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Bakanlık sikayetlerinizle 
yakından alakadar olu
yor. iş. kanununda jste
diklerinizi derhal bize 
gönderin. · 

r a 
Italyan Ordusu Tecavüze Geçti 
Habeşistan, sınırındaki askerini önceden geri 
çektiği - için iki ordu ancak yarın . karşılaşacak 

~alya, genel bir seferberlikle Almanyaya karşı da hazırlandı 
Balkan 

1 

Antantı sarsılmaz 
bir temel üzerinde 
l>ııbakanımızın Belgratta 

söyledikleri 
r· ~d, 2, (A.A.) - Dıt itle-

1 ı Tevfik Rüttü ara.a bu 
~ ıaat 7.40 da Belen-addan 
teç.ın· •• 
d • lf ve durakta, bqbakan ve 
dl ıtleri bakanı B. Stoyadinoviç 

\ illa aı bakan B. Martinos ile t!;ok dijer zevat ve gazeteciler 
fındaıl k&l"fıl•nm..-. 

'--~azetecilerin a.nnıluMI dunım 
~ndaki aonılanna Türkiye 
1, 't ııleri bakanı &sağıdaki ce,·a • 

1 ,venniıtir: 
'Balkan ıant.antınm sağlam ve 

!atsılmaz bir temel üzerine ıotur -
~~~ta olduihmu ve ilerde çıkacak 
h un hadiselerin bunu ancak !da
k a ziyade kuvvetlendireceğini biri 
ere daha müşahede ettim.,, 

1ıJtalyan .- Habet anlafmazhğı 
t kında ıse B. Tevfik Rüıtü A· 
f~ resmi malumatı olmadığmı 
l at gazete havadislerine baJcı • 
-~la_ avqın pek yakin görüldü • 
t 

11)li söylemi§ ve savaıın vukua 
,.~ lltemeaini istemenin herkes i . 
:rın bi 'f ld ... ·ı .. !tı' r vazı e o ugunu ı ave et • 

1ftir. 

- lY aznr Sinci aayıf ada - , 

lngilterede 
hazırlık 

Ulusal müdafau 
teşkilibna tam 
salahiyet verildi 

Londra, 2 ( A. A.) - Bakanlar, 
bu sabah araıulWJal durumu görü5-
mck üzere toplanmışlardır. J'cr.rrn 
Ccncvre'ge ofd«•k Olflll B. Ed~ıı. 
iki Btıat şüren lıu to,,ı.tlda bulıın. 
muştur. . 

Ruzmrnıede Cenevre'deki durum 
.'ıakkında B. Eden tarafından yazı
lan bir raporla Sir Sanıuel Hoarc'
ın Paris ile Londra arasındaki mu· 
fıaf>rrclcr ltakkrndaki raporu rar-
dı, 

IJondra, 2 < A. A.) - Göründüğü. 

rıe göre bakanlar kurulu, Ulıular 
Sosyeteıi bakınundan durumun ue. 
ni geliıini beklemek mecburiyetini 
hissetmektedir. 

Bütün bcikanlaruı her türlü ihti· 
mailere kari' hazır bulunmaları 

hakkında tertibat alınnuı ve B. 
Raldırin ile danııarak durumun i· 
rap ettirdiği bütün tedbirleri almak 
iizcre ulıual m.üdaf aa t~1cildtına 
t :ını saltilıiyet verilmiştir. 

B. Baldwin. bugün öğleden •onro 
deniz, sü ve lıava bakanlariyle gö· 
ı ·iifmüı ve bu görüımedc B. NevUle 
Cham~rlaine, Sir Sanıuel Hoo.re, 
B. Runainuın l1e Af olcolm Mac Do· 

d 81°ğa.zların mulıtemel silahlan· 
.. )rı rnaaı hakkındaki soruya da 
i ~~ar soıyeteıi karfı!lnda yaph· 
d ~k.1Yev le Türkiyenin bu meıele· 
}'' 

1 durumunun sarih surette la· 
\>~n e.di!miı bulunc1·..11ğu cevabını 

rrnı~tır. Italyanların hududa l'l)lllihd tillar.ın. .... iaacla olSa ,ltt.Sbnlftlr nald ltazı r bulw·m•"ılarr'· r. 

Kral Borisi lndirec .. ~ 
Bulgar kralı~u ve hükU
ltıetini devirmek istiyen 
bir teşkilat yakalandı 

IJiitün Bulgaristanda HükW:.eti fevkalide tedbir al• 
mak zorunda bırakan sebep ıu • 

Örfi idare dur: 

l f Sof Ya, 2 ( Oze) aylarımız te - Geçen ıene Muıanof hükUnıf>I. 
ıe2 onla bildirıyor) - Bugu"n saa•. . . d"" .. z· . A tını uıuren, ıvena ııyoıı grup 

de h"t" h 
d u un Bulgariatanda örfi i· ba~kanı, cüm uriyetçi, ve kralın 

are ilan l d lb V 1 f 'k b . 0 un u. Dün aksamdan- düımanı a ay e çe , ı amete 
erı tevkif d · ı . . . b l .:ı w P t . l" 

1 
l e • en eskı bakan ve memur u un ;1ugu arta en gız ı· 

ay avları . 
k'fl n nvıaı 60 ı geçtı. Tev- ce çıkmıt ve Bu!garistana geiip 
kı .. ere devam olunmaktadır. As saklanmııtır. Maksadı, taraftarı 
a.gtierı ml ahke-·Jer hemen faalı'yete b 1 1 1 8 1 • • 'k aa,.. U unan ar a, U .ganstanın !Sh • .,_ 

(Sonu: Sa. 2 Sli. l) 

. ' ı. 
k • 

ltalyanlarla Habeş 
kabileleri çarpıştılar! 

Paris, 2 (A.A.) - ~aria - Soir gazetesi Addiı - Abebı. özel ay. 
tarından aldığı bir telgrafı neıretmektedir. 

Bu telgrafta denildiğine göre, tahminen 20 bin ki9ilik bir ltal· 
ı yan kuvveti üç koldan Muıaali mıntakaıına girmiılerdir. ltalyanlaır 

la DanakH'li kabileler araaında der.hal müıademeler baılamıı ve bir· 
çok kiıi ölmüıtür. 

Fakat ltalyanlar §İmdiye kadar aaıl Habet aıkerleriyle daha 
karıı karııya gelmemişlerdir. 

ITAL YAN !~UVVETLERINI 
HIRPALAMAK iÇiN 

Adiı .. Abnt>a, (A.A.) - Deas· 
ye' deki Ha bet kuvvetlerinin bat · 
komutanlığını yapan Habeı veli· 
ahdi, Habeşistana giren halyaa 
kuvvetlerini hırpalamak içiri bü · 
tün tedbirleri almaktadır. 

HABEŞIST ANDA 
SEFERBERLiK 

Adiı - A.baba, 2 (A.A..) - Ge
:nei Mf erberlik ya.rın sarayda bü
yük merasimle İİin ediiecektir. 
Merasim saati 11 olara!< ilan e • 
dilmiştir. 

- Lütfen sayı/ayı ~viriniz -



Kral Borisi 
ındireceklerdi 

(Üstyonı birincipe) 

lalini i .. n etti;i Te Kral Boriıin 
tahtına çıktığı günün yıı dönümü 
olan yarın kralı tahtından indir · 
mek ve Toıef hUkOmetin) devir· 
mekti. 

Gizlice Kulıarlatana plen 
kral düpıaın Velçeften bqb, 
kral Boriıin tahta çıkı, pnilnU 
kutlamak bahane1i1le, geçen 111 
kapatılan Millet Meeliıi azaların
dan çoğu da So_fyaya gelmi§ bu -
lunuyorlardı. Bunlar da ~rın 
Millet Mecliıi binasına zorla gi • 
recekler, eski meclis bqkanınnı 
baıkanlılmda MJllet Mediıf 11i a
çarak müzakerelere baıhyacak 
lar, T oıef hükümetini lanımıya • 
Tak milletin vekaletini haiz ol • 
duklarrnı ilin edecekler, yeni bil' 
kabine ıeçecekler ve parlamenter 
rejimi yenHemek fıtiyeceklerdi. 

Bu aayla•lsrm bir çofu evle • 
'rinde göz hapıine alınmıılardır. 
J\!Jay Velçıef yak•'J.anmıştır. 
Georsiyef hükOmetinde .finans 
J;akanı olan fodorof ds mevkuf. 
lar aruındadır. Vaztyet çok na
ızik •e karar1rzdıi'. Albsy V ~lçef 
taraftarı olan ıübaylarıc ne ya • 
pacakları merakla beklenmekte -
~~ J 

Sofyada ıaat 22 den ıonra so
kaklarda dolaşmak yaıaktır. 

Bugün öğleden ıonn bütün 
Bulgar gazeteleri ikinci tabı yap
tılar Hükumet 300 bin beyanna· 
m" bastırarak bakanlar meciiıi -
nin reımt tebliğini uçak!arh büı · 
tvn Bulgariıtana dafıttırdı. 

Yunaıi meclisinin krallığı 
ilan edeceği muhakkak 

Kral Jorju geneloysuz tahta getirmek için koyu 
kralcıların hazırladığı bir takriri 185 saylav imzaladı 

Atina, 2, (Kurun) - E.ki Kr~l 
Jorjun ıenelOY,,a bq vunalmakıı • 
zın mec:.liein karariT.le YUllanİa&· 
na çağırılması için · koyu kralcı· 
lar tarafınd~ hazırlanan takrir, 
185 aaylav tarafından imzal:m -
mıttır. Henüz mütereddit bukhan 
bazı sayla vlarm ela bu takriri im
zalayacakları umuln-:aktadır. Bu 
nunla be!'dJzr, bu t:Utrir olıa bil~, 
birinciteırinde toplantrlarına ~ 
layacak olan Y .ım.'n med••inin k
rallığı ilin edee<-ği ve kral Jor • 
ju tahta çaiıracaiı muhakkak gö 
riilmektedir. Fakat bu karan ne 
gibi hadiıe!erin t~kip e:lec3ğİ bel
li dejildir. 
HUkhıet, buaUn, m9Cliıteki bu 

temayUllerı ratmen ı•n,Joyun 
:yapılmuı teıinde tarar etmektey• 
te de en 10nunda bundan vaz ıe· 
çec*1c ve ıeneloyu lrralm d.S11ü • 
tilnc:len sonraya bırakataktır. Ek 
seri yetin dutUnceıi bud f •. Muha· 
lif Cumuriyetçilerf hükOmetin ıU 
ya ıeneloyun ya.pılmuında 11rar 
eder ıibi ı~hiinmeıi, '\te koyu k • 
ralcı eaylaYl&nn kralın ı•neloy • 
MIZ olarak ıerl ıetirilmeti ·hak • 
kmclakl ta.krirlerinin mürettep bi
rer oyun olduiu fikrinde bulunu· 
yorlar. • 

Neo1Koamoe ıautMlnı 1ır1. 
Jcralcı1ar, aerııloyun kralhk lehi• 
ne çdcmıyacatman kotltNkları 

İçin, ba1hakan 8. Ça!dariı kralı 
derhal ıerl getirr:.ek huıuıunc!a. 
ııkrttınyorlar. 

Hatta, bazı doetları, 8. Çalda. • 
riıe iıtifa etmesini ve yerin•, kra
lı ıeneloywz getirecek olan ıe • 
neral Kcndilise hıralr-asın1 tek • 
lif eylmıİ§lerdir. T~ l ıfı şu ki, 
general Kondiliı, ~imdiye kadar 
icralı geneloya bat vurulmakıı:ııın 
getirtmek i•tediği halde timdi ıe 
neloyun yıı.pılmasrnda ayak dire . 
yor. 
SELANIKTEKI KANLI HADiSE 

Atina, 2, (Kurun) - Selanrk • 
le kralcılar ile Cumuriyetçiler a • 
raaında Muh'4lan çarpıtmalar • 
da alır •• h&fıf yaralana.ttlar vU• 
•ü buluyor. HVkömet bir arAbk 
yaralıların ı&ytıınt ıalam.k iı • 
temlt ite de tor.'Jnda hakikati 1 • 
tiraf e&mlttir. 

Y ar.Jıların çofu Cumur'yetçl • 
Jer tetirli ediyor. 

BiR ADADA SiLAHLI MITINQ 
Atina, 2, (X•run) - Liıtfa a• 

daaından hildlrildftiae tir• 3,000 
fU&p mU.t•h•Ul ıfllhlı hir haldt 
kirlerden Lafkada lcaıa:ba11nı 
imnl11er •• ıara~ıların h·tlcuk •• 
menfaatlerini •atlamak ~in tok 
,UrllltUIH m;f .. ııt'er )'A.,mıf)ft" a • 
elanın A.tlna n. mııh•r.tertral 
kemıiıJ.rcl ir. 

Kabine mecliti, Lefkada ada • 
sınaa yapılan bu ıilüalı mitinğ U
aerine fevkalade bir toplantı ya. 
parak adada bozulan ıükun ve 
intizamı iade için alınacak tedbir 
leri müzakere etmİf, neticede köy 
lünün elinde bulunan üzümleri 
satın almala karar vermi~tir. Bu 
karar üzerine aClada aükun ve in· 
zibat ;ade eailmittir. Lefka-!a a
dumda göatericilerle poliıler a · 
ruında vu!u.'lbulan çarpı,malar • 
da 1 kiti ölmüf, dört kiti de ya • 
ralanmıttır. 

KONDILIS TSAL YAYI 
GEZiYOR 

Atina, 2, (Kurun) - Harbiye 
b•kanı ıeneral Konrllliı, T.alya
da ktaUılc lebhıcle btt prop&f&nda 
tealaine çıkmı~ır. Harbiye haka
nı ıeneloy hakkında ıu diyı'Vde 
hulunmuttur ı 

- KomüniAtlerin rejim i~ine 
kan~mnlan, kralın ıgeneloyımz o
larak ıÇ&ltnlmuı meMltıdnin t~d
kikini icap ~ttirecek bir mahiyet
tedir. 

MOSADf.RE EDIJ .. EN VA. 
PURLAR 

Atin&, 2, ( A.A.) ........ Hülctme · 
tin emn Uzerine l&i•n hafta 1'.ir -
k&ikabotaj st'9nl•l, m~ıadere e . 
dHmlftlr. Bu ıemt ta7faların'n 
a~lık ırevl yapmMc ~•tinde ol ; 
cl\alcları h&Ler verlld! •Jllr. 

mır 

Belrrad, 2, (A.A.) - Öjrenil
diiine göre, Bulgar batbakam B. 
Totefe kartı tertib olunan 1bir ıu
ikf:it neticeai~e bütt" ... 'l Bulgarİt· 
ta"naa örfi ıCtare ilin edilmittir. ıllllllıııı il za s 1 .. i 1 

Suikuti tertip edenlerin bütün r•11111111111.a:111::.-ıs-llılliıllllllllll_. ... ~ .. f/lo#-iflf'' IY••a fOr f er "lltıllntfflltl:: ıııhıu1111t1tılllh111mıılllll1._llllll.__. ..... 
:i~;!~~~~:rt.;.~·:~~ı .. bil· Memel bir tehlike mahiyetini aldı 1 

Bir ıuikut te§kilabnın meyda- · 
na cıkanlmuı üzerine bütün Bul Birkaç ıürtdUr telsraflar Memıl'dı 7apılan 1tntl Hu )'lhn btpnd& LltV"anya'rnn Mınael'dekl uldmtre-
gar-iıtanda i.ti.nai idare ilin e . ••ttmdtn Ye Hfimin IOftuclanndan lıaU.diyor. Genel tini )'tJUnata çalrımak ıucu Ue birçok Almanlar yaka· 

dilmittir. Siyasal inene aurubu aeçtm 7aptJmı1· 1alnız AlmanJann çokhıfu kaunıp ka· lantnıf, bu yUıdın Alınan ıaaetelerl Litvanya'ya hUcu· 
l>qkanı albay Velçof ile taraf • unamadıkları henUı anJatdamamııtır. Birkaç ıan f(ln. ma b&tlamıt. •• Sar'dın sonra 11ranın Memel'e aelec:e· 
tarlarından bir kaçı ve çiftçi plad de it in bu tarafı da anlaşılacak , .• url mNtle o umlln tini 81ylemiftı. Daha 10nraları Ba1 Hltler'ln nutukla. =-
ne grubu üyelerinden bazıları tev bUtUn lSntml7te ılze çarpacaktır. rında ela bu m1Hle1• lpret tdlldltl 1Cirü1mil~, bu y{iz. 
kif olunmuştur. Bunlar bir hü • Memel tehrJ ne onu çevrtliyen topraklar Lltnnya den itin daha fena bir safhaya ılrcliii antaıılmıştı. 
kUnıet darbesi hazırlamakla itti Cumhurlufuna katılan Alman topraklanndandır. Ver- Almanların sızıltrl~n, Utvılnyı'nın Memel'de idare 
ham edilmektedirler. IA)' andlaımasmın, (Mem-e1) ı AJmanyadan ayırmuının mubtarl;yetıne aaygı ıoı~trmemHI iddiasıdır. 

Batlannda Uzuaıofun bulundu- 11Mbl Litvanyayı denir.e kavuıturftlaktı. llkince bu ~- Memel'deld Alman uneurlar, çokJatu kazanmak 
iu bir çetenin ıuikutçılara yar • hlr fit onun etrafındaki topraklar, BUyük harp mütte· Jcln utraştıklan gibi Lltvanyah oldukları söylenen l\fe-
dım için Y~av-Bulıar 11nırım llkltrlndtn bir komLtyonca ldar~ edllfyordu. 1923 Jılın· mel klyltilerlnin_ de AJrnanyıı tarıifdarr oldukları anla· 
geçtiği söylenmektedir. da bir yıfın LltTanyalr CMemel) 1 alan ettiler ve bam- 11J11or. ClnJdl köyJUl~r de bUtUn ~a1Jarını A_Jmanyada 

Sofyada ıükUn vanada bütün lardakl rran•ız askerlerinden mukavemet ılrmden atmakta vı Almanya nın Lltnnra ya ~arşı tıcaret yol· 
bir heyuan hüküm sürmektedir. J htr tarafı itpl ettiler. tarını kapamasından •ıkıntı çekmektedırle:-. Bunlar Al-

Kabine toplanml§lır. Ceorıi - manya'ya kati~ırlarsa sıkıntıdan kartu1ılcaklarına ka. 
yef kabineainde finans hakanı o- Bunan Userlne Memel'Jn durumunu ta)in t~ln bir nidirler. 
lan B. Todorof da tevkif ol11111DU! andlat ma yapıldı ve 19".A yılında IAtftnya. İngiltere, LltTanya ise bu kanaati kökünden sökmek için ~aht-
tur. Fransa, İtalya ,.e Japonya tarafından imzalandı. Bu makta ve Meme1'in mahsuJJerini satın almaktadır. Fa-

SILAHLI BiR ÇETE 8ULGA- andlaşma, Litvanyıinm Memel üzerindeki eremenliflnf kat vaziyetin böyle devam etmlyece! ine fUphe yoktur. 
RlSTANA GiRDi tanıdıktan başka Memel'in de r:ıuhtar bir idare sahibi Son seçim neticesinde Almanlar ezici bir çokluk ka· 

Viyana, 2 (A.A.) - Avustur- olmasrnı dn Jtararlaştırmıştır. zanmıılarsa ne olacal'? 
ya haber alma bürosunun öğren Memeı, Alman idaresinde 500 yıl yaşadı. Burada l\Jemerfn tekrar Almanya·ya ,.el'ilmesint mi istiye· 
diğine göre, Bulgariıta!'daki ha • yerleşen halk ya Almandır, ya Litvanyalrdır. Nüfusun cek1 Yoka Meme!'c yUrUyectlc mi? 

hepsi 147,000 tutuyor, fakat bunun ne kadarı Almandır, Litvanya da Uluslar Sosyct2si üyelerindendir. Ya-
reketin amacı, h\;Jramet ıistemini ne kadarı Lltvanyabdır. burası henüz belli d~llldir. Fa. ni Almanya tarafından bir te~vfü:e uğrarM Ulmlar 
değiıtirmekti. kat ötedenberl hanlara Baltık Almanları denillyordu. Soıyete.si onu korumağa kalkacaktır. 

Hariçte mülteci bulunan çete Almanyada Naziliğin iş başına gelmesine kadar Meme1 Acaba Uluslar Sosyeteai Habeı . İtalya i9inden ev. 
ıefi Umnof, ıilihlı bir arupun ba · karııtırdmıyor, hat ti 1928 de Almanya ile Lftvanya ara- vel bu işte mi kar§ıla~ncak? 
tında olarak Bulıariıtana ıirmİ!f · _ stnda bir doatlak andlatmaaı imzalanmıı bulunuyordu. Ve Anupa ba:'.lşı bu önem iz görüne:t mesele yü-
tit. Poliı, Uzuııof'u takip etmek • , Memel meselesi 1932 de ortaya çıktı ve bu yılın batında zUnden mi tehlikeye dUşt~k? 
tedir. \.tehlikeli bir mahiyet aldı. ô. R. Doğrul 

a m aıa nqırz • ........,_ • ._...,,._ .. ...-11111_..._ .. ,~., .. aıll"~,,... ""'""• • J 
HABEŞ ELÇlLI~ MUHAFAZA lar seferberlik halindedir. Elçi • ı tan prıkıları yaJID&)da ve arada ı .\macına doğru ytirtiyen )-aJnız ordu 

AL TINDA liklerin emniyeti ~in tizel tedbir bir ıpiker ıu aö&leri tekrarlamak- de~il. ordu ile bldikte yürüyen, 44 
ler alınmııtır. imparatorluk yo . dadır: · milyon ltalyandır. 

- -~~~? 2, (A.A.) - Halbet elçi- lunun bütün boyunu radyolu a • "İtalyanın umi.nden tüPh• e • "1915 de ltalya, mukadd<!ratını itf-
