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Suikast işirı zı devletlerin 

"' J)armagı m var? 2 nci sagıf amızda 
okuyunuz 

...... 

Miithiş ç~rpışmada 
Italyanlar çekildi 

ltalyan kıt' aları yanlışlıkla 
Ingiliz somalisine girmişler 

..,. . (Yamı 5 inci sayfamızda) 

Bugünkü Habeş imparatoru tahtını 
Lavrense borçlu imiş! 

lf' ~i ay önce Habeş imparatoru ile 
lıoru:ıtiiğijnij söyliyen lngiliz papazı 
"D ~· Mc Cclland Londrada çıkan 
l'tt ~ıly Sketch,, gazete ine yazdığı bir 
~ alede şun lan anlatıyor: 

tı lJteşhur l..rivrens Habeş işlerine l•a
t:::ıamış olsaydı, şimdiki imparato • 
het· Habeş tahtına çıkması çok şiip • 
hın' olurdu. Bugünkü Habeş haneda -
te:: Cl&ıl kurucusu Lciıırcnstir. Lciv • 
baı 1926 yılında llabe~istnna ayak 
llj 

1~. O z~~ıruıki Habeş imparatoru 
ki Al Cf8ll ıdı. Bu zat, şarki Afrilı:ada-
11e11 '1tan müstcmlckclel'indc bulunan 

eraı (l 
k·rı \ ,,,ettoıc l'orbck) Habe§ aı • "' Crı .. . 
llord flondcrıyor ı·c orıa her tiirW 

llllda bulun1111orc!11. 
1Jô.ıırcn · • ta lı.· sın ılk l'fr::ifesi hu ııardımla 

tı f)~~şı Yelmek ı·c onları durdurmak· . ıy 

l/ah,,. l~rl l~raftan imparator /,ij J'mm 
' ,, ı crı h. . . 

'Jtiis/" rrıstı ıumlrldan rrkanp 
ll!1ı~nlı • . • • "-. I f/<t .<;o/mml.: ıçm çalışıyor • 
lnfJaratorı ·n ' · ı· . .. ı-' ·<'1" l"I, nuıı.; u111a11 

Kamutayın ikinci 
devres; 

Ulu önderimızin vereceği 
diyev sabırsızlıkla 

bekleniyor 
Ankara, 24 <özel, telgrafla) - Ka. 

mutay yarınki (bugünkü) toplantı • 

srnda, birinci teşrinin birinde toplan· 

mak üzere taül karan verecektir. 

Kamutayın ikinci denesinin açıl • 
ma!l=J mUnasebctile Atatürk'ün iç ,-e 

dıt durumumuz hakkında nreceği ö. 
nemli direy sabırsı:ıhkla beklenmek-

tedir. 

Öniimü7.de.ki perşembe parti gru • 
pu toplanarak grup idare heyeti aı.a· 

sile K;tmutay dh'an haren azasını ıw 

16 Milyon 
188,787 kişiyiz 

Ankara, ~1 (A.A.) - RESl\11 1'1':: BLIG: istatistik Genel Dtrek· 
törlüğünden: 

20 ilkte~rin 193S tarihinde yapılan genel nüfus ~ayımının, telya.zı· 
larile alınan muYakkat neticelerine göre, Türkiye nüfusunun: 

Erkek: 7.974.92:> 
Kadın: 8.213.842 
YekOn: 16.188.767 

~ olduğu anlaşılmıştır. 1927 nüfus sayımrnda 13.64 .270 nüfus tesbft 
§ edildiğine göre TUrkiyenin nüfusu sekiz sene zarfında 2.~0.149 irişi 
~ olmak üzere binde 186 nisbetinde artmıştır. Eu nı tış Yasa ti olarak sc· 

Ermeni 
içten· 

yurtdaşların 
gösterileri 

Galata kilis'esinde dün kurbanlar ' . . 
kesildi Türkçe dualar e.dildi 

Cumur Başkanı. 
mua uzanmak is· 
tiyen hain elleri 
tel'in etmek ve 
Atatürk'ün sağ · 
lığını dilemek i · 
çin şehrimizdeki 
Türk ermeniler 
dün Galatada Er. 
meni kilesesinde 
toplanmışlar, bü • 
yük kalabalık ö • 
nünde kilise kapı · 

sında kurbanlar · 
kesilmiş ve içeride 
patrik kaymaka • 
mı tarafından 

türkçe bir söylev 
"'erilerek türkçe 
dua yapılmııztır. Patrik kaymakamı Bay l.Iabyan düa ediyor 

Dün sabah saat 
onda başlıyan bu 
törene Ermeni )>at 

rik kaymakamı D. 
Arslanyan başkan 
lık ediyordu. 

BAY ASRLAN· 
J'ANIN soı·. 

LEVl 
Bay Ars1anyan 

koyunların kilise 
kapısında kesilme. 
.c;inden sonra fçe • 
ride türkçe ola • 
rak şunu söyle · 
mfştir: 

., Aziz yurtdaş • 
lar! 
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ltalya - Habeş savaşı 

Rüştü Arasın Belgrad gazetelerine beyanatı 
Askeri Durum 
lluharebe cephelerinde durgunluk devam ediyor. YalttaJ 

Habq hatlarına oe gerilerine doğru hava keşifleri J•apıln:ak • 
ıatlar. ~ 

... ---~ ,_.., .... ,_,.., ~-2.-. ~ ,_, ,_ - ~ - .-. ,_, ~ -

Balkan Antantı Eritı e cephesi 

Avrupanın nizam ve itidal 
~imalde Eriır• cephuinde lıalyanlar Habq hududunu bi • 

rincitqrinin llk günü ı~mifler, bir halta isinde Adigrat, Adır 
ua, Akaum hattını tııımu,lardır. Yirmi gündür bu hattan Jahtı 
cenuba büyük lıııowtlmyle laeniU ilerlamemlflertlir. Har~ka • 
tın bu ağırlığı geri hizmetinin tan%imindeki güçlükten ileri gel
mekteclir. ltalyanların Eritre cephesinde tuttukları bu hat, Ha · 
bq .ınınndan ClfGğı yakarı 35 kilometre isnitledir. ltalyanlll • 
rın ilk ileri hareketinden bir cıy aoma ılıincitqrin l,cqlmıtHl• 
tekrar ileri hareketine geçmel nini beklemek lawndır. Bazı gr 
ciktirici ••hepler ele ~ıkabilir. ltalyan erJtôniharbiye reift Ma -
rqal BaJoglio'nun ve müstemlekeler müsteşarının ~u cepheJ• 
bulunmalan ve orduyu talti~ etmeleri ele yakında. bu mıntakadO 
tekrar mühim hareltdla •.eçileccğini göatniyor. 

elemanı olduğunu isbat etti 
Belgrad, 24, (A.A.) - Cenev • 

reden Ankaraya dönmekte olan 
Türkiye dı§ bakanı Tevfik Rütdü 
Ara.. bu ıabah saat 7,30 da Bel -
graddan geçmiıtir. lıtu7onda Bat 
bakan ve dıt bakanı B. Stoyadi • 
noviç ile dıt bakan muavini, Pro
tokol tefi ve bakanm özel kalem 
direktörü, Türkiye orta elçiıi ve 

1 

elçilik ileri gelenleri ve gazeteci
ler tarafından ıelimlanmııtu. 

B. Stoyadinoviç ile Tevfik Rüt • 
dü Arat ve Türkiyenin Belgrad o,r 
ta elçui garın ıalonuna ıiderek 
onbet dakika ıörütmiitJerdir. Bu 
konuımadan aonra T enik Rüıdü 
Aras aazetecileri kabul eduek be
yanatta bulunmuı ve ıetirdiği ha.
berlerin iyi olduğunu çünkü Bal • 
ikan antantmın bir defa daha ken 

iT ALYA 
T ,..rblustan bir fırka 

a6kerini çekil}or 
C~nevre, 24, (Kurun) - On se

kizler ve elliler komitesi 31 ilktet. 
rinde toplan:ıcaktır. 
TRABLUSDAKt BiR lTAL YAN 

FIRKASININ ÇEKiLMESi 
Roma, 24, (Kunuı) -Trablua

taki kuvvetlerden bir fırkanın ge
ri çekilmesi yolundaki ltalyan ka
rarı lngiliz noktainazan kar§ısm
da Trablus hükfunetinin beslemek 
te olduğu uzlaıma duygusunun bir 
delili olarak ıaydıyor. 

· lsı:içre federal istatistik bürosu dl· 
rektiJrü, arswluıal latati&tik enatitü -
sa tlycsi Dr. C. Brusclıweiler, Ba§ba • 
aknlık istatistik genel direktörlük mu· 
aı:ini Sablt AylaJt. 

Ankara, 24 (Kurun) - Nüfwıu 25 
binden fazla olan şehirlerin sayım ne. 
ticelerini ve ilk yapılan ıenel sayım a· 
ruındald nfsbeti bildiriyorum. 

(Birinci rakam 19Z1 yılında, ikinci 
rakam son yapılan sayımın l\eticeleri 
ı.ı~.) 

Istanbul: 690,857, 740,T51t 
hmlrı 153,924, '70,410. 
Ankara: 74,0ö3, 123,314.. 
Seykan: 72,577, 76,306. 
Bursa: 61,690, 72,026. 
Konya: 47,596, 50,892. 
Eskişehir: 32,341, 47,080. 
Kayseri: 39,134, 4§,467. 
Edirne: 84,528, 36,000. 
Sivu: .28,493, 35,.207. 
DJyarbekir: 30,709, 84,87L 
Sam.sun : 30,372, 32,839. 
Erzurum: 31,457, 32,125. 
Danlsa: 28,684, 30,747. 
Malatya: 20,737, 27 t233. 
Kırşehir: 21,171, 26,919. 
Balıkesir: 25,870, 26A30. 
VIJAyetlerin kadın Ye erkek ftfbari· 

le nlsbetlerl şudurz f • r 
Afyonkarahlsar 1!55,131 kadm, 144 

ibfn 483 erkek. Amasya 66,222 kadın, 62 
bin 270 erkek. Antayla 184,847 kadın, 
125,862 erkek. Aydın 134,847 kadın, 125 
bin 862 erkek. Balık:Mfr 250,251 kadın, 
~130 erkek. Blledk 6',352 kadın, 
81)05 erkek. Bolu 132,997 kadm, 11' 
bin 175 erkek. Burdur 48,556 kadın, 
IT,310 erkek. Buna 225,291 kadm, 216 
Mn 882 erkek. Çanakkale 115,00: ka • 
m, 109,207 erkek. Çankın 95,994 ka • 
C!m, 81,8'72 mek. Conıh 149,292 ka • 
4tm, 121.,29.J erkek. el'.>nfzlf 144,~M ka· 
tlm, 140,l'r.l erkek. Diyarbddr 107,747 
bdm. ım.ı.ı• met. 

di ehemmiyetini ve Avrupada bir ve anlaşmak istediğimiz komşu bir 
nizam ve itidal elemanı olduğunu memlekete karşı ekonomik zecri, 
is.bat etmit bulunduğunu ıöylemiı ~dbirler tatbiki bize oldukça a • 
tir. ğır gelmiştir. Maamafih ekonomik 

Zecri tedbirler meıelesi h•kkm· ·zecri tedbirler hiçbir veçhile 1tal
da, ıüel tedbirlerin mevzuubalıa yaya !çarşı hasmane bir hareket o 
olmadığını aöylemit ve ekonimik larak telakki edilmemelidir. 
tedbirlere dair de demittir ki: 
"- Ekonomik zecr1 tedbirleri 

biliyorsunuz. B\inlarm tatbik ve 
neticeleri haklanda şunu ehemmi. 
yetle kaydetmek isterim ki, sami· 
mi dileğim iki t.araf arasında en 
kısa bir zamanda dotrudan doğ· 
ruya bir uyuşma elde edilmesidir. 
Cenevrede bütün kararlaştmlmrş 
olanlar hepimizin uluslar sosyete
sine ~ giri~iğimiz taahhütler
den ibarettir. ve şunu da ilave et
meliyim ki kcndisile iyi geçinmek 

Belediyeler 
kurultayı 

Ankara, 24 (Özel) - Bele • 
diyelu kongreai bu aabab lçitleri 
Bakam Şükrü Kayanın bir aöyle
viyle açıldı. ŞükrU Kaya, bu IÖylee 
vinde belediyelerin bir tarihc;.ai· 
ni yaptı: ve cumuriyet deninde 
belediyelerimizin baıardıkluı it
lerden bahıetti. 

Bundan ıonra seçim yapılarak 

Tevfik Rütdü Aru ekonomik 
tavizler meselesi hakkındaki ıua· 
le de fU cenbr vermiftir: 

''-Bu meselede Yugoslavya i
le Türkiyenin mesaisi çok faal ve 
çok mühim olmuştur. Bu yolda im 
kanlar derpiş olunmuştur. Fakat 
öyle sanıyorum ki bize yapılabile 
cek tavizler bu a1"8rulusal teşriki 
mesai ve tesanüd eserinde uğraya
cafmuz za.rarlan asla telafi ede
mlyecektir,,, 

lzmirde yağmurlar 

Yıldırım üç kişiyi 
öldilrdü 

İzmir, 24 (Kurun) - Bura.dil 
bqlt.yan ıiddetli yağmur, bir çok 
yerlerin ıular altında kalmaıına 

aebep oldu. Fırtma çok tiddetli • 
dir. Karabu'i-unun Morduğan na -
hiyeıiiıde yıldırım üç kiıiyi öldür 
dü. 

kongre baıkanbiına lımet İnönü, ================= 
fahri ba!kanlığa Recep Peker ve 
doktor Cemal Tunca, reiı vekillik
lerine Ankara, İstanbul ve lzmir 
belediye reisleri aeçildilr. Sekre • 
terliklere de İzmit ve Burıa bele • 
diye rei.leri intihat.p edildiler. 

Cumur Baıkanı Atatürk' e ku • 
rultaJ'ln derin aevıl ve aaygda -
riyle, yükaek varlığına kartı ya • 
pılmak iıtenilea melun ıuikut • 
tan kurultayın duyduğu nefret ve 
iıtikrah duyfuıunu telrrafla ar -

zına ve kamutay baıkanı ile baı -
bakan ismet lnönüne de kurulta • 
ym aaygılannm bildirilmesine. 
ait takrirler kabul edilmit ve, be
lediye gelirleri, Baymd:rhk, yaşa• 
yıf, ucuzluğu komiıyonlarınrn 

teıkil edilere&: cumartesi günü aa· 
at onbeıte toplanmak üzere cel -
ıeye ıon -veril mittir. 

Komisyonlar öğleden ıonra iç 
bakanlıfında çalı!malarma de • 
Yam etmiılerdir. 

Ermeni yurtdaşların gösterileri 
(Uıtuam blnnciü) 

Ulu Tann bize güneı kadar par· 
lak, dünua kadar ulu bir varlık ar • 
mağan etmlftlr ki, onun adını bütün 
dünya biliyor. Onu bütün kainat ıevi
uor ve ıauıyor. Biri yüktelten o kut• 
lu varlık, bütün Türklüği.Uı gözbebe. I 
il Kamdl Atatürk'tür. 

Halbuki kahbe düınuın, Türklüğün J 
can evin• kcutetmekten daha d-011ma-' 
11Uf o kara ifrit, kanla tımaklarile ye-I 
niden mllktin bağrını delmek latiyc
rek Ulu Curnnr Başkanımıza karıı son 
menfur clnaydinl de bQfa çıkarnuz. 
ğa 11elt.endl. Fakat adaletin demir 
pençeal btrünbire tepesine inerek, o
nu hemen ezdi, yok etti. Var olıun 
mUletlmlıl Yar olıun Cum.ıır hlJktl .. 
metlmlzl 

E11 aziz 'l/Und41lar J Tanrının bu ni· 
metinl hlç bir zaman unutnuyalım ve 
içten gelen en derin duygulanmln ve 
~zflmü%den coıan en samlml duygula· 
rınu.n ona ıunarak, lıamdilscna ede • 
lim.,. .. 

