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Avusturya meselesi ! ı 
ris konuşmaları kararsızlık içinde 

ikan antantının başlıca şahsiyetleri Pariste 
~lamyor, bir konferans yapllması ihtimali var 

aıerikayı harbe Garp hava antlaşması? 
kan kimdir? 

'-'-.,. dünya harbi olup biteli yir _ Sovyetler her şeyden evvel Fransa-
,.. oluJor. Aradan bu bdar aman s • k d•k• • • • J ~ IODr& Amerika ayan mecli - ovyet mısa IDID tas 1 iDi ISÖ yor ar 

ıı.. tlfldl edilen hususi bir koeimyon ______ ....... __. __ _ 

llılaaleketin dünya baİ'bine nud kao 
~ bir mesele olarak tahkik etme
~"DUJtll'· Bunun sebebi Amerika
• larpten korkmalandır. Yeni bir 

Gu,teıer, bu ıiriifmelere A -
ta • • 1 • T111l1UJ&D1Dm•mı7eti mese esı 

ile merkezi Amıpada kunetler 
arumdaki muvuenenln bozul -

Beılktaş Yealldl ı 
tnıpa laubinin al!metleri ara aıra bir 
~ fUIJtm ile ufuklarda parladığı 
~ A~Jılu bundan kendilerini 

Heyetimiz 
Pariste muı ihtimali dütiincel~ hakim Diinkii ma~ ~ok /ıenecanlı altla Fenerliler 

olduğami ka7detmektedarler. r r :1 • ,:-;1a. ltkum göriiyortar. Bunun i _ Oıgeneral Falı.rettin 
.. de b6,uk harbe Ameribnm nasıl Berline gitti 
... ,~ aevki ile girmif oldutunu 
~la çalqıyorlar. 

- BttJ.a bildilimize g8re Almanya de
laa ilet lendlerl De dilpnan vapurJan. -
tL.-...tec.tuze baıtaymca açık denizlerde 
-....,W .... Ye liWı nakleden knerib 
~ de sarar görmele baflamııtı. 

rin 1erbeatial pmıaipini 

ortaya atdan Amerilra 

Puie, 2 (A.A.) -Amiala a;.11-
nm -.I~....,_ 

ingiliz KraJı Corc'ua ceaue me
ruiminde buhuwı Ttlrk he,etl Dıt 
ftlerl 'Bakını Tevfik R1ttO Ara, 
General Fabrettİn, 'Salih Ye lUyueti 
Cumur bqyaverJ CeJll dtln Parfae 
gdclL !atuyoada Tarklye ~ et
~ Suat, elsmk erkini tuafmcluı 
~dr. Hqet bir bç ,qn Parie-

Piti Parizi:ren psete1i m. bir golle maçı kazandılar I 
1•ki: 

"A.a.fa'7Cf111ft ,,.,.,,..,~ .... --------------------..,., ıürwli ,,.,, miidtııcel 6ir ..... 
,.,., tırHfıMlcteılir. ••llıoanın 
,...,1111ili, 6a rn...ı.an millflller 
..,.~ ~Haine ıtltal elil --- ,.... ....... ~ --..,.,,,,,. ol.,. ,,.,"' • ..,.,,". 
tlır. Ba nlltcııl.ta FN1•m111 A 

iki haydut taslaGı 

Sarag sineması kasa
sını soymak istediler 

"'ıc ~ ~-m• .,." prl se -
ınJyece~4_ij ar.layınca itilaf devletle-
-- C .. i. 