lıgını yuzlerce m:. \ afız klJ!at - rabalar konm!lş ve Muuolininin den1er yamda tarihte! realiteler llf devletlerinlnkiyle birlettirdl. Blr 
mak~dır. ı<Syliyeceği sözlerin bütiin hal - den ıaflet etmekte olduılrlarmr milyondan fazla yaralı ve ölü ile mfiş· 

iT AL YADA SlVIL SEFER- yanlar tarafından i~itilm~: im . -.&receldıerclir.,, terek zaferlerden aonra diğer devlet-
BERLIK kinı verilmittir. MUSSOLININlN S01ı.E. lere dü~en ganimetin yalnız kırıntıla. 

Roma, 2, (A.A.) - F&§id: par- Saat 15.30 da bütün düdükler DiKLERi nnı aldı. 
tiıi ·~~:reteri, radyo ile aaat 15.- ötmüt, mağa:alar kapanmıt ve Roma, 2 CA. A.) - Saat 8,30 da ''C!ı-~··r ... 1 ... fndbirJerde:ı ba!t~edfli. 
30 da ıi-.il ıeferberlik yapılacağı halk, ıabahdanberi yağmakta o· nutkunu al7lımefe bql~ Du~e eı· yor. Fakat ben. İtalyan ölü!erfnfn ha
nı ve taat 17.30 da önemli bir teb lan ya.jmurun altında hızlı hızlı; etimle demlftılr ki: tıraaını yapyan Fransanm bu zecri 
Jiğde bulunacafını bildirmiftir. enelceden malum toplantı yer • .,_ Memleketimiz tarihinde mllhhn tedbirlere iftirak edebllecefinl zan -

B. Mussolini , ıaat 18 de Ve - lerine kOfU1maya baılamlflır. dakika ıelmek heredir. AyJardanbe- netmediğfm gibi hakild Tnıillı 11111811. 

neclik sarayı balkonundan bir aöy Her yönden bir harb havası et·[ r1 amacımıza erlşebllmekllftmlz için nun da barbar bir ulUR, medeni u1u-
lev vere--..ektir. mektedir. Bütün meydanlara ku aldığımız tedbir llerfledi. Son zaman. Jar a~ındn. yer Rlmafa pyrl 'l!yık 

Sal»ahdan\eri bütün siiel kıta· nalmuf buluhan hoparlarler, ft • lar bu tedbirler daha çabuk Ueriledi. bir ulua olan bir Afrika memleketi i· 

Almanqa 
Avusturyaya bir 
pakt teklif ediyor 

Viyana, 2, (A.A.) - Rcuter •· 
jansının öğrendiğine göre Al • 
manyanm Viyana elçui Von P• ' 
pen Avusturya hükUmetine bet 
aenelik bir ademi tecavüz pa~1tı yaprlmumı teklife memur edı' 
mittir. Şartlar tunlardır:. 

Almanya, A vuaturya hükUnıe • 
ti aleJhinde ne Almanyada ne d• 
A YUJluryada nazi propaganda • 
ıı yapmıyacak, Almanyadaki A · 
vuıturya lejiYon tetkilatım kaldı 
racak ve A'fUlturyaya ıitmelıt' 
olan Alman turistlerden nhnd 
maktu bin markbk retıni a)mıY'' 
caktır. 

Buna kaf1ı AV\Uturya hük\illl!" 
ti , dlf ııyuuında Alman ale1!-; 
tarı hattı hareketini bırakarak 14' 

manya • Polonya • Macaristan it· 
tifakma katılacak, Avusturyad• • 
ki uluaal MMyaliıt halka kartı pO' 
lie tedbirlerinden nz ıeçecek fi 
toplama kamplarmda bulunan._ 
zileri yaftf yavq serbest •bırald' 
cakbr. 

HABER YALANLANIYOR 

Berlin, 2, (A.A.) - Dlf i,Ierl 
bakanlığının yetkili bir ifyarı, )J 
manyanın A V\llluryaya bir ade • 
mi tecavüz andlapnuı imzala • 
mağı teklif ettiği hakkındaki h• • 
beri, kain olarak yalanlıyalbilo • 
celini reuter aj&nuna ıöy1enıir 
tir. 

Almanyanın 
şeref anıh 

Hohenstein (Doiu Pru&ya), 2 <-" 
A.) - Feld Mareşal von Hindenbud 
un cesedi, ebediyen muhafaza edilee' 
fi Tannenberg anıtına götilrülmlif' 
tür. 

TUrlil ıtlel kıt.atar, B. Hftler, St 
Bakanı von Blomberg. ordu bqku ' 
mandam General Baron Ton Fritsdtt 
harp filosu kttmutanı Amiral Baederı 
B. Goertnr tBrende bu1unuyorlarclJ. 

Ordu papazı tarafmdan verilen bit 
söylevden sonra subaylar, tabutu "'1· 
dırarak yanş yavq mezara götUr • 
müşler ve "bl arkada§ şarkısı,. söylt 
nhicen, Feld Mareplin cesedini elif 
dt ikametgahına koymuş1ardır. Bull • 
dan sonra beraberinde ordu tefleri 
bulunan B. Bitler, Jlhidin içine gf1' 
miş ve tabutun kartısında birkaç el" 
klka ıusmuştur. 

TCirenden 80nra B. Hftler, §U bitclt• 
rlfi yaymıştır: 

"Feld Mareıal von Birulenburg'ıJIC 
ceırdi buglln Tannen~rg amtı fçi,,4' 
bilhaua yapılan ldhlde konulmuıf111' 
Tannenlw.rg anıtının önemine keıln ' 
laralc uygun bir if <ille verebil~k i~ 
bu anıta bugün "Alman hükümetııdl 
f'!ref t111ıtı,. adını veriyorum. Al~ 
hükibneti, Alman ul111unun arkadtlf' 
lık ıoe fedakdrlık ülküaiine olan ıatll' 
katini temail eden bu anıtı daima iti' 
ruy~aktır.,, 

-======================~ 
çin kan dökmek istiyeceğinl zannet;_ 
miyorum. Bununla beraber, zecri tev
birlerin ittihazı mümkün oldufulld 
bilmekllfimiz llzımdır. 

"Ekonomik mahiyette zecrt tedbft• 
!eri f edakarhk ruhu ile, disiplin il'. 
ve cesaretle karşılryacağız. Süel !111 
hiyette tedbirlere sUel tedbirlerle; 
UV&f hareketlerine savaş hareketi ., 
ile ce,·ap vereceğiz. Bir müstemleke 
ti mahiyeti olan an)afmazhjın bir la'' 
rupa anlafllıaıhfı cesametini aıaaa : 
ması için elimizden geleni yapa~ 
fır.,, 

20 MJLYON ITALYAN ı 
Roma, 2 (A. A.) - Bugnükil si,.ı 

seferberlik emrine 20 milyon ttal,.... 
icabet etmf§tir. 

1914 DEKiNE BENZER Ytrıl 
BiR ÇILGINLIK ~ 

San • Diyago (Kalfforniya), ı <
0

, 
A.) - Cumhur Başkanı B. ROOS~ 
Amerikan donanmasının mane~ı-; 
rmda bulunmak üzere hareket etıl',.t' 
den evvel verdiği bfr söylevde Afll 1 .. 
kanm bir harp~ takdirinde Mtaraf :ı , 
mak hosmundakf ke&f:: k~rarını tr 
dfrml§ Te ban uluslıı.nn 1914 ~d:;u. 
fmı tekrar edeceklerinden kork 
nu söylemiştir. 
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~,! '*erlerinde: 
~ 

1-.ıski Emniyet 
<lirekt~rü Fehmi 
aleyhine 
P~lis Mustafanın açtığı 
dovmek davası 
Eskiden lıtanb\.· il emniyet di 

Makam paraları 
ilk tedrisat ispekter 

paraları iki ay 
ve 

sonra 

rar verilecek 
baş öğretmenlere makam 
toplu olarak verilecek 

~ktör.lüğünde bulunan timdiki 
Ç ardın ilbayı Fehmi aley.hine 

1 engelköy komiserliği polialerin• 

rn 207 numaralı Mustafa tara . o ·ık t d . 1. d ı d .. b"ld" ·ıd· D ... . ""ğ dl . ından tıçılan bir dava Tüzeye rıa ve ı e r sat "a ro arı un ı ırı ı. egışen o retmen a a:ını veuyoruı 
Relrni§tir. ' 

ı- t?.H! Mustaf e._, etki emniyet di
d~.~~runün vaktile kendiıini döv
b~~unü, bu yüzden kalp ve ıinir 
ya :-anına uğradığını ileri ıürii · 
d or, Genel savnmanyar Şefik, 
d avacryı Tüze doktorluğuna gön
S emiş, Tüze doktor lan Enver ve 
d~ ıh Haşim, muayene etmi~l~r • 
n!r· Poliı Mustafanın kalp ve si
v ır _bakımından bu günkü sıhhi 
. azıyctinin ne halde olduğuna da 
ır ı·nı>or yazılmıştır. 
hl Dhava dosyası, uıulen iıyarlar 

U akerne komiıyon·Vldan ge • 
r~ek, kanunda yazılı tedkik ıaf
~ a arından sonra muhakeme lü · 
ju~una karar verilirse, dava edi
d enın duruşması yapılmak üzereı 
os,·a hakverine verilecelrtir. 

Maslaktakr otomobil, 
01obüs kazasının 
duruşması 

lstanbul Kültür Diı'ektörU Bay 
,,Jehmet Emln Erişirgil llbay l\luhit- . 
tin Ustündağı ziynret ederek kendi
~ile ilk okul ha öğretmen l'e ispcktcr
' ·inin makam tahsisatı m ek i et· 
ı·afında görüşmüştür. 

Yerilme.si · kararlaştırılan bu tahşj. 1 
sat G:l bin lira tutmaktadır. Du para. 
dan şimdiye kndar ancak bir :ıylığr 
temin edilerek ba öğretmen l'e ispek
tcrlere verilmi=-ti· 

öteki aylıkların temin edilmesi için 
llbay Muhittin Ü tündağ ile Kültür 
Direktörü tedbir almaktadırlar. 

llbny. naşöğretmen ve h.;pekterle
rin bu hakkının mutlaka "erileccğini 
söylemiştir. Ancak biitçede yapılacak 
tasarrufların temini en az iki ayda 
mümkün olacaktıı·. 

Bu ftlb:ırla başö~retmcn Ye fspek· 
terlere malCam tahsisatı iki AY daha 
T:crflemfyece!ctir. Pakat bu iki ay so· 
nundn birlkm't olıın alacakları kendi
lerine toplu ola.rnk \·erHecektir. 

I Maslakta birkaç ki~inin ya.ra • 

0~nınasiyle neticelen otomobil • 
l'u obüs çarpışması davasının du - Lise ve orta okulların öğretmen 
\> ~~asma, İstanbul ağır ceza hak kadroları dün Kiiİtlir Daknnhğr tara. 
. crınde devam edilmiı:.tir. 

Kadrolar 

B :.- fından direktörlüğe gönderilmiş ,.c 
kı -~ da, ada otobüs soförü Hak- direktörlük kaclro1arı ait olduğu olrnl
h 1 ı sene hapse mahkum olmu5, Jnra. yollamı§tır. 
\" ll

3U3i otomobini ıüren Alber Tn- Orta tedrisat kadrolarında mUhim 
.:~~nonun da on lira para ceza· Cleği~meler yoktur. Yeniden nçrlan or
g 0 emeıi kararla§lırılmıfh. yar- ta okullara n şubelere öğrdmenlcr 
Utay bu kararı bozmu~ti1. ta~in edilmi tir. 

et Bozrnaya uyulup uyulmaması JI.K TEDRlSA'l' KADROLARI 
• rnf •nda davacı taraf vekilleri le İlk tedri~at kndrolnrı ise Kültür 
\Uçluların vekilleri dinlenilmiJ · Bakanhğr tal'ııfından enelki gün şeh· t: Ve h~yeri kurulunun bu hu • -=================
r I a bir Karar vermesi için, du -

la başka güne kalmıtt:rr. 

''anlı Ahund'un 
davasında geni saf ha 

i Valde hanının cami yerinde va-
ı: e~erken dinliyenleri ta.brik yol 
ta &oz &öylcdiği iddia olunan 1 -
tn ıılı A:hun.d ıeyh Mutanın duruı· 
t' Cl$ına lstanbul ağır ceza hakyc-
ın<11'? devam olunmu~ur. 

li c;.?el savamanyar Ahmet Muh 
d~ .. urnay, esasa dair göriit ve 
1~Unüşüpü bildirmi~, A1ıundun 

111 unu ı;abit görmüı. cezalandı • 
lta~asını iıtem~ti. Dava tetkika 

rtııştı. 

Qe ~akyeri kurulu, araıtırmanm 
hit1'tl.etihneıinc, da.ıha bazı §& • 
•i Crın ve bu arada bir:kac poli . 
dLn ~aaırılmuma lüzum görere!<, 
tır~l'U•r.ıayı ba ka ı;i.:r.e bırakmıı • 

Vagon ar tatil günlerin-
<ıede boşaltılacak 

l' lrakya ile lstanbul arasında 
b a~ı~ari nakliye iılerind~, vago11 
.ı~. tanının sürdüğü Türkofiıe bil 
~•tıJnı. 
rtı ·~, Şark Demiryolları hükfı. 
rı et rnüfettifi bu §İkiyetler üzeri· 
b~~· Vagon kifayetsizliğinin ıebe-
1' 1 araıtırmay., btıılamıthr 
Q takyadan fa:anbula a~len va . 
onlar Cu • .. 1 ··--1 d 1 so marıeaı gun erı og e en 

s llra ve Pazar günleri tatil olma· 
ınd d 1 

r' an o ayı bo~altılamadıg .. ı i 
Tlfl 13 ı. 
rrı O kadar vagonun Sirkecide 
fll~~ltlJ kaldıiı meydan:\ çıkmıf, 
gUu ı'ttiılik bu vagonların tatil 
\·il~ erinde de boıaltılmaıı içiıı 
~en müaaade istemittir. 

20 ilkteşrin a Pazar 
oen 1 .. f , e nu us sayımı 
Uh~ın: v: ko~trol ~emurluğu 
~ve . b~: odevdır. Bu Qdevi seve 
_' e onemle yapınız. 

Bcışvckdlet 
~statistik Umum Müdürlüğü 

Halk kürsüleri 
Kürsüler de herk es söz 

SÖ).'Iİyecek 
Cumuriyetin ilanı yıl dönümü 

o1an 29 11kte1rin günü parti vila-
yet ve kaza merkezlerinde halk 
künüleri açılacağını yazmıştık. 
Çok nüfuslu yerlerde ~emt ve a -
Ianlara göre bu kürsülerin arttı • 

rılmaıına karar verilmi~tir. 
Halk kürsüleri 'bayr~m günle:: i 

sabahtan akşama kadar arrk bu • 
lundurulacak, kadın ve erkek on 
seki:z yaşından yukarı 'her vatan-
dat aöz ıöyliye bilecektr. 

Kürsülerde v.erilecek ıöylevler
de mevzu devrimin, Cumuriyetin 
ve lıtiklalin değeri, üstünlüğü, e
hemmiyeti etrafında olacaktır. 

Bu esaslara uygun olmayt'!n ve 
Tül"k ce:za kanununda ve genel 
içtima kanununda yazrlı ıu;lar 

mahiyetinde &ÖZ ıöylcmeaine mü
aaade edilmiyecektir. 

Parti vilayet merkezince kür
sülerin konacağı yerler teshil edil 
mektedir. 

Gümrükf erdeki sahipsiz 
eşyalar 

Gümrükler ve inhisarlar mÜŞı 
tefarı Adil Okuldatın Ankaradan 
gelir gelmez ai:mrük baş direk • 
törü ile yaptığı bir konuımada 

gümrük antrepolarında birikmi~ 
sahipsiz eıyalarıvı süratle satıl -
masına karar vetHmittir. 

Eşyalar yekun itibar 1yle çok 
ve kıymet itibariyle de o nisbette 
yüksek olduğu halde §imdiye ka
dar yapılan s.ıtışlar pek yav3f i -
lcrlemekteydi. 

Bu eşyaların gün geçtikçe es -
kiyerek kullanrlmıyacak bir hale 
gelecekleri göz önünde bulunduı
nılarak süratle ı1atılmaaına ehem-
miyet verilmektedir. 

rimize gönderilmişti. Bunlar da dün 
al~kadarlarn tebliğ edilmi ·tir. 

Yerleri değiştirilen öfr~tmenlerin 
bir kısmı şudur: 

Hatice Ziya Beyoğlu 2 nciden Oskü· 
dar 47 nciye, L\itfi Üsküdar 19 dan 
lisküdar 47 uciye, Kemal Üsküdar 15 
inciden üsk\idnr 47 nciye, Seniye Or:
l<lidnr 47 nciden U 1 Udar 1 inciye, 
Zeynep İstanbul 54 UncUden ] tanbul 
58 inciye, Ferruh Kadıköy 12 dt>n üs. 
küdar 11 fociye, Rauf İstanbul S inci
den İstanbul ;):> inciye. l\eyzat Üskü
dar 30 uncudan lstnnbul 8 inciye, l~eh· 
mi lstnnt.ul 2 ncidcn İstanbul 42 nci· 
ye, Selim lsfanlml 2 nciden Istaubul 
54 Uncüyc, Mualla İstanbul lü inci • 
den Istanbul 59 utıcuya, O man Istan. 
bul 1 inciden lstanbul 42 nci)e, Meh
met Ali İstanbul d2 nciden İstanbul 
5:> inciye, Feyzi İstanbul 40 pcıdan 
Kartal merkez okuluna, llyns lfartal 
merkez okulundan Maltepe ikinci o
kula, Meliha Kadıköy 49 uncudan Ka· 
dıköy 11 inci okula, l\faide Kadıköy 
11 inciden Kadıköy 49 uncu okula, 
Muhittin Beyoğlu 17 nciden lstanbul 
36 ncıy.a. iffet Beyoğlu 42 ncidcn De· 
yoğlu :> inciye, lledfn Beyoğlu -19 un
cudan Beyoğlu 4.'J iincüye, Fcyziye 
Beyoğlu 17 nciden Deyoğlu 49 uncu. 
ya, Ncrim~n lleyoğlu 17 nciden Be -
loğlu 49 uncuya, Şerife Beyoğlu ·19 
uncudan üskUdaT 46 cıya, Samiha 
nskiidar 46 ncıdan Beyoğlu 17 nciyc, 
Sara İstanbul 46 ncrdan Beyoğlu 17 
nciye, Aliye Jkyoğlu 17 ncldcn lstan
bul 24 üncüye, Snlmc lstanbul .24 Un· 

55 den İstanbul 6'1 üncüye, .Behice ıs. 
tanbul 52 den Bakll'köy 4 üncüye, Ha· 
diye İstanbul 5-1 üncüden Lstanbul 18 
inciye, Firde"s Beyoğlu :!l den lstan· 
bul 5-i ünciiye, l\f~lfthat lstanbul 5:! 
c!en Beyoğlu 21 inciye. Leman 'Beyoğ
lu 1 den ı~tanbul 52 nciye, Hüsniye 
lstnnbul 2 ncidcn Beyoğlu 57 nciy~, 
tiunt Be~ikta:l 16 dan Beykoz 39 uncu. 
ya, Zeliha Übküdar 22 den Beykoz 39 
uncuya, Makbule Crıküdar 21 dt-n Us
l:iidar 22 ııciye, Recep Bt'yoğlu 37 den 
Üsküdar ı:; incfyc, Fikret U klidar 
48 den üskiidnr 21 inciye, A-zmi Bnltır
Jiöy 4 ilen Jstanbul 36 ncıya, Behice 
~ykoz 42 den Üsküdar 29 uncuyn, 
Makbule İstanbul 37 den lstanbul 13 
iin rüye, Aliye İstanbul 40 da.n Beyoğ· 
lu ~2 uciye. Ze~ nep lstnnbul 26 dan 
' ~tı TtLul 40 ıneıyıı, 'eriman iC~kildar 
~ 5 inciden lstnnbul 29 uncuya, Hnlit 
Kadıköy 2 den Kadıköy 9 uncu/a, l\te· 
lilıa Yesilköy okuJuntlan Kadıköy 2 
nciye, Snhri Beyoğlu 29 dan IleşiktaıJ 
16 ncıya, Nuri Ile:.iktaş :u ünc'iden 
Bcşikt.ı5 46 ncrya, CcldJ tr,,kildar 44 
iincüden üskl?dar 4 inciye, Hatice 
Reşikta~ ·16 dan Beşiktaş 34 üncüye, 
Burhan Sarıyer 40 dan İstanbul 50 
nciye. Azize Dilyüktı.da Ba{ğ~tmen
Jiğinden ı~tn,.hul 14 llncüyc, Safiye 
- ·ıyükada okulun~an Heybelladaya. 
·unmmer Beykoz 37 den lstanbul 25 

in"i okuta tayin edilmişlerdir. 
lLMT l\lJRfJAR. - lJniversftede il. 

mi kurlara ve . emlnerlere onbe~ ikin
cite rinde başlnnmnsrna karar veril -
miştir. 

cüden Beyoğlu 17 nclye, Jl,atma lstnn· ====---::::;:==:::========= 
Spor salonu bul 25 inciden İstanbul 29 uncuya, 

Hftmit Beyoğlu 3 üncüden htanbul 
2:; inciye. Sabahat Beyoğlu 46 inciden 

İstanbul 2 nciye, Sncide Beyoğlu 21 
inciden 1 tanbul 13 üncüye, Hadiye 
İ tanbul 8 inciden tstanbul 13 Uncti • 
ye, Zehra ;Beşiktaş 22 nciden İstanbul 
49 uncuya, !Neyir İstanbul 2 ncidcn 

Beşiktaş 22 nciye, 'fevfik Bcşil<taş 26 
ncıdan lstanbul &t 'iincü)e, Hikmet 
