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Bir 

Tarihi roman : 86 Yazan : M. Turhan Tan 

Şevketlu Hünkarın yüreği biraz yufkadır, kale 
bir karar! Erkeğin kulağını 

kesip kadına da· 
tecavüz etmişler 

nizi topla başınıza yıkınca hepinizin boğazlanması Uray üç ekmek fabrikası 
gerekecek. Q_ bunu düşünüp tasalanıyor! açmak tasaVVllrunda .. 

Evvelki gün Edirnekapı haricinde bir 
haydudluk vak' ası olmuş bir erkeğin ya -
nından kadını zorla alınarak tecavüz e
dilmiş ve erkeğin de kulağı yarısına ka
dar kesilmiştir. Hadise şudur: 

Sırası gelmişken söyliyelim: Eski 
Türk askerleri içinde en iyi giyinen a -
kıncılardı. Onlann cepkenleri, sıkmaları. 
yelekleri sırmadan parıl parıl parlardı. 
Lahuri şalların en pahalısını bellerin~ 
kuşanırlar, silahlarını altınla valdızlaı -
lar, eğerlerini gümüşe kaplarlardı. Fakat 
Mustafa, Sebenikoda sırtına geçirilen 
kostümü taşıyordu ve bu kostüm o uzun 
yolculukta lıayli hırpalanmı~ bulunuyor
du. Fatihin, onu elçi yaparken «iyi gİ -
yinsin. iyi kuşansın» demesi de bu yüz -
dendi, delikanlının kılığını biraz yakı -
sıksız buluşundandı, hazine memurldn ve 
hünkara yakın adamlar, daha o söz söy
lenir söylenmez ko~muşlardı, Mustafayı 
tepeden tıroaqa kadar süslivecek eı!Yavı 
hazırlamı~lardı. O, ilk ağızda bu ikrama 
dudak bükmek istedi. Lakin İsk::nder 
Pasa, işi sezinsiyerek araya girdi, fısıl • 
dadı: 

- Terslik etme, bunlar hünkar ha -
zinesinden çıksa da bizimdir. Çünkti o 
hazineyi biz, kanımızı döke döke, doldu
ruyoruz. 

· Ve sonra sesini biraz daha yavaşlattı: 
- Güvey gireceğin güne de yarar 

bunlar. Çocukluk edip te nazlanma. 
Mustafa, kısa bir lahza, Semendne

d,. kendini beki iyen Meryemle N a-zl:yı 
ve bir köyde bırakılan Jozefini düşün -
dü, icine bir sızı düştü, lakin kendini çar
çabuk topladı, verilen e$yayı alarak ça
dmna döndü, kılığına çekidüzen verdi, 
gene Hasahırdan gelme güzd bir ata 
bindi, kale önüne vardı. beyaz çevre sal
lıyarak elçiliğini bildirdi, şehire girdi, ö
nüne çıkanlara İlbayı göm1ek istedi~ini 
anlattı ve hükumet konağı işini de gören 
Vali evine götürüldü. 

İşkodrayı Venedikli Antonyo dö Le
çe idare ve müdafaa ediyordu. Fakat 
konuşan, emir veren o olsa da düşünen, 
yol gösteren, kelimeleri valinin ağzına 
yerleştiren Bartelmi adını taşıyan Epir
li bir dominiken papazıydı. Bu adam, i • 
kinci bir Kapistrano olmak, adına bir 
yortu günü kazanmak istiyordu ( 1). Bu 
kuruntu ile her İşe bumunu sokuyor, boy
nunda taşıdığı haç yüzünden de borusu
nu hayli keskin öttürüyordu. Mustafanın 
Vali Antonyo dö Leçe tarafından kabul 
edildiği sırada da hazırdı; Venedikli şö
valyenin iradesini kontrol altında tutmak 
İstiyordu. 

İşkodra valisi, Fatih Sultan Mehme
din elçisini çıplak denilecek bir salona 
getirtti. Orada vali ile papaz Bartelmi 
için konulmuş iki yaldızlı iskemleden 
başka hiçbir şey yoktu. Anlonyo da., 
Bartelmi de oturuyorlardı, ayağa kalk -
marnak ve elçiyi ayakta dinlemek emeli
ni güdüyorlardı. Papazın cübbesi, şö -
valyenin harvanisi iskemlelerinin arka -
lıklanna asılıydı, her ilusi iç kostümlerile 
oturuyorlardı. 

Mustafa, ilk bakışta onların emelini 
sezdi, sel.im vermeden ileriledi, papazın 
cübhesile valinin harvanisini, bir göz yu
mulup açılıncıya kadar süren kısa bir 
lahza içinde, yakaladı, üstüste koyup ye
re serdi ve bağdaş kurarak bu yumuşak 
minderin üzerine oturdu. 

- Şevketlu hünkarın, dedi, yüreği 
biraz yufkadır, kalenizi topla başınıza 
yıkınca hepinizin boğazlanması gerek -
!eşecek. O, şimdiden bu acıklı durumu
nuzu düşünüp tasalanıyor, size benim ağ
zımla öğüd veriyor, boş yere kendinize 
kıymamanızı diliyor. Nasıl, bu öğüde u• 
yup kale kapılarını açar mısınız, açmaz 
mısınız? Kısaca söyleyin. 

Valinin harvanisini, kendinin cübbe
sini kilim gibi yere sermekten çekinmiyen, 
emreder gibi konuşan gene Türkün bu 
hali dominiken papazını çileden çıkar -
mıştı, boynundan haçı ve belinden zün -

Eski Şehremini Ali Haydar, İstan -narı alınmış gibi acı duyuyordu, için için 
bulun ekmek işini kesin olarak başarmak köpürüyordu. Orada konuşmak Vene • 
için. Belediye Reisliği zamanında esasdikli valinin hakkı olmakla beraber ra -
lı bit proje yapmış. Unkaoanı değirme

paz kendıne malik değildi, bu hakkı dü- nini Belediye namına almağa karar 
şünemİyordu. Nitekim dayanamadı ve verdiği gibi Nişantaşmdaki ekmek fabri
Mustafa susar susmaz atıldı: 

kasını da Belediye namına satın almıştı. 
- Senin şevketlu hünkarın, dedi, Ka- Bu tedbir o vakit cidden iyi bir tesir 

rahisar, Ankara, Bolu, Kütahya, Men · yapmış ve fırıncıları da bir ekmek huhranı 
teşe, Saruhan, Aydın. Biga, Bursa, çıkarmaktan kat'ı olarak vazgeçirmiş -
Meğri, Alaiye, Amasya Sipahi oğlan - • 

k 
tır. 

larile gelsin. Karamanlılarla ve bas a Fakat Haydardan sonra Şehreminli -
yardımcılarile gelsin. Konya halkile, A- ğine gelen doktor Emin zamanında bü -
nadolu halkile gelsin. T urhanoğullaril~. tün bu tedbirler kökünden yıkılarak ge
Evrerıosoğullarile gelsin. Keserye, Se · ne şehir, heran için muhtemel bir ekmek 
rez., İstanbul, Sofya. Niybolu, Zagra, buhranile karşıkarşıya bırakılmıştı. Bir -
Çorlu, Gelibolu, Sırbiye, Üsküp haikile kaç gün evvel. hiç te lüzumu yokken İs
gelsin. Silahtarlarile, u!ufecilerile, azab- tanbulun geçirdiği ekmek buhranı, yeni
larile, doğanc1larile, akıncılarile, yeni • den bu tedbirlere başvurulmasını ve Ura
çerilerile gelsin. Geleceği varsa göreceği yı, İstanbul halkının ekmeizini temin et -

de var!.. (2) mek hususunda tetik davranmak lazım 

Nuri adında birisi güzel bir kadınla 
beraber Edirnekapı haricinde gezmeğe 
çıkmış. Yolda giderlerken meşhur sabı -
kalıJardan İsmail, Cevdet ve Hüseyin 
adındaki serserilerle karşılaşmışlar ve 
Nurinin üzerine hücum ederek kadını 
almışlar. 

N°uri hemen serserilerin üstüne atılmış, 
fakat serseriler bıçaklarını çekerek zaval
lının kulağını koparmak derecesine ka • 
dar kesmislerdir. Bu hareketi yaptıktan 
sonra kad;na saldırmışlardır. 

Bu sırada Nuri hemen polise koş -
mus, ba~ından gerenleri anlatmıştır. Nu
ri tedavi al tına alınmış, suçlular da ian
darmalar tarafından yakalanarak poli -
se teslirn edilmislerclir. 

Mustafa, küçük mikyasta gülümsedi: geldiğine inandırmıştır. Uray bu mesele-
- Bizim Semendereyi unuttun, Se - yi kat'ı olarak halletmek ve bundıın dört Lag'"' ım suları 

laniği unuttun, Engüriyi unuttun. Tiirk gün evvelki gibi ekmekrilerin ve un tacir-
yurdunu birer birer sayacaksan bari iyi lerinin müşterek bir hareketine karşı 
belle de öyle say. Sonra bizim leşkerin hazır bulunmak İçin şimdilik üç ekmek Şehir Meclisinden şid-
de adını san•nı İyi bilmiyorsun. Solaklar fabrikası kurmn~ı dü~ünmektedir. Kuru- L ki 
var, baltacılar var, garibler var, varoğlu lacak bu Üç ekmek fabrikasile. ileride detli karar Qe eniyor 
var. muhtemel bir ekmek buhranının onune İl Sıhhat İşleri Direktörlüğü Şarbay-

Ve birden ayağa kalktı: geçileceği gibi İstanbul halkına da artık lığa gönderdiği bir yazıda şehir çevr<" • 
- Kıhc taşıyanların susup ta haç ta- kontrolu İcab ettirmiyecek derecede çeş• sinde bulunan birçok bostanların lağım 

şıyanların konuştuğu yerlere mutlak u - niye uygun, sıhhi bir ekmek tedarikini le- sulanndan ve bu mecralardaki muhte -
ğursuzluk çöker. İşkodra yıkılacaktır va- min edeceği umulmaktadır. Urav sehrin viyattan istifade ederek bo•tanları su
li efendi. Bunu iyi biliniz. daimi sure,tte ve normal olarak · gıdasını ladıklarından dolayı bazı bostanların 

Çıkmak üzereydi, gene selamsız ka • temin etmesi hususundaki amacına vara- kapatıldığını, sebzel~rin de musadere edil
pıya doğru dönmüştü. !~ine ansızın bir bilmek İçin ileride bir iki değirmen de diğini, fakat biitün bu tedbirlerin kar et
eğlenmek ihtiyacı çöktü, geriye çeverildi: kurmağı düsiinmektedir. miyerek gene bazı açıkgözlerin bu me<--

- Keşiş efendi, dedi, Sebenikoya Urayın bilhassa son dersten sonra raf ardan istifade etmekte oldukları, 
hiç gittiğin var mı 1 ı böyle zecri ve pratik bir tedbir alarak bunun da şehrin sıhhat noktasından cok 

O alık alık baktı ve mırıldandı: ' işi, hem tehlikeden, he mde karşıklık ve mahzurlu olduğu, binaenaleyh Şehir 
-• Hayır, bozukluktan kurtarma~a karar vermiş ol- Meclisinden daha dokunaklı bir karar 
- Eğer gitseydin oradaki Basduacı ması cidden takdir edilecek ve alk1~lana- alınmasını istemektedir. 

Mazariniyi tanımış olurdun. ıt:ak bir harekettir. Yeter ki layik oldııiju Şehir M ecli•i ruznamesi 
- Mazariniden bana ne? ehemmiyet verilerek başarılsın ve sözden hazırlandı 
_ O da Türkleri senin , gibi tan~mi • ibaret kalmasın. İ h ş h M l 1 ·k· · · stan ul e ir ec isi ı ıncıteşnn• 

yordu, şimdi çok iyi öğrendi. Yarın sen _____ M_l_l_T_R_.,_P_F,_U_R_lk~ den itibaren bu devre toplantılarına baş-
de bizim ne olduğumuzu öğrenecel..sin. , lıyacaktır. Bunun için meclis üyelerine 
Fakat döğünemiyeceksin. Çünkü icafan Dünkü kasırga davetiyeler gönqerildiği gibi toplantıda 
kesilmiş olacak ve valinin yanına yaklaş- Dün öğleden sonra şehir, nisbeten hafif görüşülecek meselelerin ruznamesi de 
tı, kolunu uzattı: k ·· b" k · · · hazırlanm•ştır. Bu -,uznameve go··re rrıec-

b k b 1 , geçen ve ısa suren ır asırga geçırmıştır. • J. 

- Çelebi, dedi, şu kolu Ü e i ir mı- Havanın bozukIL!~u sabaht~n itibaren lisi ilk toplantısında evvela meclis baş-
sin? devam ediyordu. Oğleden sonra gayet kanile katib ve encümen üyelerini seçe -

Antonyo dö Leçe ya şaşkınlıktan, ya seyrek yağmur serpiyordu. Fakat saat üçe cektir. Bunlardan sonra 933 senesıne 
kendi gücüne güven beslediğinden -:>

1a • doğru hava birdenbire karardı ve tozu aid kat'i hesab cetvellerile, Düşkünler 
cak, bu soruya çocukça bir al1lışla kar- dümanı biribirine katan şiddetli bir fırtına Evinin 932 yılına aid hesabları ve diğer 
şılık verdi, Mustafanın bileğine sarıldt, şehrin muhitini ve Jimariı altüst etti. Uray işleri İncelenecektir. 
bükme~e savaştı. O kol, bir kale duvarı- Kandilli Rasatanesinden aldığımız ma- Adları ve vaziyetleri 
na sokulu bir demir direk gibi küçük bir lumata göre, kasırga, birincisi saat on beşi · değişecek köyler 
kıvrılış göstermedi, ve Venedikli şöval • ceyrek geçe, ikincisi de on yediye çeyrek Silivriye tabi Kurfalı köyüne Giin-
ye, utana utana geri çekildi. kala olmak üzere iki defa olmuştur. doğdu isminin verilmesi, Yalova kazası· 

( Arkası var) 

(1) Kapistrano, Belgradı Fatihe karşı 
müdafaada Jan Honyada yardım eden 
papazdır ki ölümünden sonra aziz sa -
yılmış ve adına yortu kurulmuştur. 

(2) Bu nutuk, Barletyos adlı birinin 
cİskender Bey ve yaptıkları» ismini ta
şıyan kitabından alınarak Hammerde 
yazılıdır. Fakat Hammer, papazın böyle 
konuştuğuna inanmıyor, Barletyosun 
Osmanlı ülkesile askerleri ve kumandan
ları hakkındaki bilgisini göstermEc'k için 
bu sözleri uvdurdufüına hükmediyor. 

M. T. TaN 

Dünkü lef rikamızdan birkaç satır ya
zı düşmÜ§lÜr. Tefrikanın ikinci sütunun
da otuz beşinci satırdan sonra ve (h~n
kar yüzünden değil, fakat sesinden M us
laf ayı tanıdı» ibaresinden önce §U satır
lar vardır: 

Beyler, paşalar, hangi serdengeçtiyi 
bu önemli işe sürmek doğru olacağını dü
şünürlerken M uslaf a ileriledi: 

• • .Şevketlu hünkar. dedi, şehre ben 
giderim. Burada boş durmaktan ıçıme 
sıkıntı bastı. Hiç olmazsa şu gidiş bir eğ
lence olur. 

Bu sırada rüzgarın İstikameti kıbleden na bağlı bazı köylerin de adlarının de -
karayele doğru idi ve kasırga karayelden ğiştirilmesi ve Ramiye bağlı bulurıan 
gelmiş, beraber yağmur da getirmiştir. Küçükköy namındaki köyün başlıhaşına 

Rüzgarın sürati birincisinde saniyede bir köy halinde, Bakırköy kazasına hağ-
20 metroyu ikincisinde de 15 • 16 met - lı Ambarlı ve Avcılar köylerınin de bir
royu bulmuştur. leştirilerek bir köy halinde, idaresi hak-

Dün öğledenberi barometroda mahsus kında İl idare heyeti tarafından Şehir 
bir gayritabiilik vardı ve az fasılalarla Meclisine bir teklif yapılacaktır. 
2,5 - 3 milimetroluk iniş, çıkışlar böyle 
bir kasırga ihtimalini haber vermekte idi. 

Kasırga kısa sürdüğünden limanda ve 
şehirde hiçbir kaza olmamıştır. 

KULTUR iŞLERi 

Ankara ya 100 izci gitti 
Ankarada, cumhuriyet bayramı şen -

lıklerinde bulunmak Üzere dün, şehrimiz.irı 
dört lisesinden yirmi beşden yüz izci An
karaya gitmiştir. 

Bayramda tatilin başlangıcı 
Cumhuriyet bayramı dolayısile resmi 

dairelerin ve mekteblerin 28 birinciteşrin 
pazartesi öğleden sonra tatil edilecekleri 
yazılmıştı. 

Dün Kültür Direktöd~ijne gelen ye
ni bir bildiriğe göre mektebler pazartesi 
öğleden sonra değil, sabahdan ıtibarer. 
tatil edilecektir. 

SACl.lR IST..ERI 

ispanya ile ticaret 
Madrite 
heyet 

yeniden bir 
gönderilecek 

Öğrendiğimize göre, uzun müddetten
beri ve esasları üzerinde Ankarada ko -
nuşmalar yapılan Türk - İspanyol te -
cim anlaşmasının akdi için İspanyaya bir 
heyetin gitmesi takarrür etmiştir. Bu he
yete bizzat Ekonomi Bakanlığı Müste ~ 
şan Faik Kurdoğlu başkanlık edecek -
tir. Heyet esasları Ankarada kararlaş -
tırılan anlaşmanın müzakeratını yaptık -
tan sonra anlaşma İmzalanacaktır. 

Memleketin sağlık teşkilatı kuvvetli bir hamle istiyor Sıtma mücadele laboratuarı 
şefliği 

İspanya ile altı aydanberi aramızda 
tecimsel münasebat kesilmiştir. Son defa 
yeni bir anlaşma yapmak için Madride 
giden Türkofis şeflerinden Necminin 
başkanhğındaki heyetle aylarca süren 
konuşmalara rağmen bir anlaşma olama
yınca hükumetimiz heyeti geri çağırarak 
İspanya ile olan tecimsel münasebatımı• 
zı kesmişti. 

(Ba~makaleden devam) 

labilir. Türkyiemizin her tarafında or -
talama olarak günde böyle kaç reçete 
yapılıyor acaba) Eğer denildiği gibi re• 
çetelerin bütün memleketteki gündelik 
miktarını 25 bin olarak kabul edersek 
bizim pul1ann yalnız bu mevzu üzerinde 
her yıl bize yarım milyon lira vereceğini 
görürüz. 

Bu beş kuruşluk pul istidalara yapış -
tmlabilir ve damga pulunun kullanıldı~ı 
evrakın hepsine konulabilir. Gayeti beş 
kuruştur. Böylelikle bu beş kuru~luk 
sağlık pulu bize lazım olan iki üç mil -
yon lirayı kolayca verebilir diye düşü -
nüyoruz. Eğer bu kafi ise bu pul1a iktifa 
olunur, kafi değilse ona benzer küçük 
miktarlı bir ve hatta bir iki verRi daha 
aranılıp bulunur. Herhalde böyldikle 

sağlık İşine en aşağı 2-3 milyon liralık 
fevkalade bir bütçe vermek imkanı elde 
edilmelidir. Ve bu kolaylıkla elde edi -
lebilir. Onda hepimizin sağlığımız ilgili 
olacağı İçin bu küçük vergi memleketin 
sevinclerle karşılıyacağı bir vergi olmuş 
olacaktır. 

Yalnız bir noktaya dikkat olunması -
nı İstiyeceğiz. Sağlık işleri için koymuş 
olacağımız bu vergilerin hasılı tamamen 
sa~lık işine tahsis edilmeli ve bu yolda 
her yıl elde edilecek varidatın o yıl içın
de tamamı serfolunamazsa üst tarafı ge• 
ne sağlık İşlerimizin ihtiyat parası ol arak 
muhafaza ve devrolunmalıdır. B~ t~ -
kilat tedricle tekemmül edeceğinden o -
nun daima elde ihtiyat parası bulunmac;ı 
zaten Jazımdır da onun İçin. 

YUNUS NADi 
Ek: Eğer İstersek bizim 2-3 ınilvon 

Adana sıtma mücadele lahoratuan 

Yeni bir anlaşmanın yapılması her
hal de her iki memleketin menfaatlerine 

şefi Hamdi İstanbul bölgesi sıtma savaşı 
laboratuar şefliğine, Adana sıtma mü -
cadele laboratuarı şefliğine de Tıb Ta -
lebe Yurdu doktorlarından baktriyoloğ 
Kemal Tahir. Etfal hastanesi röntken mü- .,,,.._,_.. 
tehassılığına da askeri tabiblikten müstafa 
Hüseyin Karni tayin edilmişlerdir. 

uygun olacaktır. 

MALiYEDE 

Maaş bayramdan evvel 
verilemiyecek dediğimiz bu fevkalade sağlık bütçesi 

varidatını kolaylıkla 5 milyona kadar 
çıkarmak mümkündür, ve bu pek yerin
de, hatta en yerinde bir İş olur. Memle -
ketin sıhhat teşkilatı en mükemmel yön
temlerde olarak bir an evvel ikmal edil
melidir. Ferdin sıhhati umumun sıhha -
tile kaimdir, umumun sıhhati ferdin sıh
hatine dayanır, ve nihayet uluşal sağlık 
ulusal varlı~ın temelidir. 

Y. N. 

Cumhuriyetin onuncu yılında memur -
lann ikinciteşrin aylıkları cumhuriyet bay
ramından evvel verilmişti. Memurlar ara
sında tediyatın gene böyle yapılacağına 
dair bir şayia çıkmışsa da İstanbul İlbay
lığı muhasebe direktörlüğünden yapllğı -
mız araştırmada kanunen buna imkan ol
madığı aylıkların ikinciteşrinin birine te • 
sadüf eden cuma günü verileceği anlaşıl
mıştır. 

ticaret gemileri 

Avrupa tersanelerinden 
kat'i teklif istendi 

Denizyollan İdaresi tarafından Av 
rupada yaptırılacak olan yeni ticaret ge
milerimiz İçin mütehassıslar komis.vo
nunca hazırlanan proje ve şartnamelerin 
Ekonomi BakanlıR"ınca tetkiki bitirilmiş
tir. Proje ve şartnameler esas itibarile 
onaylanmış olduğundan bunlar evvelc:e 
hükumete tekliflerde bulunmuş '>lan ter
sanelere gönderilerek bu esaslar dahilin
de kat'ı teklifleri istenmiştir. 

Bu İş İçin Ankaraya gitmiş olan De -
nizyollan Direktörü Sadeddin sehrimize 
dönmüştür. Ismarlanacak vapurlara aid 
teknik işlerle. Ekonomi Bakanlığı tara
fından getirtilen Alman uzmanın baş -
kanlığındaki fen heyeti meşgul olacak -
tır. 1 

Uzak şarkta fırtına 
t j). f ıa1• fl-11 abeş meselesi ve ng iZ :r ·a 

U7J yan gerginliği bütün un) r 
milletlerini son derecede ~-:e 

gul ettiğinden Uzakşarkta günden ~ 31 
büyÜyen harb tehlikesi lüzumu ka biİ' 
dikkati celbetmiyordu. Fakat buradd -~• 
yük bir fırtınanın kopmak üz.ere ol _u1\, 
nu haber veren son telgraf haberlerı. ildi, 

l k A k cevır zar arı te rar syanın , şar ına , ,n 
Çünkü Sovyet Rusya ile Japo~vr, 
Mançuri ve Moğolistan arasındakı h~, 
d~d üzerinde çıkacak herhangi bir ki:, 
dıseden dolayı artık harbe tutuşaca 

rına şüphe kalmamıştır. dan 
Gerek Moskovadan gerek T ok:Y0 ıel-
1 . • h. 1 bu ~e en ve nımresmı ma ıvette o an , 

~raflar Sovyet Rusya ile J apony~ ar~ı
~ında gergin)iqin son hadde vard1~1~Jr1tr 
yid edivor. Moskovadan gelen h~~ e ,e 
ıki biiYük devlet arasındaki gerginlı~e ·ılı 

. h" . . •ure beb olan meselenın ma ıyetını şu · 
anlatmaktadır: M il• 

«Manc:ulide dış Moğolistan la a ki& 

Müsteşarın meşguliyeti çuri arasınMaki hududa dair yan?hrı~10' 
Birkaç gündenberi şehrimizde bulu - olan müzakereler sarpa sardı. D!f, ,0, 

nan Ekonomi Bakanlığı Deni? İşleri ğolistan hükumeti hudud ihtila ,aır, 
h 1 .. d olll 

Müsteşarı Sadullah Ankaraya dönmüş- bakmak iiı.ere hudud ava ısın e . öf 
k ·ı M . . b' .. ·sıl ıı tür. ma şartı e anc.urının ,,. rnume~_- hilkıİ' 

Deniz Müsteşarı Ankarada burada dermesine razı olmu1tu. Mıı.nc;urı bıJO • 
incelediği göçmen taşınması ışıne aid meti üc mümessil r;(Ö.,.,rlermekte ve r • 
aksayan tarafların düzeltilmesi işile uğ- lard"n hiri0 inin dı~ Moğolistanın r ,,, 
raşacaktır. kezi Ulan Bııtır şehrinde_ oturmas~·ku:ııtı 

Başındanberi bugüne kadar yurda . rar etmiştir. Dıs Moğolıstan bı.ı . 
0

s
göçeden göcmenlerin navlunlarına aid kendi merk~7inde Manc.uri hükumetı ~•P 

döviz. henüz Romanya hükumeti tara! ın- mına bir l aoon müsahidinin oturıı_1:ajı9 
dan verilmemiştir. Yek unu ( 4) milyon müsaade etrnek istememiş, bu yııı 
levayı geçen bu paranın verilmesi ışile miizakerat kesi1mi~tir. ·Ja~ 
Bükreş elcimiz meşgul olmaktadır. Müzakereyi M ""ruri namına 1 ,h 

Deniz Müsteşarı da bugüne kadar "den Japon ıahiti Kanki Moğ~l _rıııı:8~ 
yaptıkları mütemadi masrafa rağmen he- \asl,nını tel,..:ı;d etmiş, Mancurınıll 't 
nüz hiçbirşey alamıyan ve levanın diiş- lan bhul edilmediqi takdirde la.:% 
mesinden dolayı hayli de zarar eden ve keri kuvvetlerinin harici M0 :~ 'bil• 
nakliyata devam etmek İstemiyen 1 ürk merkezine kadar isgal edeceklenrıı ~ 
armatörlerin dileklerini verine getirmeğe dirmistir. Japon askeri murahha.sırıı~~1 • 
çalışacak ve göçmen nakliyatına aid tehd_idi_ Sovyetlerde büviik ~e~1rı

1J, ' 
servisi tnTTiin edecektir. 1 k d T n, 

yetsız ı uyan mnıştır. as aJa :d•~ılt 
Deniz memurlarına daı·r k A hh t hdı 1 

oon as · erı mura asının e •ı)ll 

nızamname laponya hükumetinin mes'ul oldt1S 
Denizyolları, Akay İdarelerile F ah - habP.r verivor.» J~' 

rika ve Havuzlar Müdürlüğü memurla - Tokyodan gelen haberlere ~ört V 
rı için hazırlanan yeni nizamnamenin il- poPya Harbive Nezareti namına şıı 
giii bakanlıklarca İncelenmesi bitirilmiş vanat neşreclihni~tir: . . ıtb 1 

ve nizamname Devlet $iırasına veril • «Dış Moğolistan Mançurıyı ~' 
miştir. did ettiği zaman Japonya derhal/r 

Deniz İdaresi memurlarını~ hizmele muhafaza tedbirlerine müracaat ;,, J,-' 
alınma, terfi ve terfih, tecziye, hasta- tir. Japonlar Sovyet Rusya ile h:l ift 
lıklarında kendilerine, vefatlarında aile- ması ihtimali karşısında bile gerile111, 1,' 

!erine karşı olunacak muameleler gibi ceklerdir. Mançuri ile Moğolistand ı,~ 1 

hükümleri ihtiva eden ve ilk projesi Eko- sındaki ihtilafa Sovyet Rusya _mii h~J'~ 
nomi Bakanlığınca hazırlanan bu nizam- le edemez. Hududda ufak bır d ih 
name pek yakında Devlet Şurasından çı- Sovyet Rusya ile Japonya arasın ı 
kacak ve Yüksek T asdiktan geçtikten tilaf ve harbe _seb_eb olabilir!> hi' 
sonra mer'iyete girecektir. Japonların ıddıalarına ragmen.., li;I 

Bu nizamname 1693 numaralı mülki katte mesele Mançuri ile dıs -~·orıgod~~: 
ve askeri tekaüd ve memurin kanunları d d ~ ·ıd· J b tu arasın a egı ır. aponya u b 1Jtı~ esaslarına göre hazırlanmıştır. yanın Habe$ me9elesile meşıul .. ;ı;!t 

masından istifade ederek dış Moı ır 
zaotetmı-k ve Altavlara kadar 58

\/ 

istiyor. Sovyetler dahi SiberyaY~tıc h'f 
dan ve garbden tehdid edecek . l r, 
keti hazmetmepe taraftar değildır: ~ 
le bu yüzden Uzakşarkta korkı.tll f 
fırtına belirmistir. ~ 0r;~ 

ŞEHiR iŞLERi 

Plakalardaki mühürler 
Otomobillere takılan plakahrın kur • 

şunla mühürlenmesine dair Belediye za
bıtası talimatnamesinin 125 İnci muddc
sıne eklenen fıkranın, motör ve sair deniz 
nakil vasıtalarına da şamil olacak biçim 
de değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. 

