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Bir Hikiye 
Müsabakası açıyoruz 

Bulgaristan silihlanmak istiyor! Kazananlara 
f:ransızlarla 

Sovyet 

Enıniyet 

lngilizler Avrupa işinde ltalya yerine 
Rusyayı ikame etmek istiyorlar 

Para mükafatı vereceğit 

kuvvetlenecek : • • • 
zıncırı 

~Yi havalar JFra?sız - Sovyet paktı tas~ik edilir, Ba/-11111 Fraaıız :öaldU,. • 
S'111aenıleketimizin kış havası ı.:a garıstan Balkan paktına gırer, Romanya 
~.denecek bir derece i~i .ve açık Sovgetlere qaklaşır Avusturya Naz••ı dö•lldll ~Pabt bu hal sadece hızım mem 1 .. W 
t.._,_~· ınilnhaaır değildir. Mesela bugünkü ha,inde kalırsa ... 
s-~ bugünlerde bahar havası 
~Hatta elli yıldanberi bu mem -
llt ~~.mevsimde böyle bir kış hava• 
~~ediği söyleniyor. 

IK Iİtııı ~Y~lann kıt içinde bu kadar 
~ e11 ıyı midir? Yoksa önümüz -
'-t J:' içinde ziraatimiz bundan za -

!IJS ecek n:ıidir? 
~ ~Pheaiz memleket ziraatinin iyi
~ . tik1Jıun ve şubat aylarının sa. 
'tt :nbneaindedir. Halbuki ikincikanun 
~ ~e havalar o kadar güneşli gits: Yalnız İzmir ve Adana gibi 
~ aıcak mıntakalarda değil, ta -
~~· hatta orta Anadoluda bile a
~ Çtsek açınııttr. Şubat ve mart 
~ da kuvvetli soğuklar olursa va • 
~•çan •iaçlann donması ihtimali 
lft..:ununıa beraber ekin için böyle 

ku e yoktur. Belki bolluk ihtima
\'fttlldir. Hele mart ve nisan ay 

----lıı·- havalar biraz yağmurlu gider • 
Uınilzdeld haaat mevsimi çok bere
olpcıtı ti--~ 

_,...-.... l". ~'"..pbat ve mart ay-
kaf dülecek Olursa merli•r DetJamlı silahlanmaıile bütün ~."vrupanın "clikkatinl ~eken 

Alman ord,,..rttl.,. Wr '* 
Pariı, 4 (A.A.) - Havas ajan- ile Japmlf olduiu ıBriftmelerde 

sının i.tihbaratma ıare dün, B. merknl ve tukl Avnıpanm n -

Pula, 4 (A.A.) - Eüi dahiliye ba• 
kam Frot'un, adliye uraymda bulun -
duğu haber ahnır almmu koridorlar -
da büyük bir caleyan görillmüttiir. 
Frot'un dost ve düpnanlan hemen ga • 
leride toplanmıtlar ve polis galeriyi bo
faltmaya muvaffak 0J1 mam11ar. Frot a
vukat elbisesiyle gözillmıüt ve avukat
lar ile halk iki kısma ayrılarak lehte ve 
aleyhte bağırmaya baflamıtlardır. Bu 

eaııada bvp çıkmq ve bazı Jdnwe11c 
Frot'wı üzerine atılarak tokatlamaya ı 

baflamıllardrr· Frot adliye uraymdaa 
çıkarken yüzilnde parmak isleri var • 
dı. 

E~I BAKAN DAVA AÇTI 
Parla, 4 ( A.A.) - Pazartesi cilnkl 

adliye sarayı hldiaeai üzerine eski ig 
bakam Frot dayak, cerh cebir ve haJra. 
ret maddelerinden dava açmqtır. 

Mulllmler BlrUll 
işinde ıoa vaz11et 

'(Uçüncü sayrl'ada)' 

Balleşıer MakalleJI 
llqattllarl Onllle~u~ olan tehlike de kalmaz. 

' UQ ıçın kıt içinde anormal bir au-
4-a ~1"'81ann iyi gitmekte olmasın -
4- ._L? tinıdllik herhangi bir telas< 

-...ı yoktur. 

ASIM US 
Flanden ile B. Tevfik R~ A- ziyeti h~nda al~t olcluiu ma- ffalyanlara ya teslim Olmak V8Y8 
ru anumda yapılan ıo111fme, · lumatı ıkmal etmesme medar ol -

Fransız Dıı itleri Bakanmm e. -.uttur. kılıçtan geçmek kalıyormuş! 
lız • Alman birliğine Litvinof, Romanya Kralı Karol, (Sonu Sa. 7 su. t)" 

ihtiyaç var 

~~ 4 
<A.A.> - oeutch - Irak Dışbakanı bu akşam 

~ llche - Ge8ellıhaft dün 
Si,. Canniach - Partenkirdıen L d • d • 
~ •ı... d oyunlarına ~§~irake ~el- on raya gı ıyor 
~ !dh. Fransız heyetı ıerefıne · 
t. ~ !et venniıtir. Bu ziyafet-

1iiz elli kiti hazır bulun - N ' ı · 
Bunlar arasında Fran - azlrlft yaralı Oğ U .dün doktorlarımız 

"Fransa - Almanya,, 
~ .lLl'eia! kumandan Yhopita) . tarafından muayene edildi 

:..~ardan B. Frank, 8. 
Ve B. Fon Amim bu - Tayyareden düşerek başından 

l ve ayaklanndan ağır surette ya-
~ ~ital, ıöylemit olduğu ralanan oğlu Bay Sabah Nuriyi Lon 
"'1' •--iki memleket arasın draya götürmek üzre şehrimize 
~an-tına yapılması lüzu - gelen lrak Dış Bakanı Nuri paşa S lld h&hıetmit ve günün bi- bu akşamki ekspresle Kaleye ha
~ ._ ~eınleketin el ele ver - feket edecektir. S: 1eaınde aulhün Fransız ve Oradan vapurla Dover'e ve 
~1idcllarını ıtı~l;ndıracağı Londraya geçeceklerdir. 
~~ar eylemıstır. (Sonu Sa. 7 Sü. 4) 

,, 

T anaretle n tliiferek yaralanan 
Irak D11 Bakanının oğlu tana· 

reci mülaimi 8. Sabah Nuri 

Başbakanımız 
Umumi vaziyet lıakkin

da izahat verdi 
Ankara, 4 (KURUN) -

8,..W. saat IS de Parti Grapa · 
topl11111111f, toplantıda ismet 

ltalyanlar Malıalleye böyle rirmiflerdi. 

Arusababa, 4 (A.A.) - Röy -, yüklü Loksandıra, 2200 aslCer 
ter ajansından: yüklü Toskana ve gene 8000 as· 

Cepheden gelen haberlere na- ker yükli.i Italia vapurları; Eritre 
zaran, Makalle şehri şimdi Ha - ye gitmek üzere Portsaidden geç. 
beşler tarafından tamamile kuşa - mişlerd:r. 
tılmış bir vaziyettedir. Şehirdeki CENUPT AKI HARBE HAZIRLIK 
İtalyan garnizonun~ su ihtiyacı- Londra, 4, ( A.A.) - Röyter 
m temin eden derenın yatağım Ha ajansrmn harp muhabirleri bildi
beşler değiştinneğe muvaffak ol- riyor: 
muşlardır. . Cenup cephesinde Ras Desta 

ltalyanlar ya teslım olmak ya- ordusunun teşkili işine devam e -
but ki kılıçtan geçirilmek şıkla - dilmektedir. Fakat bu uzun zama 
rmdan birini ihtiyar etmek mec na ihtiyaç gösterecektir. Çünkü 
buriyetindedirler. Ras Desta ordusunun muhtelif un 
YENi KUVVEnER GiDiYOR surları tamamen dağılmış vazi. · 

Cibuti, 4 ( A.A.) - Her biri yettedir. 
ikişer sandık cephane taşıyan, 350 Şimal cephesinde Habeşler Ma 
develik bir kervan Somaliden ge - kalle mmtakasmda yeni büyük 
cerek Ras Nasihu'nun karargahı - bir muharebenin başlac!!ğmı bil-
iıa sevkeailm~c:Jerdir. dirmekte ve bu ana kadar hiç bir 

• • • tarafın mahsüs derecede bir mu. 
Kahire, 4, (A.A.) - Levaznn (Latlen .ayılayı ~niz) 

lnönii amwni oai~ 1talıJnn.. il 
tla ü:alaat venniftir. ] . 

Karısını öldüren gardiyan 
asılmaktan kurtuldu 1 

~(Dördüncü -.v.ıiada)~ 
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ltalya - Habeş harbi 

BulgaristanMilletlerCemiyeti 
paktına girmeğe hazır! Tı 

r 

f T 
'·. 

5.,_ ••ıılHM oplteleNI• •"' 
_ı•r•fın v•ıivati. 

ş; ... ıt1. lul1•nk~I, 

Paris konuşmaları müspet neticelere varacağa benziyor 

Flandin bütün görüşmelerini lngiliz elçisine bildirdi 
c, :' 

,---
• 
' ' , 

Paris, 4 (A.A.) - Romanya 
liralı Karol, Petit Parisien aaze
teaine dem ittir ki: 

''Londra ve Paris konuşmaları 
neticesinde Tuna Paktı meselesi 
büyük terakltiler yapmrştır. A vus 
turya meselesinin halli için evvel
ce yapılmış olan bütün gayretler 
:akim kalmrştr. Halbuki şimdi bu 
hususta nikbinim.,, 

Bu gazetenin diğer taraftan 
aldıiı bir habere göre, Bulgar kra 
lı Boris de, dün Rindin ile yaptığı 

mülakat sırasmda Bulgaristanm mi1 
Jetler Cemiyeti paktına müzahere 
te ve Milletler Cemiyeti ile mües
ıir bir tefriki mesaiye amade ol -
dulunu bildimıitfu. 

Oeuvre gazetesi de, 9u mal\ima 
tı veriyor: 

İngiltere Sovyetlerin Balkan -
larm tetriki mesaisine istinat e
den Tilüle&konun ıiyaaetini kra1 
Karol'a bbul ettirmeye çalıfmıı
tır. 

Diğer taraftan ln;iltere Bul -· 
ıariatandan Balkan paktına gir
mesini istemiştir. Fakat kral Bo
ris buna ıimdilik imkan olmadığı 
nı söylemittir. 

EDENiN MESULIYETI 
· Beri in, 4 ( A.A) - "Deutsche 
~lgemeine Zeitunı, ıazeteıi 
Londrada hakiki bir kongrenin 
bafladığmı ve bunun Pariste de
•am etmekte bulunduğunu yazı -
yor. Sovyetler birliği ile lngilte-

re arasındaki mukareneti ıiddet -ı 
le tenkit ederek diyor ki: 

"Eden timdi Avrupanm en 
meıgul adamıdır. Litvinof,a gar
bi Avrupada Ruayaya rol oynat
mak imkinmı veren o olDnlflur. 
Çünkü derpİf edilen tedbirler 1 -
talyanın Balkanlarda oynadığı ve 
ya oynamak istediği rolün Sovyet
lere verilmesini istihdaf etmekte -
dir. 
INGILTRE MÜZAKERELERE 

GiRMiYOR 
Londra, 4 (A.A.) - B. Eden, 

lngilterenin halen ltalyan - Ha
bet anlaımazlığımn halli için her 
hangi bir müzakereye i,tirak et· 
mekte olup olmadığı hakkında 
irat edilen bir suale "Hayır,, ce
vabında bulunmuştur. 

PRENS STERHEMBERG 
NE DiYOR? 

Pariı, 4 (A.A.) - Röyterin iı
tihbanna göre, Prens Start.em -
berg, Avusturyanın küçük antan
tın muvafakati olmadıkça Avus -
h:ryada monarşik idarenin iade 
edilmiyeceği hakkında küçük iti
lafla anlaımlaar aktine amade ol
duğunu B. Flandene bildirmittir. 
FLANDIN JNGILIZ ELÇiSiYLE 

KONUŞTU 

Parla, 4 (A.A.) - S.ıhakan 
Flandin dün akf&ID lngiiiz büyük 
elçisi Sir George Clrak'ı kabul e
derek Romanya ve Bulgar kralla -
n Titülesko ve Aras'la yaptığı ko 

llıUflllalann neticelerinden haber
dar etmittir. 

Havas ajansının ıiyasi ımuha • 
birine ıöre, yapılmakta olan mü • 
zakereler bqbca kollektif emni • • 
yetin kurulması meselesi üzerin • 
de cereyan etmektedir. 

Fransız batbakam Fle.ndin T ev 
file Rüttü Araı'la Akdenizde kar
tıbklı yardım meseleaini ve Bul • 
gariatamn Balkan antantına ka • 
bulü ihtimalini de tetkik etmiş • 
tir. 

BoPzlarm tahkimi meaeleaiai 
gönqüp lfÖriİfllledikleri belli de • 
iildir. Ancak CSyle zannediliyor 
ki Türkiye, Amıpada diler bazı 
mmtakalarm tekrar ukerleftiril • 
meıi metelesinin yakında ortaya 
ç*abileceli bir ıırada bop.zlara 
emsal yaratmanm mun.fık olmı • 
yacaiı kanaatindedir. 
KRAL KAROL DIŞ BAKANI· 

MIZLA GOROŞTO 
Pariı, 4 (A.A.) Romanya Kra

lı Karol bugün öileden ıonra ııra 
ile Mareıal Patain, Yuıosla'V)'& 

~-- - ,.. lf' .. lfo!. . -• . • • 1 • 

Geçen ayın sonlarına doğru, E
RlTRE CEPHESlNDE, Tembien'de 
cereyan eden muharebenin ralihiye· 
tini kendine mal etmekte h• iki ta
raf da biribirile yanpyor. Fakat, 1-
talyanlann "73 top, mitralyöz kay • 
hetmeclik, Hllheıler topa topa 10 mit 
ralyöz, 3 top aJcldar,, dedilderine .... 
kıbna son T...Nea ~ 
Habeflerin kınnd.,.nna hikmet • 
mele cWaa maimi söriinüycır EKSE. 
RiYA, BiR MUHAREBEDE, TOP 
LAR VE MiTRAL YöZLER, MEV 
ZILERLE BiRLiKTE DUŞM.\NIN 
ELiNE GEÇER. 

Cenupta, ........ Gruyanl ordu· 
sa lc111mlcüllisinin ne tarafta top • 
l•nmüta oldulu h•iiz anlatıl.,,. 

. , 
' 

dı. Bununla beraber, HabetJeria W 
ihtimale röre tedhir abDlıkta f'Jllll' 
lannı l'Öriiyoruz. Cicİl'a'dan :; 
abu ordusunun bir kısım im 
cWıa cenuba Sasa&enela'ye sirll • 
müıtür. Bu kuvvetler, Gnzyani, lflf 
helli'den fimale AData'ya dolra .. 
maceraya ablclıir Ukdirde, ~ 
delisinden kolayca ltalyan ~ 
ni istila edecek vaziyette llal~ 
larda. 

Diier cihetten Dllnhara Oftlllll -
AdiMbaha istikametini Allata d9I • 
lannda kapayan Ras o .. ta -"""' 
takviye olunmuı ve Hahet pa::rifal" 
bnda 60.000 kifilik 'bir İbtİJld ~' 
dusu t91kil olunmuıtur. 

B.O. 

elçisi Puriç, Yunan elçiıi Politiı -------------------------: 
ve Türkiye Hariciye Vekili TeY-
fik Rüttü ArL' ve Türkiye büyük 
elçiıi Suadı kabul etmiftir. 