Istanbul 9 uncudnn lJeşlktaş 26 ncıra. 
Mediha !Bakırköy 2 nciden Beşikta 

13 üncüye, Omcr Faruk İstanbul 18 
inciden Bakırköy 2 nciyc, MeltHka Ba. 
kırköy 2 nciden Beyoğlu 43 üncüye, 
l\f edlhn Bakırköy 4 Uncüden B.'\kırköy 
2 nciye, Xe\'fik lstiınbul 64 üncüden 

1stanbul S Uncüye• Burhan İstanbul 3 
üncüden lstanhul 8 inciye, Şükrü Ka
dıköy 49 uncudan Çatalca Karaca kö
yün<.>, lCCet İstanbul 21 inciden Kadı· 

köy 49 uncuya, Naciye Beykoz 33 den 
Beşiktaş 34 Uncliye, J{{lzım Beykoz 39 
dan Beykoz :37 nciye. Bedia Sanyer 41 
den İstanbul 21 inciye, Sundiye lley· 

koz 40 ncıdnn Beykoz 37 nciyc, Şevki 
Be~iktaf} 24 üncüden Beşiktaş 39 'Un· 
cura, Meliha Bcşil\taş 39 uncudan Be. 
:.iktaş ·46 nciya, Adil Beşiktaş 39 un
cudan Beyoğlu 12 nciyc, Nedim Be -
şiktaş 46 ncıdan Beşiktaş 39 uncuya. 
Nadire Beyoğlu 4 üncüden Beyoğlu 3 
üncüye. Cemil Beyoğlu 3 üncüden ne· 
yoğlu 4 üncüye, Adnlet Beyoğlu 4 ün· 
cüden Beyoğlu 3 tine üye, 1\fustaf a Ue
yoflu 3 üncüden Beroilu ı üncüy~ 
Şayeğan Beyoğlu 2 nciden Beyoğlu 1 
inciye, /'.ahide Beyoğlu l inciden Be. 
yoğlu 2 nciyc, Şaziye Beyoğlu 21 den 
Be:;iktaş 46 ncıyıı, Zehra Beşiktaş 46 
dnn Beyoğlu 21 incire, Melek Beyoğlu 

9 dan Beyoğlu 49 uncuya, Meliha ls
tanbul 1 den İstanbul 49 uncuya, Azl· 
me Istanbul 1 den Ist.anbnl 49 uncuya, 
Müzeyyen lstanul •19 dan lstnnbul l 
inciye, J.;mine İstanbul 49 dan lstan · 
bul 1 inciye. Rana İstanbul 20 den Is· 

tanbul 16 ncıya, Celfıl İstanbul 16 dan 
İstanbul 24 üncüye, SalAhattin Sarı
yer 33 den Sarıyer 43 inciye, Sıdika 

Srtkr Sarıyer 28 den Sarıyer a.q üncü. 
ye, Refia İstanbul 55 den Beyoğlu 49 
uncuya, lf'f~t Jstanhul 36 dan tlsld 
dar 44 üncüye, Atıfet İ~:anhul 4-1 den 
lstanbul 36 ncrya, Bedriye Istanbul 

Projenjn haz11Janması 
bitmek Üzere 

Halk binası yanında yapılacak 
asri ıpor salonunun pr.ojesi, güzel 
sanatler §\.~~esince hazırlanmakta 
dır. 

Proj~ yakında tamamlanarak 
Ankaraya gönderilecek ve tMdik 
edildikten sonra binanın yapılma
sına ba§lanacaktrr. 

s~lediye bu bina için 60 000 
lira tah&igat verecektir. llk 

1

ola
rak beş bin lira verilmiştir. 

Parti kongreleri 
Cümhuriyet Halk Partiıi ocak 

kongreleri bitmif, nahiye kongre· 

leri hatlamii_~~- iki gün içinde 
Galata, Kadıköy merke:? Kızıl -
toprak, Erenköy, Samandıra, 
Pendik, Kemerburgaz nahiyele -
ri kongreleri bitmiştir . 

Yarın lstikli.i, Eminönü mer ~ 
kez nahiyesi kon1ıreleri, Cumar . 
tesi günü de KasımpP.§a1 Üsl{üdar 
merkez, Mahmutbey, BıiyükJere, 
Y eniköy nahiyeleri konıreleri yn.· 
pılacaktır. 

Bu ayın on betine kadar bü • 
tün nahiye k·mgrelcri bitiril.mit 
olacaktır. Bu sene kaza kongre • 
leri ile vilayet kor.greıi yapılmı • 
yacaktır. Nabiyi': kongrelerindeki 
dilekleri nahiye idare heyetleri 
tarafından yapılacak, heyetlerin 
salahiyeti haricinde oları i9ler de 
kazalara gönderilecektir. 

Nüfus sayımı 
Kaymakamlaı- dün vilayette 

bir toplantı yaparak 20 1lkteırin 
Pazar günü yclpılacak niifus sayı
mı hr.:zırlıldarı f. lra'fın::la görüt .. 
mü~lerdir. Karada ve denizde ya.-

' pılacak niifus ya'Zımı programı 

bir kaç ıüne kadar bitirilecektir. 

Gezintiler 1 
Sonu neye 
varacak? 

Samsunda bir mektep çocufrı, 
öğretmeninin evine bomba attı. 

Karııını ve yavrusunu yaralcıdı .. 
Bu kanlı i§ Jah::ı kapanmadan iz.o 
mirde bagka bir öğretmen yerle
re ıerildi. 

Bunu da öldüren, yıllarca o

/ıuttuğu bir çocuktu. Yür,ekleri Sf%. 

latan bu kıyadan sonra birkaç 
gün önceki gazetelerde Kabataı 
liseıi Almanca hocaaı "Ludner,, 
in, eski bir talebesinin eliyi e bı • 
çak/andığını .JkuJuk. 

1 

Hoca hakkcnı ana baba hak .. 
kından ilıt tutan bir uluıı.ın ço .. 
cuklarıyız. Decl~lcrimiz: "Hoca .. 
nın vu,duğu yerde gül biter!,, 
Clerlerdi. Sevllirler, ıayılırlardL 
Kendilerine yakl41anlar, yalnı: 

ellerini öpmek, önünde diz ~ölr. 
mck için •okulurlardı. 

H occuına bıçak çek~, 'liıır,un 
atan, bomba fırlatan bu ~yaı.z • 
lar nerede yeti§iyorlar? YutWun 
'i~ine bu zehfrli mikroplar,, h'ttngi 
ıoyıal çatlaktan ıızıyor?, i 'Buna 
en yakın günl~r içinde 1 6alnun, 

'tıkayıp boğmauak, korli'*m ki, 
artık çok geç kalmıı ıol~ağu. 

Dökülen öğretmen ilanları, 
korkunç bir boz.gunun Öelgelerin-
1dentlir. Çocukları, ruhlarına aırı· 
'lan bu uğunsuz ~ngerekten kurta
'ra.lım. Hekimler zehirli yarctları 
'liızğın ilemirl~le JdğlarlCZT. Ne 
'Gare Jerin 'dertlerin ilôçlart.ı keı -
1/rin ve can yakıcı olur. H ocannı 
'öldüren bir mektep çocuğiyle 
meyhanede cıdam vuran katil ~ • 
'Jalet ~era:ıi.inJe denk tutulcımcu. 
ısirincinin ~yası ötekinden it.at 
1kat büyük ve perde perdeyükıer;,_ 
tir. Bizclc "linçn yoktur. Eılii 
~çrecm,, ler inle gene ya8anın Oiç
'tiği 1'ir 'ölüm k'altanı iJi, Ba,ıbof 
'llalkın alcı6üdiğine ör; peıinde 
'kO§maıını hif bir vakit istemem. 
Fakat ellerini hocalarının kanına 
b

0

ahranlar için b'Cl§ha bir ceza ge• 
rektiğine ~nanmamak da elimJen 
gelmiyor. 

lıtiklal, ihtiraı mahkemelerini 
Joğuran devrim kıskançlığı, el • 
bette bu iğrenç kıyalar.ı da balta
lıyaccik bir kaı·amı var edebili'r. 
Suça büyütücü gözlüklerle ba. 
kcın, hükümleri yıldırım gibi ~ .; 
nen bir hakyeri, bu yılanlan ele· 
tiklerine tıkar. Tez elden 'bu, ya

pılmalıJır. Bozğunun bfr de iç yö
nü, kök taralı va-.-lır ki, Jaha de
rin itlenmek iıter. Kültür iılerli • 
mizde yirmi bq yılldır, bi1"$ok de
nemeler yapıldı. Emrullah Efen • 
dinin "Tü.ba,, ıında bile bir sis • 
'tem rengi görenler çıktı. Falaka
ların §akladığı okullarda "Seli 
Governuman,, gibi çok ileri u • 
mlleri nnamağa kalkııanlar ol • 
Ju. Alman, Franıı%, lngili:. ör· 
nekleri yetmedi, eğitimde (terbi· 
yecle) Amerikanızme gönül ve· 
rcnler yeti§ti. "Ribo,, Franıı:: ve 
lngili% egitimlerincleki geni§ ay -
rdığın bu uluılarclaki psiko!oji 
ayrılığından Joğcluğunu bağıra 
bağıra ıöylerken, bizim nazariye
ci/erimiz, bol öol ha~ır urba taşı· 
dılar ve sonunda çıplak kaldık. 

Mektep, hocayı bağladı, çocu
ğu çözdü. Vakit l1akit kanlı diıle
ı·ini gösteren canavarla§mt§ ço • 
cuklar, hep bu yanlı§ yollarda tü· 
reeli. 

Artık durmayalım, bir yandan 
çürükleri ayıklarken, bir yandan 
:Ja genç ba1al~!arımızı z."hirliyen 
'mikropları söküp atalım. 

S. Gezgin 
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Orta okul öğretmenleri Liman tarifesinin tatbikına başlan 
· arasında taqinfer Genel direktör Bay Raufi Manyas yeni tarife 

'Ankara, 2 (Kurun) -- Orta o
kul öğretmenleri arasında yapı -
lan deiifiklikleri bildiriyorum: 

Burıa kız liıeai coğrafya öi 
Tetmeni Reıat Kayseriye, Adana 
orta okulu Türkçe öğretmeni lb -
rahim Mardin orta okuhı direk -
törlüğüne ve Türkçe öğretmenli
'jine, Mardin direktörü ve Türk
~e öğretmeni Fazıl Adanaya, Ka-
1batat lisesinde riyaziye ıta.iiyeri 
İbrahim Malatya liıeıi riyaziye 
'ttajiyerliğine, Ankara erkek li" 
tai coğrafya ıtajiyeri Seyfi Diyar· 
bekir coğrafya ıtajiyerliğine, An· 
kara kız liıeai Almanca öğretme· 
'ili Mihriban Gazioımanpaıa orta 
okuluna, Ank'!.ra kız Ot'ta okulu 
muıiki öğretmeni Naciye Kadı · 
köy kız orta okuluna, Balıkesir 
kız orta okulu tarih coğrafya öi
tretmeni Hikmet Ankar.ıı muhteHt 
orta okuluna, Amaıya orta okulu 
!resim öğretmeni Sakibe Düzce ik· 
mal okuluna, Develi ikmal okulu 

Ankarada kapanan 
gurdun talebeleri 

Ankara, 2 (Kurun) - Türk 

dikit yardımcı öjretmeni Mü • 
nevver Bordur oıta okulu dikit 
yardımcı öğretmenliğine, Siirt 
orta okulu tabiiye öğretmeni Mir
at Siirt ikmal okul direktörlüiü -
ne, Erzurum liıeıinden tabiiye 
öğretmeni Kadir Naci deniz liae
ıi kimya öğretmenliğine. Bordur 
orta okulu Framrzca öğrebneni 
Ni.zım Tekirdai orta okuluna, 
Kırtehir orta okulu Türkçe öğret
meni Ziya Ankara erkek lisesine, 
Kırklareli orta okulu Türkçe öğ ,. 
retmeni Halid8 Kara liıeıine, Ço
rum orta okulu f ranıız-;a öğret • 
meni Hikmet Ordu orta okuluna. 
Edime kız öğTetmen okulu öfi'et
menlerinden Mediha Kırklareli 
orta okuluna, Antalya liıeıi tarih 
coğrafya öğretmeni Şükrü Mer • 
sin orta okulu tarih coğrafya öi -
retmenliiine, İzmit orta okulu ri· 
yaziye öğretmeni Şeref Balıkesir 
öğretmen okulu riyaziye öğret • 
menliğine tayin edilmitlerdir. 

Evkaf memurlarının 
aylıklarına ait layiha. 

Ankara, 2 (Kurun) - Evkaf 

hakkında izahat veriyor 
lıtannul liman tarif•inin eT • 

'velki ıünden itibaren deiittiril -
'meti ve yeni tarif enin tatbik edil· 
meıi Bakanlıkça onaylanmıı • 
tı. Yalnız, yeni tarife, letan~I 
liman direktörlüfüne enelki ıün 
sabah ıeldilinden ayni aün için
'de tatbikine imkan ıörülememit 
've dünden itibaren tatbik edil · 
meie batlanmıttır. 

purlara ütilatle imlranlan veri· 
)'Oru.z. A~ca r.ılahma ycmC1fcm 
·vaparl•tlıın da 39 lıunq ymne 
'30.,...., alıyora.z. Bu tarileJen 
itltJll'e lt~bir t•Y lrcaanmıyor, an -
·caJı man'allcınnı lıapaydbil.celc 

·bir para 4'ıyor. Banan • .ıı.ın de 
·ı.mr için ••"" 11.,,arlan bara • 
tla alalroymalı, ıeyyala vapurları • 
'na lrolaylılı ve uc:a2'ulı ıcmin et • 

Dün kendiıi ile aörüıen bir =============:=. 
muharririmize Liman inhiıarı ıe· 
nel direktörü Bay Raut'i Mangaı 
yeni tarife hakkmda tunları ıöy
lemi,ıir: 

- Yeni tarilenin en miilaim 
no'lttalarınJan biri wemilerc veri
len ar •er'VÜİ.tlir. Su •erUÜİ, •ey. 
yalı vapurları ile ldanbaltla ttı • 
mir için lıalıın vapurlar H tran • 
·.it •ef•n vapurlar için bir mınla· 
lıa 'larliı ni•hetintle acazlatılm11 • 
'fır. 

Mael' tariletle mıntGlıtllar 84, 
69, 52, 49 lnı111f ıeklindc ~ • 
'mlfhr. Biz IU yerine 69 ve bu ni.
'Hffc ita mıntalıaıla bir mınttıh 
'llM.ıın ttllile tatbilı edflNlı oa. 

~•ile halterlerl: 
----~--Osmanlı bankasında 

yan11n 
Dün Omnanlı Bankaıının Ga -

latadaki Merkez binaıının baca-
11ndan fazla duman sıktıiı ıö . 
rülmüı, yansın zannedilerek it
faiyeye hal»er •erilmiftir. itfaiye 
ıelmit, yaqın olmadriı aillqı -
lmca ıu ııkmadan ıeri dönmiif -
!erdir. 

melr, trmuit vaparlartna il• 
baraıla vermelrtir. Verilen• 
nne aöre Elmalı ve Tnlros•• 

Tarileile bazı vtaila 
ve tüıfü fe/rilde tel.irc 
maıltleln vartlı. Y opfılund 
.,.,,,,_..,. abıtaıwltı bdl1 r.-"' 
maJJJeri tle tarih etti. 

T arilenin haırlıfı 
id arc heyeti y.ni te,elılriil 
'ollafantla;a maliyet liyatl
•aplan telmilı --1ara d 
'1'alı ltaırlanamamqtı. 

bundan .anra rnaltdHIJenm~l!IJ 
·c:atla •etirwlifimis )Wtİ f 
lara maliyet liyadar'lnı at 
lerle tabit imlıanı it--~ 
Şimtlülen aonra ıetlrilıaı d 
•-'ı bir ıMi1"e viicatltı 
tir. 

T tırilenin ""*1JJeri. 

'blaarif cemiyeti tarafmdan ıeçen 
711 Ankarada açılan ve elveriıli 
Wr bina bulunmamaıı yüzünden 

Genel direktörl\iiü memurlarıı================ 

KURŞUN BULUNDU - Sü -
leymaniyede Dakmeciler cadde -
ıincle 91 numaralı dükkinm üa · 
tündeki odada yatıp kalkan ıa
bıkalılardan Siirdli Hakkmm ya
talı altında arqtırma yapılmf, l====;::=====ı::tl 

kapatılmıt olan talebe yurdunda 
•mıf geçen 26 talebenin cemiye -

"'tin lı~nbuldaki ,yprduna nakle • 
dt{1,J1eıri kataı'lqmııtır. 

Vatandaılığımızd11n çıka-1 nlanlar, vqtandaşlığımıza 
alınanlar 

aylıklarının tevhit ve taadülüne 
~it olan kanuna ilitik ceh'ellerde 
bazı deiitiklikler yapılması bak
knıdaki layihanın Kamutayda 
müzakeresi, layihanın tetkiki için 
'bi1- müddet ıeri lnrakdar. 

Jladen kongre&i 
Ankara, 2 (Kurun) - Pariı -

te toplanacak olan maden kon -
greainde maclen, endU.tri ve ma

Ankara, 2 (Kurun) - ~eımi iden arama ıenel direktörleri hü: 
izin almadan yabancı dtvlet ta • 
biiyetine ıeçen 23 ıahaın vatan -
"dqhiımızdan çıkarılması, iltica 
'Ye hicret dolayııiyle 556 kitinin 

ide vatandqlıiımıza kabulü Ba -
kanlar kurulutıca kararl&flDıtbr. 

Müteahhitlerin kazancı 

kametimizi temıil edeceklerdir. 

Kı•aca: 

- ---• IB'inlandiya ile ticaret anlaş -
rnası tasdik ıedilmek üzere 'kurul
taya 'verilmiştir. 

:t- İstanbul telefon memurları • 
nm ucretle çalışmaları için ha -
zırlanan kanun layihası kamuta. 
ya verilme}\ üzeredir. 

'.Ankara, 2 (Kurun) - Kazanç •Tanın Bakanlığı köylüye biı' 
UDUDUnUn 21 Ye 25 inci madde- milyon liralık 'daha !tohumluk lda
lerindeki iıtiınalardan, müteah · 
mt sıfatiyle ifade edilenterin yap
tıklan iılerden temin ettikleri ka
nncm, vergiye tabi tutulup tutul-
m\.-yacaiı hakkında Kamulaya 
bir tefıir tezkereıi ıelmi!tİr. 

Isklin işleri 

ğıtıJması için hazırladığı kanun 
layihasını Başbakanlığa vermiş -
tir. Dağıtılmış '1lan 'bir !milyon 
liralık tohumluğu köylü 'bu yıl ö
diyememişti incelemeler mahsul 
azlığı yüzünden 'köylünün taah -
hüdünü yerine getirmediğini gös 
termiş bulunuyor. !Köylüye mu'h 
taç ıolduğu !tohumluğun temini 1 ... 
çin mevcud kanundaki bir milyon 

Ankara, 2 (Kurun) - lıki.n lira kaydi yeni layiha He 2 mil. 
i§lerinin Sıhhat Bakanlığına dev- yonliraya çıkarılmıştır. 
ri hakkındaki kanun layihası ha- • Açık temyiz ıaza.hğma 'adli 
zırlanmıttır. Layiha bugünlerde ye baş ıispekterlerinden Talat ta-

yin edilmiştir. 
Kamulaya verilecektir. • Denizli ve Sivasta yapılacak 

;\tatürk heykellerinin projeleri 
ıç bakanlığındaki komisyonca ted Iskdn meskfikô.tı 

Ankara, 2 (Kurun) - Müze · kik ıedilmiş ve bazı inoksanlarm 
!erdeki iskin meıkUkitnın tetkik ikmali 5çin geri çevrilmiştir. 
ve tasnifi için Almanyanın F olle . ~ Kaınu.?ı~ ~uhtelit l{m~me · 
.. . . . .. . nı cuma gunu toplanarak 1ş ka -
un1veraıteıı prof eıorlerrnden Bo~ nununun müzakeresine başlayacak 
un getirilmeıi kararlattırılmıttır. trr. 
Ve hazırlanan mukavele im • ~ Kültür bakanlı~ hususi ka . 
2alanmak üze':'e kendiıine ~önde· lem !direktörü Niha'dm, memuri-
. • . · yetine filaveten iıu\msi ukullar 4di-

nlmııtir. rektörlüğüne tayini söyleniyor. 

Romen tayyareciler 

Birkaç aüaclür Ankuada bu
..... ,..ıi Ramın uçaiı dün ak
pm beri .tehrimize dönmüıler -
dir. Uçakçılar P~rapalaı oteline 

u.itlerdir. 

Mevlüt 
Bir müddet evvel nfat eden eski 

Karababa dergahı şeyhi Bay Ali Hay 
darın ruhuna ithaf olunmak üzere 4 
teşrinievvel cuma günü cuma nama
zından l!!Onra Beyazıt camfinde Hafız 
Kemal tarafından mevlut okunacak· 
tır. M~rhumu sevenlere bildiririz. 

Biiyiik bir Türk 
dostu 

Yueoela.-yanın Ankara Blp.i olup 
1'atka blr memurl7ete nakı.dll• Dok· 
:ter Mlrei91a• Yaakftlt6'ha Tth'ld,.
den ayrılacafmı tefalilfle öğrelidik. 
Aramızda bul11ndatu esnada eereyan 
eden ve Türkiye fle YU&'oelaTY&Jllft 
blflbkh ilgllerint kun'°'etlendiren si
yasal hadiselerin tarihsel önemi lnklr 
edJlemez. Dr. Yankoritch'in yorulmak 
bilmeyen faalJyeti •Yf8inde yeni blr 
gbenlik, doetluk n karphkh anı 
h&TUI yaratılmlftır. Dostluk Te ittf. 
fak andlqmuı, tedm aa)qmuı ve 