Süleymaniyede pazar 
Şimdiden sonra Süleymaniyed~ iki so

kakta salı günleri pazar kurulmasına mü
saade edilmesi hususunda Uray Şehir 
Meclisine bir teklif yapacaktır. 

UNIVERSITEDE 

Doktora imtihanları 
Hukuk fakültesi doktora sınıfına de • 

vam eden Hukuk mezunlarının yoklama
ları evvelki gün başlamış ve dün de mede
ni hukuk, Roma hukuku, ticaret hukuku, 
esas teşkilat, idare ve ceza hukuklarından 
yoklama yapılarak bitirilmiştir. 

Bu yıl talebeyi doktora sınıflarına ha
zırlıyacak olan seminerler 15 ikinciteşrınde 
çalışmağa başlıyacaklardır. İleride dok -
tora sınıfına girmek istiyen Hukuk fakül -
tesi talebeleri şimdiden bu seminerlere de· 
vam etmek mecburiyetindedirler. 

ECNEBi MEH AFILnE 

İki koyun mütehassısı 
Prusyanın en ileri gelen koyun müte -

hassıslarından Liliantel İstanbula geleıek 
getirilen koyunları tetkik etmek Üzere Ka
racabey harasına gitmiştir. Koyunları tet
kik ettikten sonra, mütehassıs Ankaraya 
giderek orada baytarlar için açılını~ olan 
15 günlük kursta konferanslar verecektir. 

Alman mütehassıs ile beraber İstanbul a 
zelen Baron Setto ise Karacabey harası• 
~a geçenlerde getirilen 500 Merinos ile 
20 koçun teksirile uğraşacaktır. 

Sir Persi Loren geliyor 
Mezunen Londrada bulunan İngiliz 

büyük elçisi Sir Persi Loren ayın 28 inde 
İst.:.nbula dönerek ayni günün akşamı An
karaya gidecektir. Elçilik memurları 
Cumhuriyet bayramında hükumet mer • 
kezinde bulunmak üzere dün akşaın An
karaya gıtmişlerdır. 

M11ffARRF.M FEYZi ~ t. - __ "?a~ 
_GVMRV~ 

Oktruva kaçakçılığı ve gı.ı ,ol 
Belediyeye yeni ihbar edilen 1

1 
ğı it 1 

liralık oktruva vergisi kaçakç~~t e,~ 
gümrüğün bir ilişiği olmadığı te5 yıl W( 
miştir. Çünkü bu kaçakçılık beş_ ı:ıt 8 
olmuştur. O vakit te oktruvayı bıı ı 
lediye almakta idi. ~1 eııO 

~~: 
Telefon parası nasıl ödeıte',i 

· S t siniıı · ti Istanbul Telefon osy~ e tıll 8 ıt 
alınma şeraiti içinde sosyetenın 5\"il ~ 1 
ına bedelinin b~n~ ile _mi_ ~oksa ~keı e~ 
rak mı ödenmesını tayın ıçın Me a8rı~, 0 t V \'• kası, Osmanlı ve; Doyçe . rye\ ı1I ~tjı, 
rektörlerinden mürekkeb bır ha j8,,rı . 
teşkili bulunmaktadır. Bu bank\8~,iıı G 
r~ktörleri toplanarak bu h~~usuiııJe11 .. ~ 
Üniversite riyaziye pr~f~sorlp 

0
fesor

1
; 

nisefi eksper tayin etmıştır. ., ;eıkiVt 
husustaki kararını yapacagı 

sonra resen verecektr. 

Bir tayh. .. rı fi 1 
d. ktor ,ı 

İş Bankası İzmir şubesi 1'..e.., •• Jle 1 
f skenderiye şubesi direktörJugı.t 
edilmiştir. :i 

--♦- i.ifl"' Arsıulusal tasarruf grrııf ı~ 
31 b. . . . l 1 tasa ıııt 

ınncıteşrın arsıu usa .., dall tr' 
olarak kabul edilmiş oldugı.ııı e"ııl ~~ 
teblerde dünden itibaren b..,u ~3ş!ı111'' . 
fında konferanslar verilıneSÇ ~ 

tır. z· at ~,'.ıır .., .. ıra" b c-
Haber aldıgımıza gore k gire 1 ~~ 

sı da o gün için bütün hal ikı tıs• ~ı; 
bir müsabaka açmıştır. !-la ıni.İsııb'/ 
teşvik için yapılacak olan bu }ar •''ti 
göre bankaya. 1 O li_ra ~at~a( l ()O) ıit• 
çekilecek kur a netıcesıtıd ·ıece~ 
muhtelif nakdi mükafatlar verı 



Londra ile Roma 
arasındaki görüşmeler 
İtalya Habesistanın yukarı kısmını 

uyuşacakmış 

, 
• 
ısteınezse İngiltere 

Bir İngiliz saylavı «Sir Hoareın söylevi İngiltere• 
ilin Habeş istiklalini müdafaadan vazgeçtiğini 

tösteriyor» diye hücum ediyor 
R. 

tlll?ıı0ja 124 (A.A.) - Trablustaki bir 
tıcıi, l~a _Y_an kuvvetlerinin geri çek tiril -
l::riı: 1) gılız noktai nazarı hakkında Sır 
lrabJ ru~?ndun verdiği izahat üzerine 
lıılaş;s ukurnctinin beslemekte olduğ:ı 
lakki ~,tuygusunun bir delili olarak te-

li b I rnektedir. 
\etle~ ~r 'ierildiğine göre, İtalyan kuv -
lngil~ nın ç~kilmcsi üzerine, Akdenizdcki 
~tdir. &ernılerinin bazıları da çekilecek -

R_
0 

lngilizler ne diyorlar? 
illan K ·· tcnıld ~- uvvfbga 24 (A.A.) -- Oğ-

lo 1 '&ıne r,ö 1 ·ı· 1- b. · d .. ı. .. P anı " re, ngı ız .ı.a ıncsı unı-. ıı 

ll'ıilcrj/1nda Akdenizdeki bazı harb ge
larar ~n &eri çektirilmesi hakkında hiçhir 

D·pl 'trrıerniştir. 
:İıı 1/~atilc çevenler, Roma hükumeti
llıusun~ USian bir fırka asker çekm~k 

larula ... ~ verdiği karan memnuniyetle 
ı '"1ııard ı...oııd ır. 

Rraf &a;a 2~ (A.A.) - Daily Tele -
d1iiııe g·~tesı İ diplomatik aylarının bildir
\ckııı~/he, talyanın T rablus sınırından 
f l'lderil . azır bulunduğu fırka, İtalyaya 
~ta~ 1' ın~ecek, fakat ihtiyat kuvvetı o-

lo ta lusta kalacaktır. 
l l'lclracJ .. z· b' .. l ı...ond a onem ı ır soy et.ı 

~Oplanbda 24 .. (A.A.) - Londrada bir 
afford a l~z söyliyen 4 mcb'us Sir 

lö;-levirıi E.npps, Sir Samucl i loareın 
trlı' ı· rı, İna·1· h··k· . . H b ~ ıı ığj • . ~1 _ız u ·umetının a es 
'aklığt;çı~ gınşmiş olduğu mücadeleyi 

1 loııd, a (1 arcı saydığını söylcmıştir. 
~lllı na A.A.) - Londrada bir top-

111İt t~stnda, Sir Stafford Cripps cie -
(( 1. 

1 ~ ~- M ı· · ·1 1"' d ııcıı uso mı ı e son pazar ıgımıı. 

0 
ar trl,

11 
' 0nra olacaktır. Seçimin hu ka

d ~aıııa11 Ya?ılması ondandır. Hükumet, 
tc~r '~ekl~nid:n ~ilahlanmak _için ~etke 

Cfıııj şsızlcrın bunu csırgcmıyt -
ltQ/ Utnarırn.» 

.l'Q,ı 
~nı 2azetelerinin ne,ri}-afı 

tırn I a 24 ( 
lo a a Dit I AA.) - Yarırcsmi, Ci -

r f a Ya gazetesi, başyazısında di-
~ t ta)ya C 
~uı ltıtsel~· ~~evre çerçevesi içind~. Ha -
it Uııabilir I kÇın adilane bir hal sureti 
ha llıaııın i h anaatindedir. Bu da and -
tııu akıllıca a a tam, daha cesurane ve da• 
5oı llıkilrı 0j

1rıa tatbik edilmesi surctilc 
~ı!'tesj a ur. Dava, İtalya ile Ulmlar 

Ja ·ı 1 rasınd d ... 1 dl 1 lef. 1 e n .1 a egı . an aşmanın -a edi1i,!
1t': tarafından ba§ka, başka 

~ ıı Raı, edır.» 
. rıle d ete s· S 
ı ~r e bir ' ır arnuel Hoarem, rnn 
~~d altınd takım İngiliz gazetelerinin 
llıeın a olan ~.Yaz~ı.klarından bambaşka 
~r1f°UniYetle ı~evının samimi edasından 
l'aııı lııdarı ve .

1 
ahscderek, İngiliz Bakanı 

ıı111 arca de"·rıı en iı.ahatın, yalnız İta) -l rıı • gı. a • 
ltıılaes ul hiik.Jnı zamanda Auupa -

llacağ1 .~rnetlerincc de scvınçlc 
nı ıoylüyor. 

~ ---•-,.nmınnııııııııııtmJI 

l'ansad · · · t a ızınsız 
Oı>lantılar yasak 

Silah 
ıııa.~~!1Yanlar hapse 

t llari, 
2 

uın edilecek 
"'I 4( - ı ı c tc A.A) • · 
°lıla111 Yetkeli k - Rcsmı gazete, 
t lcrj ./ alay v rna arnlara bildirilmiye-n 
; r, J3u a ~k ede~ b~;akta yapılan göstl"
•r, • . lııbj a·• kararname vaymış-
1 ı.. ı ırrı ı:.Ostcrj) e . . -

'11de Ve adr I ~ _tertıb edecek olan-
tUn.ı ter es erını v .. ·ı . 

ııa I 'Yan d e gosterı erın ne 
~enci 0

• acaktard cceğini bildirmek zo • 
~0rdti,n]ıı.arnı L ır. Yetkeli makamlaı 
td l e · ırarı ı • 

cbı] rı topla ş ırrnasını muhtemel 
11 Ctck) ntı ve .. .1 . 1 tk ., erdir 11. ıı gosterı eri yasılk 
'Qı' ''ıı: v • ıvıez . 1 alı e Yanı unıyet kağıdlan -tc,n lltrıarn ış olarak d ld 
t ere . . iş, Yah d o uranlarla 
ı:~sı11 IUırak cd u _Yasak edilmiş gös-
ı;ıb a <;a I cnlerı h . ta41 tpı aca ~ .n . apıs ve para 
;r;ı,ııı/an her hgı bıldırilmektedir. Si-
... ataltıra değiıerıgohste~ci 3 ay ile 2 sene 
'-Ulllt • 1ç apıs I ııı.ı,j ararn cezasına çarpı _ 
.~~hind Yet tck)i):rnc~e göre, hükumetin 
•\'ıl e f l tnulk· t l( fnabk aa İYet .. 1 arnamiycti a -

v,arbarııilltı Ctrıe tar:ttderen te~ckküller, 
.,_ il ı". ~• bu h n an dağıtılacaktır. 
"•ilı '1eıck··ıı ususta b· 

ltıı \il u ere ·d ırçok tedbirler 
•arlaltıakı adı binaların kapatıl -

a ır. 

Gene ayni gazete, İngiltercnin Cencv
rcdc oynadığı birinci derecedeki rol hak
kında, Sir Samucl Hoare ile birliktir. Bu
nunla beraber, bundan Önceki durumlar 
da İngilizlerin ~usmuş olduklarını kayde
derek, birçok hükumetlerin, İngilizlerden 
tazyik gördüklerini itiraf eylemiş bulun -
duklarını hatırlatmaktadır. 

İtalya, Habeşistan ve Ulu~lar Sosye -
lesi tarafından kabul edilebilir bir hal 
sllretinc gelince, ga1etc, İngilterenin gere-k 
Adisababa ve gerek Uluslar So,yete:i 
iizerindeki nüfuzunu hatırlatarak, mcv -
zuubahis hal suretinin c~a~en İtalya ve 
İngiltere tarafından kabul edilmiş bulun
duğunu kaydetmektedir. 
Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris 24 (A.A.) - İtalyanın Trab

lustan bir tümen askeri geri çekmesi Pa
ris basınını memnun etmi§tir. 

Petit Parisicn diyor ki: 
«Bu harekete karşılık, İngiltere de şÜp· 

hesiz anayurd filosunun en önemli parça
larından bazılarını geriye çekmekle mu -
kabclc edecektir. Böylece Afrika savaşını 
sonuna erdirmek çarelerini daha pratik 
bir surette araştırmak imkanı hasıl olacak
tır. İngiliz hükumeti, bu babdaki muza
kerelerin Cenevre alanında kalmasını ıs
rarla dilediğinden, barış pazarlıkları tc -
şcbbüsünün ihya edilecek Be~ler }omitc
sinc havale edilmesi mümkündür.» 

J ournal diyor ki: 
«İtalyanın hareketine kıymet veren, 

onun bir taraflı tesirsiz oluşudur. Bu can
dan barışsal ve halisane bir hcrckcttir.» 

Echo de Paris de Pertinax da ~öyle 
yazıyor: 

«Parisin öğüdlcrinc uygun oli\rak, İ
talya, Süveyş kanalının kapanmak ihti -
maline karşı duyduğu endişelere te:-cü -
man olan tchdidlcrini hafifletmi tir. Bu
nunla beraber, müzakerat güçlüklerini de 
azınsamamalıdır. Ayni zamanda, Ulu,
lar Sosyetesinin son sözü söylemekle mü
kellef olduğu da unutulmamak gerektir. 
Meğer ki Habeş İmparatoru kcndilığin
dcn baş eğsin.» 

Oeuvrc diyor ki: 
«Papa, F ransanın Vatikan büyük el

çisine bir takım telkinlerde bulunm•ış ve 
bunlar, elçi tarafından Parİ5e, oradan 
da Londraya bildirilmiştir. İngiltercnin 
İtalyaya Habeşistanda herhangi bir kuv
vet bağışlanması bakımından, andla~ma
nın tatbikı hususunda görmekte oiduğu 
güçlükler, son üç, dört gün İçerisinde da
ğılmıştır. Londra çevenlcri, M. Musoliııi, 
Habeşistanın yukarı kısımlarını istemiye• 
cck olduktan sonra, İngiltcrcnin de, di • 
ğcr kısımlarını için güçlük çıkarmıyaca
ğı fikrindedirler. Ancak, Habcşistanın, 
da,·anın birdenbire halline taraf tar olmı
yacağı, zira mütecavizleri yenmek İçin 
zaman!\ güvenmekte olduğu anla~ılı~or.» 

Bir zümreden 

sınıf ta kalanlar 

Tekrar imtihan olarak 
Üniversiteve girecekler 
Ankara 24 (T clefonla) - Bu sene 

olgunluk İmtihanlarında bir ders zümre
sinden sınıfta kalanların imtihanları tek
rar edilecek; muvaffak oldukları takdir
de Üniversiteye kabul edileceklerdir. 

Çaldaris krallık lehine nutuklar 
söyliyecek 

Atina 24 (Özel) - Eski Ba~bakan 
Çaldaris Krallık lehine söylevler vermek 
Üzere cumartesi günü Mora yarırr.adası -
nın ban kasabalarına gidecektir. 

Bütün Cumhuriyet partileri liderleri -
nin İç siyasaya karşı alacakları durum -
da aralarında tam bir birlik husule gel -
miştir . 

PARİS BORSASI 
Faris 24 (Özel) - Faris Borsasının 

bugünkü kapanış fiatleri şunlardır: 
Londra 74, 62 1/2, Nevyork 15, 16 3/4, 

Bcrlin 610. Brüksel 255, 37 1/2, Madrid 
207,25 Amsterdam 1029,50, Roma 123,30, 
Lizbon 68, Cenevre 493, 12 1/2, bakır 
39 3/4 - 40 1/4. kalay 222, altın 141,3 1/2, 
gümüş 29 5/16. 

cmımmtvET 

Halk haykırıyor/ 
Türkiye hakikatini bilmiyenlcr, Türk 

millctınin Atatürkc ve onun devrim da
vasına nckadar candan bağlı olduğunu 
görmelidirler. Onun sevgisi, kurtarıcı bir
liğin öz mayasıdır. Bu sevgiyi her ncs -
!in kalbi öteki neslin kalbine sunarak, 
kuvvetli, bütün ve tam Türkiye devam 
edecektir. 

Bizim kuvvetimizin, bütünlüğümüzün 
ve tamlığımızın sırrı, şuur birliğimizdir. 
Bu şuur birliği Atatürkün bize kcnclımi
zi tanıtmasından. kendimizi öğretmesin -
den, bizi kendimize İnandırmasından 
doğmuştur. Düşman, bu vicdan ay<l•n -
lığının hiçbir köşesini karartamaz. 

Türk milletinin talihi ile oynamaktan 
ümid kesmek lazımdır. Her alçak lc~eb
büsü tam zamanında ve yerinde boii;az
lıyarak, düşmana hayal beslemek , c rü
ya görmek imkanını bırakmıyacağız. 

Atatürk uzakta ve gizlide değildir. 
Hcrgün halkın kolları arasındadır. Hiç • 
bir devlet rei,i onun kadar serbest dola
şamaz. İmkansız olan şey onu bu kolla
rın arasından almak, onun için çarpan 
kalblcr arasından ona ulaşmaktır. 

Türkiycnin her tarafından lanet scs
lcrilc haykıran halk, yalnız, b11gün fa -
kalanmış olan birkaç ıcrscriye değil, sa
yısı, cinsi ve ç~idi dcği~ccck olan düş • 
mana yumruk sıkıyor. 

Bin ~ekle giren düşmanın yalnız ga -
yesi değişmez! Mcs'ud, toplu ve ileri 
Türkiyeyi yolundan alıkoymak. Atatür
kün şahsında, onun bu eserine kasdct 
mektedirlcr. 

Atatürk ve eseri, ayaktan ayağa ~Ü -

rünen sefil satılıkların ellerini ve sc•!eri
ni cri~tircmiyecckleri kadar yüksektedir. 

Türkiye, Atatürkü bilenlerin ve Ec -
vcnlcrin cenneti, onu bilip sevmiyen1crin 
cehennemi olarak, tarih boyunca süre -
cektir. 

Çünkü o yalnız bir zamanda yaşıyan
ların değil, bütün yeni zamanlarda ya • 
~ıyacak olanların vicdanlarına hükme -
den bir hakilcati temsil eder. 

Her yerde bağırınız, herkese yeniden 
söyleyiniz, dışarıya ve İçeriye tekrar e -
diniz: Ta ki dü~man her kasdının ancak 
bize bir hizmet olduğunu anlasın l 

F. R. ATAY 

Deniz konferansı 

Konferans birincikanun
da Londrada toplanacak 

Londra 24 (A.A.) - Deniz konfe
ran51, 2 birincikanun tarihinde Londra • 
da toplanacaktır. Bu husustaki davetiye
ler, Japonya, İtalya, Amerika ve F ran
sanın Londradaki büyük elçilerine gön
derilmiştir. 

Atatürkle Efgan ve Ro-
manya Kralları arasında 

Ankara 24 (A.A.) - Efganistan 
Kralinin doğumunun vıldönümü mÜnMc -
betile Reisicumur Kama! Atatürk ile 
Efgani~tan Kralı Sa majeste Mehmcd 
Zahir Han arasında şu telgraflar taati 
cdilmi~tir: 

Majcstcl-erinin doğumlarının yıldönii -
mü müna~cbctilc en derin tebriklerimi .su
nar ve şahsi ~aadetlcrile kardeş Efgan u
lusunun refahı hakkındaki temennilerimi 
arı.ederim. 

Kamô.l Atatürk 
Doğumumun yıldönümü müna~eLetile 

cbelan~ları tarafından yapılan dostane 
tebriklere tc~ekkür eder ve sıhhatiniz v~ 
saadetiniz ve ayni zamanda kardeş Türk 
milletinin refahı h kkındak.i temenniler:· 
mi arzedcrim. 

M ehmcd Zahir Han 
Ankara 24 (A.A.) - Romanya Kra

linin doğumunun yıldönümü müna~cbetile 
Rei~icumur Kama! Atatürk ile n.oman • 
ya Kralı Sa majeste Karo! arasında a~a
ğıdaki telgraflar teati edilmiştir: 

Doğumlarının yıldönümü münası:betile
zatı haşmctanclcrinc en hararetli tebrikle
rimi ve şahsi saadetlcrilc ve dost ve mtit
tefik Romanyanın rcf ahı hakkınd .. k: te
mennilerimi arzcdcrim. 

Kamô.l A taWrk 
Ekselans Rcisicumur, benim ve mem

leketim hakkındaki lcmcnnilerinizd .n do
layı samimi surette teşekkür ederinı. 

Karol 

Zecri tedbirler ve biz 
Dıs İsleri Bakanımız Belgraddan 

' ' 
geçerken önemli 

(Ba,_tarafı birinci ıahifede) 

kaydettikten sonra, bilha~,a. g•tirdiği 
haberlerin İyi olduğunu, çünkü Bnlkan 
antantının bir defa daha kendi '!hem -
miyetini Ye Avrupada bir nizam Ye jtidal 
elemanı olduğunu İspat etmiş buh,ndu -
ğunu söylemiştir. 

Zecri tedbirler meselesi hakkında, ~ü
cl tedbirlerin mevzuu bahsolm 1dığını 
söylemiş Ye ekonomik. tedbirlere dair 
de demiştir ki: 

«- Ekonomik zecri tedbirleri bili -
yorsunuz. Bunların tatbik ve nr ticeleri 
hakkında şunu ehemmiyetle kaydetmek 
İsterim ki, samimi dileğim iki taraf ara -
sında en kısa bir zamanda do;rudan 
doğruya bir uyuşma elde edilmesidir. 
Ccncvrcde bütün kararlastırılmı~ olan -
!ar hepimizin Uluslar Sosyclcsi,1e karşı 

giriştiğimiz taahhüdlerdcn ibarettir ve «u
nu da ilave etmeliyim ki kendisile İyi ge
çinmek ve anlaşmak İstcdiğimİL komşu 
bir memlekete karşı ekonomik zecri ted
birler tatbikı bize oldukça ağır gelmiştir. 
Maamafih ekonomik zecri tedbiricr hic 
bir vcçhile İtalyaya karşı hasmane bir 
hareket olarak telakki edilmemelidir.» 

Cenevre konuşmalarına İngiit :renin 
gösterdiği ilgi hakkında sorulan suale 
cevaben Tevfik Rüştü Aras, Ulushr Sos
yetesi kararlarının değeri ihmal cdilem:
ycceğini söylemiş, bilhassa Uluslar Sos
yctcsilc yapmış olduğu sıkı tcşrıki me -
sai ile Britanya İmparatorluğunun her 
hangi bir ihtilaf karşısında Ccncv,ı. Ku
rumuna kar ı sıkı bir taahhüde giııniş ol• 
duğunu ehemmiyetle kaydeylemiştir. 

Tevfik Rüştü Aras F ransanın sürekli 
uzlaştırma eserinin de çok takdire değer 
olduğunu ilave etmiştir. 

l{azakistan Cumhuriyetinin 
15 inci yıldönümü 

Moskova 24 (A.A.) - Kazakistan 
muhtar Sovyct cumhuriyeti yarın on be
şinci ' yıldönümünü kutluluyacaktır. 

Gazeteler, bu cumhuriyetin bilhassa 
son sekiz yıl İçinde endüstri ve demiryo-
1 u sahasındaki inki afını kaydetmekte -
dir. Yıllık endüstri verimi 69 milyondan 
yarım milyar rubleye çıkmıştır. 

Devrimden evvel 140 bin olan tale -
benin adedi şimdi 754 bindir. Devrim
den sonra açılan Kazakistan yükcck 
mektcblcrindc 29 bin talebe vardır. Çı
kan yüzlerce gazete 1935 te Kazak lisa
nından üç milyon nüsha basmıştır. 

Filistin Arabları grev, 
yapıyorlar 

Kudüs 24 (A.A.) - Fili~tin Arab
ları, Y ahudilcrin silah kaçakçılığı yap -
malarını ve bu hareket karşısında hüku
metin faaliyetsiıliğini protesto ıçın cu
martesi günü genci grev tertib etmekte -
dirler. 

Alman firmaları mal alacaklar 
İzmir (Özel) - Bcrlin ticaret oda -

mızın bir raporuna göre, bazı Alman fir
maları bizimle iş yapmak istemekte ,e 
bunun için de tacirlerimize mcktubla ha 
vurmaktadırlar. Halbuki İzmir tacirleri. 
ekseriya bu müracaatlcrc bir iki satırla 
olsun ccvab vermemektedirler. Oda bu• 
nun fena akislerini tebarüz cttirmehedir. 

935 ilk altı ayında Almanyaya İzmir
den 42,917,000 marklık ihracat y3p1l -
mıştır. 934 tc ayni aylarda 19,23°,000 
marktı. Lehimize fark 22 milyon mark
tır. Gene 935 tc ayni aylarda Almanya
dan 33,923,000 ithalat yaptık. 934 e nis
betle lehimzc olan fark 9 milyon mark
tır. 

Çaldarisin saylavları l{ralla 
görüştüler 

Atina 24 (Özel) - Ahali partİ$i 
lideri Çaldarisi bir darbe ile hükumetten 
düşürüldükten sonra partisi saylavların • 
dan ikisini Kralla görüşmek için Lon
draya göndermişti. Bugün Londradan 
gelen telgraflarda bu iki saylavın Kral 
Jorju görerek Çaldarisle taraftan saylav
ların bugünkü kabine ve durum hakkın
daki görüslerini anlattıktan sonra Atina
ya döndükleri bildirilmektedir. 

biı· diyev verdi 
Tevfik Rüştü Aras ekonomik tıvizler 

mcsele~i hakkındaki suale de §U cevabı 
\'ermiştir: 

«- Bu meselede 'Yugoslavy.ı ile 
Türkiyenin mesaisi çok faal Ye çok mü
him olmu§tur. Bu yolda imkanlar derpiş 
olunmuştur. Fakat öyle sanıyorum ki bi
ze yapılabilecek tavizler bu arsıui~ul teş
riki mesai ve tcsanüd eserinde uğnyaca
ğımız zararları asla telafi cdcmiy~cektir. 

Finansal yardıma gelince, şunu •eslim 
etmeliyim ki bu mesele ruznameye gir -
dı, müzakere olundu ve komitelerin ver
dikleri raporlara gcçirildiycc bu, Yugos
lav Başbakanı ve Dış Bakanı St:ıyadi -
noviçin Ccncvrcdeki Yugoslav heyeti 
murahhasasına gönderdiği çok enerjik 
talimat sayesinde olmuştur. Bu talima
tın muhteviyatından esasen ben vakit ve 
zamanile haberdar edilmiş bulunuyor -
dum ve bu hususta tamamilc m.ıtabık 
idim. O suretle ki çok nazik olan bu me
selede iki memleketimiz Ccncvrcde ayni 
noktai nazara malik bulunuyordu. Cc • 
nevrcde diğer Balkan müttcfikierimiz de 
bizimle beraber sıkı le riki mcsaid, bu -
lunmuşlardır.» 

Saat 8 c doğru T cvfik Rüştü Aras 
Bclgraddan ayrılmış ve Mladenovatza 
kadar Ba~bakan ile özel kalem direk -
törü kendisine refakat ctmi \erdir. 

Dış Bakanımız Sof yadan geçerken 

Sofya 24 (A.A.) - Türkiye Dış 
Bakanı T cvfik Rüştü Aras bu6i:rı ~aat 
16.30 da Sofyadan geçmiş ve ista.yonda 
Dış Bakanı Köse 1 vanof ile Dış Bakan
lık Genel sekreteri Mikalaef, Turkivc 
orta clçi~i. elçilik memurları ve diğer ~;h
sıyetlcr tarafından stlamlanm,~•,r. 

Tren kaldığı müddetçe iki Balı.an 15 
dakika kadar İstasyonda görüşmü,lerdir. 