0 -~...,H~lcJtt~uurn .• n Cltwal Naıel- kbl. Gi .. cleld Ba,.. pu-*1 
.,.. H.ıbuJd ba defa Amerika •:ran ko - tin BtrUne 1ı1m1tt1r. • .. ,onla. iki lmnetli kol ~--.1-- _._._ - ... 
.,.: ........ ,. .......... ttlm edin - 'J-. uvg ............... u ,, .. 
_,.. lranaat 1'14ur: AmeribJJ bUy6k .._. __ ...... ..__..._ __ .... ..._, -~ • "4 __._ Ola ,_. S.,Oilunda IUt yaprlinek Ye S... ......._ 
'irbe drilldiyen lmil açık denizlerin Paria, 2 (A.A.) - Pariate J&· _,.ım ,__IWM_,. _,.,, _,,_ 9.5 da ıimcliye bdar rutJanma _ siteli '°'"'"ek m""'ittir. 
~ sibi bir prensip meselesi de- pılmakta olan ılriifmeler 1riitiin not:GldtıNır. Ba aoplcıntı ,,,,_., '&-.......!l-w..: u_ --LL (Bı 
~~~·Amerika bankerlerinin harp matbıab alakadar etmektedir. (S..u Sa. 7 Si. l)' 11111 ~ mr IOJ....-.- .. sa.~Bl.I) 
~ ,.parak para bnnmak 1uru - -------------------

Kumkapıda bir cinayet 
Bahçıvan Yani bahçesini tutan 

Ragıp tarafından vuraldu 

~~dı:.::..:.ı::~= Petrol ambardosa it:i 
-. llftalü maddi iatifade teminine O , y · 

.~ ... ~ .=1'.: =Hususi komite tetkikata başhyor ~:. Avrupa devletlerine kre-
~. ba suretle onların abt ve-
~ kolaylqtmnqlardır. Fakat bir Cenevre, 1 (A.A.) - Petrol Barine 
~-... lelmittir ki Amerika bankerleri- ambueo pulmuı suretlle ahnac:ak 
~ telr:llde açtıklan krediler tiken- zecri tedbir lıülmıda tetkikat lcruma 
-~·O Yült ya harp makemesl ti_ memlp' huaud komitede ,.na on bir 
~ ~ ıeçmek, yahut Amerika· dnleda m8aaelllllerl balaaacaktır. 
'" ta lübe b tırarak ti BWllar da yedi ma.taW ....rüet ya-

mlmellillerl De dart nakliyeci JUi tn-
gilten, Fransa, Norveç Ye tneç mil • Din Bile ilF.er1 Kumkapıda biri rafnidan ıedf bıjuuJa ...... 
melllllerldlr. cinayeto'lmuf, ba.hçıftn Yani, bab tur. -> 

R...ı bmlttah ,apacalz tetkDrat, çeslnfn mflltecir1 olan Ragıp ta· (S-~ 7. • rJ. 
bir talam •18mat ~ibaret-------------------

~ "' •sılan bu • ni Arjantin. tren, lleblb, Irak, Ro -~ ..._ etmek 1hım ıebnittir· tı-

olaqk ve b1a •IGmet lseriae biWla· 
re OD Seklller komltell hllmıtlnil Ye • 
recektlr. llltl ~ Korgtn ile . ............ te- man,a, &o.yet "R~ 'ft Veaedella 

'9 '-ilan toma baflimıl n ııetlce - ---~----------------
~ bUyük harbe glnnlftir. 

"-.,.,,,,,, ~ atalar il.dl vardır: "$11t
's.r: allt )anin keclf yolı*du tlfleyerek 
'Am •1ı1ar da bUyUk harpten o 
~ -~ ld yeni bir Avrupa ha~ 
~ ......... lr için ne yapacaldlunı 

1 •Z 1-. mr taraftan kongrelerine --u teldtf ederlerken a -
~ Jfımı yıl evvelki barbift A
~ sebeplerini anyor • 

Silahlanma yanşında rekorlar 

31 •1•• llterllal 
lngiltere 11 zırhlı, 36 kruva%Ör 

2 bin uçak yaptıracak 1 
(Y CISUI I ancı salailela) 

Muallimler arasında 
neler oluyor ? 

Tah in Demiray, birlikteki ha 
kının da, yapılan kongrenin de 

yerinde oldugunu söylüyor! 
OiJelmeal• Wrliii enelki 

-.ı aıw- ...... Eminanü Halk
..mcı. f.mlW. J,,ir toplantı ya. 
pUak IMftltiiı f•heclilmeei iti et
rafında iiriifmüt, ba arada llir· 
liibı me\'C11t oldutana dair llir 
teklif ... kal,,al eclilaiiftL 

8a 1örüpne79 ait olan hütün 
tafailib dünkü •Jlllllm& okuya
caJanm.za ••rmittik. Toplanb -
ya ittirak etmijen but üyeler, 
ppılan bu fnkalide toplantıya 
birlik iiJ•lerinden ancak hetd• 
llirinin ittirak ettilini ve ebe • 
ri,..ı oltnadıiı iç"ın ikinci llir top
lantı yapıla'rak brar verilmesi il· 
..... pltlilini " ha toplantmm 

'f.Sonu Sa. Z SiL 1)4 ~ 1 
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Şimalde Habeşler Makalleye 
gittikçe yaklaşıyorlar 

Italyanlar da Cenuptan bir hücum hazırlıyorlar 

Habeşler Cenup cephesine yardımcı asker gönderiyorlar ve 
ltalganları orada da bir bozguna uğratmağı düşünüyorlar 

Londra, 2 .(A.A.) - Röyter hitlerin fikri Habe§lerin istedikle
ajansınm harp muhabirleri bildi • ri anda Makalleye girebilecekleri 
rlyor: merkezindedir. Zira, Tembien Ha 

Habe§ hüktimeti, İtalyanların beşlerin elinde kaldıkça ve İtalyan 
Tembien muharebelerinde üç bin 
ölü ve be§ bin yaralı verdiklerini 
tasrih etmekte ve bu muharebe -
ler sonunda Habe§lerin muzaffer 
çıktıklanru bildirmektedir. Bu -
nunla beraber, bu muharebelerin 
bt'i bir netice vermediği samı -
maktadır. Zira karşılıklı iki ordu 
aşağr yukan bugün de bu muha
reöeler<Ien evvelki yerlerinde bu
Iunmaktaorlar. ttalyan silahlan
nm Claha modem ve daha fazla ol
ması: sebebiyle, bu kanlı muhare -
belerde Habeşlerin ttalyanlardan 
daha fazla zayiat vermiş olmala -
n muhakkak gibidir. Habeşler, hu 
muvaffakiyetin en büyük amili -
nin Ras Kassa o1auğunu söyle -
mekteoirler. 

RiSyterln :A(Usababaaaki mu -
habirinin bildirdiğine göre, Adi -
sababadaki yabancı askeri müşa -

lar Habeşleri buradan çıkarama -
dıkça Habeşler, Makallenin oto -
matik surette ellerine geçeceğin -
den o derece emindirler ki buraya 
doğrudan doğruya bir hücuma 
kalkmaları ihtimal dahilinde de -
ğildir. Zira böyle bir hücum lü -
zumsuz yehe telefata sebebiyet 
verecektir. 

Habeş mahafilinin fikrine gö
re, İtalyanlar, son hücumlarına, 
Adua - Makalle yolu çok zayıf 
bir hale geldiğinden dolayı kalk
mışlardır. Şimdi ise Habeş ileri 
hatlan bu yola ziyade yakınlaş -
lardır ve Habeş çetelerinin bu 
mm takaya gelerek faaliyete geç -
mel eri bu yolu İtalyanlar taraf m
dan müdafaa edilmez bir hale ge
tirecektir. Her halde 120 kilomet
re uzunluğunaa bulunan bu yol 
için yapılacak amansız mücadele 

başlamıştır. 
Adisababada söylendiğine gö

re, ltalyanların kuvvei külliyesi, 
Hausiö'nün cenubu garbisindedir. 
Halbuki Habeşlerin Adua - Ma
kalle yoluna yapacakları hücum -
lar, yalnız cenubu garbiden değil, 
fakat ayni zamanda şarktan da 
gelecektir. Zira Ras Kassa'nm 
kuvvetleri şarkta Agula civarın -
da mütehaşşit bulundaktadır. Ras 
Mulugeta'nm kuvvetleri ise, yar -
dnncı kuvvet halinde, Seket civa
rındadır ve harekatın icabettirdi -
ği herhangi noktaya gönderilme -
ğe hazır bulunmaktadır. 

Cenup cephesine gelince, Si
damo eyaleti eski valisi Decaz -
maş Balça, Ras Desta'yı istihlaf 
edecek ve e~asen yollanmış olan 
takviye kıtalan ile or'duyu niza -
ma koyınağa çalışacaktır. Maama
fih bu takviye kıtalarma dağıtı -
Jacaktır. Zira oralaraan da !tal -
yan hücumlanna intizar olunmak
taaır. 

Koadlllsla ce 
teşe• bir 

azesl lçlD mall· 
tiren 1apıltb 

Törende Kral da bulundu ve General 
Teotokis bir nutuk verdi 

Ordu.lan çıkarılan zabitler meselesiai halletmeyi Kral bizzat üzerine aldı 

Atina, 2 (A.A.) - General ı 
Kondiliıin cenaze töreni buıün 

saat 15,30 da yapılmıtbr. Halk 
bu saate kadar büyük kilisede mü
teveffa generalin tabutu önünden 
ıeçmiı ve mumaileyhin cenazesi. 
ni seli.mlamıttır. Cenaze törenine 
gönderilen büyük miktarda çe -
lenlder araımc:la kralm, hükWne
tin ve harbiye bakanının, Çalda • 
riıin, ukeri ve sivil yüksek talı • 
ıiyetlerin ve eıki muhariplerin 
çelenkleri nazan dikkati ce}bedi
yordu. Gene bütün ıiyaaa adamla· 
rı, ordu yüksek erkanı, Fran.a el. 
çiai, Balkan antantı devletleri el -
çileri, ve daha bir çoik yübek ze
vat ittirak ebniıtir. Ayini Atina 

bat .,..koposu idare etmiı ve bun
dan tonra tabut bir top a~buma 
konulmuflur. Cenue alayında 
ukert latalar, askeri muzikalar, 
harbiye mektebi talebeleri, zabit 

ve jandarma mektepleri talebele. 
ri, Efzon nümune taburu ve 34 pi
yade alaymdan ayn ayn müfreze
ler, hücum tanldan ve topçu ve 
ıüvari kıtalan bukmm\lfhlr. Bun
tann &?kumdan gelen ve cenaze. 
yi tqıyan top arabaımm etrafın
~. dört ıeneral bulunuyonlu. Ta
laut mit .. yrakla artülmüttü. 
Top uabumm arkaımda genera· 
lin lnzkardeıleri, kralın yaver~ri, 
bütün Bakanlar, Atina ve Tırhale 
belediye rei.leriıle, belediye mec 

liıi üyeleri ve her türlü ıırufa nıe11 ı 
sup yüksek zabitler gitmekte idi. 
Kiliaeden Larisa istasyonuna ka -
dar cenaze alaymm ıeçtiii bütün 
yollar halk ile tamamiyle dolmut 
bulunuyordu. 

General Kondilisin cenazcıi 

Tesalyada Tırhalaya aötürülmüı· 
tür. Orada ai'lesi mezarbtma gö
mülecektir. 
AYiNDE KRAL DA BULUNDU 

Atina, 2 (A.A.) - Gripten 
rahatsız olmasına rağmen Kral, 
General Kondiliıin iıtirahati ruhu 
için Atina büyük kilisesinde alay
dan evvel yapılan dini iyine itti
rak etmittir. Cenaze alayında iıe 
Kralı, ıaray mareıali ile yaverle
ri temıil etmekte idi. 

Cenazenin kalkmasından ev -
vel, hemen hemen bütün Atina 
halkı, Generalin tabutu önünden 
geçerek önünde efilmittir. Ce
naze alayı Atina büyük kiliıeain
den Lariıa istasyonuna kadar an
cak iki saatte gelebilmittir. iki 
tarafında aıkerlerin ıeli.m resmi
ni ifa ettikleri yollar, o derece 
halk ile dolu idi. 

Atina. 2 (KURUN) - Kondi
liain cenaze töreninde General Te-
otokis hir nutuk vererek ölen 
generalin siyasi hayabndan ve e
serlerinder1 babsetmlştiT. 

ORDUDA KIYAM YOK 
Atina, 2 (A.A.) - Gazeteler, 

bütün Anti V enizelist partilerin 
• 

birleteceklerinden bahsetmekte 
dirler 

Diğer taraftan gazeteler, ordu 
teflerinin teıebbüıte bulundukla
n hakkındaki haberleri de yeni
den yalanlamaktadırlar. Gazete
ler, bu münasebetle ordunun si -
yasa ile hiç bir alakası olmadığı 
ni ve bu sebebden iktidar mevki
ine hanıi hükUnıetin geleceği me

selesinin iıe orduyu hiç bir suret
le ali.kadar etmediğini tebarüz et
tirmektedirler 

:Atina, 2 (A.A.) - Ba§bakan 
B. Demirciı sol gözünden ufak 
bir am~liyat geçirecek idi. Fakat 
bu ameliyatı sonraya bırakması 

ve timdiliık bir kaç günlük husuıt 
bir tedavi ile iktifa etmesi çok 
muhtemeldir. Demirciı herhalde 
bqbakanbk vazifeıini tedvire de
vam edecektir. Y alnrz Dıt itleri 
bakanlıfını timdiki halde vekile
ıen Hava bakam Paparigopulos 
idare .edecekti'. 
ZABIT AN MSELF.SINI KRAL 

HALLEDECEK 
Atina, 2 (KURUN) - Son 

günlerin en hareketli haditeai o • 
lan ordudan çıkanlan eski zabit
lerin tekrar vazifelerine iadeleri 
meaeleıini kral bizzat üzerine al
mıt ve bir haftaya kadar hallet
mek iıtediiini bildirmittir. Kral, 
bu husuıta görütmek için bütün 
fırka liderlerini çağırarak hepıile 
ayrı ayrı ıöriifecektir. 

ltalga - Habeş harbi 
_. IWWWl'_,CWWWS_,5-2~ ~ ... -~._..-

Muharebe kaybeden her kuman· 
dan değiştirilir mi? 

Dünya har binden sonra umumileşen motörlü 11111-

harebe vasıtalarının ehemmiyeti pek mi çoktur? 

Tigre' de, muharebe, her iki tara· 
fın takataız düşmesinden dolayı ın· 

şedi. Fakat, ltalyadan vapurlarla ta
§ınmakta olan takviye kıt'al11nnın 

Somaliye gitmesini menetmek ve E • 
ritreye çekmek, diğer cihetten müm
künse "Makalle" yi geri almak için 
Habeşlerin ıubat ortalarına doğru 

taarruza seçmeleri beklenebilir. 
Cenupta, general Crazyani ordu -

ıunclan SOMALI ASKERLERILE 
lTALYAN MITRALYöZERIN • 
DEN MOREKKEP OTOMOBiLLi 
BiR KOL Neghelli'nin 100 kilomet 
re tiınali sarbisinde Barbiıaa Tuto -
ya, yine motörlü ba~ bir kol Dava 
Panna garbinde Meta Gafersa'ya 
vannıılar. Dorya muharebesinden 
sonra, ltalyanlann oldukça senit bir 
mıntakayı, kolayca zaptetmeleri dik· 
katimizi dünya harbiiıden sonra or 
dularda ıittikçe çoialan MOTöR -
LEŞME hadisesine çekse yeridir. 
Bununla beraber, tanldann bilhassa 
dağlık ve sarp yerlerde çok fayda 
vermekten uzak olduiunu, bunla . 
nn şimal cephesinde it görememesi 