TURKÇE DUA 

Somali cephesi 
Cenupta Somali ceplıe•inJey•e ıimJiye kadar yerli lıaly(Jtt 

Somali kıtalannın 16 ve 11 birincitqrin günlerinde Şebeli 
vaJi.inJ• BrırtloJi rJ• Dofn•ri tabyalarını ltalyan hava lıafl • 
vetlerlnin yarJımiyl• zaptdmelerimlen bClfha mühim bir lt&l'
olmarmffır. Bu cephede henüz am muntazam ltalya11 kuvo•tl' 
ri harekete •~cmiftir. 

Bu Jur,irınlalı tlC1Jresind c her iki to.ral hazırlanırken &tllr 
barat hizmetleri Je bot durmuyor. Yanllf, )'alan haberinle hirİ
birlerini alclatmaftı. çalıııyorl ar. Dünltü tetlıikimizd• htırclıM 
siklet merlıninin cenuba nalıloluncluğuna dair ltalya:ı ortla.aT 
la birlikte bulunan Alman muhbirinin ,,.,.eliği malumatı Jıaytlr 
elerken bvmın mahiydini ıö• tnmek üzere a.:l harek'5t .aluılı • 
nın tinuılJc Eritre ce111ıuintl• olclufuna ve cenupta Somali #P' 
hainin ler'i bir harekat .alat1.ı oltlufunu ta.rila etmiıtilı. A1"' 
uımantla Habeı kaynağından Rıu De.ıa lnımantltmncla JOO ""9 
kifililt bir Habflf of'clunmın Şebeli vadi6inJe.,. Somali e•ph.,l• 
ne ilerilemelıt11 oltlafa laaberi yaydclı. Bu haber ala tlofnı olll" 
mcc. Mahaım orJulann ltfftdi luıreketlmne dair oları mal*"' 
tı giJerMleri miilcl~nclir. Hem de •ayııiyle maayyen bir /ıul)flr 
tin hareltete g~tiğini daha yüldelıı makama oazile lıabilintl-" 

ıhaber vefir g;bi cihana ilan etmek pek giiliinç olur. Bu, ya cliif • · 11 

i
manı altlatma1t, rJ~ya büyük rakkamlarla dost ve düşman ü 

rinde te•ir yapmağ!I çalıımak için olabilir. Her ne maksatlo tr 

ı
lursa olsun bu kad'lr büyük kuvvetin lutbol topu 8ibi bir yet· 
den bir ytn• lırlatılması fİmen Jiler.t~, yolwz ;jfkelertle Jüpnil' 
lebilecelr bir laarelut değildir. Her alınan hab~r üzer:ne ordulo· 

~ rın heci elini cleli~t:rmek, eıo ı toplanma plamnı altüst etrnelı 
~caiz değildir ve ek•mya ela miimkün olamaz. • • • '----• =-:- 1lllll'llllı••ı.-1111uı::1111ı!ltlfUl11111111f11ll!lllltıumııııtı 

Özel aytanmızdan : 
Ankara 24, Telef onla. 

Suikastta, ilerleyişimizi 
çekemiyen bazı devlet
lerin parmağı mı var ? 

Suikast tahkikatına büyük bir ehemmiyetle devam edilıne!c
tedir. Kuvvetle ıöylendiğine 1ıöre Ankarada yenid~n b:ı:z:ı te,.
kifler yapılmıt, mevkufların aayııı kırkı bulmu~tur. · 

Suikatt l!inde, Türkiyenin ilerilemesini çekemeyen bazı de.,. 
letlerin de parmağı olduğu rivayet ediliyor. 

Yine ıCSylendiğine aöre, S uriye hududumuzda tezbit ediliP
te yakalanamayan üç hain O zeyir tarafından kaç!rdmıştır. !(.a• 
çan üç kitinin arkaımdan hu dudu geçip Ozeyirin çiftliğiııde ya• 
kayı ele veren Yahyanın Üz eyirin köyünde bir kızı sevdiği aır-
laıılmıftrr. 

Üzeyir orta boylu, karaya ğız, tıknaz bir adamdır. 
Mevkuflar anamda Üzeyir in kardeıi Arif ve ElbüstaJJlı C• • 

mil Sefer admda biri de bul unmaktadır. 

Bugünkü Habeş imparatoru 
il~' (0 ıtyam birincide) l 

olduğunu Udn etmlf, N aaravım mJl8. 
lünuın Babeıliürle dolthlrmllftu. Uv
rena BtıMı lmpanıtorıuwn, geni kılP" 
fetUe rnmlnl alarak bundan binler• 
ce nü&ha lxutırrruı oe bu rnlmlerı 
Habeı paptulanna dağıtarak bunla· 

rm ttıa88ubunu görüklemJf "'i=: 
nl lmparator aleyhine har•ld • 
Dik etmişti. • _,.,_.- • 

Papazlar propagandaya o-;, "1' 
tan ıonra o zaman Ra Tal ıl • 
tanılan bugünkü ımparator il~ f 11 
miş ve A dUababaga yürüyerek eoJr' 

Patrik kaymakamı Arılanyan bun· 
dan. IODra turkçe duaya rfrfferek ıun. 
lan 887lemlşttr: 

yorlar: Kahrolsun hainler! Var ol • ................ ·--·--· ......... .. 
Slln BUyilk Kurtancımnı çok sevgili cemaati meclisi tatafmdan yarınki 
Atatilrk!,, denllmektedir. cumartesi gtlnU Beyoflanda BUytlk 

su'uu yakalıyarak zindana ~'1" 
ta Menelik'in kızlarından ttl1flll 1111' 
geçirerek bndial eı1vcld .al _,.. 
ibt olmuf, daha sonra tahld~ 

E11 Vlu Tann! Sen, en a.....fz yarat.. 
tı6ın Ulu OnderlmJ.z Atati2rk'ü Türk 
milletinin yüzü hürmetine ildlıt elle • 
rlnle tlalnuı hinıa11e ~ liyann eyk. 

"ah dile,. de yarın dini Hendekte Keneseth lsrael stnaıonun 
ı 4 U da AtatUrk'Un lnymetli hayatrnrn ko-

mera$im yapacaklar runması için dint merasim yapılaca . 
Şişli, Beyoğlu ve Galata Yahudi ğı haber alınmıştır. 

rak imparator ilan olunrntlf s"' . 
Bu suretle imparator gaile~ 

siye Lrforemin ga11retile ıaJatO 
•tll/llır.,, 



ı-i-ı_a_r_e_t_l _e_r_I_ 
iki sayım arasında 

3 - K URUN 2:l J. TEŞnlN 193.; ~ 

'I'ürkiyenin yüzü Kültür direktörü 
1927 de bir aayım yapıldı. O 

~ Ankarcııla 68 bin, l.tan • Yeni direktör vazifesine 
J\, da 699 bin, lzmi.rde 163 bin, b l d 
~)'czr6ekircle 30.709, Balıkuirde aş a 1 

15.'140, Kayaeritle 39.134, Siirtte latanbul kültür direktörlüğüne 
l>09 nülu vardı. atanan eenel İapekterlerden Bay 
C~en halta yapılan .ayımda Tevfik dünden itibaren yeni öde-

111 rteticeler alında: vine baılamııtrr. 
13

4 ta4;zrtUia 123 bin, l•tanbulda 
~~ 6ın, lzmirde 110 bin, Di,,ar · Şehir Meclisinde 
ıe rde 34.824, Balıke.irde 

1143o, K.ayseride 46.691, Siirtte 
.849 nülu• vardır. 

,:ÖriJlüyor ki Türkiy~de tehir 
flH-.~nda bir artma oardır. Bıt 
d- .. ffC1'11ırı ••beplm artJf tınlmağa 
..... rtıahiy.ıtedir: 
i•hirlerJc nülıu artmaıı ya 
~ ~ofan endünri hayatının ta
rl k~ır neticuidir; yalıat ltllyln • 
L~ t htıyatın bir akıi olarak §e • 
'Itri 
~ e~e akın ba1lar. 

Şehir mecliainin ikinciteırinin 
birinde toplnacağım1 yazmııtık . 
Ruzname basılnut ve azalara da
vetiyeleri ile birlikte ıönderilmi!· 
tir. llk celsede reia vekillerile ka • 
tipler ve daimi encümen seçimi ya 
pılacağı gibi ruznamede mevcut 
yirmi iki madde de görüıülecek .. 
tir. 

933 aenesi kat't hesap emeli, 
bazı istimlak iıleri de bu arada 
yeni aeçilecek encümenlere gönde 
rileclrtir. 

' lurlerdeki artma rtiabetini, yıl· 
PJıftJI Yıla binde 22 normal çoğal • 
"~ heıaba katmadan, 6Özönü • 
t~leti.rmek lô.zım~ır. ~u vaziyete Bay Muhiddin Üstündağ 
"-.~ bızJe ıehirlenn bırakın m~r 
ff,,k halini aldığı iddia edüemez. 

ho1'J1lar bunun miaalidir. 
ftltiC~i endüstrinin hurulcluğu 
~td '~er, büyi'T! .,. ~aat merke%len 
ftta lrtt alan aalıalar zaruri bir nü 
d ~oğa!mar.ına :.alım~ olmUflar -
~· Endü.atrinin kuru!uıu bugün· 
it~ biiYiik ıehirlerin doğmcuına 
~lep olmuıtur. Endü.trinin ku • 
ı,_ 'ttcıfa bcııladığı her yerde nü -
t~alet peyda etmiı#r. 

Evvelki aün Ankaraya giden va 
li ve belediye reisi Bay Muhiddin 
Oıtündağın pazartesi günü tehri .. 
mize döneceği anlatılmaktadır. 

Nüfus mukayeseleri 
Nüfus ıayım itile uğrqan mer • 

kez aayım bürosu, 927 sen~indeki 

yazımla bu aeneki yazım araam • 
daki mukayeaeleri hazırlamakta-

dır. Büro ay sonuna kadar çalı§a
caktır. ıı, trinci ıayım üe ikinci .ayım 

~ .. ~11da reçen zamandtı Türlri · c;;::;;;===;;;::;;ıı:=-==:::ıı::::ı=======-
"li lıtanbul birdenbire nüfuılanm ~qil! "'·~t(üstri tarihinde mühim 

S,.~rc.Olclu. arhrm1flı. F aktıl bu niilıu art • 
dta ·ı h k • L yıll mcuı normal değüdi. Çünkü köy· ~Q ;,J cıyı qme are etı "" a· 
qe•cıdüJ eder. lerden ıehirlere 6elenler kendile 
l(Q" l •b• I rine İf bulamıyorlardı. Bir kı~ı ~ 1 •eri gibi, ıtanbul gı ı, z-
, 2·6· ı ithalat ticaretinin bire.· mümesn· Cb>t.. 

1 ı mıntahalardaki nü "' 
:•ıııctıı d _, li olarak rr.anilaturacı rlükkanlan d~. oğrutlan uoğraya en • 

" 1 hııreketinin bir neticaidir. açtılar. Bir kımu tehirlerde pek 
d, 11~ranın nüfusunu harikıılô kü~ük ıermaye ile iflenen itlere 
"44'.'ltilde artırmaja aebep olan •aplandı (ifportacı e•nalı gibi) 
~iteler i.e, bir taraftan hüka kimi dilenci, kimi qkiya, hır1tz 
~iti "-•rkuinin eıtıtlı bir surette filan oldu. 
iti" jrntai ve J~vlet hizmetleri . Bu normal olmıyan nülua ke · 
"'1a ı.':"~ ııenif öl~dc yapılmcuı 8Clletinin büyük ıehirle;-imizde it 
'-"". ihti~ halini alman, e - hayatımızda yaptığı ~r tesir d.: 
tq 10rtt?c faaliyetlerin artma.., in· yapılmaıı kolay, ,kapitale ihtiyaç 
~tb~'Yeti bu hı~ı artmanın •e · gö•termiyen, büyük %eba ve laa · 

'/Jl t>11"11uftur. li)'ete de lüzum göıtermiyen ifler· 
;"~<ır niilumn normal ıekild~· de harikulade bir iı böFümü vücu-

J" llttn alametleridfr. da getirmeaiılir. 
'1.Q~ rtlilıuun çokluğu her za· Bir hamamda rallfan adamlar 
~ bawe normal bir halde cere· arcuınclaki İf bölümünün tenevvü · 
ti,,_.efntez, Anormal ıavabüece • ü yanında hekimlik, avukatlık. 
~:~• ~okluklan da vardır. hocalık, mühertcliılik •ahan. İş 

' ır Pn.<ıarilir.in köylere gir - bölümünden tamamen mahrum 
~ l•lairler-tle hayatı muhtelif bir haldeydi. Bu halin ıerpintile · 
l~ cıı-c1a kazanmak ihtimali, kö-,· rini hala görüyonız. 
ti~el l•~irlilerin t~nki altına Yeni ıayundan aldığımız nett-
""1. eri, ltö)'delti toprak müllrü · celerde, köylerde refa'ıını kaçıra
~ f>iiYiiJı arazi haline gir · rak, onu ıehirlercle aramak için 
')etli, ltöy Nnatlannın ya - koıanları nisbeti yok elenecek bir '- -4:'Gtl• laraltntlan yılııl • haldedir. 
'lt" ı. l'lerden ıehrlere bir akı · Sadri Ertem 

\
Cumuri yet bayramı 

Bir kadının namusuna izcilerimiz et.ün 

Yaralama 

tecavüz edilmiş Ankaraga gittiler 
Evvelce kültür direktörlüğünde 

vekaleten bulunmakta olan Bay 
Mehmet Emin Eriıirgil de siyual 
okul direktörlüğüne atanmııtır. 

Enelki gün Edimekapıda ıur 

dıımda bir yaralama vaka11 ol -
muttur: 

Nuri isminde bir genç yanında 
bir kadınla Edirnekapı dıımda 
Beylerbeyi ıazinoau yanında ıe -
zerken önlerine üç kiji çıkmıf, ka 
dma sarkıntılık etmitlerdir. Nu · 
ri bunlara terbiyelerini takınma -

Cumuriyet bayramı hazırlıkla -
rı önemle devam ediyor. Birçoıt 
bayram yerlerinde ıalıncaklar, at· 
lı karıncalar kurulmakta, binalar, 
evlerde elektrik tesisatı kuvvet
lendirilmektedir. 

29 ilkte~rin geceai Pangaltıda 

vali konağında bir reami balo ve
rilecektir. Bu baloya çağrılacak • 
lara davetiyeleri gönderilmiıtir. 
100 izci de dün akıamki trenle An 
karaya gitmiıtir. 

ıarını söyleyince mütecavizler kız Osmaniye te1sizi 
mıılar ve Nuriyi döimeie baıla. - • • 
mıılardrr. Bunlardan biri bir ara. yanında bır serseri 
ide büyük kamaaını da çek.mit, Nu Jandarma tarafından Osmani. 
riyi kulağından yaralamıftır. Kan telsizi civarında serseri bir ha) 
lar içinde kalan Nuri kendisini mü ~e dol an bir adam yakalanmıt-
d f d . .. .. • ka e &! a aa e ememıf, uç mutecavız 

k tır. 
dını zorla alara namusuna teca- Hüviyeti baklanda. malihnat veı 
vüz etmitlerdir. miyen ve adını bile söylemeyen 

Nuri hemen zabıtaya ve jandar bu adamda delilik hali görülmüt
maya tikayette bulunmuf, müte - tUr. Hakkmda tahkikat devam et· 
cavizleri biraz ıonra bir kahvede 

mektedir. 
yakalattrrmı§tır. 

Bunlar yankesici lamail ile Cev
det ve Mehmet oğlu Hüseyindir. 
Suçlular kadının erkeği namuaları 
na dokunacak bir vaziyette yaka
ladıkları için kavga ettiklerini ve 
kadına tecaviizde bulunmadıkla . 
rını söylemiılerdir. lıtanbul jan -
darına kumandanlığınca tahkika • 
ta devam ohmmaktadır. 