Bir Türk kadınına ya
pılan hayvani tecavüz 

Bulgaristandaki isim ve adrf'lcri saklı 
okuyucularım11dan bir mcktub aldık. Bu 
mcktubda deniliyor ki: 

«Bulgaristanın Os:manpazar kaza!İna 
bağlı Sujircik köyünden Kiri oğlu Mus -
lafa ile kansı Halimenin basına çok acıklı 
olduğu kadar feci haller gelmiştir. 

Mustafa ile Halime tarlalarında ml'J -
gulken Mutaflar nahiyesi müdürü Mito 
Kalçcf adındaki Bulgar, katibi \'asıtasilc 
bunlan dairesine çağırmış ve sebebsiz o
larak dö•,mcğc başlamıştır. Halimcnin fer
yadına dedesi 80 yaşlarında Ahmed ağa 
ko~mış, o da İçeri alınarak uzun müddet 
hırpalandıktan sonra her üçü de hapscdıl
mi~tir. 

Akşam olunca Mu•tafa ile Ahmed ağa 
salıverilmiş fakat Halime dairede ah~o 
nulmuştur. 

Mito Kalçcf. dairede iki konuğuna bir 
içki ziyafeti ,·ermekte imiş. Bir aralık ka
faları adamakıllı dönmcğe başlıyan bu 
ıki konukla köy reisi Mito Kalçcf Hali-
meyi yanlarına çağırmışlar ve üçü de ca
navarca üzerine atılarak elbiselerini par
çalamışlar ,·e zavallının namusunu her -
bad etmişlerdir. 

Ertesi sabah salı,·erillcn Halime, köy
deki Üç yavrusunun yanına pctİ§an ve bit
kin bir halde gelebilmiştir. 

Orta zamanlarda bile misline rasgel;
nemez bir surette hareket eden bu üç zor
ba, Halimeyi, yaptıkları İşi meydana vur
duğu takdirde, ölümle tehdid etmşilerdir. 
Bununla beraber zavallı kadın daha bü -
rük makamlara ~ikayct ctmi~sc de hiç kim
se zavallının şikayetine kulak asmamış ve 
bu nahiye müdürünün yaptığı da yanında 
kalmı tır.» 

CUMHURİYET - Bulgaristanda 
nahiye müdürleri hukuk mezunu kimse -
!erdir. Eğer hukuk mezunları böyle ka • -
nunları ayaklar altına alıp çiğnerler, hü -
kumct le bunlara göz yumar ve zavallı 
Türklerin şikayetlerine kulak asmazsa ge-
riye kalanlar acaba neler yapmazlar ve 
Bulgaristan Türklerinin hali ne olur? 
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Hoşa gitmiyecek 
hesablar 

~ vrupa gazeteleri, eski defter ,. 
~ lcri karıştırmışlar, Sinyor Mu-

solininin hiç hoşuna gitmiyecek 
bazı hesablar çıkarıyorlar. İtalya Baş • 
vekili, henüz bugünkü gibi, İtalyanın 
mukadderatına, Habeşistanın akıbetine 
,·e Avrupa sulhuna hakim, dehşetli bir 
~ahsiyct ve diktatör değil de, bizim gibi 
aklına ve ağzına geleni yazan, emele 
fırkasından bir gazeteciyken, İtalyanın 
Trablusgarbe taarruzu vcsilesile şunlan 
yazmış: 

«Bugünün !talyası milliyetçi, muha • 
f azakô.r, klerikal bir ltalyadır. V c lıal
ya kılıcı, kanun tanımak istiyor. 

<<Militarizmirt bu son gösterİ§İnİ bir 
kudret alameti sayanalr, nekadar alda
nıyorlar! 

«Kudretli insanlarda her§eyi oldıı~u 
gibi kaı.myan bir his t.ıardır. Fakat nas • 
yonalist, militarist / talı,ıa bu histen mah• 
rum olduğu ıçin, sefil bir fütuhat har • 
bi, bir Roma ;:af eri gibi kutlularııyor.» 

Bugün, kendisi, o zaman beğenmedi• 
ği, tcnkid ve hatta hücum ettiği şeym ta• 
mamcn ak(ini, hem de yüz misli fazlr.sile 
yapıyor. O vakit muaheze ettiği Ciyo • 
)itti mezarından başını kaldırıp ta: 

- Bu, ne iş be birader? 
Diye, sorsa yeridir. 
Fakat Sinyor Musoliniyi, 1911 de be• 

ğcnmcdiği şeyin 1935 te daniskasını yap
tığı için. ayıblamamalı. Zaman ve mev• 
ki insanları öyle değiştirir ki... Kale • 
minden başka şeye hükmü geçmiyen ga
zeteci, hiç 42 milyon İnsanı parmağının 
ucunda oynatan diktatöre benzer mi? Fa
kir ve aç adam, patlayıncıya kadar tı • 
kınan bir zengin olduğu vakit. hiç karnı 
zil çaldığı günlerdeki gibi diiiünebilir, 
ayni İçtimai ve siyasi aıidelcrc bağlı ka
lahilir mi? 

Politika hayatında, dün beyaz dı-di • 
ğine, bugÜn siyah demek en çok görülen 
şeylerdendir. Döneklik ve nmana uy • 
mak. siyasal havaıta, muvaffakiyetin en 
büyük sırrı ve şartı olsa gerek. •, 

~ 

Cumhuriyet devrin

de yapılan ilk gemi 

30 birinciteşrin günü Göl
cükte denize indirilecek 

Yağ gemimizin ailoeti 
İz.mit körfez.indeki Gölcük tersanesin• 

de yapılmakta olan yağ gemisi, Cumhu
riyet bayramı münasebetilc 30 birincittş• 
rinde törenle denize indirilecektir. 

Bu yağ gemisi, Cumhuriyet deninde 
memlekette Türk deni1.cilcri tarafından 
yapılan ilk Türk gemisidir. Malum eıl • 
duğu üzere, Y anızun tamiri esnasında 
Gölcükte küçük mikyasta bir tersane ku
rulmuştur. O zaman, bir tamirhaneden 
ba~ka birşcy olmıyan bu tesisat ",nra 
tedricen genişletilmiş, harb gemilerimi • 
zin tamirlerini yapan bir müessese hali • 
ne ~etirilmişti. ihayet geçen sene 26 
temmuzda, deniz zabitlerimizin himme • 
tile orada bir yağ gcmısının ın asına 
başlandı. Yağ gemisinin boyu 59.1 O, 
genişliği 9,59, derinliği 3,70 metrodur. 
Tonu 255 ton, sürati l O mil, taşıyacağı 
yağ miktarı 750 ton, makinelerinin bey • 
gir kuweti 700 dür. Mürettebatı 27 kı • 
şidir. 

Gölcük tersanesi, bugijnkü ni bcten 
mahdud vcsaitile bir yağ gemisi yapma
ğa muvaffak olmakla orada daha esaslı 
tesisatla, daha büyük gemiler yapmak 

I 

imkanı olduğunu göstermiştir. 

Mehmed Emin Mülkiye 
Direktörü oldu 

Yedi aydanbcri İstanbul Kültür Di
rektörlüğünü muvaffakiyetlc başaran 
emektar Müsteşar Mehmed Emin 
Mülkiye Okulu Direktörlüğüne tavin 
edilmiştir. Mehmed Eminden boş kalan 
Kültür İşleri Direktörlüğüne de genel 
cnspcktörlcrden Tevfik tayin edilmiştir. 
Gerek Mchmed Emine, gerek~e T evfiğe 
şimdiye kadar olduğu gibi bu yeni ,e 
önemli ödevlerinde de muvaffak olma • 
lannı temenni ederiz. 

-♦--
Norveç elçisi Filistine ~itti 

Ankara 24 (T elcfonla) - Non·cç 
elçisi, refakatinde karısı ve kızı olduğu 
halde Filistinc gitmek üzere ıehrimizden 
hareket etti. 
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J E A N - ( Bu aksamki orogr~ 

Yarın akşam . 

MELEK 

K I E p U R A A K B A B A ii~~:~:ikisi (plôk) • 19 ı,nıbaf 
111 N •■ N Habeşistan& hususi bir muhabir gönderdi dör kazinosundan nakil, müzik neŞ si' 

Meharebenin içyüzü yatı - 19,50 Ege caz Fehmi, Ege ve q\. 

kadaşları - 20,30 stüdyo orkestr~i, • 
Aldığı hususi telgraflardan, fotoğraflardan öğreneceksiniz 21 radyo caz ve tango orkestraları·;,~, 

S E S 
■ son haberler, borsalar - 21,50 (1r0 

1 REŞAT NURi, ORHAN SEYFi YUSUF ZiY A tore) opera, (plak). i 

Akbaba'nın her sayısında imzası bulunan kıymetli muharrirlerdir VİYANA: 
8 

,,e tO' 

sinemasında Senenin en gUzel filmi AKBABA'nın BUGUNK·u· oskauyyıusınmuz 17,10 gramofon - 1 konuşm'll ti cukların zamanı - 18,35 şan, ıoraa tıl· 
• musiki - Hl,15 spor, haberler, korı~şss 

hava raporu, ulusal yayın - 20,35 a 23, 
konseri - 21,35 senfonik konser • 

45 
sO' 

haberler - 23,15 koro konseri - 23, & , 

rular ve karşılıkları • 23,55 konıı§fll 
24,10 orkestra konseri. 

, Yalnız 3 gununuz kaldı 
SUMER SiNEMASINDA 
H A R R Y B A U R' un büyük temsili 

S·vAH o~zLER filmini görmek için ancak 3 gü-l V nünüz kaldı, Bu film bu sene başka 
hiçbir B .. yoğlu sinemasında qosterilmiyecektir. Ace e ediniz, gidiniz, ırörünilz, 

F R A N S I Z tiyatrosunda bu akşam 20,30 da -) 
üREYYA OPERETi • E Mi R S EV i Y O R 

28 llkteşrin pazartesi akşamı büyük operet 

zanlar: MN:::ı:t ıiJş~tri BAY - BAYAN Besteleyenler Se~:d~i!8l'ıaf ·----------·-------~ BU AKŞAM 

SARAY Sinemasında 
ALEXANDRE DUMAS'nın meşhur romanı 

1 

1 
Fransızca sözlü şaheserinin ilk iraesi. Oynıyanlar: 

ELISA LANDi ROBERT DONAT 
ile büyük figüranlar ve dekorlar heyeti 

2 S A F ·H A H E P S i 8 i R D E N 
Paramount Jurnalde: Adua'nın Italyanlar tarafından zabtı, 

Yunanistanda Krallıgm rejimi hareketleri vesaire 

K S ::;~t!~!n 
ve dehşet filmi 

28 Birinciteşrin Pazartesi ma fİoelerde 

RE 
TURK SiNEMASINDA 

ilaveten : Bin yıldız bir filmde. 
WiLLY FRiTZ, LiLiAN HARVEY, KATE de NAGY, HANS ALBERS, 
CONRAD VEiDT, BRiG;TTE. HELM ilh Bütün Ufa yıldızlarile çevrilen 

PRENSES EGLENiYOR 
fevkalade güzel musi~ili film 

MlJJDE! 
MUHLiS SABAHADDİN - CEMAL SAHİR 

OPERET REVU TRUPU 
Yarından itibaren • her akşam saat 21,45 de 

MAKSiM' • ın 
IŞIG~ BOGULMUŞ OLAN büyük salonunda temsillere başlıyacak 

Ilk eser B i R M A S A L opereti 

BANKACILAR, iŞYAR ve,ÖGRETMENLER 
istikbaldeki muvaffakiyetiniz için 

Türkiye BERLİTZ okulalan büyük fırsat veriyor 
Berlit.ı'in senelik seçme imtihanile Fransada üç sene Yüksek 

Tecim, yahut bir öğretmen okulasında bedava okuyabilirsiniz. 
Kayıtlar açıktır. 

istunbul: lstiklAI caddesi: 373-Ankara: Konya caddesi -

Inamlmıyaçak; fakat doğru ! 

ASR A 

1 
S i N E M A 

Bul?'ünden itibaren ıize bu fevka• 
!ide pro-rramını takdim ed ıvor 

ER MEYDANI 
EDDtE CANTOR 

tarafından büyük temaşalı fılm 

Görünmeyen 
ADAM 

G L O R i A S T U A R T v~ 
CLAUDE RA NSİ 

tarafından emsalsiz bir şaheser 
Fransızca sözlü iki ıüperfilm 

Yalnız 15 Kuruş 

Nişan töreni 
C. H. P. Genel Sekreteri Ziya Arkan

tın kızı Zinnurla İş Bankası memurla -
rından Cevadın nişan töreni dünkü per
~embe günü saat 16 da İstanbul Halkevi 
salonunda yapılmıştır. 

Osmanlı Bankası 
İLAN 

Osmanlı Bakasının Galata, Yenica
mi ve Beyoğlu daireleri, Cumhuriyetin 
ilanının yıldönümü münasebetile ilk -
teşrinin 28 (öğleden sonra) 29 ve 30 un
cu günleri kapalı bulunacaktır. 

ÖLÜM 

L 
AÇIK EKSİLTME iLANI 

Edirne İlbay lığından: 
Ekı;iltmeye konulan i,: 
1 - Uzunköprü • Ke,an yolunun O + 000 ile 34 + 000 inci kilo• 

metreleri arasının asaslı ,ose tamiri. 
Esaslı ,ose tamirinin tulü 5260 metro olup grafiklerde gösteril • 

riği üzere ta~lar yol kenarında moloz halinde müteahhide teslim 
edilecek olup kırılması, ferşi, silindirajile esaslı tamiratın ikmıa 1 : ..,Ü_ 

teahhide aiddir. 
Yapılacak t&miratııı keşif bedeli 7,656 lira 46 kuruttur. , 
2 - Bu i,e aid ,artname ve evrak 9unlardır; 
A- Eksiltme fartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C -- Nafıa İfleri fer aiti umum İyesi, 
D - Fenni fartname, 
E - Grafikler, Metraj cetveli ve ke,if hulasa cetveli, 
tstiyenler bu ,artnameleri ve evrakı Edirne Vilayet Daimi Enci) • 

meninde oarasız alabilirler. 
3 - Eksiltme 7 /11 /935 tarihinde perşembe günü saat 15 te Edir• 

ne Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme, açık eksiltme usulile yapılacaktıı, 
5 - Eksiltmeye girebilmek için müteahhidlerin 576 lira muvak

kat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesaiki haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret Odasına kayidli olduğuna dair vesika, . 
B - istekliler ya~m•• oldukları işlere aid vesikaları göstererek 

b ,u i,e girmek için Edirne Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehliyet 
kağ1dı. (6609) 

BERLİN: ıs, 
17,10 hikaye - 17,35 musiki • 20 

Laypzigden - 19,35 spor ve tıb • z1; 
Frankfurttan - 21,05 haberler • set' 
Frankfurttan - 22.20 eğlenceli :kO'\ı 1 

23,05 haberler - 23,35 karışık ya) 
24,30 yeni mMiki. 
BUDAPEŞTE: 19-• 
18,35 Harpa konseri - 19,05 spor~ )(O~ 

stenograii - 19,50 gramofon - 20,Z ıl 
ferans - 20,50 şan konseri - 22,05 ~\,
ler - 22,25 opera orkestrası - 23,3 z4 
band - 24,05 italyanca konferans -
cazbandın devamı - 1,10 haberle!• 
BÜKREŞ: ıe' 

Jtoıı• 
18,05 radyo orkestrası - 19.05 ~O 

rans - 19,25 orkestranın devamı - 2o 
haberler - 20,20 piyano konseri • ~ 
opera binasından nakil - 23,50 ya 
dillerde haberler - 24 haberler. 
FARİS (Radio Faris): ,,ft' 
20,35 senfonik konser • 21,35 l<~,ıl 

rans - 22,05 şarkılar - 22.35 habefoll-
22,50 karışık konser • 24,~0 grarn° 

ROMA: cid 
18,10 eğlenceli konser - 19,35 13~J1'1ı 

ya.!;ıancı dillerde haberler - 20,05 9
35 

ca haberler - 20,25 konferans - 20detl 
gilizce haberler - 21,05 italyanca 25 21,10 Yunanistan için yayın - 21, ~1 

bcrler - 21,55 eğlenceli konser " ~ı 
•• ";ı 

konferans .- 23,20 dans musikı: ./ 
haberler. :/' 

İstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komiavonu fla.n1~uı 

H A S A N Nöbetci eczaneler~· 
Trabzon eşrafından Hacı Arif Ağa - •••••••••••••illi .... Ğ Bu gece nöbetçi 'olan eczaneler f 

Y AGLJ, YA SIZ GQ- lardır: zade merhum Bahaettinin kızı müte • 
kaid binbaşı merhum Mustafanın ka • 
rısı İstanbul Pul Direktörü Zeynelabi -
din, Akşam gazetesi muharrirlerinden 
Hüseyin Avninin teyzeleri Bayan Na
ciye dün vefat etmiştir. Cenazesi bu -
gün saat 11 raddelerinde Şehzadebaşı 

civarı Kemalpaşa mahallesi Mli!kteb so
kağında 30 N o. lı evinden kaldırılarak 
Fatih camisinde namazı kılınarak E -
dirnekapıdaki aile kabristanına defne -
dilecektir. 

ÖLÜM 
Hahrlı tüccarlardan Bay Ah-dulla• 

hın zevcesi ve merhum Bay tlyas za
de Bay Recebin kayinvalide.ııi Bayan 
Nimet evvelki a-ün vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün saat 10 da Kızıltoprak • 
taki evinden kaldınlarak Eyübaultan 
camisinde naman kılınarak aile mak
beı-eaine defnedilecektir. 

Y ARINKI NÜSHAMIZDA 
Neş.redilecek olan pek mühim ve 

tafailatlı ve mukaddema antikacı 

KENSSEO<'.;LU PA VLİ'ye aid ve el

yevm Beyoğlunda Tünel kurbünde 
Libreri Mondiyal üstündeki dairede 
bulunan zena-in ve emıal.ııiz antika • 

larla nefis ve muhteşem e1ya u.tı,ı 

ilanını mutlaka okuyunuz. 

Taksimde Ceylan apartımanmda 

Dr. Behçet Sabite teşekkür 
On bir aydanberi ducar olduğum 

böbrek haıtalığmdan kısa bir zaman· 

İstanbul Komutanlığı birlikle • 
ri ihtiyacı için ihalesi yapılıp ta • 
ahhüdünü ifa edemiyen müteah
hid nam ve hesabına on ton pi • 
livlık pirine 4/11/935 paz~ı;tesi 
günü saat 15,30 da açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

B~her kilosunun tahmin be • 
deli 24 kuruş olup ilk teminatı 
180 liradır. Şartname ve nümu • 
neai hergün öğleden evvel Ko • 
misyonda görülebilir. 

İsteklilerin vakti muayyenin
de ilk teminat mektub veya 
makbuzlarile birlikte Fındıklı • 
da Satınalma Komiayonuna gel
meleri. (6571) 

*** 
latanbul Komutanlığına bağlı 

birliklerin motörlü vaııtaları için 
ihtiyac olan 33,500 kilo benzine 
yapılan teklif evsaf ve teraitine 
uygun olmadığında tekrar kapa• 
lı zarfla eksiltmeye konulmuftur. 

Beher kilosuna tahmin edilen 
bedel 36 kuru, olup ihalesi 4 i • 
kincite,rin 935 pazartesi günü 
saat 15 tedir. 

MA ADRAGANA 
İstanbul cihetindekiler: Ô).· 

ve Aksarayda (Ziya Nuri), Bakırl< ıof 
LİKİD BRİY ANTINLE- de (Merkez), Cağaloğlunda (C

11
:.9 

hı), .Eminönünde (Agob MaJ1.~ r~ 
RİNJ İSTEYİNİZ. Fenerde (Emilyadi), Karagılıııı 

(Ari'();,. Küçükpazarda (Hikmet {ıtoS1 
ftASAN DEPOSU Lalelide (Sıtkı), Samatyada ('!e-O~eıır 
Ankara, İstanbul, Beyoğl u: ". · şeh'z'aöehaşında (İsmail Hakkı), (Oııı 
-------------·■ mininde (Hamdi), Veznecilerde 
Yağsız gündüz, yarım versite). 

Yag
.., lı gece ve acı Beyoğlu cihetindekiler: .. ,ııııııı~ 

Beşiktaşta (Rıza), Galata ı•• ,9d 
badem yağlı diye caddesinde (Mişel Sofroll\ıl 

Hasköyde (Halk), Kalyonctl1':), ~ 

H A S A N (Beyoğlu), Kasım paşada (Mcrl<e (1P 
li, Hamamda (Halk), Taksimde 
sim). • ~ot 

K REMLER•ı Üsküdar, Kadıköy ve Adalard11,ı,e 
Büyükadada (Mehmed), 111) ~ 

(Tanaş), Ka~.hköyünde ~M~~rnu09 'ıı," 
dada (Faik Iskender), U skü:r- _/ 
mediye). ~., 

Türk mimarların~ 
1 

ı 
Ulusal mimarimizin hüviyeti~ ,•e 

bit etmek üzere tetkikat yaprrıa l< iil' 
rihsel anıtlarımızı röleve etme rıd 
çalışmak ve bu mühim işe ~~ ( 
vakfetmek istiyl;\11 hakiki istek J<ll(ı 
mimarların görüşülmek üzere tecıt9' 
rini ve adreslerini gazetemiz "t;ırııV 

·A. B. adresine yazmaları rica e 
terlir 

BUYUK 
HAFTALIK 
RESiMLi 

da yüksek vicdanı, temiz kalbi ve aon-

disine saygılanmı .ııunarım. 

Şartnamesi Fındıklıda Satın • 
alma Komisyonunda görülebilir. 
Eksiltmeye gireceklerin 770 li • 
rahk ilk teminat mektub veya 
makbuzu ve 2490 sayılı kanu • 
nun 2, 3 maddelerinde yazıh ve• 
ıikalarla birlikte teklif mektub-H ER Ey suz bilgisile beni kurtardığından ken• 

Buırsa: Cumhuıriyet fabrika.ııı larını belli gün ve ihale ıaatin • 
Muhsine Metin 

--------------, den en az bir saat evveline ka • 
____________________ ( YENi ESERLER ,.) dar Satımı ima Komisvonuna ver-

Çilleri ve sivilceleri ve leke
leri kat'iyyen izale eder. Dün• 
yada mevcud kremlerin en ne• 
fisleri, en sıhhileridir. Nazik 
cildli kadınların hayat arkada
ıııdır. ihtiyarları gencleııtirir 
ve gencleri güzelleştirir. in -
sana ebedi bir taravet veren 
Hasan acıbadem yağile yağsız 
gündüz ve yarım yağlı gece 
kremlerini unutmayınız. Kutu• 
su 50, tüh halinde 20, Türkiye
de yapılıp ta Avrupa etiketi 
yapı~tırılan ve halkı aldatan 
kremlere ve sair ıtriyata aldan• 
mayınız. Hasan ismine ve mar
kasına dikkat ediniz. 
Hasan deposu: Ankara - lstan• 

bul - Bevoqlu 

Lisan dersleri 
Beyo.;1 u Halkevinden: acr:~ 
1 - Evimizin aşağıda yazılı 

I 
c~l<. 

nrleri 1 ikinciteşrin 935 te açı -~~l . 
Türkçe, fransızca, almanca, JtilC el 

rusça, italyanca, muhasebe, prıı , 1 

trik, ev bilgileri. rtlııl< ,s 
2 - Der-sler bedavadır. Okı.l ı,e! f 

yenlerin Evimiz direktörlüğün\ ,.~ıl ' 
saat 9 dan 20 ye kadar gclere 
malan gerektir. 5 inci sayısı Y ARI N Ç I K I Y O R meleri. {6499) 

En güzel yazılar - En bol ve ıneralclı resimler Perşembe Gazetesi * * * 

Haddeler için 14 kalem malzeme 

Askeri 1:ahrikalar U. Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen bedeli 150,000 lira olan yukarıda miktarı ve dnıi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko -
misyonunca 12 birincikanun 935 tarihinde perşembe günü saat 15 te 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname yedi lira elli kuruş mukabi -

. !inde Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 8,750 
lirayı havi teklif mektublarım mezkur günde saat 14 e kadar Komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte Komisyona müra • 
c3.atleri. (6697) . 
Istanbul Satıı 

~ 
Gümrüğü 

Kon1İsyonundan: 
8/9/935 kurun. 12/9/935 Tan, 18/9/935 Cumhuriyet ve 23/9/935 

Ak,am gazeteleri1e bu ayın 26 ncı günii satıhı.ca~ı ilan edHen eşya -
nın arttırmalarmın saat 11 de yapılacağı ve pey akçelerinin de saat 
10,30 a kadar rılınabileceği iltın olunur. (6708) 

Perşembenin 30 uncu sayısı renkli ve 
16 sahife olarak çıktı. Kemal Öngörenin 
Milli Mücadelede Halide Edibin Ana -
doluya nasıl kaçırıldığını anlatan yazı
sile Halide Nusratın seyahat notları, 

Ziya Şakirin Osmanlı tarihine aid tef
rikası. Suad Dervişin edebi romam, ka
dın ve moda, sinema, mizah sahifelerile 
tenkid ve muhtelif fıkralar, resimli 
dünya haberleri ve bulmaca vardır. Fi
ati 7.5 kurustur. 

HAS 
KALMiN 

Ağrılan dindirir. - Operatör • Urolog 

Dr. Mehmed Ali 
idrar yollan 

hastalık ' arı mütE'hassm. Köprüba,ı 
Eminönü han Tel: 21915 

1,500 aded lake karyola 12 i
kincite,rin 935 salı günü saat 
15,30 da Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla ek -
ıiltmeye konulmu,tur. Tahmin 
bedeli beher karyola 12 liradır. 
tik teminatı 1,350 liradır. Şart • 
name ve nümunesi Komisyonda 
görülebilir. 

isteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla beraber teklif mektub
larmı ;hale saatinden bir saat 
evvel Komisyonıı. vermele1'İ. 

«218>> (6628) 

*** 
Gülhane hastanesinin göz la • 

boratuarlan için açık eksiltme 
ile alınacak olan malzemenin 
muhammen maliyet fiati 776 li
ra 65 kuru,tur. Şartname her • 
l!'Ün öğleden evvel Komisyon • 
da görül..,bilir. ilk teminatı (59) 
lirl'flır. Ekııiltm~si 11 ikindteıı -
rin 935 pazartesi günü saat 15,30 

dadır. Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat makbuzlarile birlikte 
belli günde ve vakti muayyenin • 
de Fındıklıda Arttırma ve Ek • 
siltme Komisyonuna gelmeleri. 

{6718) 

................ ~ ,et 
M .. dd . ·1•" da' ~ u eıumumı ıge •ıııflı.ı 

. ..,,,. .. ddeı 
Istanbul Cumhuriyet .ı.v.ı.U ,ş 

li~inden: :r,f~I~~. 
Istanbula geldiği anla~ııan rtletl 

sorgu hakim vekili Faikin }1e 

muriyctimize müracaati. 
~♦-.. .....-,r 

Osmanlı Bankas' 
İLAN ıı i 

'1- 5 faizli, 1918 tari~ 01ı11er;\ 
Dahili İstikraz tahvilleri . h:~ 36 ~~ ı 
1 ikinciteşrin 1935 vadclı '. 

1 
19J ıı . rıı o~ kupon parasının, 1 ikincıtc!'i rııfl l<e 

bnşlıyarak, Osmanlı Ba~~a;;t f11e'. ııO' 
ve Ankara idarelerile vıla~ jseıeı 1 

!erindeki bütün şubeleri g' ı, 
ödeneceği ilan olunur. tll ı,e~, 

20 Türk lirası itibari kıyrrı:rıı 0 

vil kuponuna karşı kağıd P 

50 Hrui"eci;tş E R 1 

~· .. . ıııa''' Usküdar Hile Sıne 11 ı. 
LADAM OKAMf.L 
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kişiyiz! Biz bize 

Yere bırakma! 
Zecri 

• 
tedbirler 

::..d 

) N··f u us sayımının neticesi alındı. Bunun 
,;• 7,974,925 i erkek; 8,213,842 si kadındır 

'A (BQ:ş t ------
j' "1Vttıp aralı 1 inci ııahi.lede) Vilayetlıc-r 
er· llıa haa ke~Ieketlerinden üstün bir art
•' Sa}'ırı, re etı görüldüğü tesbit edilmiştir. 

k sonund T" k. d • ··f 
1

, e.ıafeı· . a ur ıye e va~atı nu us 
kiloınetı~ on kilometroda 2 l 2. yanı, 
tetrniş/0 a 2 l 10/2 /ye çıktığını gös -1( it, 

Erzurum 
E~lı:işehir 
Gazi Anteb 
Giresun 
Gümüşane 
İçel 

Erkek Kadın Yekun 

190132 196345 386477 
90467 92494 182961 

145635 137829 283464 
126858 132815 259673 
81330 87974 169304 

121685 124708 24~393 
455939 421167 B77106 
304072 290488 594560 

Bir boyacı dükkanında ayakkabıları -[ 
mı boyatıyordum. Burası neşeli bir yer
di. Otuz beş yaşlarında bir kadm. kırık 
dökük bir masanın başında patronlt.:k ya
pıyordu. Boya kutusunun önünde çalı -
şan biricik işçi de oğluymuş. Hallerin -
den memnun görünüyorlardı. O kadar 
sıcak kanlıydılar ki üç dakika içinde ü
çümüz de dost olduk. 