gösteriyor. 

Diğer cihetten, SOKONETINI 
MUHAFAZA EDEBiLEN BiR OR
DU, koruma tedbirlerile tanklann 
faaliyetini mühim derecede azaltabi· 
lir. Piyade, makineli tüfek ve topçu 
sibi kıt'alann otomobillerle nakli 

yani hlll"pte otomobilli kıt'alar ttt ' 
kili fÜpbeaiz pek f aydalıdıT, ....... 
bütün büyük Avrupa ordu).,.... 
tatbik olunmuştur. Maamafilı, bu tlfl1 
sele, memlekette motör aanayİİ !'! 
rulmaaına, hazarda içeride ptlı P""' 
otomobil bulundurulmasına balı.da' 
Habeşlerde şimdilik böyle teYler ~ 
tur, ttalyan tarahndalıi bu filııİ 
vuıta!ara SOOUKKANLILJıtl> 
kartı koymağa bakmalıdır. 

RAS DESTA'NIN, DORYA
HAREBESINI KA YBETTJKT~11 
SONRA ARAZI BIRAKMAKTl'P 
DOLAYI ALEYHiNE YOKSELI' 
BiLECEK TENKiTLERE KU~ 
ASMIY ARAK ALLA TA'YA 1CA • 
DAR ÇEKiLMESi, KENDi ŞA.tf!! 
VE MODAFAAStLE MOKELJ..D' 
OLDUC.U MEMLEKET iÇiN p0 
AôlR lllR KARARDIR. Fakat. 
dotru hareket le budur. OrduJU fi' 
la ndirmeden uzakça emniyetti lılr 
noktaya çekmek ve orada renil" 
ku-netlendinnelı: bu aibi hallerde 'f' 
prlacak en emin bir ittir. 

Habet ülkesinin en iyi lcumd • 
danlanndan oldulu söylenen ıt" 
Deata'yı yalnız Dorya muh~ 
kaybetti diye detittirmelc hiç de .ı 
ru sayılmaz. Raı Detta'nın DorJ' • 
dan 10nra büyük bir zafer kazaftdl' 
yacağını kim temin edebilir. 

ao. 

lngiliz - Mısır müzakereleri yakın 
' Mısırda vaziyet düzeım·ş, nümayiıçiler hedeflerio• 

artık vasıl olmuş bulunuyor:ar .p""" 
Kahire, 2 (A.A.) - Başbakan 

Ali Mahir Paşa Havas ajansı mu
habirine demiştir ki: 

Kabinemin partiler üstünde 
olmasındlan ~olayı çok memnu -
num. Hükumetim yakında başlı. 
yacak olan İngiliz - Mısır müza -
kereleri için partiler arasında bir
liği muhafaza edecektir. Mısır he
yeti murahhası Nahas Paşadan 

ve bütün partilerin reislerinden 
mürekkeptir. Heyeti murahhasa .. 
nın ilk işi askerlik ve Sudan mese-

lelerini halletmektir. 
.... 

Hükflmetimin başlıca vaıiJ 
bu müzakereleri kolaylaştırın 
ve intihabatı hazırlamaktır. 

intihabat tam bir slikun içinde 
çecektir. Çünkü bütün fırka reil 
leri seçim mücadelesinde nutulC 
lar söylememeyi kararlaştırınıŞ 
lardır. Üniversite nümayişleri 
defe vasıl olduğu için artık ta"" 
yacaktır. Efkari umumiye asa>'1 
~in muhafazası humsunda hiik4 . -
metime güvenebilir . 

Uzak Şarkta 

Mançurili asilerden 
korkuluyor 

tt\si1ere Sovyetlerin yardımda 
bulunması protesto edildi 

Tokyo, 2 (A.A.) - Asabi -ı 
Simbun gazeteıine göre Mançuri 
arazisine dönen Mançurili asileri 

diln pUıkürtmüt olan Japon - Man
çu kuvetleri bu aiilerin tekrar bir 
takım taarruz hareketlerinde bu
lunmalannın önüne ıeçmek için 
etrafa karakollar ıöndermifler -
dir. 

Bu gazeteye aCSre, Harbindeki 
Mançuri müaeaili 8. Çinliu • Pin 
Ruıya tarafından asilere yardım 

edilmekte olmuını Sovyet ıene • 
ral konaoloıu nezdinde protesto 

etmit ve asilerin iacleei auretile 
bu hadiaeyi kapatmasını muma -
ile7hten rica eylemiıtir. 

Tokyo, 2 (A.A.) -Manç*°'ı· 
da Misamda Japcn a~krleri i!e 
isyan eden Mançu1·uo askerleri 
araamda tidJctli l;i:- mfü:ademe 

olmut ve Japonlardan 10 ..IJll 
ölmüt ve 10 a~er yaralannı~ 

Şanıhay, 2 (A.A.) - Sir"', 
va ve Futova yeniden ikiıer J1 
pon torpidON gönderilmitt~ 

i 

Fransa 
Meclisinden 

Siyasi vaz ·yet hak lnııd• 
izahat istendı 

Parie, 2 (A.A.) - Sa1ı.~ 
kurulu Dıt itleri komiıyODU "'-' ı 
kanı B. Paul Paatilde, Ba1 1, 
dine bir mektup ı&ncl.,..k ~ 
miıyonda diplomatik .ui,el .'A 
kında izahat venneaini ~' 
Son buhran çrktriı ııralarda ~ 
m=ayon, bu bapta Bay Lanlisa 
hat veı"':J!e:ıini bftJdiyordu 



u-~-.-r-e_t_ı_e_r_I_ 

Niçin okumazlar? 
0
..!._lad_e )'tızıcılar biribirlerini 

,;::z'crr/. Kenelilerini yazıcı Halk tUlltUr itler• 
it·· ar, btlfkalarını okumtular! Y k J 
, ~11ekJdd1., ıenkie1 ettihleri eser- Konferansları azı urs arı 
•rı 0kıırnalar! Niçin? 1 

lilt Bıın~n •ebebi bmit bir tembel- Bütün memlekette istklll ve/ Mıntakalarda ders göste-
, .. '~dir. "Okumamak,, ken lnkıllp mevzular1 etrafında rilmcsine bu hafta 
1 ~ münevver .ayanların göz - konferanslar verilecek ba la cak 
"İni ıecelerle kapaya~, kulakla- Ankaradan bildirildiğine göre ş na 
rı efr9'111a aağır kale eluvarları bu haftadan itibaren saylavlar llk olnıl öğretmenleıine yazı 
Nı.,. bir arzudur. ve Halkevi reislerile gazetec~ ve teknik ve tedris usullerini Öğret-
l' cız1 Yazan h · t b 1 e1· muharrirlerden mürekkep kafıle ·l mek üzere açılan kursun bittiğini 
~ mu arrı~e. em. e .. ı- ler memleketin muhtelif köşeleri- vazmıştık. 
- · Onların hepsının bır 6Un- ne dağılarak istiklal Ye inkılab • Bu kursa d;evam eden öğret • 
d, '-1atını •öz önüne alırsanız hiç mevzuları etrafında konferanslar menler kendi mmtakalarmdaki 
,.~fen.bel hükmünü veremezıi • vereceklerdir. Hatipler Cumuri • kursa devam etmemi5 olarak öğ · 
iz. Y cuınnı yazar, yazmak için yet Halk partisi umumi idare he- retınenlere açılacak yeni kurslar-

w.,.,., rrtealekeln•larınelan bn11ka~ yetince seçilmiştir. . da yazr tedrisatı hakkında izahat 
-:r ~ B h t f 1 l vereceklerdir. okıir F it t r·· L- b l- u usus a vazı e a mış o an-

1ttlf fİir 
1

.'. a ~ .ur::rre ~.ı lar bir kaç gi.ine kadar derhal kon · Bu kurslar bu haftadan itiba · 
'h 1.~ ' • • urkçe bır ~ıka:e· Tur~- ferans muhitlerine hareket ede : ren her mmtakada başhyacaktır. 
.,.,_~ fılııır malraleaı, Turkçe bır ceklerdir. Bu arada Istanbul Partı Burada gösterilecek dersler ay 
---1111n okumcu. Onun i~inde mü- reisi ve Sevhan saylavı Bay Hflmi sonuna kadar sürecektir. 
...._,İ)'en wözlerini kapayan, ga- konferans;m Edirnede verecektir. Kültür direktörü geliyor 
:•. ~ltınlarını, ltita~ aahifeleri· Şehrimizin kültür işleri hak . 

Milli emlakin 
kıymetleri 

Topkapı sarayına bugün 
kıymet takdir ediliyor 

Finans Bakanlığı memleketin 
her tarafındaki milli emlaka ait 
değer ktymetini bugünkü şeraite 
göre tesbit etmek istediğinden bu
nun icin muhtelif vilayetlerde bi
rer teşekkül meydana getirilmiş • 
tir. Şehrimizde de ulusal mallar 
idaresi bir heyet teşkil etmiştir. 
Heyet yaptı~rı tetkikler neticesin
de arkioloii miizesi, Bağdat köş · 
kü ve ÇinÜi köşk ile Askeri mi.i -
zeye kıymet koymuştur. Bugün de 
Topknoı saray ve müzesine kıy -
met takdir edilecektir . 

Bu ak~am "Hülleci,, nin 
son temsili 

fizlıyen bir el vardır. Bu elin Pastatar hangi imali.tha- kmda Kültür Bakanlığına izahat 
"'Ai6• · b b ·a Romancı ve pi,ves muharriri .._, •. llleaip ir mırıltt ile Jaima neleree yapıla iJecek vennek üzere Ankaraya gı en 
-..ııeınr: kültür direktörü Bay Tevfiğin bu- Reşat Nuri tarafından Halk" ~ • 

" Bir çok yiyecek maddeleri hak- .. A k d h · · d.. yatrolan için yazı.lmış. olan Hul-
..._ -BW/e okunmaya eleğer e- kınd"" bı"rer talimatname hazırla - gun n ara an şe rımıze on • leci,, piyesi, Şehır Tıyatrosunda 
,_.,. 10/ıı 0 mesi beklenmektedir. 

M tur!,. mış olan belediye, son günlerde Yabancr ve azlık okulları için bu akşam son defa olarak sahneye 
,ı_ • ahanirlerin, kendilerini mu· pastalaıın hiç bir kontrola tabi yaprlaiak oku ı talimatnamelerini konacaktır. 
~,sananların, münekhiellerin olmadığım görerek bunlar hakkın hazırlanmasma devam edilmek . Bu münasebetle san'atkfir tem· 
-.111delti bu adam kimelir? da da bir talimatname çıkarmıya tedir. sile Naşit de iştirak edecek ve 

B ti karar venniştir. B ·· b" k k 11 d ıs· pek "Bir perrle,, isimli bir komedi de u a am ntıııl olmuf ela in _ h ugun ır ço · o u ar a • 
-..,.,. Bavat nastalann bil ~a ço • tt\rlerin başkanhg"'ı altında toplan. oymyacaktır. 

n ruhu üıtüne bağda§ kur- cuk midelerinde yaptığı tahriba- t- k 
""'tlıır? tı go··z o··nu'"nde bulunduran beledi· tılar yapılacaktır. Sonuç bu ayın Hukuk ilmini yayma u-

C on hesine kadar belli olacaktır. b. . '-~- Özleri renge, kulalrları ıeıc ye pasta, çörek ve bisküvileri~ üNlVERSlTE DERSLERi _ rumunun 1r teşebbiısü 
;"11 h-.Jlan bu aelam bir bakım- ne gibi imalathanelerde ve ne gı- tJnı"versı"tede ı"kincı· Su .. mester ders ·· h k k "'' ı ı b"l · · t Haber aldığımıza gore, u u · .,. wöbelıli, vn;;lı enıeli bir an- bi şartlar a yapı a 1 ecezıru es • lerine yarından itibaren başlana- ··1 k k 
'11rcfa ,,,_ e- bit edecektir. ilmini yayma kurumu yu {Se ~e 

r. caktrr. tep talebesi arasında .. me~enıy~, 
Eline kal • al el Kızılay fakirlere kömür Süınester münasebetile Anado- ceza ve idare hukuku uzerıne bır 

L • • emı an a amın ru- }uya ve Ul1·1dağa spor yapmak . 
•"lftGQi na k · ı · l d "" t .. müsabaka açmıya karar vermış -

insanlara 
kanının 

hayvan 
nakli 

Sovyetlerin Moıkoııa. Lenin • 
grad, Rostov - na - Donu ve 
Ukrayna Hematolojik ve kan 
nakletme enstitüleri bi• çok has · 
talıklarda insanlara hayvan kanı
nın naklini tatbik etmekteelirler. 

Moıkova Enstitüsü ·- Karha) 
malaallar romatizmast sepsiz 
muh!elil §ekillerde ııe müzmin 
lakrüddem vakalarınel!J haıtalara 
keçi kanı nakletmekte:ltr. 

Kan nakli günde b{'ıer clela 3 
ıantimetre mikabınelan bAflıya -
rak 8 santimetre mikcibına kadar 
yapılır. 

Bu tedavi tarzı, bir taraftan 
haıtanın vücudunela kan yapılma
sına yardım eder, diğer taraftan 
betlencle hastalığa karfr mukave· 
met elerecesini arttırır. Karha • 
ların kapanmcuına ve :ıtihap ele
virlerinin heıilmesine t'!ıir ~eler. 

Hayvan kanının ha.talar üze
rine yaptığı mihaniki fPıirin eıa
ıı, hasta bedeninde haııl olan 
genel u.timmung'tadır. Bu ha
eliae yalnız kan naklinden değil, 
hastanın kanının da k11men imha 
eelilmesinelen ileri gelir ve teb -
nembrement takıim hcuılatı Ja 
haata vücut/ünün aktivatörleri o
lup esaa hastalığına lıar§I müca -
Jele etmesine yardım eelerler. 

Bu yolda bir ıiıtem tlahilinele 
tatbik eelilen tecrübeler, bu yeni 
teelavi tarı;ının haıtanelerele da -
hili, cilt, cerrahi v. '· haatalık
lar i~in geni§ tatbikat sah::ıaı bu
labileceğini göıtermeltteelir " B e anazma fÖY e 1' er: agı ıyor üzere J!Ôen talebeler bu akşama tir. Talebelere ve yüksek tahsil 

~ ~memlekette atlam ye- Kızılay cemiyeti Eminönü ka- kadar dönmüş bulunac'aklardır. mezunlarına mevzular verilecek,----------------
• rnaat .. na olarak bir ben ızası fakir ve yardıma. muhtaç o- bir müddlet sonra bunların cevap- [ 

;arı~/ Bir "de, a tiyle gelip lanlara on bin kilo kömiir dağıt. T ·man tarı·fesı· lan toplanacaktır. Bunun için ls- Ki.SA H A~L~ -~ 
eçnaır f ol.tınlar.,, mağa karar vermiş ve bu kbömlü . ı:; tanbul Unı'versı"tesı· rekto"'rlu"gu'""'ne b · kı d ğrt l "' • DUnyatun en bUyük milli panayır-

l CÜtdır ettiği; aranra mıara - riin ır smı a 1 maga aş an- ' ve Ankara Hukuk fakültesi de • tarından biri olan İngiltere sanayi pa • 

,;ın~ '!'ırıldanJıfı inaanlar, cüm- mış~~· kömürler, Beyazıt, Kumka- Şirketi Hayriye bilet kanlrğına İstanbul siyasal bilgi • nayın ıs şubatta biri Londrada diğeri 
ertnı telıır l d " ki l öl" •• d ·· '"k u··cretletİ de konuşulacak ler okulu direktörlüğüne bu i.iç Binningham'da olmak üzere iki cube l d ar a ıgı mse er u- pr, Alem ar ve Kuçu pazar na • hukuk sahasına ait muhtelif mev- s 

er ir. h" 1 · ta f d d ... t } t..+- halinde açılacak ve 28 şubatta kapa • 