Rag/alJn üstüne uzanıp 
kegfediyormuj 

Enelki geco aaat yedi vapurun
dan çıkan yolcuları alan Kadıköy 
Kurbağalıdere Gazhane taraf ma 
iıleyen tramvay arabası Kurbağa
lı köprüsünden ıeçtikten aonra 
vatman rayların üstünde boylu bo 
yuna bir adamm yattığmı görmüt 
tür. Vatman hemen tramvayı dur 
dumıuı, hat üstünde yatan ada • 
mm sarhot olduğu görülmüttür. 
Kolundan tutup kaldırmak iste · 
yen bu adam yerinin rahat oldu -
ğunu aöylüyerek kalkmak isteme· 
mitıede tramvayın yoluna devam 
etmesi için zorla ray üıtünden kal 
dırılmıı, karakola götürülmü§tür. 

Bir qa~alama daha 
Fatihte Talip ile Mahmut adla· 

rındı.. iki kiti Mahmut adında biri· 
ni tabanç.a kabzasile baıından a -
ğır •mette yaralamı§lardır. Yara, 
h Cerrahpa!a hastahanesine kal 
dırılmq, suçlular yakalanmı§lar .. 
dır. 

Kaçak et 
Ayvanaarayda Molla atkı mahal· 

lesinde çelebi aokağında oturan 
Sürmeneli Mustafa oğlu Lütfi -
nin kaçak et kestiği haber alın • 

mıf, yapılan aramada 35 kilo ka. • 
çak dana eti ile dört ayak ve bir 
deri bulunmuıtur. Etler müsadere 
edilmi1tir. 

Yangın 
Dün sabah saat dokuz buçukta 

Gedikpaıada Sancaktar Hayred · 
din mahallesinde General Ahme • 
din taaarrufunda bulunan büyük 
ahıap 'bir evin üıt li&tnida yanaın 
çıkmıt, çatı yandığı halde töndü • 
rülmüıtür. Yangın ü.ı katta otu· 
ran ağızlıkçı Selahaddinin kanıı 
Hayriyenin üstü açık biraktığı 
mangaldan ııçrayan kıvılcrmdan 
c;ıkmııtır. 

SU TAŞIRKEN - Koca Mıa • 
tapaıada oturan Karabetin karı- ' 
ıı Zarif su taırrken ayağı kayara'k 
düpnüş, iki aylık gebe olduğun • 
dan haatalanmıt, ermeni hastaha
nesine kaldırrlmıttır. 

KALP DURMASI - Kadıköy

de bahçivan 80 Yatında Liğor ,Yor 
ıinin bahçesine kamit götüriirken 
dütmüı, kalp durmaarndan ölmüt 
tür. 
ŞAPKALARABAKARKEN

Zencirli kuyuda oturan Muhterem 
ve Mürvet isminae iki kadm Bey· 
oğlunda son moda fapkalara ha • 
karlarken stok mağazasınm ke • 
pengi hatlarına dütmÜf, ikiıi de 
hafif aurette yaralanmıılardır. 

Bunlardan Muhterem Haseki has· 
tahanesine kaldırılmıttır. 

OTOMOBiL ÇARPMASI 
Mühendis Haydarm idaresindeki 
1154 numaralı otomobil Betiktaı· 
ta 9 yatında bir çocuğa çarparak 
yaralamıttır. Suçlu yakalanmı~tır. 1 ~tt.:.""'-.114 ıebep olabilir 

i4i ~ L1rnlcrrın hepsini brı .an 
~tfl~ ~ İ~nde Avrupa memle-
1eı-c1r, l>irer birer t«:riibe etmif-
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>~. ~ ltralannda Tihki • 
~thl, ,,!,'•~en ıehirlae dofru 
' •eb nu_ıu~ akını bQflamlfh· 
r"'~ •6i lıöJ' .,. nahiyeler~ 
r~rtirt • olan Türk sanat .ahip . 
~)Ortlq '1PIPfırGtorlufun ltapitü ~ =- _ ~ , 
~~ ~ .,,;:--.:u. t•ti'k - Y~NI!- $UIR., . - / l~1'cl . . e....-ıuu--.: po ı aıı ' cıLE.AI. ~ / 
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ti4c. fttqf~ dayanan yabancı fab . Fransa canbazhanelerinc.:e çalışan (Fratelllnı kardeşler) Avustralyada bulunan bir camba:hanc dirc~t~rü tara· 
'1Qffctra ctı'ıntn Ti!tkiyedeki el fından çağırılmıştır. Uç /;ardeş yola çı kıuorlar. Aşağıdaki resimlerle dünya mn bu en meşhur /:01nU.l~mıı.ı .';e~alıa 
O~ rtı n-ıahvetmeıiycli. tlnl takip edecekslntz. Bu nıacerauı iu ic• t~io edebilmek icin bu resimleı·i keserek tavlamak ıtt1 bır kollel:.crıuon 

Qra Kcııtamonu, Trab~n. yapmak ldzımdır. · ı · 

Gezintiler 1 ... 
B;r kafa 
sak!ambacı! 

Y abancr ohullc...rda Öğretmen -
lik eden bir a;haJotla konuşuyor
dum. Söz arasında, bu okulların 
bizimkilerle atbaıı gidemediğini, 
/ıele uluıal hültiirü karatan tarih 
ve edebiyat gibi derılerden bir 
türlü ürün alınamadığını ıöylecli. 

Dostum haklıdır. Franftz, Al -
man, ltalyan, Amerika'! markalı 
okullarda öğretmen, akıntıya kü· 
rek çeken zavafü.laJ"tn 'erini dö • 
/ıüyor. Dilimizde "Mız'l"ah çuvala 
nimaz !,, Jiye bir atalarıözü var. 
Fakat biz her ıün değil mızrağı, 
minareleri ,uvalcı ıığdırmakla uğ
raıır dururuz. Yaban<::< okullarla 
§ıt mızrak ve minare niçin )'an ya• 
na geliyor? ilkin bu düğümü çöz
meliyim. 

Yabancı okullarda tınıllar Ba· 
bl( kale.ini andınr. Türlıün ıa • 
ğında Alman, •olanda Rum, önült' 
de ltalyan, arkcmnıla Lehli ço • 
cuklar 11ralamr. içlerinde türkçe 
dofnı düıih nı i•lemetini bilmi .. 
yenin varken, ela• konanı, mese
la: "On altıncı asırda Türlı ede • 
biyatı,, dır. Bu ydın programı. 
kendi çocuklarımıza bile bu yola 
yaıak ederken Füzuli, Baki, Zati 
ve lntnlann izerleri. oralarda. na · 
nl okutulabilir? "Nefi,, _den bi.' 
mına onlara göre Et meydanın -
Jcıki kargacık liurgacıklı tll§ di -
,..k kadat dil.idir. "Dante,, yi. 

" 

"Ş ı. • • "S "Petar ,, ı, e~apır,, ı) er • 
oante•,, ve "Blaıko lbanez,, i o • 
kayanlar divan çtfırının tadını 
- utetik bakımından, anlam yö · 

b ·ı· l ·~ nünden - kavrıya ı ar er mı •••. 
Ve •onra b'u okutuf, bizim için 

ol b •1• ., Jl• " kazançlı a ı ır mı •.•• r:.ırer a· 
nıt,, Jlye ortaya konan kaıiclele · 
rin yüzde Jok•an dokfl:l'.u, bir iı · 
til cambmlıfı ömeği delil midir? 
Oıtlerinden atlaslı cincı• :alvarlcı· 
nnı, bin renkli Kifmir ıallarrnı 
andıran tenaıüpleri, tiril tiril ür • 
peren iıtiare .argaçlarını atınca 
ortaya bir boıtan korlnılğunun 
tahta kaburgası, değnektm bacak 
lan çıkmıyor mu? içlerinde •n · 
çekten güzel olanlan iıe kime, 
naaıl anlatdabilir? Ya "ta•av&Jul ,, 
1'ahıına ne buyarular? •·• Bu .üne• 
pe düfiinüıü, yaratıcı 'iürk kola· 
ıının malı diye ortaya •Ürmeie bu. 

• • • dil. ~ "E gün hangımuın ı vanr. • 
raklit ten "Op.t Kont,, a kadar 

,, h" fikir tarihini okuyanlara, bu ıç, 
bir lel•ele konanı diye nınulur 
mu? 

Ne yapalım öyleyıe? ... midi· 
yorıunuz? Çok küçük, pek değer
ıiz bir fey. Yabancı okullar için 

düı üne tQfına kitap yazalım. On· 
lartn çevre.inde bizi anlatacak, 
bizi küçük diifürmiyecek kitaplar. 

Bundan ıonra, oralardaki ço -
cukların bilgilerini denkle.,tirmek 
için ''kur., yordamını öne •Ürelim. 
Bu, ıanıldığı gibi bir "teıııi,, an • 
lamına gelme:r.. Böyle yaparsak. 

derelin en keskin ağrı•ını elindir -
mİf oluru~. BQ§ka türlü~ hem ho-

caya, hem çocuğa bir kala salı • 
lambacı oynatmaktan öteye ge • 

çemez 
S Gezgin 

Niçin kapatılmış ? 
Köprüde Oaküdar ve Kadıka, 

iske!eleri arasının Eminönü kay • 
makamlrğın:n cmrile kapandığı 

yazılmııtr. 

Halk bu kapanıştan belediyeye 
§İkayette bulunmuştur. Knpanma· 
nın ne gibi bir 7.arfiretten Heri ırel 
diS?i tetkik olunacaktır. 
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Nebatat isldh kurulu 
Ankara, 24 (Kurun) - Tarını 

Blskanhğı Ankuada bir devlet ne
batat ıslah kurulu vücuda getire • 
cektir. Kurulda 926 yıl,nda kuru· 
lan tohum ıslah istasyonlarında 

ıslah edilen tohum çeıitleri ayrı 

Ücretli memurlara 
f$tihkakları veriliyor 
Ankara, 24 (Kurun) - Cum -

huriyet Bayramı münasebetiyle 
ücretli memurlara yarından itiba• 

ren istihkakları dağıtılacaktır. 

Yaş pancar küspesi 
naklı için tarife 
Ankara, 24 (Kurun) - Yat 

bir ıube halinde göste:ilecektir. 
Bakanlık, tohum 11lahatından 

elde edilen neticeler hakkında en• 
teresan bir grafik haztrlamakta • 
dır. 

Turgutluda kapatılan 
orta okulun talebeleri 

Ankara, 24 (Kurun) - 'f ur
gutlu orta okuhınun kaldırılması 
üzerine açıkta kalan talebelerin 
Manisa orta okuluna devam et• 
melerini kolaylaıtınnak için Ba -
yındırlık Bakanlığı tarafından bir 
otokar tahsis edilmittir. Kültür 
Bakanlığı, Turgutludan müracaat 
eden talebelerin kabul edilmeler-1 

pancar küspesi için ye.1i bir tari- ni Manisa kültür direktörlüğüne 
fe yapılmıttır. Bu tarif~ her sene · bildirmiştir. 

eylul başından il: incikanun sonu• l · h g · t • 
k d t tb.k d"I kt. zmır ava azı ım ıgazı 

na a ar a ı e ı ece ır. b l . t. 
Hususi bazı ıartlar dahilinde 

yapılacak nakliyatın ücreti ton ve 

kilometre baımıı 20 kuruştur. Ta· 
rife 28 birincitetrinden itibaren 

mer'i olacaktır. 

Ankara belediye meclisi 
Ankara, 24 (Kurun) - Anka

ra belediye meclisi birinciteşrinin 
birinde toplanarak reis vekilleriy 

le encümen azalarını seçecektir. 

Ruznamede vilayetler arasında 
iıliyen orobüslerle ıehirde itliyen 

otomobillerden fazla müşteri a -

lanların maktu cezadan çıkan} -
maaı, numarataj için tahsisat ve· 

rilmesi gibi maddeler vardır. 

e ed.ıgeye geç ı 

Ankara, 24 (Kurun) - lzmir 
Şarbayı Behçet Öz, bugün bqba
kanı ziyaret ederek İzmir beledi• 
ye itleri üzerinde izahat verdi. 

Havagazı imtiyazının belediye
ye d~vri hakkındaki kararname 
tasdik edildi. 

Ankarada ikinci ekmek 
yükseliyor 

Ankara, 24 (Kurun) - ikinci 
nevi ekmek, 20 para eklenerek 
9,S kuruşa çıkarıldı. 

Balkan konseyi 
Ankara, 24 (Kurun) - lkinci

tetrinde toplanacak olan Balkan 
Konaeyi toplanbar birinciklnuna 
bırakılmıştır. 

.............................................. ~ ........................................... . 

Yeni hatlarımız 

lrmak-Filgos, Fevzipaşa 
Diyaribekir 

Yurdun dört yanını birbirine 
bağlamak için sarf edilen gayret
lerin yeni bir semeresini daha ikin 

citeırinin ilk haftasında alıyoruz. 
Irmak, Filyos, Fevzipaşa, Diyarbe
kir hatları tamamile açılacağı gi
bi Afyonla Antalyayı bağlayan 

hattın lspartaya kadar olan kıs -
mı da cumuriyet bayramından bir 
haf ta sonra açılacak. 

Bu üç hattın açılış töreni için g~ 
nit bir program hazırlanmıştır. Tö 
rende ekonomi bakanı Celal Ba . 

yarla beraber devlet ve parti er -
kanından 200 kitilik bir heyet bu
lunacak, ve ilk önce ırmak Filyoı 

hattının sonuna kadar gidilerek bu 
hattın açılma töreni yapılacaktır. 
Oradan Kayseri Adana yolile Di. 
yarbekire gidilecek, Diyarbekir -

den ee Adana üzerinden Konyaya 

Nışanlanma 
C.H. Partiai bat aekreteri Bay 

Ziya Arkantrn kızı &yan Zinnur 
ile iş bankası memurlarından Bay 

Cevadm nitan töreni dün aaat on 

altıda lstanbul halk~vinde yapıl .. 
mııtrr. 

Nişan merasiminde C.H. Parti· 
si genel sekreteri Bay Recep ile la 
tanbul vilayet idare heyeti ba.tka
nı vilayet heyeti üyeleri, bazı aay· 

lavlar ve birçok davetliler bulun· 

muıtur. Y arm da nikah kıyılacak

tır. Yeni nişanhlan kutlarız. 

İıtılnbul Belediqızıi 

Sehir1Yyatrosu 

111111111111111 

...1 
111111111 

Tepebaıı 
kıtlık tiyatrosu 

Bu akşam 
saat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

uğranarak Afyona gelinecektir. •--------------

Diğer taraftan Afyon, Antalya Naşit - Ertuğrul Sadi 
hattının lspartadan sonra geriye Şchzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 

kalan kısmı için de büyük bir hız- Bu gece saat 20,30 d:• 
la çalışılmaktadır; Bu hat ta bu TAŞ PARÇASI 

k ve 
sfllle içerisinde süratle bitirilece KO.llEDI 
tir. Ankaradan hareket ederek ye 
ni hatların açıhı törenini yapa . 

cak heyet, devlet demiryolları va• 
. ııonlarmdan müteşekkil bir katar· 
la seyahat edeceklerdir. 

Doğu illerinde demir 
yolları ve şosalar 
Diğer taraftan doğu illerinde ha 

ymdırlık iılerine çok önem veril
mektedir. Erzürumla Karı ara· 
smda mevcut demiryolunun düzel 1 
~ bulanmzthr. Sivas 1 Er-

Yakında: BABA. Her 
tarafa tramvay. 

Tel: 221Z7 

zurum hattının da bir an evveİ bi. 
tirilmesine çahıımaktadır. Şim -
di çalıtma Kemah boğazı civarın
dadır. Erzrumdan Erzincana doğ· 
ru toprak düzeltilmesine başlrJı
mıthr. Erzrum, Erzincan, San 
kamİ! ve Kars illerinin sınırları 
içinde de büY:Uk toıeler Y.apdmak 
ihrredir. 

namzetliği ne 
alınan bayanlar 

Tüze bakanlığı evvelki gün İs
tanbul genel savamanlığın gönder 
diği bir tel yazı ile lıtanbul hu ... 
kuk fakültesinden on üç bayanm 
25 ter lira maatla hakim namzet
liğine tayin edildiklerini bildir . 
mittir. 