\esır 

İtalyaya 
etmiyecek mi? 

Bir İngiliz gazetesi «En sıkı ihracat boykotu ve 
ithalat ambargosu, harbin 193? senesine kadar 

uzamasına olamıyacaktır» diyor " . man~ 

Renkli duygular 

('E5) ir zamanlar, Edebiyatı Cedi-
~ de ile Fecriatinin ara yerinde 

bir Dekadan edebiyat türe • 
mişti. Bunun hususiyeti eşyaya, duygu -
lara olmadık renkler vermekti. 

O vakitler, rahmetli büyük üstadı"Il 
Ahmed Rasim başta olmak üzere, bütün 
edebiyat muhafazakarları, Dekadanlann 
bu merakile alay ederlerdi. 

;cı esafet .k 
\" 11tıa 18 k" _tn_ı _tarı evvelce kilometro ba-

01aıı vj]• ışı_ ıdı. Nüfus kesafeti en fazla 
Yııııta k-?etırniz İstanbuldur ki yenı sa
ledir, 

1 oınetro başına 152 kişi dü~mek-
rı;ijf 

lanbıııJsu en faz]~ vilayetimiz de İs -

Relıııekı~~-ir Sonra sıra~ilAe İ~mi~.A Kon~_a 
1
usu itib .

1
· A_~kara vılavetı, vılayet nu

İstanbul 
İzmir 
Isparta 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kocael; 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 

78438 88208 166646 
159164 145080 304244 
163393 198335 161728 
151262 161207 312469 

Dışarıda rüzgar esiyordu, yağmur 
yağmak üzereydi. Şikayet edecek o[ -
dum. Beni haksız buldular. Rüzgar e • 
serse toz olurmuş, yağmur yağarsa ça -
mur. Benim biraz rahatım kaçarmq am
ma; herkesin ayakkabıları kirlendiği içiıı 
onlara İş çıkarmış. 

Kim. biJmiyorum; şöyle bir de tezyif 
edici bir manzume yapmış, kulaktan ku
lıı.ğa yaymıştı: 

Aıık arı e dondüncüdür. 

95 380 77064 1 72444 
68363 77321 145684 

168484 166489 334973 
272949 295631 568580 
165786 183004 348790 
204056 203969 412023 
208124 126500 424624 

Söylediklerini çok doğru buldum. A
na oğula hak verdim. 

Bir ye§il rüya içinde, dün gece, 
Tatlı mavi korkularla titredim! 
Laleperverdi zemini pisterim. 
Pembe, mor, kô.bus içinde terledim!. 

S atada B · 1Vas, M . n sonra alıkesır, Bursa, 
r' tıı a a~~sa ı;ı;elmektedir. 

tn faı.ı· n~_fuslu vilayetimiz (Ağrı) dır. 
1anbu]d a nufuslu şehrimiz de gene h -

1 llt. 
ıınir h .. 

dana d·· Şde __ rı ıkinci, Ankara üçüncü. A-
~lt or Unc.. B b . . K 
J• ıııcı, C . u, ursa eşıncı, onya 
~1r. aı.ı Anteb yedinci geJmekte -

, b' l\rkiye .. 
~ın 925 . nufusunun yedi milyon 974 
~ U llttic 

1 
er-k~k. 8,213,842 si kadındır. 

·' /dırı, /.Yed &ore nüfusun yüzde elli biri 
~ae nuru tı:z e 49 u erkektir. Eski tahrir-
, . sıın " d 5 2 d d l ı ,rk k Yuz e si ka ın, yüz e 
?de erk k olduğuna bakıhrsa son sene-
~ha ı:iy ~ sayısının kadınlara nisbetle 

. , /ı,taaııt t arttığı da görülür. 

l'ehirc!, b~ ıh kadın ve erkek nisbeti her 
lı,,• ır d v,ld" ı 1 .'11ır Ve E: _egı ır. stanbu , Ankara, i kısırıı v/ırne de dahil olmak üzere 
~ f~ı:l dı ayetlerde erkek sayısı kadın-
927 a ır. 

~t b tavıın 3 6 8 270 · 63 Uııu 7 tnın Yekunu 1 , 4 • tı 
,,679 ~ ,084,391 ini kadın, 6 milyon 
,,.. ..nu k 
y IJ./lfa er ek tl""kil ediyordu. 
lib lfll!ı,z 'l A l L • • ~ef!,. un vı ayet ere taRaımı 

~ft~r Erkek Kadın Yekun 
ı A·ıı -

{~ 144488 155131 299619 
~/ıra 48814 44537 9335 t 

' ~ ~arij 62270 66222 128492 
~ nıaly~ 2 7 4 294 264963 5 3925 7 
~tdııı 115457 125753 241210 
&ijlıktıir 125862 134847 2607C9 
h~~ 245130 250321 495451 