Balkan antantı paktı ile hukuki, eko
nomik ve tecim alanlarmda. yapılan 

andlqmalar silsilesi, iki ülke arum
dakl fl&ilere verilen yeni gidifin par 
Jak 80nuçlan ve delilleridir. 

Ayasofya mozaikleri 
Her sene belli bir zamanda A. 

yaıofyadaki çahımaaını kesen A
merikalı mozayik mütebauııı B. 
Vitmor'un bu yıl da, çalqmalan
na ara verme zamanı yaklqmak
tadır. 

Tahmin edildiğine ıöre Bay 
Vitmor, mevıimin büıbütün de • 
liftiii ve aünepiz havanm Aya.· 
f oıya mozayikler: üzerinde çaht
maiı imkansız bir hale ıetirdiii 
için ıelecek ay içinde İji muvak
katen bırakıp Avrupaya, oradan 
Amerikaya ıidecektir. 

Amerika Bizans enıtitüıü ı.,. 
kanı dan Bay Vitmor müteakip 
yılın baharına kadar Ayaıofya • 
daki tetkikleri ve bulutları üzeri· 
ne kitaplar telifiyle uğratmaktar 
dır. 

Bay Vitmor, ayni zamanda 
enltitüdeki arkada~larına bir ra • 
por vermekte Te izahatte. bulun· 
maktadır. 

Tramvay işleri 
Bayındırlık Bakanhiiyle ıoı · 

yete namına konutmalara ıirit • 
mek üzere Tramvay aoıyeteıi di • 
rektörü Bay Gindorf ile, idare 
merkezinden ~elmit olan iıpekter 
Bay Broıens önümüzdeki hafta 
ıehrimizden Ankaraya gidecek -
lerdir. ' 

ııı kilo 1mrpm bahmmatbzr. Floryanm pil 
ffaldodan l»qka Seyfi .... Mail • _ ,_ 
1mut ela yakalanmııbr. KUf111nla· yap-yor 
rı nereden çaldıkları arqtml • Floryanm bayındırlık 
•alctadlJ'. çin AnupaJa ıiden mim 

KAVGA EIT1LER _ B.,.Of. Seyfi dBnmBttttr. fıoryad 
lunda Sa.tan hqnda ArnaYUt niz lrötJdlnün pllnmı yapa. 
Abdullah ile talla fmniannda ar Seyfi Flol'J&lllll baymdlJ'hk 
mele Mehmet kavıa etmitler, mm bazrlınc•kbr. 
Mehmet bıçakla AbcluUahr aya . FlorJada iki blyiik ot.I, 
imdan yaralam•..... JUll J.Wİ, iki ldiy parla, iki 

as... teli, 1llCUS kiralanacak L.-ı-:a&. 
ALACAK YOZONDEN - Ci· •Ulj-

badile Oıküplü caddeıinde otu • aiyonlar yapıı.c.ktrr. 
ran aabıkalı Şemsi ile beyaz Nu. FICWJ&Dm 1'ütün baym 
ri bir alacak yüzünden Keserci . tine ÜC milyondan fazla para 
lerde kavıa etmiılerdir. Bunlar . canacalctır. Bu par&Jl l 
dan Nuri muıta ile Şemsiyi ba • helecliyeei •erecektir. 
tmdan aiırca yaralamıtbr. Yara·ı-.----ıiıiılıııı---lliıİııııi..ıı-..~ 
h baatalıaneye kaldınlmq, beyu Nöbetçi eczaneler 
Nuri yakalanmttr. , ...... Sa•m•a•t,a-cla-: _Teo_m., __ Aba _ _,., 

KUMARCILAR - Fatillte Sanın, ~rnter il. Fmt. 
•Kayaeri hanı altında Adibin kah· nenle: Htlllamettla, Şellacle 
veıinde Suphi, Ştııfik, Calip iaınin- Hamdi, Blh~cla: Mehmet 
de üç kiti kumar oynarlarken -- ÇemberHtqta: Sırrı Rulm, 

" - ta: Nail BaHt, Gectikpapcla: 
kalanmıılardır. )'&il, m.Hcle: Neeati, Gala 

KAMYON ÇARPTI - Eren · çu 11- eadd•lnde: Am1 itti 
köyünde Bafdat caddesinden yoflanda Posta aob.imda: 
ıeçen Hüıeyinin idareeiDdeJri Mim 80bimtla: U111Dneban, • 
3528 numaralı kamyon yol am• hlfta"f DbnHrl, ~-: 
leıinden Rizeli Yuaufa çarparak _8_._ .. _yj_•_1 _Ra.1k. _____ ~!!!'I!'.• 
muhtelif yerlerinden yaralamıt - GllM9Wlif Karmılar 
tır. Şoför Jakalanmııtır. -r ... • 

~A ÇARPTI - Şebremi- 3 
Tqdne'l'ftl 

ıninde Melekhatun mahallesinde .a:ı.:':.=.:~ 
oyniyan ıekiz Y•tında Bedriyeye ln-e, takp edil• M am.., 
Recebin yol arabaaı çarparak ya- rimlnin BullJGr ~ 
ıralamıtbr. Ka:ralı kız haıtahano· lıakmw etlll1111lm rieauıı 
ıye lcalclırılmıtbr. nota tewli qlemlfflr. 

y ANGIN • • E11lOlin n wıeu ,ıinll 
- Lanıaaa Tatçı · mize M,.ırdald muhtelif ilanw 

lar cadd•indı3 manav Arifin ku- planntlon lngUiz bandıralı 6' 
lübeıinden ytuııın çrkmıı, bir kı· vapuru Ue •ekiz yüz elli ikl __ _.. ,,. 
ıım 99ya yandıktan ıonra ıöndü- miz mavaaalat etmif ve Si 
rülmüttür. ni,e camiinde iakdn ol 

KALP DÜRMASINDAN O • A11ni l1in M,.ınn mWıtellf 
k~anndan 25" Hbltift•ll 

LOM - Kadıköyünde Kufdilin- nelerimiz oelmif ve efrat s~·.,.~ 
de lkbaliye mahallesinde oturan ctımllne naklolUNrWflur. 
bahriye mütekaitlerinden Bay i._ ______ ..; __ _.....,... 

Haaan evine ıiderken kalp dur bir makineye kaptırmıf, 
ma11ndan ölmütfür. ları keailmif, bileti ezi 

MAKiNEYE KAPTIRDI - Mehmet bayrJn bir halde 
Dün aabah Eyüpte Gazhanede fe- Balat Yahudi haıtahaneıi,_ 
ci bir kaza olmu!tÜr. Gazhane · dırılmıf, ha•tahanede ıai 
melelerinden Mehmet aaj .ıiai ıilmirJ,r. 



Yapışık Kardeşler 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
'il.! Bölem: 50 il lli~lllllil 111111111 Yazan: Rudolf Van Wehrt I• 

Berline Dofrul 
Yola çıkan yapışık kardeşler için 

türlü türlü reklam yapıldı! 
Batını okumıyanlara 

Tarih 1869. Mevsim yaz. Yapı
şık kardeşler 58 yaşında. Sene
lerce evvel Amerikanın baflıca 
fehirlerini, sonra JngUtere, 
Fransa ve Bolandagı dolcqan 
Engle Çang, yeniden turneye 
çıkmak kararını veriyorlar. Bu 
haber, dünyanın dört bir tara
fında akisler bırakıyor. Onlar. 
Beri inden gelen teklifi kabul 
ediyorlar, .Rentı sirkinde tem· 
Bil vermek, 8eyircilcre görün· 
tnck üzere, Bcrlinc doğru yola 
çıkıyorlar. 

Bertine doğru seyahate çıkan 
Y&J>qık kardeıleri angaje eden 
ı8erlindekibüyük sirkin ıahibi Er
~ Rentı, bu işde o zaman en 
~•Yade başanlık gösteren bir a • 

&in olarak tanınmıttı· O, ıah· 
~n rnuvaff ak olduğu giıbi, o aile· 
en aelenler de kendisinin açtığı 

lild~ sendelemeden yurumesını 
~ lhıtlerdir. Rents ailesi, bugün 
le' bu ıabada kendini gösteren 
el llbaelerle övünmek imkanını el· 
~ eden bir ailedir. Bugün de o 

' 1lenin mensuplarından bazrla -
tı! bu sa.hada faaldirler. Bu aile. 
~.n. en göze çarpan uzuvlarından 
h .1t! olarak, 76ya.şındaki akrobat 
b!jh•ci kadın Tereze Rentsin ismi, 

1 •~sa kayde değer! 
Rentı ıir.kinin, o zaman Berlin· 4i .. ~aaliyette bulunduğui yer, bu 

~~in malı değildi. 4k. son .. t' lrı elti pazar yer1 n 'ffi.lde 
~sil verdi. Halin önee Rents 

•ırki, sonra da Sunan .sirki olarak, 
&kın akın crelf'~ Berlinlileri ca · l b ~ 

~ı altında buluşturduğunu, bu 

dr, bütün Berlin gazetelerine sü
tun ıütun reklamlar gönderildi. 
Bu sütun sütun rekli.mlar, gaze • 
telerin muhtelif sa!hifelerine, par 
ça p"1'Ça dağıtıldı. Öyle, ki, her 
hangi bir sahife açılsa, yapqık 
kardeılerin reklamı gözleri çeki· 
yordu! O zaman Berlin gazetele
ri, çok küçük krtada çıkıyordu. 
Buna rağmen, reklamlar büyük • 
tü. Küçük krtaya nisbetle hayli 
b .. ük" ' uy • 

Berlinliler, yapııık karcletle • 
ri nasıl kaJ'!ıladılar? Onları fev· 
kalade bir teY sayarak mı seyret· 
tiler. yoksa? Muhakkak olan, 
Fridrihfhase 141 a diye aranın· 
ca yolu bulunan yerdeki büyük 
sirk, hmca.hmc doldu. Biletler ev· 
velden satın almıyordu. • Gi§eye 
b&f vuran, anca'k bir hafta sonra
sı için bilet bula biliyordu. Mut
laka bir haft,. önceden bilet al -
mak lazımdı. Bu, rağbetin dere· 
cesini göstermeğe yarıyan bir mi· 
saldir! 

Muhakkak olan teY bu!. Seyir· 
cilerıde fevkalade bir ıey aörmüt 
oldı~lan intibaı uyandı mı? .. 
Doğrusunu isterseniz, seyirciler • 
den bir krsmıumduğunu bulama
mak hissine kapıldılar. Neden?. 
itte yapqık bir çift kardeı ! Bu, 
enteresan değil mi-? Şüphesiz en 
tereaan ! Ukin bir seyirciyi tat • 
min edebilmek için, bunların gö· 
rünütleri daha ba1ka türlü olmal< 
icap ederdi. Bu yolda bazı iti . 
ıraalar7 ~...., 0!4ıiillfalwında da 
yer tuttu. apıırk kardeJleri, bun • 
lan na.aıl görmek iiitiyorlardı?. 
O zaman Berlinde çıkan gazete • 
lere tC)yle bir göz atmak, bu hu • 
susta bir fikir verebilir! 

'(Arkası var) 
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~talyan ordusu tecavüze geçti 
Habeşistan, sınırdaki 

iki ordu 
askerjni Önceden çektiği 
yarın karşılaşacak 

• • 
ıçın 

ita/ya, genel bir seferberlikle Almanyaya karşı da hazırlandı 
Addiı - Ababa, 2 (A.A.) - ,_ _____ .....,.. _____ .. 

Reuter bildiriyor: Habeı hük6 -
metince de teyit olunduğuna gö · 
re ltalyanlar Muaaali daiı yanın
dan Habet topraklarına girmit -
!erdir. Henüz hiçbir ç.arpııma ol
mamııtır. Bu bölgede sınır tahtlit 
etlilmit değildir. 

SEFERBERLiK iLANI 
Addiı • Abecia, 2 ( A.A.) 

Habet hükWııeti, ltalyan kuvvet
lerinin Habeıistan, Eritre ve 
Fransız Soma!isi sınırlarının bir · 
!ettiği nokta civarında Musaali 
dağının batısından sınırı geçtik· 
lerini teyit etmektedir. 

Seferberlik ilanı pek yakındır. 
HABEŞ PROTESTO ETTi 
Addis - Abeba, 2 (A.A.) -

Habet hükfun~li, sınırın MusaaH 
dağı yanlarında tecavüze uğra -
dığını uluslar sosyetesi nezdinde 
protesto etmİ§ ve bir komisyon 
yahut Franaız Somaliıi hükumeti
nin bunu tesbite memur edilmesi
ni iatemittir. 

BiR HABERE GÖRE DOC. 
RU DECIL 

Roma, 2 (A.A.) ~ Reuter ay. 
tarının resmi çevenlerden öğren· 
diğine göre İtalyanların Habef -
ltalyan sınırını aeçtiklerine dair 
olan haber doğru deiildir. 
HABEŞiSTAN KOMiSYON 

GöNDERlLMEESINl 
iSTiYOR 

AJ!iae~ba, 2 ~.A.) - Ha -
beı hükUnıeti, ltalyanlarm Musa
ali bölguindeki ileri hareketini 
Cenevrede protesto etmit ve bu 
sınır tecavüzünü tesbit etmek ü • 

zere, bir gerçin komisyonu gön -
derilmesini istemiştir. 
SEFERBERLiK iLANI YARIN 

Harp başladı! 
Ankara, 2 (Başmuharririmizden, 

telefonla) - ltalya ordusu Habe
şistan sınırlarından tecavüze geç -
mJştir. ;Ajans telgraflariyle bildi
rilen bu haber, Habeş meselesinin 
artık kat'i safhaya girdiğini göste
riyor. Bu hareketiyle Italya, Habe. 
şistan üzerindeki isteklerini silihla 
alacağını ilan etmiş oluyor. Fakat 
Habeşistan sınırJarmdaki ltalyan 
askerleri tecavüze ge~mekle bera
be.r bütün ltalyada genel seferber· 
lik ilan olunmuştur. Bu seferberli
ğin iki hedefi Yardır: Bu suretle 1-
talya, Avusturya üzerine sarkması 
muhtemel olan Almanyaya karşı 
süel bir hazırlık yapıyor, sonra ge. 
rek Uluslar Kurumu karariyle, ge
rek Londra hüktlmetinin emriyle 
tngiliz harp filoları zecri tedbir 
hareketine ge~rse şimdiden buna 
karşı da kuvvet kullanacağını an· 
!atmak istiyor. 

Bu hale göre. Habeş meselfı!i 

dev1etler arasında kat'l bir şekilde 
halledilinciyc kadar bütün İtalya 
scf erber vaziyette bekliyecek de
mektir. 
Habeşistan daha evvel sınırdaki 

askerlerini 30 mil içeriye çekmiş, 
bir yandan da Uluslar Kurumwıa 
müracaat ederek pyet bir tecavU.z 
olursa bunun mes'uliyetini tayin 
edecek bir komisyonun gönderil. 
mesini istemişti. Onun için lta1yan 
askerleri oldukça geniş bir mınta -
lmyı silah patlatmadan geçecektir. 
Habeş ordusu ile ancak sınm geç· 
tikten bir iki gün sonra .karşılaşa
<'.aktır. Italya Jle Habeşistan arasın. 
ela ba.~lcyan bu harhın doğu Afrika
sında Jki de,·ld arasına mUnhasır 
kalacağJ belJi değildir. Fraruıanın 
maksadı harbı Avrupaya bulaştır
mamak çaresini bulmaktır. Bu ça
:renin bulunup bulunam1yacağı an. 
]aşılmak için biraz zaman geçecek
tir. 

Avrupada bir harp kopmaSl 
ihtimali hakkınJa gazeteciler la· 

rafından ıorulan suallere Bav 
Pope, fU cevabı vermiıtir: 

"Muha.amanın AlrikaJan Jı· 
~arı çıkmıyacağı kanatini besli • 
yorum. Amerikanın kesin bitaraf
lık .iya.a.nnı her zaman tetvik r 
deceğim, lakat uluJar aTeut iıbir
liğine inanıyor lie Amerikanın ö
teki liilkelerJen ayn yqayabilec~ 
ği fikrini gülünç buluyorum.,, 

ltalyaya kartı yapılacak muh
temel bir ambargoya Amerikanın 
da ittirak edip ebniyeceği hak • 
kında Bay Pope, ıunları söyle 1• 

miftir: 
"Aliıllıca haHket, ltalya,11 

mal gönJermiyerek anbargoya el. 
birliğiyle tatbik etmekten ibaret · 
tir.,, 
YOZ JAPON SUBAYI HABEŞ 

YARDIMCISI 
Londra, 2 (A.A.) -AdiaaDa• 

hadan Reuter Ajanama bildiri • 
liyor: "Yüz kadar Japon sübayı 
nm İngiliz Somalisine gelerek A. .. 
diıebebaya hareket etmek üzere 
oldukları aöylenmektediı·.,, 

••• 
Şanatlay, 2 '(A.'Ji.. Y - Reater 

Ajansı aytanndan : 
Süel bir Japon lieyetinin ıi•· 

lice Habefbtana ıönderildilt 
hakkında bir yaymtı dolafD!akta
dır. Reuter ajı.ns:: aytannın, ıal· 
lam bir kaynaktan aldıfı mahi • 
mata glSre, 30 Temmuz tarihinde 
Aden'e aiden ''itakUıan Maru,, 
vapuru ile 16 Stlbay Şanghaydan 
geçmiıtir. 

~l.'tl Y.a.ş!arı ilerlemİ§ olan Berlin
t~lcr, p.ek iyi hatırlasalar gerek -
d1
;:. ~-lal binasi, yapılan birçok ~ .. _..;;iiiiiii!!!!~~~~~~~~~~~I 

tt iıs:ı:likıe, nihayet sirk olmak _ Engle Çang 
Adisabeba, 2 (A.A.) - ltal - ASIM US 

yanın niyetleri hakkında o vaki ·ıJ--B•a·y~C·l•y""!n~es•,•dııııııcn_,_s.o•n•ra-so•.z-a•la_.n j 
ta kadar kesin inanca verilmedi· 

Bu heyete Japon kurmayı üye 
!erinden biri l>atkanlık etmekte • 
dir. Ayrıca bildirildiiine göre, 
vapurda &nemli miktarda mü • 
himmat vardır. Bununla J;eraJ;er 
Şanghayda ve okio'daki Japon o
toriteleri bu haberi keıin olarali 
yalanlamaktadll'lar. 

ve , n .da ~ıktı, tiyatro oldu. Bura • 
1 

! •mdi Millet Tiyatrosudur. doktorlar! 
1\ Rents ailesinin başı sayılan Er
~t1.Rents, 1870 senesi §ubatmda, 

r ınde ilk defa olmak üzere Si-
1!&ınh ikizleri ahaliye g&terece-
1 ıni ilin etti. Bütün Berlin sokak
~ boyboy afişler yaplfbrıl • 

Cumartesi günü bu 
sütunlarda 

----

/(adın/a:r bicki "JI urdunun serRisi açıldı 

ve Cenevreden )'eni dönmüt bu • 
ği takdirde yarın genel seferber· lunan Bay Bickı, bütün vrupa İf· 
lik ilin edilecektir. 

215 
MiL YON iŞÇi ZECRi ~ilerinin kalpten uluslar soıyete-
TEDBIR iSTiYOR ~ini tutmakta olduğunu ve ıoıye-

tenin nihayet ıaTih bir hareket 
Briıhton, 2 (A.A.) - İngiliz · yolu tutniasını bekledklerini bil·· 

İtçi partisi konferansı, 102,000 o-
ya karıı 168.000 oyla zecri ted -
birler lehinde bir karar ıureti o -
naylamıfbl'. 

Brighton, 2 (A.A.) - Bugiln 
lngiliz itçi partisi konferansında 
konuımalara baılanmadan, şim • 

ıdirmittir. • 

HARP, AFRlKADAN DIŞARI 
ÇIKMIYACAK MI? 

dilm halde merkezi Pariate bulu· 
nanlt~yansosy~i~~rthitar~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ıfmdan yollanan bir telgraf okun- 1 ı Şebinkarahi$ardan 

Nev·York, 2 (A.A.) - "Bita • 
Taflık koDlİayoııu,. ve Senato üye· 
aerinden Bay Pope, Avrupadan 
ıdönmüttür. 

IMPARATOD, lNGILIZLERE 
ÇAN GÖLÜNÜ VERİYOR 
Zaia - Soir'un Habeıiıtan ay• 

tarının bildirdiğine göre Nil kıyı
lannm en ehemmiyetliıi olan 
Çan gölünü, imparator lnıilizle • 
re vermek mukabilinde Süven 
kanalının kapanmasını iıtemit • 
tir. Ve eğer bu haber doğnı ise 
İngilizler çok memnun olacaklar
dil'. 

Kısa Haberler 
muıtur. Bu telgrafta, ltalyan soı- ...-;;...----....,....----------- çıkarılanlar 
yalist partisi, barıt i~in kollektif Konferans. - Almanyanın }<'ray- Ş. K.Hisar. 2 (A.A.) - Eyhll 
sistemin muvaffak olması için ya· burg Üniversitesi profesörlerinden ayı içinde 13,750 adet oğlak, 
pılan tetebbüılerde lngiliz itçi Bay Yulyan Verner şehrimize gel· S,SOO keçi, 3.000 koyun derisiyle 

rt. · ·ı b" ı·k ld "' b·1a· mis Ye Alman J{ulübünde bir konfe. pa ısı ı e ır ı o ugunu ı ır- ~ 182 sandık yumurta, 5.000 kilo 
