurafata kartı tiddet- ub . 5 - "Methedildiği zaman itiraz et-

' 

ft-:1.._t vardı. Kartalın bu du···u···u··n· mi•tir. Bununla beraber bir m asıp d'l k . k ~ :ı :ı :s mck iki defa methe ı me ısteme ,, feı.. tayin edilmesi lazım gelen yere bir dan• 1 
-, neticeler olacağına hükmetti. sör seçildiği günlerdenberi hiç bir tey sözünü kim söylemittir? 
~. lıabız değildi. Nitekim bir kaç - La Rochefoucauld. "" ao.ır. de deği§mit değildir. 
~ botanmış batındaki taç çıka - YENi SORGULARIMIZ 

~ 8eş ayaklı bir öküz' 1 - "Can sıkıntısı dünyaya ten-
--------- 1 bellikle beraber gelmiıtir.,, sözünü ~ Vaktile kral betinci Corc, Prens dö 

~ ah kim söyledi? 
--........... _______ , Gal iken kansile Hindistanda sey .at 1 2 - Mikroskop ne zaman kullanıl-

Bay Virgül 
ediyordu. Yerliler, mütevazı vasıtalarilel 
kabul reşmine iştirak etmek istiyorlar- mağa başlanmıştır? 
dı. Bazılarının samimi itti ya klan ken - •ı 3 - Romalılar evlerinde en çok 

hangi hayvanı beslerlerdi? 

YCIZan: SaJri Ertem 

dilerini aptal yerine koyuyordu. 
4 - Goethe Faust'u kaç yapnda 

Bir Hintlinin be§ ayaklı bir öküzü var bitirdi? 

dı. Saf adam, bu hediyenin böyle yük- s _ Sardanapal kimin eseridir? 

sek phsiyetlere pek makbule gcçece • ı•--------------t'i ğine hümketti. Fakat hediyeslni bir tür· 
içik hiklJge/er lü prensese kabul ettiremedi. Prens Corc 

Londraya dönünce babası yedinci Ed • 
~ yeri: V AKIT vard seyahat intibalarım sordu. Prens, \ ,.._._. ı tabaasmm kendisine ve prensese gös • 

'-.._ ; fiati 50 kunıt terdikleri hllrmetten ve bağlılıklardan 
' ._....__._. ..... _____ ~ bahsetti. 

- Pek ili, orada anormal hiç bir ıey 

görmediniz mi? 
- Evet, gördük haımctpenah. 
Kral canı sıkılmış bir halde sordu: 

- Ne gCSrdilnüz? 
- Bq ayaklı bir öküz. 

Bu cevap üzerine kral ~kahıtula 
ıWmeye batla~ 

, .. 
Biiyükatlada 

- Dün Jstanbula inerken, va·ı 
purda eflatunlar giymiş bir ko -
kona gördüm ki hakikaten ahseni 
takvim üzere yaratılmış hir mah. 
lukai bibedeldi. Şive ve tarzı be • 
yanından rum olduğu nümayand~. 
Cenabı hak 'kadiri müteal, hüsnü 
an ve endam ve şanı mutlaka çer. 
kes ve Gürcü dilberlerine hasret
mez ya. Bazan böyle, zimmiden 
kimselere de bahş ve ihsan eyliye
bilir! Diye çıtltıverse mi? 

Eflatunlunun adalı olduğuna 

şüphe yok. Horozyan ise kaç sene
dir Adada. Kurt, gözü açık, kula 
ğı delik bir zampara Herhalde 
eflatunluyu tanır. Nenin nesi oldu. 
ğunu, ne trafta oturduğunu bilir. 

Dana, yutkunurken kaç kere 
davranıp lafı açacak oluyor; ce • 
saret edemeyip gene susuyor, baş. 
ka şey söylemek isterl·"n dili do
laşıyor, hülasa azarı el Jyordu. 

Artin, Hacının hu halini otur · 
maktan s1krldığına, dolaşmak is • 
tediğine hamletti. 

- Can beraber biraderim, de · 
di arzu edersen biraz avak turu ede 

lim, yani bir dolaşma· yapalım. İs-
tersen emrine bir araba hazır ede
yim ; dilersen eşeklere bi • 
nelim. Öğleden evvel Prenki · 
poda proment etmek kibarlar- · 
ca etiket olmuştur ... Otur otur, ne
dir bu? ... Tel dolaba konmuş pila
ki tabağımı yıız? Bunda miskin 
miskin sandalye eskiteccğimize 
hava alalım; sağı solu görelim; 
nadide simalar seyredip bağnmı· 
zı f erahlandıralım... Kalk müdü .. .. .. ' rum yuru .... 

Dana, dünden teşneydi. (lhti . 
mal eflatunluya rastlanz. Belki 
ben açmadan Artin açar, kim ol
duğunu söyler; azaptan kurtulu • 
rum ! ) d~yerek yüreği rahatlamış 
nefes almıştı. 
• Kolkola kapıdan çıktılar. Mü · 

hendis: 
- Saat üç buçuk, yani alafr:m. 

ga 11, diyordu. Tam zamanında 
çıkooruz ve şunda bir buçuk, iki 
saat vaktimiz var. Bu memleketin 
en işveli, en cilveli vakti hangi 
vakittir derlerse ce'{abı ! (Midi 
ilem ay maytabındaki minüi za • 
mamdır!)." .. !kindi ve gurup üstü 
metelik etmez. O saatlerde orta • 
lık havraya c6ner. Kule kapısırı· 
dan, Balattdan, Hasköyden solu -
ğu bunda almış ne kadar yahudi 
varsa sokakları doldurur... Şimdi 

öğleye yaklaşıyoruz. Debarkade • 
rin üstüne, önüne seçme takını do
lacak. Gelen vapurdan Peranm 
en kibar familyaları, en kıyak 
madamangolan çıkacak. En 
son moda üzerine şapkalar, unı • 
balar, iskarpinler; içlerinde de 
kukla gibi simalar, torik gibi vü • 
cutlar ... Gece tabesabah araba • 
larda, eşeklerde bangır bangır 
türküler bağırarak, çığır çığır kah 
kahalar basarak küçük turunu, 
büyükturunu ettikten sonra Ca -
korno, Ka1ipso otelerinde kafayı 
vuracaklar .. Yalınız bunlan de • 
ğil, bunlara karşıcı çıkanları da 
bir seyret... Onlarda tepeden to • 
puğa tuvaletli, Aydedıe suratlı, 
bıngıl bıngıl kanlar. Sanınaki ko
nesanlarını bekleorlar da safa gel.. 
mişine koşmuşlar. Kadın kısmı • 
nm baş daman başkalara tuvalet 
göstermek, caka satmaktır. Hani 
Türkçeenin faris:sinde: (El el üs
tün imiş karışa çıkmcası) diye bir 
proverb varsa o bizim ada kan • 
lan için söylenmiştir. Buradakil&
rin işi gücü, ben mi yaman, sen 
mi yaman yolunda, sözüm ona i<L 
rar yarışma çıkmaktır. Köpoğlu. 
lan dizginleri koyuverip, kırbaç • 
lan da veriştirip şahlanoorlar; 

dört nalı tutturup gidoorlar am • 
ma bir de biz zavallılara sor. Ba. 
demlerini., elmalarını, kirazlarını: 
asma kabaklarını, püfla gövdele
rini seyrederken kendimizden g~ 
çooruz. Hınbıl değil isek, apiko • 
bir herifsek, göz kaş, işmar miş
mar, haspayı yola getirip günümü 
zü gün edooruz. Şayet hödük isek 
üvendirelik öküz isek, salyaları • 
mız aka aka avuç yalooruız. Ağ: 
nadın iki gözümün elifi. .• 

Horozyan, E~eyidıin koJunu 
smısıkı kavramış, seyyah gezdi • 
ren bir rehber gibi boyuna çene 
sallıyor, önüne geldikleri her yere 
dair izahat veriyor, (Ama farkın
dasın? .. Eyi ağnatabildim? ... Zih
nine köklettim ?) diyerek, miite • 
madiyen adamcağızın boş böğrü. 
nü kakıştınyordu: 

- Şimcik hamam sokağını sol
da bırakıp geçtik, Çınar caddes~ 
ne çıktık. Niçin mi Çınar cadıde • 
si? Müdürüm, kendine gel. Nasıl 
ki manda var, mandacık var; o· 
nun gibi de çınar var, çınarcık 
var. 