ı o~ı 
~ tı 61 105 64312 125417 
eUtdıır 114179 132997 247176 

ı r-~tıa 47310 48556 95866 
ı-aııakk 216863 225294 442157 
tnkırı ale 114007 109207 223214 
¼tııh 81827 95904 177731 
t~~rıı 121294 149394 270689 
t;'~1~li '38906 147845 286i5 l 
tJatbek' 140173 144541 284714 
~_ıt~e ır 107124 107747 214871 
t~~i? 93519 92695 l 86214 
~~~il 126928 126213 253141 

l 79891 79092 158983 
~tlli --...c_ - -

tcte kutuluk kereste 

Mara{ 
Mardio 
Muğla. 
Muş 
Niğd. 
Burdur 
Samsur, 
Seyhan 
Siird 
Sinob 
Sıvas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Van 
Yozgad 
Zonguldak 

95599 94100 189699 
110870 115150 226020 
93854 103264 197118 
80161 77342 157503 

119668 127768 247436 
133429 149830 283314 
165616 172229 337845 
200498 185804 386302 
61284 66586 127870 
96399 107249 203648 

214111 221518 435629 
101233 93810 195043 
150575 159577 310152 
·165856 193940 359796 
114740 115450 229194 
73720 68952 142672 

128052 133609 261661 
158298 162405 420703 

Resmi tebliğ 
Ankara 24 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
İstatistik genel Direktörlüğünden: 
20 ilkteşrin l 935 tarihinde yapılan ge

nel nüfus sayımının, telyazılarile ahn:ın 
muvakkat neticelerine göre Türkiye nü -
fusunun: 

Erkek 
Kadın 

Yekun 

7,974.925 
8.213,842 

16.188.767 
olduğu anlaşılmı$br. 1927 nüfus sayt -
mında l 3,648.270 nüfus tesbit edildiği -
ne göre Türkiye nüfusu sekiz sene zar -
fmda 2.540,449 kişi olmak Üzere binde 
1 $6 nisbetinde artmıştır. Bu artış vasati 
ol"'rak senede binde 23 nisbetine tekabül 
eder. 
Basbakan!ık 1statistik Genel Direktöl' 
vekili Arsıulusal lstatistik Enstitüsil 

üyesi C. Aybar 
1sviçre Federal 1statistik Bürosu Di
rektörü, Arsıulusal 1statistik Enstitii

sil üyesi Dr. C. Brtıııchweiler 
Başbakanlık istatistik Genel Direk • 

törlük muavini Sabit Aykut 

C. H. PARTiSiNDE 
~,~ıı ~aın buhranı 
ı/11e bııh an.tnda İzmirde bir kutuluk r<.e,~b Peker geldi 
'¼kqt~lııı arttanı başlamıştır. Buna sebeb Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sek-
! ''t,ı l ını 1 1 releri Receb Peker bazı işlerini görmek ¾ııb starıb l o masıdır. Türkofis zmir üzere dün Anlc.aradan şehrimize gelmiştir. 
ı;~i~ lı]dan k şubesine müracaat t-derek -•--
lrıq) ~el'tıİni . ~tuluk kereste gönderilme - Kok fiat ve satışları 
~,}tıle "anı ıstenıiştir. Ofis kereste fir- Geçen yıl Ekonomi Bakanlığı İstan -
.ı '111\ J Ptıv • • d 1
•trj/ ~lttıiş ı_ı temas netıcesın e bunu buldaki kok ihtikarını gözönüne alarak 

llıeie b::ı hrnire kutuluk. kereste gön- kok fiatlerini bir narkla tesbit etmişti. Bu 
)3 :. anmıştır. fiat toptan satışlar için 15 ve perakende 

aııe~ Dij11 i·gday fiati sabit ~atışlar için 18,5 lira idi. Buna Belediye 
l~ , ~lıhteı!fa~et Borsasında buğday fi. de şehir içindeki nakliye fiatlerini ilave 
eıltıiş~~ı;,eler/ hfı~ler Üzerinde evvelki gün- etmişti. 
dal\ t ~llf" jinen de aynen muhafaza Fakat geçen yıl bu nark konulur konul
ltı~~~t~tin ih~n erde Anadolu ve Trakya- maz toptan satışlan kesen Havagazi Sos
~~f f.iır, }:;'· Yacından fazla buğday gel- yetesi bu yıl da gazhanelerde tatış yap • 
r·ı 1Yeıj · ıatleri b .. · I · · ~ rıı~l Ilı lllı.ıh f n ugun ve yannın aynı mamaktadır. Bu surete toptan satış ışı 
11 niıı tedir l3 a a:za etmesi mümkün gö- kendiliğinden · kalkmış bulunmaktadır. 
ltı~i ?~?.arı~ • ~- takdirde ekmek fiatle - Gaz kumpanyası buna tnukabil şehirde 

'cab ~~, ıu " 20 d k"lA edet k ?U para kadar indiril- kendiliğinden bir peraken e satış leş ı atı 
·~ e tır. yapmıştır. 

HİÇ 
Yazan: Suad Derviş 

tıyor. En fettan bakışlarile onun göz1eri
ne bakıyor. 

Pırıl pırıl tutuşan dişleri kanamış gibi 
kızıl dudaklarile bu ağız. ısırmak, kopar
mak istiyen bir vah~i hayvan ağzını hatır-
latıyor. ,. 

O bu gece hale.ika ten pek çıldırtıcı? 
Onda yanmak ve yakmak istiyen bir isya
nın kavrıyan bütün büyüklüğü var. 

Onda bu kadar hoşa giden şey. bu 
kadar çekici kuvvet ıstırabının ve azabı
nın azameti. 

Muazzam olan, ha~metli olan herşey 
güzel değil midir?. 

Dans bitiyor. Elini tekrar tekrar öpen 
gene adam: 

- Sizi bir daha görmekliğime müsa
ade edecek misiniz? diyor. 

Nasıl cesaret edip te sesine böyle 
mahrem bir ahenk vererek kendisine böy
le samjmi ve yakın bir sual sorabiliyor~ 
Şu erkek.Jer ne garib mahluklar I Akıl-

Sokakta küçük bir çocuk oynuyor, 
kaldırımdan kaldırıma mekik dokuy?rdu. 
Sevimli, cin gibi bir çocuk. Patronun kü
çük oğluymuş. Daha İş yapacak bir ya
&a gelmediği İçin şimdilik sokaklaı·d:ı oy
namakla vakit geçiriyormuş. 

Çocuğunu neden mektebe gönderme -
diğini sordum. Üstübaşı düzgün değil, 
kunduraları yok diye almıyorlarmı~. 

Dükkanın önü işlek bir yerdi. 
- Yazık değil mi? Çocuğu sokağa 

bırakmasanız.. Otomobil altında kalır, 
ezilir. 

Diyecek oJdum. 
Kadın, neşesine biraz da ciddilik ka

rıştırarak, kendine güvenen bir sesle ce
vab verdi: 

- O ezilmez.. 
Çocuğa bir daha baktım. Çok sevim

liydi, cin gibiydi. İnsana, ezilmegİ ihti • 
mali olmadığını söyliyen bakışları vardı. 

O aralık İçeri girdi. Sokaktan çitlen
bik toplamış. Tramvay caddesinde çit -
lenbik bulunabileceğini hiç hatırıma ge • 
tiremezdim. Rizgar estikçe civardaki a
ğaclardan dökülür, caddeye kadar ya -
yılırmış. Çocuk elinde tuttuğu çitlenbik
leri yere koyup birer birer saymak iste • 
di. Halbuki yer çok kirliydi. Oğluna bü
yük bir itimadı olduğunu her hareketile 
belli eden anne, içten geldiği hi~solunan 
bir telasla bağırdı : 

- Aman, sakın yere bırakma çocu
ğum. 

Çocuk, annesine bu tela~ın manasız 
olduğunu göstermek ister gibi baktı. 

Ze\.i kadın, vaziyeti hemen kavramış
tı. Tatlı tatlı gülümsiyerek: 

- Benimki de laf mı sanli.i dedi. 
Sokıık buradan daha temiz değil ya .. 

Ses pek neşeli değildi artık. Kendine 
güvenen bir insanın sesine benzemiyordu. 

Onda bir anne üzüntüsü sez;liyordu. 
N. 

Tütün bölgelerinde tetkikler 
Türkofis tütün şubesi şefi Mümtaz A

dapazarı ve Düzce tütün İstihsal bölge • 
sindeki incelemelerini bitirdikten sonra 
Karadeniz bölgesinde incelemelerine de
vam etmeğe başlamıştır. Mümtaz Kara. • 
deniz limanlarını birer birer ziyaret etmek
tedir. Samsunda da ekicilerle ve tüccarla 
temaslar yapmıştır. 

Türkofis tütün şefi bilhassa son be~ 
yılın tütiin istihsal ve ihrac vaziyeti hak
kında alakadarlarla görüşmekte ve tütün 
ihracatının daha fazla genİ§lemesi ıçın 
mütaJealarını sormaktadır. ---

Bay - Bayan Opereti 
Maruf romancımız Mahmud Yesari 

ve şair Necdet Rüştünün, yazıp tanınmış 
müzisyenlerden Seyfettin Asaf ve Se
zai Asaf biraderlerin besteledikleri Bay
Bayan opereti pek yakında (Süreyya 
Opereti) tarafından Beyoğlunda Fran
sız Tiyatrosunda temsil edilecektir. Bu 
operetin her itibarla güzel bir eser ol
duğu ve muvaffakiyet kazanacağı te -
min edilmektedir. 

Zaten muharrir1erle müzisyenlerin 
şöhreti bunu tabii addettirmeğe kafidir. 

1annı başlarından biran için alan kadın 
isterse bir İmparatoriçe olsun onu ıayma~ 
ğı hemen unutuyorlar. 

Atıf ta böyle değil miydi? .. 
Seza onda en fazla bütün terbiye ve 

saygı kaidelerini hiçe sayan büyük cür'e· 
tini sevmedi mi?.. 

Kadının en hoşuna giden şeylerden biri 
seven erkeğin, ı;evilen erkeğin küstahlığı 
değil midir? .. 

*** 
- Yarın akşam nereye gidiyoruz} 
- Yarın akşam artık evdeyiz. 
Bu suali soran esmer delikanlı ve bu 

cevabı veren Malike. 
- Evde mi? .• Yook canım ..• Yarın 

aksam bir yere gidelim. 
Malike gülüyor. 
- Biz çoluklu, çocuklu, evli barklı 

İnsanlarız, diyor. Biz her akşam gezeme
}·ız. 

- Fakat biz çok yalvarırsak belki ya
rın akşam çıkarsınız. 

- Seza: 
- Çıkarız, diyor. Fakat bu gece gibi 

geç kalamayız. 
İhtiyar Avusturyalı: 
- O halde yarın tiyatroya gıderiz, 

diyor ve esmer delikanlı ilave ediyor. 
- Belki de tiyatrodan sonra .• 

":enevredeki Babil kulesi 
- İngiliz karikatürü -

Londrada çıkan Morning Post gaze-1 tınını ve haricdeki paralarını sarfeder-
tesinden: se, ithalatına karşı vazedilecek bir anı-

« Uluslar Kurumunda aza bulunan 51 bargo da Habeş seferinin 1937 se -
devlet, geçenlerde, İtalyaya karşı zec- nesine kadar uzamasına mani olamıya
ri tedbirler alınmasına karar verdi ve caktır. Gerçi o zamana kadar İtalyanın 
teşekkül eden muhtelif komiteler de çok S1kıntılı zamanlar geçireceğine şüp
bu tedbirlerin mahiyetlerini, alacakları he yoktur. Fakat, Musolini, bu müd -
şekli müzakere ettiler. Neticede bazı det zarfında Habeşistandaki gayelerini 
mali ve iktısadi tedbirler tesbit ettiler. elde edebileceğine kanaat getirirse, bel-

Bu tedbirler tetkik edilince, komite- ki Uluslar Kurumunun ithalatına vaze
lerin, azami bir tesir yapmakla bera - deceği ambargoyu da göze aldırabilir. 
ber, ayni zamanda ve pek az müşküHt Uluslar Kurumunun, bütün mahzur -
ve tehlike ile tatbik edilebilecek olan larına rağmen İtalyanın ithalat madde
tedbirleri tercih ettiği anlaşılmaktadır. lerine ambargo konması tedbirini ka -
Bu tedbirlerin en mühimlerinden biri bul ettiğini farzetsek bile, düşünülecek, 
de İtalyan ihracat emtiasına umum'ı boy nazari dikkate alınacak mühim bir nok
kot ilan etmektir. ta vardır. Bu da Uluslar Kurumunda 
İtalyan ihracat emtiaşına boykot ilan aza buluı yan Amerika, Almanya, 

etmekle, İtalyaya ihrac edilecek eşya - Japonya ve Brezilya ile Uluslar Kuru -

Meğerse, DekadanJar bugün olşa hak 
kazanacaklar, kendilerile alay ed~nlere 
gelince onlar da fena halde mahcub ola
cak, yerin dibine geçeceklermiş. Zira, 
meşhur hıfı.ıssıhha mütehassısı doktor 
Viktor Poşe, yeni çıkan bir eserinde, bil
hassa duygularımızın ayn ayrı renkleri 
olduğunu iddia ediyor. 

Doktorun yazdığına göre, insanlann 
sıhhati üzerinde önemli tesir yapan duy
gulardan, iyilik, tatlılık, cömertlik. he -
yecan gibilerin rengi mavidir. Bu ma"i 
duygular bizde gencliği. neşeyi devam 
ettirirJermiş. Buna karşılık. kıskandık. 
kin, öfke. hased gibi kızıl duygular da 
vücudde toksin yaratırlar, insanları ça -
buk yıprandım ve vaktinden ev,·el ölü
me sürüklermiş. 

Sayın bilginin bu nazariyesi ho~uma 
gitti. Kendi kendime oturdum, da.ha bir
çok muhtelif duygularımı.za birer renk 
yakısbrıp gönül eğlendirdim. Korku, ka
raciğer üzerindeki tesiri dolayısile sari 
oldu. Sevine pembe.. Aşk başlangtcmda 
havai mavi, gitgide eflatun, kurşuni ve 
en sonunda ak! Riya, kaz tersi.. Yalan 
daha koyusu .. Garaz ise kapkara .• 

Fakat düşündüm de, bu renkleri ben 
yakıştırıyorum .Halbuki bir takım kötü 
duyguların gerçekten erbabı :ıılar.lar, 
kat'iyyen renk vermiyerek işlerini görü
yorlar!. 

ya ambargo koymak suretile yapıla - munda aza oldukları halde, zecri tedbir
cak iki nevi tazyik, ayrı ayrı tetkik ve lere iştirak etmekten imti!la eden A -
birbirlerile mukayese edilirse, birinci vusturya ve Macaristanın Italyaya kar
tedbirle yapılacak tazyikın - muhtelif şı alacakları vaziyettir. Bu devletlerden 
memleketlerin tanzim edecekleri dahili bazıları ~e yahut ta hepsi, Uluslar Ku
bir kanunla tatbik edilebilece~i ve bi - rumunun koyacağı tedbirlere iştirak et
naenaleyh abloka usulüne müracaate mcdikleri takdirde, iktısadi tedbirlerle 
lüzum kalmıyacağı için - daha kolay ve yapılması istenilen tazyik ne dereceye • Erc:iimend Ekrem TALU 

daha müessir olacağına şüphe yoktur. kadar müessir olabilir? --------------
İtalyan parasını ve eshamını harici bor- Evvela, Avusturya ile Macaristanın rine nazaran İtalya, ithalatının yüzde 
salardan uzaklaştırmak, İtalyayı hem vaziyetlerini tetkik edelim. İktısadi nok 15 ini Almanyadan yapıyor, ihracatının 
harbi ve hem de kendi iktısadi haya - tai nazardan bu memleketlerin her iki- yüzde 12 sini de bu memlekete gönderi
tını idame ettirmek için muhtac olduğu sinin de ehemmiyetleri gayet cüz'idir. yordu. Şu halde, Amerikadan sonra İ-
maddeleri satın alamıyacak bir vaziye- 1933 te İtalyanın bu memleketlere talyaya en çok mal sevkeden ve İtal -
te düşürecektir. yapmış olduğu ihracat miktarı, ticareti yadan en çok mal alan, Almanyadır dc-

Maamafih, bu işte nazari dikkate a- hariciyesinin ancak yüzde üç buçuğuna nilcbilir. İtalyan ithalatına umumi bir 
lınması icab eden mühim bir nokta var- baliğ olmakta idi. Mecburiyet k~ısın - boykot ilan edildiği takdirde, İtalya • 
dır. İtalyanın devlet bankasında, sene- da bu miktarın biraz daha tezyid edile- nın Almanyadan daha fazla mal alabile
vi ithalatının dörtte üçü kadar ihtiyat bileceğini kabul etsek bile, yekun hiç ceğine de şüphe yoktur. Mesela, İtalya 
altın vardır. bir zaman ehemmiyetli bir rakama ba- bugün İngiltereden aldığı kömürü, Al-
İtalya şayet bu ihtiyat altını kullan - liğ olamaz. Macaristamn, İtalya ile ol~n manyadan tedarik edebilir. Fakat bu 

mağa karar verirse, ihracatına karşı ya- ticareti dolayısile, iktısadi tedbirlere ış- vadide de çok fazla ileri gidebileceği 
pılacak boykotu, en aşağı dokuz ay hü- tirak ettiği tak~~rde büti_\n iktısa_di ~u: şüphelidir. 
kümsüz bırakabilir. Bu ihtiyat altından vazenesinin altust olacağına daır ilerı Çünkü evvela İtalya, Almanyadan ya• 
maada, İtalyanın haricde de bazı pa - sürmüş olduğu mazeret te kanaat ve - pacağı fazla ithalatın bedelini ödemek
raları bulunduğu,ndan bu müddeti da - rici bir mahiyette değildir. Çünkü İtal- te müşkülat çekeceği gibi, Alm~nyaya 
ha fazla uzatması da muhtemeldir. ya, Macaristanın bütün ihracatının an- ihrac ettiği başlıca maddelerin, yani 

Binaenaleyh, İtalyanın yalnız ihra - cak yüzde sekizini almaktadır. limon, portakal, meyva, ipek ve saire .. 
catına karşı yapılacak bir boykotun, on Fakat İtalya ile Almanyanın kara nin Alman piyasalarında abcıs.ı rnah • 
on iki aydan evvel müessir bir tazyık hududlarının ortasında bulunan Avus - duddur. 
yapamıyacağını kabul etmek lazımdır. turyanın vaziyeti çok ehemmiyetlidir. 
Fakat bu müddetten ımnra, İtalyanın Çünkü Avusturya, ambargoya ve boy
çok fena bir vaziyete düşeceğine de kota iştirak etmediği müddetçe, bir de
şüphe yoktur. Maamafih şurasını da ha- niz ablokası bile yapılsa, Almanya bu 
tırlamak lazımdır ki, bu 12 ay, boyko- ablokadan ka~ınabilir ve İtalya da, her 
tun ilanı tarihinden de birkaç ay sonra türlü iktısadi tedbirlere rağmen Al -
başlıyacaktır. manya ile olan ticari münasebetlerine 

Çünkü zecri tedbirler alınacağını ev- serbestçe devam edebilir. Halbuki A -
velden tahmin eden İtalya, ihtiyatlı vusturya bu tedbirlere iştirak etmiye -
davranarak, kendisi ıçın zaruri olan ceğini resmen bildirdiği için İtalyanın 
maddelerden oldukça büyük bir stok Almanya ile olan muvasalası şimdiden 
vücude getirmiştir. temin edilmiş demektir. 

Bunun için, İtalyanın ihracat emti - Şimdi de Almanya ile İtalya ar~ .-
asına karşı yapılacak en sıkı boykotun sındaki ticari münasebatın derecesım, 
bile gelecek ilkbahardan evvel mühim ve Almanyanın iktısadi tedbirlerin ta
bir tesi; yapamıyacaktır. Bundan ma • mamen tatbikını nekadar işkal edebile
ada, İtalya hükumeti bütün ihtiyat al- ceğini tetkik edelim. 1933 istatistikle -

Malike: 

- Vallahi imkanı yok, diyor. Y ann 
erken uyuruz. 

- Peki efendim razıyız.. Fakat hiç 
olmazsa tiyatroya gidelim. 

- Hangisine gideceğiz? 
Şimdi masada hep beraber konuşuyor

lar ve ne görmek istediklerini kararlaştı -
rıyorlar. 

Daha onlar karar vermeden evvel La
rın sahibi masalarına yaklaşıyor ve on
lara: 

- Sabahlar hayrolsun efendiler. Bar 
kapanıyor, diyor. 

Ve sonra onlardan ayrılarak öbür ma
salara gidip ayni sözleri söylüyor. 

Fakat Sezanın yanında oturan esmer 
erkek bu kadar erken ayrılmak istemi} or. 

- Bu kadar erken de eve dönülür mü~ 
Diyor. 

- Eve dönülmez de ne yapılır? 
- Sendere. 
- Sender de kim oluyor? 
- Bir gece kuJübü, bir aktörün ışıel-

tiği gece ku1übü. 
- Biz kuJüb azası değiliz ki. 
- Orası kulüb ismi altında işletilen 

bir bardır ve bu saatten sonra da bunun 
için açık kalabilir. 

Hepsi de eğlenceye pek düşmüşler 

bu akşam. 
- Gidelim. Gidelim. 
Diyorlar. Ve kendini unutmak için 

eğlenmeği herkesten fazla i.stiyen Seza 
en evvel yerinden kalkıyor. 

*** 
Barın içi nekadar sıcakmış. Dışarıda 

hava müthiş soğuk ve bu soğuk alınlan
nı, yüzlerini okşıyor. 

Mavi livreli bir kapıcı otomobillerin 
kapısını açıyor. 

İlk arabaya Hüsnü, karısı, ve sonra• 
dan gelen genclerden biri biniyor. 

İkinci arabada Seza esmer genele ih
tiyar Avusturyalının ortasında. 

İki erkek te iki elleriJe Sezanın bir eli
ni tutmuşlar, Sezaya hayranlıklarını 
söylüyorlar ve bu elleri durmadan öpü
yorlar. Seza kesik kesik gUlüyor. 

Seza düşünüyor: «Bu gece kendi ken
dime nekadar az benziyorum.» 

*ı!c* 
Otomobil büyijk bir sarsıntı ile duru• 

yor. Bu defa siyah sakallı, üstü yırtık 
bir adam, otomobil kapısını açıyor. 

N ek adar sarı bir yüzü ve nekadar de
rinde kalmış gözleri, bu gözlerin de ne
kadar ıstırab ifadesi veren bakışları var. 

(Arkan var) 

Diğer taraftan hali harbde bulunan 
bir, devlet için zaruri olan kalay, bakır, 
kauçuk, yün, nikel ve saire gibi bazı 

maddeler Almanyada istihsal edilme • 
mektedir. Umumi bir boykot ilan edil .. 
diği takdirde Almanyanın bu maddeleri 
haricden getirtmesi ihtimali de pek az
dır. 

Binaenaleyh Uluslar Kurumu tara -
fından İtalyanın ithalatına ve ihraca -
tına karşı konacak bir ambargoya, Al -
manya, başlı başına büyük bir engel o
lamıyacaktır. Yalnız dünyanın hemen 
hemen bütün ham maddelerini yetiş -
tiren ve kendi memleketinde istimal e
den Amerikanın vaziyeti daha başkadır. 
Fakat İtalyanın Amerikadan, şimdiki 
ithalatından daha fazla ithalatta bulu • 
nabileceği de şüphelidir. Çünkü bu it
halatın bedelini ödemek için İtalyanın 
Amerikaya olan ihracatını artırması i• 
cab edecektir ki, bu da Amerika piva• 
salarında müthiş bir fırtına kopara -
caktır. Maarnafih, İtalya, Amerikadan 
şimdiki yaptığı kadar ithalat yapabilse.. 
bu bile Uluslar Kurumunun cephesini 
zayıflatabilir. ' 

Japonya ile Brezilyanın İtalya ile o-
lan ticaretleri gayet ehemmiyetsizdir 

ve artması da muhtemel değildir. Fa -
kat Almanya, Amerika, Avusturya ve 
Macaristanın İtalyaya gönderdikleri eş
ya, İtalya -ithalatının üçte birini teşkil 
etmektedir. Binaenaleyh bu memleket
ler iktısadi tedbirlere iştirak etmedik -
leri takdirde boykot üçte bir nisbe -
tinde zayıflıyabilecektir. Maamafih A· 
merika Cum'hur Başkanı Ruzveltin, İ• 
talya ile ticari münasebatta bulunma • 
maları için Amerika tüccarlarına yap. 
tığı tehdid mahiyetindeki tavsiyenin 
mühim bir tesiri görüleceği ve İtalya -
Amerika ticari münasebatının hayli a .. 
zalacağı da tahmin edilebilir. 

Velhasıl iktısadi tedbirler neticesin • 
de İtalyanın, ticaretinin dörtte üçünü 
kaybedeceğine şüphe yoktur. Bu da u. 
luslar Kurumu noktai nazarından İtal
yayı fena bir vaziyete düşürmeğe ka -
fidir.> 



Atletizm Federasyonu 
memlekette atlet yetiştir 
mek için ne yapmıştır? 

biçmek istiyor, atleti Fedarasyon, ekmeden 
yetiştirmek için çalısmıyor, 

hatler oldu mu hemen 
büyük işler, seya
kolları sıvıyor! 

İstanbul gazetelerinin hemen hepsi dan sonra. bir ayaklanma olacak. 
Altıncı Balkan Oyunları münasebetile - Haydi Berlin Olempiyadlarına 1 
Atletizm F edcrasyonunu şiddetle len - Berlin Olempiyadlarına gidilir~e Bal
kid ettiler. kan Oyunlarında sonuncu olduğumuza 

Federasyon, bu tenkidlere cevab göre, orada sonuncu olmak imkanını da 
· bulamıyacağımız tabiidir. vermek için çabalıyor, sağa, sola oe-

Yanal veriyor, maaşlı ve alman fena so- Atletizm Federasyonu ekmeden biç -

h I mek İstiyor. Atlet yetiştirmek için calışnucdan kendisi kadar değilse de ay i I k 1 · · 
mıyor, uğraşmıyor, mem e ette at etızmı l"'"s'ul olan antrenörlerine kendini mtt -

ettiriyor. Fakat bu çabalamalar beyhu - yaymak için h~çbir şey yapmıyor, bey -
nelmilel atletizm müsabakaları tertibi i -dedir. Çünkü mal meydandadır. 
çİn uğraşmıyor, ancak büyük i$ler, se -

Sonuncu olduk, hem kendi memleke· yahatler oldu mu kolları sıvayor ... Çün-
timizde, hem de hükumet, F ederasvonun kü federasyon başkanı, ancak büyük ve 
istediği parayı bol bol verdiği halde.·· gösterişli işlerden, seyahatlerden zevk a-

Eski senelerle yapılan mukayeseli pu- lır, uzun, yorucu gösterişsiz çalışmadan 
van hesablannın esası bozuktur. Çünkü yorulur. O kadar ki İstanbulda terlıb 
bundan evvelki Balkan Oyunlarında al- edilen ve kendisinin riyaseti altına !rnnu· 
dığımız puvanlar. şimdikinden eksik go- lan hususi atletizm bayramlarında bile 
riindüğü halde hakikatte daha fazladır. bir bahane ile bulunmaz. 

çünkü o zaman Bulgarlar da müsabaka- Böyle temelsiz çalışmanın sonu tabii 

lara girmişlerdi. böyle olur. Şık rozetler, düzine düzine 
Bulgarlar İstanbulda yapılan son o • ta Amerikadan getirtilen kronometreler, 

yunlara girmediler. Bu yüzden bizim yaldızlı bloknotlar, hep iyi şeyler amma 
puvanlarımız fazlalaştı. Bulgarlar da bunlarla atletizm ilerilemez ki... Hatta, 
girseydiler, bizim puvanlanmızın yeku - atletlerimiz, birçok yarışlar daha bzan
nu azalacaktı. F ed,r,syon dua etsin ki salar dahi, bu. ancak kendilerinin ~ahsı 
Bulgarların matemi. imdadına yetişti. himmetlerile kazanılmış muvaffakiyet • 

Federasyon, gazetelerin tenkid.lerine lerdir; memlekette atletizmin inkişaf et -
cevab olmak üzere verdiği beyana~ta, tiğini, bir atlet ordusu bulunduğunu ispat 
hep tenkidleri de olduğu gibi almıyor, etmez. 

kendi istediği gibi kanştır!yor. Mesela, Atletizm Federasyonu, memlekette 
bizim Darphane dururken lsviçrede yap- muntazam bir programla atletizmi yar
tırdığı rozetlerin, Beyoğlu caddelerinde, mak, atletleri çoğaltmak İçin çalışmıyor, 
bir sürü tathsu frengi delikanlının göğ • o kadar çahşmıyor ki, bugün İstanbulda 
sünde görülecek kadar mebzulen dağı • atletizmle uğraşan üç dört kulüb, birkaç 
tılmasına itiraz edilmişti; Federasyon, heveskar kalmıştır. Halbuki eskiden bü• 
rozetlerin gayet güzel olduğunu. Bal - tün kulüblerimizde atletizm yapılırdı. 
kanlıların buna bayıldıklarını yazıyor. Bugün sadece bir futbol takımına malik 
Rozetler çirkin, Balkanlılar beğenme · olan Süleymaniye kulübünde bile düzi • 
diler diyen yoktu ki... nelerle atlet vardı. Federasyon, tıpkı, 

Organizasyonu Yunanlılar pek be : sulh zamanında hazırlanmamış bir ordu 
ğenmişlermiş. Yunanlılar, burada, kendi ile harbde zafer kazanmak istiyen hir 
memleketlerinde görmedikleri bir hüs kumandan vaziyetinde bulunuyor. F e -
nü kabul gördüler, bu kadar iyi ka~ılan- derasyonun mçsaisi planlı, devamlı de • 
dıklan bir memlekette. organizasyonun ğildir, programsız, plansız, kesik kesik -
aleyhinde mi bulunacaklardı? Berayi tir ve ancak Balkan Oyunları gibi büyi.ik 
nezaket beğendiklerini söylediler. T o • işlere bağlıdır. 
kat]iyanda şarab ve şampanyalarla su - Halbuki bu büyük işlerde muvaffak 
lanmış 7jyafetlerde, elbettee yalnız met- olmak için, büyük gayretler, devamlı ve 
hüsena duyulur. O sözlere bakıp ta bir muntazam çalışmalar ister. Kendisi ga -
harika yarattığını zannedenlerin safiye • zetelere tamim ettiği cevabında Türk at
tine güleriz. !etlerinin sayısının 1500 den 250 ye in-

Be}gradda çıkan Politika gazetesi ise miş olduğunu söylüyor ve sikayet ediyor. 
organızasyon hakkındaki fikrini açıkça Kimden şikayet ediyor? Kültür Bakan-
söyledi: lığından.·· 

«Türkler haddinden fazla misafirper- Bize kalırsa Maariften değil, kendi 
kendinden şikayet etmelidir. Çünkü, atlet verlik gösterdiler. Fakat A ltrncı Balkan 

'b sayısını artıracak hiçbir şey yapmamış -Oyunlan organizasyon ve intizam itı a -
tır. Liselerin haricinde de, hatta atletizm rile hiç te iyi olmadı.» 
futbola benzemediği İçin mektebler da -

Fakat, Atletizm Federasyonunun asıl hilinde de atletizm yaptırılabilirdi. Bu 
kusuru, muntazam ve ciddi çalışmama • sahada, federasyon ne yapmıştır? Mek• 
sındadır. Bu federasyon, Olempiyad!ar, teblerde atletizm yaptırmak için Kültür 
Balkan Oyunları gibi büyük işler, seya- Bakanlığı nezdinde nekadar çalı~mıştır? 
hatler mevzuu bahsolduğu zaman hare • İşte, atletizmdeki muvaffakiyetsizlik -
kete gelir. Mademki bu da, bir faaliyet- lerin sebebi budur: Federasyonun gürül
tir, diyeceğimiz yok, memnun oluruz arn- tülü işlere rağbet edip esaslı çalışmalara 
ma, bunlar gaye değildir. Gaye, atletiz-

aldırış etmemesidir. mi memlekette yaymaktır, mevcud atlet-
leri çalıştırmaktır. Bunlar ehemmiyetle Federasyon bu şekilde çalıştıkça, 
yapıldıktan sonradır ki Olempiyadlara, memlekette atletizm genişlemez. bü:rü -
Balkan Oyunlanna, seyahatlere önem mez. Bir atlet ordusu teşekkül etmez. 
verilmek lazımdır. Bakınız. federasyon Belki, tesadüfen on tane iyi atlet yetişir 
Balkan Oyunlarına binlerle lira harca _ ve daha iyi neticeler alırız amma, Atle
dığı halde, İstanbul gibi atletizmin kay· tizm Federasyonu gene vazifesini yap -
nağı olan bir yere bir sene İçin 150 lira mış sayılmaz. 
gibi gülüne bir para veriyor. Bu para ile Milli takım atletlerini davet 
İstanbul atletleri çalı§acaklar, bozulan T. İ. C. İ. Atletizm Federasyonundan: 
pistleri tamir edecekler, müsabakalar ter- VI Balkan oyunları için milli takıma 
tib edecekler ve saire ve saire... Böyle seçilmiş olan atletlerin Atletizm Fede
gülünc bir para ile gülüne bir çalışma - rasyonu bürosuna müracaat etmeleri. 
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Mudurnuda heyecanlı bir maç 

Mudurnu (Özel) - Bura Halkevi sporüstün bir oyundan sonra kuvvetli has 
kolu futbol takımile Mudurnu jandar-mını 2 • O yendi. Gönderdiğim resim 

ma futbol takımı arasında çok heyecabu maçta galib gelen jandarma takımını 
ıılı bir maç yapıldı. Jandarma takımı göstermektedir. 

CUMHURİYET 

Adam edilen 15 
vatan yavrusu! 

Çocukları Kurtarma 
Yurduna 250 kişi 