k d

. rans vermiştir. 
1 me te ır. yu··n, 4.500 kilo keçi kıh, 200 kilo 

K f b ·· k 1 • Belediye, halkı bulaşık ha.stalık-
on eransın ugun ü top an- balmumu, 75 ~uval kabuklu ceviz lardan korumak icin hiı· hıfııs.5ıhha .. 

tısında, Bay Clynes bir söylev talimatnamesi kabul etmiştir, yakın- dıı pazarlara çıkarılmıttır. 
ıvermiş ve demittir ki: da dağılacaktır. 

Eğer vaziluini yapmaz•a u • 

:J\a luJar -.o•yetenni ittiham edece -
bi\'andınlar Biçki Yurdunun 23 ilndi yı1dönümü dün öğle'ilen sonra Yurdun iği%. Meydana gelmeıi ;çin yar -

* Gülcemal Yapuru tamir edilmiş 
ve tekrar postalara konmuştur. 

* Yeni Türk • Yunan ticaret a~ıi'Ş
ması bir teşrinievvel den itibaren tat
bik edilmeğe başlanmıştır. 

1'ASH1H. - 29 Eylul Pazar günkil 
nüshamızın son sayfasındaki zayi ila
nının beşinci satırında 6 - 9 - 3:> o
lacak iken seh,·en 6 - 9 - 34 olmakla 
taShih olunur. 

lt Yolundaki binasında kutlanmıstı r. - Jım '.ettiğimiz ıiyatKUlan ayrıl mı • 
hUtij~ı~Ja~a~. elişleri sergisi de açılmıştır. Sergide talebenin bir yılda yaptığc yacağ1%. Bugün ya hareket etmek, 
l't tör·~' erı gosterilmiştir. Bu yıl yurt 73 mezun vermiştir. Resimde'11tezunla-~orsunuz. rya.hut tltı anıuluıal hayatta bir * Kabzımallar Cemiyeti ismini "Ku. -------·------

l --::-------------------...:...__:_ __ iL. ol k k lA ru ,.e yaş meyveciler cemiyeti,, ne çe-lftlo p 'RUVVet ma tan vazgeçme a • is1.1nbul Btlrdiqui T epebaıı Kııbk 
n, ortakal satışları 1 G 1 lzımclcr. Muısoliniye mukavemet virmiştir. 

İkinc•t . . elenler, Gidenler 'etmek, bctrı§ müessesesini müJa - -------------
l'U 1. 

1 eırının ortalarına dog"' • . J f · ·· • · 
•rnon t k ı DANiMARKALI PROFE • fda etme/l demektir. Avrupanın t a1ye torenı yarın 

bi ' Por a a , mandalina gi-
lhaddele • d K SÖR - Danimarka Arkeolog"la • !bütün küçük devletleri ele uluılar ki •eb rın e erestecilerdeı· 

tik 
1 

ze halinde aatılması mecbu- rından Profesör Harotd lnhold laoıyete.i taralıncla bulunmakta • 
tıtı ıaı~caktır. O zaman sebze ıa· dün sabah Kopenhagdan tehr: - 'Jır.,, 
dele z.a .acafından bu gibi mad _ mize relmi§tir. Bugün Beruta ha,· ... ;;ı··;;;~k·Ü~;;~··;;;;h~i;··~~k··~ 

r ıçın Yer bulunacaktır. reket edecektir. Suriyede hafri • mıttır. 

Havanm bozukluğu yüzünden 
geri bırakılan :tf aiyenin on üçün 

cü yıl dönümü yarın saat on beş
te Fatihte itfaiye direktörlüiü bi- ı 
naımda kutlulanacaktır. 

SehirTı'yatl'osu Tiyatrosunda 

111111111111111 
Bu akşam 

saat 20 de 

111...111 ölçüye 
11111111 

ölçü 
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Bir 
Yazan: Wel/s 
(Baş taralı dünkü sayımızda) 

Kör gibi idi; yüriiyemiyordu. 
Kolundan tutarak koridorlardan 
geçirerek "Boyce,, nin odaaına ka 
dar getirdik. Doğru ihtiyar "Wa 
de,, nin yanına ko~tum. Vaziye· 
ti anlattım, gelip muaye~ etme· 
ıini söyledim. 

Beraber odaya geldik. 11Wade,, 
in sesini İfİttiği zaman halinde 
bir iyilik görülmemekle beraber, 
ibiraz sükunet bulur gibi oldu. El· 
lerinin nerede olduğımu, niçin ya 
n beline kadar gömülü olarak yü
rüdüğünü soruyordu. "W ade,, u 
zun uzun dütündü ıonra onun el· 
]erini tutarak kanapeye dokun • 
durdu: 

- Burası kanape dedi. Mual
lim "Boyce,, nin odasındaki kıl ör 
tülü kanape ... 

. ''Davidson., kana.peyi yokladı, 
C:lütündü ve sonra hunun kanape 
olduğunu hi11ettiğini fakat göre. 
mediaini aöyledi. 

"Wade,, sordu:. 
- Peki o halde ne &'Örilyortu· 

nuz? 

"David10n,, kumluk bir ıahe 
ve ezilmit deniz bocekleri ai>rdü· 
ğünü söyledi. "Wade,, kendiıi . 
ne baıka bir takım e§yalar vere • 
rek elile dokundurdu, birer birer 
isimlerini saydı. Ayni zamanda 
Cla yüzünü tdkik ediyordu. 
Dunıp dururken, ''Dav·d ı aon,,: 
- Cemi artdc görünmüyor! 

Dedi. 

- Şimdi gemiyi bırak, heni 
dinle "Dav.id&aıı,, ! Hayalin ne ol
d;(iunu biliyor muıun? 

- Zennederim ! 
- Hah! itte bütün aördükle . 

rin o hayal denilen feyden ibaret 
1yi Cliııle. Ölmedin, yaıayorsun 
Te timdi "Boyce,,in odasında bu 
lunıuyorsun. Fakat ıenin ıözle -
~de bir ariza var, göremiyoraun. 
Hiuediyorsun, itidiyonun, fakat 
törmüyoraun. Ne demek iatediii
mi anlıyorsun deiil mi? 

"Davidton,, pannaldarını göz . 
lerine götürerek cevap verdi. 

- Bana kalırsa, bilakis lüzu • 
l mundan fazla İY.İ görüyorum, bu
na ne diyeceksin? 

- Kifi artık, lCendini Eazla üz. 
me. Şimdi seni bir arabaya bindi-

Garibe 
Çevi7en: H . Varoğlu 

rip eve götürec"ğİJ;. 
"Davidaon,, dü,ünceli bir hal • 

de: 
- Bir dakika müıaade edin, 

dedi. Ayni kanapeye oturtun ... 
Rahat ediyorum ama kuı·A:a bak 
mayın ... Ha, şimdi .. Diye söyle · 
diklerinizi tekrar edin bakalım. 

"Wade,, biraz enel ıöyledikle
rini aynen tekrarladı. ''Davidron,, 
gözlerini kapadı, ellerile alnını 
uğu§turdu, ıonra: 

- Evet hakkınız var, dedi. Göz 
lerim kapalı iken, sözlerinizin 
doğru olduğunu anlıyorum. Be -
nim yanımda oturan sesin "Bel . 
lowı., lngilterede olduğumu ve 
ıimcli karanlıkta bulunduğı:!mu 
hisıediyorum. Tekrar gözlerini 
açtı: ' 

- Halbuki timdi... Güneı doğu 
yor, §U tarafta geminin yelken· 
lerini görüyorum. Deniz köpürii • 
yor, iki kut uçuyor. 
Gördüklerim tabii hakikat Gırt. 

laiıma kadar da kuma gömülü • 
yüm. 

Onüne doiru eğildi, ellerile 
yüzünü kapadı sonra tekrar göz· 
lerini açtı. 

- Koyu renkli bir deniz ... Gü. 
net doğuyor! Halbuki burada ar· 
kadaınn "Boyce,,in odasındaki 

kana.penin üzerinde otun (70 • 

rum! .•• Yarabbi aen bana imdat 
et! . . .. 

Bu hal bqlangıçlan ibaretmi§. 
Tam ü_ç hafta "Davidıon., un bu 
haı~ığı:, 1!!linde hkbir iyilik e

seri görülmeden devam etti. Za
vallının hali körden daıha fena i • 
di. Yavru kuıa yem verir giıbi ye. 
meğini ağzına yediriyor, ctbisesi· 
ni geydiriyor, yolda elinden tu • 
tup yürütüyorduk. Kendi kendi
ne yürüme~e kalkı~ınca ya oda • 
daki eıyaya yahut kapılara, dı .. 
varlara çarpıyordu. 

Bir iki ıün İçinde bu haline a

lıtlı. Yüzümüzü ıörmeden aeaimi· 
zi itidince yadırramıyordu. 

Hakikaten kendi evinde bulun· 
duğuna artık inamnıt, "Wade,,in 
hastalığı hakkında kendiıine ıöy 
lediii sözlerin doiru oldı.liuna 
aklı yatmıttı. 

"( Arkmı ı·ar) 

Aradll•• Kadın 7 1 
Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 

Saraya daha yakın n daha aydın-j 
)Jk bir yere götilrdU. Orada parlak 
:altın düğmeli ve sırmalı ceketinin 
~ünü açtı. lç cebinden kenarlan 
)n1ılmış olan iki zarf çıkardı. lçin· 
aekl mektuplan açtı. Işığa çe"irdi ,.e 
tenç kıza gösterdi. 

Sonya, eğildi, dikkatle baktı. YU -
silndekf şapınhk gittikçe arttı. Yanı 
bqtnda duran generale birdenbire 
korkunç gözlerle baktı. Silkindi. Çi • 
~ek tarhları arasında bfyaz bir ha • 
yal gibi uzaklaştı. Demi.n Korsakofla 
beraber çıktığı kapıdan içeri girdi. 

General keyifli keyifli gülümsü · 
yordu. Cebinden bir sigara çıkanp 
yaktı. Diraz ilerideki fiskiyeye doğru 
ytirildü .. 

Bu sırada bahçenin karanlık bir kö· 
t11inden bir karaltı çıktı. Bu. kara 
elbiseli biraz kamburca bir adamdı. 
BlsMltilll kamburlaşır rlbi etflerek 
pneralfn lnilnde durdu: 

- Bfencllmlı, sanırım ld itler 19 .. 
luada gidiyor. 
"!fİônakof etrafına ıöz attı. Huan 

Bölem 13 

Beyi göremiyordu. Kimse bulunmadı
ğını n sözlerini kimsenin duymıya. 
cağını anladıktan sonra ce,·ap ,·erdi: 

- Aferin ... İyi benzctmiş.'3in. Sonya 
bile farkına varmadı ... 

Hasan Bey, çocukluk ve gençliği 
Petersburgda geçtiği için oraları iyi 
tnnıyord u. Birçök dostları da vardı. 
Sarayda olup biten dalaverelerden de 
habersiz değildi. 

O anda eski saray nazırı Od)·anofun 
yazısını benzeterek bir mektup düziil
düğiinü, böylelikle zavallının Sahalf. 
ne Bürüldüğünü hatırladı. 

Kont Ostrofskiye de böyle bir tu· 
zak hazırlanıyordu. ihtiyar kontun 
sürgüne gitmemesi için Sonyanın ken· 
dfslnf General KorsnkoCa vermesi ge
rekti. Halbuki Hasan Bey bu genç 
kızı ne zamandanhcri derin ve JQSgin 
bir a~kJa se\iyordu. 

• • • • • 

Korsakof !alona döndft. 
Cklırlyle genç ktZt aradı. 
Sonya, babuının yanındaydı. Yiid 

'tiembeyaz olmuıtu. Dikkatli bir ps. 

Tabanca ile ... Ankaradan Çukurovaya - ~~.-. ,_, ~ - •••••••••eeelll••••••••ll•••H•••••••••••ıııeeeeet•ıeele•t•••••••••••l•ı 

Avukat Hüseyin Molla 
bir adanı yaraladı Adana, Mersin, T arsuş 

Hopada bir kaza 
Hopa, (Özel aytarımı~dan ~ -

Tüccardan Ba ·ı Yakup Kazda.1 ile 
avukat Bay Hüseyin araaında bir 
alacak meselesinden dolayı mü • 
nakata çıkmıf, gitgide kaYgaya 
dönmüttür. 

Tarsusun ayranı, Mersinin portakalı 
Adananın pamuğu diyorlar ama ... 

Bu 11rada Bay Y akup ile kar· 
deti burada Hüseyin Molla diye 
methur olan avukatı ı.lövmeje 
kalkıtmıılardır. Molla, ufacık vü.· 
cudünü kardetler!n ıüçlü yum • 
rukları altındAn kurtarmağa ça • 
htırken bir aralık tabancaıını çe
kip korkutmak makıadiyle bir el 
yere atef etmiıtir. Bunun üzerine 
iki kardeı, Mollanın elinden ta · 
bancaamı almaia kalkıtmıtlar, 
Bay Hamit adında biri de kavga .. 
cıları ayırmak için araya ginnit • 
tir. 

Bu sırada iki tarafça çekittiri· 
len tabanca bir kere daha patla· 
mış ve kavgacıları ayırmaia ui· 
ratan Bay Hamit elinden yAra · 
lanmıttır. Avukat Hüseyin Molla 
teYkif edilmittir. Bay Hamidin 
yaralanmaıında kast olmadığı, 
kaza eıeri olduiu vakayı ıören
lerin sözlerinden anlatılıyor. 

Çarşaf yasağı 
Sinop, 2 ( A.A.) - Sinop U -

ray kurumu, kadınların çarıaf 
giymelerini yaıak etmittir. 

AnaJoluJa 6Hiye ;ıkan özel 
aytarıml%clan: 

Büyük acun tava§ında geçti • 
iim yerleri tekrar geçiyorum. Yol 
üstünde birçok şeyler deiiımi§. 
Ulukı,la yeni bir ıar gibj genitle· 
mit, yeni yeni bir çok binalarla 
süılenmif.. Tren bizi bundan 

sonra binde yirmi bef bir initle 
T oroslardan aJağıya indiriyor. 

Pozantı, Kelebek, Karapınar 
derin bir se11iz:lik içerisinde uyu .. 
yorlar. Acun ıavaıınd'! Irak ve 

Filiatin ıevkiyat merkezi olan bu
ralarda ilk önce dekovil ve Jaha 

sonra tren ve tu.ıel in9~atı tarife 
arfmaz bir geııitHk ve bir hızla 
devam ederdi. Buraları geçerken 
bir tef daha gözUmü çekti; o za, 

man bu üç durakta bizimle bera· 
her Almanların cia kurdukları bir 

çok süel binalar vardı. Dikkat et· 
tim. Bizim kurduklarımızdan tek 

•binanın izi bile kalmamı§. Fakat 
ötekilerinden birkaçı hali. yaıı -
yor ve kullanılıyor. Sebebi baıit: 

Tat olmalarından.. Anadolunun 
imarı için kerplçi değil taıı koru
mak ve tatı kullandırmak lazım · 
geliyor. 

• • • 

makta devam ettiklerini gördüll1• 
• $ • 

Güney AnaJolunun lzmfr ~' 
lıtanbulla ölçülebilecek kıratta 
'değerli bir §arı olan Adana, bii • 
t.iln czellikleriyle bana ulusal ı•· 
vaı günlerini hatırlattı. Ad:ın•ı 
Tarıus, Mersin o çağlarda üç yıl 
kadar acı ve dZİcİ bir ifgal altın: 
da kalmıf ve için için diditmek. 
benliğini korumak mecburiyetin• 
·de bulunmuthrdı. Büyük kurlu • 
lu§ onu yeni rejimin her türlü iyi• 
liklerinden, g;,ize!liklerinden fay• 
dalanmaia bırakmıt. Adana ya • 

kın bir ıelecekte daha hüyük "'' 
daha zenıin bir tar olma la ge • 
·be ... 

Trende ber~ber buiunduğulll 
bir arkada9a acı muthım. Ceva • 
hında Adana, Tarsus ve MerainiJI 
en çok ünlü olan teYlerini say " 
mıttı: T arsuıun ayranı, MeninİJI 

Utak, 2 (A.A.) - Bugün bir 
toplantı yapan Utak tar kurulu 
peçe ve çartafm kaldırılmasını 
onayladı. Peçeni'l hemen. çarşa • 
f ın da 29 Ukte§rİn Cumu:-iyet 
bayramına kadar ka!dırılma.ı 

kestirildi ve halka duyuruldu. 

portakal ve limonları, Ada.nanı" 
pamufu.. Fakat ben buralard• 
daha batka özellikler gördüm. A· 
danada ıöze batan bir ömür bol
luju var. Mersinde otomobiliJI 
ıardaki yerini f llytonlar tutuyor• 
Kadınlar buralarda sokakta •' 
çartıda delil daha çok mahalle 
aralarında gönilüyor. Manto çatı 
ıaf ın yerini kaplamı, .. Merıini daima küçük ve Av -

rupat bir tar o1uak iıitirdim. To- · 
rosların Akdenize birkaç yüz ki • 

KaJri K~mal K.op 

lometre mesafede bir duvar ıibi Uşakta bayram hazırlrAı 
kesildiii yerden başhyan büyük U k 2 (A.A.) _Bu ün Cu• 
pamuk ovasınm kucaiında T oro' . f& ' g • 

M · 'k' ı d 'b· murıyet bayramı k\ıtlama konuf" 

Mardin, 2 (A.A.) - Mudin 
Halkevinde veri!en konferanslar· 
dan ve urayın verdiği kararlar -
dan sonra bü~ün kadınlar peçe 
leri atmıtlardır. 

ve eraın ı ı ;ar ef I' ı yanya · .1 b b k l .. d 
.. .. .. . .. .. , yonu ı çe ayın a§ an ıgın • 

na buyumuıler. Me~ıın buyuk bt':' hükUmet konağında ilk toplantı• 
ticaret ~erkezi halı~de her ı~r, ıını yaptı. Bu yılki bayramın bii• 
artan bır hızla ıenıılemekt~dar. ··k t•• l k ti k 1· 'ldı' . . yu oren e u anmaaı es ırı • 
Cenup memleketlerımizm ve do • K ti d" l' l 'çı'l'I u amanın uzen ı o maaı ı 

Antalya ilçebay/arı 
Antalya, 2 (A.A.) -- iki ıün· 

dür devam eden ilçebatlar top • 
lanbsı, ilimizi müıterek itleri ü • 
zerinde esaslı kararlar alarak bu 
gün toplantılarını bitirdi. 

ğu illerimizin çoğunun biricik ti • bet k~miıyon kuruldu. Ve bu ko· 
ıcaret limanı. Fakat limanıızhk · miıyonlara baıka ba.!ke. ödevlet 
tan gerçek bir istirap ıeçiriyor. verildi. Komiıyonlar çah,maY• 
Burada parti, beiediye ve limanı batladı. YakındR genel bir ~01' ' 
idare edenlerin tek ülkü üzerin • lantı yapılarak bu ulusal hayra ' 
de aamimi bir anlatma ile yanya- mımızın heyecan ve önemi belit• 
na yürüdüklerini ve muvllffak ol- tilecektir. 

den ka~mıynca!< kadar titriyor, baba. generale bakarak ıunlan 8Öyledi: 
sına biJ'§eyler anlatıyordu. - Bu dans için bana liSz vermiı· 
Kont~ orada .,yoktu. Genç kız, onu lerdi. 

savmı~ olacaktı. Topuklarını blrlblrlne vurdu. Sert 
Kont Ostrof eki sinirli p3rmaklariy. bir uker tellmı nrdf. Sonyayı kolu· 

le beyaz sakalmı tutuyor, tarıyor, sı· na takarak dansedenlcrln aralanna 
kıyor ve çekiyordu. Dişlerini sıkm·~tT. karı~tı. 

Ba~ını arasıra sağa \'e sola sal~r· •!'ifil ı • • "' ' 
du: · ---s&17:nun ta,·anı gök renıindeydi. O· 

- Hayır ... Yalan... raya altından yıldıılar serplftlriJ. 
Dedifi anlaşılıyordu. mitti. Crta yerinde bUyUk bir avize" 
Korsakof dudaklarında korkunç bir vardı. Mumlann titrek ıııklan bunla· 

gülümseyişle onlara yaklaştı. Sonya nn menturlarından elenerek etrafa 
ite babası onu gördüler. }kisi de ken- yayıh7or, duvarlardaki cennet, me
diterinl toparladılar n istemeksizin lek ve &fk perisi rtsimlerlne bqka bir 
fba$1arını eğerek sellmladılar. ıgUulllk veriyordu. 

Korsa.kof genç kıza döndü: İki genç hem dansediyor, hem de 
- Bir kadril daha hltfeder misi. Jıesik ke1'!ik konuşuyorlardı. Orkestra 

niz?- güzel bir hu·a çalıyordu. 
Sonya, kalkmak istemiyordu. Elle- Ha.C\an Bey 8onyaya çok şeyler sor· 

rlnl ufuşturuyor. omuzlarını kısıyor du. Onu .söyletmrk istedi. Fakat ka