,(Arkua \'ar), 
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Sın'ıtUr ra~a 
Aylarca uğraşmış, aylarca göz deyince her şey olmalı. Karşı gel· 

nuru sarf etmişti. içinden kopan mek kimin haddine düşmüş. 
bir san'at ateşile durmadan, din- Sen misin "yazamam,, diyen al 
lenmeden yazmıştı. Tirşe kağıt - öyle ise. lradei şahane bir zalim 
!ardan yap~ el yazması kita .. balta gibi kalkıp indi: 
bm son sahifesinin son satın al - - Kesin şunun ellerini. Bir da-
tına ''temmet,, kelimesini döktür- ha san'atmdan istifade etmesin ! 
dükten sonra derin bir "ooh,, çek- Nedimler bu iradenin karşısın
ti. Kalemi hokka takımının üze- da sararıp soldular. Zavallı ada .. 
rine bıraktı. Koca çubuğunu tel - ıı , 1.ı:ı. 
lendirdi. Yanındaki manaalda du mr, zava 1 san atAar elleri böyle 

0
• bir zalimden kurtarmak kabil mi 

ran cezveyi ateşe sürdü. Kahve - idi? İçlerinden birisi ilerledi: 

ISTANBUL - 18,30 muhtelif plak 
nepiyatı 18 Senfonik musiki (plak). 
Güneı klübünden nakil. Ekonomi Dr. 
Muhlis tarafından konferans. Sosyal ve 
ekonomi bakımından moda. Konferans 
tan sonra çay aaati. MUzik Sait Edip 
cU. 19,30 muhtelit plik veya Retran• 
misaion 20: Triyo. Stüdyo aan'ıtklr • 
lanz tarafından. 20,30 stüdyo caz tan
co ve orkestra cruplan. 21,15 Eminö • 
nü halkevi gösterit kolu. 21,45 sno ha
berler. Saat 22 den sonra Anadolu a -
jansının gazetelere mahsus havadis ıer 
visi verilecektir. sini kabartarak kallavi fincana 

döktü. - Şevketlim, iradeniz bu ser -1-=----------·---: 
keş softanın enama minnettir. El- B O R S A 

"Hattat efendi,, bağdaş kurdu- Jeri kesilirse onun dediği olur. si· 
fu şiltenin üzerinde bir yandan zin dileğiniz yerine gelmez. Yani 1 • 2 • 93& 
uzun gubufunu geniş nefeslerle · • b • d ••-------------• çekerek kahvesini höpürdetip içi- esennın ir eşı aha yapılmaz. eı..a.nnda :rddıs lfantll o1aa1ar, 1ne. 

d da h • b .rdiği. İrade buyurursanız bu adamı ku - r1nı1e ............. g1ren1en0r. Rakamla' 
yor, bir yan an eniız itı lunuza teslim edin, ben ona yaz - ...ı u • bpallll ııa&Jt ı1şatıarM1r. 

•Londra •Viyana 2' -
•lladrtd 17.-
• BerliD HS.-
• V&rfOV& 2,i -
•Budapefte 2ô -

* BO.luet ta.-
• Belgrad M-
•Yokobama at> -
•Altm ı-.ı9 -
• Baıılrnot 2lU -

818 

el yazması tirşe kiğrtlI kitabına dırmanm yolunu bulurum. P A R A L A R 
büyük bir öğün ile göz gezdiriyor- Dedi. tstediğinin yerine getiri-
du. Yazılar gerçekten inci gibi di- leceği hakkında teminat alan padi •Nevyork tH-
zilmiş, çok, amma pek çok güzel ıuah hattatı nedime teslim etti. • Parta 167 -
bir san'at eseri olmuştu. ~'atkir kurtulmuştu. Sarayın en • KDAno ı~ -

İçinde yanan san'at ateşine da- karanlık, bodrum bir odasına tı - ; !:."' : : 
yananuyarak ortaya koyduğu bu kıldı. Nedim, zevkten san'at ru • •Cenevre 811> -
eseri ıiındi ne yapacaktı? Satılt- hundan, bunlann bütün incelik - • Sotya H -
ğa çıkarsa kıymetini ödeyecek bir 1 · d 1 b. d • Aauıterdam ss .•. 
adam bulabilecek miym? Birden· enn en an ıyan ır a ammış. • Pral ur, _ 
bire aklına geldi: Böyle bir eşi Hatalı yalnız, karanlık bir odaya • Stokhoım mı -
'daha bulunmıyan eser, olsa olsa hapsettikten sonra çıkıp köy köy 11---------·----11 
zamanın padişahına verilebilirdi. dolaşmaya istediği gibi bir adanı Ç E K L E R 

Ne l·yı· de butdu '· Kim bilir ne ka· aramaya başladı. • Londra 11*> ~ • VJ,yana '28a.1 
B. ·· b• k.. l"" ·ı • Nev)'Ork O 6072 * Kadrtd l> 8190 

dar ihsan alacaktı? Artık buna ka ır gun ır oy u 1 e saraya • Parta 12 06 • BerliD 19818 
rar verdi. Kitabını bir kağıda sa· geldi. Bunu da ite kaka hattatın •KUADo 10011r> •v&r10v• '21s1 

rarak en iyi bir mücellide götür • kapalı olduğu odaya attı. Köylü * Brilmı , 7284 • Budapefte , M 
dü. Mükemmel bir cilt yapılacak, neye uğradığını anlamadı. Suçunu • Attna ~ Ot>SS • BUkreı ıos 1sso 
halis altın varakla süslenecek. Tir bilmiyordu. Köyünde kendi halin- : :;;re ~:: : ;-1c!"8ı!ı. 8: = 
şe ki~lı, nef"ıs yazılı bir kitabın de yaşıyan saf bir adamdı. Aptal, •Amaterdam 117'6 •Koakova 1000~ 
güzelliğini göstermek için ne ~ aptal hattatın yüzüne baktı. Son- • Pnl 19 ~ • stokhoım s H62 
rekse 0 yapılacak. ra alıştı. Dert yanmaya başladı. 