••• Kısa Harici Haberler 
Paris, 4 (A.A.) - 'Avusturya * Almanyada dört ve daha ziyade ço-

p..baJ_ran mU~g· Q
0 
_.Jl;.qll~ıall~M:;:;:, .... ~ ......... or.;:_7 -r ._ı._:.. • .ı:t-Aı.. • .a:.. 

remberg yanında Avusturyanm marktan a~ağı olduğu takdirde, hükCı - * Mısır'da Tant~ ··vannda bit •• 
Pariş elçisi olduğu halde dıt ba- metçe çocuk başına ayda 10 mark ay- de çıkan yangında . . ev yanmııtır• 
kan Flanden ile dıt bakanlıkta lık verilecektir. * Kalkilta limanı zabıtau Citf 
görütmüttür. * Sovyet umum erkanı bahriye reisi Christchurch adındaki İngiliz vap 

ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!! Mareşal Tuhaçcvski İngiltere umum er- da kırk rovelver bulundupdall y onan kabine buhranın-1 13 ler komitesi ::!:'.biye reisi Sir Çetlildl siyınet Ç:ı~:~:~a •;:: ~~ı.:. ce . 
* Britanya hükQmetinin otuz, kırk melesi itleri batına gitm • 

da en mu•• hı•m nokta Şimdiki halde bir şey milyon gaz maskesi yaptırmak ve depo Transatlantik genel kumanyallftJJl 
yapamıyor ettirmek için tedbir almakta bulundu - maden amelesi de bu harekete · 

f.;ondra, 4 (A.A.) _ İki mec- '!!!fu-!l!ha!!!b!!le•r •v!!!!erilil!!l' l!!!l·y•or•.•Y!!!a•p•tmm!!!!!!la•ca!!!k!!!ma!!!!!ms!!!!!• !ll!e!!!y!!!le!!!mıl!!"tl!!!e!!!r!!!di111r.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,__~ 
Matrut zabitler meselesini kral yalınız 

kendisinin halledeceğini bildirdi 
Kabineyi Bay Demircisin kuracağı za••ecliliyor 

Atina, 4 (Kurun)' - Kral mat
rut zabitler meselesi.le askeıi şft -
rasmm meşgul olmamaımu talep 
etmiş ve kencfisinin bu meseleyi 
milletin menfaatine uygun bir §e· 
kilde halledeceğini bildirmiştir. 

Kral siyasal fırka liderlerile 
müşaverelerine devam etmektedir. 
MATRUT ZABiTLER NE iSTi

YORLAR 

Atina, 4 (Kttnın - Venizelist 
Partisi Başkam Bay Sofulis mec -
lisin azami 15 şubata kadar top -
lanarak muhtelif partilerin kuv. 
veti anlaşılması ve bu suretle ka • 
binenin kurulu laznngeldiği, mat 
nıt zabitler meselesinin simdi -
lik ortaya atılması lüzumsuz ol . 
duğunu söylemiştir. Matrut za -
bitler de bu hususta Sofulisle ay
ni fikirde bulunuyorlar. Matnıt 
zabitlerin şimdilik istedikleri şey, 
kendilerinin muayyen yerlerde i . 
kamet etmek mecburiyetinin mal 
ve mülklerine konulmuş olan haciz 
lerin kaldırılması ve ihtiyat smrfı-

vaffakiyet kazanmadığını ilave 
etmektedirler. 

Cenupta Sidamo üzerinde bir 
keşif uçuşundan dönen Habeş tay 
yarecileri ftalyanlan Ergaalem; 
den takriben 825 kilometre cenu -
bi şarkide mühim mıktarda mö -
törlü kuvvet tah~it etmekte ol . 
duklarmı bil&irmişlerdir. 

na nakillerinden ibarettir. 

ÇALDARISLE TEOTOKIS PAR· 
nLFJU Bl~YOR. 
Atina, 4 (Özel) -Çaldaris ile 

Teotokis partileri araaında bir an 
laşma ve uzlaşma yapmak için ya 
pılan mii?.8.kereler aklın kalmış • 
trr. Bay Teotokis ile arkadaşları, 
Bay Çaldarise ne bir milli ve ne 
de bir temerküz kabinesine gire -
miyeceklerini bildirmişlerdir. 

BiR KOALiSYON KABiNESi 
KURULABiLECEK MI? 

Bay Demircisin başkanlığı al
tında bir koalisyon kabinesi vücu
da geti..rilmesi tacıavvur edilmeKte
dir. Maamafih Teotokis ve Rallis 
gruplan, yapmış olduklan bir top 
lantınm sonunda, liberallerle me -
sai birliği yapmaktan imtina ede
ceklerini bildirmişlerdir. 

:s 

Fransız manevraları 
başlıyor 

Liyon, 4, (A.A:) - Dördüncü 
kolordu, yanndan sonra krşlık ma 
nevralanna caşhyacaktır. Bu, ma 
nevralar, Fransız Alplerinde 
Champsorda ve millt müdafaa 
yüksek meclisi azasından General 
Dossenin kumandası altında yapı 
lacaktır. 

Manevralar, bu aym onbirinde 
hitama erecektir. 

Hı bugün mesailerine tekrar bat
lamıtlardır. Müzakerede Habet 
anlqmazbğı baklanda B. Edene 
bir çok ıualler ıorulmuıtur. 

B. Eden, bu hususta iki beyaz 
kitap nqredilmiı olduğu için tim
di yalnız son hadi.eler hakkmda 
izahat verecejini bildirmiı ve 
komeyin 20 kinunuaanideki top
lantumdan babsetmiftir. 

On 'Oçler Komitesi, §imdiki §e
rait içinde iki taraflı bir anlaşma 
imMSIDa sevk için hiç bir şey ya • 
pılamıyacalma karar vermiş ve 
fakat durum iyileştifi takdirde 
konseye teklifler yapılacağmı bil 
dirmiştir. tngiliz hükQmeti bu gö
ri.işe tamamen iştirak etmiştir. Zec 
ıi tedbirler meselesine gelince, 16 
ncı maddeye dayanan ekonomik 
ve finansal tedbirler devam ede
cek ve bunlarm tesirleri Cenevre
de toplanan eksperler tarafından 
inceden inceye tetkik edilecektir. 

Isviçrede bir Nazi 
öldürüldü 

Cenevre, 4 (AA.) - lsviçre 
deki nazi ajanı Guıtlof bu aktam 
Davos'de kurtunla aldürülmüttür. 

Beme, 4 (A.A.) - lsviçredelri 
Alman milli soıyalist grupunun 
tefi Vilhelm Guatlofun katili 26 
y&fmda David Frankfurter ismin
de bir Yuıoslavdır. Polise teslim 
olan olan katil komünist olmadı
iını ve fakat Alman rejiminden 
nefret ettiiini söylemitlir. 

Gustlof, ıon 11ylar zarfında bü
yGk bir faaliyet göı~ermekte ve 
harekib hakkında lıviçre hükG 
metine bir çok tikiyetler ıelmek
te idi. 

Romanya ile iktisadi Meclis kıı tatili yapıf 
müzakereler çoğalıyor Ankara, 4 (KURUN) -
Bükreş, 4, (A.A.) - Roman- mutay martın on betinde·---· · 

ya ile faal ticari münasebetleri o- mak üzere bir iki aün 10ara 
lan bir çok devletlerle Bükreşde tatili yapacaktır. 
iktisadi müzakereler yapılmakta- A k I b Ih 
dır. Son günlerde buraya bir tn. n ara • stan U a 
giliz heyeti gelmiştir. Bundan bir Ankara, 4 (KURUN) 
müddet evvel de bir Macar heye- buldan Ankaraya alı 
ti gelmiş idi. Bu hey~t halen b~- Ankaradan lıtanbula ,..Al'....,":in• 
dadır. Avusturya ile ekonomık . • 4 müzakerelere pek yakında başla günlen ~areket ede.n .3 -
nacak ve bunlan Lehlilerle yapı - maralı ıurat trenlennın 10 
Iacak olan müzakereler takip e - tan itibaren kaldırılması 1ra1rn~• 
decektir. Bütün bu müzakereleri lqtmlmıftır. 
şubat ayı içinde devam etmesi ih-
timal dahilindedir. Başbakanımızın Yu 

Mart ayında diğer .. devletlerle hükumetine taziyeti 
yapılması mukarrer muzakerelere A k 

4 
(AA) 

başlanacaktır. ~ . ~~a, . • .~ 
Fransız iç siyasasında Kondılis ın vefatı münase 

P . 4 (A A ) C . Başbakan İsmet tnönü 
arıs, . . - umun - y B kil' tazivet 

yetçi federasyonun parlamento un~ .B!Jve ıne J Batı 
gnıpu, nisbi temsil lehinde karar fı .çe~!mış ve bu .te~grafa 
vermiştir. Radikal sosyalistler ise mırcıs ten teşekkürü mu.----
bu usulün aleyhinde karar vermiş bir telgraf alınmı§tır. 
lerdir. D · b"t · fefll 

Radikal sosyalistler, B. Dala- enız u çemıze 
dier'yi Parlamento gnıpu reisi ve lide tahsisat kon11 
B. Herriot'yu fahri reis intihap et
mişlerdir, · 

Türk - Fransız ekonomik 
münasebetleri 

Paris, 4 ( A.A.) - Ticaret ba
kanı Bay Bonnet, bugün Tevfik ====--==--=--~:ı 
Rüştü Aras ve Türkiyenin Paris 
elçisi, ile bir arada görüşmüştür. 

Mülakat Türk - Fransız ekono -
mik münasebetleri ve bilhassa iki 
memleket arasındaki ticaret mü -
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l.!iaretler 1 1 Gezintiler1 

Gazi şehrin Vergi 
hatırlattıkları M JI I d } l ? kaçakçıları 

;:.,.A.ııepHallıeuidcğerlil>ir ua im er arasın a ne er 0 uyor • Eminönünden"Yemif,,edo[.,,. 
~ ın eaerini verdi. Günq giden ana yola Myııız .akaklc.i a· 
tllı Ve PGrlak renklerin imtiza . s· ı · k B k . ti k .. a· ı· v • d ~ılır. Büyük bir damarı be.Ziyan 
.;..,,. rn~Y~a~~ fıka~ Antep bir 11 1 • • 3• Ş aOI Cemty•e er aDUDUDa gore ~~ lf tg~.ll •• evam ince damarlar gibi bu sokaklar, 
..... uaiimun ve bır tutam irs ... d b ) J k J d - } kıvrıla kıvnla lo1, ,,!alı duvarlaıo ~bolü altında ne zaman . ettıgtDI Ve ara a Jr an aşmaz 1 0 ma JglDI SOY uyor ara.ında kaybolurlar. Karanlık 
~ 'Çimde yaıar. Bol ıııklı. r' d l7. /"" B k l b d / kapılarıntlan ağır /.okular dağı -
..., - ltkaui gökü, havuzlu, mer- resh kararı verenler e riayete ve a an ığa aşvur u ar lan zeytin yağı, sabun, çuval 
NıJ"".ırvanlı evleri bentle halci ambarları hep bu yol üstüntle-lir. 

a 6ır rüyanın devamıdır ôğretmenler birliğinin kendi} Bay Eteınin gazetenizdeki beya-( heyeti fesh işini yasanın 18 inci Günün beı vaktinde kalabalı;. 
eıa ... kendini feshedip etmemesi hala natı asılsızdır. · maddtzsine istinaden toplayacağı S 

alL. • 11.ntepten yazın en keıkin. O V · d . 1 ld f k lAd k b k st ek•ilmez, gürültü•ü kesilmez. ı-.. ..,. münakaşa edilmektedir. ğret - 3 - azıyet şu ur: Bır ik a- ev a a e ongreye ıra mı:. ır. 
lto~" en çok erimiı bir bakı,. menlerin bazılaıı yapılan kongre- re heyeti bir lcrsım üyelerinden Ve 30/ 1/ 936 tarihli bütün Is- ra ııra tablalar, İfportalar, limon, 
'1. #aQlini aldığı zaman geçti~ n:n kanunen uygun olduğunu ileri tahriri olarak fesh teklifi almış. tanbul günlük gazetelerinde 1 ŞU· portakal küfeleri ile bü•bütün da· 
dtf a 1"edarlardcın koparılmış bi. sürmekle<lil'ler. Fakat birliğin tı. Fakat bu tekliflere istinaden hat cumartesi günü saat 14 de bil- ralan kaltlırımlar, en yağmurnı'E 
ı.,,• .. rnedarlarclan gefrilm~ par feshi için karar veren eski yöne - fesh karan veremezdi. Cemiyet- tün muallimleri ve teklif sahiple- günlerde de yaıtır. Bcuarken te
'-··ı.~r·'ü bir kuı gibi yepyeni tim kurulile bu karara iştirak e _ ler kanunu buna müsait değildir. rini Eminönü Halkevid binasında tik davranmak gerek. Küçülı bir 
°""var b den rn fesih için imza veren üye- Fesh için mukayyit azanın bilais- fevkalade kongreye avet etmiş D • 
.:.. . ar ıraktı. O zaman şeh- . k"-ff · • tah . kl'f t' dalgınlık, •İzi empaeyın yum • . .,. ı.. ler durumun düzeltilmesi husu - tısna a esının rıren te ı ır. 
il uı •• r kenarında f:eya~ r'c~ıar!c.rı }"" <l B 1 K d 'd heyet' tekl 'f ruklarından daha ataca yere-••· ,.. iil sunda vilayete ve vilayet vasıtasi- yapması azım rr. u yapı ma · ongre e ı are ı .ı 
....._, ita dalan binanın duvarla le İç işleri Bakanlığına baş vur _ ınıştır. Sonra birliğe gelen teklif- sahiplerinden heyeti umumiye ö - rer. Ahireti bilmem, ama dünya-
>t,g Ola birinde koı kocaman bi,. muşlardır. lere imza atan muallimler arasın- nünde tekliflerini izah etmeleri nın bir çok "•ırat,, lannJan biri 
..._Jıo Utırdı. Bir top tanesinin Birliğin feshi için karar veren da birliğe yazılı olmayan arkadaş ni istemiştir. Fesh lehinde söz Je baclur, sanınm. 
t~ leclifin ardında bir karan bu üyeler diyorlar ki: lar da vardır. Yasa ahkammca söyleyen kimse çıkmafıştn-. Ve Baltada iki gün "Fener,,e git· 
'llt, ı._ L _, 1 1 .. "- Bı'rl!-'- yo"n-tı'm kurulu bı'r _ bunları rey saymamıza imkan yok fesh işi hiç taraftan o mayan bir .,,. . . _,J • H 
""4 ırarp ıcara göuer e etra ' suz· lig~in feshin: kar;r vermi• ve bu tur. Bu vaziyeti takdir eden idare fikir halinde ölmüştür. tıgım ıçın orcıcıan geçerım. er 
.,_ 

1
•. idi. Bu top yara11, gazi -s Idare heyeti eski başkam Bay geçifte de gördüklerim değifme~ 

~ bir felair için. sanıyorum des kararı bütün üyeler uygun ve ye- -p------------ Etem ile eski muhasip ay Sela - Dolambaçlı bir malrine f1orunın • 
:'Grın de•tanı Ji. Antebi ben "1'nde bularkaak bımad iltihakb~tml iş- arasız muayene hadıdin nedense birliğin feshedil · dan süzülüyormuıum gibi yağ ko-

ı. erdir. Bu rar an tonra ır iğin mesı· ı'şı'nı' kendı'lerine gaye ı'din- ı. er ou hisle karııladım. ld k ·ı kuları duyar, havada yapıfrcan yapmıt o uğu ongre tamamı e mişlerdir. Bay Etem şahsi beya-
• • ~ uıulsüz.dür. Çünkü birlik kongre • Belediyeden vesika natta bulunmuş, birlik idare hey- bir ıJaklık sezerek ürperirim. 

l'ı:! '1ntep Halkevinin brofürü • den evvel feshedilmit ve kanunt getirmeyenlerin eti fesh işine ancak fevkalade Alıımadan önce, çok yadırga 
·"C it k muamelesi ikmal edilmit bulun • kongrenin karar vereceğine ekse- dığım olurclu. Sonra ya"Of ya • ~ Jı c;::hnr en sahifeler bana maktadır. Bu ıebeple bu tarihten dişlerine bakılmayacak riyetle hükmedince bu iki arkadaş rJtıf ainirlerimin ıalalan11ı geçti. 
4.. a cı gelmedi, •anlıi bir sonra yapılacak kongreler hüküm kt · akalliyette kalarak istifa etmış· - Uysall,.,.hm. Tı'L.-:!nmenı'n yer·."ne ""UclYt milliyecinin mektupları _ "zd·· Diş do orları yeni yönetım 

1 
d' ~ IUI ·-. °"'.l'Onı d B .. su ur.,, kurulu dün saat on sekizde Etib- er ır. merak doldu. Etralı görmei• 