hafif bir ba~fm~iyle: hil olmadı. O zaman kendisi ona an· 

- Rahabtzım da... Beni bafıtlayr· ~a th. 
nı~. Dinleneyim... Genç kız her an daha çok şa§lrıyor: 

Diye kekeledi. - Siz bunları nereden duydunuz? 
Fakat Korsakof bunları sanki duy· Henüz yarım saat bile olmadı. 

manuştı. Onun söyliyecek sözleri var· Diyordu. 
dı. Demin bah~ede ona sorduklarının Hasan Bey söyJUyor, ~öylttyor ,.e 
ve aiyledfklerlnln cnabını almak istf. en sonra llbe ediyordu: 
yordu. - Uı:Ulmeyinir ~onya Petrovna 08. 

Tam bu sırada Ha&an Bey onlann trofskf ... O mektuplar dtizmedfr. Si· 
yanlanna gitmfttl. Sonyanın durut zin hiçbirinize fenalık yapamıyacak· 
ve bakışlanndan. onun ge~lrdlff kor· Jar ... 
kuyu hemen sezmişti. Birdenbire kolu· Genç kız inanAmıvnr va cavan v.ri· 
nu pnç kıza uzattı. Ayni zamanda yordu: 

- Korsakof bir sırtlan kadar ,.aJı' 
ffdir. Bir tilki kadar kurnaz n bit 
yılan ıtbl sinsidir. Onun lstediğilll 
yapmalıyım, 

- Fakat ya ben? Ben eizi aevıyor 
aam? ... 

Genç kızın gözlerinde ancak bir ,. 
niye ıUren bir Umlt ve ıtık panttı" 
yandı. 

- Babam beni Koraakofa verir, fi" 
kat ıize nrmez. 

- Neden? ... 
- Siz hem bir dUtman devletin Si" 

biti hem de bir mUaJümansınıı-
- Atkta IO)' \·e din olmaz ... Bal>'' 

nız bunu bilmiyor mu? 
- Belki vaktilı blJirdi. Fakat flıll" 

df onun aıktan anhyacağı zaman de
ğil... 1 

- Bana orası ne lazım? Siz de be" 
sevmiyor m'W§unuz? Onu söyleyiniz!.

- Fakat l!!Öylesem ne çıkar? ;.r• f 
mıza Çarın sağ eli sayılan Kor.sıık0 

girince ... 
- Beni f9ter sevini;,, ister st'1"., 

yinfz. lster benim ölunuz, ister ol:; 
yınız? ... Sizi sevdiiimi, hiç olın• d• 
söylemeden ayrılmak beni üzüyor 
Şimdi bu üzüntü kalmadı. 
-- • • • • • rt• 
- Sizi ,.e babanızı Korsakofurt pe • 

~esinde 'brrakmıyacafım Sonya ... "':', 
na inanınız ,.e korkmayınız. Gerterf 
"Olmaz!,. diyiniz. 
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aqıma önem verelim oııle i l~mınaıınrı ue ıımınlırı ısıetın~ l mum ı~aresı nınıırı 

on ~n . ~üytiğü otuz \içlin~, en k.UçUğü 
h~ ık13ıne girmi:. dördü erkek biri kıı, 
dO çocuklu bir babayım. OJcnlerl 
Cl'~enler YaŞasaydı, on çocuklu ola
ik·\tım. Gençlikte ideyelim. bir gün on 
ik~ ~ocuğu çevremde toplamaktı. On 

1 Çocuklu bir baba: ne güzel bir gö· 
re bu! 

n lnsanıar. niçin çocuk edinir? Soyu
a tl Onlarda devam ettirmek için mi'! 

1 tınu düşUnüp de çocuk edinemeyen
eri ken~i.lcrini bahtsız görürler. 
h' ençlıgımde okuduğum bir öyküyü 
ıç Unutmam: 

R"lran hakanlarından uşire~an, bir 
.un Yanındaki adamlarla nn çe\'re. 
ındet· · b h . i fid \l a 5elerındc gezerken: ~cyt .n 

, anları dıkmekte olan yetmışlık hır 
f~Şlıya raslamış: adamcağız zeytin 

anı dikiyormuş. 
la- Baba, demiş. bu diktiğin fidan
<: ~ ne \'akit büyüyüp de uytin vere-
tk Onl .. .. t' l l:li? 1 arı yemeye omrun ye ışece c 

Ya~ıı adam: 
r·- Ben. demiş. benden önce gelenle· 
}~~·diktik!eri fidanların yemişlerini 
1 ırn: b~n de henden sonra gelecek· 
er • • ı~ın dikiyorum. 
~Öykünün a:. ğı ını bırakıyorum: 

na bu kadar yeter. 

11 ~e:ı, her vakit çocuk edinip yeti:ıtir· 
t~:~lc en büyük yurt borcumu ödeye. 
at ınttıe kani idim. Bugün de bu kana
t' tayıın. Adım, benden ~onrn escrle-
81ttıle ·yaşayabilirse bana ne mutlu. 
ş;Yurnda adımın ya~mnsrnı hiç dü· 

11rnedim. 
bıCocu!i yurdum için Jfızımdır. Bize 
,/ Yurt kaldı ki, ben diyc.}im yüz. 
bi~ Cle Yilzel!i milyon yurtdaş yaş.ata· 
Y ır. Oysnki bugün onbc§ on altı mil
)?n Yuı·tda ım ya ,·ar. ya yok. Havdi 
ı1;~ttıi rnilyon olsun diyelim. Ilu~ün 
d·· 0ttıetre ha ına hiç olmazsa 50 insan 
k ıı .:;eydi, yurdum yarın ıçın hiçbir 
ltı~Yguya dii mezdi; şöyle böyle 40 

1 ~
1Yor'iJuk bir ulu olurduk. Türkiye 

so" ~O milyon 'nedir? 40 mll:>"On knfa, 
t]f lllılyon el demektir. 80 milyon 'l'ürk 
eı.' ~60, belki de 320 milyon başka ulus 
ı,1~ 1~· Böyle olncıığının en açık belge. 
lı tını tarihimizin her yaprağınaa bu
d~ta~nuz. Yalnız erginlik avaşınr bir 
tlıit ~nUnUz; her şeyi eksik on on bir 
tı /onluk Tiirk ulu unun ne tan ıJtJ:ı. 
in <harikalar) yarattığını bilmiyor 
tıı~Uz? 1927 de yapılan nüfus sayı
nı da 14 milyona yakın nüfus bulun· 
ti,

11:u. O günden bugüne sekiz yıl geç-
1~ ~ sck;z yıl içinde nüfusum uzan 
)'o r;11IYona çıktığını görürsek iki mil. 
~'il~ ut~ bir artım \'ar demektir. Sekiz 
ha a !ki milyon bir şeydir; fakat da-

n'.0s;unu istemek hakkımızdır. 

Yazan: 
Kanm Nami Duru 

Manisa saylavı 

tırmıştr. An1aşılan eskiden bura ı bir 
kaç yilz evli bir köy imiş. Ya~hlardan 
birine sordum. 

- Eve~ dedi. köyümüzde kırk elli 
yıl önce )'tizden ~ok ev Yardı. Bir ölet 
geldi, köylüler kırıldı. bir daha beli· 
mizi doğrultamadık. Şimdi bu halde· 

tS'l'NBUL. - 18 Bn,rnnlor l~ln jimnas tik 
(Bayıı.n Azade Tnrcıın tarnfından ) . 18,20 
Dans muııllWl (pltık). 1!>,20 Gaynrı Nil.o -
ı.:otyıın (l ont.r nlto) piyano birliği !ll'. 19,SO 
Hn~rlt'r. 10,60 I\an ık Slgan ha\•alaı'ı 

(pltlk). %0,SO Stüdyo orkestrası, 21 Rndyo 
ca:ı; \ •e tango orkestraları. 21,Sa Son haber
ler Boranlar. 21.~o Pl~k nl'şriyatr. 

vn•M'A, - 17,10 grrunoton. 18,0.> Ko • 
nuıımaıo.r, spor. 18,41; Şarkıhır. 19,15 Sıın•at 

yiz. haberleri ve tiyatro hayatı. 19,!0 Konu, • 
Köy, Sakarya ile sulanan, Mekecc ma, haberler, ha,·a raporu. Z0,16 l'llnlk şnr • 

ile Gi!yve arasındaki ovncıiın batı tularınt llfrenellm. 20,2,j ~ğll'nt•eli 7.al\1an. 
tı d ·· l b" d' I k 20,U Konser. 22,0:> Karışık program 211,05 

sır ann a guze ır yer ır. rma Bn.b 1 .,81 .. B "·'-ı ... 0 ~ 1~ _ rr er. -. , " ıır nrusl.IU!t ...... , ., ~onııı • 
kıyılarına kadar tarlaları Yardır. Bu. ma. :u,20 Şanln birlikte d.O.n• muıılkl.$1. 
ralarda bitikler b·i o1ur. Tatlı kavun DERUN. - 17,83 BugUnkU musiki. ıs,os 
yetişir. Amma halk yoksuldur. Bir Lz.ypr.lgd n. 10,8.5 Spor. 19,50 Hntıralıır. 
Ölet, köyü bu hale sokrnustu. 20,0S Kolonyadıı.ıı. 20,U QUnUn akbll'ri. 

}{" lli ·· Öl t d d . • . tlf 1 21,0l Haberler. 21,lG Dans mclodilcrl 28,05 
oy nun C e ıgı, 0 sa ,gmı Hıı.berter. 2s.ss Gece konseri, • 

olacak; çünkli içtikleri suyun nnlı- BUDAPEŞTE. - 18.SG Gramofon. 19 Kon 
ğına bakmadıkları gibi köylerini de ff'rans. 10,85 Piyano kon,erl. 20,13 Konu,. 
nrı tutmazlar, gübreler aç.ık durur ma. ::o.ta Şan wı konusına. 21,:?0 SlyMnl il'. 
kara sinekten göz açrlmaz. Oysaki mal. 21,ss Orlı.estr:ı. konseri. 2:?,55 Ilnber • 

karasinek, içilen su gibi, tifoyu geçi· ler. 28,20 Çingene mııslklsl. 21,15 Ornmo • 
fon. 1,10 Haberler. 

ricidir. BtJKREŞ. - 18,05 Küçül< radyo ortu~trıı.. 

12633 lira muhammen kıymetli on dört kalem matbaa kağıtlan 
ve kartonları ıümrükle:::ımiş olarak teslimi şnrtiyle 4 - lkincitef • 
rin - 935 Pazartesi günU aaat 15 t~ Ankarada &darc binaundn ka• 
palı zarf usuliy~e ~atın aunacaktır. , 

Bu i~e gir:nek iıtiyenlerin 9•17 lira. 50 kunı§luk muvakkat temi• 

nat ile kanunun tayin ettiği vP.sika ları, kanunun 4 ün.:ü maddesi muı· 
cibince işe girmeğe kanun? manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün ıaat 14 de kadar Komisyon Reisliğine .ver• 

meleri lazımdu·. 
Bu ite ait ıartnnmeler parasız olarak Ankaro.da Malzeme Dai• 

resinde, Haydarpap.da Trıellüm ve Sevk Müdürlüğünde dağıtıl .. 
maktadır. Nümuneler Mabceme Dairesinde ve Hay<lupaşada Tesel• 

lüm Müdürlüiünde görülebilir. ,(6117), 

Muhammea bedeli 2000 lira o lan dinamo ve otomat kömüiler1 
4 _ 11 - 1935 Pazartesi günü sa at 15,30 cb kapl'.lı zarf usulü ile 

Ankarada idare binasınia satın ~ lınacaktır. Bu İJe r,irmek idiycnlc
Tin 150 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin etti ;j 
vesikalar ve i'e girmeğe manii ka nu.-ıi bulunmadtgma dair bcyannn. 
me ve tekliflerle ayni gün saat 14 30 a kadar Komit.yon Reisliğin• 
vermeleri lazımdır. Bu işe ait §art nameler Haydarpaşadn Tesei!üm 
ve Sevk Müdürlüğünde, Ankarada Malzeme Dair~sinde par.,.sız oı.,. 
rak dağıtılmaktadır. \ (6118) işte bu gibi arlSTtlıklarda nüfus ar· llf, 19,05 :Konfenuıs. 10,2:; Konserin &,·amı. 

trmına ~ngel o1ur. Halkın arınmnyı 21 ıcontcrans. 21,:zo Scntonık konser. 28,05 

qttnm~i,k~ler~lanb~~so· G~d~~~fi~~~~~~berl~ ----------------~--------------
cuklarına iyi bakması kadar önem- TULUz; -;ıo,os E[:lcnccll bahl ler. 20•20 UsLu·· dar cumhuriyet 
lidir. l'Jyana ork~aar. 20,85 Haberlt-r. 20,60 Ope- K 

ra parçaları. 21,10 Halk muslldsl. 21,20 re.le- .. dd • • ı• v • d 
Şarlarda da halkt sağlık i§lerinden lloı konseri. 21,85 Operet pnrraları. 22,05 mu eıumumı ) gın en: 

pek anlamazlar onlara bu yolda öğ. Mlnj-on opera ından PIU'talnr. 22,50 nııb:ırc 
ı·etilecek çok ey \'ardır. Sağ Irk eyi- numaralan. 33;33 llııberler. !S,:ıo J\rjantin Üsküdar Adliyesinin 200 çekiye kadar odun ihtiyaç piynsa 
timi de okula yolu ile öğretmenlerce orkeBtrasr. 2

M 5 Blicl musiki ''0 ıııırl•Unr. narhı üzerinde aç,k eks!ltm~ye_ konulmuıtur. Talip. olanlarm şa'rtnn· 
21,40 Oazbancl. 21,50 Filim parrt\lnn. 1,05 , . 

halka Öğretilecek. RAdyo 1111tezlsr. ı.~s KndrWer. mesini görmek üzere her gün Uık üdar Müddeiumumiliğine miirac:ı 
Çok nüfııs, yurdun ekonomisinde -=======:;::::=============== ~t etmeleri. Ve ihalenin 15 _ 10 -935 Salı günü ıaat 10 da olacae• 

de büyük för yer tutar. Nüfusumuz, A ( 
istediğim-iz kadar olsa, dağınık, az ev- -.. B O R S A ~ ilan olunur. ,\ ., '\ (5981 . 
11 köyler hem birfbirterine yakınlaşır, _____________ _.;._ k' -..:J • • 
hem büyülUr. Her türlü ihtiyaçlarını 2 - ıo - 935 ~ Güzel san' atlar a auemısı 
görebilirler. 

1 
tilzaları.nda 1ı.htrs ~a~W olaiılılı, 11.ıe • d• l .:..&r, •• } • • .., • • d 

Ne kadnr köyilmüz ,-ar? Şarlarr - rinde muamele rörenJcrdlr. ltıı.lmmlar u. ~r.e~ıOI! ugun en: 
mızda, kentlerimizde. köylerimizde ıı knJ14nış satış Oyntlarıda. 
yaşaran in~anlar ne kad:ll'dır? nunla· rtukut Akademimiz kütüphanesinde l>ulunan~ulitelif eb'adda 407 a. .. 
rı bilmedikçe kendimizi bilmiyoruz • Londra tıl'i, _ * Viyaoı H, -· 

1 
det kitap ciltlenecektir. Tahmini bedeli 326""lira'dır. Şartname Akn • 

demektir. Kendini bilmek, bir adam ı • ·rvyort 126 - • Mar.lrld 17 _ I demi İdaresinden bedelsi1 verilir. İsteklilerin 25 lira muvakkat temi· 
için nasıl önemli ise, bir ulus için <le • Pırls 168 - • Bcrllo :ıs,.. nat akresiyle birlikte 8 - - 10 - 935 Salı günü saat 14 de"'Fındıklıda 
belki daha çok önemlidir. Bu ulusun .. MllAao 1 7, - • \'arsova 23, :-o Y 

kendini bilme-i demek, her eyden ön· sı , ... • Budıprşte sı~ - Yüksek mektepler muhasebeciliğin 'de bulunmalan. (6126) 
b'l "d' r 4, - • BllkreJ 1:1. 50 ce savısım ı mesı ır. 

" ~ 111 •• • Belgrad !-6, -
Önümüzdeki birlncite~rin ayının 20 Yokobama 35, -

sinde y,apılacağr söylcncn nüfus sa):ı· • Amsıud•l.il .S), - • ıAluo o:ıa, -
mını dörtgözle beklemeliyiz. Bu' sayı- • Puıı 07. - * Mecidiye 53, -
mrn doğru olmasına bnkmalıyiz. • ~tokholm :ıı. -· • Banknot t3' -

Bizde okur yazartnr ne kadardır? 1:~---- Çekler 
;Bilmiyoruz ki söyliyelim. Oysaki nü· • tondra 617,•o • Stothlm :ı. t4J4 

4,201" 
5.8 i1 9 1 
1,97:-0 

fus sayımı, hükürnetin gösterdiği yol· • l\cvyor~ 
dn dosdo~ru yapıldı mı, bunu da öğ- • Parıs 

0.:"93 

12.05 
• \ ' lyar. 
• Madrld 

reniriz. Okula yaşında ne kadar çocu. 
ğumuz var? Yine bilmiyoruz. Bu ka
dar bilgisizliğimize yabancıları gül • 
dürü)·oruz. 

1 
• flllltno 9.7400 • fltrlln 
* l!rllksc 4.l'Oifı • \'arşou 4,2'i3(l 
• Atlna. S,,809? • Rodıpeştc 4,7037 
• \encvre 7,4188 , 8llhc$ 101,445 
• Sorya 63,9086 • Dclgrad :t4,9HS 
• Amstrrdım l. li66 * Yokohamı 1!.7~Q6 
• rru rn.~o • Moskovı ross 75 

Miktarı 

Kiıo 

·200 lla 30!1 B-- '- ır 
listesi m '"c:\#:. c ~ 

Lira 

135 Muhtelif e~yLı lish~~i 

r 

mucibince. • 

~-

1· "' r ki - T .. " ... h: c~1i " ····" . - .. IIJ: .emi· 
ic.nu len flynt nnt 

Lira Kr. 

r "l ( ,.. " v , ...... Lir~ (60) 4 50 

335 10 50 ·-Ben, bu nüfus 1şinde bUtiln düşün· 
düklerimi siıe anlntmağa ka1ksam. 
böyle bir iki yapraklık bir betke <!eğil 
kota bir kitap yazmdı göze alrnah· 
yım. Fakat, ~a11mn1, bu ıcadarı da dc
r:ıek i tedlklerimi nnlntmağn. yeter. 

Öyleyse önümüzdeki birinciteşrinin 
20 .,inde yapılacak nüfus sayımı için 
şimdiden anıklanalım. 

---ESHAM---
it Bantas• o.~ .. > - Tramvay 9,-

Anadolu :3.8~ *Çimento u 8.70 
Re)I 'l 2S Coyon Del. -. • • 
Şır. liayrlvc ıs. - ~ark Oel. -.-

Mcrı.:u 'Aanbsı ~7.~0 Rılyı -. -
lJ, Sl~Ortu -,00 ~ark m, l'CU -,-

flomontı 7,60 ftle!on -.-

Şehzadehntında erzak araba rıncb mevcut ve yukarda yaı.ılı 
iki kalem eıya ayrı ayrı açık arttır maya konmuştur. ihalesi 10 -
10 - 935 tarihinde Perıembe günü saat 15 de :dare encümeninde 

yapılacaktır. isteklilerin ~fyayı gö rmck üzere her gün saat 12 ye ka. 

dar Şehzade ambarına ve ıera iti anlamak üz~re Levazım idare· 
ı,ine gelerek teminatlarının Evkaf Veznesine yatırmaları ve ihale 

(istatistik Unwm 1n1idürlüğü tara. -istikrazlar - tahviller- günü de saat 15 de idare encümenine sıelmeleri. (5897) 
fından oöndcrilmlştlr.) 193JTl!rk Ror.I . 4.!10 -.-

Çoc •zde çok çocuk yapanlar da çoktur, 
t~11Uf:a bakmağı bilmedikleri i~in, do
l'l.r, ~~~klann çoğu yaşamıyor diyor
"~ı lum gibi yaşamak da haktır. 
nit~~e~ı \•armış, ölmüş,, diyemeyiz. 
tUb ıyı suJama~.snn, kökünü çapalayıp ~iiiiiiiii~iiiiiiiiiiii 
tı 0 reı~ıncz..~n 'kurur. 'Üstüne kurtlar 

. il tll,.90 
• • ııı :ı:ı.oo 

ı lstlkrhıDıblll T 9:'i -
Et&aal lstltraıı 9:1. 

Elelı:trllt 

rrımvıy 
ltıhtım 

31,70 
44-
40 70 
40,'Tıı 

Denizyolları 
Alameti Farika 

Hiçbir müenese 

BAK ER 
ı 1018 A M 10, 
• Sıvu-frzurum ?\ 

* Aoıdolu ı 

• Anıdolo il 
ADldolu ili 

•\l li111essll A 
1,4() 

-44 l\ı) 

iŞLETMESi 
Acenteleri: Karaköy - Köprilbqt 
Tel. 4!!.362 • Sirkeci Mühürdar zade 

tı'ıez"ttıUş birer elma ağacı yemiş nr· 
tıı · Ağacı \'aktinde ilaçlndın mı, o 
lll Y~ıni~ olacağından işkBin <Slmasın. 
i~i bakılınca ağaç yemiş yeriyor da, 

h· kılınca cocuk neye yaıı::ıtmasrn? 
.11ırt ~ :r 

artı akım ileri memleketlerde nUfus mağazaları kadar u·cuz ve 

her keseye elveritli fiyatlarla 
en iyi lngiliz marka 

,_ 1 • Han tf'lf'fon: 22740 ---Prr~embc CUMA 1 

ti g ~~· doğumun çokluğundan mı ile· 
!\ade •I:' sanırsınız? Pek az ulus. Türk 

1 Takvjm 3 1 el trşr n 4 ı el ttşrln ı 
~ Recep 6 Recep 

al:' d ~ 
Socuıs: .. 0~rucudur. Oralarda daha çok 
doğ olumünün önüne geçildiği Muşamba 

1 
GUo doğu~u 

1 

Gtla bıtıs• 
Sabıh naır.n 

5.~9 

11.:çı 

~.oo 

l!.03 
ı:ı.~o 

17.~I 

ıuo 

6.00 
l:".49 

~ i~~ Ç~cuklar iyi bakılıp yaşatıldı. 
lhtiy t\ llilfu artıyor. Bizim de buna 

f' acıınız \'ar. ve 