ıye erı ra m an agı 1 maA1.a - Liman tarife komisyonu bugün zuların harzırlamp gönderilmeoi nacaktır. ~· Her eli kalem tutan adam ken· dır. Kömür verilecek muhtaç aile. toı>lanarak .altı aylık liman tarife- ı"cı'n kuııı111 müracaat etmis.,tir. 

ıııın: d b l t b"t d"l kte kendı" * Irak hükumeti gümrük tarifesinde 
:·

1 e e iyatın, •anat, liki.r i•leri- er es ı e 1 me ~ sonra - sini tcsbit edecektir. Bu seferki a·0··nderilccek eserler bir J0 Üli ma-
,.._ -s l · t k'l k""m·· ~·erı"lnıek bazı degwiıtikliklcr yap:nıı. bu de"işik • .• .,.. naerlııezi sikleti ıayar. erme 0 uzar 1 0 0 ur • tarif c '1aınlırken, bilhassa, acan • rifetile tetkik ettirilecek ve kaza- :r 6 

., tedir. "L· 'd . .l;.,. • 1. .. tikler Türkofis tarafından alal:alılar.a ,_ ~endincien bn~•kaları, aynı· yn•- talarla ıman ı aresı arasml.UC1 nanlarm her birine ellı<::er ıra mu- . 
"G ~ -.,. 

1 
d ... "" bildirilmıştir. 

l • G)tni neıle menı·up olan ı"nıan· ı Ci 1 1 Qld nler vakit vakit bazı ihtilaflar ogu · kafat verilecektir. • 1 t "h t h 1 car e en er, e ran maddelerin sadeleştirilmesi ıpanyaya yumur a 1 raca ı aı •· 
ı,.,1;1lf:u bir taba olarak mana- göz önünde bulundurulacaktır. Şoför~erin istedikleri mış ve ilk olarak ııoo sandık yumurta 

Finans Bakanı gitti Diğer taraftan bugünkü toplantı. gönderilmiştir. 
Brı bir nevi pıihopa~lıktır Bir kaç gündenberi ş~hrim~zde da Şirketihayriye vapur biletleri- Şoförler Halk Partü:üne ba~ vu· "' 1stanbu1 telefon §irketinin abone • 
Bir fHıfk b k d · bulunarak Finans daırelerınde nin iicret miktarı da tesbit edile • rarak dertlerini anlatmışlardı. lerinden tahsil ettiği fazla mükaleme 

f'ttitd/a a a ım an gurur tetkikler yapan Finans Bakam cektir. Haber aldrığmnza göre Parti baş- ücretlerinden rcsmt daire ve müessese-
İf bir korkunun tortuauelur. Fuat Ağralı dün akşam Ankara. kanı Bay Hilmi, şoförlerin bu di · Jere ait olanlarının da iıtanbul beledi • 

fi IC.orku münevverlerin kalcuın- ya hareket etmiştir. . Polia hab•rlerl. leklerini dinlemiş ve haklı buldu- yesine devri hakkında bir kanun proje-
::.,."İr .ehram gibi elikilen "Avru- "' Bir kaç gün evvel şehrıınze ğu istekler üzerinde teşebbüslere si hazrrlanmaktadır. 

1
" Iİ•fiinlüğü,, likrielir. gelerek buradan Ankaraya geçe~ ÜfürükcÜnÜn muskası! girişmiştir. l"' • Memleketimizde mevcut hava te • 

"-utııpa he c1· Osmanlı bankası Paris mcrkezı Şoförlerin i5tedikleri, . P a.rn şekküllcrinin birleştirilmeıi ve bir u • 
,.,,. d r §ey ır. Avrupa - d" kt"" ·· Bell diin Ankaradan Zeynep admcla bir üfürükçü resimlerinin indirilmesi, resmin mum direktörlük halinde idaresi ka -

lftnJa h k'"t··e1·· tel ıre onı e · - 1 · k · ·· l Ql 41 er fey 0 u ur. e- gelmiş ve akşam üstü konvansı - kadım Sultan adlı bir kadına mus- motör erın ·uvvetıne gore anma- rarlaşmı~tır. Bu maksatla alakalı dair~ 
8lt1 Avrııpaelır. yonclle hareket etmiştir. ka ( !) yazarken yakalanmıştır. ması, eski otomobillerden daha terin murahhaslarından mürekkep bir 

Bu, Jları kolo ü · k l 'l 1-"-"'"'"nı"""'--'"-1"''"--"'"'- VAGONDAN DÜSTO - Sir. az resim al•mrası. adam başına komisyon Ankarada çalışmalara batla • 
ti,. -.!? n errn, o onı e- elirilmiı bir famarelır. kecı· sı"ı11rıı1dt"1'fer vaf!o~n1arrnda "a· otobüsler a ibi .Yolcu taşımağa mii-ftll ... "nevverlerine haı olan za. R . da edebiyattan .. "' .... ): ~ mış bulunmaktadır . 
.,_ıır, tlan birielir. Metropolün elu- el b ehımıeln b~l?~'" r·· k edebı·ya- h~an Salih oğlu Celal, vagonun ~aadc edilmes ve seyyah taşıynn * Akay idaresi pek ziyade eakidik!erl 
_, Grı h _, a a ıe e ı ınz. ur kapısmr açarken başına düşen de- otomobillerin bir nizam altına a · için Büyükada. Yakacık. thsan ve Fe • 

Qf'tcaıw ~ e~"i ırrlıncla taıımaya tını bizden ziyaele elf.fartlakiler,. mirle yaralanmış, hastahaneye lınmasıdır. nerbahçe vapurlannı satılığa çıkarmış· 
Jtol.u_ ona münevveri, Metro - b l ·· ·· l anlıyor kaldırılmıştır. Şoförler, plaka resmi indiril · tır. Siparic edilen yeni vapurlar geld'k-
L..""' likir ve ıanat üıtünlüg"'ü ya ancı ar goruyor ar; Al • KÖMÜR ÇARPMASI - Ka - mediği takcl..rirde otomobi1ciliğin sE ğd t H ı ı da 
~_,.,_,., el el lar. Ruıçaya, Franırzcaya, man- dk . B d dd d b" ten sonra a a ve a ep vapur arı 
1tcw ı.~ a •a ece ıec e eder. Fa- caya ve Balkan elillerine çeıJrilen ı öyimde, ağ at ca esin e ı- mahvolaca~nı sö_vlemektedir. satılacaktır . 
.,_ VlZ bu müıtakil yurelcla ne - r·· k l . el • na müteahhidi Bay Kamilin ya - ==-==================== $Eski liman şirketi tasfiye heyeti bu 

-.. lilrir iatikl'T • k ur eıer en var ır. pısmda çalışan Nevşehirli Süley • cesinde Nivazinin esrar ve eroin hafta içerisinde bir gün toplanarak tir· 
fh.b_ -.. a ını. azanml§ Muharrirlerin eaerleri vaban • ınan, kömür çarpmasından zehir- hastası oldu~. an}ı:ı<::ılm1Qtır. · ı· --.... .. ..,.,er l " - -< ""i kete ait tasfiye İ§lerini yeniden ınce ı· 

e ra.t ge emıyoruz. cı mu""nekkı'tlerce elı"LLafe lavık lenmiş, Zeynep Kamil hastahane- YARALANAN ÇOCUK - Sri 

,...,aa korkunun, bu gururun ifa
•- fek bir cümle ile elmlaklarda .,ttr: 

•• 
- Bizde eıeryoktur !,, 

• • * 
~ollı lbrahimin Mo•kovaela 
l"r;,4 iillıuna açılan tabloları 
~ 8cln~ı laakkınela huelud ha- ı 
~b • ciddi •Özler aö~lenmeıine 
if a./to °fdu. Yalnız Jurnal elö 
~ ~~ 11 da değil, Alman gazete -
~ • .,. "-'J• tl.lt19 C111111 •anat atlamlannın 
~.,. ~eri oarelır. Bu ten
' 'llrk aanahnın yüzünü a · 
CWı,._ ~bir lıalcledir. Ve Türk san-

•• , 1114 ... 
Qr edenlerin auratına in-

llflllfl "' yecek ve satılan liman ham hakkında 
bulunur, ıevilir, fakat üç aelam sine kaldırılmıştır. keciye gelmekte olan G35 numara- bir karar verecektir. 
bundan haberelar değildir: . Üsküdarda lcadiye maha~le -' lı vatman Alinin idaresindeki 156 "'Belediye tarafından Cubukluda yap-

h . sınde otur:m 27 v::ı.şlarmd::ı. Nıva • numaralr tramvay TO'zkoparan - tırılan gaz tankları, içinde bulundu,,u • 
mu arrır, zi, evvelki al<~am 'iskele civarından ôan geçerken 11 yaşında Sahura· Muharrir, kenelini 

sanan, münekkit! 
Satiri l!rtem 

Yazısız Hikdqe : 

-:. muz ayın yirmisinde tamamlanmış ola· 
1 bindiği araba ile evine giderken <lında bir çocuğa çarparak yara · caktır. 
f ölmüs.tür. Yapılan tahkikat neti - lamıştır. ... ·

1 
·d 

1 •· Sovyet Rusya ı e yenı en yapı an 
ticaret anlaşmasının bilhassa tiftik ya• 
pağı ve zeytin ihracatımıza fayda!>ı do
kunacağı zannedilmektedir. 

Gümüş mecidiyeler 
Mal sandıklarınca vergi borç • 

lnrm:ı karşılık olmak üzere alman 
gümüş meskükat ve mecidiyelere 
ait mühlet bitmiştir. Cumhuriyet 
Merkez bankasınca toplahlan ve 
Osm:ınlı hükurı1<"ti tarafından bns 
tırılan bu meskükat artık ı,rc<'nr 
akçe olarak kullamlamıyacnktrt. 
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mill!!JCK~-Mjz D-flia ilansız az satarsın, 
iyi bir ilan sana ko
layhkla her şeyi her 

Nasıl f 
Bize sorf ... AKIT-= 

PROPAGANDA-.:: ive dlşea yıldlrı• J Adanada bu yıl Klevland 
pamuğu ekilecek 

..................... +== 

Adanada bir küçük kız yıldırım 
yüzünden feci şekilde öldü 

yerde sattırır 1 Adana, 2 .(A.A) - Bu yıl 

Adana ovuımn büyük bir ku -
mma Klevland pamufu ekilecek
tir. Bunun için timdiden tedbir-ı------------mll!~-----------
ler alınmıtbr. Ekim sahası, Ada- Kartal iki haydut tasla 

Adana, - Evvelki rece teh-( 
rimizde çok acıkh ve yürekler ıız 
latıcı bir yıldırım çarpmaıı hadi 
seai olmut ve on üç yatlarında bir 
okul öğreniciıi kız çocuğu ölmüt· 
tür. Bu feci badiıe töyle olmut 
tur: 

Menııerli uramında oturan 
merkez lokantası atçısı Muıtaf a -
mn eti Vasfiye, saat on dokuzda 
ziyarette bulunmak üzere yanı . 
na on üç yqlanndaki kızı Mür -
tide ile dijer iki çocuğunu ala 
rak biraz ötede fotografçı Şf'vki

nin oturmakta olduğu 48 . 50 nu
maralı eve gidiyor. Bunlar Şev
kinin eti ve diğer misafir bir ka
dınla turadan buradan konutma
la bqlıyorlar. Aradan bir za
man ıeçiyor. Hafif surette ya
lan yafnıur saat 7,40 da tiddeti
Dİ artırıyor ve bardaktan botanır
cuma yaimafa bqlıyor ve bu 
sırada tlıntekler çakıyor ve bir 
yıldırım ıöğü yararak müdhit 
bir ıürültü ile bunlann oturduk
tan odaya dütüyor. 

Y ddırmı, Mürtidenin oturduiu 
aedirin bq ucundaki dolabm du
varına aürtünmüt ve dolabın 

içinde bulunan madeni kahve de 
iirmenine çarpmıı ve delirmenin 
tazyiki ile dolap kapağı parçalan
mıt ve kapağın ucu zavallı 'knca
iızm befme büyük bir hızla çarp
mıı, bu yavru ile kardeti bitkin 
bir halde yere dilferek bayılm11-
lardır. 

Yıldırımın tidetini<;n misafir nanm timalinden geçen demiryo- kaymakamJı.X.. 
kadıncağızın kolu tutulmut ve o- )undan itibaren cenu!,a denize 5• (Ü•ıyanı 1 · 
dada bulunan limba ıüınnüt, içe- kadar uzanan 50 kilometrelik bir Haber aldığımıza göre Bursa Saat dokuz buçukta, 
riıini boğucu ve bunaltrcı bir ıaz kısmıdır. Dün ovanm bir kıs _ emniyet müdürü B. Salahattin batlamıt bulunduiundan, 
kokuıu kaplamııtır. mında bulunan 119 k~yün mü - Aslan Korkut Kartal kaymakam· sinemasının önü bombot si 

Y ld d d 1 k 
lığına tayin edilmiştir. B. Salahat- iç salonda bir ik1• bademe 

ı ırım uvarı e ere evin meuillerinin ittirakile Halkevin - tin mülkiyeden mezun değerli bir 
kartısındaki elektrik 'imbatına de bir toplantı yapıldı. Bu top- gençtir. Bursada büyük muvaffa- lik yapıyor, gitedeki Ba,.a 
çarpmıf, bütün limbalsr, bu me- lantıda bilhua tohum tevzii itle- kiyetler gösteren B. Salahattine de günlük huılabnı sayıyord 
yanda o çevrede bulunan evlerin ri ve tohumun kantar.ık dejene- yeni vazifesinde de muvaffak ol- Bir aralık ritenin önÜll 
ve Hacıbayram po!is karakolu _ re olmaması için alınacak tedbir- masmr temenni ediyoruz. yabancının belircliiini 
nun ıigortalan yanmıt ve limba- ler konutuldu. 1Cararlattınldr. Antakya ve havalisi Luti: 
lar ıönmüttür. Türkleri yardım birliğinde - Sinema batl"dı, artık 

Ağlama ve baiırtı üzerine u- Çalışmıga başlıyan satmıyoruz, demiıtir. 
ram halkı kapının önünde biriki- ... •1,~ t 

1
• l • Antakya, Iskenderun ve hav~ Fakat yabancı, elindeki 

yor ve hadisenin mahiy~ini anla- umumı oı u.ge mec ıs erı lisi Türkleri yardnn birliği dün yı göıtererek bozdurmak ric 
mak iıtiyor. Karakoldan komiser Bolu, 2 (AA.) - Vilayet umu- saat lO da Halkevinde toplanmış- da bulunmuı. Bayan Luti 

tır. Toplantıyı fahri reis Bay Tay-
ve polisler yet.İfiyor. Bir taraf _ mi meclisi dün çalıflll&l&nna bat- fur açmış reis Bay Nihat idare et. teklifi memnuniyetle kartda' 
tan ilk tedbirler almakla beraber lamrftır. Vilayetin meclise ver- miştir. Dünkü toplantıda eski ida. elini uzatıp parayı almak i .d 

diğer taraftan da doktora haber dili bütçede 100 bin liralık bir a- re heyetinin raporu okunmuş ve itte tam bu sırada arkuındall ., 
veriliyor. çık vardır. ~azı yeni kararlar verilerek yeni kuvvetli kol boğazından ~ 

Uray ı._ .. hekimi Nizamettin Gümüthane, 2 (A.A. - Vill- ıdare heyeti seçilmiştir. Verilen ve aert parmaklar gittikçe~ 
~ kararlar arasında bir yurt açmak • ,) 

hemen yetitiyor, lizmı crelen bu··. yetimiz 0 enel kurumu dün ilbavrn "d t t . t . . tini artırarak kendisini IİfeDlll 