~ m san ım. roıürün Diğer taraftan kültür direk - ha odasında bir toplantı yapmış • Bundan sonra da hiç bir resmi 
&.,.i •erini lıar11tırdılı~a zaman törlüğünün öğretmenler birliği- t sıfat ve selahiyetleri kalmadığr baılatlım. 
!-. 1920 ye doiru çekti. Siyah nin durumile yakından alakadar ır. Bu toplantıda dişçilerin kon • halde birliğin eşyaları ve heyeti Bir gün arkamda: 

aalııııllı gen, bir kuvayı mil • olarak meseleyi halledeceği söy • gresi münasebetile çekilen tazi _ idare işlerile alakadar olmak is - _ Geliyor!.. Kaç! ... 
a.6itl olcın Kılı,. AliV: •örür lenmektedir. mat telgraflarına gelen cevaplar temişlerddr. tdare heyetimiz bu iş Diye bir fığlık lıoptu. Ne g• 

-• ~ ,,. BiRLiKTEN ALDICIMIZ k lerin hesabmr Rendilerinden iste. K , 
.. 11,,,,._ Cepheler, /capiç MEKTUP o unmuştur. mektedir. Vaziyet budur. Mual- liyor? im kaçacak... Demei• 

-'-'-_---., WJHrMı, lriilotla Aniara Bundan sonra dişçi okulunda limler arasında münakasa mevzu kalmadan ortalık karııtı. Çamur• 
,..ra AMa rnuar1arr belli olma . Dün gece de İstanbul muallim- zengin ailelerin tedavi edilip e • u ve ihtilaf yoktur. ~ lar içinde portakallar tekerlen -
...:.__ fl~rinıa •alılanJıkları za· ler Birliği .Başkanı Kenan Sarıer dilmemesi görüşi.ilmeye başlan • 4 - Muallimler Birliği feshe - meğe, limonlar zıplamağa. ku • 
~~ ve eaal imzasile bir tekzip aldık. Aynen mıştrr. dilmemiştir. Mesleği teavün ve rabiyeler ezilmeğe bcqladı. ER ~ ı m e hudutlanndan "" yazıyoruz: Üyelerden bazıaln ou yüzden neşriyat sahasında çalışmalanna 

ap taze bir hu halini altlılar. 1 - İstanbul Muallimler Birli- bir çok dişçilerin muayenehane - devam edecek ve her sahada halk .epetli, omuzu heybeli, •okah •a· 
ği feshedilmemiştir. }erinde sabahtan akşama kadar evlerile mesai birliği yapacaktır. tıcılan, ıahin .ezmİf .erçe sürüd 

~fep Hallıeoi brÖ,ürünü daha 2 - İdare heyeti eski başkanı işsiz kaldığım söylemişler, bunun ------------ gibi lıaçl§mağa botlatlılar. Bun• 
".r '-alrilirJi. Şekil daha iti- ------------ önüne geçmek için tedbirler alın- Iran Kültür Bakanının lann lıimi ııöiü•lerini vitrin yap. 
a.,~~abilirdi deyecekler vardır. Yabancı .vapurlar ve masTmı 1istetmişlerdidr. b 

1 
ili .

0 
oğlu şehrimizde rmıtı. Koıarken lincancı katır • 

ı1~:cı de hcJJıdırlar, yahut degı"'l h op an 1 sonun a e e ye en larını ürküten ıangırhlar ~ıkan • 
...,,., H 1 tacat mallarımız fakir olduğuna dair ilmühaber al- lran Kültür Bakanının oğlu 
e...___ • er iddiaya bir itldia ile mıyan kimselen·n muayene edil _ B M h t Al' H.1 __ . t h . . yorlardı. Taralılar . aynalar dö • 
, -vqp -!ı bil' F k Türk ofisi, ecnebi vapur acen- ay e me ı lAJue şe rımı- 1 k ı.. • ı... .. Vııı::-.-ue ır. a at bana ka· memesine karar verilmiştir. ze gelmiş, Bıı'stol oteline ı'nmı'ştır' . kii.lüyor, orta 1 ma.19er yerın• ~ ı._ln talarınm ihracat mallarımıza aıa-
L vcu sı biraz silik, resimleri Bay Ali Hikmet, Paris Univer. dönüyordu. "'>trz kalarmı tesbit etmeğe karar ver • 
~ •olulı broıürde l:ir nevi es- miş ve bugün ecnebi vapur kum - Öksüzler yurdu sitesinden doktorasını almağa gi- itilip kakılmadan lıurtulmalı 
1!I b~ertıni bir güzellik var. panyalaıına hangi ihracat malla- decektir. Kendisi tarih üzerinde için •apa bir yere çekildim. Kö· 

0 tza 'kl • b · k t Ayasofya müzesi arkasında bu çalışmakta, bilhas.53 son asırlar d Onl 
811 .:!• mllozayı erıne enzı - Erım b·~bkul ettiklelrini sormuş kur. lunan öksüzler yurdu binası eski içersinde Türk. İran münasebatr. ıeden iki polu görün ü. ar 
~ •;ze ik havcm beni •ardı. 

1 
ene ı umpanya arın eJy~a na 

1 
• ve harap bir halde bulunduğu için m tetkik etmektedir. da koıuyorlardı. Artık anlamıı· 

......__ _fenir, lıüçülılü, büyüklü ku· iyah ihtiyacı karşılama ıgı an a- müzeler idaresi belediye ile bir an Diin "hazinei evrakta,, bu tım. Kalabalığı ürküten bunlar • 
-.....ıanı 'mi • d b şıhrsa sıkı tedbirler alınacaktır. ali ı 1 -~ arının re•ı erıni e ir laşma yaparak bu harap binayı mevzu üzerinde tetkikat yapmış- dı. ZaıJ Jar, •ır ~ılı am alın a • 
~ t~plamalt emelini duymuf. "Puvason d' Avril davası, yıktırmağa karar vermiştir. tır. rını silerek yanımdan geçtiler. 
~~ milliye günleri bizim karara kaldı Binanın arsasında park yapı Tetkikatı birkaç gün daha de- • • • 
ff,; dnlerimizdir. Kuvvayi mil- lacaktır. vam edecek-tir. Genç müstebtiğ 

Oltan • Cumuriyet Merkez Bankasına "Türk ve lran rnünasebatınm, bu 
L.' esı, Türkiye Cümhuriye- itfaiye muzıkası iki milletin mevcudiyetleri kadar .. ..,. CIJlcrn "d' ait iki makbuz üzerine oraya para 
r..._ t.-1; hl ır. yatırmış gibi yazılar yazmak su - itfaiye mtizikası haftanın üç devamh olduğunu,, söylemiştir. 
... ~ ""71 

milliyeci ahlakı im • retile sahtekarlık yaptığı ve bu su- gününde Fatih parkında çalıyor- Çarşamba parkı 
~tır 1rarıı•ınd!2 Yafamaya, retle Avrupadaki bir yazı makine- du. Şimdi Fatih kaymakamlığının Çarşambada yapılan parkın 
Ult irin iilmeye katar veren si fabrikasından bedelini yatrrma yanındaki arsada müzikacılar i - duvar kısmı ile toprak düzeltme 
'~)'etin kahramanlarını dan mal çekmeğe kalkıştığı iddia çin yer yapılmaktadır. Bundan işi bitmiştir. Yalmz park sahası 

t .r. olunan Matkoviçe, genel sava - sonra müzikacılar orada çalacak- içindeki üç ahşap evin satın alın-
~- 'Clli feleir, talnm :7.abitine lı.a- manyar Ahmet Muhlis Tümay, lardır. ması kalmıştır. Bunlar da alının -
., -.!'l ceza istemişti. Matkoviç, boş mak A . .. .. k t' .. l h ..,. L.:..-.. J miı iyecilmn remi ~ buzlara bu yolda yazı yazmak ha- hmedı yuzunden yara- ca par 0 sem ın en guze ava a-
~ •• -~ a. · Da,ündüm, bir an lacak bir yeri olacaktır. 
1. IT9f/ reketi~i, sırf fabrikay~ "Puvaswon layan Nazım Ahmede ceza Pi k • 1 · · · "f_, en huayı milliye ne - d'Avrıl,, yapmak, ''Nısan balıgı,, a a resım erı ınemıyor 
!...; ;'"diye.. Fakat o zaman yutturmak mahiyetinde izah ve Ahmet isminde birini, yüzün - Şoförlerin belediyeye başvu -
~ • ilıiintlilm: Gazi ıelıirir. kendisini bu yolda müdafaa edi- de iz kalacak surette yaralamak - rarak plaka ücretlerinin indiril -
Slfltcrnlarının lotograllannı yor! tan suçlu Nazım Ahmet hakkın - mesini istediklerini yazmıştık. 
OIJ.,-.. ı.. .... ıazelım gelecekti. Buna Bu davaya İstanbul ağır ceza da İstanbul ağır cezası hakyeri, Belediye varidatının azlığı yü-
~ ıııccrr hakyeri dün de bakmış, duruşma-, dün karanm bildirmiştir. Nazım zünden şoförlerin bu istekleıinin 

4',.ı ,,;,. g mez. yı karannr vermek i.izere başka Ahmet, üç yıl hapse mahkum ol - yerine getirilemiyeceği anlaşıl -
"'4 .; hıttufrı yol bize ör · güne bıraknnştır. muştur. maktadır. 
~ ıtaalıtlır. Salıaryatla bir - - - --------------- --- - - -------------- ---
~~olanlar ku"ayı milliye Yazısız Hikaqe: 
L,...,_ lıatırlamazlar. Her ıe-
-.._.- L tllll)\10@ @Ofl.ı~/Jrır;, 
~ ~. -..ıvvcıyi milliyenin izler' .~ ~W'C!> 
'-i~ /(qVQyı milliyecilerin re
~ ~1'lıyaralı düımanların 
~ 0 bnaber olanlarır 1 

Haltacla iki lterre, hep bu illi 
günün man.zarcmnı, "ergiden ka
çanlarla ıJergiyi toplıyanlann JttS. 
ıe kapmaccuını ıeyrederim. 

Yıllardanberi gördüğüm bu 
çirkin ıeyi ıimdiye kadar niçin 
yazmadım, bilir mi•iniz? Utan · 
cımdan. Vergiye lıcHa haraç, bar 
gözüyle bakanlan yurduma ya • 
1'Gflırmam11tım. Ôyle İ•e haün 
niçin yazıyorum? 

Söyliyeyim: 
Dünkü gazeteler: "Beletliy• 

den neler iıtiyoruz?,, baılıiı al • 
tında ıühınlar dolum ıeyler yıa
dılar. ·lıık, mektep, yol, latuta • 
ne, dupan.er, temizlik, ~q -
me, m, ucuzluk, hile.iz yağ ua 
daha bin bir çeşitlik koca bir U•te 
Okudum ıJe ıaıtım. Bir kuım e .. 
nalı bucak bucak vergiden ka~an. 
•atıcı.ı ile polui •okalJarda lıöt• 
kapmaca oynayan bir farin ne ;.. 
temeğe hakkı olur bilmem, iri?. 

S. Gezgin 'tlt.a. Bldiirmelı idediklni za 
-.,;~......._ _,,"" otlamlan itlea1 

...... .;,:. &lr Aatırası olarak y&Jı 

Satiri Ertem 

• Tüze Bakanlığı terfi müddetini dol• 

ı duran hakim ve mUddeiumumllerin cctı• 

velini hazrrlamıştır. T erfi defte~i b!~ 

aY. müddetle ili n edilecektir. 
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Üç kişilik bir hırsız Diuaıh Mehmetle Gardiyan Hasip, 
kumpanyası yak. alandı Kara Al~.Av~upa- asılmaktan kurtu do! 

Şehrin türlü yerlerinde feei 
tramvay kazaları oldu 

Evvelki gece Feneı·de iic k:şilik 
bir hırsız kumpanyası yakalan -
mıştır: 

Gece sabaha karşı devriye ge
zen zabıta memurları Fenerde Ha 
tip l\Iuslihittin mahallesinde Tu -
lum ba sokağından geçerlerken 
bakkal Savanın dükkanı üzerin -1 
den iki kişinin indiğini ve bir ada ı 
mm da kaçtığım görmüşlerdir. 'ı 

Memurlar kaçan adama dur 
ihtarında bulunmuşlar ve bu ada - ' 
mm durmadığını görünce arka -
sından iki el ateş etmişlerdir. Ka
çan adam silah sesleri üzerine ol

hittin isminde beş kişi kumar oy -
narken yakalanmışlardır. 

SlLAH A TIIGI lÇlN - Ka
dıköyünde İsmail Hakkıbey soka
ğında oturan Arap İbrahim evvel
ki gece evinin penceresinden dört 
el silah atmış, yakalanmıştır. 

PARMAKLARI KESiLDi -
Tahtaka'ede Jozef;n teneke kutu 
fabrikasında çalışan tsak Levi 
çalıştığı makineye sağ elinin üç 
parmağım kaptırmış, parmaklan 
kesilmiş, acele Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmıştır. 

duğu yere yatmış,, yetişen zabıtaı Trakyadaki Muhac~rlerin 
memurlarına teslım olmuştur. • • 
Dükkan üzerinde buh~nan diğer vaııyeh 
iki kişi de yakalanarak Fener meı 
kez~ne .götürülmüşlerdir. Sorgu 
netıcesınde Trabzonlu Halit oğlu 
Fethi, Ali oğlu Ahmet, Salih oğ -
lu Raif adındaki bu üç hırsızın 
bakkal Savanın dükkanına elek -
trik direğine tırmanmak suretile 
girdikleri ve bir çok eşya çaldık -
ları anlaşrlmıştır. Hırsızların daha 
başka vak'alan olduğu da mey -
dana çıkmıştır. Tahkikat devam 
ediyor. 

Dünkü tramvay kazaları 
Dün üç feci tramvay kazası ol

muştur: 

1 - Davutpaşada Eminenin ya 
nında oturan otuz yaşında Mer -

Trakyaya yerleştirilmiş bulu
nan muhacirlerin kışı rahat geçir
meleri için, icap eden bütün ted
birler, Trakya genel müfettişliği 
tarafından alınmış bulunmakta · 

dır. Bu arada muhacirler için ha
zırlanan evler bitmiş, Kızılay ta
rafından da gıda temin edildiği 
gibi balıkçılık ve diğer san'atlar
la meşgul olanlara sermaye ve va 
sıta da verilmiştir. Şimdiye kadar 
dağıtılanlardan maada muhacir -
lere çok yakında 10,000 sapan 
ve 2000 araba daha verilecektir. 
Ayni zamanda yeniden konfor 
şeraiti mükemmel olan 10,000 ev 
dıe sene başından itibaren yapıla. 
caktır. 

can dün saat dokuz buçukta Ak- -----------
Geçrni• Kuranlar 

5 Şubat 1922 

Bükanret Avrupada şark mese. 
lesinin milzakere edUdiği fU ıırada 

nwhik taleplerimizi devletlere izah 
ı•e hak ve hakikatin bizim taralı-

sarayda 257 sayılı Ortaköy - Ak 
~.aray tramvayının römorkuna bin 
miştir. Sultanahmette bir tam'dı: • 
ğma misafir giden Mercan Divan
yolunda tramvaydan inmek iste • 
miş, yerinden fırlıyarak basarna -
ğa basmıştır. Bu sırada tramvay 
birdenbire hareket edince Mercan 
müvaz~nesini kaybederek taşlar mızda olduğunu iabat etmek üzere 
üstüne düşmüş, başr taşlara çar - Avrupada bir Türk heyeti bulun
parak yaralanmıştır. Mercan da - maıı faideden halt olmıyacağını 
ha yerinden kalkmadan Türbe is- nazarı dikkate alarak Roma, PariB 

tikametinden gelen 3320 numa -
rah Kocamustafapaşa otobüsü üs
tünd~n geçmistir. Mercan derhal 
civardaki eczaneye kaldırılmış, 

ve Londraya bir heyet izamına ka
rar vermiştir. Heyet Hariciye Ve
kili Yusuf Kemal Beyin rlya8eti al
tında olacaktır. 

ilk müdavatı yapıldıktan sonra Ha -----~--------
seki hastanesine götürülmüştür. İıtilnbul Btltdiql-ıi Bugün saat 

14 de 2 - tkinci kaza Topkapıda ol- ~"hı"rm· t 
muştur. Topkapıda oturan yedi "w. 'ı ıya roSU 

k:nv~~!~ruıf uli.ı~~~da:.~sf :J.: 111111111111111 ~::~Y::~::: 
ki tramvayın arka tarafına atla - 11111 
mak istemiş, tutunamyınca düş · 
müş, sol ayağı tekerlek altında 111 ......... . 

kalarak parçalanmıştır. Yaralı ço 
cuk hastaneye kaldırılmıştır. 