Bır• ,, .. ,. gun·· mücellidin dükki- Hattat gülerek dedi ki: E 8 H A M 
~ s , . k er . - Korkma dayı! Arkadaş o • ı, Btnklm tro TramTay uoo 

nına gidip geldi. an atın en ısı- lunca insana cehennem bile cen.. ·Anadolu ıo.2r> •Çimento 105:> 

ne verdiği sonsuz bir zevkle ye· net olur. Ben yanında iken hiç :' aayr1,y ~: ~Del~· ~~ 
ni yeni emirler veriyor, mücelli - cam sıkılmaz. 0 00 din Türk ciltçiliği zevkini uyan - Merkez Buk62 Balya 

dmyordu. Gun.. ler gtuaHkten sonra Sonra yanık bir sesle bir gazel u. BSeort& oo Şark m. ecza o oo 
~\fi'& okumaya glı1şıt. Haıtatui &~ •·1.__•_•_•_, ... __ a_eo __ ~_.,;:.o_.....u..ı....._o .... eo-tt 

lattkrazler Tahvlller bu da bitti. Şimdi iş kitabı zama· manda çok güzel, çok hiizüiılü bir 
nm padişahına takdim edecek bir sesı· de vardı. Okudugu" gazel köy- 0000 

bul kald T d .. • 1933 T.Bor. ı 21Hı0 Elektrik 
vasıtayı maya 1

• anı ıgı lüye dokunmuş olacak ki hüngür • .... 11 dib Tramvay lf1.70 
büyük !temaya başvurdu. Yalvar· hüngür ağlıyordu. Hattat bundan " " .. m 2100 Rıhtım uoo 
dı yakardı. Sonunda kendisini pek memnundu. Demek ki yanm· tatlk.Dahllt ı M ro •Anadolu ı •2 oo 
şeyhisllm efen diye takdim edecek da duygulu bir adam vardı. Ne llrplıl tatuc. ~ • •Anadolu n 'i.ı ~ 

d ''Ef di 1918 A il ıo 00 ADadolu m .... 

0 EKONOMi 0 
Mltellaıııı a•el 
aaıd yatl,tlr1Ur7 

Bir trikotajcı ile bir demir imalatha
nesi müdürü fikirlerini söylüyorlat 
İyi mal çıkarmak için ne yap- ,ilerin Je 6ü,WC rO:ii -"" 

malı? zina ıalaadalri İlgilerin Wr 
Fabrikatörlere ıöre: luıılınlar tqlıil etmelttJü. 
1 - Mutahuııı İtçilere ibti- dınla •anayi hcıyahna .""!'__.. 

yaç vardır. Bunun için de ıanayi tlılıları i~n henüz İfİ ~. 
tedrisatı yapmalıdır. mıılarılır. Kaılınlar 4r,,..,J4 

2 - Ham .maddeyi de iyi ye- mn müddet bir labriW-
tittirmek lazımdır. ıanlaı da pelt arlar. Çol' 

Bir itçi de tu dütünceyi ileri lı4" halta salııır, İJİ terlı Jft 
ıürdü: böyle devam etti#ıce i,.,._ 

Bir itçinin mutaba1111 olması lai yeti.ftirmelr lıabil defil'W 

için uzun müddet bir fabrikada BiR DEMiR iM ALATH . ..J 

çalıtmaıı, yani o iti kavraması li.- MODORONON SOZLEIP 
zımdır. Halbuki fabrikalarda it 
hacmi hazan ıenitliyor, bazan da- Vefada demir imali 
ralıyor. Vaziyet böyle devam et- müdürü Haydar da fU aösl.rl 
tiii takdirde bir İtçİnin uzun müd- lemektedir: • 
det fabrikada kalıp o itte ihtisas "- Demir inuılatiuııNld 
kazanmasına pek az imki.n var- ihtisas cımalainin büyült rolM 
dır. dır. Fabrilıaya yeni firen 6lt 
BiR TRiKOTAJCI NE DiYOR? mele, bir demiri delmelı iP" 

Dün bir mubarririmiz, bu me- dört ay acemililı deurai 
sele hakkında trikotaj esnafın - F tllıat İfİ kavratlıktan aond 
dan Azmi ile konuımuttur. Bu İfİ pek kolaylıkla yapabilir. 
zat ıunlan söylemittir: mircililı alır ve yorucu _.hir~ 

"- Son ae,,elerde trilıotai ICI· Bu aaluııla ame!enin yerifm-". 
hcuında lala utilwıl vtudır. Ban· zun unelere mııhtashr. S
ların içinde kötü mallar tla olobi- bala her feyden eooel 8Clft'aYli~ 
lir. Faltat bu mallar evlerde ya· rİ•atı demircilik ıtıh":"sındcı 
pılmalrtatlır. Bu malların ipti - lıclır. V alıtile t:c:zret otltllf 
dai maddeleri lenatlır. Pek acu· me•ele hakkımla bize bcaı 
za mal edilen bu trilrotaj fJf)'CUI· ler •ormufta. Her ıeytlen 
nın en ıeniı aatıı yeri Mahmut • l•tanbultla tlamircılilt için 
IMll•· ~ ..... .ı... .............. _... .......... .,ı...,,_ .... ...,ilel1111,1QMa~f .ol.4~~~~ 
bazı malların dayanmadıft va ıi· mııtah. Sanayi teJrl.tıtı 
lıayeti mucip oltlufu çoh dela 9i ortaya ltor.alarlıen, lan ,. 
görülür. Fakat ev ıanayii her evvel demircilik iç ·n bir 1rrfff 
yerde vardır. Bunan önüne ge · çı!mamn~ ihf yaç o!iı!fu 
çilema. iyi mal çıhrmaita İf- hcıtılmaldır.,, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
bir hayır sahibi bul u. en kadar basit olursa olsun bu adam- s. Emırum ~ oo ııUmess11 A 41> 'o 
hazretleri, san'attan anlıyan bir la anlaşabilir, günün hoş geçirir,ı._ __________ .... Veni Neşriyat 
adanımq. Kitabı gözaen geçirdi. d ... • • d.. d Yazılann güzelliğinden gözleri ka müstebidin iste ıgını unya a yaı.-----..-P·AZAR--,.P·aartea--ill!! ._..._ ______ ._ _____________ • 

maştı. Böyle bir sana'tçıyı teşvik pamazdı. Gazelini bitirdikten son Takvim ı Şubat 2 Şubat K i t a p v e K i t a p ç ı l ı k 
etmek 1Azım geleceğini o da an - ra kôylüye sordu: ---==~ 7 Zilkade 8 Zilkade 
ladı. Uygun bir zamanını kolla .. _ Dayı, ağlıyorsun. Okudu .. GOD dolUfu 7 10 1,10 Yıl bapndanbcri matbuat hayatına 
yarak eseri takdim etti. ğumdan ne anladın bakalnn? :._ 1ıa!:ıu. 11 •26 ı 7·26 giren ve fikir Alemimizin muhim bir ih -

Padişah yanındaki nedimlerile d ötte namazı 1 ~·~~ 1 ~ ~~ tiyacına cevap veren bu de ferli mec: · 
bunu inceden inceye gözden geçir - yok, bir şey anlama ım. ikindi aamuı ı 5,09 ı s.09 muanm UçüncU uyısı dün "ıknuttır. 
diler. Nedimler şaşıp kalmışlar .. -Neye ağladın öyle ise? Akpm D&1DU1 17,CM 17.26 "Kitap ve Kitapçılık,, me:mua11nm 
dı: Köylü ağlamasına devam ede· Yatsı uma&I 18 ~7 18 :18 her sayısında büyük bir teklmUl carill 

- Mükemmel! rek cevap verdi: · y~ seçen ıoaıer1 5
·:: 