• • J • ve van a emın e mek ıçın bir .., 

tün fenni tedbirleri yapryona da bir söylevi ile açılmıı ve encü - piyango tertib etmek vard!r. tına doğru çekmittir. Bu, o...,., 
23 nisan ilk okulunun çalıtkan menler eeçimi yapıldıktan sonra Yeni idare heyetine doktor Ve- dar ani olmuttur ki Luti ney~ 
ve sevimli öfreniciai Mürtideyi ıeçen yılda yapılan itlere ald di, genel sekreterliğe Abdurrah . radığını anlayamamıt ve 
kurtarmak bir türlü mümkün ola bütçe izahnameai okunmuttur. Bu man Mürsel, veznedarlığa Hülfısi bile çıkaramamıttır. 
mıyor. vesile ile Atatürke ve devlet bü- ve üyeliklere Cemil ve Raif seçiı Meçhul adaı:ı bir eli ile ~ 

mişlerdir. k amak d li • Yıldırım kurbanı Mürtidenin yüklerine saygı ve sevıi telaraf- ağzım ap ta, iier e 
cesedi dün çiçeklerle süalü bir lan ıHnderilmittir. Dilsizler cemiyeti de ıiıenin ka1&11nı açarak pad 
tabuta komnut, akrabalarımn ve Menin, 2 (AA)" _ Viliyet An karada bulunacak ları çıkarıp ıitenin önünde d-" 
uram halkının göz yqı arumda umumi mecliai dün ilbaym bir ve para bozdurmak istiye~ 

1 
Dün Dilsizler cemiyeti idare rikine uzatmaktadır. Fabt 

yeni mezar ıia götürülerek gö - söylevi ile açıldı. Mecliae veri- heyeti, yaptığı bir toplantıda An· _it 
mülmüttür. len yeni yıl bütçesine ıöre, ıelir karada bir merkez kurmıya karar açılıp par•lar bir elden bir .,,, 

Yıldınmm dütmesi eenumda ve sider altı yüz dört bin küsur vermiştir. Toplantı, birlik başkanı giderken Bayan Lutinin ,.:.r~ 
L--•-- n-v C!::t-- ~.m. •.·v-•ı"n • •-··ia u.:r.....·-- a...1--~..... M.ta&mia .lilw.....,. lira ola...- denld4.ail- ;th. ~ .Qılto,.,. --.--. aurn - .,_...Ti ..... ··~ --
iu ile kolu tutulan kadına dok - ze çarpan rakamlar arömda M~- de yapılmış, Ankarada merkez ıevincinden olacak, elini bit .,. 
tor tarafından fenni tedbirler ya. sinde yapılacak Halkevi binuma açma dileği kabul edilmiştir. gevıebniı ve bu &na kadar kot -

Bay Süleyman Sım dilsizlerin kudan ve nefeuizlikten bunal~ 
pılmıttır. Bunlann sıhhatleri yardım olmak üzere 12 bin lira: bütün dileklerini yerine getirmek .,.,. 
iyidir. hastane pavyonu ile yeni mektep için Ankaradaki umumi merkez • Luti bu f rraatı kaçırmayarak 

binaamm ikmali için de kırk bin de çalrşacaktır. lstanbuldaki te • tün hızı ile bağırmıftır: 
künır liralık tahaisat vardır. şekkül, umumi merke-.zin bir şu • - imdat... Kotun.. BoiUY°"' 

Sumwı, 2 (A.A.) _ Umumi nesi olarak kalacaktır. lar.. Paralan aldılar! .. 
meclis dün ilbayın bqkanbimda Karadenizliler cemiyeti Saray sinemasının önü pek tfll 
acdmn. ve encümenler wil--11- m ,_, lises" d ha olduğundan ilk sealeri ~ 

Kıskançlık yüzünden 
Adanada hamal ibrahim eski karısını 

sustalı bıçakla vurdu 
Adana, - Şehrimizde ku • l te yakalanmıı ve hakkında tutu

kançbk yüzünden ıene bir cina- lan inceleme kiiıclı tle birlikte 
yet olmut, ve Kilisli Akıl oğlu lb- ~umhuriyet ıenel savamanlıiına 
rahim adında birisi, kendisile bir verilmit ve birinci istintak hakim
likte yqamak istem.iyen metresi liiinde sorguya çekilerek katle te
Ramazan kızı Feri deyi tu1tah bi- ıebbüa suçu ile tevkif edilmittir. 
çakJa aol koltuiu altmdan sağ Yaralı Feride de te~avi edil
memesi üzerinden, sol kalçasın-- mek üzere memleket baataneaine 
dan ve sol dizinden olmak üze- yabnlmıttır. 

re dört yerinden alır surette ya
ralamıftır. • 

Bu hadise ıudur: 
Kilisli Akıl oflu lbpahi-, ha

mallık yaparak ıeçinmektedir. 
Bundan mr müddet önce Feride 
Ue birletmit ve fakat arada ıe
Pımizlik yüzünden aynlmıılar
dır. 

Geçen tün lbrahim, Feride
DİD oturmakta olduiu eYe giderek 
telaar birletmeyi tekl~f etmittir. 
Kadm ba teklifi reddetmit, bunun 
berine lbrahim epeyi tözler aöy
lemiftir. 

Kar kayalarında kar 
kalmadı 

Trabzon, (Özel) - Bu sene
ki kıım yazdan farkı olmıyarak 
her ıün açık bir bava içinde de
vam edip gitmeainden dolayı kar
lıktaki kar kuyulannda kar kaJ. 
mamıftır. 

Bazı hasta sahipleri vapurlar
dan buz ve hastaneden mümkün 
olduğu kadar az miktarda kar 
almak suretile ihtiyaçlannı tat • 
min edebiliyorlar. 

Samsunda fakir 
çoçuklara öğle qemeği 

Samsun, 2 (A.A.) - Kızılay, 
mekteplerdeki fakir ÇOC\lklara öi
le .,emeli yedirmektedir. 

Halkevi salonunda 7.f'hirli gaz

~ ·:s ~ ana ı rau.ıon ın en mezun d ıak 
çalıımala bqlamıftır. Bir yıl i- gençler, dün sabah Halkevinde uymamıt, faka~. b~ydud taa ,; 
çinde kültür itlerine 197 .bin, na- eski "Trabzon lisesinden yetişen - lan korkdukları ıçın sa~ 
fiaya 79 bin, sallık itlerine 57 ler cemiyeti,, ni yeniden ihya et. davranarak kapıdan fırlamııl~ 
bin, tarıma 7500, muhtelif ve miif. mek mevzuu üzerinde bir toplan- Bu sırada Bayan Luti bal•r-" 
terek itlere 76 bin lira sarfedil - tı .yapm_ışlar .Ye ~azı kararlar veı: ta devam etmiı ve temizlik ,-_.i 
-:...:... mışlerdir. Dun~ ~plantıda y~nı pan hademeler vaziyeti anlay.,... 
~.. kurulacak cemıyetın "Karadenız- ka 1 • 

Yeni teklif edilen htitçede kül liler,, adı altında kurulması ve çan ann arkaıından kofdl'll 

ba d lık il k 1 Trabzon, Giresun, Ordu liselerin- lardrr. 
tür, ym ır , ve sa ı it erine den "lkanlar talebeleri ayni "atı Saray sinemasından aldıi~--
daha fazla tahsisat aynlmaktadır. :r .,. altında toplamak temennisi ileri malUınata göre, Amerikan 

Adana, 2 "(AA.) - Viliyet sürülmüş ve bu fikir h. azır bulu · bınızlık, daha dogwruıu baydud 
mecliainin dünkü toplantumda 1 ta f dla 1 karş · ·-" nan ar ra m n sevınç e . ı ~ luk yapmak istiyenlerc!en biı'İP-""" 
Adana köylerinden otuzunun adı lanmıştır. Yalnız bu yenı cemıyetı d K 'd B d PetrO -
deiittirilerek bunlara Türkçe a"d· kurabilmek için Giresun ve Ordu a 

1 
oço ur. . ~ a _ ~ 

liselerinden mezun talebelerin de arad putahanesının onuncle, el-
lar verilmiftir. bulunaca~ bir toplantı yapmak Iü kadqı da Melek ainemuı ~-. 

Şarki Karahiaar, 2 ·cA.A.>. - 61 
1'14 zumu ileri sürülmüş ve böyle bir ğında yakalanmıılardır. Bey08~ 

Dün tehir mecliai toplanarak ima ~plantı ygpmağa karar verilm* sokaklarında 'bu kotutma ye ~ 
vade ile belediyeler banlrumdan tir. nıma polis tarafmdan c1uyu1dtllf 
alman 1500 liralık ödüncün 936 için ite polis el koymuı ve bu iki 
yılı içinde ödenmeai için ba mik- İstanbul ltltdİQ\'Sİ damı tutmu1tı;.,. 
tarda tahaisab fevkaladeyi kabul .$121.irTı·gaİl'DSU Bu akşam saat Yapılan heaapta kuadao 1 .. ~~~ ~ 
ebnııtir. ı 111111111111111 Son defa lira alındığı anlaşılmıt İle d• 

F eailı kararı veren paranın ancak 135 lirası balo'. 

111111 

bilmiıtir. 
muallim birlikleri 

111 

HOLLECI Koço, on bet gün anc:e ıı-: 
Bursa, 2 (A.A) - Buna Gem- YI soyma~ı dUsündüklen~·11i Yazan: 

lik, lneıöl öiretJDenlikleri birlik- 1111 1 günlerdenl:eri fm~t kol 
)eri buıüne kadar yahuz yardım ___ ll_ll ____ R_e_şa_t_N_un_· olduklarını söylemiıtir. 
esasına dayanan kurumlanmn du- Fransız 

1
;,,atro'u __________ _/_ • 

rumunu inceliyerek ve Halkevleri Deniz ı; idman qurduntlr: 
örjütlerinde iı aldıklannı öne ko- HALK OPERE1' kuruluş qıldönünıii • ..il 
yarak kendi kendilerini feahe ka- D D~ 
rar vermiılerdir. Bu birlikler Bu·'-·- uı enizli, 

2 
(A.A.) - ._.. 

_,..... idman yurdu kuruluıumm t5~ 
bütün topluluk ve varlıkları ile 20,30 da 1 d ci yı önümü dün alqalll _ ~ 
Halkevine kablmıılardır. Dost Yunaniatanu evinde t5renle Jrutlulamnif• 191". 

Feride lbrahime, eier evin 
iSnünclen gitmiyecek ve tecavüz 
lerine devam edecek oluna poli
se haber vereceiini söylemittir. 
lbrahimin devam ettiğ&11i gören 
Feride hazırlanmıt ve karakofa 
ıitmek istemit ve bunnn üzerine 
lhrahim Mlltalı lnçağmı çekerek 
kadmı d&t yerinden yaralıyarak 
kanlar içerisinde yere sermittir. 

lardan korumna çarelerine dair ------------• Kıymetli Artiatlcrı lllıllıliiilı_..ıailı!Uıll lantı samimi bir bava içlad• 
Zoso Dalmu ve Kofinyotiain ifdrakilc mittir. Gençlik bu vesile ile r.r! 

Hamal lbrahim biçUla birlik-

konferamlar veri1mele bqlan -
mqtır. Salonda toplanan kala -
balık dinleyicilerden bofka park 

ve Subap meyclanlanna konan 
hoparl8rlerle de halk bu kODfe -
r&n1lan dinlemektedir. 

ÇARDAŞ FURSTIN run inkipfı çareleri üerİJlct-~ 
Yann akpm Kadıköy Hale tiyatroaunda nup11alar yapmlfbr. 
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~~·~·===s====P====o=======ıı======·=·===·===- Kırkından Sonra 
F enerbahçe Beşiktaşı 

bir golle gendi 
~ i~.zanı Teneşir Paklar l Son maçı (Atalar 8ÖZÜ ) 

l Yazan : Sermet Muhtar Alus 
- f bulamıyan bir adam, bir 
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Pttaç .güzel ve heyecanlı oldu. iki 
taraf ta fırsatlar ka(ırdılar 

malı.adını ıöyle anlath: s . 
-~irb~k•örüm. Siztlen_bir aatine baktı ve gu••rledı• 

memunyet nca etmqe gelılım. 
- Ya, bok.ör mü•ünü:z? Çok 

memnun oltlum. Son maçınızı Müdürüm tabanı yağla, şu takkede 
kiminle yaphnız? •k b J J 

- Bana memuriyet vermek 1 İ 3C3 1 yanaŞOOr, yetişe İm 
istemiyen bir müdürle! 

Bir Balgar fıkrası 
Hazreti l.a havariyonundan 

Sen-Piyer ile geziyordu. Genç bir 
adam gördüler. Bu genç bir ar
mud ağacı altına yatmqtı. Ağzı· 

nı havaya doğru açmqtı. Ar -
mudlann olarak ağzına düfmen 
için bekliyordu. Yerinden kalkıp 
armudları koparacak katlar bir 
emek bile •arletmelı i•temiyoTdu. 
Sen-Piyer, Hazreti l•aya •orla: 

"- Bu gördüğümü genç ha
yatta ne İfe yarar?,, 

'Befildaılıltır salaaya plnyor Hcureti l•a bu .üale hiç cevap 

~ lıevenin en mühim :ma.. Şaban bir fırsat Kaçıidı. 16 mcı vermedi. Gene yürüdüler. Bir 
;_ ~ • Fenerbabçe karşılaş. dakikada top Beşiktaş müdafaa • miitltlet •onra bir tarla içind ~ ra
kaı; dün fevkalade denilecek bir smmeline dokundu. Hakem pen lqan üç dört kıza rad geldUer. 

ha.Irk önün~ oynandı. altı verdi. Beşiktaşlılar "hadise Bu kızların içintle bina var:lı ki 
bL aeF~er stadının dünkü m~ta çızgı· • ~-mda,, diye itiraz etiler. '1' Yil'ci k ~ ~ dört kifinin yapacafı ifi kentli 
ed re oru yaptığım tahmin Diğer taraftan Fenerliler penaltı· L--ına yapıvordu. 0 L-.J- L. .. ... 
ıe enler çoktu. Filhakika bu gü • YI çekecek oyuncu aradılar. Niha- uut " RUU... ~ .. ... 
d 1 stadda oturacak değil ayakta yet Yaşar güzel bir şiltle topu Be- vetli, 0 kadar çalqkantlı. Sen-
ıcauı::k maçı seyredecek yer bile şiktaş kalesine soktu. Piyer bu tlela Hazreti l•aya ıu 
ilin nuştı. Civardaki ağaçların, Bu gol Beşiktaşlılan ateşledi. mali •ortla: 
llı11m...t:1htalannm bile üstü dol • Fakat bu ateş sinirle karıştığı için "- Bu çok çalqkan ln-ı ~ 
~"u. Fener kalesinin sıkışmasına rağ • dört kifinin yapacağı ifi kentli ba-

.... Sahaya evvela • Beşiktaşlılar men sayı vermedi. Bu hız geçince 
;:~ Fenerliler çıktı. tki taraf da Fenerliler gene hücumlarına de - fUIG yapıyor, lalıat •en• bir kiti 
11~landı. Bununla beraber Fe • vam ettiler. 35 inci dakikada Nuri ücreti alıyor. Bu Jofru mudur?,, 
tu. ~~~!İ alkışlıyanlar daha çok topa eliy1e vurarak Beşiktaş aley. ff areti l.a bu siiale fU ceoabı 

• ~. gelip geçmiş olmasına hine ikinci bir penaltıya sebebi - oerJi: 
.@& ıki. tarafplelerinin önün· yet verdi. Fakat Yaşar bu sefer "- Bu görclüğünüz kız yalı 