Bayanlar dün tüzeye gelmişler
dir. Yeni hakim namzetlerinin ad 
ları Lamıa Kamer, Nebahat Eğil
mez, Fabna Mürvet, Fatma Fey. 
zi, Feriha Varlık, Samiye, Nimet, 
Lamıa Sami, Sakine Oktan, Mü .. 
beccel, Nadire Dinçay, Güzide . 
dir. . 

Süleymaniyeliler sah 
günü pazar istiyorlar 
Süleymaniyede Ayte kadın ha· 

mamı sokağı ile Elmaruf sokağın• 
da salı günl~ri pazar kurulmasını 
civar halkı belediyeye mazbata i· 
le bat vurarak iıtemitlerdir. Bele 
diye bu müracaatı incelemektedir. 

Gün doğdu 
Silivri kazasına bağlı Kurfalı 

köyüne , vilayet idare heyetince 
ıün doğdu adı verilmesine karar 
verilmiftir. Bu karar tehir mecli· 
since tasdik edildikten sonra An
karaya gönderilecektir. 

Lagam sularını kullanan 
bostancılar için 

Bostanlarını lağam ıularile ıu
layan veya gübre olarak lağam 
muhteviytmı kullanan bostan sa
hiplerinin boetanlan belediye ta-
rafından ka~ıtr. . 

Sıhhat direktörlüğü bu gibi boa 
tan sahipleri hakkında yeni bazı 

Belediye fırınlan J 

Belediyenin lıtıuıbulda ekmek 
durumunu esaslı bir ıekilde ko .. 
taı-mak için §ehrin üç yerinde bü .. 
yük fırınlar açması fikri gittikçe 
kuvvetlenmektedir. Bu suretle be· 
lediye herhangi bir gayritabii ha· 
le meydan vermiyeceği gibi fiyat
ta da rekabet edecektir. 

Belediyeler kongresinde görü · 
ıülecek ekonomi meseleleri arum 
da da bu tasavvurun geçeceği ıa
nılmaktadır. 

Hak yerlerlnde: 

Otomobil - otobüs 
çarpışması davası 

Şiıli Büyükdere caddesinde AJ. 
her T ara.ganonun idaresindeki hu-

susi otomobil ile ıoförü Hakkmm i 
dareıindeki otöbüıün çarpıfmuı 

neticesi üç kiti ölmüt, birkaç kiti 
de yaralanmıftr. Bu kaza muhake. 
mesi ağır cezada görülmüı, Hak
kı mahkUm olmut, Alber, Taran
gano da on lira para cezasına 

mahkUm edil.tnitti. Temyiz bu da· 
vayı nakzetmit, dün davaya a
ğır ceza hakyerinde yeniden ba
krlmıftrr. Dünkü celsede Tara· 
gano davumm bozmasına uyul -
mamq, ıoför Hakkı: ile otöbU. aa
hibi Niyazi hakkındaki bozmaya 
uyulduğu bildirilmittir. 

Muhakeme ıoför Hakkının vekili 
Bay Esadin müdafaası için yedi 
ikincitetrin gününe kalmııtrr. 

KOMUNISTLIK SUÇU - Ma
cit adlı biri komunistlik •uçu ile 
dün ağır ceza hakyerinC:le muha -
keme edilmittir. MUJMd[eme, ıizli 
celsede yapılmıttır. 

c~zalar verilmesini teklif etmekte- Prusyalı koyun mütehas-
dırB. 1 h" 1. . . b d sısı Karacabey harasında 

un ar ıe ır mec ısının u ev-
resinde görütülecektir. Tarım bakanlığı tarafmdan ça· 

[Nöbetçi eczaneler l 
Samatyada: T eofiloı, Alua.ray

da: Z. Nuri, Kara gümrükte: Arif, 
Şehremininde: A. Hamdi, Fener -
de: Emilyadi, Şehzade batmda: 
lsmail Hakkı, Eminönünde: A • 
ğup Minasyan, Divan yolunda: 
Eaat, Beıikta!ta: Ali Riza, Kumka 
pıda: Belkiı, Zeyrekte: Hasan Hu 

ğırdan Prusyalı koyun mütehu • 
1111 B. Lilyentel yetittirilen meri • 
nöı koyunlarını gözden geçirmek 
üzere ıehrimiz~ gelerek karaca 
bey harasına gitmiştir. Oradan 
Ankaraya gidecek ve baytarlar i
çin açılmıı olan bir kurumda kon
f eranılar verecektir. 

Şimdi karaca bey harumda Ba
ron Setto isminde bir diğer Alman 
mütehassıs daha vardır. Alman • 
yadan hususi surette getirtilmit o
lan 500 merinuı koyunu ve 20 ta .. 
ne koçun çoğaltılması ile uğrat .. 
maktadır. 

Aydın demir yolo 
tahvilleri 

Beheri 10 sterlin değerinde 
Aydın demiryollarının yüıdtlt' 
buçuk faizli tahvilleri ha;, 
mııtır. llk taksit olan 147, eJ 
giliz Iira11 ilkkanunda ödeıt J 
tir. Tahviller borsada kote 
cek ve döviz çıkmasına ınii i1' 
edilmediği için buraya gellll 

cektir. 

ihtisas mahkemeler~ 
Ford davası 

Ford otomobil fab~ 
ıi ka.çakçdıjma ait d 
sekizinci ihtil&lda devanı 
tedir. Duruıma aon safha,. 
tir; ikincitetrinin birinde 
a dinlenecektir. 

Morfinciler 
Morfin satmak ve içmekte' 

Ju Nigar, Kadriye, Halit, V d' 
ve Bedrinin, duruymalanıs-~ 
ncu ihtisas hakyerinde nib.,...-
rilmittir. Nigar bir sene~ 
200 lira para cezasına, g.csrw, 
ay hapse, 133 lira para ~ 
mahkO:m olmuılardD'. Halit'• 
ri, Veysel de morfin müpt~.) 
duğundan 6 pr a7 butab"'°J 
tevkif ve tedavilerine karat 
mİttiT. 

Kadın polisle~ ~, 
Emniyet kadro.unda~-" 

ta olan kadmlarm yeldma ~ 
tikçe Dİraz daha f azlalaflP:" ~ 
dır. TÜl"k polisinde timdi '3 ~ 
dın memurun çalıftıiı ~ 
nıiıtir. Bunların bir ~·"_J 
tittir; . ve rütbesi merkez fl//',,1 
dur. iki danesi ikinci kod'~' 
On bet da.nesi de poliı rot" 
dur. , 

lzmir limanı tarif~ 
İzmir limanmm 935 yılı~ 

altı aylık tahlil ve tahliye ,fi_ 
nm tatbikine bqlanmqtır• 'J 
önünde demirli vapurl~ ffY.111 
lerek •e Türk limanları.- ~-· 1 

cak tuzların yükleme il~ 1 

den 12,S kurut indirilmi~:tl 
bancı memleketlere göndet' jf~ 
tıalann tonundan da yal
nq alınacaktır. 

Kuru yemişler si 
Noel yortulan yald~tıi'pı f~ 

bir kısım ürünlerimizin ibt b' . 
lalanınıştır. Bilhassa f~~~it~ 
dem, incir, üzüm, kayıt ~d;.,J' 
gibi kuru yemitler fazla Jll 

( luıi, Galatada Mahmudiye cadde
ainde: Mitel Sofronyadiı, Tak -
simde: Nizameddin, Kalyoncu kul 
luğunda: Zafiropulo, Şişlide ha
mamda: Halk, Kasmıpaıada: Mer 
kez, Hasköyde: Halk. 

ihraç edilmektedir. ..,Je' 
Havalar serinledi iş kanunu ve fAbrik•t:ıııd-1 

Yeni avukatlar kanunu iki gündür lodostan esen rüz . Ekonomi bakanlığı ~ıe,.ıl 
Avukatlık kanunu üzerinde tü- ga~ dün bir .fırt~n~ halini almıt ve it kanunu hakkında ıııUt• 1'1~ 

f d yagmur getırmıttır. Kısa aralarla sorulan fabrikatörlerden d~ ze bakanlığı tara m an hazırlan- o 
makta olan kanun projesi bugün . y~ğan y.ağmu~ d~ ha.vayı birden ~a~e~ciler r~porJ~ırıı e; ~ 
lerde bitmek üzeredir. bıre serınletmıttır. Avrupadan ge bırlığıne vennıtlerdır. ti et'# 
Öğrendiğimize göre projenin len haberlere göre birçok yerde teıi toplanması mutad ol~ ft'd~ 

hazırlanmasında avukatlık kanu - kış baılamış gibidir. tri birliği idare heye~~!~ f:bri~ 
nunun hakimler kanunu ile müte- Berlinde beklenmeyen soğuklar toplanamadığı için ıge p0rJşf 

1 "b" ·· ba•göstermiı:tir. törlerin gönderecekleri r• nazrr o ması prensı ı gozönünde Y Y ttıf 

tutulmuş ve avukatlık amme hiz. zerinde konutulamanıı _; 

il Qelenler' Qld.nl.r J ı:=-p~~1ıe' metlerinde en mühimlerinden bi-
ri olarak ele almmııtrr. ı:.:::..-==-=-===-~===-- Bay Recep ~Jı~ 

Bu yüzden avukatlıığa bazı tak- lngiliz ve Alman elçileri C. H. Partisi genel • ... ~ 
ı d"Jl -yidat konmakla beraber bazı İm· Mezunen Londrada bulunan n Bay Recep Peker u . 

tiyazlar da verilmiştir. Bu cümle- giltere elçisi Sir Perri Loren, ayın trenle tehrimize gelnıittır• d• 
den olmak üzere bir avukatın v~ yirmi sekizinde htanbula gelerek tro•"" . 
kalet ücretinden doğan bir alaca· cumuriyet bayramında bulunmak Fransız tlyO retı 
ğı mahkemeye gitmeden evvel ic· üzre ayni günkü ekspresle Anka- Süreyya ıpe tJJJ 

raya müracaat suretile tahsil ede- raya hareket edecektir. Bu aktam saat 
20
;; 

bilmesi kabul edilmit, buna muka "' • "' EMI R SEVIY · .u...- ' 
28 ilktetrin Paz.,.te•• 1 41t 

bil bir adliye müfettiııinin bir avu Yeni A!man elçisi B. Fon Kel· BA"'A/\ ..ı,t 
T - HA}' - J • ~· f"V-j 1 

kat yazıhanesini teftiş edebilme · ler cumur başkanımıza itimatna· j Yazanlıtr : Mahmut Ye••~.,. ~r 
si kaydi konmuştur. Proje kamu - meıini vermek üzre Ankaraya git. Rüıtü. Beıt•lilenlerı 5_.a 

tar.da lakmda konuıulacaktır. mittir. · \ 6a ~ 
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A1111erikada 
Neler Gördüj(ıı1 
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Eğlendiren masonlar 
Amerika masonları 

değiştirmek için 
hayatın rengini 
fırsat ararlar 

A.Jq•m beyazmıaı karanlıklar i- :fade etmelerini dostlarınıza ve ya 
çinde havaya fitekler yük.eliyor, kininiz.e tavsiye etmenizi şimdiden 
IOnra binlerce küçük yıldızlar ha- rica ederiz.,, 
linde etrafa dağılıyor. Masonlar Artık büyük araba hareket et -
el• bir taraftan geçiyor, ıeçiyor •• ti. Paria halkı bu tarzda gezen A
kiınae bu manzaradan y:orulmı - merikalr turiatlerle o kadar alay et 
)'or. Bıkmıyor. Herkes bu geçidin mittir ki, böyle birkalabalık içeri 
tekrar batlamaamı iıtiyor. Bütün ıinde gezmekten adeta ııkılıyo -
-iızlarda: 'Bu masonlar ile çok eğ rum. Fakat bundan baıka türlü ne 
lendik!,, Sözü dolatıyor. yapılabilir? Bir buçuk dolar bir 

Nihayet en son mason mabedi ücretle V qingtonun umumi manza 
teliyor. Bunlar yeıil külotlu ve kır raıı hakkında bir fikir edinmit o
llıızı çaketli centilmenlerdir. Ve la.cağım. Ondan ıonra kendi ba
&rtık geçidin sonu gelmittir ... Ya· fıma turada, burada istediğim gi
lıut yeniden bafhyacaktır. Şimdi bi tedkikler yapabilirim. 
Reçit resminde kendilerini göıte- Tabii olarak iptida (Pensilvan
'eıı bu yi'mıi bet bin masonun eğ- ya) caddesine geldik. Vatinglon 
len.nelerine ııra gelmiıtir. Hal • da bir adam nereye gitmek iıterıe 
hu ki V &§ingtonda bunları alacak daima bu caddeyi geçmek mecbu • 
derecede bar, kabara yoktur. riyetindedir. Çünkü bu Vaıingto-

Aile hayatına ııkı suretle bağlı nun ana caddesi Kapitolden bat · 
01-n muhterem masonlar evlerin- lar, ta (beyaz eve) kadar uzar. 
de kalmıtlardır. Kongreye gelmit Caddede bili bir gün evvelki ge-
0lanlar izdivaç hayalının ahengini çit reımi için yapılmıt tribünler, 
'biraz deği§lirmek isterler. Esaaen büyük afitler, bandroller yerli yer
.\ınerikada olgun bata. gelmit o • lerinde duruyor. Esasen bu akfam 
1~ Amerikalılar kongreleri haya- yeniden bqlıyacak. Üç gün kon · 
ltn biraz rengini ve teklini değit - gre, masonların büyük üniforma· 
tlrınek için bir fırsat diye telakki larile üç gece geçit resmi olacak. 
ederler. Şu kadar var ki bu fırsat- Bu son birkaç yıl içinde bütün 
~ İstifade ederken tabii hayatın bu (Penıilvanya) etrafında kafi 
İntizammı bozmamak, itin içinden derecede yer olduğu için buralar • 

~ lelılikeaiz çıkmak, kan koca ara • daki binalar öyle birbirine yaslan
lllıırhir boıanma davası girı~esine mıı, göklere doğru uzanmıı ıekil
~Ydan vermemek li.zmtdır. de değildir. Hepsi de orta bir bü -

Onun için şimdi artık bütün ma- yüklüktedir. Her bir binanın ken
IOııiar ıadece eğlencelerini düıü • dine mahsuı bir bahçesi var. 
llürler. Restoranlarda, barlarda, Yeni binaların önünden geçer -
'Oka.klarda kendilerini türlü zev· ken kılavuzumuz mütemadiyen 
ite, l'akaa ve neşeye verirler. Hat . bunların kaça yapıldığını anlat • 
t& lllaıonların en büyük reisi bile mak için milyonlardan bahsdiyor: °" lece (Willard) otelinde ken • "Bir milyon dolar! ... iki milyon do 
-eli lllaiyetinde bulunan kadınların lar ! .. iki buçuk milyon dolar! ... ,, 
ferdine verilen bir eğlenceye ri • Yanımda bulunan yolcular kıla
)~ ediyor. Cazbandın gürültü. vuzun verdiği bu malumatı ba,la
lerj göklere çıkıyor. Fakat Ameri- n ile tasdik ediyorlar. Bütün yol· 
~ ıazetecileri bu geceki hadisele- cular orta ıakallı Amerikalılar · 
tin ınuhteviyatmı muhafazaya iti- dır. Bunlar yabancı memleketlere 
~ederler. Şurada, burada olan ta Avrupaya kadar ıeyahat et · 
\ldiıeleri sükiinetle geçirirler. meğe mali vaziyetleri müsait ol • 

• • • madığından Vaıingtona gelmeğe 
\' AŞINGTONDA GEZiNTi karar vermiılerdir. Yollarda gi · 

1ı··"•ıingtona gelitimin ikinci gü- derken mütemadiyen bizim oto· 
\indeyim. Sabahleyin seyyahları kar gibi birçok y:olcu dolu araba· 

~~il' içerisinde gezdiren büyük o- larile kar9ılaııyoruz. Amerika.da 
'Vltarlardan birinin arka sırasına Vaıington böyle turist kalabalığı 
~duan. Süslü ve titman bir ka. gören tek bir ıehirdir. Burada bü-

l'Q ıle ~tı panamalı bir erkek ara tün Amerikanın tarihi bir yere 
::.d• ııkıımıt bir haldeyim. Bir toplanmııtır: Jorj Vaşingtonun çi 
~aftan da yeni yeni yolcular yer lek tarlası, Linkoln'in oturduğu ev, 
~~ak tela~ ile birbirlerini ite • meçhul aıker, iktidar mevkiin • 
c· •çeriye giriyorlar. Burada her de bulunan cumur reisi hep bura· 
)~en insanlar var. Birkaç çift dadır. 
a.ı 111 ~liler, üç dört da.ne yaılan- KULLANILMIŞ EŞYA MÜZESi 
f 't kız birkaç dane de batını ya- Bizim otokar penbe tuğladan ya 
1>~1 •lınıı erkek ve kadın. Arada pılmı• büyük bir binanın önünde 
ır de il . T 

d Papaı göze çarpıyor. erı· durdu. Kılavuz anlatıyor: 
~toförün yanıbaşında bir kıla • "- Baylar, Bayanlar ... Sizi bir 

•ıu-. N'h müddet yalnız gezi halinize hıra -
•i 1/ .ayet yolcuların binme · kacağrm. Yanm saat bu müzeyi 
~~ttı. Biraz, Babil kulesine gezmek için vaktmrz vardır. Fa -
dı. ıcietı. otokar harekete hazırlan kat yanın saat sonra mutlaka ara
~ a.vuz yolculara kısa bir nu • hada bulunmanız laznndır. Prog. 