5 ~: mektedir. UçüncU aayıyı ellerine alan-
- Enfes! _ Sen öyle avaz avaz bağmr· !'dm kalan ıtınıert 333 332 lar, her ıeyden önce baıbdakl ıüzel -_ tn..: gı·bı· döktümıuş·· ! k 1 11 d O b k ._ ____ _. ___ _.____ lik ve temizlikle kal'fllatıyorlar. Mcc -

'-& ken sa a m sa anıyor u. na a muanın bat tarafında delerll bilgin 
- Bir eşi daha bulunamaz! tım da köydeki keçim aklıma gel- Şile .... haybimclan: doktor Süheyl Unver'in "btanbul kü· 
Padiph bu ya, aklına ne eser- di. Ah bilsen onu ne kadar sever- tkl bin Ud yüs muhammen bedelli 32 tüphanelerindeki eski tıp lıdtaplan., i • 

se onu yapar. Akla, d mhanbbulğa ne dim.. ili 40 beypr takatinde 6110 atmaaforlu aimli pek mühim bir makalesi var. Dok
lüzum var? "Bir eşi a a una· Hattat yerinden fırladı. Kapı _ ta•yikli tek veya çift ıillnclirli yeni ve- tor Süheyl Unver ve talebeıi Salihad· 
maz,, diyen nedimine baktı, gü - ya koşup bir yandan yumruklu • ya u lnıllanılmıt bir lokomobil eekb din Ağlarcı btanbuldalri umamt kütüp 
lümsedi: yüz lira muhammen bedelli mütemadi hanelerin hepsini u.aun uudıyı tetkik 

_ Ben irade edince eşi buluna yor, bir yandan da bağınyordu: cereyanb 220 volt 30 kilovatlık bir di · etmitler, bu kütüphanelerde mevcut o· 
maz, olmaz! - Açın, aman açın! .• Çabuk namo mu lmık reziatanı 230/250 volt- lan yazma ve basma eserlerin yekılnu• 

Dedi. Nedim eğilerek ve sıkıla- açın! .. Nedime haber verdiler. Ko luk mUtemadt cereyanlı bir voltmetre ve n"-ve bunların içinden hanıUerinin he· 
rak cevap verdi: şup geldi. Kapıyı açtırdı. Hattata (150) amperlik mütemadi cere - kimliğe ait olduğunu tesbit etmitJer. 

- Şüphesiz. lradei şahaneniz- sordu: yan için bir ampermetre açık ek • Tıp tarihi bakımından yapılın bu kıy • 
le neler Olmaz! N siltme usuUle ılmacaktır. ihale 9ubatm metli tetkik ayni zamanda batkı nok -- Ne istiyorsun be adam? e-

Padişah hattatı huzuruna ça - 21 inci cuma günü aaat ıs de Şile be • talardan da pek faydalıdır: lstanbulda· 
dı·r 1 \U kopardıgm" kıyamet? 1 d. Um · d ıa ktı Ek dak" kü. ü "'- 1--ı- x... ğııttı. Kendisine pek çok iltifat • ı.: c ıye ene enın e yapı ca r. - ı umumi t puan uın ço ... uman 

larda bulunduktan sonra iradesi • - Aman, Allah aşkına beni bu ailtmeye girmek istiyenler % yedi bu · zaman naklcdilmiı. birle9tirilmi1t ko -
ni bildirdi: tahtadan yapılmış adamm yanın· çuk pey akçesi ve teminat ve teklif mek tay kolay bulunmaz hale gelmittir. Bu 

di b "b" b" ta dan kurtar. Bir değil, iki tane da· tubile milracaat veyahut bu mikdann be makalede kUtUphanelerin iaimlerile be-
- Hay • git, unun gı 1 ır - lediye vemesine yatmlmıt olması la · raber ıtmdl 1:ftılunduklan yerler de ayn 

ne daha yazı getir! ha yazanın. Vallahi yazanın, bil· mndır. Teklif veya sandık makbw;unun ayn teablt edilmlt oldufu ~in her tür-
Hattatm gözleri döndü. Bu i .. lahi yazanın. ihale aaatinden bir saat evveline kadar ıu kitap meraklılan latanbuldılıd umumt 

rade bir idam tebliğinden başka • • • belediye relalilinc verilmit olması tart- kütüphaneler hakkında istedikleri m.:· 
bir şey değildi. O:vle ya. Ya, ya- ------------- tır. Bu alıma ait p.rtname iıteklilere tGmatı bu makaleden elde etmiş olacak-
zama~ !.. Kellesinin düşecei!i latanllul befinei icra warlulan • paraw verilmekle beraber adreslerin~ lırdır. 

Sami Zade Silreyyamn Ruı 

lvın Turıeniev·den tercUme etdll 
bahar aealerl,, isimli ,oman, sa-..:...,j 
keriyyamn Aucuat Bebel'den ~~ 
fi "Kadın ve aosyali.nn,, isimli ...... -
çent Mazhar Şevketin Helde 
dilimize kasandırdtit .. Metafllll 
dir?., iaimli kitap ve Suphl Nufl 
nin "Günün hukuki ve içtimai 
lerl,, iaimli eseri hakkındaki ~ 
kaleleri hem bu müellifleri. beııt 
rini Türk karilerine tanıtıyor ... or,. 
Kitapçılık .. mec:muamun mUıı 
arasındaki iyi yazılardan bir dı 
yıda muharrirlerimizden bir 
yoğrafisinin ve fotoirafiainin 
1:1dır. Bövlece bir saman aonra 
muanıA kollekıiyonuna bakılınca. 
nilen muharririn te8'llini ve 
halini bulmtk mümkü"l olacalcUf· 

..Kitap ve Kitapçılık,, naeçSO~ 
1ayı11nda bir k!tapc;ı ile muı&kat 
onun mesleğine ait hatıraları· 

kadar bastığı eserler ve rneıoL _.;. 
de en çok satılan kitan,ar ha~~r.J 
lılmat veriyor. Bu nüshada ~ t11f.i 
tüphaieai sahibi Bay Hüaeyirıill 
var. 

Kitap ve Kitapçılık mecuı-" 
dan evv•lki 11vılannda olduid 
sayısında da Alman, tncills ~ 
dilinde çıkan yeni eterler b 
bir çok haberler ne1rediyot· yüzde yüz. ~an'at bir makine, bir d11n: poata ile 1anderileceii i1ln olunur. (V. ..Kitap ve Kitapçılık,. mecmuaaı bu 

kalıp dellildir ki has, has çıkar. Mahcuz paraya çevrilmesi muharrer No. 12998) sayııile gilzel ve faydalı bir yazı serisi- ---------~~'I: 
El bu, duygu bu. Her zaman bir ev eıyaaı 3-2-936 tarihine mUaadif pm11nw1111ım=r~:miiimm1111aaaaı:a.. ne baflıyor. Genç ve deterli muharrir 
olmaz. Za.valh hattat böyle bir yü- pazartesi cünü saat 16 dan itibaren Şif- o~ Mehmet Ali 1 Niyul A. Okan mqbur kitap mıraklı-
kfin altına girmek istemedi. t~ · lide Bomontide izzet Pap aokapda • lannı dyaret ediyor: bu uyıda Uıtat 
ten gelen btr dofııılukla söyledi: Roto apartmwunın 1 No. ıu dalrealnde Beolige mlJtelıaasısı İbn·D-Emln Mahmut Kemalin pek sen-