Yazan: 
M. Kemal 
Akşam saat 

111111111 20,30 da 
A YNAROZ KADISI 3 - Suadiyeden Bostancıya gi

"den 111 numaralı vatman Selimin 
idaresindeki 40 numaralı tramvay __ Y_a_z_a_n_: _M_u_·s_a_h_ip_za_d_e_C_e_ıa_ı_ 
arabasına Üsküdar tramvay şir - ~ 
keti manevracılarmdan Mehmet r ransız til}airosunda 
atlamak istemi.,5ı, muvaffak ola. -
mıyarak düşmüş, başı elektrik di-
reğine çarparak ağır surette yara
lanmıştır. Mehmet baygın bir hal 
de Haydarpaşa Nümune hastane
sine kaldın1mıştır. 

Bir de çarpışma 

HALK OPfo:RETI 

Bu akşam sat 
20,30 da 

Son defa 
Dost Yunanistanıı 
Kıymetli Arti:ııtltr. w...ı~Miilılılilll 

Dün saat dörtte Şehir tiyatrosu Zozo Dalmaa ve Kofinyotiain iştirakile 
önünde bir de çarpışma olmuştur. ÇARDAŞ FORSTtN 
Bir kamyon tramvaya çarpmış, Yarın akşam LEBLEBiCi HORHOR 
tramvay yoldan çıkmış, uzun müd Gi§e gündüz açıktır. Fiatlar: 35-50-
det seyrüsefer durmuştur. 60-75-too. Loca: 400-300. Te1:41819 

DEMiRLE VURMUŞ - Bey- ----------
Yeni Ese1/er 

öARO 
Sanat ve v2zife' 

kozda iskele saddesinde 26 numa
rada oturan hizmetçi Fatma za -
bıtaya başvurmuş, Muammer is -
minde bir adamın boğazını sıktı· 
ğmı ve kafasına demirle vurdu • 
tunu söylemiştir. Mu:lm:ner yaka Eski Paris barosu başkam (Payen) 
lanınrştır. in yazdığı ve avukat Konyalı Ali Hay· 

KUMAR OYNARKEN YAKA- dann açık bir ifade ile dilimize çevirip 
LANDILAR - Kuruçeşmede 1 İstanbul barosu teavün sandığına arma
Mahmudun kahvesinde Suphi, Ahı ğan ettiği bu eser basılmış ve satılığa 
dullah, Süleyman, Fethullah, Mu- çıkarılmııtır. 

dan donduler 
Avrupanın muhtelif memleket- Dün Ağ11ce2ada 10 qıl ağır hapsa mahkum oJJı 

)erinde güret müsabakaları yapan 
Dinarlı Mehmet ile Kara Ali dön- Hayli zaman önce işlenen feci Gardiyan Hasip, ağır c~. 
müılerdir. Dinarlı, ııon seyahat - bir kıya davasının dunlŞması, İs- ki duruşması sırasında delılı~ 
leri ve yaptıkları müsabakalar tanbul ağır ceza hakyerinde dün diasmda bulunmuş, Tüzel tıb 

sonuçlanmıştır. Bu kıyanın suçlu- ri direktörlüğünde müşahe~e 
hakkında ıunları ııöylemiıtir: su, İstanbul hapishanesinin sabık na alınmış, iddias·nm aksı 

"- Muhtelif Avrupa memle - gardiyanlarından Hasiptir. olmuştu. Bir ~ok şahit, bu . 
ketlerinde, bühaııa lngiltere ve Vak'a Sultanahmette Firüzağa müdafaa ~ahitleri dinlenilrniŞ 
ispanyada güre§ler yaptık. Kara Camii avlusundaki bir evde olmus 1 ağır cezada genel savaın 
Ali, ilk müsabakası müstesna, bü· tu. Hasip, karısından şüphelen :ı temsil eden Kaşif, müta.le 
tün güretlerini kaz.anciı. Serbest miş, günün birinde gitmiş, kapı-1 söyliyerek, suçu çeza kanunu!l 
güreıte henüz. müptedi olmaıına d~n girer .. giı:mez. tabanca.smr çeki 449 uncu maddesine uygun 

mış ve Husnıyeyı kanlar içerisin- düğünü ileri sürmüş, ona göre 
rağmen müthi§ rakiplerine kar§ı de yere serm:şti. Onclan sonra dn za jstemişti. Sonra da müd3 

muvallakiyet kaz.anması alaturka çocuğunu kuca~ına alarak lstan. yapılmış, duruşma karara ka 
bcq pehlivanının harikulade kuv- bul pastahanesi hinasmdaki Tü- tı. 
vetini göıterir. ze dairesine gelmiş, şimdi Manfoa Ağır ceza hakyeri kunılu,,. 

Ben de yaptığım güretlerin saylavr olan o zamanki İstanbul çun tasarlamşla işlendiğini g 
genel savamanr Kenan Koreı·ı·n recek yeter del'l b 1 adıi71 

hepsini kazandım. on defa Pa • yanma girmiş, tabancasını yazı - nucuna varmış.1 H~i~~~ehe ft"" 
riıte Avrupa müsabakaıına gir - h3:nenin üstüne koymuş, "Ben de-, kıya su::unu işlemekten ceza .. 
dik. Bu müsabakalara Avrupa • mın karımı öldürdiim. Simdi de, nununun 448 jnci maddesine 
nın bütün sayılı gürefçileri giri - işte size teslim oluyoru~ !,. "demiş, on beş yıl ağrr hanse mahkUIJl 
yordu. On dört güre§ten sonra yakalanmıştı. İstintak dairesince miştir. Ancak kad!nm söyl~ , 
dömi linale ben, Franıız Deglan, taanımütle kıya işlediği noktasın- ı:;iddetli bazı sözlerin tesı 
Litvanyalı Frank Bronovi~ ve Fin· dan ceza kanununun idam ce-ı kapıldığ'ı noktası da kabul ol.~ 
l d K 

zası yazılı 450 nci maddesine duğundan, bu ceza müddet1 • ...ı1 
an iyalı oıtan Lamaren kald,k. uygun olarak muhakemesine ka-1 bes yıh indirilmiş, on yıl haP1,.-

Dömi linalJe Deglan Litvanyalı, rar verilmişti. • ı ahkomılması ka··a .. la~tırılmıştıt· 
yı, ben de Finlandiyalıyı yen - ~ 
dik. M h B C 1 d .. .. ·· ıdu 

Final maçının Pariste yapılma· er Um • em a Un Q 0 m U 
•ını muvafık bulmadım. Büyük l 
bir •portmenlik göateren Deglan 
beynelmilel hakemler karıııında 
lıtanbulda kar§ılaımayı kabul et
ti. Mukaveleyi imza ettik. Bu 
suretle beynelmüel ıahadan çok 
ehemmiyetli bir mü•abakanın lı
tanbulda yapJmannı da temin ' 
•,,,.q oldulı. 

Bu maç, mayısta ve bir ha.vır 
cemiyetinin idaresinde lıtanbulda 
yapılacaktır.,, 

Haydarpaşa Nümune 
hastanesinde 
muayene doktorları 
Haydarpaşa Nümune hastanesi 

poliklinik günlerini gösterir bir 
cetvel neşretmiştir. Bu cetvele gö 
re dahili hastalıklar profesör Tev
fik Sağlam ve Müfit Kazım, hari
ci hastalıklara operatör Feridun 
Şevket ve İffet Naim, kadm has -
talıkları doktor Zeki Taş; kulak, 
boğaz, burun hastalıkları Hay"dar 
İbrahim; göz hastalıkları Zihni 
Gökçen, cilt hastalıkları doktor 
Nuri Osman tarafından tedavi e
dilecektir. Pazar günleri ınüstes • 
na olmak üzere poliklinik muaye
nelerine her gün saat on birden i
tibaren başlanmaktadır. 

Cumuriyet Gençler 
Mahfelinde 

Cumuriyet gençler mahfeli te
maşa şubesi tarafmadn önümüz -
deki pazar günü mahfel binasın -
da "Süt kardeşler,, piyesi temsil 
olunacaktır. 

Bu temsilin hasılatı Kuzgun • 
cuk ilk okulundaki fakir çocukla
ra veıilecektir. 

Telefon ücretlerinde 
· yüzde 2? tenzilat 

Kllltllr itleri 

Mekteplerde verilen 
balolar 

Bazı hayır kurumlar,ı fakir ço
cuklara yardım için sal.onu uygun 
olan okullarda balo ve eğlenceler 
tertip etmektedirler. 

Bu eğlenceler için kültür ba -
kanlığı bir tamim hazırlıyarak bil 
tün okul direktörlüklerine gön -
dermiştir. Okullarda yapılacak 
müsamerelerin müsaadesini bun -
dan sonra kültür direktörlüğü ile 
ilbaylrk verecektir. Yalnız bu eğ
lencelerin içkisiz olması şaıt kon
muştur. 

Üniversitede 
dersler başladı 
Üniversitede sömestr tatili dün 

bitmiştir. Tatil münasebetile Ulu· 
dağa ve Anadolunwı muhtelif yer 
!erine tetkik seyahatine çıkan ta
lebelerle profesörler dün akşam 
dönmüşlerdir. Derslere bugünden 
itibaren yeni yapılan ikinci sö -
mestr programlarile başlanacak -
tır. Yeni sömestr programlarında 
değişiklik yapılan kısım tıp fa -
kültesine ait kısımdır. · Bu fakülte 

'j_jı --.__, 
Evvelki gün ölen Ticaret~ 

ıı umumi hatibi Bay Cemalit1 
naz.e töreni dün yapılrrı&I 
C enaz.e saat on bir bıı 
T efvikiye camiinden kalJd' 
larak Maçka caddesi yolıı ile~ 
§ikta§ta Sinan p:ı5a camiine ~ 
rilmif, burada namaz kılınJJ.J 
•onra Yahya elendi kabriıt,
gömülmüftür. 

C enaz.e törenine Ticaret oJ 
ve T ürkoliıin bütün men.O,.. .1 
ecnebi ticaret odaları müm-'61 
leri, lstanbul klübü az.cm "~I 
tün iktisadi mahalü men,.,,. 
gelmiflerJi. /1.. 

MeZ(ITa ... elli kaJar, çel..Jı '/ 
du. Türkoli. müdürü Bay "el' 
mud, Ekonomi Bakanı 8111 .ı' 
llil Bayann teeuürlerine t~ 
man olarak merhum ~ 
bir kaç •Öz •öyledi. BrındtJ!' _ı" 
ra Bay Cemalin anıl tlf~f 
Proluör MuJihiJJin 'AJil &I 
acıklı bir söylev verdi. B'-1 ~ 
malin yalnız vazileıini "" "'İl 
ketini düıündüğünü ve lnı""; '"J 
çalııtığını, ölümü bile ,,as ' 
runda olduğunu söyledi. -Posta. müdüriyeti şehirler ara- de talebenin staj görmelerini te -

sı telefon ücretinin yüzde yinni min için ders saatlerinde bir iki 
beş n's'.Jetindc indirilmesi için ye değişme yapılmıştır. Telavio Panayırı 

1 
l• 

ni b;r proje hazırlamaya başlamış it er~ tır. Diğer taraftan İstanbul _ An- TEFTİŞLER BlTil - Kül - Flistinin en modem şelı t ~4 
kara arasında yapılan telefon tec- tür bakanlığı genel ispekterleri ta- den biri olan Telaviyo tie1!~.~ 
rübeleri kafi görülmemiştir. rafından tstanbulun kültür duru - kezinde Otuz nisanda açıla . ~. 

Kurat portörü koyan müessese mu teftiş edilmekte idi. Teftiş ya- nelmilel panayıra biz dıe ~· 
ile me,·cut mukavele mucibince pan ispekterler işlerini bitirmiş - edeceğiz. Bunun iç:n Ti,ir1'1~ 
daha on beş günlük bir deneme l~rd!r: Sonu9 raporla hakanhğa sualleri niimunelerinin to.!',:~~ 
devresi geçirilecektir. bıldırılecektır. 5ma başlanmış ve bu işe dıe'J.~· ~ 

Ç ·· f k 1 k raportörlerlnden thsan Fe.l~,o: 
op er ya ı aca vel~ 31 ma~~ta biter .. bitmcız bir mur edilmiştir. Teşhir e~ 

Belediye çöpleri denize atmak 
1 
ha·zırandan ıtıbare~. çop fı.~~mla_rı yerli mallarımız arasrnda ._1J 1 

tan kat'l surette vazgeçmi;tir. Biri y~prlmcaya kadar çopler munasıp mış ve tütsülenmiş balıV"" 
müteahhitle olan bugünkü muka- bır yerde yakılacaktır. vardır. 
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Yabancı Posta El Kırkından Sonra 
Hindistan müslü

ınanlarının manevi 

reisi olan (Ağa Han) 

bu defa reisliğinin 

yirmi beşinci yıldö -

nümünü doldurmuş

tur. Bu münasebet

le Hindistan müs -

lümanlan arasında 

büyük tören yapıl -

mıştır. Bu törenler 

esnasında Ağa Han 

büyük bir terazinin 

bir kefesine oturur, 
terazinin ikinci ke -
fesine de altın para
lar konarak tartılır. 

Ağa Hanın sıkle · 

tine müsavi olarak 
tart1lan altınlar son
ra fakir halka dağı

tılır. Bu yıl Ağa Ha-

Hep Onun g ibi.. ~ i\.zanı Teneşir Paklar 
(Atalar sö:ıil 1 

Tabur teftiıten geçec~kt.i. Yüz- Yazan : Sermet Muhtar Alus 
b efradı ha ... ırlamak ıstıyordıı •••··•·•••··•••••••••••·•·••··• 36 · .. ··.·.· .... · .. ··.·.:::::::::::::~::::::::::::::::::::!İ n~c.ı ..,, • ... •••••••••••••••••••••••••::::: ••••••••••••• _ •••••••••••••••• • • ~ :: ::: :: ::: : :: :: : :: : :: : :: :: : : : : :: : :: : :: : :: : : :: ::: : :: :: : :: ::: :: :: : :::::::::: ::: ::: ::::ı :: ::::: :: : :: : :: : :: : :::.: .. Dedi ki: ················•··········· 

- Size sorulacak olan süall~- Ak b• d h b t • 
re hiç sıkılmadan serbestçe cevap e ın e say ayı as ı. 
vermelisiniz.. Şimdi bir deneye-

lim. Gel bakalım, sen .• Sora. M·ı milyar sene yaşşa be müdürüm caklarıma serbest cevap ver. A - l Y~D 

Jın_:e~ntuuan. ha şöyle, yola gel, İnsafa gel! .J 
- Babanın adı? 

nın altınla tartısı 

(1,885,000) frank 1 

- Jorj. 
- Nerelisin? 
- Marsilyalı. 

- Ne iş yaparsın? 
- Terziyim. 
- işte böyle. Gardüniiz mü? 

Hepiniz bunun gibi söyliyeceksi -
niz. 

l ki gün Gonra tef lig başladı. 

