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3 ler Arasında Yeni Konuşmalar mı Başlıiacak 
Habeşistanda bir Italyan memuru 
tevkif edildi, bir kurye soyuldu ! 

Beşler komitesinin işi konseye devretmesi uzlaşmanın 
tam bir akamete uğradığına delil sayılıyor 

Kır tiyatrosu 1 
ltalya - Ha bet iti etrafında 

gelen haberlerin mühimlerini üç 
noktada toplamak mümkündür: 

1 - HabeıUlerin bir İtalyan 
memurunu tevkir etmİf olmaları 
\'e bir ltalyan diplomatik kur • 
ye•inin ıoyğuna uframaıı. 

2 - Betler komitesinin iti kon· 
ıeye devretmesinin uziaıma iti · 

' nin tam bir akamete uğradığına 
delil sayılması. 

3 - lngiliz - ltalyan anlaı -
maıı etrafında ıelen yen• haber Telef on hatlarımız 

Balkan festivali dolayı.sile bu ke
te Yapılan eğlenceler lstanbulda bü
>iik bir eksikliği hepimize göstermiş 
~ldu. Bu ekslklik festival gibi geni!J 
0 Isüde tenlikler için bir kır tiyatrosu 
bulunmamasıdır. Festival komitesi 
111.iyükadada tertip edilriş gündüz 
ltnlikleri için I.Jiinapark'ı seçmişti. 
Gerçekten bu yerin ild tarafı tabit 
bir anfiteatr şeklinde yükselen birer 
tlayırdır. Bu bayırlar üzerinde top -
lanan halk her ilci taraftan aşağıda
ki Platformda çalan ve oynıyan san'
atkarlan pek iyi seyredebilmiştir. ler.Bunları sıraıiyle yazıyoruz: Suriye, Irak, Iran ve Sovyet Rusya 

Fakat bu kır üzerinde hiç bir ha
tırlık yapılnıamı§ olduğundan halkın 
?alıatça oturması ve oyunlara oradan 
levk ile haJrmuı mümkün olamazdı. 

HABEŞLiLER BiR iTALYAN • t •k f • -' h tl j k 
MEMURUNU TEVKiF ıs ı ame ınae ancz. a ar yapı acn 

10nun için burada toplananlar ya doğ- Adisaba!~L(:.A.)-Reu· Radyo işi kat'iyyen düzeltilecek 
"1ldan doiruya topraklar üzerine o
',lurdu; yahut oyunların ba§mdan so -
iıuna kadar ayak tiattlnde beklemeğe 

_._ __ _.bar oldu. 

Bununla beraber böyle bir kır U
~ine nnlmı8 olanlar f estivaJ oyun-uu ~ __ .__-......_ 

$ok iyi seyrettiler. Gazlnodakller. bu
laya bir lira vererek girmiş ol.mala -
tına ratmeıı dışarıdakiler kadar ra • 
"-t edemediler. Bunların çoğu plat -
forındaki numaraları görebilmek için 
~lar ve sandalyalar üstüne çıktı-

r. HattA masalar üstüne konmuş 
~dalyalara cambaz gibi çıkanlar bi
~ 'Vardı. Bu arada sandalyalarm ve 
~lann bir kısmı kmldı. lJ.stünde
~er düştü. Bereket versin ki yarala-

il olmadı. 

1 lıq neticeye göre gelecek festival -
;: için yapılacak hazırlıklar arasın
li~Uyük bir kır tiyatrosunun eksik
:r i unutmamak Uzımdır. Eğer a -

•anacak olursa böyle blr kır tiyatrou l . 
l\' Çın belki LUnapark'dan daha ge-
c: •§, daha az masrafla daha iyi neti
l e alınağa eh·erişli ha:.cıka yerler bu-
'-llabiJir. 

311 
H~~ halde gelecek festivallerde bu 
Lunapark'daki hadiseler n man -

~;aı~r. bir daha görülmemelidir. Bu 
fii~ ~ •çın ilk tecrübe olmak üzere ek
,. 

1 
lıkler affolunabilir. Fakat gelecek 

.ılJar. . h" b. 
1 ıçın ıç ır mazeret kabul edi-
ellliyeceğfni i)i bilmek Hlzım gelir. 