- Yazamam padişahım! aatrtacafmdan tallp1erln ynml mezkat- Köprtlbafl: EmlnBnU han Tel: 21915 gin olan kitap ve ıllsel yası kollebi • 
Yar.amaz mı? Pa(lişahın irade- da bulunacak memura mUracaatlaq ilin l yonlannı anlatıyor, Uıtadm ver~ll en· 

elle OY.Q&Dl&k kolay §eY mi? "ol,, olunur • . ev. No. 13114) teman lahati naJdediJOI'. 
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U L K E .M iz D E Yunan ordusu parlamentonun feshin· 
:========~ ve yeni seçim yapılmasını istiyor! 
arısı ile kardeşini bir 

Kralcı zabitler arasın~a şiddetli bir kaynaşma var; 
yatakta görünce ... matrut zabitlerin orduya yeniden alınması istenmiyor 

Osman ocaktaki yanan odunu Askeri bir kıyamm önüne güç geçilmiş 1 
kaparak ikisini de öldürmüş! Atina, ı (Ozel) - Başbakan Harbiye bakam general Papa-

Bay Demircis, matrut zabitlerin gos, askeri şeflerin giiya bazı te -
~llair. • de Detirmen dere nahi ., • <>aman ·ocata ---·--'- kül • orduya iadesi için bir hal çaresi şebbüslerdf bulunacaklan hakkın 

J'taiıı Ahm ,,......,..._ aramaktadır. Bu maksatla Veni • 
~ • ecl beyli köyü yakın· lenmit olan ateti kanıbnm, ve zelistlerin reisi Bay Sofulis, müt- daki şayiaları kat'i surette yalan -
"--· : bır yöriik çaclmnda yörilk huıl olan aydınlık aay•inde ken- tefkiler fıraksı başkam Bay Me • lamaktadır. 
~a oilu Oıman karısı, Elif di ;yatağında karııı Elifin, karcl• taksas, ahali partisi başkanı Bay Bu şayialan neşreden gazete 
~. lrardeıi Bekiri kama ile öl.. ıi Bekir ile yattıklarını ve fena Çaldaris ile uzun müddet görüş • aleyhi,!lde takibat yapılacaktır. 
~tür. Vaka, katilin ifade· vaziyette bulunduklarını gÖMıÜf· müştür. Bay Sofulis ile Bay Me ., Asken mesele, kral tarafından hal 
._.. lire fiyle olmuftur: tür. taksas, bu meselenin halline ta • ledilecektir. Ordu, herhangi siya-

& L_ecl be ı· k raftardırlar. Bay, Çaldaris ise or - ~i bir şefle münasebette bulun -
.aı.t....~ Y ı öyüne kırk bet Bu ıl!irkin manıara karıısında ksız -.ura 7 dunun matrut Venizelist zabitle • ma ın, krala itaat etmektedir. 
lelbad uzakta Beynemaz dağı ·e· neye ujradıjmı ıqıran Oaman rin iadesine aleyhtar olduğunu söy General Pş.pagos. siyasetle hiç 
taı • Tek,.eli qiretinden Muı- gözleri kararak ocaktan bir tara- liyerek bunların orduya iadesine alakası olmıyan orduyu rahat hı· 
O - ~ilu O.mama çadın vardır. fı kısmen yanmıı uzun bir .:>dun yanaşmamakta~ır. rakmalanm, gazetecilerden son 

S dareldi ve iki daireden ibaret kavrıy~ üzerlerine Jiirümüt . Bay Çaldarıs, kral tarafından defa olarak rica etmiştir. .._bu çadır ıiyah kıldan yapıl- tür. vaki olan davet üzerine bu.gün sa-
~br: V.-L- i d raya gitmiş ve bu görfü:ünü tekrar KONDILIS NASIL öLDO? 
~ • ... ıecea çadır için e. Bu urada karcleıi Beldr, O. . V · ~ -. --La- f ı ak 

1 
lamıştır. aziyet vahim olduğun- Atina, ı (A.A.) - Atina aJ'an 

L.:...._:-U- az a ateı Y 1 mı, ve manın kendilerine bu'"c .. - ettı' .X.:nı· d B bak B D · · ~ ı.... d - •• an aş an ay emırcıs bu - sı bildiriyor: 
'UYau;y& aJmıfb. aörünce J&1bl1D Utma llLJ&mlf gun•• saraya gı•d k 'y " art• t\___ • --•-- ere sı. ası P 1 - Liberal Etiıos gazetesi, ölen ge 

...... "9lllaDID ihtiyar anaıı çadıra olduju kamaımı alauı ve Oama- lerle yaptığı konuşmalar hakkın • neral Kondilisin kahraman bir as· 
uaalrta olan afrlda keçilerin na aaldU'IDlfbr. O.man clah.. a· da krala izahat vermiştir. ker olduğunu kaydettikten sonra, 

1-ında idi. Atılda anumm yal- tik davranarak elindeki odunla KRALCI ZABiTLER ARASIN· 191~ -1913 ve 1917 -1920 a • 
:::... hatına durmasını ~uvafık Bekirin. kama bulunan eline vur· DA GALEYAN rasnda müteaddit muharebelerde 
-._ J'aD Osman ı~e yansın - muı, kamayı yere diitürtmüttür. Atina, ı (Özel) _Matrut Ve- temayüz ettiğini bildirmektedir. 
Irat aonra saat birde yatağmdan Osman derhal eğilerek yer nizelist zabitlerin orduya iadesi Diğer bütün gazeteler, generalin 
la lnnq •e çadırdan çıkarak l\ğı- deki kamayı ~pmıf, hücum va- ihtimalleri, kralcı zabitler arasın - parlak süel ve siyasal havatmı te-
~ Jiirümeğe bqlamııtır. ziyetinde bulunan Bekire aapla . da şiddetli bir galeyana sebebiyet barüz ettirmektedirler. Atina a -

L__ n dört yüz keçiıieile beı Jt. L--1 n-•-· veriyor. Dün bu maksatla bura - jansı, Kondilisin, nasıl öldü~ı hak 
~u __ ..._, Kendı·11• kırk ·ıki maaa _, amııbr. DCKlr· ı&iüa, daki garnizon er.,~nı arasında mu··- 5

"' 
..... Ull'. nt, k ı b---L .ıı · d ~ kında şu tafsilatı veriyor: 

J'atnad dır 1 0 ' .,.. Ye enn en teaddit göriişmeler olmuştur. 
tında ~rf· Kanar otuz üç ya - müteaddit yaralar alarak öbniif . Bu görüşmeler neticesinde fi - "Kondilis, uzun zamandanberi 
Belrir 1 ile kardeti 28 yaıınd• tür. iki kardetin bu kavıuı ara- lo kumandam amiral Sakelariu i- göğüs anjininden muzta!ipti ve üç 
La •e 30 yqmda Mehmed de ıında Elif de O.Una hiicum ede- le han kuvvetleri kumandam ge- .~indenberi yatıyordu. Dün daha 
ı-~1dırda oturuyorlardı. Vaka rek ha~ tutmak tetebbl _ neral Repas, anti Venizelist par • iyi idi ve doktorlan ziyaret kabul 
-- O--. .. __ kard • tile re· ı · · · t d k rd etmesine müsaade etmişlerdi. Kon M ..... ~u anuı ve eıı aünde bulunmUf ve pantalonuna r ıs erını zıyare e er o u-

tılcla •. 
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çadırda bulunmayıp a . utm nun matrut zabitlerin iadesini red dilis. bunun üzerine bir çok siva-