Kumandan bir neleri ~ağırıp sor
du: 
-Adın ne? 
- Antuvan. 
Babanın adı? tutmuştur ki bu da 

(180,000) Türk 1i -
• rasma yakın bir pa- - Jorj. Midillili Despina Güya 

- Nerelisin? Ablak yüzlü, pençe pençe ya-Ağahu.n karısı ile beraber ve tartılırken ra demektir. 
- Marsilyalı. naklı, mor burunlu adam: 

v - Ne İf yaparsın? (Bire balukmusunııız çerateler ! 
l Unanistanda bir Sabırlı olunuz lja- - Terziyim. Kurbağamısımz çopoğluları! ... ) 

k . . 1 Bir b'Z§kasını çaiırdı: Diyerek kahkahaları basıyordu. 
Canavar adam kında işifece SlnlZ. - Adın ne? Yanındaki misafirler, kopillere: 

- 1 d Femand Büison, yeni Fransız kabi- - Antuan. '(Biravo !) diye el çırpıyorlar, ko-y aka an 1 nesinin parlamentodaki beyanatını mü- - Babanın adı? konalar '(Yas.su! Zito! .. ) diye ba-
b "1.tinadan bildirildiğine göre orada . A • teakip başlıyan büyük münakaşayı ida· - Jorj. gınyw orlar, kıranta aşıka geldikçe 
lıtıyanos adında misline rastlanmıya- re ediyordu. Gürültüler çoğaldıkça reıs - Nerelisin? gelip mecidiye atmakta devam e-

~L. d kendi me"hur tekniğinin bütün vasıta- M ·lyalı diy ukl 'd tl d k ııı; erecde canavar bir adam yakalan- ;ı - arsı • · or, Rum çoc an a a a ı -ııı... tarını kullanarak süktltu iadeye çalı - N • ? """ttır. Bu adam kız ve erkek çocukla• - e lf yaparıın. ça atlayorlardı. 
l't ı_ d şıyordu. T • • 
. 'tin ırarak kaçırmakta ve kendile - - erzıyım. Artin, Dananın lfulağrna frsla-tiııc en feci şekillerde tecavüz ettikten Franklen - Buyyon kilraUye çıkınca Allah Allah .. Kuman"Jan hay- a 

lonra bu cocuklan işkence ile öldilrilp en sol taraf mütemadiyen sözünü kes • ret etti. Bir ötekisini, bir bQ§ka· ı: B ki .di b" 
ı il ·· meye başladılar. Meb'us bin gürlükle - u insan azmanı m r I· annı içmekteydi. Meşhut c ·rum :s b" b • · · • .., el H 

c yakayı ele "\'eren bu canavarın nutkuna başlayabildi. Bu sırada: sını, ır eşıncısınt çagtr ı. ep- lirsin! .. Celeplerin başı, et müte · 
.-..-.ıy•eı kadar kaç çocuk öldürdüğü _İşitemiyoruz, işitemiyoruz. si ayni sözle~ ~öyle.~i •.. Fa~t ne- ahhitlerinin prensi Arnavut Zey-
Qıcyd;na çıkanlmak üzeredir. Diye bağırıltılar yükseldi. Reis bun- ferler haklı ıclt. Çunku yuzbQ§ı nel beydir. Buranın bir derebeği de 
J1en ialebeyı·m, ları teskin etmek için saf bir vaziyet - "Hepiniz bunun gibi söyliyecek- bu merettir. (Bank Otomanı satın 

le dedi ki: siniz.,, demişti. al!) de, alsin. Boyacı küpüne dal. 
""kan değilim! . - Bi:·~ sabrediniz. Şimdi daha iyi j. Donanması yokmuş 'dmr gibi muttasıl eli keseye ~al: 

şıteceksınız. .. •. k I k d k • dmr; avuç avuç çıkarır, su gıbı ~\'eni Fransız kabinesinde kültür ha- Bağıranlardan biri, sözünde ısrar e- • • Buyu. ks en er, kadrı"§rueındaı· ogre etrafa serper ... Bak; kendini ölç, 
~ olan Gernut mevkiine gelir gel - diyordu. 0 zaman Büison: tırılen bır orsanı te Y ' b" t "b t l H ··ft k kr ~cı ilk işi hukuk fakültesinde gürültü- • . . . bu kötü bir İ§e neden girdiğini ıç e ı re a · en e arı, z, 
'Vaziyeti ıslah etmek olmuştur. Bu • - işı karıştırmayın. Meclıse hır mık· d , damat, toııın dolu. Altmışa mer · 

ıılllt . rofon koyması için Mandele rica ede • soruyor u. • .. .... • dı"ven dayamış, genem ona vız ge-l ıçin fakülte talebesinden kendisi - ce vim 1 _ Bunun nesı kotü.r Bır ge- d.. . 
:. görüşecek bir heyet istemiştir. Kill - g • d .., • • k 

1 
k J• loor... Salt bu adada yarım uzı-

·ıır • k b .. 1 b" ·r de ile mım ol ugu ıçın crsan ı e ıyo· .... b· Bakam bu, heyete en mü- Dedı. Fa at unu oy e ın a • 
1 

• ne metresi var da kanmoor; onu-
~ lttı vazifesinin üniversite için - söyledi ki sükilnet hemen etessüs etmiş ~m. • ~ır. dona.nmam 0 sa;dı, sı- ne gelen karıdan otlamağa can a-
c tanı bir disiplin vücude ge· oldu. .zın gıbı cıhangır olurdum. O 1 d k f k k. 
~tk olduğunu bu mesele anlaşıl • ================ J J toor... y e e a a çe oor ı sor-ı\~-n bil ...... h t Eli dam a 1 ma. Zab~htan akşama, akşamdan Ilı' "<l sonra konuşa ecegını ıza e - • • • • • 

1

1 Ye heyetin reisine demi§tir ki: ,- Bılır mısınız? _, Haıan, masadaki likörden k:ı· zabaha kıdar ... Göroorsun, bugün 
ti":"'. Vazifemin bana ne yolda emret- Dünkü Saymuzda aorduklanmız ve Jelıe koymu§ içecekti. Bu sıra _ dıe Beyoğlu güllerinden toplamış, 
'ilırıl anladınız. Disiplinsiz bir üniver • cevaplan: da ev sahibi geldi. Haıan kadehi ahbaplarını da yanma almış, A-
{))~ olamaz. Şimdi siz benim yerimde ı - Kalp kim tarafından, ne za- arkasına sakladı. Ev sahibinin mcr, Vermut dıa veroor ... Herifçi 

Ydınız ne yapardınız? man kecıfolunmucıtur·, ondan evvel l d D d' k" og"'lunda bfr ekipaj var; faytonu 'l'aı b h · · · · · :. :. yü.zü gü üyor u. e ı ı: 
c e eyetının reısı cevap verınış: kanın nereden çıktığını zanne· - Hasan, hizmetimde bulu - saltanat arabalarile atları has a-ıııaı:-- liaklısınız. Ben de sizin gibi yap derlerdi.? hı;ır kadanalari1e, arabacısı ve is-ııı; -c b · t" d kal dm Fakat nalı bugün otuzuncu yılın bitiyor. dıı ..... c urıyc ın e ır ı • - Kalbi 1618 de fnoilız" doktonı a· . 1 ·ı b. 11

•U " ... E d • b ·k d · ])iri de sarayın gi ış seyıs en e ı-~iı· flunUz ki ben talebeyim bakan de· W. Harvey bulmuıtu. Ondan evvel lini ver e senı te n e eyım. 

Jji,. balıktan bin 
kııtu konserve 

lıtı. _ Müsaade ederseniz ıol eli- tcmamiha mü:;ahih ... Cakonu O· kanın karaciğerden çrkbğmı zanne- telinin enksesine binmiş o}an köş-
derlerdi. mi vereyim. Sağ elim ağrıyor da. 

2 _ "Ekin'in sahibi yalnız ekinci- _ Ne o, elinde romatizma mı künü görsen, Nemçe imparatoru. 
dir,, sözünii kim swlemiştir? var? mm Şonbron palesinin kısmı süf-

tıf 
dt • llltikanunun ilk haftasında Kara • 

11tıd . ı· d' 

- Victor Huio. H d l , lası sanırsın. Köşkünde ordu bes-- - ayır, am a. 
3 - Eyfel kulesi kaç metredir ve $ Ioor, ordu!.. Kehya, ağa, uşak, ta . e Keriç boğazında mıs ı na ır 

~ liilnr büyüklükte bir balık avla__n -
lıtt ttr. ~alığın boyu dört metre, agır
~ >'tdı yüz kilogramdır. Balıkçıla -
~d tctlıinine göre on beş J:ldanberi bu 
~ ~r büyük balık avlandığı görülme • 
~~ır. ~ahalli fabrikalar bundan bin 
~rva yapabileceklerdir. 

ne zaman yapılmıştır? İma)İşarkisi.. kilerci, ayvaz a~çı, arabacı, inek-
- 300 metre, 1889 da. Küçük Turgut coğrafya dersi· çi, bağçı, b:ıhçivan ordusu ... !\fot. 
4 - En uzak yıldıza radyo dalga- ne çalı§ıyordu. Şimal, cenup, fark, bağına mavna mavna koyun ge -

ları kaç senede gider? garp sözlerile kalası alt üst oldu. loor da yetmeyip bura kasapları. - 40 bin senede. 
5 _ Ayasofya camii kaç senesinde Bu sırada yüksek sesle ağlamaya m vir~n2ye <;eviroor. Kilerine sa. 

ve kaç senede yapılmıştır başladı. Annesi koştu: lapurya salapurya zahire taşıtoor 

~ılist· d · b"" ·· YENi SORGULARIMIZ ağlıyorsun? 
- 404 senesinde, bet senede. - Ne oldun yavrum, niçin da çabucak tüketip ada bakkalla-

in e 1syan uyuyor 1 - Amerika Birleşik devletlerin-

ha.,l{l Udus, 4, (A.A.) _ Filistinin de kaç hüktlmet vardır? 
~ lr>n l Fr 2 - Bir ton altınlı madenden ne ~ ~ şehirlerinin. arap al'!., a_n 

~a ldaresi aleyhındle numayış kadar altın çıkabilir? 
!Q~ltı.rş ?lan Suriyeli ~raplarla 3 - "insan aşkını 18fla değil, işle 
~Çiıı ebsanıt olduklarını g?stern~ek gösterir.,, darbımeseli hangi mille
lla~ı U sabah bir sempatı grevıne tindir? 
~ anıışlardır. 4 - Asya tarihi milattan kaç sene 

g,.~ t.ı greve ve aynı zamanda Fran evveline kadar malumdur? 
'« bı 1I 5 - Büyük san'atkarlar arasında en ~llttı a arına karşı boykotaj ya. çok yaşıyan kimdir? 

lt-.. -_"'!asrna bundan bir hafta evvel :..i-İııııııııiİ.._ _______ _. 
"<Q'ar Yerilmiştir. · · - - · - --

- Ah anne! Diş ellerimin 
şimali §ar kisi ağrıyor! 

Şirketi Hayriyenin tenzi
Jatlı tarifesi kalktı 
Şirketi Hayriye idaresi pazar 

günleri Boğaziçine gidip gelme i
çin ihdas ettiği tenzilatlı tarif eyi 
kaldırmıştır. Tenzilatlı tarife 
pazar günü ~abahr yalnız muay. · 
yen saatte köprüden kalkacak hır 
vapur i~in bakidıg.; - - . -

rını kıtlık yerjne dönôüroor !... 
Bu laflann biri, Dananın kula. 

ğına girmiyordu. O, celep başının 
etrafında oturanlardan penbeli 
kadını eflatunluya benzetmiş. 
çarpıntıdan güç soluk alıyor, ge -
ne azaptan kıvranıyordu. 

- Şu penpeli kokona hakika -
ten ahseni takvim üzre halkedil · 
miş bir mahllıkai bibede1 ! ... Diye 
girişip kim olduğunu mühendise 
bir sorsa mı ?ı 

Şark kıya/etindeki resmi 

Penpeliye baktıkça baktı, ba'k 
tıkça baktı, kendinden geçti. Ted. 
biri müd€bbiri unutup Artine su. 
ali yapıştırdı:. 

- Allah aşkına Artinciğim 
çabuk söyle, şu bir içim ounun 
kim olduğu malUmun mu? Bu. 
ralıdrr, yani adalıdır değil mi? 

Mühendis Artin Horozyan, de 
ğil yalnız adada oturan ve adaya 
gelen bir içim suları, Beyoğlunun, 
Panğaltmın hangi dilberlerini bil 
mezdi ki onu bilmiyecek? 

Akibinde sayhayı bastı: 
- :Milyon, milyar sene yaşşa 

be müdürüm! .. Ha ~öyle, yola gel, 
insafa gel; bağrının içini kapla· 
nuş olan o kara kasaveti at ta böy. 
le açıl, f erahlan. Erkekliğini bil, 
arslanlığmdan istifade et ... 

Ardından t sualin cevabım ye .. 
tiştirdi: 

- O penpeli mi? .. Vallah bil. 
lalı yamansın müdür!... Baş er• 
bap kuyumcu gibi pırlantadan 

çakoorsun... O penpeli Beyoğlu· 
nun en gülü, ra'nalarındandır. 
Her ne kıdar irahmetli Kamelya 
hanım, Madam Hanriyetteki Dan 
söz Jüliyet, Madam Finsleki Sa
n Matilt ayanndıa yüksek piyaça 
malı değil ise doe gene sayılılar • 
dandır. Midillili Despina nam 
menşuredir. 

Hacivi aldı mı merak? ... O 
pcnp~Hn.,in yüzde yüz değilse bile 
yüZ'dc yetmiş, yüzde seksen efla. 
tunlu olması ihtimali var ... 

Sesi titriyerek bir sual daha; 
mırıldandı: 

- Mumaileyha an asıl ackılı 
mıdır, yoksa mevsimi ~ayfr imrar 
için adada mı cvkatgüzar olmak. 
tadır? 

Artinin can alacak noktasına 
basılmr:tı ya, aıtık ondaki çeneyi 
dinle: 

- Midillili Despina kim, Bü. 
yükadada oturmak kim? ... Bey • 
oğlunun en gülü ranalarından dıe
dimse kaşına gözüne, endamına 
mebni o iltifatı sarf etmişim. Ken 
dini denk almağı, dirhem dirhem 
satıp piyaçasmı yükseltmeği, a
vanak bilmoor. Tavuklar gibi ÇÖP. 
lük!erde eşelenoor; Çiçekçi so
kağında mecidiyeye aksata edo • 
or. .. Köftehoru bugün ilk tefa a
dada göroonmı. Çelep başrya kim 
bilir hangi zevzek herif methini 
geçti de o da (getirin, göreyim r >: 
dedi.. .. Zeynel bey alçak yüreJ.ili.ı 
dir. · 

.(Arkası var): 



ÜLKEMİZDE 
(Fransızcadan) 

ISTANBUL - 18: Dana musikiai; 
(pllk). 19: Haberler. 19,15: Çardaı 

Bozcaada da 
Dıvarda asılı bulunan bir tab- Levhayı eline aldı. On ild ki· Ptlntin opereti (ptlk). 20 = Şan piya • Kasabaya su getirme 

d 1 t kt b l k b no, ProfeaCSr Latenıki. 20,30 stüdyo ıo N)rçevesinin ağırlığın an mı, ome re ~a a u unan asa aya ,·,,· n• hal,.ıe? 
r- b d cak tango •e orke.tra gruptan. 21,30 "' uı 

kordonunun eskimiş çürümüş ol- gitti. Bir ressama aş vur u. haberler. Saat 22 den soma Anadolu a· (G l 
masından mı her nedense düşü • - Levhayı tamir eder mi.siniz? Bozçaada, ene aytanmız 

janumn •uetelere mahıuı bavadiı ser- d ) G f ki · ar •tim ... erdi. Camı kırıldı. Köyde camcı - Hangı· levha? Bu bir mu- • an - eçen se er zıy .. 
.• vfai •eritecektir. b '-rak ö dn ne gezer, yakın bir kasabaya git. Ş?mbadan başka bir şey değil. 1 ... -----------:ı de buranın ıar ayı om ı r u 
mek levhaya cam taktırmak ta u- Ustünde bir şey yok , nesini A ğüm Bay Hizmu ge!le yerincle 
sın olacaktı. Şimdilik oldUğu gi- tamir edeyim 7 Burada ne vardı? B O R S buldum. Çabıkan bir zat olan 
bi bırakmaktan başka çare yoktu. Kadın mı, erkek mi 1 • • 2 • g39 Bay Hiznn, halkın sevpini ka 

he hald d b. · ka- - Bir kadındı. zanmıf, her ne mümldime onu Bir gün r e ev en ın -Gençmı·, ihtiv.• mı? Sari. llbalannda J1ldrs 1tarew olanlar, aze L... i 
1 .. -ı..-,,._ ~decek ;.,... ... o zaman lev. ı- r1nc1e .. ...,. 16renlerdlr. Relramlar yaparak ödevlerini ...,-rma a u -

DiHIDı- aa ~ ku ı ? mt 11 .............. ft,Jatlandl'. u lhk ı· . 