ASIM US 
....______---~~~~~~~-

Makedonya 
komitesi 

Askeri ilnlforma giymiş olan RatJef 1 
kadınları 

(Sa#d&]d zengin blr ordu zabltının k&n
Btdir. Gondar villyetJnde imparator ordusu
na tlUhak etrneğe gttmi§tlr. Bu ordu şimal 
hududunun mUdafaasma bakac&ktır. Bu ka.-

~~~,~~;'.~ mft -
dataa 1§\nde yine erkeklerle beraber çalııa
cak olan blr diğer HabeJ kadını".) 

ter Ajanıı aytarı bildiriyor: 
"Gondar Habeı Makamatı, 

Aduaya gitmekte olan bir ltal • 
yan memurunu tevkif etmiıle:djr. 
ltalyan elçisi l!ay Virici, bu" tev
lıı:if-ııanJıluadaıii..,.r-.. • l:.uJuqmur
tur. 

(Sonu Sa. 5 Sü. 3) 

Haile Selisiye nasıl 
imparator oldu? 

Habeş imparatorunun hayatına dair 
hususi doktorunun anlattıkları 

Aclisa'fJabada Almanya elçisi şerefine -oerUen bir ziya/ette BtıMş imparato
ru ile karısı yabancı diplomatlarla bir arada. ! ~ali~ete geçmek için Vü gazetesi Habeş imparatoru Ha- rını herkesten ziyade bilmesi lôzım 

•ounastp zaman bekliyor ile ScUisi11e'nin hususi doktoru Sa. gelen biricik bir §alısiyettir. Yazılan. 
ıard, bugün bütün dünyanın kendisi· nı faydalı bulduğumuz için kısım kı· 

le} Sofya, 24 (Ö:zel aytarımızdan, le meşgul olduğu bu devlet başka - sım alıyoruz. Doktor diyor ki: 
1\1 ekf onla) _ Mihailof taraftarı nının hayatını anlatıyor. Doktor, im- 1909 son teşrinin in yirmi sekizinci 

lik
a}· edonya kom:~ecileri " Ya is- paratorun samimiyetine girmiş, onun günü imparator Menelik pek hasta i-

al y .. 
1
.. • düşüncelerini, anlayışlarını, duyuşla· . <Sonu Sa. 2 Sü. 2) 

o] • a o um,, gazetesini gizli • 

arak basıp dağıttılar. I • ı • 1 y 1 
ki]&.~:~İteci~er, Makedonya te~ - ngı iZ er unan su arın-
tclcJ.. n ~agıhl:ımıyacağını, yü -

t.'k ... rde~~ Makedonya istildali da ma ne vrava baş) o 1 
k dının sondürtilemiyeceğini Ma. ) y r ar 

e Ollya. komitesinin ·' At" '>4 (K ) d.J 
ttı.:\n bek] d' w. • m.ınasıp za- .'1. ına, .... , urun - 4 ırctnot, 2 uçak gemisi, 8 km va -
tcçnıck .. c ı gım. tekrar fa-ry~tel zör. 48 mnhripten mürekkep bir İngiliz filosu hugiin Na,•arin 
lal~t·d u

1
zer? olduklarını yaz - l i ın~nma gelecek ,.c mantlvralar _y;pmak icin 25 te~rinievvele ... ır ar ı · ;,ii :,; 

· · kadar .YWlan sularında kalacaktır. 

f3ayındırhk Bakanımızın gazetemize beyan ah 
ı::vk villyetleri gez....inden sonra 

Ankaraya, oradan şehrimize ıelen 
Bayındırlık bakanı Bay Ali Çetfnka. 
ya ~lef on idaresinin urııı .,tlılrlle 
bir .. rflflnede balaam., .,. pir 1 • 
nemli yeni kararlar almmıftır, 

Diln bir muharririmizl evinde ka. 
bul eden Bay Ali Çetinkaya, bu yeni 
kararlar n memleketimizin diğer 
bayındırlık işleri üzerinde mühim be- • 
yanatta bulunmuştur. 

Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çetin
kaya yeni telefon teşkilltr hakkın· 
da demiştir ki: 
"- Telefon miiessesesi, biliyorıu . 

nuz, tamamen posta, telgraf, telef c 
idaremize geçmiştir. Şimdiki haltı 

elimize geçen teıkilatla idare oluna 
yor. Fakat bu teşkilatı bir ecnebi sos. 
~·r.tenin teşkilatı olduğu için, bizim i
daremizde iken, devlet idaresi mahi -
yetinde tadil edilmesine lüzum var -
dır. Bunun çln telef on idaresinin il -
gUi ıelleri ı·e idareye koyduğumuz ar-

(Sonu Sa. 3 Sü. 1) 

-~ 

I \ 

Bayıniırlık Bakammu; Bay Alı 
Çetinlıaya 

iŞ KANUNU 

Akşama kadar toz 
yuttuğumuz halde ... 

Türkiye çöl değildir, havası mutP.dildir. 
Bu böyle olmasa biJe ... 

lı kanunu etrafında açtığımız an • 
ket deı"CU11 ediyor. J,çilcrimizı!"cn al -
dığımız mektupları sıraya koyarak 
yazıyoruz. lstiyenlerin adreslerini Vf' 

adlannı saklı tutuyoruz. 

işte iki işçi mektubu dalıa: 

"Tütün atelyelerinin birinde çah
şan İMiyim. Akşama kadar toz yutu
yoruz. Yevmiyemizin azlığı sağlı)( du
rumumuzun kötülüğü bizi yıprandı -
nyor. Aldığımız ücret ailemizi ge -
çindirmeğe yetmiyor. 

lş kanununundan beklediğimizi kı
saca yazayım: 1 - Yedi saat çalış -
mak, 2 - Sağlığı koruyarak her ted
biri almak, 3 - Bir me.mur gibi ha~ -
tahiımııda n! tatil günlerimizde do1-

(Lütfen sayf agı rcviriniz). 
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Mısır elçisi niçin 
değiştirildi? 

Kahire (Özel} - Burada çıkan 
''E.lôelağ,, gazetesi Mısır dıt ba • 
kanlığının son günlerde değiıtir • 
diği elçilerden bahseden bir ma· 
kalesinde fU sözleri de yazıyor: 

Y unanistanda süel hazırlıklar 
lngilterenin sabık Türkiye ve 

§imdiki Fransa elçisinin bir suva
rede Mısırın Ankara elç.isi Ham . 
za bey 'hakkında bazı sözler IÖyle
diği Paristen dı! bakanlığma bildi 

Mevcut kuvvetlere yeni 
uçakla denizaltı 

silahlar verilecek, 
gemileri alınacak 

75 yeni 

rilmi§, dıt bakanlığı bu sözlerin Atina, 24 (A.A.) - Ulusalı 
Hamza beyi bqka bir memlekete müdafaa yüksek kurulu ıon gün
nakil için kuvvetli bir sebep teıkil lerde müteaddit defa toplanmı, 
ettiğini görerek Hamza beyi lran, ve bu toplantılara ıü, deniz, hava, 
Irak ve Efganiıtan nezdinde elçi finanı ve dıt itleri bakanlariyle 
tayin ile bu hükUnıetlerden key • 
fiyeti sormuş, bunlar da bu tayi. üç kolordunun kurmaylar• iıtirak 
ni kabul eh•-:işlerdir. Diğer taraf- elmiıtir. 
tan Mısır hükUmeti Cezairin yeni Kurul, gizli tutulan b:rçok ö · 
An'-;:ara elçiliğine seçerek kendi- nemi: kararlar almııtır. 
si hakkında istimzaçta bulunmuf Haber alındığına göre, mevcut 
tur. lan-vetlerin yeni silahlarla bezen 

Hamza bey, aleyhinde vuku bu· 
lan iısnadlardan ve bakanlığın ka- mui, 75 yeni uçak ve birkaç des-
rarlanndan haberdar olunca üç troyer ve denizaltı gemiıi alın • 
hafta sürecek mezvniyet alarak maısı kararlatbrılmı§br. 
hemen Mısıra gelmiı, Mısır baı ihtiyat askerlerin talimlerinin 
ve~li ve hariciye nazır vekili İ· iyice ba§arılmaaı için terhisleri 
le bırkaç kere görii§e!'ek hakkında • 

timd:lik geriye bırakılmıttır. 

REJİM IŞl ETRAFINDA 
MÜCADELE 

Atina, 24 (K~run) - Genel 
oy etrafındaki mücadeie tiddet -
lenmiştir. Batbakan Bay Çatda • 
ris Çarıamba günü Atinada, Pa -
zar günü de Seladkte krallık le 
hinde nutuklar \•erecektir. 

Cümhuriydçi !iderlerden Bay 
Papaandrea Cumhuriyet lehinde 
halk arasında pıopaganda yap . 
mak için Midiili ile Sakız adası · 
na gitmiıtir. 

Atina, 24 (Kurun) -- Baıba • 

kan Bay Çaldaris, hükfunet par · 
tisinden ayrılacakları söylenen 
üç ıaylavı kabul ederek uzun 
müddet görüımüttür. 

Bunlar, Çaldaris. hükUmet 
partisinden ayrılmı yacaklarını 

aağladıkları söyleniyor. E.stiya ga· 
zetesi ise, Bay Çaldarİlın hü:cu · 
met fırkasındaki dağınıklığın ö · 
nünü alacaiını yazıyor. 

YUNANlSTANDA BiR 
ÇEKiLME 

Atina, 24 (A.A.) - · Batba • 