ç 
~ ı .. qer, Osmanm Eliften beı 7 qtır. dettiğini ve icabında zabitlerin sa dostlarını ve bu arada da Sta-

ocu~u ol- bunl • Oıman elindeki kamayı bu de- kral a1el7hine cephe a.lrrtakta te • matios ve ferkuris'i kabul etmis.· 
•L- ..... .:ıuı ve ardan bari 
vııaut idi. fa kansı Elifin sırbna iki ff tö- ..reddiit~ecekleıim..~le- ============ 

Ha beiine bir defa tiddetle aapla - mi§tir. M d 1 ... •• h 
1ctç Yatta bulanan dart çoeufu llllfbr. Elif ele alclıtı bu Jara Dün gece. askeri bir lay&nlın 0 erD K UtUp &ne 

Glc Jattadırlar •• hu çocuklar lann teairile ölmü•tü'f patlak vermesine ramak kalmış • 
~~Jh'rn ikinci k11mında uykuda -s • tır A k d b. k ·· t .. h ıuı er. Cinayetten aonra Oaman • · n ara a ır u up ane-

n_ . dırdan rıkarak 100 - 190 m:.e KONDILISÇILER NE y A- cilik kursu acıldı 
"lllll&n anaıının -nrna a•ıt • 111' PACAKLAR? 

lllelr üzere çadırdan ,,ç~ Liraz kadar uzafda bir aidda bulanan • . . Ankara, 1 (A.A.) - ikinci ki· 
1ol ald i d diler kard .. i Mehmede eulen . Atına, 1 ( Ozel) - Kondılis • • d -:ıL. k 

1 1 sıra a ansızın bir kurd _.,. fırkası mensuplan, yann toplana- nun ayı ıçın • :r~• tarım ena-
~ ile kartrlqmrıhr. Ken _ mit: rak takib edecekleri hattı hareke- titüıü ıenel lritapsarayında, A.11 • 
L'_'ll kurtarmak üzere orada bu- - Bir it yaptım, çocuklarımı ti kararlaştıracaklardır. Bütün an- kara kütüphane memurlarını ye . 
....._ bir alaca tırmanan Osman aana emanet ediyorum. Ben ka· ti Venizelist fırkaların müttehit tiıtirmek üzere bir kütüphaneci -
::: ·~~ ~rdlann kaçbkla . rakola tealim olmafa aicliyorum. bir cephe teşkil etmelerine çalışıl- Jile kursu açılmıttrr. Kurıu enıti-
L bildıli JÇın cebinde bulunan Sen de ıit muhtara haber ver. maktadır. tü rektörü B. Prof. Dr. Falke bir 
-... b De -ı-- Atina, 1 ( A.A.) ...:... General 'lart ta kibriti çıkarmıı Ye üç mit, çadardan a,,.-..... ak doi Kondilisin birdenbire ölmesi A _ söylevi ile açmıı ve bundan sonra 
.a.._ tanesini yakmıtbr. Atqi ruca Değirmen dere jandl.l)DA ka· Wıada derin bir heyecan uyan • kütüphane mütehaasııı B. Dr . 
..... ....._ lmrdlar daidmıtlardır. O.. rakoluna ıiderek teslim olmUftur. dmnIŞtır. General sabah kahval _ Stumvoll ilk derainl vermiıtir. 
~ alıla kad~r ı.itmeği tehli _ Tahkikata el koyan müddeiu - bsmı ettikten biraz sonra, her za- Kuralara 6 bayan ve 20 bay 
._.. 1-larak ıen dönmüt ve tek- umumi muaYini Bay ŞeYlri Suner manki gibi kendisiyle konuşmağa devam etmektedir. Oç ay ıüre -
w.:;e.ele )'iiriiyerek çadıra ıel - cinayetin Tulna huJclua.· --.1rra gelen dostlan ve taraft.arlarile mü ek 1 b ku 1 d kü" .. h ~ rcl ... ~ nakaşa ettiği sırada ansızın felce c o an u n ar a tup a 

ıi ili nklt pdmla mOcadele • uğramıştır. Eski kral naibi, arka- necilik ilminin bütün incelikl•J 
~drt dqmda liulundufu 11 • nin oldufunu 16tteren delilleri smda büyük üniforması ve gö~ • psterilecek ve modern bir kü 
.... ~den derin nefea alma • tnbit etmittir. sünde bütün nisanlaıiyle ölüm dö - tüphanenin tasnifi için ,.sereken 
~~Uf ve ne oldufunu me. Gerek Elifin, ıerebe Belririn şefinde yatmaktadr. bütün eaaılar liretilecektir. 
~ lair az da ıüphe ederek ça- uçlmrlan çlzllmtlf bir nziyette Etrafında ailesi erkam toplu Memlekette ilmi biitün eaula 
PaL.. Qpıandan içeri ıirmittir. ıörülmUftilr. bulunan ölüyü, harbiye nazın, kra ra riayet edilerek tasnif edil•n 
L -.ı ortalık zifiri karanlıktı, hi.,.I Osman tevkif eclilmıt" tir. Tah im yaveri ve bir çok şahsiyetler, llllP..,. 8rii 7 gelip, selimlamışlardır. yükaek tarım enstitüsü kitapsara· 
~ 1 mnüyordu. kikata devam olunmaktaclır. Cenaze, yanna kadar Atinamn yr bize modern bir kütüphanenin 

en büyük kilisesinde teşhir edile- ne demek oldutunu anlatacak bi-
Tıp EncÜ•eninde cek ve sonra kaldınlarak, gömü - ricik &rnektir. 

lecektir. Bayle modern bir kütüphane 
... ..! . cu ......... 1 incide) Prof. Akil Muhtar öadtnlıı bafkan· ORDU p & n• .. ·-~NUN :-.. ..._ .,,_ bfmda Btibba odumc!a ,apdul top • AIUJ'UllCon ı u içinde yetifecek olan kütüphane 
~ d 1 (A.A.) - Romanya lantıda Prof. Sani YAYer nadir ,arfllen DACmLMASINI ISnYOR memurlan ileride kendi lditUpba-
~ 8. ~tJiz~ aaraymda, cumur reede. ecnebi daim ftk'uı ....._.. Atina, 1 (A.A.) - Havas a • nelerini tasnif ederken bö-'ece 

-...vnmıe beraber yemek •---... j 7• 
Ye ı..._ B Prof. Baraun Ylıualerla flsOlmlll •• ma anamın hususi muhabirinden: en iyi bir ıistemi tatbik etmiı ola 

la u.~~~~r~nı • hiyetlerl Nldanda teblllde bulunmut- Bay Çaldarisin organı bulunan caklardll'. 
.-. • ~·.. tur. Ellinikon Mellon gazetesinde neş-

Ae ~ lro~ finana bakanı B. . Bundua aonra eeeamm a,.ta Dd de- rolunan bir teblilte, ordu şefleri· 
\mL?Lo pazar akpmı Pariate nin b kabl ~. Ye Fransız ticaret ba· fa toplnacaktır. Birisi Jter •Jm ikinci, ugün ne nezdinde, ordu- D~entler hakkında 
t~ a. diğeri 10nuncu çarpmba ıUnG uat tl,5 nun armsunu izhar maksadile bir '""' ....._.Re..:.. ile töriifecektir. ta olacaktır. teşebbüste bulunmak niyetinde ol- bir haber 
~ .aru:.:~ ..;:'::!: Suriyede sukUa var duklan bildi?lme~dir. Ordunun ı üniversite doçentlerinden bir 
~ llndıtemeldir. a~ evvela pa.rlam.entonun fes- kısmının Klbil üniversitesine git· 

Suriyede ıiildbı h&ldmtlir. Bu. hı, sonra da yenı seçımler yapıl - mek istedikleri ve bunun için şeh 
•taaaray • T opkapı mania beraber, Şen.la, çart1 hlll masubr. rimizde bulunan Klbil üniversit~ 

b 8. takımları kapalıdD'. Camilenle ~ Wr ı.&di· HARBiYE BAKANINA GÖRE 

1 

si rekt3rfl Bay HasaDlteşada baş 
., ~ ae olmamqtır. ORDU KRALA iT AAT vurtfuklan bazı gazetelerde yazıt. 