=götürür bir cam taktinr.Bu şm nu, mra mı raımııtır. rayın YI ıe ar: 
eden ıonra yeni bir kordon -Genç, kumral bir kadın. A- P A R A L A R 6000 lira kadar bir ıeydir. Bu 

ular,, levhaya balladılar. Es- §atı yukan benim gibi. Tamire- •Londra 6~ - kadar bir para ile ne yapılabilir? •Vlyaaa ~-
•Kadrtd 17 -
• Bertin 82 -kl 7erlne utılar. Levha l>astel bo- decek misiniz.? : ;=:ork ~~:: Bununla beraber kasabaya bir ıu 

18ile19pılmftı. - Tabii. Otur bakayım. Bana •KD&no ırır.- getirmek için gereken parayı le· *V&r10Ta 24: -
•Budaı>ett• 26-
• Bnkref ıa -Awt-- ..._..L Artık levhada, ca. poz vereceksin. •BrtıkHI &'8. - darik etmiılerdir. Bu su, dirt 

6a.1.llM 5~" d • AUna W -
mı da unutuldu. Bir gün eve yeni - Anlama mı. •Cenevre 816. - kilometre uzaktadır. Derecesi 12 •Belgrad M-

•Tokohama H4 -
•Aitm W.9 -

bir bir.metçi kız gelmişti. Pak - Modelim yok. Fakat senin •SofJa u.- kadardır. Bankada 3500 liralan 
PDÇ, on bet, on altı yaşmda. Şim gibi bir kız olduktan sonra, ko· =~ :·:: hazırdır. 4000 liraya aldıklan 

•Banknot 2IU -M.e kadar hiç bir yerde çall§Dl8· Jay. Sana bakar, yaparım. Çıkar • stokholm 82 - çelik borular da ıetirtilmittir. 
~ öyle levha falan gönnemiş, baş örtünü. Tamam. Şimdi omuz. Suyun projeıi Bakanbia ıönde 
Ja)mz beş ~a almmış basına lanru aç, biraz dekolte ol. • Lcmdra ~ ~ K ~ v~ , 22'4: rilmit ise de 932 yalmdanberi bir 
kalıp bir levha evinde yatağının -Ne diyorsunuz! •N9")'0l'k 0~~ •Kadrtd r>8210 kaç defa geri 16nderilmittir. Bir 
başı ucuna amlmrştL Her yeni ge- - Tamir edıeyim mi, etmeyim •Parla 1206 •Bertin 197D2 defasında su deposunun yeri mü 
len hi:mıe•aiye olduguw gı·bi buna mi? Başka türlü olamaz. Ha şöyle. • Kl1ino 9 9896 • Vaqova ' 2160 nasip görülmemit, projede bir ~ • Bı11kHı 4..727~ • Budaı>efte uoeo 
da aşçı kadın öğiit vermeye baş· Aman yarabbi. Ne güzel omuzla- •Atına sueeo •Btlkref 1088006 çok eksiklikler olduğu bildiril · 
Jadı: nn varmış! Bu ne güzellik, canlı •Cenevre 2'4iO •Belgrad ıussı2 mittir. 

- Bana bak, kıznn. Her şey - bir mabuda benziyorsun. Kımıl· • Sofya M.971s • Yokoh&ma 2 762a Bunun üzerine iki yıl evel ye-
• .A.materd&IQ ı 17 ü • Koakova 1088 76 

8en önce temizlik lazım. Buranın danma. • Pral 19.71 • stoldıoım s 1110 niden istenildiii ıibi bir proje 
aahibi en çok buna bakar. Şimdi B:rkaç gün sonra levha tamam E 

8 
H A M yapbrılarak yollanmıt ise de 

Paristedir ama, yakında gelecek. olmuştu. Krz sordu: 
11 

Bankam "
80 

Tram.vaJ 1100 bu sefer ıu depo111nun tek -
Geldiği zaman dolap, sandalye, - Ne vereceğim. · Anadolu 10.1r> •Qmento tOM> rar eski yerinde yapılmalı için 
masa, levhalar üzerinde bir tek - Acelesi yok. Ara smı bura- Reji j ıta Unyon DeL o 00 ıeriye çevrilmiı, projede bu ci-
toz görürse kiyametleri koparır. ya gelirsen anlaşırız. .::!:7:'n;~<XXJ =~Del. ~~ bet düzeltilince de ıuyun miktan 
:Al, sana bez vereyim. Git yemek Günlerden sonra evin sahibi o. Sigorta oo IJal'k m. ecza ooo kifi ıörülmediiinden proje tu 
odasmdan baş

1

a, her taraftan to- geldi.Bu yetmişlik mütekait bir mi Poaomonb soo TeWoa 000 dik olunmamııtır. H'llhukl ıu -
rm toprağı al, anladın mı kızım? ralaydı. Fakat hala kuvvetini muhP. latlkrazlar TahvlH•r yun miktarı saniyede 0,90 litre 
Haydi göreyim seni. faza ediyordu. Gözleri şeytan gi. • 1981 T.Bor. ı M 70 IDektrlk imif. 

K\iır;ük krz yemek odasındaki bi parlıyordu. Haziran ayı idi. Mi- .... " n tUD Tramva:v Şarbay Hazım, bu it için bir 
bütün eşyanın ~nnı büyük b · ,.aıq M .. · • ,. ,, ,, m mı w Rıbtlm 

Qikkat ile aldr. Sonra küçük sal o- duktan sonra döndü. Gözüne du Etgent Dt!k. 9613 • Anadola n 
na geçti. Bezleri her yere var kuY vardaki levha ilişti. 1928 A M ıooo Anadolu m 

• • & Erzurum ~ 00 * MUmesall A vetile sürerek cilalaıcasma temız- -Bu da ne? Bu, kanmm res- ._ ___________ _. 

ledi. Sıra levhalara gelmişti. On- mi idi. Onu kim bozdu da bu ha-ı-----..----.---11"1 
larm da tozlarını aldı. Camsız, le getirdi. 
pastel levhanın üzerindeki mavi, Ofkelenmiş bir halde B§Ç.lyı 
kırmızı, sarı, yeşil tozlar bir türlü çağırdı. Kadın hakikati söyleme
bltmek bilmiyordu,. Elindeki be · ye mecbur oldu. 
zl bir ttüziye hohlayıp muşambayı - Peki bunu yapan kim? Bu 
siliyordu. lki köşesinde biraz da· kimin resmi? 
ha san, mavi toz kalmıştı. Bunla- - Küçük hizmetçi kızın. Bir 
n çıkaıınak için tUkrükle silme. ressama yaptııınrı. , 
ye mecbur oldu. Artık, kalbi ra- - Ne? Burada bir kız mı var? 

• Çarıamba Pertembe 
Takvım s fubat ö şubat -----tt 1 Zilkade i Zilkade 
oaa dOCUf1I 
GOD batıp 
lalıüaam.ua 

ôtle aama.zı 
ikindi D&maal 

Akp.m D&JDUI 

Tam 11U1U1 

lmall 
Ydm leQ8D ıtmıert 
Yllm kalu stal_. 

7 01 1,07 
17,30 17.31 
6 ıs 6 lb 

1228 1228 
15,12 15,18 
17,30 17,31 
1901 1902 
~.26 525 

30 37' 
330 St9 hatlandı. Çünkü levhada bir ~k. Çağır şunu ! 

renk lekesi bile kalmamıştı. tşı~ı Kız, korkmuş, sararm.I§ bir ------------
b"tirdikten sonra aşçı kadına gıt. halde geldi. Miralayın ayaklanna latuW biriDci iflia 11!8mlrluju • 
ti. kapandr. daa: 

gitmittir. Henüz bir sonuç alına · 
maması yüzünden halk çok a.ıkın
b içindedir. HeTkea ıuauzluktan 
ıikiyetçidir. 

Adadaki 1691nüfusun1050 si 
ortodolu, 641 i müılümandır. Bu 
ranın ortodokslan kızlannı Ame
rika, Awsturalya ve Yunaniatana 
göndererek oralarda evlendirmek 
tedirler. Bunlardan Habetistan · 
da, Çinde ve Afrikada bulunan
lar da varmıı. Fakat en çoğu 
Amerikaya gidiyorlarmıf. Bu 
yüzden adanın da nüfusu artma
maktadır. Genel savqtan önce 
iizUmtin fiatı dü1111üı ve ıeçinme
ler ıüçlepnit olduiundan herkes 

Sıvasta 

Yeni Beıeaige Rei
işe başiad.ı 

Sivas, (Özel) - Sivaa 
menleri on bet ıUnden on .,. 
ne fikri yorpnluldanm si 
ıay•lle toplantılar P~ 
rar vermitlerdir. 

Bu toplantılarclald •I 
temiz bir bava içinde ı·.et.,. 
SIV AS SPORUN MO~ 

Sivas ıpor klübil ibönGll.! 

Jılartdamak için paral; Wr 
mere verecektir. Huır 
bqlanmıttır. 

ILBA Y OKULLARDA 
llba11mu: H&zım T ...... 

mnda kültür direktir& Sadi. 
dulu halde ilk okulları do 
talebeye ayn ayn ıiiall• 
iyi intibalarla •Jnlmıtbr• 

PIY ANO DERSi.ERi 
Halkevincle bapnlar • 

yano denleri verilecektir. 
ve kabule baılanmqtır. 

KONFERANS ık~ 
Halkevinde lise direkt8rfl Vı 

mer Beyoyo kainat hakkında 
kilerin ve yenilerin nauri1 
anlatan çok istif ad eli bir 
rans vermiftir. Konferam 
ile dinlenmiıtir. F elıefe 1 
meni Faik de devletçilik m 
lu bir konferanı vermit ve 
nilmittir. 

ŞARBA Y GELDi 
Açık bulunan Sivas p.r 

tına ıeçilen orman müben• 
dil Taran Ankaradan te 
ıelerek belediye itleri ile 

Sivasın yetittirdiği çal
litlanndandır. Sivas kenditl 
büyük itler bekliyor. 

Mevıimin ilk kayak spor 
Orman .tepede bqlamlch. 
bir kafile ittirak etti. ilk 
çok eilenceli ve neıeli geçti 
ıamleyin tehire dönüldü. 

HiKMET IŞK GEi Dl 
Cumhuriyet Halle Partlal 

kanı Erzincan saylavı Hilmi.& 
Ankaradan tehrimize ıe 

ATLI SPOR GEZILERl 
Atlı ıpor ldübü bu hafta 

de bir ıezinti 
mittir. 

-Aman, ne çektim. Küçük Aff · d · - mızı nca e enm .•• 
salonda bir levha vardı. Ne toz, - Af mi? Neyi? Ha, bana an-

Milflit Yalcı Koço Liminidiı mau
q kayıt ve alacakları kabul edilmit o
lan alacakblanna konkurdato teklif et • 
mif oldulundan bu teklifin müzakere
li için alacakhlar bisszat veya vekil o -
1anlann taWıiyetll veklletnmelerile bir 
tikte ~2-93C5 pe11embe cUnU saat 1 S 
te dairede toplanmalan ilin olunur. (V. 
No. 13252) 

it bulmak için öteye beriye da - -----------:""';i 
latmmal üçüaci icra .... -r.-11 

ne toz! Tenıizleyinciye kadar ak- latmışlardı. Peki kızım ziyanı 
la karayı seçtim. t yok, kalk bakayım. Bu resim sana 

Dedi. Aşçı kadın bezlerdekı 00- benziyor. Sen mi poz verdin? Ya 
yaları görünce işi anladı. km gel, korkma. Nasrl Pariste se. 

- Eyvah, ne yaptın kız, ne yap ni bir işe yerleştirsem memnun 
im? Ev sahibi gelince seni kolun- olur mu..~n? Çoktan beri bir oda 
Oaıı tutup sokağo atacak. Belki hizmetçisi arıyordum. Bilsen Pa- ------------
de beni de tutmayacak. Oy le ya, ris ne güzeldir. tyi para da ala. Eyip icra dairesinden: 
0 levhaya dokunmamam sana söy caksm? Mahcuz olup paraya çevrilmesine ka-
lemeli idim. Ama bu kadar ap- rar verilmiı otan fıçılar ı t-2-936 ta-
tal olduğunu düşünebilirmiydim. Kız ağlamaya başladı. rihine mtludU ctnU nat 14 ten ı 5 e ka· 
Haydi V!ıvrum, ev sahibi gelmez- - İstemiyorsun, birini mi sev- dar Eyüp Kurukavak caddesinde s/7 

J.,. dı"n yoksa Sılalma so··yle Ha an N. lı dükklnda a ... 1r artırma ıaretile pa-·~en o··nce bohçanı toplayıp gı"tsen · , ··· ~ 
Q 1 d N 1 Iand l k raya çevrilece1tn\ıen iıtiyenterin y0% • •ena olmayacak. a nn. ası ya a . ev enece 
.l' • • ., de lld buçuk delllliye mQıeriye ait ol-

Genç kızın canı sıkıldı. O, bu- mlSln · makbere .adi geçen gUn ve saatte ye-

raya iki yüz frank elde etmek için - Evet. rinde hanr bulunmalan ilin olunur. 
gelmişti. Bir iki ay çalışnca bu pa - Ne zaman? (V. No. 13248) 

r&f.I kazanacaktı. Emniyet san. - Bin franğmı ol<lığu mman -
dıfmda parasına bunu da katınca - Peki, kaç frak eksiğin var? ZAYi 

bin frangı olacaktı. Bin frangı - iki yüz yetmiş be§. 
oldumu, artık ötesini sormayın... - Ah, bu çok. Sen de ne ka-

Kendi kendine düşünüyoııdu. dar bahalıya mal oluyorsun! 
Kmian tabakları tamir eden usta Arada bir sükdt oldu. Jrlirala. 
adamlar var da böyle bir levhayı yın ayak sesleri, kızın hmçkıra 
tamir edenler neden olmasın? Bir bmçkrra ağladığı duyuluyordu. 
tik Rlimcn. vardır ki, ayni boy Miralay r•enc;ere önünde dişardan 

325 teneainde Kotkada klin Burhanı 
terakki mekteblniıı idadi ikinci amıfmı 
Uana1 ettilbne dair a1mıt olduğum taı 
dilmameml .ayi ettim. Yenisini alaca • 
pdan esldtinin bUkmQ olmadığı ilin 
olunur. 

Galata: LGleci Hendek 61 numanh 
luınede AWla ıeml ofla Şefik. 

da Jarmm, 11n, Ynil renkli lev- gelen zambak kokularını alıyor-----------
halan ucuz ucuz satıyorlar. Bunu du. Bir müddet dÜ§Ündü. Sonra 
tamir edemezler mi 1 Bir defa mü cebinden portföyünü çıkardL 
racaat etse. - Al, i§te istediğin para. He-

ıft~n _git, çabuk evlen, anladın mı 
çabuk evlen. Bir daha da buraya 
gelme. Böylesi dalıa iyi 1 

ğılmıılardar. Bunların içinde A-
merikaya ıiden Türkl•r de var • 
dır. Bunlar oralarda para kaza
narak hıınn ve akraba!arına harç 
lık göadermektedirler. Buradan 
ıiden kızlarla evlenen delikanlı • 
lar oralarda it tuttuklanndan, bir 
kısmı da vaktile komoloabanelere 
bat wrarak Pplporl almaddda • 
nndan artık biıruile alikalarmı 
kesmif leriir. 

Burada her teY bulunmaz. Seb
ze pek udır. Odun, kömür. zey. 
tin ve tere yalı biç yoktur. Hu 
ekmek 14, ikinci 8, koyun eti 
30, ııfır 20, dana 24 kuruta ve 
yumurta yüz parayadır. Yalnız 
süt ucuzcadır. Kııın 10, ve yazın 
6 kuru9adır. 