14Syledi· . t tm k. ,, • rama naye e e 
~;.Baylar, Bayanlar ... Sizin i- Bu nutku dinledikten ıonra bir 
lrlt Ya ükenuneı bir gezinti progra · kubbenin altına dalıyoruz. Burası 
thıgtoPılnııştn., Uç saat içinde Va- bizden evvel gelmit olan otokarla· 
~ nun görnıeğe değer olan en rin yolcularile dolmu,. Bunlar ara 
lece~erlni bu suretle görebi - smda bir gün evvelki geçit reımi -
den lliz. Her halde bu gezinti · nin heyecanım henüz teskin ede
~ldu~n~ .kalacağınıza emin 111-.mia nlan hiw-ok maaonlar var. 

uz ıçın bu fırsattan isti - <Arkcııı var) 

ltalga - Habeş harbine dair ilk gelen telgraf far - - ~ --- ,_, __ ...._.. --- 2-1 - ~ ~ ,_,, twwwı - ,_, - ,_,_ 

Müthiş bir 
ltalyanlar 

çarpışmada' 
çekildi • 

gerı 

Habeşler arasında bir ihtilô.f ~ 
1-
2-

imparator, ordunun başına 
imparator, Adisababada 

geçmelidir ! 
kalmalıdır ! 

Adiaababa, 24 (A. A.) - Ha- ı 
her verildiğine göre, lopraklann 
arızalı durumundan ötürü deve 
ve katır üzerinde ilerleyen ltal • 
yan kuvvetleri, Habeı kuvvetleri 
ile kartdatmıılar ve vukubulan 
çarpı§m& sonucunda geri çekil -
mek zorunda bırakılmıılardır. 

Adisababa, 24 (A. A.) - Ha• 
rar bölgesinin muntazam kuvvet
leri Oueb-ChibeWyi koruyan Raa 
Desta'nın sol cenahını kuvvetlen
dirmek üzere bugün Djidjiga'ya 
doğru hareket edeceklerdir. 

T eeyyül etmiyen haberlere gö
re, Ras Desta'nm kuvvetleri, ltal• 
yanlarla temaaa giriımiflerdir. 

Harrar 1lbayı ve Ogaden cep · 
hesi ba,komutanı Ras Nacibou 
Djidjiga'dan Harrar'a gelmiıtir. 
Nacibou, Diredoua'ya gidecektir. 

KABiLELER ARASINDA 
ÇARPIŞMA 

Asmara, 24 ( A. A.) - Stef ani 
Ajansı bildiriyor: 

Kuzey cephesinden gelen ha -
berlere göre, askerlerin cepheye 
hareketinden sonra türlü Habet 
kabileleri araımda küçük muha • 
rebeler ve çarpıtmalar olmuttur. 

Silti kabilesine mensup muha -
ripler Marao• çar!••ına taarruz e
derek yağma etmiılerdir. Köy a • 
halisi mukabele ebnif, ve çarpı' -
ma sonucunda iki kişi ölmüştür. 

Ba~ı bölgelerde kabileler ara -
sında başka çarpışmahr olduğu 
haber verilmektedir. 

NEGÜS CEPHEYE GiTMELi 
MI, GiTMEMELi Ml? 

Adisababa, 24 (A. A.) - lmp.i 
ratorluk sarayı çevenleri, Neiüs' -
ün cepheye gitmesi meselesi hak
kında ikiye ayrılmııtır. Saray er
kanının bir kısmı imparatorun, a
nane mucibince kuvvetlerinin ba
tına geçerek harbetmesi gerekti -
ğini, öteki kıımı da Negüs'ün Adi
sababada kalması lüzumunu ileri 
sürmektedir. 

Adisababa, 24 (A. A.) - Bu -
rada söylendiğine göre, payıtaht 
garnizonuna, yakında 15.000 li:i
tilik yeni bir kuvvet ili.ve edile · 
cektir. Bu kuvvet, tehrin güvenli• 
ğini sağladıktan ba,ka demiryol
larmı ve tahkimatı da koruyacak · 
tır. 

iT AL YAN KIT ALARI INGILIZ 
SOMALISINE GiRMiŞLER 

Adisababa, 24 (A. ~.) - He 
nüz teeyyüt eot~iyen yayıntılara 
göre, bazı ltalyan kıta'arı, yanlış
lıkla İngiliz Sonıalisine girmifler
dir. 

KÖYLERE BOMBARDIMAN 
EDiLMiYORMUŞ ! 

Aduva, 24 (A. A.) - ~ir gazele 
aytarı ile görüıen Kont Ciano, I• 
talyan uçaklarının, köyleri hiçbi':' 
zaman bombardıman etmediğini 
ve gaz kullanmadığını söylem!t ve 
demitlir ki: 

"-Köylerin dışında kamp ku· 
ran süel kuvvetleri görmek, ufak· 
lar için çoh kolaydır. ltalyan u · 

çakları, §arapne! gibi patlıyan be5 
kiloluk üçer yür. bomba ta§ımak -

tadır. Bu bombalann patlama•iy. r 
le düıman kaçmakta ve mevkile
rini belli ettirmektedir.,, 

BAZI KABiLE BAŞKANLARI 
TESLiM OLUYOR 

Enlitiyo, 24 (A. A.) - Stefani 
Ajanıı aytarından: 

Adigrat ve Aduvada olduğu gi · 
bi, Entİfİyoda da birtakım Habeş 
kabile ba!kanları teslim olmakta 
devam ediyorlar. ltaly&nlarla be
raber Trablusda harbetmi§ ve son 
radan Habetistanda yer!qmiı bu• 
lunan birçok askerler ltalyan ıaf ~ 
!arına yeniden alınmak iıteğiyle. 
süel makamlara baıvurmuılardır 

Aasotiyeted Press aytarının tah 
min ettiğine göre, iıgal edilen 
topraklarda 20.000 ka.1ar askeri 
kuvvet vardır. 
Havaı aytarının hildirdiğine 

göre, teılim olanlar o kadar çok
tur ki, mevcut subaylarla dilmaç• 
lar, bunları teslim almağa yetme· 
mektedir. 

DANGEREI NASIL 
ZAPTOLUNDU? 

Mogadi§o, 24 (A. A.) - Stefa
ni Ajansı aylarından: 

· Dangerei'nin zaptı hakkında 
ıu malumat alınmıttır: 

16 ilkte~rinde yerli Dubat aıkeT 

!erinden iki zümre ile Ololo Du i• 
le baııbozuklarından hirkaç çete. 

Burdoni istihkamma birdenbire 

baskın vermi!ler ve Habetferin 

zorlu müdafaalarına rağmen bu -
rayı işgal etmitlerdir. Bundan ıon 
ra İtalyan kuvvetleri, yaralılar ve 

esirlerle Mustahin' e d?nmüıier -
dir. 

17 ilkte!rinde, İtalyan grupları, 
bütün gece ve i: i.:yük güçlükleri 

yenmek suretiyle, Ued Şebeli neh 
rini geçmeğe başlamıılardır. Bi 
rinci Dubat zümresi, neferlerin 

bellerine kadar çıkan ıuların için
de yürümeğe mecbur kalmıılar -
dır. 

18 ilkteırind~, Nehrin sol kıyı • 
sında bulunmakta olan ikinci Du
bat zümresi ileri hareketine bat 

lamıt ve saat 14 le Dangeri'ye 
yaklaşmı~ bulunuyordu. Dubat'lar 

üç kol üzerinden ilerlemekte ve 
bu eanada uçaklar da Dangerei 

cephesini bomba yağmuruna tut • 
maktaydılar. Bombardı~anr mü ~ 
leakip, truplar müstahkem mev 
kii hücumla zaptctmi!l~rdir. 

iğtinam edilen silah!arın ara • 
sında en son model Vikers lngiliz 

İT AL YANLARIN MAKALLE 
KONSOLOSU 

Adisababa, 24 (A. A.) - Seya• 
hati sırasında hastalanan Makalle 
ltalyan Konsolosunun henüz Adi· 
aababaya varamadığı haber veril
mektedir. Bu itibarla İtalyan elçi
si Kont Vinci, hareketini aonraya 
bırakmak zorunda kalmııtır. 
GAZETECiLERiN UGRADICI 

ZORl..UK 
Adiıababa, 24 (A.A.) - Harp 

hakkındaki haberlerin mii§külit • 
la alınmasından ötürü birçok ,. .. 
zeteciler Adiıababadan Harrar'a 
gitmitlerdir. Gazeteciler, bu tehir. 
de daha kolaylıkla haber alabil.
ceklerini umud etmektedirler. 

BiR ITAL YAN GAZETESi 
DiYOR Ki 

Roma, 24 (A. A.) - Yan rea
mt, Ciornala Ditalya ıazeteti, bat 
yazısında diyor ki: 

ltalya, Cenevre çerçevesi için• 
de, Habet meteleıi için adilane 
bir hal sureti bulunabilir kanaa · 
tindedir. Bu da andlaf":Danın da• 
ha tam, daha cesurane ve daha 
akıllıcaıma tatbik ec:lilmeıi ıure -
tiyle 1.llümkün olur. Dava, ltalya 
ile Uluslar Sosre!esi arasında de· 
fil, andlatmamn ltalya ile İngilte
re tarafından ba~ka, ba,ka tef ıir 
edilitindedir.,, 

Bu gazete, Si:.- Samuel Ho,re' ... 
un, aon günlerde birtakım ln.ıiliz 
gazetelerinin ilham altında yaz -
dık)armdan bambaşka tarzda o• 
lan diyevinin ıamimi edaıından 
memnuniyetle bahsederek, lngi -
liz bakanı tarafından t•erilen iza -
hatın, yalnız İtalyanlarca değil. 
aynı zamanda Avrupclrun meı'OJ 
hükUınetlerince de ıevinçle kartıe 
lanacağmı söylüyor. 

Gene ayni ıazete, lngilterenin 
Cenevrede oynadığı birinci dere • 
cedeki rol hakkın:la, Sir Samuel 
Hoare ile birliktir. Bununla bera
ber, bundan öneeki durumlarda 
İngilizlerin ıuımut olduklarım 
kaydederek, birçok hükUınetlerin 
İngilizlerden tazyik gördüklerin\ 
itiraf eylemi§ bulunduklannı ha • 
tırlatmaktadır. 

ltalya, Habeıistan ve Uluslar 
Soıyelesi tarafından kabul edile
bilir bir hal suretine gelince, ga -
zete, lngilterenin gerek Adisaba• 
ba, ve gerek Uluslar Soıyetesi ü -
zerindeki nüfu:ıunu hatırlatarak, 
mevzuubahis hal ıuretinin esasen 
ltalya ve İngiltere tarafından ka
bul edilmit bulunduğunu kaydet
mektedir. 

mitralyözleriyle cfumdum kurıun- -------------

Kısa Haberler ları vardır. Dubat'lar, müstahkem 1 ı 

mevkii zaptediyorlarken Lolo Du -=-- - ------:-:---:----
He'nin kumand'llındaki batıbo - KALlT ARYA KÖYÜ - Kali-
zuklar çetesi de, zorlu bir müda,. tarya köyünün belediye hududa 
faadan sonra Oidle müstahkem içine alınmasına karar verilmif .. 

köyünü iual ediyorlardı. ltalyan tir. 
kuvvetlerinin geldiğini gören Ha- • Son sayımda nüfu. umuzun arttr 
befler, Ued Şebeli nenrinin sağ ğı anlaBı ldığı için Sıhhat Bakanlığın. 

H b . ca yeni eczanelerin a~ılmasına karar 
kıyısına kaçmışbrdır. a e! erın 

Yerilmiştir .. 
bırakmı~ <'ldukl~rı cephane, Lon-

• tstanbulda tapu idaresinde hulu • 
drada kfüu Aley kard~~ler lngili -ıl nan kadastrn meslek okulunun Anka· 
fabrikasından ;ıkmadır. raya nakli kararlaşmıştır. 
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Toprak altından bir 
insan cesedi çıktı 

Bir masa başında oturuyorduk. Ka. 
fası pek de bir mucit kafasına beııu· 
miyordu. Yahut bana öyle geliyordu. 
Ne bileyim ben, mucitlerde bizimki · 
]erden büsbütün b&.ı.~ bir kafa clU • 
şUnüyorum. Karşımdaki adam daha 
ziyade bir memuru andınyordu. Yü • 
zU, yilzünün ifade.si hareketleri, elbl· 
sesi, oturuşu, söyleyişi bana bu hlsSi 
vermişti. Tabii bir memur herkes gibi 

oturma.z. Onda bir ba§kalık Tardır.Ben 
bunda aldanmrştım. Memur değilmiş, 
ak.sine olarak bu yaşayı§J dalma gez 
melde geçmiş. Üç kıt'ada girmediği, 
görmediği yer kalmamış. ATrDpanın 
Cenubi Amerikanın bütün merkezle. 
rini, şarkf Anstralyanın bütUn mef' 
har şehirlerini biliyor. Amma niçin 
gezmiş? işte mesele burada. 

Bu adam birçok şeyler icat etmif, 
fakat bunlan ortaya koyabilmek için 
pn:raya ihtiyacı oldufundan, sermaye 
aramaya çıkmış. Kendi paruını bu i· 
ca tlar uğrunda tek nikel onlufuna ka· 
dar tüketmiş, şimdi de tüketecek yenJ 
yeni paralar bulmak için uğraşıyor. 
Talihim, onu, ba küçük kahvede kar. 
~ıma ~ıkardı. Anadan babadan doğma 
Fransız olmadığı halde benden gUzel 
fransııca konuşuyordu. Hangi •lu · 
sun oğlu idi? Doğrusu bunu anlıya · 
madım. Günahına girmeyim amma, 
belki kendisi de bunun farkında de • 
ğildir. Neme H.zım, kim olunııa ol • 
sun, Ben polis memurlarınd~n deği • 
llm ki bunu araştırmayı iş edineyim. 
\lem i~n fnceliklerl başka yerde. 

Bu, bilyük mucit, beni boğuntuya 

ıetirmek istiyorsa da, biraz dilşUnceli 
olsa, boğulacak bir adamın böyle kü. 
çük bir kahvede oturmıyacağmı anlar 
dı. Belki de kendisini mazur göstere • 
cek bir sebep te olabilir. Kim bilir, bu 
kadar memleketleri gezerek sermaye 
araya araya o kadar ah~mış ki önüne 
pknn herhangi bir adama bundan f!Öz 
açmak onun için şuursuz bir hrıket 
haline gelmiştir diyebiliriz. 