~~arasında tehir edi- --------- ETMEKTEDiR ımştı. 
91 -- T .. J_ - Tstaopd~munmada. oynanniış ve Galatasaray takımı 1 Atin&, 1 (A.A.) - Atina ajan-ı Yaptıfiınu arqtırtnada bu ha-
~ <#""' 1-8 galip gelmi§tir. smdan: berin doğru olmadıtuu öğrendik. 

ulh 

ti. Saat 12,20 de, Kondilis kalktl 
ve Merkuris ile görüştükten sonra 
tuvalet odasına geçti. Tam garp. 
ra yaptığı sırada üzerine fenalık 
geldi. Merkuris ile henüz evde bu 
lunan iki doktor, derhal koştular, 
fakat kendisini ölü buldular. 

Kondilis, l:Slümünden bir saa\ 
evvel Vradini gazeteeinln bir mu. 
harririni kabul etmiftir. Kondi 
sinden Plastrasın faaliyeti haJcm.; 
da haber alamadığım soran p • 
zeteciye Kondills, Plastrasm ııu. 
ta olduğunu ve Venizelosun kral-... 
hk rejimini tanıması üzerine ken
disile de münasebetini kemılş o 
duğunu söylemiştir. 

KONDIUSIN ZEHIRLENDIGI 
ŞAYiASI 

Atina, ı (A.A.) - Havu a • 
jansmdan: 

General Kondilisin c-enaze m .. 
~mi pazar günü öğleden sonra 
yapılacaktır. Generalin zehirlen. 
me neticesinde öldüffl hakkmda 
bir şayia döndüğünden, otopai.,,,. 
pılmasma karar verilmiftlr. 
YUNAN GAZETELERi OLOll 

HAKKINDA NE DiYORLAR 

Atina. 1 (A.A.) - General 
Kondilisin cesedi tahnit edildik 
ten sonra evinde teşhir edilme,. 
başlanmıştır. Efzunlar tabutun a. 
nünde nöbet beklemektedir. Yu • 
nan ve ecnebi devlet adamlamua 
ve büyük bir halk kütlesinin ~ 
reti devam ediyor. Cenaze ment. 
simi yann devlet hesabına Atim 
kilisesinde yapılacaktır. 

Bütün gazeteler Kondillsi metl
hetmektedir. Kondilisin gazetesi 
olan Etnild diyor ki : 

Kondilla dalma "Ayakta mG 
caaele ederken 6lecellm.,, c1trC1L 
Nasıl ki, öyle olmU§tur. 

Prota şöyle yazIJOr: 

Bu kuvvetli şahsiyet ölmekle 
tarihe intikal etmiş oluyor. Son p 
çen buhranlı 20 sene içinde Kon • 
dilis çok mühim roller ve hatt.l bl 
rinci derecede roller oynamqtır. 

Akropolis diyor ki: 
Diindenberi tabutunda hare • 

ketsiz yatan Kondilis bir enerji 
kahramanı ohnlJftur, ve Venize • 
lostan sonra son senel~rin en al 
ze çarpan Yunan şahsiyeti ldL 

:Metaksasın gazetesi olan Efl 
meris ve Çaldarisin pteteai Ka 
timerini, Kondilisin ölümtınil ~ 
derin bir teel8Ürle kartıhYorlar. 
Husuaile ki, daha düne kadar K 
dilis aleyhinde çok şiddetli bir 
cadele yapmakta idiler. 

Liberal Elefteron Vıma pze 
tesi, Kondilisin seriµlint.ikal, aıll 
karar veren ve derhal tatbika 
geçen tam bir uker oldufunu ka 
detınektedir • 

Imerissios Klrika ''V enizeloa 
çu,, diyor ki : 

Kondilisin ölümü büyük b 
zıyadır. Harplerin şanlı devirle 
rinde ancak mlllt idealin ~ 
ku için mukavemet edilmez hl; 
hamle ile çarpışmış olan bir ask~ 
ri, Yunanistan kaybetmif olu,_ 
Ne yazık ki Kondilia, faaliyetini 
yalnız askeri sahaya ha&retmiftl. 
ŞA YIANIN ASU ÇIKMADI 

Atina, 1 (A.A.) - 0..-.l 
Kondilln ceaedinl tahnit eden Pftf 
feaör Melissinoa, K~diliain aek 
teikalpten öldtiiünü tudJk ewu..~' 
tir. 
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Her derdin bir 
devası var! 

@l ~Lo 
Bize sor! 

Ticaretin derdi satamamaktır! 

Bu derdine deva 
istersen, 

• • Kültür Bakanlığı 
Tarafından neşredilen yeni kitaplar 

Adlan aşağıdaki listede yazılı olan filozofi kitapları hizalarında isim• 

leri gösterilenler tarafından lisanımıza çevrilmiş ve Kültür Vekaleti he

sabına Devlet Matbaasında nefis bir surette basılarak satışa çıkarılmış

tır. Karilerimize bu eserlerden birer tane edinmelerini tavsiye ederiz. 

Usluk Oğlu ı;:arabi Kıvam ettin 

Yarat;ıcr tekamülden Hayatın tekamülü Bergson • Mustafa Şekip 

Tepta tecrübe usulünün tetkikine giriş Cloude Bernard - Galip Ata 

Etika Spinoza - Suut Kemal 

Kant'tan parçalar M. Emin Erişirgil 

Mistiklik ve Mantık Bernard Russel • Yusuf Şerif 

Be~cri bilginin prensipleri George Berkley - M. Saffet Engin 

Monadoloji Suut Kemal 

ilim ve Filozofi 

Hayatın Mihaniki Telakkisi 

Pastörün Hayatı 

Sabri Esat 

Mehmet Karahasan 

Dr. Galip Ataç 
......... _. .... _.._.._.._mwm _______ • 

Maliye Vekaletinden: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş Şubat 

Bin dokuz yüz otuz altı tarihinden itibaren her 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak 

·ullanılamıqacağı ve kullanmak isteqenler 2257 
.'o. lı kanun ile tayin edilen şekilde cezalandı-

,·tlacağı ilan olunur. "219,, "534,, 

~ı ~ 1 
Türk Hava Kurumu 

Büyük p·yangosu 
Şimdiye kadar k.:nlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. cü keşide 11Şubat936 dadır. 