ORTODOKSLAR 
Buradaki Türk ortodolular 

devletimizin idiline iweıinden 
ve çok rahat ıeçinmelerinden ıon 
derecede memunniyet ıöater -
mektedirler. Vaktile Yunaniata 
na gitmit olanlar maiıet ııkınt-u 
içinde kaldıklarmı ve adaya ka -
wımak hasretile yamp yakı.Idık· 
lannı buradaki akrabalarma J&Z· 

maktadırlar. P. K. Cantürlı 

elan: 
Tamamına 950 lira kıymet 

lunan Beykozda Akbabada meJl:arlllll 

katında 4595 metre mutabbu 
qcan ıemereyi havi bahçe UM. 
hinden itibaren otus gün müdd 
arttırmaya konulmUftur. s· 
arttırma 3-3-936 tarihine t 
den salı günU saat 14 - 16 
dairede yapılacak ve kıymeti 
menealnin % 7 5 ini bulmadıll 
de on bq gün daha uzatılarak 
çık arttmnaaı 19--3-936 
aadtU eden pertembe ıilntı • 
ve oıahalde yapılacaktır' . .rı.ı~ 
ıicillelerile. ubit olmıyan l~~ 
caklılar ile eliler al&kadarlanll 
fak hakla tabiplerinin bu 
huıutile faiz ve maurife dair 
dialannı ilAn tarihinden itiı.ıt! 
ıün zarfında evrakı müsbit 
te dairemize bilclinnelerl 1••~ 
Iİ takdirde haklan tapu lli"idllP::J 

olmıyanlann satıt bedelinin 
undan ha~ kalacakları " 
malCUnat almak lltlyenlere W 
93411926 No. la dotya n 
rile·efi gibi daireye 17~1~ 
hinde asılan açık arttırma 
nl okuyabilecekleri ve lateıdll 
metl muhammenenin ~ 7,5 
nev ıkceai veva mflll ~ 
lbru etmeleri llamcelctill 

(9'. 



ulgaristan silihlanmak istiyor! 
p . . (Uııucuu ı incute) ÇEK ve ROMEN BAŞBAKAN 

~' 4 (A.A.) - Parla Soir LARI DA PARISE GELECEK 
ld. ..... -~ Franıız ve ecnebi devlet Prag, 4 (A .. ) - Batbakan ve 
~ •raamda Pariıte yapıl - dıt itleri bakanı B Milan Hotza 
~olan müzakereleri mevzuu bu ayın sekizinde Parise gidecek 

11 erek diyor ki: ve Çekoslovakya reiıi cümhuru 
~ 'A'fQ~~ada Habeburglarm Mazarik terefine Sorhonda yapı 
lil. L_!~lnıeai meselesi hakkın- lacak meraıimde hazır buluna 
~ hükameti Prenı Stah- caktır. 
~ ••ili enapta bu me- iyi malumat almakta olan ma 
..... tehirinin münaaip olaca - hafit, 8. Hotzanın A vuıturya Baş
ı... •e Pariate de ayni ,eyin aöy- vekilinin ziyaretini iade etmek 
'6ft ... : bUd=-i•ti"r. v· · d ,- ..... ., için ıyanaya gıtme en evveı 

il ile •iihim bir nokta da Fran- Belgrada gitmeıi muhtemel oldu 
...... ~ itiW araıındaki mü- ğunu beyıın etmekted;r. 
p~ llaeleleai idi. Filhakika 
~ • ldıçük itilafı bıraktı -

~ ._-=·~ ldigük itilaf mahafilin
~ itiınataızbk vardı. Eğer 
' Fraııaız Sovyet paktı tas -
~ir, Romanya Sovyetlere 
~, Bulgaristan Balka!l 
)l tla iltihak eder ve Avuıtur -
~ baaünkü halinde kahrsa 
~ zinciri mühim surette 

Bükref, 4 (A A.) - Baıba
kan 8. Titüleıko, uhdeıinde bu 
lunan teslihat bakanlığını a!aka· 
dar eden meıeleleri halletmek ü 
zere KTal Karol Bükreşe döner 
dönmez Parise gideceİttir. 

AVUSTURYANIN iSTiKLALiNi 
TEMiN ETMEK. LAZIMDIR, 

FAKAT .. 
t ennıit olur.,, • IJrvı Prag, 4 (A.A.) - Lidove No-
Gr NOF REN MESELESiN- vini ıazeteıi yaı.ıyor: 

N•D«N FAZLA ENDiŞE Avuıturyanın istiklalini temin 
GOSTERMIŞ? . etmek lazımdır, fakat Habsburg ,-:-dra, 4 (A.A.) - Havaı hanedanını tekrar ıaltanat maka 

1 IDUhabirinden: mına getirmek suretile değil, çün-
~ nıaltlmat almakta olan ma~ kü böyle bir feyi küçük itilaf hiç 
' B. Litvinofun Kral ve 8. bir zaman ve hiç bir şekilde ka 
..... .ile Y&pmıı olduiu göriit - bul etmiyecektir. Avuıturyanın 
~~ eh-.uniyetini hakiki nia. iıtiklilini hakiki ıurett~ ıaranti 

B.ı lft:a. etmeğ~ çalıımaktadır. altına almak için T UIU\ ha vzaıın
~ ~&riiınıelenn eaaıı umumi daki hükumetlerin daha 11k1 bir 
..... ~Jeti haiz clduiu ve bil - ıurette meıai birliğinde bulunma
'-ıa 11tikhalden ziyade hali ha lan ve büyüb devletlerin bu iıte "'-h 111~ bahıedilmit bulun- daha ziyade alaka ~öıtenn~leri 
'-t Atarnh edilmektedir. Bu ze· gerektir. 
'h..' 'mlpada ''kollektif emni - NELER HAZIRLANIYOR? 
~nin İnkipf etmekte ol - Paris, 4 (A.A.) - Pöti Parİ· 
~ • clolaJi memnuniyet iz- ziyen yazıyor: 
~ıtler Ye hali. ha~da Av- Bulgar Kralı Bomin B. Flan
-.,_ IDeYCUt tehliblen ve bu den ile yapmlf olduiu aon görüı
' • da. bilhaaaa Alman ıiyaaa- menin ehemmiyeti kimıenin göziin 
~~faf0r meselesini gözden den kaçmamqlır. Bu görüfmede 

il ~l~clır. Salya hükUmelinin yeni ekono . 
llİıa Lıtvinof, Renin ıol sahili . mik mahreç/er arattırmaaı ve Bul· 
~tniclen iııali nıeaeleıi hak - gaTiılanın yeniden ıilahlanmaaı 
~ B .. Eden: de~ daha ziyade . meıelelerinin mevzuu bahıedil 

bır endıte ızhar etmittir. mit olduğunu larzetmek caizdir. 
Görü:tmeler Ancak, emniyet meıeleıinin ilk 

P&ria 
4 

( planı itıal etmif olduğu muha• 
lı, laera ' A.A.) - Bulgar Kra- kaktır. 
'it elç• ~de Bulıariıtanm Pa- Kral Boriain Milletler Cemiye
' -~~ - B. Patolof olduğu halde fi hakkındaki hararetli sözleri 
~--..na Reiıicumhur Lebrun'u dikkate ıayandır. Kralın kullan-.. ..._ ebnittir. 
,~.bir aaat devam et - ::.1u~~~!~~:;:~i ,!:;:,f;:.nd~; 
~ lomaai ulkünJaki bulutlar lcarfı 

ICARoL FRANSA CUM· anda duymakta oldulılan heye· 
llVR REiSi ŞEREFiNE cana ve onlaTın Milletin Cemiye-

ZIY AFET VERDi tinin himaye kanculı alhna gir • 
k_ !-. 4 ( mek humıundalıi azimlerine ter -~ ' A.A.) - Romanya 
~karo(, Romanya ıefaretha- cüman olmuıtur. 
~ Fransa Cumhur reiıi 8. Eko dö Pari diyor ki: 
ftta ~ ~ ~refine bir öğle ziya. Milli mütlalaayi le,..ik etme 
s..:._""-ittir. Bu ziyafette 8. i• büyük bir ihtiyaç mevcut oldu
ti':~ B. Paul. Boncour, B. fa anlQfdmalıtadır. Bu Ja, ye • 
~~ B. Pietri, Maurin, Deat. nülen ıilalılanmlf Almanyanın 
'ı ~ Romanya finam baka- maksadına hadim olan ve bunla· 
.. ı...ı.:-· Antoneako, Romanya n lahil etlen ltalyan - Habet 
~ General Anıeleako, in- ihtilôlının akWeTinin bir netice
~ ~Tlrki1e Ye Lehiıtan bil - adir. 
~~eri De Çekoılovakya, Yu- Ekaelıiyor yazıyor: 
~ l'e d'!• lloınanya orta elçi_ Fran11z ve lnwiiiz hülıUmelle 

1ier bir çok zevat haZl1' rinin geTek bazı ıimal ve Balhk 
~l. !ardır. tlevletlerinin halen elde edillftf 

IONCUR DIŞ BAKANIM iZ bulanan garantileri ve gerelr A -
"' . iLE GORVŞTV vmtınya ütilılalinin ıaranti•i için 
rllria ıimdiki halde lrendiıimlen istila 

iti, "t11 '
4 (A.A.) - Cümhur re- de imkanı mevcut olmıyan ltal 

"-t ıe':•YJa naibi Prenı Pol'ü yan amili yerine eldf' bulunan 
l il. Sa kabul edecektir. Sovyet amilini ikame etmek hu· 
~.d.. 8?ra.ut, Prenı Pol'ü saat mmnda mutabık holmıt oltlukla 
.... ~· Flanden saat 18 d .. ka- rı zannedilmektedir. 
't il. Pot~ Oeuvre gazetesinden: 
~ l· Ja,ı 'w ıabaı B. Emniyet maelesin; heyeti u 
'· ilttü Araıı kabul et m•1mivesi :t:barill! daha müsait 

bir ıekle ıolıan amil, lngiltere 

nin .Souyet Ruıyaya karı• takip 
edegelmekte olduğu siyasada vu
kua gelen tahavvaldüı. lngilte
re cihan su/ hunun ve biZzat kendi 
huzur ue rahatının merkezi Avra· 
panın emniyetine bağlı olduğunu 
anlamııtır. 

Budabeıte, 4 ( A.A.) - Yar. 
resmi Peşler lloyd gazetesi, Ma
caristamn Paris müzakerelerin~ 
ne doğrudan dotruya, ne de do 
layısile i~tirak etmiyeceğini yaz 
makta ve dıt itleri bakanı 8. De 
Kanyanın PaTİsteki ikametgahı 
nın huıuıi mahiyett~ olduğunu 

· kaydeyleme1·tedir 

BULGARIST AN VE AVUSTUR· 
YANIN Y AZlYETI 

Paristen verilen haberlere gö
re Paris konuşmalarının takip et. 
tiği gaye A vnıpada sulhü takviye 
etmek, Kü~ük ltilafla Balkan An
tantını kuvvetlendirmektir. 

Mlira"t bir sekilde devam eden 
konu ·n•a1ar i~t"nilen neticeyi ve
rirse Avusturya Kiiçük İtilaf ~ 
puna, Bul_gari~tan da Balkan An. 
tanhna dahil olacaktır. 

Bu konuşmalar şimdilik şifa
hi olarak d~vam etmektedir. Bil 
ahare bu şifahi konuşmalar ka 
ğrt üzerinde te~hit edilrcektir. 

TEVFiK ROŞTO ARAS FLAN. 
DENLE NE KONUŞTU? 

Berlinde Paristek1 görüş. 
melerin koll rktif emnivet sistemi. 
nin takviyesi ic-in yapıJdtğJ söy -
lenmektedir. Flandenin Tevfik 
Rüştü Arns ile yaptığı görüşme. 
lere Phemmivet verilmektedir 

Suriyede 
Ademi merkeziyet usulü 

iyi karşılanmadı 

Ha1epten bildirildiğine göre, 
üç dört gün evet yazdığmr.ı ve 
geçen hafta ilan edilen Suriye Cu 
muriyeti ademi merkeziyet karar
namesi henüz tatbik sahasına kon 
mamıştır. Buna rağmen Suriye 
Cumuriyetini :,ekiz muhtelif mu -
hafızlığa ayırarak Şam şehrini :"ll 
tiyazlı bir şehir addeden kararna
me bütün Suriye boyunca dedi.ko
du ve memnuniyetsizlik uyandu
mıştır. Bu arada olmak üzere Et. 
tekaddünı gazetesi şunları yaz -
maktadır: "Osmanlı imparatorlu. 
ğu rejimi zamanında vali ve mu
tasarrıflar bu karamamedekin • 
den fazla selahiyeti haizdiler. A
caba Halep ne zaman Şamın zUI-
münden kurtulacak?,, Diğer bir 
gazete de: "Bize bir ademi mer . 
keziyetten bahsedilmişti : vergile
ri veren halkın vergilerini alıp 
başka tarafa aşıran ve mühimce va 
zifelere memur tavini icin merke
zin emrini mecburi kovan hir a . 
demi merkeziyet ne demektir.?,. 
Diye sonnuştur. Oiğer taraftan 
yuca komiserlik Şam ve Halep ah-
vali hakkındaki neşriyat üzerine 
gazetelerin hususi havadislerini 
yaı;ak etmiştir. 

Çinde komünist 
isyanı bastırıldı 

Şanghay, 4, (A.A.) - Central 
N ews ajansının haber verdiği11e 
göre, Kueycö eyalet kuvvetleri 
Kueyangm şimali şarkisinde bu -
lunan Siuven şehrini komünistler. 
den istirdat etmişlerdir. Keuyang 
bu suretle şimdi tamamen müem. 
mendir. 

SOVIYETLERE KARŞI BlR 
TEHLiKE MI? 

Şankhay, 4, (A.A.) - Dış Mo
ğolistan siyasi meclisi Nankin hü. 
kfımetine bir telgraf çekerek, ec. 
nebi bir devlete ait bir takım kuv 
vetlerin Sovyetlere karsı bir mü
rlaf aa hattı te~is etrrf\k iizere mem 
leketi işgal edeceği haberlerini 
tekzio etmistir. 

Irak dışbakanı gidiyor 
( Übtyt1nı I incide) 

Nuri Paşanııı oğlu •. ü dün bğ. 
leden sonra Türk doktorları, ope. 
reaförleri nll'avenP etmişlerdir. 

Akliyeci ve asabiyeci Ordinaı 
yus Bay Muzaffer Osman, tıb 
fakültesi cdrrahi profesörü Bay 
Burhaneddin ve asabiveci d()ktm 
Ahmet Şükrü. nün PeraJ)alas ote 
linde hac:tanm basında bir konsul 
tasyon yapmışlardır. Bu muavenr 
~tanbul vali ve helediye rc-ic;i Ba~ 
Muhiddin tistiinila<Yın tensibi ii
zerine ve ihtiyari olduğu cihetile 
doktorlar re~men bir rapor ha 
zrlamamıslar. arıcak a 'eni hir is 
tiş·ırP<l~ hu ,wım11c; larcltr. 

Bu konsu'tasvona Nurirıac::anır 
oğlu ile hirlikte lraktan gelen vP 
kendisine Londra11a kadar refa -
kat edecek olan tngiliz <lokton• 
Bav Braham jc;Fr:ılı; f'tmic;tfr. 

Nuri p·-ışa oQ-lunun ,·anından 
pek seyrek avrılmaktadrr. Dün 1-
rakm Arık!!.,.~ Pl~:~i Fav N:ıci ~P' 

Diş tababeti 
Viyanada beyneJmılet bir 

kongre toplanacak 
Avuıturya Cumur .liaşkaumuı tahı. 

himayesi altında bu senenin ağustosu · 
nun ilk haftaaında Viyanada IX. uncu 
arsıuluaal dit doktorlan kongresi açıla· 
caktır. Bunun gayesi di§ tababeti sana
tının ilerlemesine ve bu meslek sahip · 
lcrinin anıuluaal münaıcbctlerinin tak 
viyesine çahprnaktır. 

Alakadarların bildirdiğine göre, kor. 
greye ittirak edebilmek için yazılacal; 

iatidalar, kongrenin Wien, IX., Wahrin· 
ıerstrasıe 25 a daki tqkillt komiteainc 

gönderilmelidir.Mensup bulunduğu mem 
lekette, bu memleketin kanunlarına tev· 
fikan meıleki tercübelerini teklmUl et· 
tirmiJ veyahut mensup olduğu memle· 
kette bu meslekte çalışan her diJ dok · 
toru kongrenin faal azası olabilirler. 

Kongreye faal aza sıfatile dahil o) 
mak lstiyenler, kendi talepnamelerinde · 
1.) Sahih adreslerini, 2.) Meıleki ve il· 
mi ünvanlarıru, 3.) Merbut bulunduğu 
mesleki cemiyetlerin isimlerini, bildir 
mesi ve bu talepnamclerine kartvizit -
leriyle birlikte aza aidatı olan (70 A -
vusturya tilingi) leffetmelidirler. 

Tqkil!t komitesinin, aidat vermek 
mecburiyetinde lıulunmıyacak olan fah· 
ri azalar intihabına hakkı vardır. Kon 
greyc faal olarak iştirak eden azaların 
aile efradı, dit ve tıp fakültesi talebeleri 

ket te Nuri paşa ile beraber bu· 
lunmuştur. 

Yaralı Hay Snbah Nuri, lngi
ıiz has•ab~ıkıcıların ve dohionın 
nezareti altm~a <laim1 s:rette ya
tar \'azivette bulunmaktadır. 

LoniİravP !!ittikten sonra, ge
rf'k ac::ahivP ''e {!'erPk cerrahi mü
tehassı~larmm sıkı bir muayenesin 
rien l!e"c rrk kendi:;"ne ihtiıral ve. 
ni hir onernc;von vamıacaktır. ~ 

Nuri na~anm Öü-lu. pek genç
tir. 191 O ~enesin de lstanbulda doğ 
mm; o1iluP.m1rlan Tiirkce de bil • 
mektenir. Fak·lt ~:mr1i kenrfü~ile 
ıı?k konıı~ıılmnmakta: herhan~ su 
retle kerıcfü:;"ni yormaktan çekinil 
mekterlfrlPr. llz11n"a hir tiren yol 
cu]ıığ'una raö-men. hasta, diin ge. 
ceyi PPrapa 'asta ~i.ikfın içinde ge
çirmiştir. 