kanlk yönetg~ri Bay Protopapa . 
dakiı istifa etmittir. 

Son da kıka · 

TAL YA 
ULuslar Sosyeiesirı' 
den ayrılacak mı? 

Cenene, 2-l (A.A.) - Hu sa 
toplanan beşler komitesi kor . .ıre,> e ' 
ı-eceği raporu saat 12.30 da tcsbit e 
miştir. 

Cenevr<?, 24 (A.A.) - Bazı delt 
geler bu akşam Bay Benes ile, per 
şembe günü konseyin ~eçeceği ınu 

telif uluslar hakkında görüşmüşler 
dir. 

Italyan hükumeti, bildiriğind 
paktın bazı maddelerinin tatbiki U 
zere alacağı kararı gizlememekte 
dir. Bunda, konsey 15 inci maddt 
tatbike karar 'erdiği takdirde, ul .ı1 
Jar sosyetesini terketmek tehdiııt 
görülüyor. 
MUSOLINl R.ABINEDE 1ZAHA'f 

YERDi 
Roma, 24 (A.A.) - İtalyan kabi' 

nesi bugün toplanmış ve yine curnıı' 
tesi toplanmak üzere dağılmıştır. 

Kabine toplantısından sonra çıl\f 
rılan .resmi bildiriğte deniliyor ıd: 

vuku bulan isnadların aslı olma- ---------

t~~~;?~;~EJ!~:a~; Bulgar kabinesi düşecek mi? 
etmek kararı doğru olmadığı gibi - ----------------------

"Bay Musolini sıyasal duruın" 
cumartesinden bugüne kadar olıtl 
ge1işimini kısaca anlatmış ve lta1)1l' 
nm Cenevreye mukabil önergeleri 
bulunmadığını ancak beşler komite' 
si önergelerini ne için kabul etmedi' 
ğinin sebeplerini bildirmiş olduğuıı' 
söylemjştir. Cumartesindenbcri 019' 
bütün şeyler Bay Musolininin baş1' 
türlü hareket edemiyeceğini isbat ef 
lemlştir. 

bunu dü,ünmek de yersizdir,, de- ZI f. k•I • b J Ç k f • 1 • b• b miştir. ate ın çe ı mesıne se ep o an an o , gız ı ır eyan-
Hamza bey aleyhinde vuku bu. tt• T f • d- •• "' 

lan isnadların aslı olmadığına da· name neşre ı; oşe 1 uşurmeye ugraşıyor 
Bay Musolini İtalyanın, M.diseıetf 

ıiain istifaıına sebep olmuf, To • göre takip edeceği sı.rnsayı anlat' 
ir hükumeti ikna ettikden sonra 
gerek n:emleketin haysiyetini ge· 
rek şahsi haysiyetini korwnak için 
Anknrava dönmesi, t~nra Tah . 
randnn başka bir yere tayin olun· 
ması lazım geldiğine kani olmak
tadır. Hamza beyin daha sonra 
Viyanaya gönderileceği anlqdı • 
yor. 

Japonlar 
. ' 

Filolarını , Rusyanın iç 
su'arına geçireceklermiş 

Moskova: 23, (A.A.) -Tasa· 
jansı bildiriyor: 

Kabarovskdan alman haberlere 
göre Japon-Mançu makamlara aun 

garide süel filotilla gemilerini ey· 
lul sonunda Kaborovık yanında 
Kazakeviç kanalını bir tarafa bı-

rakarak Sovyet Rusyamn iç ıuların 
dan ~eçin::ıck niyetini beslemek -
tcdirler. 

Alman malumata göre, bu 
plnn Japon süel makamları araıın· 
da büyük aytıpnalra aebep ol • 
muıtur. ihtiyatlı olanlar Sovyet 
Rusyomn kendi iç sularına bu su . 
retle saldırılmasına hiçbir sure~le 
razı olmıyacağım müteaddit siya 
sal notlarla bildirdiğini hatırlat • 
mıslar ve yapılacak olan bu isin 

,.isklerini anlatmışlardır. Fakat yi· 
ne planın tatbikini önlememi§ler
dir. Sonbaharın nihayetlerine 
doğru yapılacak olan bn ı::c~işin 
Sovyet makamlarını ,gafil avlıya • 

cağı sanılmaktadır. 
ııımıı 

gun Ye tam gündeliğimizin \'erilmesi. 
BAY DADAYA CEVAP 

Bir kaç gün önce Llyon çikolata 
fabrikası sahiplerinden bay Daba, an· 
ket hakkındaki fikirlerini söylerlten, 
Türkiyenin coğrafi durumu yüzün • 
:den yazın işlerin biraz az yapıldığı, 
işçilerin A vrupadaki i çiler kadar iş 
nremediklerini öylemiştJ. I. Yı1dı
:rım imzalı bir mektup bay Dahaya şu 
karşılığı vermektedir: 

"- Bay Daba demi§tir, ki Türki.
ycnln coğrafi durumunda sıcağın !az
la tesiri görüldüğii.nden Türkiye iş • 
çileri Avrupa işçileri kadar iş yapa • 
m.azlar. Bu, lıiç doğru değildir. Bi • 
lôl.is fazla iş yaparlar. Niçin 'bütün 
dünyanın kabul cttigi bir ml?Sai saa
ti Türkiye işçileri için kabul edilme· 
sin. TürJ..iuc Alrif:a çölleri değildir. 
Tilrkiyenin lıarnsı muudildir. Bu böy 
le olmasa bile, her ulus kendi 11urdu
nun havasına alışmı§ bulunuyor. Bi • 
naenaleyh havadan zarar görmcsbw 
lmJcCln yoktur. Türk ulusunu arınulu
sal havanın dl§ında görmek iatiyen -
lcrin sebep gösterdikleri ~eylerin hiç 
birinin kı.ymcti yol.-tur.,, 

Sofya, 24 t Özel aylarımız -
dan, telefonla) - Eski baıba -
kanlardan Aleksand: Çankof, 
buıün dört sayıf alık ıizli bir be -
yanname neşretti. Bir numaralı 
olan bu beyannamede Çankof, 
iç ve dış siyasayı gözden geçirdik
ten eonra Türkiye - Bulgari•tan 
münasebetlerinin, Sof ya iataıyo -
nundaki karı ılaımadan ve Cenev
re de olan Kö.te lvanof ile Rüttü 
Aras görütmelerinden sonra çok 
daha iyileştiğini, Te daha da dü -
zeleceğini kaydetmektedir. Çan -
kof, §İmdiki Toıef hüknınetini fe· 
na bir halde hırpalayıp te-nkit et
mekte ve Bulear milletinin mu -
kadderatiyle daha fazla oyniyan· 
la:rın istikbalde çok fazla mesu • 
liyetler yükleneceklerini. kanun 

harici edilen partisinin kanunla 
kapatdamıyacağını, Bulgar :nil . 
letinin çokluğunu, kasabalı va 
köylüyü safları arasında bulun · 
durmakta olan partisinin her za· 
mankinden daha fa•la kuvvetli 
ve Bulgar milletinin mukaddera· 
tını en emin bir halde omuzla · 
rında tatımağa hazır olduğunu, 
kendisinin milli mukadderatı e · 
Jine alması zam3nının ~eJdiğ1nf. 

b:l,bakan • T oıefir::. istifa etmesi 
v3ktinin gelip geçtiğini kaydede· 
rek timdiki kaliıneyi beceriksiz -
likle ıuçlulandırmaktadır. 

Çankof, beı ay önce Zlatel a · 
leyhinde gene böyle bir gizli b~ 
yanname netretmit "Vtt o vakit 
sürgüne gönderilmiıti. Onun rür 
güne gönderilmesi Zlatef kabine-

şef hükiimeti de ondan •onra ik· mı§tır. 
ti.iar mevkiine ge-lmiıti . lNGlLlZ KABlNESl 

Dağıtılan bugünkü beyanna . Londra, 24 <A.A.) - Bakantar, t1' 
mclerden ıonra Çankofa kartı buçuk saat görüştükten sonra dağtl • 

mışlardır. 
T oıef hükUınetinin ne tedbir ala- Bugün başka bir toplantı ynpıtrtl' 
cağı merakla beklenmektedir. yacağı anlaşılıyor. 

Diğer taraftan genç çiftçi - MISIRLI BlR PRENS HABE -
grupları da, partileri mensupları· ŞISTANA GlDlYOR 
nm mücadeleye hazır bulunma .. lSkenderiye, 24 (A.A.) - Habeş ı-. 
ları için gız i tirr il'il'yftnnıun"' "'" • par.atonı. lS"imdikl Mısır hancdan1ıı;, 

dan prens tsmail lJa.vudun Ha~ , 
r~ttiler. Beyannruneyi neıreden · tancla çalışmak için yaptığı müracl 
ler polisçe ort.ıya 'flkarılarak atı kabul etmiştir. 
tevkif olundular. . Prens yakında Adisaba:baya gidi' 

T oıef bükômetinin günleri sa· cektlr. 
yılı olduğunu söylemekte olan es- CEBEL'CJTTARIKTA lNGlLlZ IJ:\• 
ki partiler liderleri, kendi arat~ • YA SUBAYLARI ~ 

Cebelilttank, 24 (A.A.) - Bir j11' 
rında, gelecek hükumeti ele almak giliz vapuru 150 han subayı knr.ı1' 
üzer(; konuımala;· yapmakla uğ- çıkarmıştır. 
ra~ıyorlar. 

Haile Selisiye nasıl imparator oldu? 