aşş~t &ekiyorlar, maç bir türlü topu havadan atarak koca bir fır- • L. el Ii ıfı · d d d nJA. ııte onu oırç euıı rcut ıel-de rykaınıyordu. Bu maçı idare e- satı s ra ın ir i. Bun an sonra 
tı. ey ~emal Hallın hastalannuş. top daha çok ortada oynandı ve tlilimü •~adam al.t11:ak!, , 
ha enne hakem aranıyordu. Ni- maç bitti. S brl 
h Yet Ahmet Adem hakemliği ka· İki tarafın müdafaası gürlel oy- 8 D SODD 
Ul ederek sahaya çıktı. namış, takdirle karşılanmıştır. ihtiyar bir adam yaflı bir h-

BIRINCI DEVRE Raflara gelince; Fenerlilerin mu- clınla evlenecekti. HalılnnJa ma-
in Beşiktaş takımı şöyle kurul • vaffakiyeti karşısında Beşiktaş lumat alabilmelı için 1ıo,,.,,,ıann-
llştu: haf hattı sönük kalmıştır. Bu hat. 

SabJ.iehnıet Ali - Faruk, Nuri _ . ta yalnız Hüsnünün namütenahi tlan ihtiyar bir katlına müracaat 
h .ahattin, Hüsnü, Fuat - Ha • gayreti vaziyeti kurtarıyordu. Fe- ~ Otelıi bapm .arlayarak tle
"':ı, Hakkı, Muzaffer, Şeref, Eş.. ner mühacim hattı fevkalade bir tli ki: 

oyun çıkaramamıştır. Bununla be- - Çolı halim, çok •bırlı bir 
-ıe~rbahçe takımının kurulu· raber Beşiktaş mühacımlarına nis kadındır. Koccuım öldürmek irin 

\.T şöyleydi: beten daha büyük varlık göster · elli yıl bekleJi !. 
'hı' ~,ecdet - Yaşar, Fazıl - Ce- miştir. Beşiktaş mühacnnlan ara-
~ ~ Fikret - Niyazi, Şa • smda Hayatinin talihsizliği bütün ------------

, Ali Riza, Namık, Naci. hatta tesir etmiş gibiydi. Hakkı " Bilir misiniz? -.-.. 
!_ak Pbuenerbahçe Fikreti hafa ala . hastalığı neticesi durgun ve ağr · Dünkü Sayımızda aorduldanmız ve 
~iı-i~ hattı kuvvetlendirmişti. d'ı. Sol açık Eşref lüzumsuz çalım- cevaplan: 
ri"rı~ devrede de Fenerbahçe lar ve manevralarla top kaybedi -
taı~ karşı oynamak vaziyetinde yurdu. Muzaffer tempoya uyamı. t - "Can aıkıntıaı dünyaya ten
la.!"" Ve maç iki tarafın enerjik yordu. En muvaffakiyeUi çalışan bellikle beraber gelmittir.,, sözünü 
t;f ~eketlerile başladı. tki ta • Şerefti. kim söyledi? 
ı .. _ bırbirini muhtelif tarz:da zor. Umumi kanaatimiz şudur: Ff- - La Bruyire. 
~~ devam ediyor, heyecan nerbahçe hafif bir üstünlük gös . 2 - Mikroskop ne zaman kullanıl-
~~e artıyordu. Çünkü iki ta • termiş, fakat maçı bu üstünlüği1 mağa baılanmıştır? 
)or ~b. . ~ itibarile denk görünü- yüzünden değil daha çok öbür ta- - 1661 de. 
8..:.' • Irbınne ovununu kabul et • rafm şanssızlığı yüzünden kazan 3 - Romalılar evlerinde en çok 
~daYe çalışıyÔrdu. Fenerlilerin mıştır. hangi hayvanı beslerlerdi? 
~,~ha fazlaydı. Bu itibarla Dünkü maçı AhmetAdem çok - Konupnak öğretilmiı kuıtan. 
~War meşhur uzun pasli iyi dıenecek bir muvaffakiyetle 4 - Goethe Faust'u kaç yapnda 
)otlar tarzlarma bir türlü giremi • idare etmiştir. Fakat duyduğumu· bitirdi? 
llh..1~ , • Paslan kesiliyordu. Buna za göre maçtan sonra bir "aran - - 80 yqında. 
~bıl Fenerliler icabına göre ma !,, tehlike.sine uğramış ve o~ s - Sardanapal kimin eseridir? 
;ijiica': uzun paslar yapıyorlardı. mobille staddan götürülmüştür. - Resaun Delacroix 

' ele daha çok ortalarda ve Kendisine geçmiş olsun diyebili · YENi SORGULARIMIZ 
l'ordeıı tıBeşiktaş sahasında sürü- riz. Asabına hakim olamıyan s€· 
Jlkt.;~ k tehlikeyi dle gene Be • yircilere tavsiyemiz maçlara gel- t - Alimlere göre dünyada hayat 
~~kalesi atlattı. 18 inci daki· memeleridir. kaç ıene ıonra bitecek? 
~k~~net' kalesi zorlandı. 19 da DICER MAÇLARIN NETiCE • 2 - Çinliler nasıl "el aıkarlar,.? 
986 "'"C&Şldar ilk korneri yaptrlar. LERI 1 3 - Antiseptik ne zaman bulundu? 

hti ~~~.~kikada Be~iktaşlı Ha· Dün yapılan diğer maçlarda ., 4 
- X şuaları ilk bulunduğu za-

lcate ~o.qıun en mühim fırsatını boş Galatasaray Topkapıyı 4-1, Bey'' man nere.terde ve ~içi~ menedilmiıti? 
dı. li topu sokamamakla kaçır- koz Hilali 1-0, Karagümrük Fe- s - Hıpokrat kimdır ve ne zaman 

dı; bir de Muzaffer ağır davran- neryılmazı 3-1, Beylerbeyi Al . ·._Y.aıam-•1'.tı.r •• ? -------~ 
»'ener f~~ daha kaçırldı. 43 te tınorduyu 2-1, Doğanspor Süme· 
l>arcas sag ı~ı Havatiye nazire ya· ri 1-0 yenmişlerdir. 
etli. D ına bir gol irn 1\~mm yok DONKO KOŞU 

evre ~~wrsrz hitti. Dün ilk defa olarak kızlar ar:ı-
~ iKiNCi DEVRE sında bir koşu müsabakası yapıl . 
~ ~devre birinci dıevre gibi mıştır. Müsabaka beden terbiyesi 
1't ~unadt. Beşiktaş oyunc'ula- hocalarından ve Spor postası ya -
Sdı derecede sinirli görünü · zıcılanndan Bayan Mübeccel ta· 
~~Ql. 10 uncuda Ali Riza ha . rafından idare olunmuştur. 
~Arak topu kaybetti. 15 incide Müsabakaya Kollej talebele -

rinden ve hariçten bir çok kız gir. 
miş Hürriyetiebediyeden Mecidi -
ye köyüne koşulmuştur. Neticede 
3,25 dakikada bavan Nimet birin· 
ci olmuştur. · 

Müsabaka sonuna kadar en 
başta giden bayan Nimet geçirdi-
ği küçük bir ariza yüzündlen be • 
şinciliğe düşmüştür. 

·19 numaralı Fener6alıçe vapuru 

Her çınar ağacı, Ayasofya 
yokuşundaki gibi alamet olur? 
Karşındaki çınarctk ... Sol kolumu 
za tesadüf eden şu kebir inşatı mı 
merak ettin? Omuz başımızdaki 
bu Kamanto ham kılıklı yapıyı 
mı soruyorsun?.. Dolma bahçe sa
rayını temele oturtan Balyan kal
fa gibi bizlerden ve zamanımızın 
menşurlanndan Kapril kalfanın 
binasıdkr. Kavgir zemin katı ha -
riç, 32 oda, 10 sofa, 8 koridor, 12 
kademhane üzerine resmedilmiş, 
Simkeşyanlar için derdesti inşa 
bir sayfiyedir ... 

Sokaklar gene adam. almıyor · 
du. Gelip geçenler, Patrik soka . 
ğmdan aşağı inenler, Balşami so
kağından yukan çıkanlar çoktu. 
İçleri dolu sepet faytonlar müte · 
madiyen galdır guldur geçiyor, 
eşekli kafileler (Hop~!) yayga
ralarile tıkır da tıkır, sokak baş -
larmdan çıkıyordu. 

Hacı Dana, kara kaşlı kara göz 
lü, beya·z tenli hangi bir şapkalı
YI karşıdan görse derhal alıklaşı
veriyor, (Acaba eflatunlu mu?) 
kaygusuna kapılıyor, yakınlaşıp 
da o olmadığım aıtlayınca daha 
ziyade sersemleşip süngüsü düşü. 
yordu. 

Aıtin diyoordu ki: 
- Cihat müdürüm, tosun he • 

rifim, seni bir buçuk, iki saatin 
içinde öyle bir gezdireceğim ki 
Büyük adanın cevherni görüp ör
geneceksin. O kıdan da bugünlük 
yeter. Önümüzde Oktobr ayına 
kadar yıl var. Adayı öyle kanş 

kanş dolaşacağız, öyle altüst e -
deceğiz ki benden usta çıkacak -
sın. Güllük gülüstanlık mevkiler
den çöplük ve süprüntülüklere ka
dar her yeri, elinle koymuş gibi 
bileceksin. 

jandarma noktasını ge~iler. 
Sola düşen Hekim sokağının ba • 
şmda, Artin durdu; sokağa doğ -
nı bir göz attı ve gürledi: 

- Hey, bin yaşayasın madam 
Froso !... Kulakların çınlasın Şe . 
ker Ahmet Paşam !.. 

Heyecana gelip bir şeyler an· 
latacağı sırada saatine baktı ve 
bir daha gürledi: 

- Müdürüm tabanı yağla, şu 
takkede iki bacalı yanaşoor. Das
nihinge yetişelim ! 

Artin, iki bacalı Nüzhetiyenin 
15 numaralı olduğundan ötüıii er. 
menice 15 demek olan dasnihink 
kelimesini sarf etmişti. Hacı 
ise bunun muhabbet dellalı 

manasında kullanıldığını her 
nasılsa duymuş ve zihninde tut • 
muş olacaktı ki atmış bir benizle 
hemen cevabım verdi: 

- Mirim, güzel güzel geziyo
ruz işte .. Şimdi oyun bo·z:anlık e • 
dip dşsnik, masnikten vazgeç al • 
la.sen!... 

Horozyan kahkahayı atıyor, 
palavrayı da yağdırıyordu: 

- Kah, kah, kah, kah,!.. Ci • 
ğerimin içi, o kelimeyi demiş 
isem sandlğın manada istimal et
medim, iki bacalıya sarf ettim. 
Dasnihink de beklemiş olsam, sa. 
nin gibi gradosu yüksek candan 
ahbabmıa t ereslerin bir tanesi de
ğil, on tanesi, yinni tanesi, elli 
tan~i feda olsun!... 

Kestirme gitmek için Aya Yani 
sokağından ve Aya Yani kilisesi 
nin önünden iskele meyadnınm 
üst başına geldiler. Yokuş baştan 
aşağr, iskelenin üstü, sağı solu in
sanla hıncahınçtı. Fakat iki baca
lı meydanlarda yok. 

Artin saatine bir daha baktı; 
kulağına tuttu. Bu saatte vapurun 
gelmesi, hatta müşterilerini çıka • 
rıp Kartala yollanması lazım. 

Aşağıdaki kalabalık yavaş ya. 
vaş c.ağılıyordu. Mühendis: 

,,. - Gene mi tontonumuzun bir 
cilvesi var galiba. Nedir ağnıya • 
yım ! Diyerek aşağı seğirtti. Dö • 
nüp işi anlattı. 

İki bacalı, Kınalıya kadar var
mış; sonra islim tumamağa baş • 
lamış. Büyükada iskelesindeki 
19 numaralı Fenerbahçe vapuru • 
nun müşterileri almasına telgraf 
çekmiş. 

Artin, iki bacahya, tdarei mah
susaya, müdürü Con Paşaya kan
tarlıları savuruyor, 

- Cenabetler keyfimizi bozdu. 
Ne Beyoğlu papaganları, kanar• 
yeleri temaşa edecek idik. Bura • 
nın gülleri, çiçekleri de etrafa da
ğıldı. Omuz omuza gelmeyin • 
ces iskele başının dadı çıkar? ••• 
Diyor, Danayı sımsıkı kavramış, 
gene a~ağı doğru çekip götürü • 
yordu: 

- Bugün sana ada kılavuz!~ 
ğu edeceğim dee karan basmIŞ, 
kafama da sokmuşum. Can veri • 
rim, sözümden dönmem. Bir boy 
inelim ; ceşme çekilecek (yani gö
rülecek demek ist iyor) taptaze, 
şipşirin simalar da büsbütün yere 
batmadı ya. Onları da seyrede • 
riz, etrafı da biraderime ağnat • 
tınrım. • 

JAııbst •: 



Telefon şakası 
Simon ile Jan son defa olarak 

kucakla§ıp öpüştüler. Sonra kapı 
culuğuna gidiyordu. Simon bir i· 
culuğWıa gidiyordu. Siman bir i
ki dakika koc.asmm uzaklaşan a
yak seslerini dinledi. Düşünü -
yordu. Biraz da canı sıkılmıştı. 
Böylece dakikalar gelip geçti. 
Şüphesiz artık Jorj, ist.asyona gi· 
den yolu tutmuştu. Birdenbire te
lefonun zili çırrr .... Çırrrr .... Diye 
ça1mıya başladı. Simon bu sesle 
rüyasından uyanarak koştu. Ahı • 
zeyl kuJalma yerleştirdi: 

-Alo! .... 
Telin öteki ucunckn tanımadı. 

iı bir aes iflttl Hayretle gözlerini 
açtı. Sel cevap verdi: 

- Alo 1 Sen misin Shnon T 
Genç kaclm bir dakika tered • 

düt etti. Sonra seslendi: 
- Evet, benim. 
-Giti miT 
Simon düşünmeden söyledi: 
- Evet gitti. 
- OyleJ&e ben de bavulumla 

geliyorum. 
Genç kadın hayretle telefonun 

mini mini borusuna baktt. Ahıze. 
1İ kulatmdan ayırmıyor, sözün 
alt taratmı bekliJordu. Fakat te. 
lin öteki ucunda konupnm aıtık 
aöyliyeeek IÖZÜ yoktu. Telefonu 
kapattı. Simon ahmeyi elinde tu. 
tuyor, pfkmlrkla döıt tarafa ba· 
layordu. Nihayet aleti yerine koy
du. Gerçekf.en 18§Ilacak pydi. Bu 
sesi t:anmu:yordu. Ba§ka türlü ce
Yap nremez ıniydi T Kesel&: "Si
rnon, sen misin?,, sualine kaI1! ne 
diyebilirdi. Tabii Simondu. Bunu 
--1..ln)dp. edetdlt -Olta .. ,,, 
sözüne de ne yolda cevap \'erirdi? 
Kocaaı gitmedi mL Gitti elbette. 
Yalan söyliyecek detfl a. 

Yalnu bir noktada suçu vardı. 
Daha ilk konU§Jttada karpsmtia 
kinin kim oldutunu sorabilirdi; 
amma insanm aklına pllr mi? 
Amcalar, dayılar, bunlann çocuk· 
lan arkadaşlar, ne bilsin, bir çok 
tanıdık kimseler telefon eder. Du
nıp dururken "Kbııinle kontl§UYe
nım?,, da denir mi?- Belki de bun. 
lardan biri, am'ltk olsun 'diye mah 

(Franuzcadan) 

sus aeliiıt aeti§tirmi§ir. '.Amma ----------
"Ben de bavuhmıla gellyonım,, sö- "Karalcıım. tla 6ıılıınan 
zü ne demek olacak! Herhalde mln6it toprıılt.l• 
bu adam, evin yabane'Jlt olmıya. 
cak fakat ne olursa olsun o, biraz Tas ajammclaa: 
önce yola çikan Jorjun. Simonu • Coirafyacılarm ltedenHri • -
dur; telefondaki bayın Simonu dindilderi J&Dlıt bir likir vardır. 
tieiil. Karalmm havaliaini t••amile p-

Bak bunu da nastl tmfüıuiieaı? rak bir çil olarak ıa.terlrler. Son 