Istediği para da kırk bin liral Yeni 
icat ettiği ~ok önemli bir aleti meyda. 
na çıkarmak için bu kadan yetu. A 
darıcağız beni zengin sanıyordu. Ben 
onun bu zannını bozmak btemedim. 
Bugüne kadar yapbğım tecrübeler 
bana öğretti ki bir insan kendini ol · 
duğundan fazla zengfn gösterirse de-. 
ğeri, ayarı artar. Her yerden tümen 
tümen hürmetler kaunır. Bu adam da 
beni kandırıp binlerce liramı almak 
için icat ettiği nesnenin ne olduğunu 
anlatmaya başladı: 

- Bug ünkii sinemaları milmkUn ol 
duğu kadar eksiksiz, mlikemmel bir 
hale getirecek bir alet, admdan da an 
lamak kabildir. Osmeslnefonekolor 
yani siz.in anbyacağınıı ''Kokulu, s~ 
Ji, renkli sinema.. bunun ne kadar ö • 

nemli bir şey olduğunu anladınız de 
fil mi? 

- Tabii anladım, amma biraz hah 
isteseniz fena olmıyacak. 

Cebinden murabbalara &ynl.mıf bir 
k!flt çıkardı. Her murabbada bir ta· 
kım şekiUer vardı. Parnıajile bunları 

göstererek devam ediyordu: 
- Bakımz, icat ettiğim makine ild 

ktstmdır. Biri kaydediyor, diğeri ek. 
rana ftriyor. Alellde llnemalarda ol· 
duğu gibi. Ancak, iyi dikkat edini~ 

ancak makinem, :yani benJm icat etti • 
ğim makine öyle kara beyaz resimler 
yapmakla kaJmıyor, (Bizim bunlan 
konuştuğumuı; tarihltrde henüz ~ · 
11 sinema yotu) sesleri de alıyor, da • 
ha artığı, renkleri de oldutu gibi çe 
ldyor. Ya, renkleri de çekiyor. 

- <ldden mükemmel! 
- Durunuı, bayım, daha bitmedi. 

Şemanın sağındaki bu tertibatı ıö · 
rilyor musunuz? J~te ben buna "kim· 
yevt sUzgeç,, IUyorum. Bakınız. Bu • 
nun önemi nerech ! Benim icat etti • 
ğlm makine bir yandan resmi, renk • 
Jerl, sesJeri alırken tite yandan da ko 
kulan çekiyor. Ben buna o kadar f u. 
la önem verdim ki makinemin adınm 
başına osme sözUnU koydum. Osme ne 
demektir bfUyor musunuz? Yunanca· 
da "koka,, demektir. 

- Peki bunları filme çekiyoraanu7., 
ıüzeJ, ekran üzerinde nasıl göstere • 
cebiniz? 

- Nasıl mı göstereceğim, pek kolay 
azizim. Ekranda göreceğiniz resim, ö 
teki sinemaların yaptığına benzemez. 
Kabank yani mUc~m bfr resim ola. 
caktır. Bunun en ince renklerini de 
göreceksiniz. Sesleri fşiteceksiniı. Si · 
nema sa1onunu11 muhtelif yerine ko · 
nacak olan "koku dağıtıcı11 aletlerle, 
benim icat ettifim kimye~ süzgeç al 
dığı kokulan yayacak ve bunu duya: 
caksrnrz. Düşününilz, azizim, dü~ünü· 
nüı. Bir bay güzel, amma çok güzel 
bir bayanla ltonuşuyor. Bayanın yü · 
zündeki kadife pembesi rengi görü • 
yorsunuz. Cmldayan sesini işitiyor • 
sunuz, süründüğü nefi.~ kokular bur 
nunuu geliyor. Adeta bu güzel ha · 
yan, sf r.e sürünecek kadar yanınızda 
demektir. Buna sinema denmez, kat 
lyyen denmez. Bu bfr hayattır, Mfi 
hayattır, hayatın kendiaidfr. 

- Mükemmel, cidden mükemmel, 
harika! 

- Makinen mi güzel, bayanın mı 

bllmem hangisinin ~erefine iki bira 
ısmarladım. O nefis koka, o kıYrak ses 
birasız olmıyacaktı. Biramı içerken 
dedim ki: 

- Böyle harika olan bir icat ile siz 
sinema sanııyiini altüst edeceksiniz. 
Fakat nasıl oluyor da bunu meydana 
çıkarabilecek ~nnayeyl bulamadı • 
nız? 

1 Aradıtı• Kadın 71 
•ı Aşk, Macera ve Hayat Romanı j 

Yazan : Kadircan Kafh 
w w 

- Aman gürültü olmasın da, ne olur- ı 
a:ı olsıanl •• 

Diyor, her ıeye eöz ywuuyordum. 
İçim sessizlik ve durı:unluğa o ka • 

cJar hasretti. 

••• 
Yemeklerin kötüJüniünden sağhğım 

epeyce bozuldu. 
- Canım, Zübeyde. .• Ya bir aıçı bu• 

lalnn, yahut biraz daha yorul da ıu ye• 
meklcr düzclı:in! •• 

- Nesi varmıı bunun? .. 

- Evet ... Çok güze!- Şu pilava bak, 
deve bamul'undan farla yok.. Sanki pa• 
tateı biıirmiısin; san çamur yıimmı an 
dınyor. 

- Zaten •en neyi beien.irain ki?. 
- Güzel ve iyi olanı lıiç bir zaman 

f~na bulmam. 

- Bul bir hizmetçi de yapbr öyle i· 
ae.. Benim elimden bu kadal' gelir .. 

- CanuQ. benim iıim batandan aı • 
km .. Nereden bulayım?.. Bulsam bile 
betenmez,ıin ki ... İyisi nü kendin seç le 

90Dra bana $2kııma! .. Komıulardan, ta· 
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ıudıklardan soruvenen una buluverir • 
ler. 

- Öyle İM Nuriye hanım teyze sa• 
bahlan evin itlerini &'Örsün- Nasıl oha 
öileye kadar klinik kapalı ... 

Bunlan o kadar teliuız söylemiıti ki, 
eskidenberi tasarladığı besbetıi idi. 

Fakat bundan bana ne? 
İtim ıörülsün de ,nasıl olursa ol • 

ıun! ... 
Nuriye banan, klinikteki kadmdL 

- Y ayabilirae ve iatiyoraa. gelsin! .. 

"' .. 
Ortalık süt liman ... 
Oh, ne iyi.. Ne karım benimle uf • 

raııyol', ne de ben onunla!.. 
Bir mekik gibi iıten eve, eTden ite .. 
Kuro, tatsız ,heyecansız bir yaıa • 

)'lf·· 

Fakat ayni zamanda rürültüsüz.. 

Böylece günler ceçti •• 
Çok defa öğleyin eve aeldiiim za • 

man onlan bulamıyordum. Soluk solu 
ğa reldiklerl zaman: 

- Komıuya gitmif tik ... 
- ••••• Paplan ziyaret ettik te.. 

- Bulamadım mı? Ne diyorsunu~, 
aziz bayım? Hem de buldum, hem de 
makinemi yaparak bir çok filmler çek 
Um n gösterdim. 

- Yaaa, öyle mi? Sizi candan teb · 
rik ederim. L!kin neden her tarafa 
yayılmadı.? 

- Ah, işte şimdi en nazile noktaya 
dokundunuz. Insanlann gururu, ken· 
dl p.hıslarının ıururu J Bunu az mı 
aanıyorsunuz1 Hele müstebitlikle i · 
dare edilen memleketlerde, bütün 
kudret ve kuvvet bir şahsın elinde o. 
lursa, artık o müstebidin kendi kuru 
ru ile neler yapmıyacağını dilşünil -
nüz. 

- Peki amma, bir müstebidin gu · 
ruru ile bunun arasmda bir münase. 
bet görmüyorum. 

- Bakınız anlatayım. Bana dediler 
ki kral Zaldümbid, Alimleri çok se • 
ver, himaye eder. Hel~ icat edilen bir 
şeyJe onun şeref ve azameti meyda · 
na çıkarılacak olursa artık yapmadı
tı iyilik kalmaz. 

- Hangi memleketin kralı bu? 
- Söyllyemem. Otede beride duyu • 

lursa. hUkdmetlnlı fçin bir takım si · 
yut rUçlükler ba~ göstermiş olu·r, ne· 
mize rerek 1 Sonra bayım, kendisine 
başvurdum. Hiç tereddüt etmeden i · 
cap eden sermayeyi verdi. Uç ay ça. 
lrprak makinemi yaptım. Filmler çek· 
mete başladım. Memleketin payitah • 
tında vilıtyet merkezlerinde makine · 

lzmirde bir şarap deposunun 
bahçesini kazan amele ne buldu? 
Jzmirde Alaancakta Akdeniz IO· 

kağmda müskirat i.mili Ziyanın 

tarap deposunda bir insan iıkele
tiçrkmııtır. Depoda ahde.hane i • 
çin bir çukur kazdınlryordu. Bu 
çukur bir drvarm dibinde açtm • 
lırken çahtan amele tapraim için 
de bazı keınikler ıörmüf ve depo 
aahibi Ziyaya haber vermittir. Ke 
miklerin insan iskeletine ait oldu· 
iu anlqılmca zabıtaya haber ve • 
rilmit ve müddeiumumilik te ha • 
berdar edilmittir. 

Müddeiumumi muavini Orhan 
Köni hemen tahkikata baılamı,, 
bir de doktor ıetirilerek kemikle
rin dikkat ve itina ile birer birer 
toplattmlmasına batlannnf tıT. Ce. 
ıedin bütün kemikleri, hatti ka • 
faaı meydana çıkardmıftır. Dok· 
tor bunların bir kadına mı, yokıa 

bir erkeğe mi ait olduğunu tahk~ 
edecektir. 

Tahkikata göre abdesha- 9" 
kuru olarak kazılmak iıtenell ret 
bundan on bet yıl önce bir seb~' 
bahçeıi imi,. O vakit buraya bi1' 
ceset gömüldüğü tahmin edihııelı· 
tedir. iskeletin; bir cinayet net~ 
ıi öldürülen bir ,ahıa mı, yo~ a 
dükten t0nra buraya gömdürüleO 
bir kinııeye mi ait olduğu ~tr' 
rılmaktadrr. 

Kemikler üzerinde bir ~ 
veya bıçak yarası mevcut olup ol
madığı doktor tarafından incedd 
inceye tetkik edilecekti.r. 

mfn çektiği "Kralın sarayı önünde bil. ~!!!!!!!~~~!!!!!1!!!!!!!:!~~!!1!!!!!!1!!111!!!!11!!~!!1 

Öle bir adamın mezarlıklar d1" 
rurken b~aya gömülmiyeceii ._. 
bildir. Onun için çukurdan çık~ 
iskeletin; bir cinayete kurban sit 
mit birine ait olduğu tahmin edil' 
mektedir. Adliyece yapılmakts tr 

mış. Ortada kalabalığın bulunmama· lan takikat; iskeletin büründlifii 
ıı, kralın şanına, şeref ine karşı bir eırarı yırtacak ve haki katı flle1 • 
hakaret manasını verdi. Hele buna si· dana çrkaracktrr. 

yük bir şan ve şeref Alemi., filmi ırös · 
terildf. Bu bir harika idi. 

Azizim, harikadan daha büyük bir 
söz varsa işte o idi. Yalnız geçişi de 
ğil, askerlerin elbiselerinin en ince 
renkleri görülüyor, ubitlerin verdik· 
leri emirler işitiliyor, sllahlardald yağ 
lann, kalkan toprakların kokuları, 

hareketten n sıcakan hasıl olan baş • 
ka kokular da ... 

- Anladım, anladım. 
Diyerek koku faslının uzamasına 

mani oldum. O denm ediyordu: 
- Artık makinem meydana çıkmış, 

büyük bir mu\'affakıyet kazanmıştı. 
Bundan başka daha altı film çektim. 
Tabii masraflarım kral Zaldümbid 
nriyordu. 

- Peki sonra ne oldu? 
- Ne olacak? Maminemin mUkem -

melliği, kendini mahvetti. Kralın be 
şinci yıl dönümü idi. Yapılncak bü • 
) iik geçit resmini filme alacaktım. 
Fakat o gün halktan kimse, hiç kimse 
bir çocuk bile meydanda yoktu. Se • 
bcbi şu: Oraya gidip kalabalıkta e · 
zilmekten, güne~ten yanmaktan ise-, 
geçit resmini sinemada görürüz diye · 
rek kimse rahatını bozmak istememiş. 
Anlıyorsunuz ya! c;-09terdiğim man • 
urals.r o kadar tabif ki halk sine • 
mayı, halı olarak. hakikf sanıyorfar · 

- Çarııya da uğradık .. 
Diyorlardı. 

Fakat ıimdi derdin biiyüğüne çatmır 
tım: 

Günden gÜne müıterilerim azalıyor
du. Kapıyı vuranlan. salonda srra bek· 
liyenleri arbk göremiyordum. 

Neden bu? ••• 
Kadm hastalıklan, mevsim hastahlr 

lan değildir ki çoğalıp azalsın 1 •. 
Dikkat edince bana hasta çoculdarr

nı getirenlerin sayısının düşm~diğini 

rördüm. Halbuki bunların saym zaten 
habn sayılacak ltadar değildi. Zaten ba· 
zr aylarda biraz çokça oluyor, bazan da 
hemen hemen hi~ bulunmuyordu. 

Bu hal ha!talarca sürdü. 
Hep açık verdim. Zaman oldu ki e • 

'Yİn yiyecek parasmı bile kazanamadım. 

Bu zamanlarda Zübeydenin parası 
bankada yatıyordu ve ben e,ten dost • 
tan beı on kuroı alarak açığımı kapat
maya, hanımın ve evin ihtiyaçlannı kar· 
ıılamağa çabalıyordum. 

• Son zamanlarda evdeki gürü!tünün 
kesilmesi ve müıtcrilerimin çoğalmıı 
olmaaı bana yannı pembe göstermiş. 

biiyük bir yanlıflığa sürü!demiıti: 

Hastanedeki i~imi bırakım~, kendi • 
mi büsbütün kliniğe vermiıtim. 

Aylar oldu ki kira parasını bib g • 
deyemedim. 

Zübeyde o günlerden birinde: 
- İpekten, iılemeti maşlahlar pek 

nemanın sebep olduğu anlaşılmca kra.. ______________ ___, 
1ı bir hiddet, bir hiddet aldı ki sor • 
mayın. Kırk sekiz saat içinde memle • 
ketten çıkmamı emretti. Ben işi yo · 
luna koymak için çok çah~tım. HattA 
emrederse yeni bir geçit resmi yap • 
trracağımı ve kalabalık olsun diye bir 
kaç yüz figüran bulunduracağımı 8Öy
ledim. Dinlemedi bile. lster lsteme:ı 
~ıkıp gittim. MRkinemt parçaladılar, 
cebimde on para kalmadı. işte bunun 
için yeni sermaye aramaya çıktım. 

Adama hissettirmeden elirnl yanş 
ça arka cebime uzattım. Tamam ta • 
b..ı.ncam yerinde i dl. Kendisine dedim 

ki: 
- Size kırk bin lira veremiyeceğlm 

için çok esef ederim. B:ııka büyük iş. 
lere gtri~mekten paramı onlara ya • 
tırmağa mecbur oldum. 

Bu harikalar yaratan mucit, benim 
hesabıma bir bira daha içerek: 

- Hata ediyorsunuz - dedi - bil· 
yük bir işi kaçırac:ıksınız. Eh, ziyanı 
yok, bari ild lira lQtf edin de bulaaı. 
ğrm sermayeye onu katar ve size de 
o nisbette k~r veririm. 