müracaat etti 
Galatada ·Urayın Çocukları Kurtarma 

Yurdundan bu yıl 15 kişi hayata atıl• 
mıştır. Serseri çocuklan sokaklardan 
toplıyarak iki yıl burada terbiye eden 
bu hayırlı kurumun 80 kişilik kadrosun -
da bu suretle açık kalan 15 kişilik yer 
için tam 250 yeni müracaat vardır. 

Bu yıl yatı mekteblerine az talebe 
alındığından açıkta kalanlar burasını ya
tı mektebi zannederek akın etmişlerdir. 
Halbuki bu mekteb sırf Köprü altların
da esrar ve kokain kullanarak yankesici
lere çıraklık eden mütereddi ve masıun 
yavruları toplamakta ve onlan sosyete 
için muzır olmaktan kurtarmakta olduğu 
için Kurum Direktörü Kazım bugünler
de sokaklardan bu gibi yoksul çocukları 
toplamağa başlamıştır. Yetiştirilerek ha
yala atılan 15 yavru kunduracı, mobil
yacı ve terzi mağazalarına yerle~tirilmiş 
olup, mekteb bu çocukları iki üç sene 
hayatta da takib edecektir. 

Bu 15 çocuk içinde vaktile bir kasa 
hırsızlığından dolayı 4 sene hapse mah • 
kum olduğu haide 13 yaşında olduğu 
için hapsedilemiyen bir yavru da '@rdır 
ki söylendiğine göre bu çocuk halen 
mektebin yetiştirdiği en namuslu ve ış 
bilir çocuklarından biri olmuştur. 

Rıhtımların ıslahı 

Tesisat noksanları 
tamamlanıyor 

Liman ve Rıhtım Sosyetesi tarafından 
Galata ve Tophane rıhtımlarına aid te~ 
sisa t noksanının ikmaline çalışılmaktadır. 

Şimdiye kadar Galata nhtımmda oto
mobillerin bindirilip çıkarılmasına mah -
sus palankaların bulunmaması daima ~i• 
kayeti mucib oluyordu. Çünkü palanka
sız indirilen ve çıkarılan arabaların ço -
ğu hasara uğnyordu. 

Liman İdaresi Galata rıhtımı İçin bu 
palankaiardan tedarik etmiş ve Sosyete 
Direktörünün huzurile yapılan tecrübe • 
ler iyi sonuclar vermiştir. Şimdiden son
ra otomobiller bu palankalarla indirilip 
bindirilecek tir. 

Rıhtımdaki elektrik lambalarının mik
tarı artırılmış ve eski lambalar yerine 
daha kuvvetli ampüller konulmuştur. 

Rıhtım Üzerinde eski nöbetçi kulübe
leri de kaldırılmış, gümrük ve rıhtım 
memurları için camekanlı, muntazam bir 
büro yapılmıştır. 

Rıhtımın Karaköyden Tophaneye ka
dar olan kısmındaki yolun yenibaştan ve 
muntazam bir kaldırım yolu haline so • 
kulması İşi bitmiştir. 

Pek yakında tamamen hamlanmİ.~ 
olan yeni tel kafes halindeki parmaklık
ların da takılmasına başlanacaktır. 

POLiSTE 
YOLDA GİDERKEN - Fatihte otu

ran döşemeci Rıza ile arkadaşı debağ 

Nail, evvelki gece sokaktan evlerine doğ
ru giderlerken önlerine İbrahim ve Ab
dülhalim adında iki kişi çıkmış ortada 
hiç sebeb yokken Rıza ile Nailin üstüne 
atlıyarak her ikisini yaralayıp kaçmış
lardır. 

Yaralılar tedavi altına alınmış, suç -
lular biraz sonra yakalanmıştır. 

HAMİLE KADININ BAŞINA GE -
LENLER - Kocamustafapaşada San -
caktar Hayrettin mahallesinde 34 sayılı 
evde oturan Zarif adındaki hamile ka
dın, dün çeşmeden evine su taşırken 
ayağı kaymış ve yere düşmüştür. Düş
me sonunda vücudünden kan gelmeğe 
başlıyan Zarif kadın çocuğunu düşürmeic 
tehlikesine maruz kaldığından hemen 
Ermeni hastanesine kaldırılmıştır. 

4 KAZA OLDU - Dün şehrimizde bir 
çok nakil vasıtaları kazası olmuştur. 

Mühendis Haydarın idaresindeki 1154 
sayılı otomobil Beşiktaştan hızla geçer
ken 9 yaşlarında Mehmed adında bir 
çocuğa çarpmış ve zavallıyı ağır suretle 
yaralamıştır. 

Şoför Feridin idaresindeki 907€ sayılı 
otomobil Sirkeciden geçerken Mehmed 
isminde bir çocuğa çarpmış, çocuğu a -
ğırca yaralamıştır. 

Agavni adındaki bir kadına İstndal 
caddesinden geçerken şoför İsmailin i
daresindeki otomobil çarpmış, kadını a. 
ğır surette yaralamış ve kanlar içinde 
yere yuvarlamıştır. Yaralı 'kadın bay ~ 
gın bir halde hastaneye kaldırılmış, ~o
för yakalanmıştır. 

251 sayılı vatmanın idaresindeki Ş~ş -
li - Tünel tramvayı, Beyoğlunda Mos -
kova pastanesi önünde müşteri boşalt -
makta olan şoför Fikretin 2198 sayılı o
tomobiline çarparak otomobili kısmen 
parçalamıştır. İnsanca zayiat yoktur, 

- - - ' 
Ermeni azlığının hassasiyetı 
Dün kilisede büyük bir törenle UI~ 

Önderin Ömrüne dua edildi 
(Ba, tarafı 1 inci sahifede) 

Jar ve onun üzerine titriyorlar. Bu va
kıa; sınırları içinde ekalliyet bulunan 
memleketlerin tarihinde görülmiyen bir 
fevkaladelik olduğu gibi Türk ekıneğile 
Türk yurdunda yetişip te bugün o mil
letin yaradıcısına el uzatmak alçaklı -
ğmı gösterenler için de - eğer bir hay
van kadar olsun iz'an kabiliyetleri var
sa - hiyanetlerinin ölçüsüz derecesi hak
kında bir misal teşkil eder. 

Türkün nurunu karartmağa yeltenen 
kara yaradıhşhlar o beşeri güneşin dün
ya mukadderatı fevkinde olduğundan 

haberdar bulunmıyabilirler. Haşarattan 

hilkat ve cemiyet işlerine dair bilgi bek
lenemez. En basit bir mahluk sevki ta
hiisine bari malik olsalardı, onun et · 
rahnda on alh milyon Türkün yı -
kılmaz bir kale çevirdiğini ve on aJ · 

~ · . ~~ 
Galata Ermeni kilisesinde Patrik Kaymakamı Arslanyan dua_ e Be 

tı milyon irade kuvvetinin onun kud • 1 

retile birleşip cihanın kudretine göğüs 
gerdiğini bilirler ve dünyanın en alçak 
cinayetine koşmazlardı. 

On altı milyon Türk, dedik. Bunun 
en parlak misalini dün Ermeni vatan . 
daşlarımız verdiler. Dün kilisede •Alla
hım, Atatürkümüzü sen koru!" diye e- , 
dilen dua; Türkün en büyük oğluna el 
uzatılmaz, uzatılırsa kahredilir, sesine 
katılan taze ve kuvvetli bir sesti. 

Adli tahkikat 

Matbuat kanununun 
35 inci maddesi tatbik 

ediliyor 

haykırarak Parti önüne geldıle\ 
8
~ 

kanlı Çerkes Etem ve ona uyan ıı ~~d 
karşı nefret ve lanet duygularını dılı 
rerek Atatürke sonsuz saygı!ıklar d~' 
!erini derin sevgi ve bağlılıklarını~ rıoı 
rulmasını İstediler. Sonsuz saygı a 

kabulünü yalvarırız. k fll 
C. H. P. baş 0 

Samsunda C··· 
.. Jl 

Samsun 2 l· (A.A.) - Bugu ~ 
huriyet alanında toplanan Sarrıs~::ıı1 
büyük şahsiyetinize karşı ~azı le ~ 
yeltendikleri sefil maksadı ığrel''\i 
şıladıklarını ve bu alçakların cuıtl hv-

Dün sabah Galatadaki Ermeni kilise- , 
sinde büyük bir tören yapılmıştır. Ki -
lisenin kapısı Atatürkün çiçeklerle süs
lenmiş büyük bir portresi ve bayrak • 
larla süslenmiş bulunuyordu. Saat tam 
10 da Patrik kaymakamı piskopos Ke -
vork Aslanyan büyük törenlere malı -
sus ruhanı elbisesile ve büyük bir alay
la kiliseye girmiştir. Alaya Getronagan 
lisesinin kız ve erkek talebelerile mual
limleri, diğer semtlerden gelen Ermeni 
mekteb talebeleri ve Ermeni ileri ge -
lenleri iştirak etmiştir. Törende Cum -
huriyet Halk Partisi Beyoğlu ve Galata 
şubeleri mümessilleri, Çocukları Esir -
geme Kurumu başkanı, Kızılhilal Ku • 
rumu şaknaı da hazır bulunmuşlardır. 

ıin demir pençesine geçmelerile fer\, 
• .. na' duklannı Ulu Onderine uza ]ık 

Ankara 24 (Telefonla) 
Su.ikasd teşebbüsü etrafında 
giiya gazetecilik yapmak gay • 
retile yalan yanlış neşriyatın 
artması üzerine Müddeiumu • 
milik Matbuat kanununun 35 
İnci maddesini tatbika mecbur 

1 

kaldı ve bugün kevfiveti tel • 

Alay dualarla kiliseye girdikten• son
ra, Patrik kaymakamı Piskopos As _ 
lanyan, türkçe olarak şu vazı vermiştir: 

c:Ariz yurdd~1ar, 
Ulu Tann bize güneş kadar parla1~, 

dünya kadar ulu bir varlık armağan et
miştir ki onun adını bütün dünya bili
yor, bütün kainat seviyor, bizi yüksel
ten o kutlu varlık bütün Türklüğün göz 
bebeği Kamaı Atatürktür ki bizi yük
selten, karanlıktan ışığa, derin uçurum
dan yüce aydınlığa çıkararak bize yep
yeni ve tertemiz bir öz yurd yaratmak 
kudretini gösterdi. 

Halbuki kahpe diişman, Türklüğün 
canevine kasdetmekten daha doymamış. 
O kara ifrit, kanlı tırnaklarile yeniden 
milletin bağrını detmek ve deşmek is• 
tiyerek, Ulu Cumhur Başkanımıza kar

·~ .. . 
gralla lstanbul Müddeiuınu • 
mili~ine bildirdi. 

maati meclisi tarafından yarınki cu -
martesi günü Beyoğlunda Büyükhen -
dekte Keneseth İsrael sinagonunda A
tatürkün kıymetli hayatının korunması 
için dini merasim yapılacağı da haber 
verilmektedir. 

Trabzonda 
Trabzon 21 (A.A.) - Bugün aldı

ğımız ajans haberi üzerine ve bütün ulu
sal kurumlar Parti Kurağında toplanarak 
ulu şahsiyetinizde toplanan Türkün bütün 
kutsal varlıklarına el kaldırmak teşebl:ıü -
süne cür'et olunduğunu, nefret ve heyecan· 
la duyduk. Türk devrimine Türkün ev
rensel tarih ve ütküsünün ve sosyal diri
minin ulu başına el kaldırmak alçaklı • 

şı menfur cinayetini bll§a çıkarmıya 

yeltendi. Fakat adaletin demir pençesi + 
birdenbire tepesine inerek, onu ezdi, 
yok etti. Var olsun miUetimiz! Var ol• 
sun Cumhur hükumetimiz! 

Ey aziz Yurddaşlar, Tanrının bu ni -
metini hiçbir zaman unutmıyalım ve 
içten gelen en derin duygularımızı ve 
en samimi dualarımızı ona sunarak, 
hamdü sena edelim!> 

Büyük bir sükut içerisinde 
,,. 

hangi bir eli kırmak için bütün "ar b 
,·ermeğe and İçtiklerini sonsuı ,j 
lıklarla yüksek katınıza yüceltrııeY 
!erinin en büyüğü saydılar. C fl 

Samsun Şarbayı Ertekin. ·
1
,, 

ilyön kurul başkanı A ldıkaç ~ ( 
kevi başkanı Baykal, Osrrı0 tı 
Gürsoy, Kadınlar Y ard'ja~ 
mu başkanı Ayşe Yeen, . F 
Cemiyeti başkanı Ç evık, J 
Cemiyeti başkanı Nuri. Ço~ 
sirgeme başkanı Ali R,za, ka~ı ,ı 
ve biriktir~~ cemiyeti b~\ır . 
zameıtin, Oğretmenler B'.\1ı,~ 
kanı Galip, idman Cern1Y --' 
man bölge bll§kanı Cirgit) 

Bergamada .. JerlJ1 
Bergama 21 (A.A.) - Oıı ı/ 

tında gönüllü bir ordu gibi tB ~
tek bir yürek gibi çarpan biı d:ı,;, 
!ar sana kem bakıldığını du}' 

1
, 

bakan kötü göz Türkün kalbine; tıı 
mış bir hançerdir. Seni ebediy~e ~, 
rında görmek için canlarını fe -~~ 

"kıJ"" olan ve bunu en onurlu bir yıı ~ı~ 
Bergamalılar bug_~n Cumhurire\~ 
toplanarak Ulu Onderimiz~ sjS ıı 
diler. Bu coşkun toplantıya gez~ b 
]erle beraber küçük büyük i 
kara kalpli hainleri lanetlediler :;e 
yolla cezalandınlmalarını hü~U t ti 
tediler. Ulusu kurtaran, insaııı}"e J f 
onur veren sağlığını başımızda ç 
yaşamanız öz dileğimizdir. A 1ıaı1ıc 

Miting heyeti Hamdi rır 
lıik Okören, Rıza Di~k~~~ 

Avdarı, Evsaf E 
1 

Tosyada ··k ~ 
Tosya 21 (A.A.) - BüY~le~ ! 

. t nı 
rıcımıza alçakça yapılmak ıs e pa.1~ t, 

duyan köylü ve kentli binlerce ço~ 

ı, 

d 

~ 
ti 
it 
ı, 

) 

lı 
h 
h 
l, 
tı 

~ 
b 
~ 

lı 

ıl 
~ 

1 
C 
1, 
b, 
t 
ı~ 
d, 

bu vaızdan sonra, kilisede bulunanları ,............., 
evvela kendisinin okuduğu şu türkçe Ermeni kilisesi önünde. 

.. ,.. Cumhurluk alanında toplanırı1_ş rııe)' 
retli söylemlerle bu kirli eJlerıJl]e jı~ 
çıkarılıp hemen kırılması öneJJl li ~: 
ve alçaklar lanetlenmiştir. ti ba; ı~ı 

duayı tekrar etmeğe davet etmiştir. 
c:Ey Ulu Tanrı{ Sen, en aziz yaratığın 

olan Ulu Önderimiz Atatiirkii, Türle 
miıtetinin yüzü hürmetine ilahı etlerin
le daima himaye ve siyanet eyle! Bii • 
tün beşeriyetin ışık aldığı o parlak gii -
neşe uzanacak menfur elleri kır, mah • 
veyle! Onun emsalsiz varlığına kem 
gözle bakan kahpe diişman!arı lanetle 
kahrey!e! Onun eşsiz dehasının doğur -
duğu binbir yaratıcı inkılıibları yoket
miye savll§an alçakları, hainleri yerle 
yeksan ey!e! Türklüğe şeref ver, bii.tiln 
beşeriyete fazilet nilmunesi olan o çok 
yüksek Dahiye tükenmez mutluluk!ar, 
sağlıklar ve yücelikler bahşeyle! Amın.> 

" .. kurbanlar kesiliyor 
ğına yeltenen haydud şebekesini Trabzon 
h,ı.lkı iğrentile telin etmekteyiz. Miting yapanlar adına par ~ I' ~ 

Dini tören bittikten sonra, alay kilise 
avlusuna çıkmış, orada iki kurban ke -
silmiş ve yeniden Atatürke uzun ömür• 
ler dileyen dualar okunmuştur. 

Cismani Mecliıinin telgrafı 
Diğer taraftan Ermeni Cismani mec -

lisi de dün akşam Cumhur Başkanımı
za şu telgrafı göndermiştir: 

c Ulu Önderimiz Cumhur Başkanı! Se
nin mukaddes mevcudiyetine karşı u
zanmak istiyen hain eUeri tel'in etmek 
ve yüksek şahsiyetinize bağlılığını gös
termek için bugün tekmil İstanbul hal
kının yaptığı tezahüratla birleşerek b·ü
tii.n Türk Ermenileri dahi can ve gönü.ı
den haykırmaktadırlar: Kahrolsun hcı • 
inler ve var olsun Büyük Kurtarıcımız 
pek sevgili Atatürk!> 

Önümüzdeki pazar günü de İstan -
buldaki bütün Ermeni kiliselerinde ay
rıca dini törenler yapılacaktır. 

Miiseoi cemaatinin merasimi 
Şişli, Beyoğlu ve Galata Musevi ce-

C. H. P. ilyönkurul başkanı Ru
hi Ural, Şarbay Kadri Evren, T e -
cim Odası başkanı Atıf Saruhan, 
H alkevi başkanı Zühlü Saruhan, 

Kızılay başkanı Cavid, Çocuk Esir
geme Kurumu başkanı B. Nazmi 
Pamir, idman mıntakası başkanı 
Namel, C. H. P. merkez kamun 
yön kurul başkam Harun. 

Kırşehirde 
Kırşehir 21 (A.A.) - Sana kasdet -

mek istiyenleri lanetliyen ve sana uzun ö
mürler ve başarılar dileyen Kırşehirliler 
yaptıklar köylü ve şarlı on binden aşağı 
olm1yan toplantıda bu dileklerini tekrar
ladılar. Hepimiz saygı ve sevgilerimizin 
kabulünü İstirham ederiz. 

Kalfaoğl·• J-' , 111n 

' ,,. Bu.rsada ı h1) 

Bursa 2 l (A.A.) - ~on~rek JıJ 
ve bağlılıkla bir yürek, bır dı 

I 
Jol. 

kaynaşarak toplanan, alanlaVlıJ ot 
Bursalılar sönmez ışıklarına, )'ııO 
I . 1 k . ·ı rrıe JjO erıne uzatı ma ıstenı en dl rlıı 
nefret ve gayiz dolu ferya \1rıd~ 
derken bütün varlıklarının ~da h':pı• 
olduğunu tekrarladılar. Yur 9,y~., 
miz sensin. Senin yolurıdak ytflş~t 
sana gelecek her şeye baş V ~rıı J

1
~ 

İçtik. Saygı i1e bildirir sag_l.: pıırıl 
1 Bursa C. H. P. ifyo k 

ba§kanı Kon[I ~ı.✓ 

iJdemişte , .. ıırıJrıJ1 
Şarbay T. Çapar, Miting 

reisi A. Gorıen 
Muşta 

Ö . ( ) VS rııt demış 21 A.A. - ve ,;t ef 
heyeti nını, canını, malını seve se .. ıbeb, 

.. lk go · ' 
çekinmiyen Odemiş ha_ 1

' diğiıı1 pİI 

Muş 21 (A.A.) - Sen bizim gözbe
beğimiz ve baş tacımız, sana uzanacak el• 
leri kırmaya, o elleri taşıyanları yok et -
meğe ve böyle alçakça bir düşünceyi kö
künden kaldırmaya yarattığın evimizde 
bugün sözleştik ve andlaştık. 

Muşlular namına H alkevi başkanı 
Kamil Koton 

Gönende 
Gönen 21 (A.A.) - Bugün Urayı

mız önünde toplanan sayısız halk yığını 
yüksek §ahsiyetlerinize karşı yapılmak is
tenen kötülükten duyduğu iğr_ençlikleri 

tatürke el uzatılmak ısteJl kıJ!l ı, 
yürekten kopan taşkın vd coioPı,;~ 
tekle Cumhuriyet alanın a 0Jııll (ı 
dünyanın. en alç~k insanla)~ı}'ar~.~ ~. 
unların hır an bı]e yaşatı ,rürkıJ ıi 
tilmesini ve bütün dünya~a rı ,,ııı' 

.. v.. d k I cagını ııı rugune o unu amıya .. kav ,, 
~mı ve bu isteklerinin y~cİ rle ~-' ~ 
tırılmasını coşkun gösterı~ e biitıJjJ 
lırmış olduklarını bildirir 11e b9ğlı · ve , 
mişlilerin sonsuz: sevgı 

1
1 

'-O~ 
sunarız. p başı- , 

Şarbay Aykol C. H. k ·nı J3tJt 
(i alkevi ba§ a 
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Büyük muharebe arifesinde Cepheden mektublar: 

İtalyanlar nakliyat 
büyüle zorluklar 

islerinde 
-Belediyeler 

kongresi 

liabeşler cenubd; bir çok şehirleri 
tahliye ettiler, büyük Italyan ve Habeş 
orduları biı ibirine yaklaşıyorlar· 

• 

çekiyorlar (Baş tarafı birinci ıahifeJe) 
~ehirleri ~k bakımsız bir manzara gÖs 
terir. Asırlarca devam eden herrümer 
ten sonra Türkün hakim olduğu rerlerd 
kalan ve yapılan eserleri bugünkt, me 

Adigrat yolunda birçok uçurumlar 
· '1evrilmi, kamyonlarla dolu imiş! .. .d'eniyet, Türklere medyundur.» 

(Baş tarafı birinci •ahi/ede) ı Adigrat yolunda, çoğu uçurumların 
yanlara karşı İnsan ,·ücudünden, etten ve kenarında olmak üzere belki 1500 tane 
kemikten yapılmış bir sed yapmaktadır - sarp , dönemeç vardır. Bu yolun kena -

Şükrü Kaya, belediyeciliğin şimdiy 
kadar memleketimizde geçirdiği ~afhalar 
anlatmı~ ve eski belediyeciliğin nasıl kö 
tü bir zihniyetle tatbik edildiğini saydık 
tan sonra Atatürk Türkiyesinde ~ledi 
yeciliğin büyük bir tekamüle maz.har ol 
duğunu söylemiştir. 

cıU! (Ba, tarafı 1 inci .ahifede) ı 
lırt u bu rnıntakada 300 kilorneiro iler• f = ~~-~ ~ ~~~~= = 

ıııt' Yalavalin şir.oli garbisir.e var• l ~ ş • I d • ı t ı 
lar. 

Adisababadan hareket eden uzun o -
tomobil kolları Harrara cepane taşımak
ta ve buradaki Habe§ orduları Kuman
danı General Nasibu da bunları katır -
larla cepheye göndermektedir. 

rında, şoförün, ka:anlıkta dönemeci gör
memesi, Ye yahud da bir saniye uyukla
yıp dalması yüzünden )'oldan 40 - 50 
metro aşağılara yuvarlanmış kamyonla • 
ra tesadüf edilmektedir. 

tthi~~~ . Hab:şler b~ mın!aka~a birçok I I m a e y e D I a ya D 
l-fa rı tahlıye etmışlerdır. hı )yanlar ~ \ 

t.dı7ı:':1' 140 mil cenubunda bulunmak- t 28 • d ~ 
Belediyelerimizin bugün yapacaklan 

daha pek çok işler olduğunu söyliyen 
Şükrü Kaya, Avrupa belediyelerinin bü
yük bütçelerile bizim belediyelerin fakir 
bütçelerinin mukayese etmiş, buna rağmen 
feyizli işler gördüklerinin memnuniyetlr 
söylemiştir. 

srüb .. aarruzu ayın ın e L111 el 24 (Ozel) - Ogadeııden a- . 

l~i 
11
• haberlere göre Ras De&ta i SO bin b ı k ' 

Kotu kabilesine mensub binlerce Ha • 
beş cenuba doğru İnmektedir. f-<as Des
tanın kumandasında bulunan \'C 

{ 120,000) muharibden mürekkeb büyült 

İtalyanların pek yakında, yolu, ızı 
olmıyan Habeş yaylalarında yapacakla
n ileri hareket, askeri noktai nazardan 
bize yeni yeni şeyler öğretecektir. Bura
da küçücük tanklar, bazı yerlerde katır
ların bile geçemediği yolları aşmak mec
buriyetinde kalacak! ardır. 

il,,~111 başı~da olarak Cinneye d::.ğru a ş ı y a C a m ı ş . 
ll'ıcktcdır. ?irlc . 

ı,; okudu. Başbakan İsmet lnönüııün re 
j I bir Haheş ordu u da, Gorahaideki kuv- Şükrü Kaya sözlerini şu cümlelerle bı-

r/aıılar Dangeriyi naııl aldılar? 
fa11,1 

ogadişo 24 (A.A.) - Stefani a -
D aytarından: 

•lın angereinin zaptı hal.kında ~u tafsilat 
tıı.ıştır: 

de!\~lkteşrinde yerli Dubat aske~lı-rin • 
ları 1d I zümre ile Ololo Duile başıbozuk
~ı,t a? birkaç çete, Burdoni istihka • 
lıc,t _bırdenbire baskın vermişler ve Ha• 
taytın torlu müdafaalarına rağmen bu-

B ışgal etmişlerdir. 
tılı)1Undan sonra İtalyan kuvvetleri, va• 
dir. r Ve esirlerle mustahine dönnıü~lcr -

,: ilkteşrinde, İtalyan truplan. bütün 
lilt. u' büyük güçlükleri yenmek ıure • 
ltıq) ded $ebeli nehrini geçmeğe başla • 
ltriıı'~ ır. ~İrinci Dubat zümreşİ, ~efcr• 
)~.:, cllerıne kadar çıkan 5ulann ıçınde 
~ıırııc'" 
IS . Re mecbur kalmışlardır. 

l~nllı ~lteşrinde. nehrin sol kıyısında bu
hatc~:t!a olan ikinci Duhat ı.ümresi ileri 
llcıe· ıne başlamış ve saat 14 le Daj,"; • 
lı.r ~e Yaklaşmış bulunuyordu. Dubat
tıQad ko) Üzerinden ilerilemekte ve bu 
~b a Uçaklar da Dagneri cephesini 
b~rdt Yağmuruna tutmaktaydılar. Bom
~ı~anı müteakıb, truplar müstahkem 

ı:11 h"· litj Ucumla zaptetmişlerdir. 

loıı llıııalll edilen silahların arasında en 
dllıtıd Ode) ~ikers İngiliz mitralyöT.lerile 
lıı ~~ kurşunları vardır. Dubatlar, 
~D I e~ mevkii zaptediyorlarken Lor 
()t çt~ııın kurnandaıındaki başıbozuk -

1dl, ~-de, 'torlu bir müdaf aad,ın ~onı:a 
tta

11
1Ustahkem köyüne giriyorlardı. 1-

la .1c,, üvvetlerinin ~el~i~ini g~ren Ha• 
~ışl ed Şebeli nehrının sag kıyı,ına 

~rı c ardır. Habeşlerin bırakmış olduk
~lertfane, Londrada kain Aley kar • 

ı,Q,°Riliz fabrikasından cıkmadır. 
tıı. ~anlara kaçan H abefler 

~ l)~
41Yo 24 (A.A.) - Stefani ajan• 

~d.i tından: 
~)0qitat Ve Aduada olduğu gibi, En
i nları' da bir takım Habeş kabile !-ıaş
~)aııı teslim olmakta devam ediyorlar. 
~ "c arla beraber T rablusta harbet • 
~ llııa 11

1b~tadan Habeşistanda yerle~miş 
1 )tııid ırçok askerler, İtalyan safları
tta ba, erı alınmak isteğile, süel makam-
A.ısa ~lırrnuşlardır. 

~tıııt 11
~~tcd Press aylarının tahmin 

•~ tre, İşgal edilen topraklarda 
, ~'"ıı •dar asker vardır. 

011111 aytarının bildirdiğine göre, tes· 
'ıa~)ları:r ~ kadar çoktur ki, mevcud 

a~ i'tt dılrnaçlar, bunları teslim al • 
l' Q,.,nıcrnektedir. 

. lflıhla lngiliz Somalisine 
t) ~d;tbn it al yan kıt' aları 
~{lld et~ a 24 (A.A.) - Henüı; te• 
l~"ıı kı?rcn Yayıntıları ~öre, baı.ı 1 • 

t ~İtrıı.~ 1arı, Yanlışlıkla İngiliz Soma-
4ci• 1

~ erdir. 
1•ab b a aya yeni kuvvetler 

ı;;. A.dis 1 gönderiliyor 
•y) aoi\b 
)aı tııdi11•· a 24 (A.A.) - Burada 

ıtıııd ınc ·· 
1 ~~t a ıs.~e, . ~a.yitaht . ga~nizonuna, 
~tııl • ~dile k . kışılık yenı hır lcu\\ et 
tıı 1~ıni Cc lır. Bu kuvvet cehrin gü -

'c '"&I d ' " I,., ~hk' a ıktan başka demiryolları-.• ,,, ttrıat d 
A. ?"Qto I a koruyacaktır. 

1 ı dı!ab b,. Cepheye gideceh mi? 
-~ ı a a 24 
~~ a_ray1 (A.A.) - İmpar11tor· 
~ı. ~ 1 tıı~ Çjv:nleri, Negüsiin cepheye 
1 ~ ~ri\y \esı hakkında ikive avrılmış-
• ... 'ıı' erıı:a b' İ ~, arı.. nının ır kısmı mı,arato -
\ ~ " trıu 'b• ı ~ C<;crek cı ınce kuvvetlerinin ba -
ıı. ltıtıı harb · k ·- · · .. ,"l~lt 

1
•• d;ı N .. etmesı s.tere tı~mı. ole• 

1 it~ ıı~Utııu e~usnn Adisababada kal -
A./QııtQ,. rıu ılcri siirmektedir. 

: t~
11
• 24 c!az lıull~nmıyorl~rm~f 

ııtlt ~ Kont C~. )-Bır ~e1ete aytarıle 
diii/ h~b· -ıano, İtalvan uc;aklarının. dt ı ~ ır 7 

~ij t ~-~ k arnan bombardıman etme· 

1 
r ki: ullanınadığını söylemiş ve 

t 1 )(·• 
lıı ~ıı....,. ()l'le · 

l,)d Ctlcrj rı~ dışında kamp kuran !Ü· 

~'1lıv;t ltat ~orınclı:, uçaklar ic;in çok 
.~~t ~ be, {~n uçakları. şarapnel ızibi 
ti:_,-ııl' 1t. 13 1 

oluk Üçer vüz bomba ta
.. 111~~ k;ıı:trı ~ bombaların patlamasile 

dır.~ a ta ve meYkilerini belli et• 

bd k k h I• • •kJ • • •• 1• /ı vetlerle birleşmek Üzere cebri yürüyüşle 
Cenu a en ura ava ıyı geçtı erını soy ıyen lı cenubdan şimale doğru . ilerilemektedir. 

/ ı·t lyaıı orduları Habe~leri çevirmek istiyorlar ~ Hnbe~~erin bura~a şid~etli ?~r mukave-a ___ Y I met gostereceklerı tahmın edılıyor. 
. . •-·- -. . . . . · l I Dolo mıntakasındaki İtalyan ku\'vet-

Portsaıd 24 (A.A.) -Şımal cep• Teyıd edılmıyen bır şayıa, Ita • ı l • k • il le · 1 d R 
· d ki b ı erı as erı yo arı csmış erse e, as he~ınde: yanların gaz kullan ı arı ve unun ı D t d h · ·ı d k' il t k'b d 
t 1 · f · · • H b k 1 • es a a a ıçerı er e ı yo arı a ı e e-talyan arın yenı taarruzu, aşıst- üzerıne cenubdakı a eş ·u\'\'et en k .. k"' 1 .. ti 1 d 

1 R ·· · •· .. .. .. ·· J B k d N 'b k I re mum un o an sura e yo una evam erin oma uzerıne yuruyuşunun yı • a~ uman anı uı unun uyu arı t kt d' 
1 28 1 O 'h' d h" 1 k • . . ..... . k e me e ır. dönümü o an / tarı ın e yapa - ze ır eme ıçın emır verecegını le ·rar B d H b I • • t'd • 

1 b'Jd' ·ı k d' b'td· k d" u or u a eş erın en ıp ı aı ve en cak arı ı ırı me te ır. ı ırme te ır. ?. h • l 'bl • d .. kk b J {' va ~ı mu ıarı erın en mure e o up, 
Ce~ubda: Sü Bakanı Mulugetanın kıırnan • i büyük süvari kuvvetleri de vardır. Ya -

.. Adısab~baya _gelen _ve fakat h.~ • dasında bulunan ve Dessieye doğru 
1

1 kında büyük bir muharebeye sahne ola -
~ nuz t_ee~yud etmıyen bır ~ab~re gore, dört gün evvel Adisababadan hare • J cağı tahmin edilen Corahaiye biran ev -
~ Crazı_anı ordusunu~ ~akınclı kuv · ket etmiş olan 70,000 kişilik ordu ~ vel yetİ•mek istiyen l labeş kuvvetleri 
. vetlerı_ uc~k!a~la bır_lıkte Ualualdan ~imdiye kadar 130 kilomelro ) ol al- \ §İmdilik İtalyanları, İşgal etmekle olduk-
~ batı şımalı ıstıkameıınde Sasabeneke mıştır. Yol ü1.erindeki köylerdı:n bin- \ lan Dolo mıntnkasından püskürtmeğe 
~ doğru ilerlemektedir. Sasabenek Ha- !erce asker orduya iltihak etmektedir. 1/ kalkışmaktadırlar. 

rara iki yüz kilometrede F afan neh - Ord_ u, buldugv u erznka hazan pa -
1
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\ d . k k k t'kl • a ır. u uge a mo I 
J " "' ceyş no taı nazarın an son erece e enı-

ga enın en ura ısmını seç I en çok katır ve yüzlerce hizmetçi ,e bir · ı· b. k d" B d d 1 1 k d H d fi · · H b mıyet ı ır mer Cl ır. un an maa a 
) ~n aşı ra:t_a ır.. ke e H\ a eş çok kadınla birlikte seyahat cımek - buradan Habeşistanın her tarafına gi -

~vvelt erını çev'.drme vele . a Beş glar - tedir. Asker geceyi açıkta Bakanla den miiteaddid kervan yolları ayrıl-
nızon arını tecrı etme tır. un arın a~İret reisleri de çadırda g~çiı irorlar. kt d 

h. . .. dd'd ._ l İ ma a ır. 
en mü ımmı, mutea ı ı.ervan yo • Makallenin talvanlar hraf ından H b I h I b' 1 

' } G h · • a eş er, umma ı ır suretle ça ışa-larının birle~me noktası o an ora aı zaptedildig-İ Adisababada rcsnı~n ya- ~ 
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II rak burasını gayet iyi tahkim etmişler • qarnizonudur. Ualualdan asa ene • lanlanmaktadır. /ı · 1 l H b k k 
ı dir. ita yan ar, a eş ta viye ıtaatı 

lce olan mesafe takriben 250 kilomet • ltalyanlar •imdi d• Maymun j 1 b 1 
' redir. İtalvanların bu mesafenin mü • T gelmeden evve urasını zaptetme..: iste-

. b •iiriileril• uğra,ıyorlar mişlerse de, mütem,ıdiyen yağan yağ • him bir kısmını geçmeden ciddi İr • 11 

A 24 Ad ·ı "d' ' murlar buna mani olmuştur. Cenub cep-
1 mukavemete maruz kalacakları zan • smara • ua ı c n ıgrat /, 

1 d I I hesin deki İ ıalyan ordularının kumanda-nedilmiyrır. Habeşler, Ado ile Mer • ara,ındaki Kutiş bö gesin e, yo ve ı 
t G 1 1 f h I d I nı General Graı.iyani, uzun müddet siyi w talvar,lar tarafından er o- te gra at arı inşaatın a ça ışan as • ı 

k k• k ) h' ·· .. , · .. · Trablusgarbin İçerilerinde bulundu-gun • , gubinin İşgali üzerine tutunma im ·a• er er mü ım maymun suruıeıı yu -
nı hlmıyan Ualualin şimalindek'i ~i- zünden müşkülat çekiyorlar. Bnlar dan ~öl muharebelerine alışkın ve tama-

r mile vakıf bir kumandandır. Generalin ·ı ğer bazı mevzileri öir rnüadct evvel telgraf direklerini devirmeğe çaıı§ı • 
! tahliye etmişlerdir. yorlar. karşılaştığı en çetin mesele, nakliyat me

~elesidir. 1 talyan Somaliıinin biricik li • 
manı olan Mogadishu ile cephe arasın -
daki yol takriben 650 kilometro uzun -
luğundadır. Yolun kısmıazamı kurak 
çöllerden geçmekte olduğundan nakli -
yatı temin etmek için hayli zorluk çekil
mektedir. 

İtalyanlar sulh şartlarını bildirdiler ı 