Hırvat meselesi 
Dobrovnikte ölüml~rle 

biten kanlı kavgalar 
Sofya, 24, ( Ozel aytarımızd"'; 

telefonla) - Gelen haberlere S _, 
re, Yugos)avyada partizaol3t 1' 
raaında sık ıık kanlı hadiseler;,. 
maktadır. Bilhassa Hırvat Jt'l , 
lesi günün en hararetli meyz1Jı.l tf 
dur. Stoyadinaviç, Hırvatl~ , 
toplantı ve söz serbestliği verIJ11f 

. (Üst yanı birincde) 
di. Uzun zamandanberi menzul oldu-
ğu için bu defa .son krizi ge~iriyor
du. Artık kendisini kurtarmak ümi -
di yoktu. Habeşlilerin adeti üzere ö -
tümü 1913 yılı ilk kanununun on bi • 
rinci gününe kadar saklandı. Duna 
lüzum yoktu. Çünkü Menelik'in \·eli-
ahdi Lidj Yasu idi. Bunun tahta geç
me ·ile bir takım karışıklıklar çıkma
sına ihtimal yerilemezdi. Kendisine 
rekabet edecek. taht kavgasına atıla
cak bir rikip yoktu. 

1913 yılı ubatının birinci günü 
Lldj Yasu büyük bir alayla payitah-
tı olan Adisababaya giriyordu. Yila· 
yetlerde bulunan büyük reislerin ÇO· 

ğu gelmi ter bu alayda bulunmu~lnr
dı. Bu ihtişamlı reisler arasında pek 
de dikkate çarpmıyan, kurnaz bir kü-
çük adam ,·ardı ki bir takım hayal -
lerin peşi sıra gidiyordu. Damarların
da krallık kanının dolaştığı bilinmi • 

cak orası idi. Fakat talih kurnazlıft· 
na yardınl etti. 

imparator Lidj Yasu pek becerik· 
siz hareketlerde bulunuyordu. Tahta 
geçtiğinden bir iki ay sonra, Habe -
şistanda büyük bir kuvvet sahibi olan 
p:ıpazlarla arası açıldı. Onlara rağ -
me.n Avrupalılara, hele mlislümanıa. 
ra daha ziyade dayanmağa b stadı. 
Arada soğukluk o kadar ziyadeleşti 
ki papaı.lann en büyük reisi olan A
huna l\lateo, kend" i için halk önün
de ağır sözlerde bulundu. Artık im -
parator tamamite gözden düşmfi tü. 
Onun yerine meşru varis olarak Ras 
Tafari seçildi ve imparatoriçe Zita
nın da saltanat naibi olmasına ka • 
rar \"erildi. Bu naiplik pek o kadar ö
nemli bir ŞtY değildi. Hatta, bazıları-

nın iddiasına rağmen, bu değisiklik 

tehlikeli kavgalara sebep olmadan 
geldi, geçti. Bir kaç sene sonra, im -
paratori~e mukaddes buzlu su ile yı-

kanrrken iki ta.raflı bir zatUrreeye 
yakalandı. Dunun neticesi olarak Ö· 

lünce zaten hiç demek olan naiplik 
de ortadan kalkmıı Ras Tafari doğ· 
rudan doğruya imparator olmuştu. 

Bu hadise fü:erine başına impara. 
torluk tacını giyen Tafari adını da 
dei!iştirdi n birinci Haile Seli.siye ol
du. Işte bu tannte.n itibaren Habeşis
tan gerçekten bir ulus olarak Avru · 
pa1c1arla sıyasal münasebetlere gi • 
rişti. Uluslar kurumu bu değişikliği 

ehemmiyetle göze alarak. Habeş dele
gelerine diğer azaları arasında yer 
,·erdi. 

Bu değişiklikleri yapan adamı hu 
zaman görüyor, kendisile konuşuyor
dum. Ulusundan, etraftakilerden büs 
bütün başka, d:ıha yüksek bulduğum 
bu hükümdarla her görüşmemde onu 
takdir eyliyecek, ona hürmet edecek 
sebepler görüyordum. 

"nha~wn, D~~zTufari~in•••••••••••••••••••••••••••~ 
kimse farkında olmuyordu. Esasen 
pek de 1:anınmış bir reis değildi. 

Baba ı Ras Makonen :Menclik'in 
amcası oğlu ve pek samimi dostu idi. 
Çocuklarının bir arada tahsil görme· 
sini istemişti. işte bu suretle dedjaz 
Tafari yeni imparatorun hakiki bir 
dostu olmamışsa da eski tanışmış, bir 
arkadaş gibiydi. Böyle bir yakınlık 

Ras Tafari'ye tahta yaklaşmak ka· 
blliyet ve hakkını vereceği şüphesini 
kimsede uyandırmamıştı. O Harar va
llsi idi. Herkesin kanaatine göre onun 
iktidar mevkii, mareşalin asası an • 

Milletimizin ile.ri atılmalariv.le dolu olan, yaıarna kudret ve hak
kını dünyaya tanıtan bir devirde yaııyoruz. lnki,af:arımı::ın ölçül · 
mesi için içinde hulunduğumuı, üzerinde ehemmiyetle duracağımı'! 

iıl~rden biri de muhakkak ki: 

20 ilkteşrin - Pazar Günü 
Yapılacak olan genel nüfus sayımıdır. 

8CJ§vekalet 
lıtatistik Umum Müdürlüğü ------ • - • ' .. f"""" ... ,... • / 1, ı W7 ~.:.:... 1 ' 

tirD. ·· D b •kt h··k#o -eti un o rovnı e, u Uı•· (t 
taraftar olanlarla aleyhdar!ar • O' 
ıında kanlı kavgalar olmuştur. S pi 
kakla.ra dökülen partizanlar, ı0 , 

balta, ve tabançalarla sokak ıııı.J o) 
harebeleri yapmışlardır. Pek .~1 , 
yaralı vardrr. Birkaç kiıi de o 
müştür. ti 

Polis, bütün fehirdeki lokıı11 

ve birahaneleri kapatmıştır. 

Tarım Bakanı G=resuod~ 
Giresun (A.A.) -Tar 1

1 
bakanı B. Muhlis Erk.men, ya~!" 
da ziraat bankası genel direkt0 t 
Kemal Zaim ve müteha1111lar 

0~ 
duğu halde bu sabah Karadedjır 
T&puruyla şehrimize gelmi§le:t 

Arnavutlukta idam ceZ~ 
!arı niçin değiştirildi 1, 

Tiran, 24 (A.A.) - ArııB"1'1' 
luk basın bürosu, kralın baJb~J 
na bir mektup göndererek, f , 
davası suçlularının ölüm cezl'

11 

nı neden dolayı &ğzr hapi~ ceı.', 
h ·ı . ~. . . . leJ1Jlf 

sına ta vı ett•gı.11 ızan ey 
tir • 



Telefon 
hatlarımız 

kQdQ • • (O sı yanı birincde) 
~ ftarla b~rlıkte bu yeni teşkllcitı 
8-rıo;;!°'!.acagımı:ı gözden geçirdik. 
6eif ki; teşki1'tı, ıade bir tarzda ıu
~{J/e ayırarak 11eni bir hale getire
tı .. :, Telefon meaeleıuun memleke -
.. , l1ıe I I 

rlQfı il aattne uygun bir surette ve 
r "İftı~ geniş mlkyasta başarılması için 

ilk ~den geldiği kadar çaı,.,acağız. 
«t.a rt aenelik telefon ı:aridatını bü-
1,.0/c -;::,,ekette4 ,arka doğru Suriye, 
'İtıd • De Sovget Ruaga utikame
rpt e ana telefon hatları teaiaine has
'-ı '1ıek azmindeyiz.Bu teaislerle, şark 
Itri olacak bütün telef on muhabere • 
f'etfl"' ntenılcketimizden geçirmek su
"- e bir ittilade ve hizmet etmek is
ı...._ ",!'ı. Bunun için, Jıtarabrılda gapı
~ Uk İf .ıratında ~rek rMmleke
-rıı ilıu ltr· 11acuıı temin dnıek. gerekse 
~ ~ muhabereye geniı yol vermek 
he,,~ kuvvetli "kuran portörler,, ko -
.,,_,,:_~· Bunun için tefebbüse giri -
. ~-.,ur. 

: cı,~ lıraatta bir ild tanai gelecek 
terı fon 11tÜl'~slM konacaktır. 
liıd rken, yukarıda aöglediğimiz ıe • 

• e tekemmül ettirilecektir.,, 
"' .. 

• .:;k memleketlerinin telefon muha· 
~ ltrini memleketimizden geçirerek 
~:ra batlamak suretile mlihim bir 
-. t ela temin edilecejini anlat -
G~ •lan Bay Ali Çetinkaya, telef on 
~:tıerinin iadirilmeai meselesi hak-

a da şun lan siylemiştir: 

0CRETLER MESELESİ 
Ilı 

ft ~rıkanda ultıfhjlm tqkil<it -'°" ~r telefon icrdlm ve tele -
~ ...... tetlai lıuu.unda Jlenİ tetl· 
~ tllacaju. Herltoltle iicretlerden 
ltrıl o. tal. ifleriıule kolqWc göa
~eai bütün bu teşkiltitın esası .o-

ır • ., 

Hak ~erlerinde: 

Cinayet suçlusu 
Karakaş Hüseyin 
Hacı Ômerı Öldüren 
dün mahkum o1du 

Aluarayda Sofularda Softa Si · 
nan maba:Ueainde aokak ortaımda 
Hacı Ömer imıinde birisini öldür 
mekten ıuçlu Karaka! Hüaeyinin 