• • 

moda.. Ben de yapbmıak istiyorum. 
Gülümsüyordu. 
Halbuki ben parazısbktan kara ka· 

ra düşünüyordum. 
Her şeyi olduğu gibi söyledim ve: 

- Bankadaki parandan bir kaç lira 
alıver. Sonra yerine koyarım. işler 
hep böyle gidecek değil ya .. 

Dedim. 
Kanm somurttu. 
Dedim ki: 

- Böyle zamanda bana yardım et 
mezsen, ne zaman edeceksin? 

- Benden yardım mı bekliyorsun 1 
Evine de hana da bakmak, borcundur. 
Mademki bakamıyacaktın, ne diye ev 
]endin? 

Şatafatlı bir hayat geçiren doktor 
larm, saraylı pa~larm i~imlerini say

dı. 

Bunları da nereden öğrenml~ti? 
Birdenbire kendimi tutamadım: 

- Keşke evlenmu:eydim ?" 

••• 
Bir cumartesi günü erkenden kil 

niğe gelmiş müşteri bekliyordum. O 
sırada lmpı vuruldu. 

Açtım ve arkad:ı~tnrımdan Naci i
le karşrlaştım. Bu çapkın ,.e genç a • 
dam sarayda itibarı yüksek o\an zen 
gin bir paşanın kızı ne evleiınti~ti. 

Çoktanberi görU,memtştik. 
Onunla lrnrşı karşıya oturduk. Kcn 

disJnf anlattı. P .. ahat ve mes'ut imiş. 
Sonra b.ı.na sordu: 

Yeni Ese1ler 

Süzme sözlar rl 
Zamanımızın en yakın hldiSe1• 

hakkında da tilrlü düşünceleri Uıti~ 
eden "Süzme sözler,, isimli değef , 
bir kitap çıktı. Bu kitabın müellifi; f 
nınmış ediplerimizden Raif ·.rc ~ 
Kestent'dlr. Hem zarif bir d t fçlfl; 
de, hem de ehven bir fiyatla ~ıkııtJf 
lan bu ~üzme C."Jeri okuyucular111'1s' 
ta~lye ederiz. 

Persembe Gazetesi f • 1 
Perşembenin 30 uncu sayısı reıt•. 

ve 16 sahife olarak çıktı. Kemal Ö1I 
görenin millt mücadelede Haıtde • • 

dibin Anadoluya nasıl kaçırıldıl'1" 
anlatan yaıısile diğer bir çok yaıı1'1 

ve rMimlcr vardır. Fiatı 7,5 kurııtt111' 

••• 
ILGAR - Zile orta okul tilrkçe 8'-

retmenf Haşfnı Nezihinin bu eserf
111 

Anadolu Türk kitap deposu ısısı ~I . 
retmen Fuat bastırmıştır. Tavsife ~ 
deriz-. 

- Sende ne var ne yok? Söyle t>ı&" 
kalım ... 

İşsizlikten b·a.lısettim. fjiol 
Onda bu ceYabı önceden bild ~· 

gösteren bir hal yardı, manah nı• 
ve acı .bir gülüşle bana bakıyordo. 

- Neden ge1miyorlnr acaba?- f 

Sustu. Ben sözümU tamaırıladıtll "1C9' 
- Bilmem ki •. tuhaf şey .. difet f/J • 

dın hastalıkları doktorları,. her 
mandan daha kalabalık. ı1J11 

Arkadaşım bu işin iç taraflı 
deşmek ister gibi sordu: 

- Sana hi~ mi gelmiyor.1 ar'" 
- Bir kaç defa kırkını aşan ıeıt 

kadınlar geldiler. 01.., 
- iyi ya .. Az olsun da uz olsll 
- Onlan başımdan savdını. 
- Neden? 
- Çünkü hasta değiUerdL 
- Ya niçin gelmişler.? .. ,..... 

B. kutu•· 
- Ne bileyim ben.. ır rnıot 

Çocuk istiyorlarmış. oınıo1~ .,. 
Bakkaldan fasulye ister gibi ~ 
tenmez ya... ffl-'1' 

- Bunlarda başka şeyJer td 
'? _,f" 

mı. . ak.-v 
Arkadaşım sorgularına sol ~bf"ı 

hltJa dcYam ediyordu. Sanki ısrll• I' 
sorduğum bilmeceyi bu sorgtl 
ne bana çözdürmek fstfyorda. 

- Ne gibi!.. ıeı11eclll'' 
Seninle dost olmak f! 

mi? 



Türkiye 
Yönetin 

Zıraat Bankası 
Kurumundan : 

l ~~kiye Ziraat Bankuı ge:Jel kurulu adi ıurette olarak ikinci 
etrıuın 26 mcı Salı günü saat 15 te Ankarada Banka Merkez bi

llaauıda toplanacaktır. 
Atağıda iıimleri yazılı deleğelerin bu toplantıda hazır bulun -

:Jı&lan rica olunur. 

Toplantıda Görüşülecek işler : 
1 - 1934 yılı itleri ve hesapları hakkında yönetim kurulu ve 

111'Ura.kip raporlannm okunmau. 
ld 2 - 1934 yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 

lre Meclisi üyelerinin ibrası, 
3 - idare Meclisi Üyelerinin Banka ile kredi haricinde it gör• 

ıtıeleri hususunda karar verilmesi, 
4 - Murakipleri .l 1934 yılı ücretlerinin tayini, 
5 _ 1936 yılı için iki murakip ve iki yedek murakir seçilmesi, 

~lık adı ve Delegeler adı 
,\fYon Saylav Bay Ali Çetin Kaya (Bayındırlık 
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Bakanı) 

izzet Ülvi Aykur 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Rıfat Araz 
Şakir Kınacı 

Saffet Arıkan 
Rasih Kaplan 
Numan Aksoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 
Dr. Mazhar Germen 
General Kazım Özalp (Sü ll .. · 
kanı) 
Hayreddin Karan 
Tevfik Fikret Sılav 
Ihsan Tav 
Salih Bozok 
Ali Şevket Ondersev 
Behire Bediz 
lsmail Hakkı Uzmay 
Mustafa Şeref Ozkan 
Refet Canı tez 
Dr. Galip Kahraman 
Sadettin Ferit Talay 
Ziya Gevher Etili 
Hilmi Ergeneli 

• BORSA • 

24-10-935~ 
dhalarmda .flldu ıaaretJJ olaAJu, öz.r • 

1 

i rlııde moamele rön:alerdlr. Rakamlar -. 
U k.apaıtıt •tıe flyatland.a. 

ı---- rtukut 
1 

• Loodrı 
• NeYyon 
• Pırtı 
• MlllDo 
* Brükae 
• Atlna 
• Cınen" 
• Sofyı 
• Amıtcrdırı 

• Pıaı 
• Stokbohn 

'>l0, • Viyana 

125. 50 • Mıdr1d 
167, - * flerllo 
l8t, - • Varşon 
s<ı. - • Badapeştl' 

~•. - * Bl!kre) 
sıa ·- • Beırrad 
24, - • Yotobımı 
E4, - • Altıo 
96. - * Mccldl7c 
3t, •• • BIDhOt 

sıa. - 1 
11 -
:!4, -

~·. -
i~ -
ı .'(, -

t-4 , -

35, -

94\ -
53, -

!34 -

ı .---- Çeki-er ----
1 j • Loodrı 6JS.- * Sto\hlm :uı~ ı 

• NeYyork o.794~ • Vlyar. 4.'U80 

I 
* Paıls t!.O~ •• • ~1ıdrtd 5.11 ( 

• Mlltno 0.769J • Berllıı t,9770 
• Brtılı:ıe 4.7t.:IS • Varşor• 4, t?lS 
• Atını. s~. S43;j • Bodıpıste 4,ıosa 
• Ctııtnı 2.4•67 • Bt11ı:re, ıot,97 1 4 

• Solyı 63,9344 • llılgrad ·"'-'° 
• Amıtcrdam l.17ıt0 * Yokohım• !.76t5 
• Praıı 19.~094 • Moskovı 1089.75 · 

. ---ESHAM---
! 1 ı, Bantas• 9.~·> - Tramny 9,-

l
•Aaadolu 23.80 •Çimento u o. 

1 Reji i. 15 Oııyoıı Def. -,-
. Slr. Hayriye 15.- ~ark De?. -,-

•Merkez Bantısı S7,7S Balya -.-

1 

U. Slg-ortı -,00 Sart m. ecza -.-
Bomontı 6,50 felefoo -.-

-latlkrazlar - tahvlller-

l
l•ıoşsT1rt Bor.l .6.- Elıttrlt -.-
• • ll 26,60 franıny 31,70 
• • • lil 24.- Rıhtım 44 -

ı•lıtıtrwDıbıtı ı 99 - • Aaadola l 40 -

lSTANBUL - 18: Dans musikisi 
(plak). 19: Ambassador gazinosun • 
dan (nakil) milzik neşriyatı. 19,50: E 
ge caz. Fehmi Ege ve arkadaşları. 20, 
30: Stüdyo orkestrası. 21: Radyo caz 
ve tango orkestraları. 21,35: Son ha· 
beri er, borsalar. 21,50: (Trova töre) o 
pera. (Plik). 

1 Çağrılar f ---
T. 1. l'. /. atletizm federa yonun • 

dan: 
VI Balkan oyunları için millf ta • 

kıma seçilmiş olnn atletlerin atıetiım 
Federa."!}Onu bürosuna müracaat et • 
meleri. 

I stanbul müddeiumıımüiğlnden: 
Ist.anbula geldiği anlaşılan Malka· 

ra sorgu M.kim vekili Faik'in hemen 
memoriyetimfze mUracaat etmesi. 

BOKREŞ-13- 15: Plak n du. D M h AJı• 
yum1ar. 18,40: Radyo orkestrası. 19: r. ' e met 
Sözler. 19,20: Konserin sil reği. 20 : Du 
yumlar. 20,15: Piyano konseri. 20,35: Bevliye mütehassısı 
Operadan röle. 23,45: Alm. ve Fr. du Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 
yumlar. 

VARŞOV A - · 18,20: .Şarkılar. 18, 
35: Plak. Sözler. 19: Debussy'nin so • 
natlanndan, sözler, 19,45: Şarkılar. 
21,15: Sesli film parçalan. Sözler. 22, 
15: Hafif mUzik. Sözler, 23,.f5: Kon • 
ser. 24,05: Dans plakları. 

LA YPZlG - 18: Müzikli skeç. 19, 
30: Sözler. 20: Kuşlara dair. 21: Du • 
yumlar. 22,15: Ulusal müzik. 23,10: 
Duyumlar. 23,30 Olimpiya servisi. 2-t; 
Orkestra. 

BUDAPEŞTE - 18,30: Harpa kolt' 
seri.19: Sp0r. Stenografi. 19,45: PlAk. 

20,15: Söylev. 20,'5: Eski Macar pr
kılan. 22: Duyumlar. 22,20: Opera or 

kestrası. 23,25: Cnz. Söylev. 2'.25: 
Konserin süreği. 

KURUN~ 
Gıı.zetemı.M ~d&rllen )'Ullar, pzete- 1 

ye girmek lçiD lse, zarfmm k~esflle Cga· 
zete) kellmtı8' yuılmalrdr.r. 

Karfılık 1.st17eı:ı okart&r. mektuplarma 
10 INruıJuk pul koymalıdb1u. 

B&m1mıyaıl yazdan ıeıt rcmcermekten. 
Jaymet.llZ 70Uanmrt mektuplarm içine 
konulan paralarm k&ybolmasmdan, UAD 
olarak~ )'&Zitard&n dol&)'l. dlrekU!ır • 
Hık. a.rtOııe eoru 80f'l'U aJm.as. 

·Günü geçmif aayılar 5 kuruıtar 

Adt&!n1 de#1ottnm. aboneler 28 kuruı 

ader!er. 

Ouetemlzd9 oıJwı ıuıJ•rla realmlertn 
her lıaJda ..ıt kendlsl IOfıuUr. 

Haddeler için 14 Kalem Malzeme 
:~-----~Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

1 ı•lrıaaı lltlkruı 9:ı . * Aoadola il '°--
, 19ta A M 10, Anadolu J11 1,40 

, SıYu-Emınam 9~. •~emısstl A 4.'-!IO 

CUMA Cumırteı 1 
Takvim !'İ , et teşr n ?6 ı cı teşrin 

-ı7 Recep I!! Re<.ep 

ı GGD doRafu Ut 6.tl 
Gtıo batısı 17.17 17,16 
Sabah namıı. ~.l6 .s.ıs 

<'ıRle ııımuı t ı.~s ı t.M 
llı:ladl ll&IDbl 14.S~ l•.55 

1 Akşam nıcıu• 17.17 17,lf> 
Yatsı namazı t&.49 18.48 
lınsat 4,4'11 4.4& 
Yılın 1,eçın 111Dlerl 296 !97 

Vılııı tal an cı..nlerl 7ı> 69 

Tahmin edilen beduli 150000 lira olan yukarda nuktarı ve cinıi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Mildilrlüğü aatrnalma ko -
misyonunca 12 - Bir;nci kanun - 935 tarihinde Perıembe ıünü 

saat 15 te kapalı .zarf ile ihale edHecektir. Şartname yedi lira 50 ku

rut mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 8750 lirayı havi teklif mektuplarını mezkUr günde ıaat 14 ~ ka· 

dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 

2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezldtt ıün ve saatte komiıyon;ı 

mürauatları. .(6697) 

Ç nkırı Şükrü Yaım ıI~ıme••&:ım:ımm••••~~~~-!llJll••••••IJ!! ..... Dün ve Yarın 
Mustafa Abdülh:ı!ık Ren da Konya ,, ,, T ovfik Fikret Sılay --.• " 

~0tuh 
\orurn 

l:>eniıli 

[)· 
t 1~&.rıhekir 
dırne 

tıaıiı 

tl'ı' t ıncan 
~tunı 

tıkitthir 
C.A 

tıtcp 

~h· ... -on 

" 
,, 

(Kamutay Ba,kanı > ,, ,, Ahmet Hamdi Dikmen Tercüme külliyatmm 4 üncü 

·' " 
Rıfat Unür ,, ,, Mustafa Ulusan serisl tamamlandı 
Fuat Bulca Kütahva ,, ,, Recep Peker (C. H. P. Genel 
ismet Eker sekreteri) lO kitap 520 kanıt 

,, " 
" ,, 
" " 

lsmail Kemal J\lp!!!lr ,, ,, Muhlis Erkmen (Tarım Bakanı ı , Birinci taksit 220 'diğerleri 

" ,, Dr. Kazmı Samanlı ,, ,, İbrahim Dalkıhç \. ayda 100 kuruş 

., " Necip Ali Küçüka Malatv• ,, ,, General ismet lnönü (Baıba • 31 Rasin i\hmot Retit 

" " Yusuf Ba§kaya kan) 32 Ariat.o Motafizlk Hilmi Ziya 
., ,, Zülfü Tiğrel : ,, Said Fırat (Z. K. Ko. Bqkanı) 33 lıkend• H&7dar Rifat 

Faik Kaltakkıran Manisa Refik ince 34 K.ı&chn " Sc.-yalizm Sahiba 
Mehmet Ali Yörüker : :: Yaıar Özey Zekerba 
Fuat Ağrab (Finans Bakanı) ,, ,, Tur11Jt Türkoğlu : ~=~:nıu H~= ~ 
Hasan Tahsin Berk Marat ,, ,, Mitad Alam 37 Filozofi ve aan'at Saad Kemal 

,, " 
Saylav Bay 

" " 

,, ,, 
.,, " Abdülhak Fırat Mardin ,, ,, Rıza Erten 39 Heraklit Haydar Rifat 

Muila ,, ,, Dr. Hüseyin Avni Er~an 3S Etika ~laoila " 
Bayan Nakiye Elgün 
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Bay Aziz Ak;ürek . 
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Celal Bayar (Ekonomi Bakanı} 
Emin Sazak 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
General Ihsan Sökm~n 
Münir Akkaya 
Hasan Fehmi Ataç 
Hamdi Ongün 
Ferit Celal Güven 
Emin lnankur 
Selah Cimcoz 
Abdülmuttalip Öker 
Ziya Karamunal 
Mahmut Esat Bozkurt 