~~~~~~;i:~:~~:;.~l~;;.;~~I~ l R fU C H - C O ft l' 
YUtuı l eter. Onların beslenmesi, bü
ba~1 hlcsi, iyitilmesi rnr) derler. Kimi Iarm zengin 
c '>i ~r da (canını \'eren tnnrı, yiye· 1 çeıitlerini takdim 

t " nı de veri ) d 1 B . . edemez. Fiyatlar 'ttJU .• . r er er. ence ıklncı 
Cocuk :u Uncnlerin bir eksiği var. 
tııetı h lSrtıeti ile doğar; amma o kıs· 

hakkında 

İlitd aırrlayacak babadır. 
)'ok . çocuklar için soysal kurumlar 

Cıhidir Il' 
l'ctı \'a . · ır çocuk koruma cemi-
l'or. I:'' fakat ihtiyaca kar§t koymu-

l'Ul914 de J\o:aelind 1 "Jt.. d' k .. 
fdfm. iJ' d" C \U Ur ırc to-

)"Olunı CU ın o~t kucağını gezerken 
'Bu 20' • 8Yrettınli) köyüne uğradı. 
ltıinareu 30 '''lfk güzel köyün 1>üyük 
<".atnfli eski bir cami \'llrdı. Bu 

, Candarlı Hayrettin paşa yap· 

bir fikir edinmek için vitrin • 
}erimize liitf en bir iÖZ 

gezdiriniz 

Beyoğlu istiklal caddesi 

Makinist isteniyor 
Kadıköy atfkerlik §Ubesinden: 
Kadıköy askerlik şubesi Bölkcsin· 

de oturan sivil Makinistlerden ordu
da ücretle istihdam edilmeğe istekli o. 
!anların birer istida n birer fotoğraf 
ile şubemize mUracc.1t cyleme1eri. 

l'ığlc ııamuı 
Ilı: indi nı maı:ı 
Atşım umu• 
Yatsı namaz:ı 
imsak 
Yılın grçn gl!olerl 

\'llın talan ı:ünlerl 

4.!0 
1174 

91 

!\02 
1 t.03 
ı~.!~ 

17,49 

1919 
4,•.a 
\2'~ 

91 

" ' Yazıhane Nakli 
Arnknt Hasan Hayri ve Cevdet 

Fahri· Beyoğlundn İstiklal cadde· 
sinde Ifayıserliynn apartımanrnda 
bulunan yazıhanelerini yine o cad· 
de üzcl'ind<>ki 323 numaralı Sent -
Anturnn apartımanrnın 1 sayılı da. 
im~ine nakletmi,ıerdir. 