durufmaıı bitmif, İstanbul aiır 
ceza h&kyeri, dün kararmı hildir • 
mittir. 

Kema1in baıkanlığı altındaki 
hakyeri kurulu, Karakq Hüae • 
yinin bir kavga 11rasında Hacı O• 
meri sokak ortasında öldürdüğü • 
nü ıabit görmüt tehevvüren adam 
öldürmekten ceza kanununun 448 
inci maddesine göre on b~ tene 
ağrr hapis karan vermittir. Anak 
suçlunun yaıını ve s~un af kamı· 
nunden önce itlentliğ"ni gözönün· 
de tutmu,, ceza mU.dcletini yedi 
bgçuk seneye indi:-mi,tir. Suçlu, 
mahkfimiyet müddeti zarfında ka 
mmi mahcuriyet altında tutula • 
cak, it.mme hizmetlerinden de mü
ebbeden mahrum kalacaktır. Da-
vacı varisler hakverine ıelme • 
diklerinden, tazminat hakkında 
bir karar verilmesine- imkan görül
memiştir. 

1 aşla baş yaran dün 
ceza yed' 

Üsküdarda bir alaca.it meıele • 
ıinden kavıa ettiii komtuaa Ri • 
zanın ta~la l:;!lına vurarak ölümü 
ne ıebep olmaktan s~lu Cemalin 
mulhakemeıi, latanbul aiır ceza 

DlGER .MESELELEil lıakyerinde ıonunu bulmutlur. 

dt ~Jltıdırhk .Bakanbğı radyo işini ~a~!eri IUÇU aabit gÖnnÜ!• Ce. 
slah edecektir. lstanbul radyosu- malı olume ıebep olmaktan uç ae-

l"aı.11-z• • ~---- ... ~ • • _....., ııe:ıaiıı: ~ ~JlQlalft4r .. 
".:n bir llolanda sosyetesinin böy- Rakı meclisindeki hadisel 
' talebi baytndırllk bakailıfma .. • 
~ İ§ değildir. Radyo işi, bakanlığın Xuçükpazarda Emin hanında 
~ın \'erdiği me,·zulardan biridir. pulcu Mehmet, arkadaıları Tur • 

if~diye kadar Jstanbu1 radyosunu han -ve Erisatla birlikte Rakı ~İyor· 
~ el{ 'e ıslah için lngiliz n Ame· larmış. Kavıa çıkmıı, bu sırada 
~-- Sos~etclcri tarafından teklifler Esat yaralanmıftır. Tüze araftrr
)'ete~"'~~. Ayni menu üzerinde sos- ma yapı:·cr. 
11iıı t: .. 1~ ~e g?r~ülmüştü, projeleri- Çuvalları satarken ... 
lt~ll~kıkı cetıcesınde her iki tarafın F oti isminde birinin ardiyesin . 
•ııc•'- esasları bir olduğu anlaşılmış. d -• 1 kd l 
da b~ Sovyetierin teferrüat husus11n· en ÇUYa.1 çama an •uç u Mu• 

aı h taf a, elindeki çuvalları baskuına 
t~..:ı 1 '. ususiyetleri de ihti\"a ettiği k 
ııı ·~ 1'lUştü ... Yeni radyo tesisatı, ay- satar en yakayı ele vermi,, Tüzeye 
ttrıa 1'lt•da bir bti•- meselesi olma- ~nderilmiştir. Arattınnaya bat • 

:r ;:. ..,... lanılmı~ttr. 
tır ı::· ar;ınen her halde başarılacak · • 
t-~~·~•di idaremize geçen telefon mü
);ı: rı ... , "den senede muayyen bir ka -

. . ~illin edilmektedir. 
ıı. Lı ~ er 1 "<lıı 6d ıe irler arasında bu parada· t...t_ .. a . . 
.,"""&.tı ıstifade edilecektir. Radyo 
till h llın ıslah edilmesi memleket i- ' 
I~ k::~ti· bi.~ ihtiyaç .old.u~mıdan, bu 

8"H hı~ onem ''erılmıştir. 
~Ilı kfis6 aki radyo JIOlyetesinia do • 
~ "' r ay sonra mukavelesi bite · 
"ıı>-a llhakaıalık bu itle doirudan doğ. 
Jı~&dar olacaktır .. 

>'ttlili . kU sosyetenin muka\·elesini 
1111)-0;, erek deYamına ihtimal nril -

1'RAMV AY iŞLERi 
ııa.!~'1ty llOllyete&inin bayındırlık 
'-'tcae~ •na, aenaayesi '-e muku-ele S nln aıatı1ması hakkrnda yeni 
!t .... b•lw.acajua dair bakanlık· 
~ta.;'•lthnat Y9ktur. &srete ken
~te)( '4 .. 1ıı..,:1 tedbirler :ınfillhaza e-
ltt .. ~e btl' "Y düştinmil~ ola -

'tta t henlı bakanhfa bir mü-
'l'ra• la11luamaınrştır. 

._ •ll• :Y aosyeteslnden ahamak -
~.._ .. , ~ lnilyon 'YHI yüz bin Ura· 
1..!'-ı.ı 't.e •mı bayındırlık bakanlriı 
"qbQ) ha Mdiye:Rle •u,tenkeıt Is -
~ttr. B• 711lllırlık itleriae harcaya -,....._il Paranın Yeicuni meydan· 
~ ~l•aa \-e o 1neydanırtm, di
~oı.Ylaş Tay hat~nnm kunılmasnu 
"' 1.t1Ukt:akJa birlikte Yenlcami gi 
~llfiile .. .Ttrk aeıiıUn bfitfln sti · 
~~k ":a öniine ko•lllmaarnı tnôn 

&-. :re le 'harcanacatı anlqlbyor. 
l'tcJalti tra tıe •~lan •eydan, hem o -

ınvay hareketlerim tolal· 

Elmasın camları 
Elmaı iıminde bir kadmm cam 

Jannı tatla yere indirdiiii iddia o
lunan kebapçı Mustafa, ·birinci ce
z.a hakyerinde muhtıkeme edilmi' 
tır. 

Kendiai inkar ediyor. Sahid· 
ler ~:ığırılacaktır. ~ 

Makine 1erden alınacak 
V~J~;f~.,. 

El ve ayakla işletilen pedal ma· 
kinelerile ufak basım itleri yapan 
makinelerin ıayri ıafi iradları ü . 
zerinden ver(İye tabi tutulmala • 
rı ıerelcli olduğu bildirilmişti. Bu 
arada bu makinelere "inaan kuv • 
veti ile i,letilen,, cümleıi ile anla
tılmıtlı. Bu suretle anlatıı, iki ve 
Ya üç beyıir kuınetindeki makine 
lerin inaan lmVftti ile i4letmnec:li
~i, bunun İçin bunlarm pyri safi 
ı~adları üzerinden vergi ftl'llleleri 
lazmı aeldiği teklinde anlqılnut 
ilgili matbaacılar baldarım ara : 
mak ~n Ankaraya bt vunnutlar· 
dı. Fmana bakanbiı iki veya üç 
beygir kuvvetindeki 'makinelerin 
de gayri aafi iradları üzerinden 
vergi verme!ui liaım aeldijiai ta 
mim etmitdir. 

... 'lMl""""""WlllWliWd.,_l .. IM • 
Jaştıracak ve yapılması kararlaftm -
lan yeni Eyiip hattının başlangıcını 
teşkil edecektir. 

Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çetin
kaya, bir iki gün sonra Ankaraya sf· 
decektir. 
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Yunan filosu I 
Harp gemı1er ıte uçakları 

dün gittiler 
BiTkaç pndenberi ıehrimiz.de 

Öilnmnakte olan Yunan hava filo. 
eu, dün 15,SS te memleketine dön 
mek üzere Büyükdere uçak lima • 
nından havalanınıttır. 

Yunan filoauna havada uçak fi. 
lolarmıız refakat etmit ve Yunan· 
h uçmanlar Büyükdere rıhtımın • 
da lstanbul ıüel hava erk.inile 
Türk hava kurumu lıtanbul tuhe
ıi direktörü ve erkinı, Sarıyer il
çebayı ve kalabalık bir halk tara· 
fından uğurlanmıılardır. 

Limanımızda misafir bulunan 
Yunan filoıu da dün ayrılmıttrr. 

Gemiler giderken ,ehri ıelim . 
lamıt ve ayni •uretle mukabele e
dilerek uğurlanmı,tır. 

Samiye Si;rhan Cahit 
Turing kulüp tarafmdan idare 

edilen otomobil yantında bir ala· 
ca ~kolu kmlan Bayan 
Samiye Cahidin sıhhati, dün bir 
az daha iyiletmi! bulunuyordu. 
Operatör kendi.ile konUf&n bir 
arkadaıımıza yaralmm vazi -
yetinde vahamet olmadığını, ha· 
raretin aktamlan 37 buçuk teıbit 
edildiiini aöylemiftir. 

BURHANCAHlDIN TEŞEK 
KORU 

Hayat arkadaıım Samiye Cahi
clin geçirdiği ve çok fiikür mueize 
kabilinden kurutlduğu otomobil 
kazasından dolayı ona ve bana 
candan tee.süllerini bildiren tanı • 
dık, tanımadık dostlara ve kasa 
günü hastane kapama kadar ko -
f&l'&k sağlık ıha.berini heyecanla 
beld~en yijzlerce yurdd~ an • 
CD"fAJIEeain siÇliliDi anr&dıfr· 
nm bugün tetekJriir edebilmek frr 
aatmı buldum. Bunu, kaza habe· 
rini derin bil' arkadaşlık duygu . 
ıile yazan (Kurun} un kıymetli 
yazı heyetmden teşekkürlerime 
katarak rica ederim .. 

Burhan Cahid 

1 Gelenler, Gidenler j 