,, · R&hmi Köken 
,, 
·" ,, 
,, 

" ., 
" 
n 

,, 
,, 
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Şükrü Saraçoflu (Tüze Bakanı) 
Kemal Turan Onal 
Mükerrem Onsal 
Baha Öngören 
Dr. Tevfik Aıllln 
Sami Erkman 
Hilmi Çoruk 
Ahmet Hilmi Arga 
Reıit Özsoy 
Şevket Ödül 
Mehm~t Seyfel; 
Ali Dikmen 
Ragıp Akca 

Mut 
Niğde 

Ordu 

Samı un 

I 
Seyhan 

Siirt 
Sinop 

Sivas 

Tekirdalı 

Tokat 

Trabzon 

Van 
Yozgat 

Zonguldak 
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Nuri Tuna 40 Ruhi mudzeler Cemil Sena 

Şükrü Ataman 
Halit Meng; 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Baha Para 
Etem Tuncel 
Dr. Aaım Sirel 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Y egena 
Damar Arıkoğlu 
Cavid Oral 
Mahmud 
Yusuf Kemal Tengirtenk 
Hultisi Oruçoğlu 
Raıim Batara 
Remzi Çiner 
Cemil Uybadın 
Faik Oztrak 
Süreyya Tevfik Genca 
Resat Eriıken 
Danit Eyiboğlu 
Şevki Kıroğlu (Tüccardan) ·~ 
Münip Boya 
Sırrı lçöz 
Sungur 
Rifat Vardar 
Hasan i<arab:ıcnk 

(5731) 

Müracaat yeri - V akıt müeueaeai 
lıtanbul - Ankara caddesi 

lstanbul 6 inci icra memurluğun • 
ilan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu • 
karrer sandalya, masa koltuk ve sair 
ev eşyası 2-11-935 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat (8) den itibaren 
Kasımpaşada Dereboyu dört kuyudn 
36/ 1 No. lu evde satılacaktır. Taliple· 
rin gelmesi lüzumu ilan olunur. (V. 
No. 10151) 

ZAYI : 

Fatih şubesinden aldığım nskeri 
terhis tezkeremle gemici cüzdanımı 
zayi ettim. Yenilerini alacağımdan es· 
kJlerinin hUkUmleri yoktur •• V. No. 
10137 

Baltallnıanı balıkçı mektebinde a
tegçl Nuri. 

Fatih Bul/ı 3 üçüncü hukuk hakim • 
liğinden: 

Horhor Yeşil tekke sokak 38 numn· 
rah hanede bulunan l\lehmet Alinin 
hacrile kendisine kızı Arifenin 23-10 
-935 tarf•ninden itibaren \'asi tayine
dildiği nlakadaranm ma1Qmu olmak 
üzere ilan olunur. {V. No. 10138) 
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Denizyolları 

r. 
Orta okuma 

Birinci sınıf birinci fasikül çıktı 
Dağıtma yeri-VAKiT yurdu. lstanbul Ankara caddesi: Tel. 2437 IŞLETMESi 

Acenteleri: Ka.raköy - Köprübaşı 

TeL '2362 • Sirkeci Mühürdar zade 

Yüksek mühendis mektebi arttırma •-- Han ıeı.ron: 221,0 --

ve eksiltme komisyonundan: 
Elektro - Makanık Laboratuvarı için ıoo beygir Kuvvetind~ 

bir adet Turbo - Elektrik kapalı zarf ile alınacaktır. Tahmini fiat 
9600 lira ve pey akçesi 720 lir.adır. Zarflar 7 - 11 - 935 saat ıs de 

açılacağından isteklilerin saat 14 de kadar arttırma ve eksiltme ka· 

nununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile belli gün ve 

saate kadar Komisyon reisliğine ve tartname!ini görmek için de 
her gün Gümüııuyunda mektep dahilindeki komiayona müracaatları. 

(5838) 

1 011111 uııirraııarı ve 11111nıırı ıııeınıe umım idıresı nınıırı 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru 26 Birinci

teırin CUMARTESi günü saat 
20 de HOPA YA kadar. (67ı9) 

Ayvalık Yolu 
MERSiN vapuru 26 Birinci -

te§rin CUMARTESl günü saat 
19 da lzmire kadar. (6720) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 27 Bi

rinciteırin PAZAR günü saat 
10 da Mersine kadar. (6721) 

3000 lira muhammen kıymetli onbir kalem manometre ve yedeği 

aümrüklenmiı olarak teslimi ıartile 5 Birinci Kanun 935 perıembe ı latanbul Harict AakerT ı 
f(lnü aaat 15,30 da Ankarada idare binasında kapalı zarf usulü ile ___ K_ı_t_a_a_t_ı _u_a_n_ı_a_r_• __ _ 
aatm almacaktır. 

Bu ite girmek İsteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu

nun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince ite gir
meğe kanmıi manileri bulunmadığına dair beyanna.me ve tekliflerini 

ayni gün saat ı4,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizmıdır. 

Bu İfe ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire -
sinde ve Hardarpaıada tesellüm ve sevk müdürlüğünde dağıtılmak
tadır. ( 6598) 

5124 kilo dural saç levha kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Hep 
ainin biçilen ederi 20496 lira ve ilk 
inanç parası da ı 537 lira 20 kuruş-

tur. ihalesi 11/ 11/ 935 pazartesi 
günü saat ı5 dedir. Şartnamesini 
görmek üzere her gün saat ı5 den 1 
16 Y.& kadar komisyona gelmeleri. 
Ebiltmeye gireceklerin 2490 aa -

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerin 
de iıtenilen belgelerle birlikte te • 
minat ve teklif mektuplarmı ka . 
nunun emrettiği mühürlü bir zarf 

BOZKURT 
Ti RAŞ BIÇAGI 

Milli bir bilgi ile yaptırılmış malı ve ambaajı itibarile dilrı,S: 
da eşi yoktur. Her gün aldığınız ve isimlerini anlamadığınıt ~ 
hancı markalı bı~aklara artık ihtiyaç kalmadı, çünkü BOZI{ st' 
bıçağı ihtiyacınızı görecek. Bununla beraber bütün mevcudiytti Sf.; 
ni okşıyacaktır. İSMİ yüce tarihi, AMBALAJI sevgili yurdun 

HlBl öz kardeşindir. 

Bozkurt 
• 

Bıçağı ve Yeniliklerı 
1 - Hiçbir bıçakda bulunınıyan saf lsveç çeliğinden A\'rupıııtJll 

en meşhur bıçak fabrikalarında yapılmıştır. , 

2 - Sert ve yumuşak sakallar için iki çeşit yapılmıştır. 
3 - % 5 ikramiyelidir, bulacağınız BOZKURT resimli kupoıtU' 

muzla her satıcıdan bir kiiçük paket bıçak alacaksınız. 
4 - Tıraş olacağınız günler bıçak kenarında yazılıdır. 
5 - BOZKURT bıçağı paketleri beşer tanelik yapılmıştır. 

BOZKURT TIRAŞ BIÇAGI 
Zabitan, memurin, talebe ve bütün Türk genç n müne'V\"erl~ 

rinin kullandığı bıçaktır. Her yerde ısrarla arayın. Her yerde tJ 
nesi 5 kuruştur. 

Sahip ve deposu: 
lst. Fehmi Ardahlr ve Mehmet Trigrath. Tel: 22811 

Toptan satış yerleri 
{ 

Izmir, Kilimciler No. 6 şqbeınııde 
Ankara Yeni Hal Mahmut Nediıtt 
Aydm Omer ve Kazım Ayduıel 

ıs;ı0/1935 tarihinde yapılan eksiltmede elde edilen fiat haddı 
layığında görülmediğir.den 7363 lira muhammen kıymetli lokomo -
tif, vagon ve supap yayları gümriJklenmit olarak teslimi tartile 9 l • 
kinci Teırin 935 Cumartesi günü saat ıo da Ankarada idare bina• 
smrla pazarlıkla satın almacakd ~ r. 

Bu ite girmek isteyenlerin 552 lira 23 kurutluk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikalar r, kanunun 4 üncü maddesi muci · 
birrte işe ginneğe kamıni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ile aynı gün tayin edilen saatta malzeme dairesi komisyonunda ha -
zır bulunmaları lazımdır. Bu ~şe n it tartname Haydarpq~da tesel • 
lüm ve sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde görüle . 

~~ili~~~~ ~d~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~·~~~~~ Ankarada M.M.V. Satmalma ko ·r,. -
mi1Jonuna vermeleri.(298) (5S42) lStanbuı l3eledlyeS4 t lan t arı ,,~ı 

• • • Senelik muham- ~"1: ~ı 
Ordu sihhi ihtiyacı için 32 ka - men kiran ıelfl'" 

bilir. (6729) 

ilk okuma 
Beşinci sınıf için çıktı 

Tanı merkezi - V AKIT yurdu. İstanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan: 

1 - Jand-ırma ihtiyacı :çin aşağıda madde, çeıit ve miktar. 
eksiltme gün ve ılk teminat bedelleri yazılı üç kalem yiyecek ve yaka· 
cak komisyonumuzca açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Her üçüne ait ıartname parasız komisyc-ndan alınabilir. 
3 - isteklilerin eksiltme saa tine kadar ilk teminat makbuz ve

ya banka mektuplarını komisyona vermiş olmaları. 
4 - 2000 liralık makarna 8 -11 - 935 Cuma günü saat (ıO) 

da ilk teminatı 150 lira, kilosu 25 kuruştan 2000 liralık çekirdeksiz 
üzüm 8- 11 - 935 Cuma günü sa at ı4 de ilk tem,natı 150 lira, kilo· 
ıu 25 kuruştan 2942 liralık kok kömürü 9 - 11 - 935 Cumartesi gÜ· 
nü saat (10) da ilk teminatı (220) lira (65) kuruş, tonun bedeli 
(2900) kuruştur. (3088) (6612) 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Posta T. T. Fabrikası için lüzum görülen 4250 lira muham -

men kıymetli bir tane Gravur ve Pantograf makinesi 6/ lkinci tef • 
rin/ 935 tarihinde saat ı5 te açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
lsteklileria mezkw tarihe ruthyan Çartamba günü muayyen saatte 
319 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare veznesine yatırarak 
alacakları makbuzlar taıtnamede istenilen vesikalarla birlikte Posta 
T. T. Umum Müdürlüğü oinasındaki satın alma komisyonunda bulun

lem ispenciyarı alet ve kimyahane 
makineleri kapalı zarf usulile sa . 

tın alınacaktır. Hepsine biçilen e-
der 25000 liradır. Muvakkat temi
natı 1875 liradu. Evsaf ve tart -
namesini almak ve görmek üzere 
bedelsiz olarak M.M. V. Satınal • 

ma komisyonundan alınır. Eksilt
meye gireceklerin 2490 ıayıb ka. 
nununda gösterilen veaaikle temi -
nat ve teklif mektubuplarile bir -
likte belli gün ve saattan en az bir 
saat evvel Ankarada M.M.V. Sa
tmalma komisyonuna gelmeleri. 
ihalesi 30/ı 1/ 935 cumarteıi günü 
saat ıo,S dadır. (335) (6285) 

• • 
Ordu sıhhi ihtiyacı için 300 bin 

adet panauman paketi kapalı zarf

la satm almacaktır.Beherine biçi
len kıymet 35 kuruş muvakkat temi 
natı 6500 liradır.ihalesi 28/ı ı/935 
perıembe günü saat 14,5 dadır. 
istekliler evsaf ve ıartnamesini al 
mak ve görmek üzere 525 kuruş 
mukabilinde M.M.V. Satınalma 
komisyonundan alınabilir. Eksilt
meye gireceklerin 2490 sayılı ka -
nunda gösterilen veaaikle teminat 
ve teklif mektuplarile birlikte bel. 

1i gün ve aa.atından bir saat evvel 
Ankarada M.M.V. Satmalma ko. 

misyonuna gelmeleri.(337) (6286) 

malan li.zmıdır. Bu baptaki tartname Ankarada Levazım müdürlü· ------ -------.:::-
ğünden latanbulda Levazrm Ayniyat Şubesinden heı· gün parasız· o- ŞARK DEMIRYOLLARI 
)arak verilir. (2684) (5992) iLAN 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satın Alma Komisyonundan : 

'.A.nkarada Jandarma ve Polis mektebi civarmda yapılacağı ilan 
eCIUen 215614 Ura 60 kurut keıif bede~li Koğuı ve Tavla eksiltmesi 
Jıı•.l~. .(3101), ' :C6617). 

Cumhuriyet Bayramı tatiline 
raslayan 28, 29, 30 Birincitıriu 
1935 günlerinde 46 ve 53 No. b 
yöre trenlerinin seyredeceği sayın 
elaüne bildirilir. 

lıtanbul, 23 B. Tqrin 1935 
Direktörlük 

Osküdarda imrahor mahalle ve so kafmda 
Çakal zade Rüstempafa mektebi 
Osküdarda atik valde mahallesin de 3 N. lı atik 

60 

valde mektebi 60 
Galatada çefme meydanı M. buğl uca S. 4/ 2 ıan "'" 4,'" 
Emine hatun mektebi 60 ·rl 

Y okarda semti senelik muhammen kirası ve muvakkat tetıl~jtf 
yazılı olan mahaller 936 senesi Mayıı sonuna kadar ayrı •Y~Jıe"' ' 
ya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuttur. Şartnamele!',_ışfl~· 
zım müdürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek isteyenler hı:Z r•"'' 
da gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubile 1:ı 1dı1' 
12/ 2 ci teşrin Sah günü saat 15 de daimi encümende bulunııı 

. (6735) J~ 

Biçilen el eğer nııt";,.tıl' 
tefti 

Unkapanında haraççı I<ara Mehmet M. Oskü
bi S. ı3" 11 - 19 - 21 - 23 · 20 N. b han ankazı 300 
Beyazıtta Cumhuriyet caddesinde .yeni 80 ı !JO 
N. h dükkan ' ankazı. 20 ~1 ı1 

k 
.. ere,,. "il' 

Y okarda semti ve değeri yazılı olan ankaz satılma uı: d··rt~ııı .. u o· 
rı açık arttırmaya konulı:p.uftur. Şartnameleri levaznn .'":1° jfetı ~ıı~ 
de görülür. Arttırmaya girmek isteyenler hizalarında goster rjtı 9T 
vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber ı2/2 ci tef 
Salı günü saat ı5 de daimi ~ncümendelidir. (B.) (6734) JJ' 

. ·~··~ . ph ı· 
Bir tonuna ı4 lira değer biçilen ve İstanbul 27 inci ınekte 11ı,ııı>f • 
zım olan 35 ton krip.le mad.en ki; mürü açık ekailt~eye h"~~t d .. t~ 
hale gününde istekl~s~ b~lu~mam ıt olduğundan eksıJtıne 3 ;,,ad"'~ 
rin 935 perşeml:~ gününe uz~tılm ııtır. Şartnamesi levazıll1 rttıfıs'~ , 
ğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 N. lı " t~'~ı1 

' . . . kkılt at'" eksiltme kanununaa yazılı vesika ve 37 liralık muva be 1 
makbuz veya ~elitubile berabe~ 3 tfı ci tetrin 935 per1~ııı 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. (6739) ( 

• 

Istanbul Gümrüğü Sahş 
· Komisyonunda~s~; 

8 - 9 - 935 Kurun, 12 - 9 - 935 Tan, ıs- 9 -
9 

daoii *"~ 
' ' 26 rıcr • "'ı riyet ve 23 - 9 - 935 Akıam g.ı zeteleril,e bu ayın ,ışc•I 61oS 

lacağı ilan edilen eıyamn artırmalarının ~aa~ 11 w~~ -~":ıuııııt·~ 
pey akçelerinin de saat 10,30 a kadar almabılecegı ıla __ ~ 

Sahibi: ASIM US - Vak:ıt matbaaeıNeıriyat direktörü :Refik AhJllf 