Londra 24 {Özel) - İtalyan • \ dımdan dolayı İtalyan hükumetinin ,; 

Habeş harbini durdurmak üzere ya- te§eklcürlerini bildirrni~tir. ~ 
pılmalcta olan diplomatik konuşma • /talya, lngiltereden hüanü j 
ların çok ilerilemiş olduğu haber ve • niyet bekliyor 
rilmektedir. Framız Başbakanı La • Roma 24 (A.A.) - Son günler• ı 
val bugün Paristeki İngiliz elçisi Sir de siyasal ufukta gerginliğin kalk • 
Corç Klerki kabul ederek, İtalyan • masından sonra Baldwinin bahsetmi~ 
!arın barış tekliflerini bildirmi~tir. Bu olduğu hü~nüniyetin henüz sabit ol -
§artlar çok gİ7li tutulmaktadır. mamış olduğu ve Cenevrede açılmış 

Diğer taraftan T rablustaki bir 1 - olan zecri tedbirler mücadelesinin he-
talyan kolordusunun geri çekileceği nüz durmamış bulunduğu bildirilmek-
de bugün İtalya tarafından re~men tedir. İtalya, gerginliğin kalkmasın -
bildirilmistir. Daha birkaç gün evve- dan buna aid müsbet delilleri elde et-
lisine kadar İtalyanlar buna muka • tikten sonra memnun olacaktır. Fa • 
bil Akdenizdeki İngiliz donanmasın- kat son dakikada müzakerelere baş • 
dan bazı gemilerin geri çelcilmesini lamalc için Samuel Hoare tarafından 
şart ko~tukları halde, bu ~cfer bila- yapılan çağın dolayısile nikbinliğe / 

Daha İçerilerde, Mavini! ile Habeş 
yaylasının garbindeki dağların arasın • 
da. Vallo mıntakasında da Habeşlerin 
büyük bir faaliyet göstermekte oldukları 
haber veriliyor. Habeşlerin eski harbler
de mühim birer İçtima merkezi ittıhaz et
mi1 oldukları Magdala ve Dessiye de bu 
mıntakadadır. 

Harbiye Nazırı Ra~ Mulugota 
(50,000) ki~ilik bir kuv,·etin başında 
bu mıntakaya doğru ilerilemektedir. Ras 
Ceta Getaciyunun kumandasındaki diğer 
büyük bir Habeş ordusunun da ayni nok
taya yürümekte olduğu haber Hriliyor. 

İtalyan kuvvetleri, Aşangi gölü civa
nna varınca, Adisababaya giden ol -
dukça muntazam bir yola ka,·uşacaklar 
dır. Bu yol İmparatorun emrile yapıl
mıştı. Belki de kendisi için mucibi f ela -
ket olacaktır ... 

Bu yola kavoşunca. İtalyanların ileri 
hareketi daha serbest bir surette inkiıaf 
edecek ve ancak cenahların müdafaası 
hususunda tesadüf edilebilecek müşkü • 
lat bu ileri harekatı biraz tehir edebile -
cektir. Tanklar, tavyarelerle birlıkte ile · 
riliyerek bunlara direktif ,•erecelderdır. 

Fakat voldan uzakta bulunacak olan 
İtalyan kuvvetleri, ammızda, hiçbir or • 
dunun maruz kalmadığı müşkülatla kar
şıla~acaklardır. 

Simalde, yÜl binlerce Habcşle mı-.s
kun ve şimdiye kadar hiçbir Avrupalı -
nın ayak basmadığı geniş sahalar vardır. 
Bu ~abalara yakın yerlerde oturan Av -
rupalı bazı tacirlerin anlattıklarına ba • 
kılırsa buralardaki halkın daha Harbi 
Umumiden ha'Jc.·!cri bile voktur. Hat -
ta bunlar Amerikayı, İngiİtereyi ve F ran• 
sayı ayrı ayrı, küçük birer kabile zan -
netmcktedirler. Çe~u doğdukları yerden 
bir adım bile uzaklaşmamışlardır. Hiç • 
biri de okuyup yaıma bilmemektedir. 

Buralara dair mevcud haritalar kat'iy
yen şayanı itimad değildir. İtalyanların 
erkanıharbiye haritalarında bile. binler• 
ce murabba kilometro vüs • atinde olan 
bu yerler açık bırakılmıştır. Son yüz se • 
ne zarfında, seyyahların \'C kaşiflerin 
)'apmış oldukları haritalar da sahih de -
ğildir. Birçok yerler ve yollar, bu harı • 
talarda gösterildikleri mevkilerden kilo • 
metrolarca mesafe uzaktadırlar. 

İtalyanların bu meçhul yerleri bir 
müddet için İşgal etmiyeceklcrini, F ran• 
sızların senelerce evvel Cezayir ve T u
nusla yaptıkları gibi herşeyden evnl yol 
Üzerlerinde bulunan mühim sevkülceyş 
noktalarını işgal etmekle iktifa edecek • 
!erini tahmin ediyorum. 

Arasıra İtalyan hatlarına doğru deve 
kervanları ilerilemektedir. Bu kervanda
ki Habe~lerin, İtalya ile Habe i~tan 
arasında harb olduğundan haberleri bi -
le yokt•ır. 

Habeşlilerin hazırlıkları 
Times gazetesinin Adisababadaki mu

habiri bildiriyor: 

tirrniştir: 
«- Bütün belediyelerimizi bizim iyi 

görmememizin ba~lıca seöebi onları daha 
iyi görmemiz İçindir.» 

Şükrü Kaya, bundan sonra gelen tak
rirleri okudu. Başbakan İsmet İnöı,iinün 
reisliğe ve Receb Pekerle Cemal Turca• 
nın ikinci reisliğe seçilmelerini teklif eden 
takrir ittifakla ve alkışlar arasında ka -
bul edildi. 

Ankara Vali ve Şarbayı Ne\-zad, İs
tanbul Şarbayı Muhittin Üstündağ ıle 
İzmir Şarbayı Behçet Salih üçüncü rds
liklere, İzmir Belediye asbaşkanı ile Bur
sa Belediye reisi asbaşkanlıklara seçil • 
diler. 

Bundan sonra Belediyeler kongresi, 
mel' un komplö karşısında duyduğu nef
reti izhar etti. 

Sürekli alkı~lar arasında verilen l>ir ka
rarla Büyük Öndere sevgi ve ıaygılar 
·sunuldu. Kongre, tazimlerini Meclis re· 
isi ve Başbakana da bildirdikten sonra 
bayındırlık ve Belediye g~lirleri ,•e yaşa• 
yış ucuzluğu komisyonlarına üyeler seçildi. 
Ve celseye nihayet verildi. 

Komisyonlar öğleden sonra on heşte 
Vilayet evlerinde kendilerine ayrılan o • 
dalarda toplandılar ve geç vakte kadar 
çalıştılar. Komisyonlar müzakerelerir.e va• 
nn öğleden evvel ve cumartesi gi;nü de 
saat ondan on ikiye kadar devam ede • 
celclerdir. 

Cumartesi ğleden sonra heyeti umumi
ye toplanarak komisyon raporlarını ~örü
şecek, kararlar alınarak kongre İc<ipana• 
caktır. 

.l\1akedonyada şiddetli 
yağmurlar 

~ofya 24 (Özel) - Makcdcnyada 
yağan şiddetli yağmurlar büyi.ık zararlar 
yapmıştır. Bütün Malcedonyada mü • 
nakalat ve muhaberat durmuştur. 

kayid ve şart Trahlustaki kolorduyu kapılmıya mahal yoktur. İtalya esa - ,, 

t 

geri cekmiqlerdir. İtalyanın hu hat • sen, hiçbir z.aman müzakerelere giriş• , 
1 tıhareketi Londra mehafilinde müsa- mekten kacınmıs değildir. İ talva. · 

id hir tesir yapmıştır. yalnız kabulii bhil olmıyan tekline - ~ 
1 Durumun dü1elmeye yÜ7 tutma • ri reddetmi~tir. Bundan ba~ka İta! • 
~ sını gösteren bir 1'adise de Londrada yanın bundan on beş RÜn evvel en zi- ı 

ı 
cereyan f'tmi~tir. İtalvan elçiliii ata - d 
~enl\vali bugün İngiliz Deniz Baka• yade ilgili olan üç deYlet arasın a j 

İ k d · ı· me~elenin müzakere edilmesi İçin te • nını zivaret ederek. s ·en erıye ı • 
ma"•nda yanan bir İtalyan vapuru - şebbüste bulunmuş olduğu kaydedil -

Gayet münbit ve yüz binlerce askeri 
be!liyecek l.adar zengin bir zahire am -
barı olan bu saha, süel noktai nazardan 
büyük bir ehemmiyeti haizdir. Diğer ta • 
raf tan buradaki ordu Habeşlerin tam 
ana vatan ordusudur. Hatta İmparato -
run bizzat bu ordunun başına geçmesı 
muhtemeldir.» 

«Habe§ hükumeti, İtalyanların Mu -
saalinin cenubu şarkisinde ,·e garb taraf
larında, gittikçe artmakta olan faaliyet
lerini büyük bir endişe ile takib ediyor. 
Bir Fransız memurunun söylediğine na -
ı.aran. bu havalide bir müddet tevakkuf 
eden İtalyanlar, ayın 16 sındanheri tek
rar harekete geçmişlerdir. Buna bakılır
sa, İtalyanların iki suretle hareket etme· 
leri ihtimali dü ünülebilir: 

Ewela, Asabdaki tayyare ve İtalyan 
Somalisindeki makineli kuvvetlerin de 
iştiraklerile simalden ve cenubdan, Adıs
ababa - Cibuti demiryoluna doğru iler • 
riliyebilirler. Fakat böyle bir harekete 
ancak ayın sonuna doğru, Ogaden hava
lisindeki yağmurlar dindikten sonra, ge
çebilirler. 

Valega muhariblerinin mütebaki aksa · 
mile birlikte salı günü buraya gelmesi 
bekleniyor. Bunların ilk kafilesi, başla • 
rında Hacaz.ma Hapta Mariom oldu -
ğu halde dün Adis Selamdan hareket 
ederek Adisababadan 30 mil mesafede 
bir yerde konaklamışlardır. Decazma 
Mariam gene ve gayet enerjik bir ku -
mandandır, çok iyi fransıı.ca bilmekte -
dir. Anupa adetlerine vakıf olduğu hal
de gene Habeş adetleri mucibince hare -
ket etmekte, yanında karısı, hizmetçileri, 
bir sürü papaz ve 1000 kadar muhafııla 
seyahat etmeği tercih etmektedir. Asker• 
leri de arkadan kafile kafile, ve her ka • 
filenin arasında birer konaklık m~af e 
bulunmak suretile onu takib etmektedir • 
ler . 

Burada, son bir iki gün zarfında, İtııl
yanların Ausa sultanına birçok vaidler
de bulundukları n onu kendilerine illi • 
haka kandırmağa uğraştıkları §ayialan 
dolaşıyor. Bu haber hükumet mehafilin
de biraz asabiyet uyandırmı§sa da, çok 
muktedir bir müslüman kumandanı olan 
Decazma Muhammedin, büyük bir ordu 
ile Ausada bulunmakta olması, bu hu -
susta fazla endişeler uyanmasının önüne 
geçmistir. 

~ n;ı f nailiı donanmuının vantı~ı var • mektedir. 
~~ s:.. ~ s._, ,_ .-. - :u n...s 

Amerikada büyük orman 
yangınları 

Nevyork 24 (A.A.) - Los Anje • 
losta ve Kaliforniyanın her tarafında or
man yangınları vardır. Birkaç ev ve hir 
hastane yanmıştır. Bir hasta ölmüştür. 

60 hasta lcurtanlmıotır. Binlerce neler 
yangınları söndürmeye çalısıyorlar. San 
F ransiskodan yardım istenmittir, 

Los Anjt'les 24 (A.A.) - Güney 
Kaliforniyada çıkan bir yangın, 12,000 
dönüm ormanı yalcmı~tır. 100 yaralı 
vardır. Y an~ın. birçok ~inema yıldızının 
oturduğu Malnea-Beacki tehdid elm~k
tedir. 

Yunanistanda ademi merke
ziyet usulü 

Atina 24 (Özel) - Hükumet kay -
naklarının temin ettiğine göre hükumt'tin 
parlamentodaki mevkii Kral gelince 
memleketin idaresini bugünkü kabineye 
vermesine mani olmıyacak derecede kuv
yetlenmiştir. 

İdari ademi merkeziyet usulünü le.ur • 
mak istiyen hükumet, Yunanistanı yedi 
genel nlilikle üc; müstakil vilayete tak -

Dün İzmire yıldırım 
düştü, 3 kişi öldü 

İzmir 24 {Özel) - Bugün öğle 
vakti şiddetli fırtına ile berab.:r yağmur 
"e dolu yağdı. Vesaiti nakliye i~liye -
medi. Birçok yerleri sular baslı. ~ara -

burunun Mordoğan nahiyesine y:ldırıın 
dü~tü. Değirmenini tamir eden kahveci 
Ali ile iki işçi yıldırımın tesirile öldii. ---·-·~ 

Avusturyanın dış siyasası 
de~işmiyecek 

Viyana 24 {Özel) - B:ı~bakan 
.Şuşnig bugün yeni kabint'~İni Diye! mec
lisine takdim etti. Başbakan bu rrıiina • 
sebetle verdiği bir söylevde Avu.,turya
nın dış siyasa~ının değişmiyeceğini bir 
defa daha teyid etmiştir. 

Lehistanın dış siyasası 
değişiyor mu? 

Brüksel 24 {ÖLel) - Lehistan ka • 
bincsinde yakında önemli değişiklikler 
yapılacağına ve Dış İşleri Bakanı mira • 
lay Berkin çekileceğine dair çıkan ha • 
berler Berlinde ciddi bir endı~e uyan • 
dırmı~tır. Alman mehafilinde Lehistanın 
dış si~a~asında da değişiklikler yapılma -

Şimal cephesinde: 
ltalyanların çektikleri zorluklar 

Deyli Telgraf m Asmarada, İtalyan 
karargahında bulunan muhabirinden: 

«İtalyanlar, Adisababaya doğru yap
makta oldukları yürüyüşün ikinci merha
lesi için hazırlanmaktadırlar. Diğer ta -
raftan, Habe !erin de şiddetle muka • 
vemet etmek üzere mühim kuvvetler top
lamakta oldukları haber veriliyor. 

İtalyan ke~if tayyareleri, münf erid ve 
perakende Habeş kıt' alarmın durmadan 
~İmale doğru akın etmekte ve Aduanın 
50 mil cenubunda, T embiyen ha valisin
de toplanmakta olduklarını bildiriyorlar. 

İtalyan harb tayyareleri dün de uçuş
lar yapmıstır. Bunlardan bazıları şark -
ta, Biru taraflarındaki Habeş kuwet • 
lerini bombardıman ederek dağıtmışlar, 
bir filo Rirkulandaki bir Habeş karar -
gahını yakmış. diğer bir filo da Habeş -
!erin bir cepane deposuna bombalar at -
mıstır. 

1 tal yan askeri, simdi, bilhassa mevzi -
lerıni tahkim etmek ve yakında yapacak
ları yeni harekat için lazım olan erzak, 
cepane ve sair levazımı harbiyeyi temin 
ve sevketmekle me guldürler. Mevcud 
yollar geni~letilmı-kte ve bir taraftan da 
yenileri yapılmaktadır. Buna raqmen 
naklivatı muntazam bir hale koymak lca
bil olamamakta ve çok büyük zorluklar 

Diğer taraftan, bu haf ta zarfında A -
disababadan Desiye gitmek üzere yola 
çılcan külliyetli Habeş kuvvetlerini hır -
palamağa da kalkışabilirler. Zaten ge -
çen per~embe günü Harbiye Nazırı Ras 
M ulugatenin kuvvetlerine hitaben ırnd 
etti~i bir nutukta, Habeş İmparatoru, 
böyle bir ihtimalden bahsetmi, ve asker
lerini ikaz. etmişti. Onun için bu kuvvet
ler Desiye küçük küçiik gruplar halin
de ve ayrı · ayrı yollardan sevkedilmek -
tedir. Bu suret le hareket her nekadar or
dunun hareketini yaYaşlatacak mahiyette 
İse de, emnivet noktai nazarından zaruri 
görülmektedir. İmparator için münasib 
bir yer haıırlamak ve telsiz muhabcrııtı 
tesis etmek Ü7ere gelecek hafta z.arf ın -
da buradan Desive matbuat ve muha • 
bere memıırlarındıın müt,.•ekkil hir hı- • 
yet hareket edecektir. İmoaratonın da 
nihayet gelecek ayın dördünde Desıye 
gidece~İ söyleniyor. Krallar Kralının 
earb vilavetlerinde \'e Ras Getaçunıın 
kumandasında Kefadan gelecı-k olan 
kuvvetle~i heklemekte olduğu için bu ta
rihten evvel Adi~ababadan a ·rılamı ·a • 

Dün Adisababada neşredilen resmi 
bir tebliğde. §İmaldeki harekatın bir setir 
hareketi mahiyetinde olduğu ,·e tam bir 
muvaff akiyetle neticelendiği bildirili • 
yordu. Bu havadis halk arasında büyük 
bir memnuniyet uyandırmıştır. Ras Sey• 
vum. hakikaten, kendisi ciddi bir mu • 
harebeye tutuşmadan, İtalyan kuvvetleri
ni Makalleye doğru çekmeğe muvaffak 
oldise, Habeşlerin sevinmesinin yeri var• 
dır. Çünkü İtalya bu suretle duıeceği 
müşkül vaziyetten kurtulabilmek ıçın 
hem haysiyetinden, hem de kuwetlerın • 
den büyük fedakarlıklar rapmağa mec • 
bur kalacaktır. Halbuki ltalyanın hay • 
siyetinden kavbetmeşi, Eritreli yerli as • 
kerler üzerinde çok fena bir tesir yapa • 
caktır. Bundan maada, buralarda yol 
olmadığı için İtalyanlar bu havaliye an • 
cak tayyarderle erzak ve cepane taşımak 
mecburiyetinde kalacak ve büyük zor • 
luklar cekeceklerdir. 

Makallc ile, Habe~ kuvvetlerinin bu• 
lunduğu Ala ii arasındaki sahayı İtalyan . . 
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Ziraat Bankası Türkiye 
Yönetim Kurulundan: 

Türkiye Ziraat Bankası genel kurulu adi surette olarak ikinci
teşrinin 26 ne, salı günü saat 15 te Ankarada Banka Merkez bi -
nasında toplanacaktır. 

A,ağıda isimleri yazılı delegelerin bu toplantıda hazır bulun• 
maları rica olunur. 

Toplantıda Görüşülecek İşler: 
1 - 1934 yılı ifleri ve hesablan hakkında yönetim kurulu ve 

murakib raporlarının okunması. 
2 - 1934 yılı bilanço, kar ve zarar heaablarının ta.diki ve 

idare Meclisi üyelerinin ibrası. 
3 - idare Meclisi üyelerinin banka ile kredi haricinde İf gör • 

meleri hususunda karar verilmesi. 
4 - Murakihlerin 1934 yıh ücretlerinin tayini. 
5 - 1936 yılı için iki murakib ve iki yedek murakib seçilmesi. 

llhaylık adı ve Delegeler adı: 
Afyon Saylav Bay Ali Çetinkaya «Bavındırlık Bakanı» 

» » İzzet Ulvi Aykurd 
» » Berç Türker 

Amasya 
An.kara 

» » Nafiz Akhn 

Antalya 

Aydın 

Balıkeıiı 

Bayazıd 

Bilecik 

Bolu 

Çanakkale 

Çankırı 

» 
)) 

» 
)) 

» 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
)} 

» 

» 
Çoruh » 
Çorum » 

» 
P.ıınizli » 

r,· .ı '"lıekir 
Edime 

Elaziz 

Erzincan 
Erzurum 

Eıkitehir 

G. Anteb 

Girıun 

• 
» 

)) 

» 
)) 

» 
» 
» 

)) 

» 
» 
)) 

» 

" Gümüthane » 
İçel 

İıtanbu] 

İzmir 

» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

» 
» 
)) 

lıparta , » 
» 
)) 

Kastamonu » 
)) 

» 
k.ayseri 

Kırklareli 
Kır•ehir 
Kocaeli 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

)) 

Konya » 
)) 

)) 

» 
1) 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 

)> 

)) 

» 
)) 

» 

Rifat Araz 
Sakir Kınacı 
Saffet Ankan 
Rasih Kanlan 
Numan Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 
Dr. Mazhar Germen 
General Kazım Özalp «Sü Bakanı» 
Hayreddin Karan 
Tevfik Fikret Sılav 
Ihsan Tav 
Salih Bozok 

» Ali Şevket önderıev 
Bayan Behire Bediz 
Bay İsmail Hakkı Uzmay 
» Mustafa Şeref özkan 
» Refet Canıtez 
» Dr. Galib Kahraman 
» Sadettin Ferit T,-lay 
» Ziva Gevher Etili 

Hilmi Ergeneli 
Sükrü Yatın 

)) 

» 
)) Mustafa Abdülhalik R~nda 

«Kamutay Batkani» 
» Rif at Onüı 

» Fuad Bulca 
» İsmet Eker 
» İsmail Kemal Alpııar 
» Dr. Kazım Samanlı 
» Necib Ali Küçüka 
» Yusuf Başkaya 
» Zülfü Tiitrel 
» Faik Kaltakkıran 
» Mehmed Ali Yörüker 
» Fuad A~ralı «Finans Bakani» 
» Hasan Tahsin Berk 
» Abdülhak Fırat 

Bayan Nakiye Elgün 
Bay Aziz Akyürek 
» Celal Bayar «Ekonomi Bakanı» 
» Emin Sazak 
» Ali Kılıç 
» 1'-' •1 ri C "'"' lrer 
» General lhıan Sölt:men 
» Münir Akkaya 
» Hasan Fehmi Ataç 
» Hamdi OnR"Ün 
» Ferid Celiıl Güven 
» Emin lnankur 
» Selah Simcoz 
» Abdülmuttalip Öker 
» Ziya Karamursal 
» Mahmud Eıad Bozkurd 
» Rahmi Köken 
» Şükrü Saraçoğlu «Tüze Bakanıo 
» Kemal Turan Onal 
» Mükerrem Onsal 
» Baha Öngören 
» Dr. Tevfik Aslan 
» Sami Erkman 
» Hilmi Çoruk 
» Ahmed HiJmi Ar'lla 
» Reşid Özsoy 
» Sevket ödül 
» Mehmed Seyf el: 
». Ali Dikmen 
» Ragib Akca 
» Tevfik Fikret Sılay 
» Ahmed H"'mdi Dikmen 
» Mustafa Ulusan 

Kütahyı » » Receb Peker «C. H. P. G"'!nel S0 krete,.n ' 
» 
)) 

Malatya » 
)) 

Manisa » 

Mara, 
Mardin 
Muğla 

» 
» 
)) 

)) 

» 
)) 

Mu, > 
Niğde » 

Ordu 

» Muhlis Erkme11 «Tarım Bakanı» 
» fhrahim Dalk1l1ç 
» Gener;ı.l fsm"'t f ... ;.;..,:; <<~'\•hı.kan» 

1 )) SaM F1rat «Z. K. Ko. Ba,kanı» 
» Refik ince 
)) Ya,ar Özey 
» Turgut Türkoilu 
» Mitad Alam 
» Rıza Erten 
» Dr. Hüseyin Avni Ercan 
» Nuri Tuna 
» Sükrü Atama~ 
» Halid Mengi 
» Cavid Oral 
)) Hamdi Yalman 

CUMHURİYET 

•• • • 

· .. SEKŞULIN Mersin Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanlığından: :'. Ademi. 

~nİzyolları 

· ···. ·-·~·JJttidar~ . . ·-; e · e··rt : -~-" > . · · 
: :-__,.., ' -__ ,.-, : -~.:·, ~ ~._. :_:. :··. _· 

Mersinde yeniden tamir ve İnfa edilen içinde mobilya ve ıair teç• 
hizalı bulunan ııinema binası kiralanmak üzere aşağıdaki şartlarla 

İŞLETMESi 
Acentalan: Karaköy Köprüba~e 

Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdarzıı 
______ H_a_n_._T_e_ı _2_2_74_0 __ :::---' 

TRABZON YOLU arttırmaya çıkarılmı,tır. · ';".:=.9~~~e~llğl, _ 
.... Derma.'nsızıık, 

' Vücuthe PlmaÖın 
1 - Kira müddeti ihale tarihinden itibaren iki sene yedi aydır. ANKARA vapuru 26 birİ11 .: .• il 

citesrin CUMARTESi guıı 
- - ...... · .. _ :•J, • :' ~::-·-·. ' 

· . vorgunıugunda • 
•• 1•· ~·' ·"' . ' . _- _. 

2 - ihale ikincite,rinin dördüncü günü saat on be,te Gümrük 
alanındaki Çocuk Esirgeme Kurumu Merkezinde yapılacaktır. saat 20 de HOPA YA kadar, ) , 

(~ ı pek mQessır:. ve emin 
· · ·' · bir _ ilAçtır. · ·· .. 
' )ı : ~. • ·: -~. ·-"~ ' 

3 - Arttırma kapalı zarf usulile olacaktır. Teklif mektublarile 
birlikte be4 yüz liralık pey akçesi veya banka teminat mektubu ve• 

·----- ------
AYVALIK YOLU 

Ki.ıtuııu.·~· 200~·: kuruş rilecektir. - ·. ·• 

BEŞiR . KEMAt .• MAHMUT. CEVAT 
'Eczane~İ .. . Sirkeci 

4-Taliblerin sinemaya koyacakları makine Kurumun kabul ede
ceği marka ve modelde olacaktır. Son sistem ve yenisi tercih edilir. 

5 - Kira bedeli birinci sene için pe~in ve diğer ikinci ve üçüncü 

MERSiN vapuru 26 biriııcİ • 
te,rin CUMARTESi günü •;~) ı 
at 19 da IZMtRE kadar~ 

İstanbul 3 üncü icra memuırlqun • seneler için iki taksit olup 2. kanun ve haziran aylarının birinci gü • MERSİN YOLU 
dan: nü tesviye edilecektir. 'J,1 

5/10/ 5 ih N ı k 1 ÇANAKKALE vapuru 
1 93 tar· ve 4102 o. ı nüıı- 6 - üçüncü maddede yazılı bef yüz lira teminat a çesi mobi ya 

b h
.f · d 3 .. ·· · birincites, rin PAZAR günü •'' 

amzm ııon sa ı esın e uncu ıcraya ve sair teçhizatın hasar ve ziyaına kar,ıhk tutulacak yetişmediği 
aid ilanda aırabal•in kelimesi yerine at 10 da MERSlNE kadar• .... · takdirde kiracı üst tarafını Kuruma ödeyecektir. zt) aralığı yazılmı~ olduğundan tavzih o- (67 
lunu~r~------------~-_.!...7~-=-~ih~a~l~e~K~u~nı~m~i~d~a~r~e~H~e:ye~t~i~n~in~ta~s~d~i~k~il~e~k~a~t~'i~le~•~e:c:e~k~ti~r.~(6~7~3:2~)~~~~~~~~~~~~~~ 

Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlan 

BELEDiYELER 
imar Heyetinden: 

1 - Eksiltmeye konan it: 
Muhammen bedeli 429061 28 Lira olan Adana 
ve keşif bedeli 255864 35 
ve muhammen bedeli 208259 18 
Yekun 893184 81 

» 
» 

» Mersin 
» Tarsus 

Şehirlerine getirilecek içme sularının evrakı ketfiye ve fenni• 
yeleri dairesinde her tehrin ayrı ayrı veya her üç tehrin birden 
tesisatlarının yapılmasıdıı:. 

2 - Bu işlere aid şartnameler .ve evrak şunlardır: 

.. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Nafıa 1şleri şeraiti umumiyeai, 
D - Fenni sartname, 
E - Silsilei fial cetveli, 
ı:: -- Kesif hulasası, 

istiyenler bu şartnameleri ve enakı Adana için 10 lira 72 liuru, 
Mersin » 6 » 40 » 
Tarsus » S » 20 » 

bedel mukabilinde iç Bakanlığı Belediyeler imar Heyetinden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 9/12/935 tarihinde pazartesi günü ıe~at 15 te An • 
kara İç Bakanlığı binasında Belediyeler lınıı.r Heyeti salonun• 
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktn 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin Adana için 20912.45 

lira, Mersin için 14043.21 lira ve Tarsus için de 11662.95 lira 
muvakkat teminat vermeleri, bundan ba,ka a,tağıdaki vesi • 
kaları haiz olup göstermeleri lazımdır. 

A - Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair vesika. 
B- Nafu·. müteahhidi olabileceğine dair Nafıa Meclisince verit • 

miş ınüteahhidlik ~hliyetnamesi veya bunun katibiadillikten 
musaddak sureti. 

C - isteklilerin şimdiye kadar başka ,ehirlerde içme suyu tesisati 
ve boru şebekesi yapmış olduklarına ve hu i•lerde taahhüd -
]erini hüsnü suretle ifa ettiklerine dair mahalli valiliklerden 
verilmiş vesikalar. «Şimdiye kadar başka ,ehirlerde İçme su
yu tesisatı yapmamış olan talihler Nafıa müteahhidi olabilecek~ 
lerine dair Nafıa Meclisince verilmit ehliyetnameden maada 
iş kendilerine ihale edildiği tarihten itibaren alakaları kesi
linciye kadar şehri içme suyu tesisatında çok tecrübeli müte
hassıs bir Türk veya ecnebi mühendis istihdam edeceklerini 
taahhüd edeceklerdir.» 

f: - Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazıl1 saatten 
bir saat evveline kadar Belediyeler imar Heyetinde Eksiltme 
Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
Posta ile gönderilecek mektuhların nihayet üçüncü maddede 
yazılı saate kadar gelmis olması ve dıt zarfın mühür mumile 
iyice kapatılmış olması lazımdır. 

., - Kesifnameler font borular üzerinden yapılmıf olup talihler 
çelik borular üzerine de teklifte bulunabilirler. Eksiltme ne • 
ticesinde İhale Komisyonu font veyahud çelik boruları intibah 
etmekte serbestir. 

8 •- iahelede münakasa tenzil nisbeti esas olmakla beraber ta • 
libJer tarafından vaki olacak tekliflerde tediyenin taksitlere 
bağlanmasını kabul edenler tercih edilebilir. 

9 - Yapılacak isler hakkında daha fazla malumat almak istiyen· • 
ler İç Bakanlığında Belediyeler İmar Heyetine müracaat et • 
melidirler. «3116>l (6616) 

Samsun 

Seyhan 

Siird 
Sinob 

Sıvaı 

Tekirdai 

Tokad 

Trabzon 

Van 
Yon:acl 

Saylav 
» 
» 
)} 

)} 

» 
}) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

• 
» 
» 
)) 

» 
)) 

)) 

Zonguldak 

)) 

• 
Muhiddin Baha Par• 
Etem Tuncel 

)> Dr. Asım Sirel 
» Zühtü Durukan 
» Ali Münif Y egena 
» Damar Arıkoğlu 
» Cavid Oral 
» Mahmud 
» Yusuf Kemal T engir9enk 
» Hulusi Oruçoğlu 
» Rasim Ba,ara. 
» Remzi Çiner 
» ' Cemil Uybadın 
» , Faik Öztrak 
» Süreyy;p. Tevfik Genca 
» Resai Eri,ken 
» Daniş Eyiboğlu 
Şevki Kıroilu «Tüccardan» 
» Münib Boya · 
» Sırrı lçöz 

» 
» , 

Sungur 
Rifat Vardar 
Hasan Karabacak 

1 lsianbul Belediyesi · iliinları J , 
Senelik muhammen kirası 30 lira olan Cağaloğlunda Cezrik''t 1 

mahallesinde Hilaliahmer sokağında Hadımhasanpa,a medreıe\, 
nin 1 numaralı odası 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraya "'rıı, 
mek üzere açık arttırmaya konulmu,, ihale gününde isteklisi bu ıı ~• 6 
madığından arttırma 31 birinciteşrin 935 gününe uzatılmı,tır, 7:j, l. 
names: Levazım Müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girıne~ 1İ,e, d 
yenler 225 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya mektubıle O, 
raber 31 hirinciteşrin 935 per,embe ızünü saat 15 te Daimi Eıı;JSl ' 
mende bulunmalıdır «1.» (6 

,f~4 ı · ~ 

Düşkünler evine lazım olan 18,000 kilo patates pazarlığa k0
"

11
,, t, 

muştur. Bu patateslerin hepsine 1080 lira değer biçilmi,tir. ş~rt:ııt ~ 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek is-U1e ~ 
2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika "~il"' 
liralık muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 11 i1'', • 
teşrin 935 pazartesi günü saat 15 le Daimi Encümende bulı.ıt11431 
lıdır. (6 

d' 
Taksiın Valdeçeşmesi sokağında 113 numaralı ahır sahibini~;.,

resi malum olmadığından harab olan bu ahırın yıkılması için ıbfı~• 
name yerine kaim olmak üzere on be, gün zarfında sahibi ta_rll ,l 
~an yıktırılması ve yıkbrılmadıği takdi_rde Belediyece yiktir11'145' 
ılan olunur «B.» (6 

tıııNW 

Senelik ~~•! 
muhammen Mu"\,ı 

1
1 

kiras· teıt11 

Amavuclköyün"de Lutliye M. Arka S. 4/ll'No.Iı 
dört odalı ev. 
Topkapırla Falmasultan M. AhmedpaJa med • 
resesinin 15 numaralı odası. 

80 e 
tı 

30 l' 

Arnavudköyünde Lutfiye M. Elçi S. 29/67 nu• 
maralt iki kat, dört odalı ev. 45 
F aJihte F erhadağa M. Çinilihamam S. Had • 1~ 
kasımağa mektebi arsasında 2 No.lı baraka. 10 O, ,i 
Yukarıda semti, senelik muhammen kirau ve muvakkat teıt1> 

yazılı olan tnahallerde 936 senesi mayısı sonuna kadar kiraY.ll ~ 
mek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmu,tur. Şartnameleri Levaı1ı110,J 
dürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek istiyenler hizalarınde. ! 9~' 
terilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 11 ikincitefr

1(61J l\ı 
pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende bulunmalıdır. «1.» 

~t 

~ * * ~-ı 
Ke,if Mu"'1' tı . .,, 
bedeli terııl 46 ~, 

Bakırköy 4 ncü meketh tamiri 589,83 4, ti 
Kadıköy 8 inci mekteb tamiri 589,83 e~ti 