Tahrana gidecek Frans1z 

askeri heyeti 
Tahrana gidecek bir Fransız u 

keri heyetine b&Jkanlık etmekte o 
lan general Gendr, dün tdırimize 
a:elmiı TOkatlryan oteline gitmit· 
tır. 

Kendiıine burün itilıak etmeıi 
beklenen kumandan F ore ve yüz. 
bqı Radino ile bugün Tahrana 
hareket edecektir. 

ISKENOERIYE KONSOLO • 
S_UMUZ - Türkiyenin lıkende
nye konaoloeluğuna tayin edilen 
B~y Sabri, dün Ankaradan tehri· 
mız~ gelerek aktam üzeri Ege va· 
purıle lskenderiye gitmiıtir. 
HABEŞ ELÇiSi - Habeşiata • 

nm Ankara it güderi Bay Mar • 
k?- ~~ teiırimizeden Atinaya, 
aıtmiftır. 

. Oradalü Hahet Fahri konaolo" 
ııle temu edecek olnn Bay Mar . 
kos on b~ srün sonra dönecektir. 

. ~VYET ELCiSi - Sovyet el· 
çııı Karahan Anka.raya •İtmi$lir. 

BAY MUAMMER VE NURUL
L:Ui ESAT - it bqkanı genel 
dırektörü Bay Muammer ile Sü • 
merbank genel direktörü Bav Nu 
nrllah Eııat Ankaraya gitmisler . 
d~ • 

Hafta tatili 

KUltUr i9leri 

Makam paraları 
niçin verilmiyor? 
Öğretmenler yeniden 
teşebbüste bulunacaklar 

llk tedrisat iıpekter ve bat öğ · 
retmenlerin makam paraları bun · 
dan yedi ay evvel il bütçesinin 
darlığı dolayııile bütçeden çıka • 
rrlmıftı. Fakat öjretmenlerle İı· 
pekterlerin iç ve kültür bakanlık • 
larmda yaptıkları tetebbütler so • 
nunda bu paraların bütçede yapı· 
lacak bir münakale ve taıanufla 
verilmesi kararlqtırılmıt ayni 
zamanda bef bin lira tahsisat da 
konmuftu. 1 bütçesi ıeldiii •a· 
kit bat öfretmen ~ iapekterlerin 
birer aylık makam paraları veril· 
mitdi. Fakat aradan uzun zaman 
geçtiii halde eliler temmuz afua
toı ve eylul aYlıklan verilmemit· 
lir. Ofr«menlerin zaten ciizi o • 
lan maqlarmdan makam parala
n eksilince biiebiitün •ılmltıya düt, 
mütlerdir. Halbuki memleketi • 
mizin diğer 54 vilayetinde bu pa . 
ralar muntazaman verilmektedir, 
Öğretmenler birliii yakında ıe. 

nel ve fevkalade bir toplantı ya . 
parak bu paraların verilmesi için 
ilgililer nezdinde yeniden teteb • 
büıleTde bulunacaklardır. 

929 LILARIN BiR KISMI ALI· 
NACAK - lıtanbul ilk okuHan
na bu yıl yalnu 928 dotumhılar 
kabul edilecekti. Dün verilen ye 
ni bir karara söre 929 doğumlula· 
rın g&teritli olanlarile ve 929 fi• 
lının ikinci Wnun, tubat, mart ay. 
l.armda doğanlar da kabul edile -
cektir. 

ÜNiVERSiTEYE YAZILMA -
Oni-.ersitede yeni talebe kaydiye 
n-... •• ı_.r. llri 80h içinc1e 
70 talebe yazılmııtrr. 

ÜNiVERSiTE RASATHANE. 
Si - Üniversite "bahçesinde yapı. 
lan yeni Univenite rasathanesi 
birinciteırinden itibaren çalf11Da -
ia b&Jlıyacaktır. 

Tak ipten vaz geçilen 
davalar 

Bakanlar kunılu tarafınclan, ba-
21 davalann feshine karar veril
mi!tir. Bu davalardan timdiye ka
dar hiçbir netice almamadıiı sibi, 
yeniden takiplerinden de bir mea
f aat ümit edilmemektedir. Fes -
hine karar .erilen bu davalar fUn· 
la:rdll': 

Eaki birinci kolordu komutanı 
General Mal.mut Kamilin 334 yı
lmda meıtur tabıiaattan alnuı ol
duiu 1273 altın lira ile 73 kunl! 
için hukuk mahkemeıinde açdan 
dava, bu davaya ait olmak üzere 
elde bulunan 'ttlikalara nazaran 
alecak katiyetle tayin ve hulruku
ki esaı bakımmdan i.bat edileme-
diği gil>i davanm müruru zaman 
tahakkuk etmeden evvel açddıiı 
da teıf,it edilememittir. Difer bir 

daya da Müteahhit Jamn taailllüdü 
nü ifa etmemiı olmumdan clola· 
yı kefili olan bir Alman banbaı a· 
leyi.ine 10,000 markın tahaili için 
birinci ticaret mahkemesinde ge
çen ıene açılmıJ olan davadır. 

inhisar R"encl direktörü 
inceleme srezisinde 

inhisarlar genel direktörü Mit · 
hat yenel. yanında kimyane di • 
rektörü Ekrem ve içki mWullelit 
yar direktörü Faruk olduiu halde 
Eıe bölıe.inde bir inceleme ae • 
ziıine çıkmıtlır. 

Elemek fiyatı 

Hafta tatili kanunu tatbik edil • 
mele bqlandıktan sonra bazı es
nafın bu kanuna aykm hareket et· 
tikleri görülmüftür. 

Belediye idareti bu gibi'erden Ekmek fiatEı kmburekündlri~l itibaren 
50 il alma 

deiitmittir. osu 10,5 
~~ara cezaaı ya ~ lalıwtan fırancalanm kilosu da 
·"-~· ,_14 kuruttan satılacaktır. ( 

1Gezintiler1 

Bursa yo~unda 
Tek bcqıma yolculuğu aeverint. 

l•terim iri, ne ağ-.ırlayanım ol • 
mn, ne karfılıyanım. t ain&Zlığın 
ke•kin ve ağrıları dindiren bir i
laç olduğunu Jcnemifimdir. llir • 
çalılarını korkutan yalnıuık, ba
na •erin, uyufturııcu bir 11arğı gi
bi dolanır. Gairülfii ve lıalab:dılı, 
adamı lıentlinden ayıran iki Ju
vartl:r. GönüUeriyle konufm<mm 
bil~nler., banlartlan lt"flanmazlar. 
Ne yazılı ki, yolculukta yalnızlık 
olm(U. Yürekleri biribirintle" yıl
dular kadar uzak duygularla vu· 
ranla, aıraJan bir araba içi11de 
omuz omuza, Jiz.Jiu çalkamp gi
derler. 

G,,Plen yerlerin giUellifi, 
Jaftlan Jaftı, tepelen tepeye ae .. 
hn ulalı tl.,qmeleri, açılıp ita • 
pcınan ~tirler Jiifiinett derİn

lepaaine fHllrif bıralrmaz. eu 
yüzden tlefilmitlir ın, r.ıziler "~:?
yalaatler,, cıncM harç yığan, l-.ı -
raflılı "malzeme,, biriktiren b:r 
f•Y sayılır. Yapıyı kurmak içi.-ı, 
onan bitme•i gerektir. 

Baraa yolunda, ta "lznih" ~ 
kadar Jeiİfen görünüılere uya • 

ra.k, diifiincem Je daldan dala, 
yanuıçfan )'IClmaCa uctu dartlr.1. 
011e1 yefİI, tlaifar yqil, ağaçl:ı:

ye,il, lnzd lrayalarJan akan sclar 
yeıildi. Kızğın yaz güneıleri, bu· 
raJa yalnız b'lfakları aırmalamq. 
Geri kalanın 1ıepai yqil. KaJile 
yoaıınlar alhnda tQflar bile züm -
riitlqmif. 

Yol bozuk; lakat tozunu ıii • 
nq yoldalllllıiı için, pınl p:rıl 
.kturcınıyor. "Orhangazi,, :zeytin • 
lilrlerin·i wePnce, l(tll rörünclii. 
Çıp;core H,terl lıi.V~fi}.\•tf., 
sa ~,«•isiz e;ırirtler g ·t;; 
bontbof. Üıtinde ne bf,. yed ... n 

gölgm, ne bir lrürelr izi var. iz • 
nİJı, ..,.Jıi -yaratJtlıfı •ÜRÜ )'l~Z • 

yor. Bu ~ Pi elbett~ bdıl . ıT. 

tleliltlir. Şu yolıaıl ıaazl;ğmı bü· 
,.._. lıi, neye vermeli! •. 

ŞoN, alaliiltlifine IH>.mk. Oto. 
biia zıpiı'1or, telıerlelıln Nf'&'ln ~
bi fllf atıpor. Vmlıyara• Ja~lan 

bu fOf ,arapnellerinden ravallı a
pıslann ~elıtilılerini bu ıörnrıia, 
acınmı.z. Bneltet uersin yakın • 
larda lftımecilıler yok. Yol •ılelc 
bir yerden •~•ytli, ak aık .. ,. 
ve panwnan 1ulai Je yapma#i 
6Uelıli olıırJu. 

Bozalılufan yanı baıınJa N • 

oinec.elr ıeYf er de var. Bölilı W • 
lülr köylüler tOf lrın~orlm. "'11 • 
tclrlerinde kayalar ulel11"1f111 alıl 
penin üstürttle dalttı diis, J•lta 
wenİf pul 6ir yol ;yqalıyor. Bu 
11tlf'fGlar birleıince Mm ..,...,.,. 
bitecek, lıem Y alcoa - Bana '7'i
culııfu lnaalacalr. 

llll açıllff• - lftrw6ilir na • 
ad 6ir Jiifiince ile - yüz met• 
relilr yerler genif çemberlerle 