Memlekette bir tanecik Slmon yok defa buralarda tetkikat ppmak 
ya. Muhakkak yanlış numaraya isin ıönderllmiı olan Raa fenl 
telefon edilmigtir. Saf ve temiz akademiıinden Lir heyet bet ay 
kAlph, dalma ~ bulunan Simon çalqarak on üç hin kilometre 

--'--- Lir uJaa.ı tetkik ..a-: .. zoraki bir kahkaha ne giildii. Ken- ........ uaı .,. '""MWT 

eli kendine diyordu ki: ve Moskon.ya dlnmüttür. H .. 
- Ne tuhaf! Jorja anlatanı, Jet. ICarakumwı ortamula Ye ce

o da kahkaha ile gillecek. Fakat maba prkiainde Lir çok meralar 
bir iki dakika içinde gene çehresi •-pek bol neLatat ıll•Uftlr. 

rx.ı:ı- .. :..... ıbıde dolma .:a. hin 'bosuldu. Dütünceleri ~arpıldı. Bu ~ - r-a ,_ 
Sfınon kimdi? Belki de sevdiği laektar ıaitliiintl• mümbit top. 
bir gençle nf§anlanmasma izin ve- raklar olclu ..... ela ketf etmiftlr. 
rilmiyen bit kızdı. Babasının ev- Amaderya nehrinin talan ile 
den gitmiş olınası, genç adama baruı IUlanacak oluna 1eni " 
cesaret vermiş, gelip Simonla baş ıeniı bir ziraat mmtebu elde • 
bap görüşecek. Yahut sadakat • dilmit olacaktır. 

sız tihı kadmclır da .kocasmm git. Hago•nların naıılıaceretı 
mit olmamıdan istifade ederek • 
lpkmı evinde kabul edecek. Sa• Tu &Jantından: 

Tobtlıyandan 

nakil. Telsiz caz. 19 haberler. 19,15 oda 
mullldaL Kantet. Brahma (pllk) 20 ço 
cuk haatalıklan miltebaımı Dr. Ali 
ŞUkril tarafından çocuk Ellrgeme ku -
rumu nımmı konferm. (Çocuklann kıt 
haatabldanndna korunma11) 20,30 ıtUd 
yo cu tanıo ve orkeatra ıruplan. 2 l, 
30 son haberler. Saat 22 den sonra A • 
nadolu ajanamm ıuetelere mahıuı ha· 
vadil servisi verilecektir. 

Denizyolları 
ttL l! TM ~SI 

Acaıteled: Karaköy - köprilt.11 
Tel. 42362. Sirkeci Mühürdar Zade 

--Han telefon: 22740 --ıı 
idaremiz klmür Mldiyatm• 

ela kullanılmak üzere puarhk 
auntlle 300 ton komilr alacak 
muhtelif tonajda bir kaç ma
waa atm alınacaktır. M•w
nuı olupta atmak iıtiyenlerin 
10 - 2 - 938 tarihine kadar 
her ala lnasım tefliline mil-
racaatı.n. (419) 

Dr. Hafız Cemal 

Puarclaa bafka ahletde ltleden ••ra ... ı (2 1/1 taa ı ,a) kadar ı.. 
taaltalda DhaQolaada (iM) nama • 
rah hansl bblnesladı llutalamu 
lrabal tdtr. Bab, e1lllU1ell rl•letl 
abalı .,. 1/2 • 12" aaııert hakiki fı. 
kalQa ........... Berktlla haline 
111'1 •amele olmav.MU)'eaehaae "' 
n telefoa: ZD98. Kıtlık telefon :210'4 lmı hain bir eski hizmetçi kadın Tacikiatanda Valq nelıri Yadi· 

oJmumt Evin yalnız bulnnmumı ıinde ,U. bin hektarlık arazide , __________ _ 

fınat bilink b&wllyle gelecek bl)'8k aulı•a itleri 7apılıyor. kil•, llltbı ılrllerl •• Gaha bir 
hafif, alır ne kadar kıymetli ewa Makinelerin, otomohillerln ~ pil fthti ha)'ftDlarla. nhıi bt
'Yat'I& tıka basa bavuluna doldu. dJldan ıGrtdtlden korkan o Jaa. lar, Ta&11datama mk yerl.me 
ftP. ~ .. , ..Ucleld ,.-. kedll-', teDÇ tll• ...m.cereı etmektetllrler. 

Barlcl Ball•ler 
Silihlanma yarışınd 
yeni bir rekora doğru 
lngiltere 11 zırhlı, 36 kruvazör, 

2 bin uçak yaptıracak 
lan da çıkanlacaktır. 

Londra, 2 (A.A.) -
ver pzeteainin diplomul 
rlr1, Ingiltere hUkOmetlnlıa 
ratorluk ordusu efradmı 
le talim görmllf "°'000 
karmak myetlride old1Jitdl11 
maktadır. 

Oblener .-.ı. IOJl 
1arda londrUa 'ıa1*ml 
rilfmiler arumda bir lldll .. 
s&mekte ve pn1arı 11&w 
tedir: 

Bu ıörUpıelerln n 
herk• tu noktada mutabık 
nu§tır: Jqlltereıiln ~ 
faa kuvvetine malik ofı 
Amıpadakl emniyetsizliğin 
beplerinden biridir. 

F ransada intiba batta 
tatbik edilecek tabiy 
8. Leon Blum sosyalist ve komüni 

partiler birleşecektir, diyor 
Parfs, 2 (A.A.) - Sosyalist fır "Çünkü bu, bir iman ve ~ 

kası milli kongresinde intihabat •lt1ldir.,, demlftir. 
esnasında takip edilecek tabiye 
hakkında hemen hemen IWfak Sovl}elle't af tat• 
hasıl olmuştur. Bu tlbiyenln da· naııl teılt.ilt. etıil,r 
yanchlt prensip l\ldU?: Geçen IOD lr&znQlua 

Solyaliatler ilk turda büWıı olan ., tutıal•a• ha...
intihabat dairelerinde namaetler l• IMalumMıaulaa clolarr 
göstereceklerdir. ikinci turdt 101- ,.ıuc1. ılril'._lttL 
yal~ nam~edi en 8iyade rey alan berine Moeko•a aatro,...at 
ve dijer bır proletarya fırkasına 
veyahut halk cephesine dahil di .. tltll8 k&tlhl, Jlrml it 
ter herhangi bir fırkaya meııaup N. F. Florp, tamuut ta111~ 
bulurıan namzet lehine feragat e- lartlan JWe •• pilot Akt~ 
decektir. bir aubetratotfer lııal••-

Boulogne - Sur • Selne. 1 (A. nk alb irin bet ,U. m*9 
A) - Soayallst ko~ gece ille crlamt " oradan ., 
celseslnde bay Leoıa BltalR tfdeya • ımı oraclaa tetkik .mittir 
lilt ve komünist partilerinin bir - __ u•ı --~L • • ıtt..a
Iqtlrilmeal komflyonunun meal- ..... e ~ ICJD wma 
il hakkında maltmat \'tfllltftll'. _..... lralmlılmda Wr 

Bay Leon Blum, bu blrlett!r • bamı aepııele ....... 
menin tahakkuk edecell kanaa • Caç utnmomllia 
tinde oldulunu beyan etmlf ve: porlar :ralaada tetldk 
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&vastarya •eselesı 
. 

&· (Ü:;ıyunı l incide) 
d lr ltonieranıın aktini iıtilzam e· 
.: noktai nazarlar teatİ•İne 
le 

6
."' olacaktır. Avuıturya böy-
ır konleranıın aktil'li pek mü· j 

lelit b · 
"' ır ~rette derpi§ etmekte - r 

ır.,, 

Maten gazetesi diyo1· ki: 
"P . 

arıı görüımeleri. Almanya· 
:. büha.•a Ren'in ıulrerlikten 
iti 1~ edilmiı olan mıntaka.ı me-
6i ~ haklrında yakından ne gibi 

' hattı hareket ittihaz edeceği 
"'eaeleıincle kararırzlık içinde 
C!ere.l'an etmektedir.,, 

Ekselsiyor gazetesi diyor ki: 
''S ~ ovyet Ruıya, haklı veya 

ı , z, Almanyanın ilk gayret ve 
lıOol.ıyetinin kendi aleyhine olaca· 
;: kanülir. Sovyet Ruıya, Pa· 

1..__• FrtınftZ. - Sovyet miıakına 
-l'llat vacip bir mahiyet veril • 
llle..ı İ~in ıırar etmektedir. Kü
lli itilaf zimamdarları ltalya · 
,..,. merkezi Avrupa itlerinde te
::diit ue yahut zaaf göaterece -
~- den ltorkma.kta olduklarından 
°"""Yellerin muzaharetini temin 
'!'"elt temennisindedirler. B. Lit
Dİllolrın Sovyet Ruıyamn dı§ ıiya
~nın e•cu itibarile muhafaza -

, olduğuna lngiliz elkiirı umu· 
fttİJ'esini ~eniı mikyasta - ik
~ etmif olduğu :zannedilmekte· 
ır.,, 

Oeuvre gazetesi diyor ki: 
"F Cilt ran•a - Sovyet Ruaya mu-

t •denarneıi pek yakında Pariıte 
a.dilt edileceğinden henüz Pa

role dil it e memif olan Romanya -
R ••ya muaheclenameıinin Sovyet 
~"•Yanın Romanya ile birlikte 
2 'laÜ~ryanın emniyetini temine 

• fi ~~ cM: acme'/i olacak olan ıekli-
111 ma.ını farz ve tahmin et -
lltek mümkündür.,. 
LEHJsr AN, ALMAN NAZiRiN 
S0ZLERINI PROTESTO ETTi 

Berlin, 2 (A.A.) - Lehistan 
:~iri. 8. Lipıki, B. Schacht'ın 23 

•net kinunda yukarı Silizyada 
lelin Beuthen'de söylemit olduğu 
:'1tlcu dıt it !eri bakanlısı nezdi n

e Proteıto etmiştir. 
Almanya ekonomi hi'!kanı B ...._ 
----~--~~--~~~~ 

Schacht, V estf al ya muahedena -
meainin yukarı Silizy~.nın çek -
mekte olduğu muzayakanın sebe
bi olduğunu, çünkü biribirlerini 
itmam eden mıntakalaT arasında 
münakalat ve irtiböltı kesmiş bu -
lunduğunu ve halbuki bu mınta 
kaların biribirlerinden ayrılmıt 
olarak yaıamalarına inıkin olma
dıiını ıöylemit idi. 

Doktor Schacht: "Siyaset a -
damlarının delilikleridn bir ese
ri olan bu haksızlığın günün bi -
rinde tamir edileceği,, ümidini iz
har etmişti. 

B. Schacht'ın nutkunun bu kıs
mı resmen neıredilmemittir. 

Mumaileyh, bundan batka tun
ları da söylemiştir: 

"- Almanya, bu hakıızlığı 
harbe müracaat etmek auretile 
tamir etmek iatemez. Ekonomik 
sebebler bunun için halidir ue 
hedefimize mualihane mesai bir · 
liği uıulleri ile ultıfacaf&mızı ümit 
ediyoruz. Fakat .ilah kuvvetine 
i•tinat etmekıiz.in yainız alııl ve 
mantığa dayananlar cihan tari -
hinde ancak silik bir rol oynaya· 
bilirler.,, 

Alman - Leh dostluk muahe
denamesinin imzasının yıl dönü -
münden iki gün sonra söylenmit 
olan bu nutuk, Leh çevenlerinde 
pek gayri müsait bir tesir haııl et
mittir. 

Almanya hava antlaş
masından kaçınıyor 
Pariı, 2 (A.A.) - Maten ga

zetesi Londradaki muhabirinden 
almıt olduğu bir telgrafı netredi
yor. Muhabir ezcümle diyor ki: 

41Bay Eden ile Baron Von Neu· 
rat araııncia geçen müsalıerelerde 
garb hava cındlQ§maıını._ yenülen 
mevzuu baha edilmiı oldafunu, 
ancak dün resmen haber vermif
lerdir. 

Baron Von Neurath, Almanya
nın bu kabil mü:zak«>reler için 
vaziyetin laala rr.ii•ait olmadığı 

kanaati'!cie olduğunu ıöylemİf -
tir.,, 

Kumkapıda bir 
cinayet 

(Ustyanı ı incide) 
Bu hadise etrafında yerine gi

derek tahkikat yapan bir muhar -
ririmiz cinayeti şöyle kaydetmek
tedir: Ragıp, bahçıvan Yani'nin 
bahçesini kira ile t~tmaktadrr. 
Birkaç ay önce Ragıbın konturatı 
bitmiş olduğundan Yani, bahçeyi 
başkasına kiralamak istemiş, fa -
kat Ragıp buna razı olmamış. bah 

Istanbul 

M.K.N. 

3069 

gümrükleri sahş 
direktörlüğündenı 

Ağırlığı 

K.G. 
46.620 

Kıymeti 

L. K. 
559.44 

• 
Cinsi eıya 

Gayri me7'kür uçan 
yağlar. 

Yukarıda yazılı eıya 7 - 1 -936 G. saat 13,5 ta salıt salonunda 
ihaleleri yapılacaktır. isteklilerin ıartlarımız mucibince 91yayı al4 

mak için yüzde yedi buçuk pey ak çeJerini göstermeleri makbuz ve 
sair evrakile kanunen muayyen ol an zamanda Satı§ Salonuna gelme-
leri ilin olunur. (547) 

çeyi başkasına kiralatmak isteme- --------------------------
miştir. 

Bunun üzerine Yani icraya baş 
vurmak suretile bahçeyi almak is
temiş, başka müşteri aramağa baş 
lamıştır. Bu esnada Ragıp ta bir 
avukat tutmuş ve bahçeyi bir se
ne daha işletmekte ısrar etmiştir. 
Bahçe davası sürerken Yani müş
teri bulmuş ve bahçeyi satmak ü
zere konuşmalara başlamıtşır. tş
te bundan fena halde kızan Ra -
grp dün bu cinayeti işlemiştir. An
latıldığına göre Yani, öğle üzeri 
bahçenin yanındaki kahveye gi -
derek Ragı bın yanında çalrşan 
Mazlumu bulmuş ve: 

- Ragıp nerededir, çabuk onu 
bul, buraya getir de konuşalım, 
bu işi bitirelim .. demiştir. 

Mazlum: 

Nafıa Bakanlığından: 
14 - 2 - 936 tarı hinde Cuma günü saf\t on beşte Ankara da 

Nafia Bakanlığı Demiryollar İnşaat eksiltme komisyonu odasında 
14755 lira muhammen bedelli 29511 metre mik'ap balast açık 

eksiltme usuiiyle eksiltmeye konul muştur. 
Bu Balaıtiar, Aydın Demirvo (unun Odemit Şubesi üzerinde Tor

hah istasyonu civarında 52 inci kilometredeki F etrek deresi yatağın
dan temin olunacaktır. 

Mukavele projesi, eksiltme ıartnamesi ve Nafia itleri umumi 
ıartnamesi 37 kurut mukabilinde Bakanlık Demiryollaı.:ı lnpat D3İ· 
resinden verılmektedir. 

Muvakkat teminatı 1106 lira 66 kuruıtur. 
isteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı vesikaları ve 2490 

No.lı kanunda gösterilen diğer ev rakı yanlarına alarak o gün ayni 
ıaatte mezkUı eksiltme komisyonunda hazır bulunmaları lazımdır. 

(186) (459) 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

- Peki gidiyorum.. diye Yani
den ayrılmış ve Yani de ağır ağır 
bahçeden ilerlemeğe başlamıştır. 
Tam bu esnada Ragıp arkasından 
gelmiş ve tabancasını çekerek ye- 1 - Jandarma ihtiyacı için eldeki vafıslarına uygun yirmi bin 
di defa ateş etmiştir. Çıkan kur - metre kaputluk, otuz beş binden kırk bin metreye kadar kıtlık elbi
şunlardan dördü boşa gitmiş, Üçi.i ıelik kumaş eksiltmeye konulmut tur. 