Dün Türk doktorlal'lndan ope -
l'atör Feridun Şevket de. kendisi
ni nıuavene etmi~tir. 

Bav Sahah Nui·i lrak hava kuv
\·etlerine mens·1ptı1r. Ve milazım 
rii~he~ "nrf nrl:r 

[KISA HAB=ERLER] 

* Evkaf idaresi vakıf hanlann ıala • 
hına karar vermiştir. Bu maksatla hane 
ların kiracıları arasında bir anket açı • 
lacaktır. 

• 
• Dördüncü umumi müfettig ve Tunt 

eli ilbayı general Abdullah Elhi.ıe vt • 
sıl olmuş ve halk kütlesi tarafındu 
karşılanmıştır. Dördüncü umumi mU -
fettlglik bat müıavirliğine birinci umu
mi müfettiş baımüşaviri Fuat, mektup 
çuluğuna Tokat mektubçusu Salim, em 
niyet dircktörJilfüne Faik tayin edil -
mittir. Adliye bakanlı~ı adll müpviıt 
bugünlerde tayin edecektir. 

• KWtilr Bakanlıtı Fuat KöprülünUa 
edebiyat fakültesindeki derslerine de
vam edebilmesi için vekiller heyetin • 
den müsaade istemi§ti. Bu karar Anka • 
radan İstanbula tebliğ edilmek üzere 
dir. 

* Tahlisiye umum müdürlüğü tara -
fından 936 yılı içinde Samsun ve Zon • 
guldakta yapılmasına karar verilen i• 
tasyonlann proje ve planları hazırlan• 

maktadır. Bunlar hazırlandıktan sonra 
umum müdür Necmettin tarafmdan Aa 
karaya götürülecektir. 

* Varşova elçiliği müsteşan Kadri Rı· 
za, Pariı elçiliği müsteşan Zeki Nebil. 
Moskova elçiliği katihi Nurettin, U • 

çiincil katip Şemsettin Arif ve Cidde 
kancilari Feridun merl:cze nakledilmi!' 
terdir. 

ve sergiye ittirak eden firmalar ve on· -------------
lann vekilleri kongreye iştirak eden a lngilterede İşçi grevleri 
ıa addedilirler. 

Londra, 4 (KURUN) - Loa
Kongrenin emrine bir konferans, biı draya et temin eden büyük blw 

sergi ve bir de tecrübe sarayı amad~ mezbaha :,çi1eri Vt" diier tehir • 
bulunmaktadır. lerde vaıaiti naklive ;şçileri grft' 

Azalar ayni zamanda, Schönbrunr ;lan etmişlerdir. Bu grev, gittik 
ıatosunda Avusturya federal hükumet ç.e başka sahalara ela genitlemek
batkanı, belediye dairesinde Viyana lır· tedir. 
tediye reisi tarafından verilecek kabul 
resimlerine iştirak eedccklerdir. Viya Londr:ı 4 (A.A.) - Smithfild 

grev komitesi. rıhtım ve ıoğuk ha na Hofburg sarayı merasim salonund 
va mah'lenleri ameleainden iki bir ıiyafet verilmesi, garden partiler 
bin kiıinin mezbahalar amelesile ve tenezzühler icrası. galeri ve müze 
mütesanit "·'duk1arını RÖıtermek 

terin. İspanya binicilik mektebinin vr icin crrev i1iiın edereld~rini hildiY
kumsal banyolann ve sairenin gezilmf' .,,;•tir 
si de proı?rama dahil bu1un:ıııkta~rr 

Türk - Sovyet 
Birli{{i 

Kültür sahasında da 
kuvvetlendi 

Moıkova, 4 (A.A.) - Türk 
reı~m sergisinin kapanması mü 
n:ısebetiyle yabancı m~mlekdler 
ile kültür münaıehat. cemiyeti 
başkanı 8. Aroasef. Jün 8 'ie 
lihattin Cimcoz ve lbıahim Ça1lı 
,ereflerine bir kabul reımi tertir 
eylemittir. 

8. Aroıef. bu münasebetle ver 
diği bir söylevde serginin kazan· 
dıiı büyük muvaffllkiveti teba1'Ü7 
ettirmit ve Sovvet Rusya ile Tur 
kiye araıındaki ııkı kültür müna· 
ıebatınm istikbalde daha ziyade 

;nkişaf Pdece~ine emin bulundu 
~ur•• b:ldirmi~tir. 

Bu si;vıeve cevap veren Türld· 
ye büyük elçisi Zekai Apavdm, 
ıer~i or,.,~nizatörle-rine teıekkür 
etmiı ve Sovyet nı;Hetinin Türk 
resim sergisine qöıater.-ljği rağbe • 
ti te lıuii'l ~Uİl'lt': ... ;, 

Zekai Anavc.hn av .. ıca Türkl
vede dtt Vokl' r.---···eHne benzi· 
ven bir val-'""' ..... ...,1elcet1Hle 
lcültür müna"ehah r•'"iveti ku • 
ru!makta '1ld11mm" ""her vere -
r<>k h11 cemivet1n. ;1,.1 m,.m)f"k~t a-
"'\ ''"""ki k=;tv; ..... :: .. ""P-'-ıPtlerini11 
;.,k;~ ... f ı ... a hiivülc ••sirl~r vap,.ca 
ılın' .;.;v•emis v~ "ihllvet doıt SoY· 
vet R11!!va mi1'etlerin1" f'efah ve 
sa"'rl"'t1 temennivatını izhar eyle · 
mhıt1r. . ' 

Dün akıam. Tiirk ressamlan 
'<.ief'e h"rek~t .. •-="1 .... d=r Tiir1c 
Resim ~ergisi 5 ıubatta Kief'de 
açılacaktır. 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllılr il aylık ı aylılr Aylık 

llemleketmıızcı. 130 '20 UG 110 
Yabanc:J yerlere 1860 72fl 400 ll50 
Poata blrllğlne l 
gtrmJyea yerlere 1800 ~ :500 UCI 

rurklyenlD ııer poeta merkezinde llUKUNı abone )'Ullır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

l'eıeıon ildare: 
{Yazı l§Iert: 

Telgrat adresi : KURUN 

P09ta arutusu No. M 
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Herkes ilerlerken 
sen neden ge-ri ka
hyorsu n? Sen de 
ilerlemek istersen, 

G IE L, 
Bize sorl 
.. AKıp 
PROPAGANDA SERvtsl 

: -, .-
Cumurbaşkanlığı Filarmonik 

Orkestrası Şefliğinden: 
Orkestra kadrosunda a;ık olan yerlere atanmak üzere piya'lo, keman 
viyola, viyolonsel, kontıbas, flüt o bu va, klarnet, f ago, korno, trom 
pet, trombon, tuba alto saksafon, tenor saksafon, alkoedyon, caz ba 
terisi sazları, çalanların 7 / 3/ 936 cumartesi günü saat 10 can 17 ye 
kadar İstanbul Galatasaray lisesinde sınavları yapılacağından bu saz· 

SÜMER BANK 
Yerli Mallar Pazarları 
ikramiyelerini veriyor 

ıston~uı ı~rll Moııar PBzörın~on 14 ıtin&itlm1 n u~nn 
~eyo~ıu Jerli Mnllır ~HzHrı~~an l~ itintitönun oıno 
Ko~ıtı~ rerıı Mallar PHiHrın~on lJ ı~incitanun ıonı 

lan çok iyi bir surette ça~abilen artistlerin kendi enstürümanlariyle htanbul beıinci icra memurluğun . 
Mal alanlar ellerindeki aynı tarihli 

kuponlar mukabilinde birlikte sınav komisyonuna birer dilekçe ile bqvurmaları (142) (361) dan: 

Maliye Vekiletinden: 
Eski gümüş mecidiye ve aksamının beş Şubat 

Bin dokuz güz otuz altı tarihinden itibaren her 
hangi bir kıymetle mübadele vasıtası olarak 
lcullanılamıgacağı t1e kullanmak isteqenler 2251 
No. lı kanun ile tayin 'edilen şekilde cezalandı-
rılacağı ilan olunu~. "219,, "534,, 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Jandarma birlikleri ihtiyacı için on dört çeıit ıaraç ıereci 
"iplik, çeıitli toka, çiviler, tutkal, biz, balmumu ve halka,, açık ek-
siltmeye konulmuıtur. 

2 - 1310 lira on bet kurut kıymet biçilen bu gerecin eluiltmeıi 
21 - 2 - 936 cuma günü aaat 1 S de yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan alınabilir. Eksilt · 
meye girmek iıtiyenlerin 98 lira 26 kurutluk ilk teminat makbuzla-
rile eksiltme saatinde komisyona b &f vurmaları. (547) 

1 •Stenbuı Belcdlyesı ılanıarı , _______ _ 
Senelik muhammen 

kiraaı 

Büyük çarııda Yağlıkçılar M. 
Camili han S. Camili hanın 4 N. h 
odaaı 

Şehzade bqında Hoıkadem M. 
Kemalpaf& S. 1/ 8 N. h 14 odalı 
Ankaravi lımail efendi medreaeıi 

Caialoğlunda Cezri Kasım ma
halleıinde Hililiahmer S. Hadım 
Haaan pllf& medreaeıinin 7 ve 8 
N. b odalan 

360 

42 

Mvvakat 
teminatı 

1,80 

27 

3,lS 

Yukarda aemti, ıenelik muhammen kirası ve muvakkat teminatla-

İpotekten dolayı açık arttırma ile 
paraya çevrilmesine karar verilen ve 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tara • 
fından (3750) lira kıymet takdir edi -
len Binbirdirekte ve mahallesinin ecza
ne sokağında 101 ada 13 parsel eski 3 
yeni 7 kapı numarasım taııyan bir evin 
tamamı açık arttmnaya çıkanlmıt olup 
5-2-936 tarihinden itibaren prtna • 
meıi herkesin görebilmesi için daire di
vanhanesinde talik edilecek ve 20-3-

Yüzde Yüz 
Parasız mal alabilirler 

Yerli Mallar Pazarlarını• ikra· 
Dikkat: mi yeli satışı arı bu ay da devam 

ediyor; istifade ediniz. 
936 tarihine mUsadif cuma günU saat •••••••••••••••••••••••••••1'_ 
14 den 16 ya kadar İstanbul beşinci ic- ----------------------------. 
ra dairesinde aattlacaktrr4 

Arttırmaya ittirak için takdir edile • 
cek kıymetin yUzde yedi buçuğu nis· 
betinde teminat akçeıi alınır. 

Arttırma bedeli muhammen kıyme • 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

tin yilzde 7 S ni bulduğu takdirde aatıı 1 - Jandarma ihtiyacı için elde ki vasıflarma uygun "65,000,, ınel-
yapılacaktır. ~~si ha~de r;n 80~ arttır • re haki yazlık elbitıelik kumaf eksi itmeye konulm1.J.1tur. 
manın taahhildu bakı kalmak uzere 15 2 n! _ __ı_ı_ JL' • ı. 1. " Aa... .._ ____ , v '-. • • 

aa.. _._... L -- . -__ ,. _ 93,,,. ta - - .....,... ~- -••••n wus•ı• __,, ~ ••s•• •ıe 
guu uaua temdlt edfttt .. -. ~ u • b d 1 "2340 l' k • ~ .ı • 
rihine mUsadif cuma günü ayni saatte ilk teminat e e i ,, ıra. ııp alı zarf eksiltmesi 17 / 2/ 936 pazar-
muhammen kıymetinin yüzde 75 ni bul- lesi günü saat "15,, te yapılacaktır. 
mak prtile en çok arttırana satılacak • 3 - Yazlık elbiselik kumatın ıartnamesi "ı56,, kuruı karıılıjı' 
tir. Aksi takdirde borç (2280) numa - da Ankara Jandarma Genel Komutanlığı kurağındaki komiıyonda' 
ralı kanunun hükümlerine göre tehi • alınabilir. 
re taht tutulacaktır. <2004> numaralı 4- Eksiltmeye girmek isteyenlerin ıartnamede yazılı belge ve i~ 
icra ve iflas kanununun (126)1 ncı mad . . 1 -" 
d . fik . t k h'b' 1 k teminat vezne makbuzu veya banka mektubu ıçınde bulunduru aCP' 
esıne tev an ıpo e sa ı ı a aca • . 

hlar ile diğer alakadarların ve irtifağ teklif mekt:.ıplarını eksiitme vaktin den bir saat evveline kadar koaıil' 
. . . . 1 1 "208" "520 I hakkı sahiplerinin dahı ışbu gayrı men- yona vermıt o ma arı. ,, 

kuldeki haklannr ve hususile faiz ve ------------.::.,._--------------~ 
masrafa dair olan iddialarını evrakı ı 

müsbitelerile (20) gün yirmi gün içinde Istanbul müzeleri gene 
icra dairesine bildirmleri lizımdır. Ak-
si halde baklan tapu aicillerile sabit ol· direktörlüğünden: 
madıkça aatıı bedelinin paylaştınlma -

amdan hariç kalırlar. Topkapı sarayı müzesinde keıif bedeli 1375 lira 74 kurut old 
Alakadarlann işbu mliddeti kanuni - d k k · 520 ı· 95 ' ----•• Hazine k:>ğuşunun onarımı ile B ı ğda öş ünün ıra KlU .... 

yeye göre harcekt etmeleri ve daha keıı'f bedelli bet adet demir muhnfaza camekanı açık eksiltmeye kO' 
fazla malQmat almak istiyenlerin 34/ 

2463 dosya numaraaile memuriyetimize nulmuıtur. . v •• .. .. " 

müracaattan ilin olunur. (V. N. 13261) Hazine koğuıunun muvakkat temınatı 104, Bagdad koıkunun 
-------------- liradır. ihale 20 ıubat 936 perf.?mbe günü saat 14,30 da Müzel" 

ZAYi k .. 
İstanbul liman dairesinden aldığım Genel Direktörlüğünde yapılacakt' r. isteklilerin ıeraiti anl~ma io' 

1111926 numaralı ateşçi cüzdanımı ve keıifname ve ıartnameleri 'görm" k üzere her gün müzeler ıdar-
nüfus tezkeremi zayi ettim. Yenisini bat vurmaları. (613 ) 
alacağundan eskisi hükümsüzdür. 

Cemal rı y.ızılı olan mallar 937 - 938 senesi mayısı sonuna kadar ayrı ayr; Sahibi: ASIM Us_ Vakıt Matbaası Neşriyat Direktörü : Refik A. Seven .. 
lir::ı.ya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri ---------- -------------------- ------------.:.; 
levazım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek iıtiyenler hizala-
rında göıterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile berabe• 
19 - 2 - 936 çartamba günü aaat ıs de daimi encümende bulun 
malıdır ( 1) ( 624) 

Kefif bedeli 628 lira 87 kurut olan Ali bey köprüsünün tamiri 
açık ekıiltmeye konulmuıtur. Ke tif evrakı ve tartnameai levazım 
müdürlüğünde görülür. Eksiltme ye girmek istiyenler en az 500 
liralık buna benzer it yaptığına d air idarelerinden almıt olduğu ve
ıikalara istinaden Nafia Müdürlüğünden yazılmıt ehliyet veaikaa · 
ıöıtermeleri ve 2490 No. h artırma ve eksiltme kanununda yazılı 
vesi Ye 48 liralık muvakkat teminat makbuz veya mek . 
tuhile beraber 20 - 2 - 936 pertembe günü aaat ıs de daimi en-
cümende bulunmalıdır. (1) (622) 

Senelik muhammen kiraaı 60 lira olan Oıküdarda Rumi Meh -
aıet p&fa mahalleıinde lıkele mey danı aokağında eski 11 yeni 13 N. 
iz dükkan 936 ıeneıi mayıaı sonuna kadar kiraya verilmek üzere 
açık artırmaya konulmuıtur. Şartnamesi Levazım Müdürlüiünde gör".i 
lür. Artırmaya girmek istiyenler 150 kuruıluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 19 ıubat 936 çarP.Jllba pnü aaat 
15 de daimi encümende bulunmalıdır. ,(8) (620. 
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