J6rf beı hn nc.tabrnf. 

Ba toz 7fl1JIU•d• 6.,ka ara• 
balvltı 1-rıılaflılısa, 80pa.tırc bir 
bulat tüneli.Jen ~~· Ka,
lanmıs, bt11Mannnz beton!atı • 
yor. Elbiıemiz, derimiz tar.ınmaa 
bir laale 6eldi ve ifte bu kılıkla 
Bur .. ovcuuwı indilı. Y emİf cqrır • 

IJılan oltıncla dalları bilrülneiif 
zenğin ağaçlar ve inaanın ta ;~ine 
ainen •erin gölgelikln yoTgunla • 
fumuğu giderdi. Yeni baıffan 
canlanJılr. K."'"'f"ll/.,. çoğalı~r, 
tiiliifiip ıalral.,nlar görülüyor -
da. 

S. Gezgin 
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Sporda 5 yıllık program 
Ankara, 24, (Kurun) - Spor ittifakı ba§kanı Bay Azizin 

başkanlığı altında toplanan bir komisyon, be§ ydlık bir spor 
prcgram yapmak üzere tetkiklere giritmittir. 

Muvaffak, Nasuhi Eaat, Ankara gençler birliği bqkanı Müm· 
taz, Gazi terbiye enstitüsü beden terbiyesi öğretmeni Vildan 
Aı1r, Nizameddin, Ankara gücü başkanı Fikret, demir spor ku

. lübü başkanı Ziya bu komisyonda bulunmaktadırlar. 

Sovyet Rusyadan gelecek sporcular 
Ankara, 24, (Kurun) - Sovyet Rusyadan gelecek olan 50 ki· 

~ilik sporcu kafileıi, birinci teırinin 12 sinde lstanbulda bu • 
lunacaklardır. Hazırlanan programa göre ayın 13 ünde latan • 
bul takimiyle Sovyet futbolcuları arasında bir maç, gece es -
krim yapılacaktır. 14 de gece güreı, 15 de gündüz futbol, gece 
eskrim; ayın 16 sında gece güref, yapılacak, 17 de kafile lıtan
buldan Ankaraya gidecektir. 

Ayın 19 unda Ankara futbol takımile karşılaşılacak, gece es
krim maçları yapılacaktır 20 de gece güreı; 21 de futbol, ge. 
ce eskrim yapılacak 22 de İzmire hareket edilecektir. Ayın 24 
ü fzmirde ziyaretlerle geçecek ve Sovyet futbolcuları 25 de iz. 
mir takrmile karşılaşacaklardır. 26 güreı, 27 futbolle geçecek 
28 de lzmirden Ankaraya dönülerek. 29 birinci teırin cumuri • 
yet bayramının kutlulanıı mda bulunulacaktır. 

Sovyet sporcuları bundan sonra lstanbul yolile memleketle .. 
rine döneceklerdir. 

Zeytin mınlakatarımız 
c a tetkik edilecek 

Ankara, 24 (Kurun- - Üzüm 
istandardizasyonu işlerini tetkik 
için lzmirde bulunan mütahassıs 
Bade, oradaki tetkiklerini bitir • 
dikten sonra zeytin mıntakaların
da da tetkikler yapacaktır. 

Üzüm, incir ve zeytinin iıtan -

dardizasyonu önümüzdeki yıl bit
mi~ olacaktır. 

Hasta ne yapılacak 
Ankara. 24 (Kurun) -Tram

vay sosyetesinin vereceği bir mil-

Nümune hastanesinin 
Atman mütehassısları 

Ankara, 24 (!(urun) - Anka 
ra nümune hastahanesi için Al • 
manyadan gelecek 7 müteha1115 
bir Birinciteşrinden itibaren va · 
zifelerine başlami? bulunacaklar
dır. 

/tall}a ile ticaret 
anlaşmamız 

Ankara, 24 (Kurun) - 20 Bi· 
rincitetrinde müddeti İ:Jitec:ek l . 
talyan ticaret a:ılaşmasını yenile· 
.1mek 'Üzere tim diden te§ebbüs)ere 
giriıildi. 

Misafirlerimiz 
Yunanlılar bir teşekkür 

tel yazısı gönderdiler 
Festival münasebetile ıehrimize 

gelen Balkan guruplarından Yu
nan ve Yugoslav guruplar dün 
memleketlerine dönmüflerdir. Gu 
rupları festival komitesi üyelerile 
diğer guruplar uğurlamı§tır. 

Yunanlı gurup Türkiyede gör
müş oldukları konuk aeverlikten 
dolayı vapurdan ilbaya bir tetek· 
kür tel yazısı göndermiştir. 

Diğer guruplardan Bulgar guru 
pu bugün, Romen gurupu da yann 
gidecektir 

Bina vergileri şekillerinde 
tadiller yapılacak 

Bina vergisile diğer yol 'ergile
rin tahakkuk teklinden şikayette 

bulunulduğunu ve mıntaka mal 
memurlarına baş vurularak bugün 

kü durumun islah edilmesi \aten -
diğini evvelce yazmııtık. Şehri .. 
mizde bulunan finans müsteşan 

Bay Faik, türlü mıntakalara men
sup mal memurlarının vHayette 
toplıyarak mükelleflerin şikaye· 
tini dinlemi§ ve hazırlıyacağı bir 

raporda bu tikayetlerin gözönün -
detutularak bina vergisi şekillerin 
de ona göre tadilat yapılacağını 

söylemİJ ve funlan ili.ve elmit .. 
tir: 

"•li• halterleri: ................... 
Esrarengiz ölü 

1 Belediye vergil 

Fatma kadın otomobilde 
ölmüş 

Pilika numarasile ğoförün is , 
mi anlaşılamıyan bir otomobil i· 
çerisinde bir kadının ölü olarak 
Hacı Osman bayırına doğru gö • 
türüldüğünü ve jandarmanın ver
diği iıaret üzerine durmadığını 
yazmıttık. Yapılan araıtırmalar 
da, kadının bahçe köyünde Molla 
Hasan karısı Fatma ve Etfal has· 
tahanesinde tedavi edilmekte i -
ken çıkarılarak yolda otomobil İ· 
çinde öldüğü anl&§ılmıftır. 

CANBAZLARIN MARiFETi 
-Balatta oturan llya Kohen isim 
li yahudi bir artist sahpazan ga · 
zinosunda canbazlık numaraları 
yaparken, seyircilerden 7 yaşın • 
daki Turan isimli çocuğa kasatura 
sı fırlamış ve Turan alnından ha· 
fifçe yaralanmııtır. 

YANGIN - Dün aaat 14 sula • 
rında Yeşil direkte haraççı cami • 
de 11 sayılı Rükiyeye ait iki bin 
lira sigortalı evin üçüncü katından 
yangın çıkarak 13 sayılı eski Kon
ya 5aylavı Ali Rızanın mutasarrıf 
bulunduğu eve de ıirayet etmiş , 
se de ıöndürülmüftür. Her iki 
evin E~yaları sigortasızdır. Yan· 
gının sebebi henüz anlaşılamanııı· 
tır. 

Usküdar iskelesi 
Üsküdar iskelesinin bulunduğu 

iskele civanndaki alanın genişle -
tilmesi için civarda bulunan bina· 
lar belediye tarafından istimlak 
ediliyordu. Belediye idaresinin bu 
yıl bütçesinde fazla gelir olmadı
•· ;,~ :;.,~ .... liLlc ..,,.., goni•letilmo • i 
gelecek yıla ICalmı,tır. 

Tecim odasına daktilo 

Ceza, her taksitte d 
sene sonunda ahnac 

Belediye idaresi vergilerini 
ıili hakkında 17 eylulde ,ub 
yeni bir yayım göndermişti. 
yıma göre, verginin taksit J11 

detini geçiren borçludan o 
para cezası alınmasına karar 
mişti. Fakat yayım yanlış ı 
§ılmıf, bazı §ubeler her taksit 
çiren borçludan on lira ceza 
meye başlamııtır. Belediye 
ladığı ikinci yayımda cezanı 
taksitte, değil. bir ıene ıoıı 
bütün taksitler geciktiği tak 
kesilmesi bildirilmiıtir. A 
manda bazı şubelerde de esk 
kalma borçlar için on lira ceı 
hakkuk ettirildiği görülerek 
brk borçlu için ceza almam 
ğı bildirilmittir. 

Tramvay kapıları 
Kazaların önüne geıçmdc 

tramvaylara takılan denür ızı 
ların, durak yerlerinde inip bi 
le re liiç bir fayda temin etuı 
görüldüğünden hüldlmetçe 
bazı kararlar almmak üz 
Bu arada olmak üzere kapıl 
otomatik bir surette kapanıp 
maıı düşünülmüı fakat eski 
)arda buna imkan buluwsmaJllil 
trr. lmtiyazlr sosyeteler nezd' 
ki hükUmet bq müfettişliği 
bir çare dii!ünm'Ü§, tramvay 
lan kapılanna birer memur 
muı ileri ıürülmiiftür.. Bu 
murlar, ikapılann dura:'IC yeri 
cindeki durumile me,gul o 
ıar<aır. 

Hava kurumu çalışmıl 
· f ':f\,it'C70U>J>m liranın bh- kısmiyl~ 

lıtanbulda hastahane yapılmaıı i