Yaniy~ .rastlamıştı~. ~urş~lar - 2- Bir metre kaputluk kuma ıa iki yüz allmıf bet kurut deju 
~n bın kamına .. ~~' .~ın k: - biçilmiı, ilk inança bedeli 3900 !i ra, kapalı zarf eksiltmesi 1 O - 2 -
mığe saplanmış, uçuncusu bacagı- 936 p t . .. .. t 15 d ı kt n rarak m"ştir azar esı gunu saa e yaµı aca ır. 1 8Ş'1 n· C ge~ 1şa · h ta e . c 3 - Kıtlık elbiıe kumatınm metresine 245 kurut değer biçil-
kald,ı~l~ışe~ea a~eliyat8:a:Xı~~k mi,. ilk inança bedeli 6150 lira k" palı zarf eksiltmesi 10 - 2 - 938 
J.{arnma giren -kurşun ıkanlmış - Pazartesi günü sao.t 10 da yapılacaktır. 
tır. Hayatı tehlikelidir. 4 - Kıtlık kuma§ ,artnamesi 490 kuruş karıılığında ve kaput-

Bahçıvan Ragıp cinayetten luk ıartnamesi 265 kurut karıılrğın da Ankara Jandarma Genel Komu
sonra kaçmıştır. Aranmaktadır. tanlığı kuralındaki Satınalms komisyonundan alınabilir. 
~kadaşı ~azl~m ya~~~anmıştır. 5 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin ıartnamede yazılı belıe ve 
Cınaye~ m?ddeıum.~mıl~ge de ~a - ilk inançanın Malsandığına yah:-Tl dığını gösterir karııhk veya banka 
her verılmış ve muddeıumumı B. . . . . . 
K"şif eç vakte kadar cinayeti gö mektubu ıçınde bulundurulacak •.eklıf mektuplarını ekaıltm~ vaktir.-
re~lerf sorguya çekmiştir den bir aaat evveline kadar komisyona vermit olmaları. (345) 

Yaralanan Yaninin orlağı ve ---------------------------
eniştesi diğer Yani muharririmize 
şunları söylemiştir: 

'' Y . T k '"l ' - anı o an og unun enış - Akh" b 1 . . .,. · · B d 1-'-
tesiyim ve bah'çeye ortağız. Ra _ w ısar kasa .••~mn ~ e~tr .k ~e~ısatmın tevs.ı ı ıçm. .ayın ır 1& 

Akhisar Şarbaylığından: 

Muallimler arasında 
neler oluqor ? 

gıp, bahçenin başkasına verildiği- Bakanlıgından tasdıklı proJesı nıu cıbınce 17,800 lıra keııflı Lokom&o 
ni istemiyordu. Onun için avukat bil Alternatör, tevzi tablosu ve bu.ı ların montajı ve saireaiyle 34,819 
tutarak uğra..~ıyordu. Bize bir fe - lira 8 kurut ketifli ıebekenin ıala!n ve muhavvile merkezi yapılması 
nahk yapacağından korkuyorauk. ve. sair teferrüat yapılma işinin 45 gün müddetle kapalı zarf usuliy!e 
Ortağım bir hafta önce müddei - eksiltmeye konmuıtur. ihale 9 - 3 - 936 Pazartesi günü saat 15 de 
umumileğe başvurarak: "Bu a • kh" 8 1 d' · ' 
d d k ku B · ha A ısar e e ıyesınde yapılaca.< tır. 

am an or yorum. enım -
yatım tehlikededir. Beni koru - Kapalı zarfların bir saat ev \•el verilmesi ve zarfların 2490 ta-

L· (Uıtyam l incide) 

d~iiz kaldığını söylemiıler -
ı. Bazı üyeler de birliğin yata· 
~ı etrafında söz alan Bay Tah 
';::•ınirayın birlik üyesinden 
0 dıiı için dinlenmemesi la . i" l•ldiiini, çünkü birliie üye 
0ı'l»Uınek için bilfiil öğretmen 
0
• ~ mecburiyeti olduğunu ile

ti SÜ-." 1 d' • ııa&Uf er ı. 

l Bu mesele etrafında dün Bay 
ahain Demiray kendisiyle görü

len b' l'It • ır Y•zıcımıza kongre ve bir 
l:le ııleri etrafında bir üye aıfa-

tunları söylem ittir: ,, 
6 - Birlik yaıa.ı mucibince 
,;,.rai,.. bütün birlik toplantıla 
~ ı~z ı6ylemeye ve birlik 

•rınde ,alqmaya hakkım 

:'"· Bu laalrln bana birlik ya· 
ltlad "~rnektedir. Y aıanın bir 
, fle11nJe ycızıltlıiına göre öğ
~ralilrten kendi arzuları ile ay
ı.;:'f olanların birlik üyelif; hak
to,,ı bakidir. Cemiyetin bütün 
ı.,,,_ Gllf~arına, bütün müzakere • 
>O e iftiralı edebilirler. Yalnız 
lq lleffın lrtırulu intihaplarıncla bu
,,;~flT. Birlik hakkımın ıa· 

oUafrınrı ıöyliyenlerin birlik 

nizamn~uini iyice gözd~n re yun.,, demiş ve lazım gelen tea - yılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun alıkamımı göre bütiia 
çirmeleri lıhımJır. birler alınmıştı. Fakat nasıl oldu vesaiki ve teminatı havi olarak l<a patılmış bulunması ıarttır. 

Diğer taraftan kongrenin az ise bugün gene karşılaşmışlar. Ya isteklilerin proje, ketifname ve fenni ,artnameyi Akhisar ur .. 
üye ile yapılıp yapılamıyacafı me- ni önce Mazlumu bu~m~ş, Ragıhı yından 2 lira 65 kurut mukabilinde alabilirler. (405) 

L bul konuşalım, demıştır. Sonra 
Hleıine ıelince, •on yapılan ROn· bahçeye giderken arkasından vu-
gre mevcuı aza ile laer hangi bir rulmuştur Ortağım evlidir Uç er- E • t • J • •• d •• ) •• "" •• d 
maele üzerinde karar uerebile- kek bir k~z çocuğu vardır.' mnıye ış erı. umum mu ur ugun en: 
cek mahiyete bir kongredir. Kon- -· ............ ---·----·•ıı•moı••••--•· ... -·--·· 
grecie benim teklifimin ltabul e-

dilmeıi kararını ben uermiı de
ğilim. Bunu kongre hqeti ver -
mi§tir. Yalnız bu ve.ile ilr •İu bir 
az birlik tarihçesinden bahı~tmek 
iıterim. 

mi muallimler birliğinin bir fUbe· 
si olarak 1929 yılır.a kadar çalq 
mııtır. 

1929 da muallim birliklerinin 
ıubeler ıeklinde çalıımaclıkları 
anlCJ§ıldığından birliklerin bu ta
rihten ıonra federaıyon ıeklinde 
çalıımaıına karar ı:erilmifti. 

Bunun üzerine lıtanbul mual 
/imler birliği de 1929 niıanında 
levkalacle bir lrongre yaparak 

1 - Zabıta memurlnrının 93=j senesine ait kaputları 20 ıüo 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. Beher ka
putun muhammen fiati 1300 kurut olup 1800 adettir. 

2 - Şartnameıini almak ve örneiini aörmek iıtiyenler her aiill 
Umum Müdürlükte müteıekkil komisyona gelebilirler. 

3 - Eksiltmeye girecekler, bu kaputların tahmin bedeli olan 
23400 liranın yüzde yedi buçuğu tutarı 1755 liralık ilk teminat P•· 
raaı mektup veya makbuzlariyle ka nunun ikinci ve üçüncü maddele
rinde yazılı belgelerle birlikte tek lif mektuplarını ihale ,Unü olan 
10 - 2 - 936 günü saat 15 den bil' saat evvel komisyona vermeleri. 

(132) (344) 

Bugünkü öğretmenler birliği
nin eıa.ını tqkil eden muallim -
ler cemiyeti mütarekenin kara 
günlerinde lıtanbulda lruralmu§ 
&ıe Anadoluya yakınlığını ilk Je
la İfgal ku111Jetlerine rcıfm•n açık 
bir surette göıtermiı ve ilan et -
miıtir. Gene ayni kara günlerde 
canlı bir teıekkül o!aralı meyJa· 
na gelmif "Mekôıibi İptidaiye 
muallimler cemiyeti,, Cumlauri -
yetin ilônını müteakip muallim • 
ler cemiyetile birleıerek Ankara 
muallimler birli*1ne baqlanmıştı. 

lıtanbul muallimler birlifi de 
merkezi AnkaraJa bulunan umu-

müatalıil bir birlik hetlincle çalıf· --------------------------
maya karar vermiı ve birlik yeni 
bir ıelrilJe kurulmuııu. Bu kuru
lan birlilt bugün Jevam •tlen bir
liktir. 

Muallimler cemiyeti %amanın· 
da çıkarılmaya baılanan Muallim
ler Mecmuaıı Ja on yıl y~amış 
ve 10 cild tamamlamııtır. Mual 
llmler mecmuaıı bütün Türlriye 
meılelıdQfları için layJalı olmUf· t 

tur. 
Camia.ına dahil bulunduğu -

muz Avrupa ıeıehküllerirrdeki 
muallim tqeklıüllerine bakacak 
olurıak bizcie muallim birlikleri · 
nin en ehftmmiyetli mevzular ara
nna alınarak azerincie tiuruimaR 
zarureti görülür. 

Alman muallimler birlifi 160 
bin, Franna maalimler birliği 

120 bin gibi büyük bir kütle üz• 
rinde toplanmqtır. Diğer taraf
tan komfumuz Bulgarların da 
birlik üyeleri miltıan on hir hin 
kadardır ve çıkardıkları mecmua 
ayda on binden lala satar. 

Bize •elince; lıtanlnıl mual • 
limler birliğinin üye milıtar1 ~;,,.. 
diye kadar clörı yüzden caıaiı ltİf 
bir valrit diifmemiftir.,, · 
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us 
Haftalık Dergi 

Pek yakında çukoyor 
Mutlaka edinmeniz ıazımgelen bir 

MECMUADIR 

Bütün sayılı kalem sahiplerinin yazılarını 

bu dergide bulacaksınız .. 

Fransızcayı BERLiTZ'de aır•n•nız. 
Bu auretl• Franaada Uç ••ne bedava okuyablllrslnlz. Her 

dll için yeni kurlar, özel deraler 
Deneme dersi parasızdır. 

KAYITLAR AÇIKTIR 
ISTANBUL ANKARA 
lıUklil caddeıl, 373 Konya caddeıl ...................................... -

Maliye Vekiletinden: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş Şubat 

Bin dokuz güz otuz altı tarihinden itibaren her 
lıangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak 
lcullanılamıqacağı ve kullanmak isteqenler 2251 
No. lı kanun ile tayin edilen şekilde cezalandı-
rılacağı ilan olunur. "219,, "534. 

Posta T. T. binalar ve levazım 
direktörlütünden ı 

idare ihtiyacı için Gümrük Ambarında teslim prtiyle dört: bin 
lira muhammen kıyme•li miktar, tip, marka ve evsafı prtnamele 
rinde yazılı on dokuz kalemde iki yüz elli üç parça Akkü ve Pil le 
nzımı ile 1200 kilo hamızı kiprit, otuz kilo anti aıit boya ve 30 ı::.et 
re li.ıtik borunun 13 - 2 - 936 ~:ı rihine rastlayan Perıembe günii 
aaat 15 de açık ekıiltme ile müna kasaıı Ankarada Poıta T. T. U 
Müdürlük mübayaa komiayonundR yapılacaktır. isteklilerin 300 lira 
lık muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırıp alacakları mak 
haz veya kanunen muteber bankP. teminat mektubu ile 2490 ıayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelf! rinde yazılı vesikaları ile tayin olu 
nan tarih ve ı~atte mezkur komiı yona müracaatları lazımdır. 

Parasız verilecek ıartnameler Ankarada Levazım müdürlüğüı! 
&len, lıtanbulda Levazım Ayniıat muavinliğinden alınabilir. 

(3748) (8137) 

Liselerin edebiyat koluna mahsus 
Cebir kitapları çıktı 

Liıelerin ıon ıınıf edebiyat kolunda okutulmak üzere Kültür 
Bakanlığının programına dahil bulunan Ali Hikmetin cebir kitabı 
DEVLET baıım evi tarafından basılarak ıalıfa çıkarılmııtr. 

Fiyatı "77'' kuru,tur. 
Satq merkezi: VAKiT .evi • Ankara • caddeıi lıtanbul 

VAKITın Tür/ıiyeflİn her tarafında bulunan bayilerinden de 
fedarilr edilebilir. 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
4. cü keşide 11 Şubat 936 dadır. 

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

lerle ( 20.000 ) liralık bir mükafat vardır .. 

VERESiYE 

SATIŞ 

MAHALLERi: 

•••• 

•• •• 
KUÇUK bir makine fiyatile 

BÜYÜK bir radyonuz olabilir 

RTON 

• Moder1936 - 6 lambala 
• 15 - 2000 metreye kadar 

• Çellk lambalar 

• Antlfadinc 

• Otomatik volOm kontrol 

• Full-vislon kadran 

•Sessiz ayar 

• 1 sene garanti 

Ankara: Nureddin ve teriki 

lzmir: A. Vetter 

Zonguldak: M. Mahir 

SamND: C. Celil ve S. Kemal. 

Eekitelıir: Hasan Alanya 
Adana: Ahmed Riza ltcen 

Sıvu: Müezzin oğlu Ali Riza 
Antalya: Hacı Veli Biradeder 
Adapazar: Saatçı Ahmed Hilmi 

/&tanbul: Sahibinin Sesi, Bel}oğlu - Galatasaray merkezi karşısında 

DAY coı$v 'N~..-Qioca•of' 
A &. T.!!:!.,<:idLDL 

-TiFOBiL-
or. IHSAn SAMI 

Tifo ve paratifo butalıklanna tutul
mamak için agudan alınan tifo hap
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr. 

Sahibi: ASIM Uı - Vakıt Matbaası 

· Nefriyat Direktörü: Refik A. Sevcncil 
1 

< 
./ 

-
011111 r eıinıllırı ıe liııııırı illetle uııı i~ırai illıllL 

Teabbüdünü ifa edilmemesinden dolayı mukavelesi bozulaO; 
muhammen bedeli 14383,98 lira olan 479,466 M' ı çam dilme ye 
ta 11 - Şubat - 936 Pazartesi günü ıaat 15 de açık ebiltm• f1/l/I' 
liyle Ankarada idare binasında ıa bn alınacaktır. ._.ı 

Bu İfe ıirmek iıtiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat ~ 
•lnrz veya mektuplannı hl mi len yukarda yazılı ıaatte X()lllPr""' 
Reiıliğine müracaatları llzımdır. 

Şartnameler Ankarada Mah.eme Dairesinde ve 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüiünde ıörülebilir. 

Hayd~ 
lasl 