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

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır •. 
1

1111111 

1 ıstanbuı Belediyesi ilanları --------
Keşif bedeli 530 lira 79 kuruş olan İstanbul 25 inci mektep ta 

miri açık eksiltmeye konulmuştur. keşif evrakı ve şartnamesi leva
zmı müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 N. Iı 
artırma ve eksiltme kanununda ya zıh vesika ve. 40 liralık muvakkat 
teminat makbuz veya mektubu ile beraber 12 - 2 - 936 çarşamba 
günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

Salih Zeki Aktayın yeni 
~ıkan bir şiir kitabı 

PINAR 
"Aşk kasidesi,, 

(1) (508) 

ı .... Politika 
1 Felsefesi 

Sadri Ertem 
tarafından yazılmış olan bu eser 
Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 
49 uncu kitabı olarak çıkmıştır. 224 
sahife 9lmasına rağmen 7 5 kuruştur. 
V AKIT Kütüphanesi ve her kitapçıda 

Bu hafta içinde çıkan bu eser her 
parçasında bir şair aşkının derin ve sa
mimi çizgilerini ve mümtaz duygulan• 
ru bir ruh nağmesi halinde veriyor. Her 
kaside 90D edebiyat dünyasımn nasıl 

birer pheseri, birer mekamesi ise bası-

lışı ve §ekli de şiir kitaplarının şimdiye 1--------------.-ı 
kadar görülmemiş nefis bir nümunesi • Sahibi: ASIM Us - Vakıt Matbaası 
dir. 

~KURUN ~9•---------
1 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete· 
ye girmek lçin lse, zarfının köşesine ( ga. 

,, ' ıı • "~ • ' ~ , , 

ı zete) kelimesi yazılmalıdır. 

Karşılık lstlyen okurlar, mektuplarına 
10 kuruşluk puJ koymalıdırlar. 

~cıı.tmıyan yazıları geri göndermekten, 
kıy.netsız yollanmış mektupların tçine 
konulan paraların kaybolmasından, flA.n 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
lUk, Ustıme soru sorgu almaz. 

Giinü geçmiş sayılar 5 kuruştur 

Adre:.inl değiştiren aboneler 2~ ktırt.ış 
öderler. 

GazeteınJzde çıkan yazılarla reslmlertn 
her hakkı salt kendisi içindir. 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mah
kemesinden: 

Terekesine mahkemece el konulan 
Horop Sempatyanın uhtesinde bulunan 
Mahmutpaşada Dayahatun mahallesin· 
de Mahmutpaşa caddesinde eski 242 ye
ni 29 numaralı dükkanın - üçte biri -
açık arttırma suretile 9-3-936 tarihi
ne müsadif pazartesi glinü saat 14 de 
satılacaktır. 

Tamamının kıymeti 1300 liradır. Del· 
!aliye resmi ihale pulu müşteriye ait -
tir. 

Arttırmaya girebilmek için kıymeti· 
nin % yedi buçuk nisbetinde pey ak -
çesi yatırmak lazımdır. 

Tafsilat: Dükkan bir kattır, çapa na
zaran sahası 20 metre murabbaıdır. Sa· 
tış bedeli kıymeti muhammenenin % de 
7 5 şini bulduğu takdirde ihale edileceği 
ve istekli olanların yukarıda gösterilen 
gün ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemesine baş vurmaları ilan 
olunur. (13646) 

Usküdar birinci aulh hukuk mahke· 
mesinden: 

Usküdarda Solaksinan mahallesinde 
Çınar caddesinde Çıkmaz Yağhane so
kağında 6 No. da mülazım mütekaidi 
Hüseyin. 

Nurettin tarafından aleyhinize ika
me etmiş olduğu mezkur altı No. lu ha 
nenin izalei şüyu davasının cari muha
kemesinde: İkametgahmızın meçhul 
bulunmuş olduğu anlaşılmasına mebni 
ilanen tebliğat ifasına karar verilmiş ol 
duğundan muhakeme günü olan 20-2 
-936 perşembe günü saat 10 da Us. 
sulh birinci hukuk mahkemsine gelme -
niz lüzumu ilanen tebliğ olunur. (V. 
No. 13189) 

Beşinci icra memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka· 
rar verilen demir borularr demir ve 

Haftalık Dergi 
lf2>®8:t yaıl!:tolii1©la ~on:tny©ır 

Mutlaka edinmeniz ıazımgeıen bir 
MECMUADIR 

Bütün sagılı kalem sahiplerinin yazılarını 
bu dergide bulacaksınız .. 

SATILIK GEMi 
Akay işletmesi direktörlüğünden: 
Paşabahçe ve Haliçte ldaremi zin malı bulunan Büyükada, Ya• 

kacık, Ihsan, Fenerbahçe vapurları satılığa çıkarılmıştır. 12 Şu
bat 936 çarşamba günü saat 15 de Karaköyde Akay Müdürlüğ~i bi· 
nasında kapalı zarf usulü ile ihale si yapılacaktır. Bu işe girmek iı
tiyenlerin kapalı zarflarını muvakkat teminat akçesiJe beraber kanu
nun tayin ettiği vesikalarını aJni gün saat 12 ye kadar Akay Şt::fler 
Encümeni reisliğine vermeleri lazı mdır. 

Şartname işletme Şefliğinded ir. ( 564) 

Istanbul Milli Emlak Müdür Jüğünden: 
Cins ve mevkii Senelik Müddeti 

Haliç Fenerinde Tevkii Cafer ma
hallesinin Köroğlu sokağınd:ı 47 
No. lı ev: 

Haliç Fenerinde Tevkii Cafer ma
hallesinin Köroalu sokaaında 4~ 
No. lı ev: 

kirası ·· 
Lira 

120 

144 

1 yıl 

1 ,, 
Yukarıda mevkii ve numaraları yazılı evler hizalarındaki kira ve 

müddetlerle açık artırma usulü ile kiraya verilecektir. lsteklilerio 
17 - 2 - 936 pazartesi günü sa at on iki buçukta yüzde yedi bu· 
çuk pey akçaları ile müracaatları. (R) (555) 

Sinir ve' akıl hastahkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 

Cağaloğlu Hilaliahrner caddesi Keçigö ren apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 
Ev: Kadıköy Balıariye Cevizlik Tramvay istasyonu karşısında ileri .~okak nu. 
mara 3. Telefon: 60791 

Cumurbaşkanlığı Filarmonik 
Orkestrası Şefliğinden: 

kalorifer boruları kazam, su deposu Orkestra kadrosunda aiık olan yerlere r.taıımak üzere piya~o, kema!lı 
tuğla kalıbı ve saire S-2-36 tarihin< viyola, viyolonsel, konb bas, flüt o bu va, klarnet, fago, korno, tronı • 
tesadüf eden çarşamba günü saat 9 dan pet, trombon, tuba alto saksafon, tenor saksafon, akoedyon~ caz ba-
itibaren Şişli Bulgar mezarlığr civarın- t • · l la 1 7/3/ 936 .. . .. -.. tu ..:ı 17 .. e 
d lı d 1 kt 

erısı saz arı, ça n arın cumar .. es. ~-nu saat c;;an • 
a 85 numara yer e satı aca ır. Ta- , , . _ . ~ . _ _ . . _ 

!iplerin mahallinde hazır bulunacak me _;a ...... u lstanı.>U• Galatasaray lısesınde sınavları yapılacagından bu saz· 

muruna müracaatları ilan olunur. (V. ları çok iyi bir surette ç~labilen a~ tistlerin kendi enstürümanlariyl~ 
No. 13178) birlikte sınav komisyonuna birer dilekçe ile başvurmaları (142) (361) 
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