Yukarıda keşi{bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan iki ı,ı ~i 
ayrı ayrı tamir ettirilmek üzere açık eksiltmeye konulmu,tıı~İtıri ~l 

evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. Ek51 d' f ~a 
girmek istiyenler 2490 numaralı arttırma ve eksiltme kanunuJJ bıif. '-..: 
zıh vesika ve Nafıa Müdürlüğünden tasdik ettirilmi, ayrıca e,~b! 
vcsikasile beraber h~zalarında gösterilen muvakkat teminatı ııl plı 
veya mektubile 31 birincite,rin 935 pereşmbe günü saat 15 te(6491 

Encümende bulunmalıdır. «1.» 

t Em;~ü~~lde ~at~; ~.~~~n~bu~_,~. !,~ l , 

Türkofisin 
4 

Eksiltme ihalesi 
1 

İkinciteşrine Bıra:kıld!11, 
·ı urkofisce çıkarılacak türkçe ve fransızca ]3ılt 

lerin basılması açık eksiltmiye konulmuşttl ' 
Ekonomi Bakanlığı Türkofis İstanbul .,i 

1 

2 

b..,ıPov I 
Başkan g ,ıc~1 

Türkofis tarafından türkçe ve fransızca ayrı ayrı ol~; e~fı 
on be, ründe bir çıkarılacak bültel},lerin basılması aÇ ~' 
me ile eksiltmeye konulmu,tur. d J.11 / 
Eksiltme 4 ikincite,rin 935 pazartesi günü saat 1 O ~0pl1ıı 1 
rada Y eni,ehirde Ekonomi Bakanlığı binasında i l 
Türkofis Satınalma Komisyonunca yapılacaktır. ıı,ııı1' t~t 

l - Gerek türkçe ve gerekse fransızca bültenlerde kıJ / lt 

kağıd ve kaplık Türkofis tarafından verilecektir. 'fii'~·l 
4 - Kaplarından maada 16 sahifeden ibaret olacak olaJI ,e,1''~. 

1i 
on bet günlük türkçe ve fransızca bültenlerin bebe;;," 11

1 

baskı adedi türkçe için 1,500 ve frannzca 1,500 ° , 
3,000 dir. 14 ffı4 

5 - Mayıs 1936 gayesine kadar olmak üzere 14 türkçe .,e ,ıe ' 1 

sıcza bültenlerin fenni fartname mucibince b~•~lııtll e 
lenmesi bedeli 1,100 lira olarak tahmin edilmıştır. 1'e1Jrı;11 

G - Umumi ve fenni ,artnameler Türkofis Ankara fder ,( 
tanb_µl Şybesinde meccanen verilir. 



ııii 

1) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1-ş 

k,ıny artnamesi mucibince 6,900 lira muhammen bedelli üç aded 
2 :._n kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmu,tur. 

Mtıbc\ Şartname ve krokileri parasız olarak Kaba ta, ta Levazım ve 
3 Yaat ~ubesinden alınacaktır. 

IC,b; Eksiltme 1/11/935 tarihine musadif cuma günü saat 16 da 
4 lfta Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

llyj;~~tekliler % 7,5 muvakkat güvenme parasile kapalı zarfları 
"t\ıı 'Re. •!en saatten bir saat evvel yani saat on be,e kadar Komis -

"1 ıı 1" .. ınaL-h..., ........ 1,.ı...,linde behemehal vermeleri lazımdır. 
(6367} 

1 tt•• 
ıılld;,9l0,65 lira bedeli ketifli Kabata,ta Levazım ambarları ara • 
llıı.ıftu I Yapılacak betonarme geçitler pazarlıkla eksiltmeye konul • 

t. 
2 

- Ek· d, 1( b sıltme 4/11/935 tarihine muıadif pazartesi günü saat 16 
illi"' l ataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım, Satım Ko • 

., 0nund 3 _ t a yapılacaktır. 
de % 

7 
steklilerin ,artnameleri almak için hergün ve pazarlık için 

ll etın İS ?1uvakkat güvenme parasile birlikt.e Komisyona müraca -
e erı. (6480} 

~ ... 
~lıı);~elif e~'adda 31,400 aded nihayet.iz ,eridin kat'i pazarlığı 
lıhter· 5 tarıhine musadif salı günü saat ona talik olunmu,tur. Ta -

,ııf ~ıltk~: Y~ni ~artnameleri almak için hergün ve pazarlık için de mu • 
~ ~ &'livenmf' paralarile birlikte muayyen gÜn ve saatte Kabataf-

\'aııın ve Mubayaat tubesine müracaat etmeleri. (6603} 

l ••• 
ıJII' 
,f-' 6,9oo ~- 1/11/935 günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltmeye konulan 
ti t,dil&t ıra nıuhammen bedelli üç aded kamyonun ,artnamesinde bazı 
ı,e, dif cll Yapıldığından ayni tekilde eksiltme 9 /11 /935 tarihine musa • 

':ı, ~ rtıartesi günü saat 12 ye talik olunmu,tur. 
~ ' -ş 

'jS 11tıden "ar:ınameleri parasız Kaba ta, ta Levazım ve Mubayaat tube-
3 _ erılecektir. 

ltııll t ~alekliler % 7,5 muvakkat güvenme paralarile birlikte kanu • 
lell btıfatı ~airesinde kapalı zarfları yukarıda tayin olunan saat • 
~kb r ıaat evveJine yani saat on bire kadar Komisyon Reisine 

ll~ mukabilinde vermeleri lazımdır. (6723) 

e Diplomalı 
ı,k lektrik Mühendisi aranıyor 
r11~;den nıada lngilizce veya Almanca lisanlannı tamamile bilmek 
Cti11 G ~n İyi teklif seçileceğinden bu isteğe uyğun olan kimse

a ata Posta kutusu 1144 adresine yazma1an rica olunur. 

AÇIK EKSİLTME İLANI 

ı:ı.!dirne İlbaylığından: 
, l ....._ rrıeye konan İf: 
11tl-ıttr~ıt~İıne - Kırklareli yolunun 12 + 468 - 29 +· 457 inci ki • 
e '•l erı arasının esaslı fOSe tamiri. 

k,. ~• .. ~ıe tamirinin tulü 6,900 metro olup grafiklerde tafailatla 
l Jlıd,ı- g, üzere bunun 5470 metresi blokajsız 1430 metrosu blo • 
t'•litı:ı e;~ Yalnız ,oseye aid moloz halinde yol boyunda müteahhide 
/~lıı ılecek olan blokaj ta,larının Süeloğlu ocaklarından çıka • 
1 •c,k :E! naklile yolun tamamlanması müteahhide aiddir. Yaptı • 
~ , 8rni_ratın ketif bedeli 14,402 lira 32 kuru,tur. i ......_ F.ll 1!e aid ,artname ve evrak ,unlardır: 
t ......_ ~kııltme tartnamesi, 
t ....._ f' euk~vele projesi, 
b , C tın_ı tartname, 
l ......_ Nraf1kler, metraj cetveli ve ketit hulasa cetveh, 

ili 'li)erıı &.ha itleri teraiti umumiyesi, 
tııillde er bu tartnameleri ve evrakı Edirne Vilayet Daimi Encü • 

~ a :" t P~raıız alabilirler. 
t \ İliy ksıltrne 4/11/935 tarihinde pazartesi günü saat 15 te Edir-
1 et tn .. . d l k S ......_ tk . cumenın e yapı aca tır. 

~l , tk ı~ltnıe açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
to t,ltıi •ıltrneye girebilmek için müteahhidlerin 1081 lira muvak

~el'llte~~t ~·erınesi, bundan ba,ka a,ağıdaki vesikaları haiz olup 
l1 , l· lazımdır: 

t11 • ......_ ı ;caret Odasına kayidli olduğuna dair vesika. 
~-'•e Qİ I ekliler yapmıt oldukları i,lere aid vesikaları gösterereK 

itdı. llnek İçin Edirne Nafıa Müdürlüğünden alacakları ehlivet 
(6608) 

, ~~kara Ilbaylığından: 
•rrııı: ·r . 

're.b çı lçılerine dağıtılmak üzere satın alınacak 168 tane sap 
~, tkın::•? 4/11/935 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla 
3 "1-ab l 11 Yapılacaktır. 

ş,ttrıa arın tutarı tanesi 73 liradan 12264 liradır. 
1 ....._ tiileb~~e Ve nürnunesi Ankara Tarım Direktörlüğünde gö • 

lıt ır. 
ekı·ı . t. ı erın • 

~ll,\lsi M arabaların % 7,5 tutarı olan banka mektubu veya 
"e tekt'f uhasebe Direktörlüğü veznesine yatırılmı, makbu7.U 
llbaYlık D rn;k~ublarile birlikte eksiltme gÜnÜ saat on dörtte 

aırnı Encümenine vermeleri. «3077» (6566) 
il .. 

11\~~t!aj!eş E y AR AM AK i çi N - -
:,~~ • 'I \y Pe"leınbe günleri aaat 15 ten 17 ve 17 • 19 iki sınıf açıl. 
'l\d 'tlo...._.., :tvnnda ticari heıab, uıulü defteTi, baıita, müzaafa, 

\>ı ~:tı t~e~ı Anıer-ıkan uıulü ve bankacılık tedris olunur. Son imti · 
", 'l'i l'tlo}'1\ak ~r~ ınuhuebeci eehadetnameıi verilir. Programı almak 

~ ... et de.., ıçın Alemdar Park caddesinde No. 23 Amerikan lisan 
•aneıine müracaat. Hususi derı te kabul olunur. 

ı1~'-~b~ı ~ N iz C i LE RE i LAN 
h l(.tıaı l(ıtt~u;nız Ticareti MUdUrlUfiUnden : ~i:11> hilda'nın d 0..A FENERi " Marmara Denizi ,, 

liı~it~l". tlç 8 °~ tarafında yeniden inşa edilen ve asetile"le 
l(ırı 935 lln~yede bir beyaz ışık gösterecek olan tener 29 
lrıkterjgunu akşamından itibaren yakılacaktır. 

: Beyaz ışığın müddeti 0,3 saniye 
H usulun müddeti 2, 1 ,, 

"•tiytti D~vrenin tekmil mnddeti 3 saniye 
A COif afiai : 
~t . 

l fllllali 
't \l)" 
ı:-,11 fırkt 
.\ 'tın d 

t:ı~ h enizden 

o , " 
~ 40,54,33 ş. 

~ 29,03,24 Ş. G 
yüksekli y i : 9 metre 

CUl\lHURİYE'I 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 8075 lira olan 25 ton kalın benzin kapalı 
zarfla eksiltmeye konmu,tur. Eksiltme 26 Birincite,rin 935 cumar • 
tesi günü saat 11 de Kasımpa,adaki Komisyon binasında yapıla • 
caktır. isteklilerin 605 lira 63 kuru,tan ibaret olan muvak.İıı:at temi • 
natile kanuni belge ve teklif mektublarını münakasa saatinden bn· 

saat evvel Komisyon ba,kanlığına vermeleri lazımdır. Şartnamesi 
hergün Komisyonda görülebilir ve alınabilir. (6288) 

Kemalpaşa Belediye Başkanlığından: 
Kemalpafa Belediyesince mubayaa edilecek 2000 lira bedeli tah

minli motopomp ve 300 metro hortum 15/10/935 tarihinden itiba -
ren 21 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesaiki 
hamil ve tahmin bedeline nazaran 150 lira teminatı muvakkate ak• 
çesini yatırmı, olmaları lazımdır. 

ihale 4/11/935 pazartesi günü saat 17 de Kemalpasa Belediye • 
sinde mütefekkil Komisyon huzurunda yaoılacaktır. Fenni ve hu • 
susi şartname bili bedel verileceğinden talihler ,artnameyi Kemal
pafa Beledivesinden istivebilirler. (6471) 

Dev et L emiryolları ve limanları ışletme Umum ldaresı ılanlar 

A,ağıda miktar, isim ve vasıfları yazılı «5» grup malzeme ve ef
yadan her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere hizalarında yazılı la • 

rih ve günlerde Haydarpa,ada gar binası dahilindeki Biriııci İtletme 
Komisyonu tarafından satın alınacaktır. 

İsteklilerin malzeme hizalarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü maddesi .nu• 
cibiııce işe girmeye maanii kanuni bulunmadığına dair beyanname 
vermeleri lazımdır. 

Bu ife aid ,artnameler Haydarpaşada Birinci t,Ietme Komisyonu 
tarafından paraıız olarak verilmektedir. 
1 - 4000 kg. karfiça çivisi, muhammen bedeli 672 lira ve muvak

kat teminatı 50 lira 40 kuruş olup 31/10/935 p~r,embe günü 
saat 10 da. 

2 - 150 M. demir gaz borusu, 750 M. galvanize gaz borusu 1 ve 1 ½ 
pus, muhammen bedeli 639 lira ve muvakkat teminatı 47 lira 
95 kurut olup 31/10/935 per,embe günü saat 10 da. 

3 - 6 aded oksijen aleti tam, 10 aded ,alümo kaynak ,için ( Ham
laç) 8 boru ve memesile beraber, 5 aded kesme ,alümosu 75 
m/m kadar saç ve 150 m/m kadar yuvarlak ve dört köşe de· 
mir, kesmek için bir ısıtma, bir kesme memesi ve tam iki bat• 
lığı havi, 10 adea ayni fey 60 m/m den fazla saç ve 100 m/m 
den 350 m/m ye kadar yuvarlak ve dört köte demir kesmek 
için, muhammen bedeli 2050 lira ve muvakkat teminatı 153 
lira 75 kurut olup 31/10/935 perşembe günü saat 10 da. 

4 30 M. bağlık bakır çekme boru, 35 kg. pirinç tel ,erit, mu • 
hammen bedeli 642 lira ve muvakkat teminatı 48 lira 15 ku • 
tuf olup 31/10/935 perşembe günü saat 10 da. 

1 5- 30 aded bahçe çapası küçük, 150 aded bahçe çapası büyük, 
112 aded bel, muhammen bedeli 194 lira 70 kurut ve muvak • 
kat teminatı 14 lira 60 kurut olup 31/10/935 pertembe günü 

d '6438) ıaat 10 a. 

J3ostancı istasyonundaki büfe üç sene m~ddetle ~6!1U/~35_ ~u : 
martesi günü saat onda Haydarpa,ada gar bınası d_ahılınde~ı Bınn_cı 
t,letme Komisyonu tarafından pazarlık ıuretile kır~ya verıle~ektır. 
Aylık muhammen kira bedeli 5 lira ve muvakkat tem.matı!!½ lır~dır. 

isteklilerin muvakkat teminatlarile kanunun tayın ettıgı vesıka • 
ları ve kanunun dörciiıncu maddesi mucibince i,e girmeğe manii ka
nuni bulunmadığına dair beyanname ile pazarlık günü saatine kadar 
Komisyona müracaatleri lazımdır. . • . . 

Bu ise aid ,ıartnameler Haydarpa,ada Bırıncı ltletme Komısyonu 
tarafından parasız olarak verilmektedir. (6704) 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Hava ~üsteşarlığı tn,aat Şubesi için bir mühendise ihtiyaç vardır. 

Ocret bidayeter 126 liradır. istekli olanlar n~fus tezkeresi, hal t~r • 
cümesi ve diploma tasdikli suretlerile bonservıs, sı~hat rapo~ v~. ıı • 
tihdamına mani bir hali olmadığı hakkında Emnıyet Md. husnuhal 
mazbatalarile Hava Müste,arlığına müracaat etmeleri, talih fazla 
buh.:nduğu takdirde müsabaka imtihanı yapılacağı. «377» (6578) 

• .. 

Güzelliği Ayna Yaratmaz! 
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Dünyanın en tanınnıış 
kremi olan 

KREM 
PERTEV 
yaratır! 

Adapazarı - Hendek 
açıklığıncla yedi 

yolunda 4 .. 5 - 6 metro 
aded köprü inşaatının 

kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan «Kocaeli Vilayetinde Adapazarı - Hen

dek yolunda betonarme yedi aded köprü» intaatıdır. ln,aatın ketif 
bedeli on bin sekiz yüz otuz sekiz liradır. 

2 - Bu i,e aid şartnameler ve evrak tunlardır: 
A - Eksiltme tartnamesi, 
B Mukavele projesi, 
C Nafıa işleri ,eraiti umumlyeıı, 
D T esviyei türabiye, fose ve kargir İnfaata dair fenni ,artname, 
E Hususi ,artname, 
F - Keşif hulasası, 

G - Proje. 
lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 90 kuru, bedeli mukabilinde 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 13/11/935 çar,amba günü saat 14 te lzmitte Nafıa 

dairesinde yapılacaktır. 
4 - Kapah zarf usulile yapılacak bu eksiltmeye girebilmek için 

isteklinin sekiz yüz on üç lira muvakkat teminat vermesi bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır: 

1 - Ticaret Odasına kayidli bulunduğuna dair vesika, 
2 - isteklinin laakal on be, bin liralık bu gibi köprü intaatı ve

ya esaslı aksamı betonarme bina inşaatını yapmıt bulunduğu vesa• 
ikle isbat etmesi ve yahud bu gibi inşaatı yapmıt bir fen memurilo 
noterden musaddak teşriki mesai edeceğini bildiren taahhüd senedi. 

f.u vesaiki ihaleden üç gün evvel Nafıa Müdürlüğüne ibraz etme
si lazım~ır. 

5 - Teklif m~ktubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Kocaeli Nafıa Müdiirlüğüne getirilerek Ek • 
siltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderı!ecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dı, zarfın mühür mumile iyice kapatıl • 
mış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(6607) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan: 
Elektro. M kanik laboratuarı için 100 beygir kuvvetinde bir ad~d 

turbo - elektrik kapalı zarfla alınacaktır. Tahmini fiat 9600 lira ve 
pey akr.esi 720 liradır Zarflar 7 /11 /935 saat 15 te açılacağınd~n is • 
teklilerin saat 14 e kadar arttırma ve eksiltme kanununun 2 ncı ve 3 

üncü maddelerinde yazılı vesaikle belli gün ve saate kadar Komis · 
yon Reisliğine ve şartnamesini görmek için de hergün Gümü,suyun • 
da mekteb dahilindeki Komisyona müracaatleri. (5838) 

-Kütahya -Vilayetinden: 
l - Vilayet Nafıa idaresi için 4,000 kilo mazut, 2,510 kilo ben• 

zin, 1,532 vagom, 500 ince valvalin, 117 gre•. 100 üstÜı>Ü, 40 arab 

sabunu, 1 O kutu fitil mubayaa edilecektir. 
2 - Muhammen bedelleri 2,300 liradır. 
3 - Şartnamesi lstanbul Nafıa Müdürlüğüne gönderilmittir. O-

raya ınüracaatle görülebilir. . • .. 
4 _ Jhale 8/11/935 cuma günü saat 15 te Kütahya Daımı Encu • 

meninde vapılacaktır. isteği olanların mezkur günde Vilayet Daimi 

E .. : .. ti · ( 6606) 
ncume:nıne muracaa erı. 

Oaküdarda İhsaniyede Çıt sokağında 
13 numaralı hanede oturmakta iken 
halen ikametgahı bulunamıyan ölü 
Ülfetin terekesine izafeten yeıine 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
Cinsi ve hissesi Hiııeye gön 

muhammen K. varisi Halid oğlu Ahmede. 
İstanbul 2 nci icra memW"luğun -

dan: 
Tarköprü Noterliğinden yapılan 

13/11/340 tarihli ve 660/933 numa
ralı ıenedle murisiniz Ülfetin Ke,an 
Ceza bakimi Bay Ali Rıza karısı ve 
Mehmed kırı Bayan Virdinaza borcu 
bulunan 30 madeni altının Türk pa • 
raıile tutan olan 282 liranın takib ta
lebinden itibaren maafaiz ve ücreti 
vekalet ve masarifi icraiye murisinize 
izafeten ıizden tahsiline dair daire · 
mizin 935/2110 numaralı dosyasile 
yaptıjt takib üzerine namınıza ıön • 
derilen ödeme emTile ıened ıu -
reti oturduğunuz yerin bulunamama. 
sın; mebni tebliğ edilemediğinden ila
nen tebliiine karar verilmi,tir. Tarihi 
ilandan itibaren nihayet bir ay içinde 
935/2110 numarasile daireye ıelerek 
borcun tamamını veya bir kumını 
ve yahut alacaklının takib icraıı hak
kında biT itirazınız varsa istida ile ve
ya eifahen bildirmeniz ve bildinnedi
ğiniz takdirde gene bu müddet için • 
de 74 üncü madde mucibince mal be· 
yanında bulunmanız lazımdır. Be -
yanda bulunmazsanız hapisle tazyik 
olunacaimıız ve hakikate muhalif be
yanda bulunduğunuz takdirde hapisle 
cezalandırılacağınız, boe-cu ödemez 
veya itiraz etmezseniz hakkınızda 
cebri icraya devam olunacağı maliı • 
munuz olmak ve olbabdaki ödeme em. 

r · · kamı im olmak ü-

Sokağı Semti ve mahallesi 

Amavudköy 

Ayvansaray Atik 
Mustafa paşa 

Dere 

Emlak No. 

E 25 27 

"· 41 

Ahşab hanenin 
9.3, hisse,i 
Dükkan ve hane 

130 T.L Açık 
arttırmı 

"r l'şilköy 

Kuzguncuk 

Yeniköy 

Beyoğlu 
Kurtuluş 

Bakırköv 
Zeytinlik 
Ortaköy 

Üsküdar 
Kefçedede 
Kadıköv 
Caferağa 
Arnavudki.iy 

Fener Caıer 
Subası 

Bostan 

Yeşil 
Ya ı 
E Kaıab 
)'. Tenekeci 
,e Koncina 
~. Su hazinesi 
Y. Define 
E Nalband 
Y. Marsık 

Yakut 

İkinci ve 
üçüncü Orta 
ve Bayır 
Tootaşı 

cad 
E. Duvardibi 
)'. ~ urado~lu 
Balaşı 

Mekteb 

E 39 
Y . 37 
10 100 

E. 6 
Ada 38 
harita 47 
8 

E. 6 
Y. 6Q 
Mahallen 67 
14-16 

E. 13 ila 19 
ı ila 9 
2 ili 10 
E. 121 
Y. 125 
E 52 Mü. 
Y. 21 
E. <J Y. 22 
Mahallen 36 
E. 'L4 Y. 
Mahal en 23 

Ah~ab hanenin 
29-64 hissesi 
63 metre arıa 

58 metre arsa 

28 metre arsa 

Ahşab hane 

2113,50 metre arsa 

Kirgir dükkin 

Bahçeli ahıab hane 

Bahçeli ah~ab hane 

Aaşab hane 

450 

90 

ıco 

60 

28 

2000 

845 

550 

2500 

500 

326 

50 Erenköv Çatakeşme t:.. 15 m11. 83,50 metre arıa 
Boıtancı harita b9 650 

Söğütlü E 5 Ustünde odası olan kar· ~~~:::..,a çeşme "t. 72 gır düklıinın. lh- h •· 450 6 K b E. 16 Bahçeli kirğır ane-
27 57 liey<!ğlu. asa y 18 nin 9-32 hiıseıi 

Yenışehır ~ • k ll - • üddetle ,atışa çıkarılmıştır. ihaleleri 8-11-935 
Yukarıda evıa .. ya7111 gayrımcn u er on gun m • _ . •

1 
d' 

ıadfif eden Cuma günü snat on d8rttedir. Sstıs münhasıran !lBYrımubadı\ bonoıı e ır. 
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BASURA ÇARE HE O EN SA Yüksek Mühendis Mektebi ArttırJJl8 
Ameliyatsız memeleri kurutur, mahveder, kanı ve a~nyı derhal keser. Eütün dünyada şöhret bulmuş bir ilicdU'. ve Eksiltme Komisyonundan: 

'11' 
ZAYİ İRSALİYE 

Lafontain acen.tas1na mensub Man
curiya (4) No. aeferile 6/8/930 ta -
rihli 813 No. h manifesto ile (45) po
liçe altında namıma gelen O. M. mar
ka 22 No. lı pamuk mensucat ıandığı
na aid 2/29 No. lı 5/8/931 tarihli İs
tanbul ithalat gümrüjline aid ir&aliye 
pusulas1nı zayi ettmı. Yenisini çıka • 
racağ:ımdan eskisinin hükmü olmadı
ğ'ım ilan ederim. 

Dandria 

Spor kuiüblere, Liselere, 
Kurumlara aid 

ROZETLER ·•·~ 
hf' r nev, ~ 

resimli kat~- ~ 
loğ ve proıe- ~ 
ler meccanen 
gönderilir. ls
tau bul Pos
tane cadesi 
Büyük K•nacı- · 
van Han No.15 pos ta kutusu No 30 

Ceyhan Şarbaylığından: 
Hayvan,a çekilir, el ile işler, hava tulumbası vasıtasile lağımları 

temizler 750 lira muhammen bedelli bir aded lağım temizleme ma -
kinesi bir te,rinisani 9'35 salı günü saat on bette pazarlıkla kat'i ola
rak satın almac,ktır. Satıcıların o güne kadar bizzat veya mektubla 
müracaat ederek ,artnamemizi istemeleri, satı,ın şartlarını bildir .. 
meleri ve kataloklannı yollamaları ve yüzde yedi buçuk pey akçe -
lerile birlikte mezkur tarihte Ceyhan Belediye salonunda hazır bu • 
lunmaları ilan olunur. (6716) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan:· 

Taahhüdünü ifa etmiyen müteahhid nam ve hesabına açık eksilt
me ile «20» aded masa ve dolab alınacaktır. Tahmini fiati 700 ve 
teminatı da 52,5 liradır. Eksiltme 1/11/935 saat 14 tedir. 

Şartnamesini görmek için hergün, eksiltmeve girmek için belli gün 
ve saatte Komisyona müracaatleri. (6434) 

TANELil( KUTULAR/ 7,.s KURU. A HER ECZANE/JE BULU/VUR 

ke~~~:du~/ııliye 3 
üncü hukuk mah- ıv enisehir Belediye Reislig\J inden: 

Reyna - Karmona tarafmdan ko • ' 
cası Yoda aleyhine açılan botanma 1 - Yenişehir lnceköprü mevkiinde ekilen pirinclerden Bele • 
davasından dolayı tayin olunan 23/ diye hissesine isabet eden tahminen 30,000 kilo kırmızı ve 10,000 
10/935 çarşamba günü yevmi mu _ kilo kadar da kara kılçık ve kasım beyazı çeltikleri 17 /10/935 gü • 
hakemede baZ?ır bulunmadığından nünden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. Be • 
hakkında gLyab karan itt~hazile teb- deli müzayede haddi layık görüldüğü takdirde 31/10/935 per,embe 
liğine karar verilmiştir. günü saat 16 da Belediye dairesinde Encümen huzurunda ihalesi ya-

Mumaileyh Yoda 29/11/935 saat pılacaktır. 
13,30 da gelmediği veya bir vekil gön- 2 - Müzayedeye iştirak edebilmek için muhammen kıYD\eti Ü• 

dennediii takdirde muhakeme gıya- zerinden % 7,50 muvakkat teminat akçesi veya banka mektubu ve• 
hında devam olu:gAcağı tebliğ yerine recek, ihaleyi müteakıb bu miktar iki misle iblağ edilecektir. 
geçmek üzere ilan olunur. ( 15870) 

ı 

2 
3-
4-
5-

3 - ihaleden itibaren 15 gün zarfında mezkur çeltiklerin kaldı • 
rılması meşruttur. Bu müddet zarfında kaldırılmadığı takdirde de
poların icarı müsteriye aid olduğu gibi verdiği depozito da Belediveı 
namma irad kaydolunacaktır. 

4 -T ellaliye, tahmiliye ve çuvallara vazı ve sair bilumum mas • 
raf mfüteriye aiddir. 

5 - Depolardan tesellüm edildiği anda ve tahmil edilmezden ev· 
vel çeltiğin tutarını tamamen verecektir. (6610) 

istiklil Lisesi Direktörlüğünden : 
Orta ve lise lmıımlarmm bütün sınıflarında nthari talebe için yer ka,maruıştır. Ancak ilk 
kısmına leyli ve nehari talebe aJınabilir. 
Diğer sınıflarda yalnız leyli talebe kaydedilebilir. 
Pazardan başka hergün 9 dan 17 ye kadar mektebe baş vurulabilir. 
Henüz kaydını yeniletmiyen eski talebenin yerine yeni talebe alınmıştı... 
IsteyenJere kayıd şartlarını bildiren oğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

---• Şehzadebaşı Polis karakolu karşısında. Telefon: 22534 mJ11111 .......... .ı 

Bu Pazartesi 
günü bir 

YEDiGUN 
alınız. 

Şimdiye kadar Türkiyede 
bu kadar nefis, bu kadar 
güzel, bu katlar do~gun 
bir mecmua çıkmamıştır. 

36 sahifelik 
YEDiGUN 
Herkesi hayre• 
te düşürecektir. -----Pazartesi günü bir 

YEDiOUN 
alınız. 

• 
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KırkaQaç Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Kırkağaç Tütün inhisar tda • 

resi eski satış memuru 2019 
Muharrem Sezai. 
Davacı Kırkağaç inhisarlar ida

resine izafetle memuru Ali Rıza 
tarafından aleyhinize açılan pe
şin aldığınız 930 senesi mayıs 

maaşınızdan ez gayri tesviye ba
kiye kalan 1062 kuruş alacak dl\
vasından dolayı tayin olunan 6/ 
11/935 tarihine raslıyan çar • 
şamba günü saat onda Kırkağaç 
Sulh H,•lruk Mahkemesine gel -
meniz Davetive makamına kaim 
olmak üzere ilanen tehli<? olu -
nur. (6724) 

Salı.f'b t,e Ba:,muharrtr, Yunus Nadi 

tJmumt neşrt1Jat, idare eden Yaz, işlen ' 

M1ld1lr1l: HUımet Münil 

Dıfatbaacılık ve Neşr11ıat Türk Anontm 

~ırıcetı • lııtantnu 

Taahhüdünü ifa etmiyen müteahhid nam ve hesabına açık e~:i~ 
me suretile 140 ton maden kömürü alınacaktır. Beher tonun ta /93' 
fiati 19 lira ve teminatı 199 lira 50 kuru,tur. Eksiltmesi 25/l~l'l"'I 
saat 14 tedir. Şartnamesini görmek için hergün ve eksiltme~ 
için de belli günde Komisyona müracaatleri. ( 

Niçin Dalına! RADYO LI N I i Tercih EtJII~ 

--=~ 
!!:.~ 
=-= 

Lazım Geldiğini Düşündünüz mü? 
Ç"nk"'• u u. • 
1 - Formülü ha,ka hiçbir d1! 

macununun formülü ile kıyas ed; 
lemiyecek olan R A D Y O L I t 
fırçanın giremediği yerlerr: kad~ 
girerek di~leri temizler. , . 

2 - RADYOLtN disleri terrıı:t , • ıı• 
(emekle beraber mina tabakası e ' 
da tahrib etmeden beyazlatır f 

parlatır. . 
3 - RADYOLtN di~lerin rııe~t 

rindeki lekeleri çıkarır kefe 
t ,ıl 

tabakaları 
. . b~. 

erıtır, lr 
tün nıikr0o0 
ları % 1 

öldürür, 
4-RA~ 

YOLU'~ Jı~I . ıı 
etler•, 
kuvvetleJlof 
dirir b · , eV 
bir le:t:t ~ 

)(ıl' ve k0 •• 
'{''' 

olduğu ~"' 
- seve 6

, 

Bugünden itibaren 1 kuJlaıı•1' 
1~ 

-~ 
K u 11 an m o ğ a baş I a Y1/ - - , ___ ___..,, , 

Sındırgı Belediye Reisli_ğind~' 
Sındırgı suyı. için muktazi 7 santim kutrunda 14110 kilo sı~t/ 

830 metro pik döküm font boru ile 683 kilo sıkletinde 21 ade rl 
toz, tahliye tevkif muslukları ve rapt aksamı ve üç ağızlı rapt ~Jf 
1702 lira bedeli keşifle 2 teşrinievvel 935 tarihinde 20 gün ı,ıll l~ 
eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme müddeti 45 güne iblağ ,ıe ıe# 
935 cuma günü saat 16 da ihale o~unmak üzere 25 gün dalış / 
ve şartnamede yazılı teslim müddeti de 30 güne çıkarıldı. ':eJL 
envaı yazılı teminat ve vesaik alınacak ve açık eksiltme se .,. 
mizde yapılacak ve proje örnekleri Belediyemizden verilece1't(~ 

. ' • :,., .. • • 1; ~."•• . • • .' • 

NORD-DOYÇ~ 
SİGORTA ŞİRKETİ HAMBuRG 

YANGIN.NAKLiYJ\1 
~I 

MüdU~ilgü F. Ş İ N OL [ R ve Şşi. ıstıııılı 
TELEFON: 21014 ' . i 1 

En elverişli şartlar. Zararların süratle tes"'10~ 
İstanbul ve taşra için acentalar aranına1'tı , 

T ürkofisin Eksiltme ihııt# 
4 İkincitesrine Bırakıldı 

tKonomi , Bakanlığı' Türk ofis İstaııbııl 1,~ 1 

ı ., ıJ1" t h 
Başkan ıg' ~it' ~ 

1 - Türkofis tarafından neşredilecek olan Türkiye ,-dre' ~,' ) 
nın tab'ı kapalı zarf usulile münakasaya konnıuft;r~ fo ~ 

2 - · 600 - 700 sayfa kadar tutacak olan bu kitabın be e ,' t 
mn muhammen bedeli «160» yüz altını, liradır. ı,ıi e b 

3 - ihale 4 ikincite~rin 935 tarihinde Ankarada Ek0 l'l
0 

1ıe 1. 
lığı binasında Türkofis dairesinde yapılacaktır, e 5ııt~,~ ı, 

'1 - Talib olanJarın umumi ,artname ve hususi ,artnarrıbtlı 1iljlil ~ 
almak üzere Ankara Türkofis Merkezine ve lstan efl ~e';li " 
~ubesine müracaatleri lazımdır. Bu evrak nıeccaO at teı1',i ~ 

5 - Talib olanların «450» dört yüz elli liralık muv~tJl,_dd~, ~ 
kanunun tayin ettiği evrakı ve kanunun dördüne~ tJll d"'o 
cibjnce İşe girmeğe kanuni manileri bulunnıadıgı si ,~1, 
yanname ve tekliflerin 4 ikinciteşrin 935 pazartd.!t•> 
14 e kadar Komisyon Reisliğine vermc;leri lazıJJl~ 
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