.. 14 
ZA Yl. - ll Ül'İyet rnrakamı zn}i et. 

tim. Yeni ini nlacağımdan cskistnht 
-~ükmü yoktur. 

Tıp Fakültesinden 
MANSUR 

'• 

1 

1 
i 

1 rabzon Yolu 
COMHlJR!YET Vapuru 3 

Birinciteıri;ı PERŞEMBE günü 
gaat 20 de HOP A'ya kadar. 

(6091) 

Mersin Yolu 
ANAFARTA Vapuru 4 Bi· 

rinciteırin CUMA günü ıaat 

11 de EMRSlN'e kadar. 
(6090) 

lmroz Yolu 
KOCAELi Vapuru 3 Birin 

citetrin PERŞEMBE günü saat 

16 da lMROZ'a kadar. 
(6092) 

~AYl 
Seyl'Ü eferc!en aldığun 3211 sicil 

numarnh ehliytname ile kazanç kar
nemi lt.'lybcttim. Yenilerini alacağım· 
dan cskilerir.in hükmü yoktur. 
' Eyüptc ~1t:ıst1fa Talısin 

<Y. No. ~ 1C~) 

Teacil ilanı 
"SOLMA?.r' ismi1e ve keçibaşı mar. 

kah çivit iktisat bakanlığının 4 11 ,.e 
Adliye Bakanlığının 4. 755 No. su ile 
lc;tanbul llaVYar Han 69 No. dnki ad· 
resle 12-8--3:> tarihinden itibaren 
15 ene müddetle namıma tesÇJl edil· 
miş olduğunu görülen lüıum Uzerlno 
ilan ederim. ltl. Ma::lıar 

lstanbul 7 inci icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa· 
tılmasınn karar ,·erilen :Mecidiye kö· 

yünde Sakızağacı mahallesinde emıa. 
ki milliye arazisi üzerinde knimen 
haczedilen dural'larının bazı y<?rlert 

badadisiı ,.e sıvasız ''e önünde ufak 
balkonlu dişarısı kamiJen ahşay evin 
7 - 10 - 935 gününe gelen pa7.nrt i 
sa.at JO dan 12 ye kadar sattlac::.ğın • 
dan tn1ipll'rin mezkur mahalde bulu
nacak memuruna müracaatları ilim 
olunur. (V. No. 9!;96) 

TEŞEl\KOR 

Boynumdaki şi5!,inliğin tedavisine 
muvaffak otan Doktor Zcgordeos , .c 
Hasarcı oğlu Bnylarn znzetcniı n • 
sıt.a!liyle tc ... <'kkür <>tmci,i lıorç hili -
riın. 

lbrahim IAcm .1ğral:ircry 



ABONE ŞARTLAR/: 
Yıllık e aylı'k ı aylık A)"lık 

Kemlekettmlzde 1GO 420 23~ 110 
YabazıcJ yerlere ım> 72:5 ,00 lGO 
Posta birliğine J 
gtrmlyen yerlere ısoo 950 600 180 

Ttlrklyenlıı ber posta merkezinde llUHUllia atıone yazım. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

llt&Dbul. Ankara caddesi, ( \ 'AKJ'J yurctu) 

'idare: H370 
1'eleton )Ya.z:ı lfler1: 2f379 

.J:elgrat adresi: KURUN ut.aııbuJ 

Posta lrUtwıu No. 6e 

---..-----..--------------------------------~---·------------------------------------...... -------· --··--------------------------------------------~---~~ awa lWWW2 awwws ikinci lstlklil Lisesi -...-... -····--·· sıaıı----1 -. - . 
ilk okuma kitabı çıktı q Direk.törlüğünden : 

li 1 -llk Orta ve Lise kııımlarma . yatı ve gündüz, kız ve erkel< ta•~be kaydına devam olunmaktadır· Devlet Basımevi tarafından, yeni dil devrimine göre but- ij 
lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerin I· 2 - Kayıt için her gün ıaat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 

f i! 3 - lstiyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak rönderilir. ==' ikinci sını tnda okutulan okuma kitabı çıkmı~tır. Değeri on ye- il 
di buçuk kuruştur. il_:::::e.:n::ı=-.. r=ı::m Şehzadebaf\ Polis karakolu kıırtısında. Tfl!lefon: 22534 ™===-::::ii:-=.:.. 

Dağıtma merkezi-VAKiT YURDU - Ankara caddesi. 
İstanbul. V AKIT'ın Türkiycnin her tarafında bulunan satıcıla
rından tedarik edilebilir. 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti satıcıları 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

Büyükada: Bayan Anna - 23 Niıan caddesi - numara 4 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, sigara ve kitap satıcısı. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncukulluk- Çakmak so-

2819/1936 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

kak numara 226 ' Kaaaı. Lira Lir• 

Beykoz: Muhittin - F e vzipa§a caddesi numara 76 
Beıikta§: Ali Yusuf-Tramvay caddesi numara 29. 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap satıcuı. 

A ltın: taff kilogram I 6.383,265 
Banknot ...................................... . 

L. 25.044.422. -43 : 
" ı 5.549.443. -

Sermeye ···········-···-··-···········-··-··-···-···· 
Ih ti yat akçesi ............ _._ ....................... - ....... --... ··· 

t s.ooo.aoo. ..... 
ı 026. 7 S6.61 

Ufaklık .................... :·····-······-··- ,. 6!'2.985. 73 39 246.8S1.16 
T edawUldekl Banknotlar: 

Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi numara 2.: 
, Fındıklı: Remzi - Kırtasiyeci. 

Kadıköy: Sabrı 'Faik - Anadolu kitapevi - Altıyolağzı. 
Kartal: Bakkal Cemal. 

Dahildeki Muhabirler: 

I' .. ,_ 1· 
ur. ırası -·····-··~·--········· J L .608.782 .50 

Hariçteki Muhabirler: 

.608.78250 

Sarıyer: Ali Kemal - Büyükdere caddt::sinCle numara 250 
Üsküdar - Sabri Cemal - Kitapçı. 

Albn: Safı kilogram 4.401,271 , 6.190.753.42 
~lbna tahvili kabil Serbest dövizleı 1.938.8'1. 34 8.129 594 76 

DiKKAT: Hazine Tahvlflerf: 

',•~ılığı L.1 .58.748.563.-- VAKiT YURDU, Devlet lsasımevi ve Kültür Bakanlığı 
ne§riyatmrn genel satıcısıdır - 1\ınunun ö ve 8 inci mad-

Deruhte edilen e\Tıkı nalctiye 1 
delerine tevfikan Hazine tara-

106
,,"' ooo.-

1
,,0108.

183
_ 

••••••••••••••••••llİI••••••••~ hodan vaki tediy11 ., · ""·uı:ı "to. 

1 b ı S hh" •• l A Senedat CUzdanı : Stan U ) ) mUeSSeSe er rttırma Hazine honolın ···········-·-·······ı L 

Komisyonundan: ~i;~a=e~~ ;:·~·~;~~~···~0~~:;~:·:21.26 ı 4.779 s21·26 
Şiıli Çocuk Hastahanesi için"' 4 kalem levazımı tıbbiy~ olba~ta- ı Deruhte edilen evrı\1 nd:-

Iri §ari:namesi veçhile açık eksiltme ye konmuıtur. A tiyenin hrşılığı esham Te _ 31.639.489.72 
• . • • •. .. tahviltt (İtibari kı•metlel 

Eksıltme 9 - Bırıncıteşrm - 935 Çarıamba gunu saat 14,30 da B) ~ b E J 

5 C ... ı "! d c hh M""d"" l" ..... L 1• ..... aıındakı' k · d I • " er est shım .... Tıh'!Ut - 4. 50.593.IO 36.190.032 82 aga-ıog un a ~: at u ur ugu c . • "mıayon a yapı a -
caktır. Altın "e döviz üzerine n•ns ı · 33.127.73 

Tthvlltt fücrinc nıns • 4.250.Mt 20 Tahmini fiyatı 2047 lira SO k uru~tur. · 1 

Muvakkat garanti: 153 lira 65 kuruştur. Hlasedarlar ..................... : .. ! ..................... .. 
Şarlnameter parası:z olarak hastaneden alınabilir. muhteClf 
lıteklilerin cari seneye ait Ti caret odası vesikas:yle 2490 sayıh YekOn 

Kanunda yazılı belge ve bu ite ye ter muvakkat garanti makbuz veya 
Banka mektuplariyle belli saatte Komisyona müraGaatları. (5772) Iskonto 

4283!519 02 

. •S00000 ·-
1220048077 

268.046.905.29 - - , 

Deruhte edilen evrakı naktiyc L. 158.748.563.

Kanonnn 6 Te 8 inci madde· 
terine tevfikan haıine tara· 
fındarı vaki tcdlyat 
Deruhte edilea enıln naktiye 

bık:ıyesl -·-····-··-·--·········-··-
Kar şıJı~ tamamen altın olarak 
tednüle ilheten nzedileıı ~ı ... 

TUrk Llraaı Mevduatı : 

10.649.380.-

l48. ı 08.l 83.-

·- ; 
10.000.000.- t58.t08 f~· 

~:!:~T. ===:~~=::=:=::: 1 16.622..:49·~1 · 16.622.549" 

Döviz Mevduatı : 
VadC!iz ---···--··-···-· .. • ı 11998 604.43 
Vadeli -··----- .450.539.41 l3.449J4Ss' 

Muhtelit -·---·~--.. -··--··~-·- 63.840.33~" 

YekGn 
2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

haddi yUzde 5 ı-2 - Altın Uzerlne avan• yUzde 4 1·' 
--------------~~~--....____:._ 

Jstanbul Limanı Sahil Sihhiye 
Merkezi Satınalma Komisyonundan: 

.... T i F O B j L --ı Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
Dr. iHSArt SAMI N f B k ı v d 

Merkezimiz için bin ili. iki bin teneke benzin kapalı Zit.tf usuliy-

Tifo ve paratifo butabklanna tutul- a ıa a an ıgın an: 
mımak İçin ağızdan alınan tifo hıp· 

.le satın ahnacaıdır. · - .. 
landır. Hiç rıhatsıılık vermez. Her 1 - Eksiltmeye konulan it "Bolu Vilayetinde Gerede - Kıııl' 

•
1

•" •k•e•s•a•la•b•ili.r.•K•"u•ı•us•u•5•5•K•r••I cabamam yolunda Ulu ıu üzerınde Betonarme Afatlar köprüsüdür• 1 

A - Tahmin bede1i çift teneke 920 kuruıtur. 

B - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız alınır. 
C - Eksiltme 18 - Birinci teşrin - 935 Cunıa günü saat 15 de 

Galata da Kara Mustaf apaıa soka ğmcla İstanbul Limanı Sahil Sıhhi
':[.• Merkezi Salmalma komisyonun da )'apdacaktır. 

D - Eksiltme kapah zarf u suliyle yapılacaktır. 
E - Muv3kkat teminat parası 690 liradır. 
F - Eksiıtmf'ye girP.ceklerin Ticaret odasından 935 senesine 

ait vesikalarını göstermeleri şarttır. 
G - Eksiltmeye girecekler saat 14 de kadar lt!klif mektupları-

nı milhürlü olcıtak komiıyona vermeleri lazımdır. (5996) 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
Posla T. T. Fabriknın için lüzum görülen 4250 lira muham • 

men kıymetli bir tane Gravur ve Pantograf mak1ııesi 6/ lkinci tef -
rin/ 935 tarihin·Je saat 15 te açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
isteklilerin me,.kfır tarihe: rastlıya :n Çarıamba günü muayyen saatte 
319 liradan ibaret muvakkat teminatlarını idare \'eznesine yatırarak 
alacakları makbuzlar Şi\i tnamede istenilen vesikalarla birlikte Posta 
T. T. U~um Müdürlüğü oinasmda ki satın alma komisyonunda bulun
maları lnzımdır. Bu baptnl<i şarln ame Ankarada Levazım müdürlü-

,-Dün ve Yarın-...... 
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Raıin Ahmet Reıit 
.32 Ariıf.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 Kcdrn ve 5o4)'&1İzm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif • · 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filozofi ve ıan'at Suud Kemal 
39 Heraklit Haydar Rilat 
38 Etika Ağaoğlu 

40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Müracaat yeri - Vakıt müessesesi 
lıtanbul • Ankara caddesi 

t::~::.~~~~bulda Levazım Ayniyat Şub«~=> he" gün p~~:~~ o· r=m•mm•ı;;;;:;;~=•=-"'" 
. =ı 

Yüksek mühendis mektebi arttırma 1 kaçırmayınız 
ve eksiltme komisyonundan: . ~ Peşin ve Veresiye .. 

M~<le,, Fizik laburatuvarı için Komisyondaki §arlnames!n.e JI Ucuz giyinmek ister::.miz ı; _· . 
merbut liste ve kataloğları mucibince (14031) iira (39) kuruıluk Fı· fi kapı Şekc:ci Tfacr Bekir karşrsın
zik alatı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Tem:nat akçesi (1052) Ji. !i da 86 n.~maralı Tü~~ elbise depo
ra (40) kuruştur. Zarflar 4 • Hl - 935 saat (15) de açılacağından iı· li sun~ muracaat edinız. Hazır, ıs
teklilerin zarflarını saat (14) e kadar Gümüısuyunda mektep dahi· ıİ ma~:.ıma elbisele~, pa.ltola~, per
lindeki Komisyon Reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 ine: , 1 d~~l. ~-. :ocuk elb.L-.ele .. ye~ı n 1r 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve saik ile beral:er tevdi etmeleri ve ıl :?ılız kumnc;' :ı.r. Dır defa nuraca- ' 

. . .. k . . d h .. kt b .. tl "I" H katidir. 1 ~artnamcsını 2orme ır.ın e er gun me e e muracaa arı ı an O· ..,-
. (4740) c :aı = - = lunur. . ı 

lnıaatın ketif bedeli 22.000 t iradır. 

2 - Bu ite ait ıartiıameler ve evrak ıunlardır: 
A - Ekıiltme ıartnameıi, ~ 
B - Mukavele projHi 

C - Nafia iıleri ıeraiti umumiyesi. 
D - Tesviye~ turabiye, toıe ve kiğir inşaata dair Emnf 1'1~ 

name. 
E - B~tonarme büyük köpriiler hakkında fenni ıartname. 
F - Keıif hülisa cetvel 
G - Proje. , ~ 

. . . . -- b'' 
lstiyenler bu tartnameleri ve evrakı 110 kurut l>edel mulcs 

tinde Nafia Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabiliıler. t6 
3 - Eksiltme- 9 - 1 O - 935 tarihinde Çarşamba günü ıaı.t 

da Ankarada Nafia Vekaletinde Şoseler Reisliği dairesinde y•P'1'' . . . . 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf us uliyle yapılacaktır. - · t 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1650 lira muY•~:. 
teminat vermesi, bundan baıka aı ağıdaki vesikaları haiz olın••1 

zımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 1' 

2 - isteklilerin yapmıt oldukları itlere ait v~sikaları ihaled~i· 
en az üç gün ~vvel göstererek Nafia Vekaletinden alacakları eh 
yet vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı ıaatte1', 
''tJSI bir aaat evveline lla.dar Şoseler Reisliği daireaine getirilerek ek•11 •1, 

komisyonu ReisliP,ine makbuz mukablinde verilecektir. Posta ı 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı ıaate lı~ 
dar gelmit olması ve dıt zarfın mühür mumu· ile iyice kapatıJııııf 0 

ması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2702) t582?) 

--Sl-Nl_R_ve-AK-IL--D--E-t ___ v __ s_s_aJ 
Ha~talıkları mütehııs..~ısı r • e nı a . 601eı 
Catatoğlu Orhan B. apartımanı Tel: 22033 - Ev. Kadıltöyü Bahıırlye İleri sokak 'fC1· ~ 

====================================~ 
Sahibi: ASIM US - \'akrt matbu.il Neırl.)at. dlrcktörıi : Refik Ahmet 

se,cııı" 