çin Sağlık bakanlığınca teşebbüs, 
lere ğirişilmi,tir. 

Ev kooperatifi 
Ankara, 24 (Kurun) - An · 

karada vadeli ev kooperatif istas
yon civarında 350 dömimlük bir 
yer aldı. Önümüzdeki yı; ev İnşa
atına başlanacaktır. 

Bakanlık bu yıldan itibaren ver 
gilerin tahsili ile tahakkuk şekli ü. 
zerinde yapılan yolsuzluklann ta
mamen önüne gec;mck il.zere ted . 
bir almaktadır. Bu hususta ha -
zrrlanacak olan proje finans ha. 
kanlığı mütahassıslan tarafından 
verilecek raporlardan da istifade 
edilecektir. Bina vergileri çok 
görülen yerlerin vergi tahakkuku 
yeni bir formülle fazlasr nisbetin
de indinneğe çalışacağız!. 

D .. · d d ı k Şehrimiz hava kurumunuıı un tecım o aıın a, a ınaca l . ı k eh' r 
bir daktilo için imtihan yapılmış· l '!ımuj;1ı ınce e:~. v:ı z ~ 
tır. imtihana on yedi daktilo gir- abr. 

1
an. korunma kı~ın mad" ...;) Ankara hayvan serqisi 

Ankara, 2.4 (Kurun) - 29 Ey. 

lülde Ankarada açılacak ehli 
hayvan sergisinin programı hazır-

· t' B 'kd ·ıA ır erı onUJma uzere un ,.. 
mış ır. u mı arın ı an geç ve· t l d ·ı· • · 
"ld'"' · · b kad ld "' ye sa onun a va ı muavını 

Müzik hareketleri 
rı kıgı b~ın k d ~r tz ok ug~, Hüdainin baıkanlığı altınd• 
y~ Isa ırkto d'a ar a ıp çı acagı toplantı yapılmııtrr. 

landı. Sergide at ve kt3raklar da 
tefhir olunacak, beğenilen hay . 
vanlara 1600 liralık ikramiye da -
ğıtılacaktır. 

lstanbul kültür kadrosu soy enme e ır. T l d ·1 l·' 
Armonize edilmi§ musiki hareket op anlı a, verı en rapor '"'· 

Ankara, 24 (Kurun) - lstan- leri memleketimizin her tarafında Bay Piyatkof'un teşekkürü kunmuş fakat ıonuç almaın• 
bul kültür direktörü Bav Mehmet gün geçtikce biraz daha düzelmiş için tekrar toplanmak üzere 

J kt d Evvelki aktam •ehrimizden · d "' im t Emin buraya gel~i. Öğleye kadar bir duruni gösterme e ir. Bilhassa ,. mısyon agı rş ır. 

l ı b l k d l 
şehrimizin birçok yerlerinde bu ha Berlin yolile Moskovaya dönen 

Abidin Özmen Ankarada 
~a ıı'..1. stan u a ro arı yarın k tl .. k l k . . Sovyet ağır sanayi komiser vekili .. .. . • re e ere on aya o ma ıçın mem 
Kultur. Bakanının tasdıkınden ge- leket musiki gurupları kurulmuş. Bay Piyatkof, hareketinden önce 

Ankara, 24 (Kurun) - Birin
ci genel ispekter Bay Abidin Oz. 
men buraya geldi iç fş1eri Ba . 

çecektır. tur. Ankaraya, ekonomi bakanı Bay 
Vilayetlerdeki öğretmenler a- Bu guruplar, Türk musikiciler Celal Bayara Türkçe bir tel yazısı 

çekerek, burada kaldığı müddet
rasında da bazı değişik:ıkler ola· kurumunun düzenlediği program ce kendisine gösterilen teveccüh • 
cağı anlaşılıyor. içinde çalıfıyor ve armonize edil. ten müteşekkir olduğunu bildir -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mis musikide oldu~ deierli i . 
kanlığiyle temasa ba§ladı . 

- mit ve veda etmiştir. 
lerlemeler gösteriyorlar. Haber TcTlehn cı Schir tiyatrosu 2:'r-9-935 

"' 

luaıkf ld .. hınf 

$ehirTUJafrosu 

çarşamba günü ak· 
-:amı saat 21 de 
' P f: R G lJ N T) 

1 Kısa Haberler 1 aldığımıza göre, bestekar Bay Romen konsolosluğunda 
--- - ---------- Necdet yakında neşredeceği ulu • Romanya baş konsolosu Bay 

111111 ııım ııı 
Yazan: Henrik 

lb·cn, türkçeye çe

• Belediye vergileri - Maliye tah· sal bir beste ile bu calrşma hare · Gretzu ve karısı. şehrimizdeki Ro 
sil şubelerinin belediye \'ergileri bir ketinin ilk semereli neticesini ve- men festival heyeti ve Romen at-
müddettenberi memurları tarafından recektir. Jetleri terefine bugün konsolosluk 

iLi 
' 'iren: Seniha Bed 

·i. Müzik: Grieg. 
~nlkan atletizm o
v unlarına iştirak 

l'den konuklarımız 

toplanmakta idi. Toplanan paraların b" d b" k b 1 · 
Su .. t etı"ketleri ınasın a ır a u törem yapa. 

belediye merkez muhasebesine gön - cakt rr. 

ınmm şerefine. 

(Biletler g-işede satdmnktadır.) 

derilme.c;;ine karar verilmiştir. 
*Fen fakültesi fizik profesörü Fuşe 

Anupa gezi~inden dönerek vazifesine 
başlamıştır. 

• Tüze Bakanlığında toplanan bir 
komisyon simdiki noter kanununun 

B A h N • değişmesi için incelemeler yapmakta· 
ay pturra man act dır. Noterlik te~kilatı genişletilecek -

adına alınan uçaklarımız tir. 
Bay Abdurahman Naci adına • Ankara ve İRtanbul radyolarında, 

satın alman üç uçağa bugün ye • radyo merkezlerinin a.),racağı mem
şilköy tayyare, alanında ad kon • leket havaları plakları yapılıncaya 
ma töreni yapılacaktır. Töreniı> kadar eldeki memleket ha,·alarmın ça 
programı fudur.: lınmaıoıına karar verilmiştir. 

1 - Merasime tam saat 13 de 8 k k · 
istiklal marıı ile baılanacaktır. ıça çe lnce ... 

2 _ Hava Kurumu namına sÖY· Beyazrtta soğan ağa mahallesin 

1 de oturan Enver, dayısı ile ko · 
~ b' 3 - Şehir namına söylev. ( ıe • nuıurken, Rüstem isminde irı 

bir meclisi üyesinden lsmail Şev- yanlarına yaklaımış, her nedense 
ilcet). sövmüftür. Üüelik bıçak da çek· 

4 - Kurdelalann kesilmesi. tiği?d~n rakalanmıı, Tüzeye gön· 

5 U 1 h d . .1 derılmıştır. - çman ara e ıye verı me 1"UUlmllfttliU11UlllUlttııtllltaJUlllllllUll81tlmllIUIHntutro11ttmlhlmmllllllUfh1m1tllttttl• 

si. 8 - Uçakların uçu,ları. 
6 - Cumuriyet maf!I. Merasime bütün lıtanbul halkı 

. 1. - Lüııonata dağıtrlmuı. davetlidir. 

Süt talimatnamesinin kabul e • 
dilmif madelerinden Liri de her 
satıcının süt kaplarına koyun ve i
nek sütünü gösterir birer etiket as· 

ması mecburiyetidir. Bu mecbu. 
riyetin yerine getirilmesi için ha -
zırlanan müddet bitmiş olduğun . 
dan, sütçüler artık etiketsiz süt aa
tamıyacaklardır. Diğer taraftan, 

ıütlerin bir de bakteriyolojik tah . 
liller.inin yapılmasına karar veril· 
miştir. Şimdiye kadar yapılan 

tahliller yalnız kimyevi §ekilde O· 

luyor, ve nümunelik sütün havi o· 
lacağı kalori mikdarını tesbit ede. 
miyordu. 

Recep Peker 

•ınnıınrııımtMtllOHntllltfllllffllllllllHllM .. ~ .... -· .. UllHUlllılf.ln&iltUntttnl ... 

Geçmiş Kurun/ar: 
25 Eylül 1920 

ŞlŞLl GÜZELİ MED1HA1'1IN 
KATLI 

Evvelki gece yanında iki kadın 
olduğu halde genç bir zat Şişlide 
Osmanbcy gazinosu civannda bir 
otom.obile binerek Tarabyaya git
miş ve orada biraz eğlendikten son
ra dönüşte iki kadını öldürerek 
kendisini de yaralamıştır. Ölen ka· 
dınlardan biri, son zamanlarda. 
güzelliği ile bütün Şişli ve cfoarını 
teshir eden .Uedilıa ilanım ismin
de bir kadındır. Bir kart büyüklü
ğündeki resmi Şişli cit·arında yüz 
liraya kadar satıldığı söylenen Me
diha Hanımın, binlerce aşığı bu-

Bir müddettenberi şehrimizde lunduğu da ilave edilmektedir. Ya
bulunan C. H. P. genel sekreteri ralananlardan ötekisi Jledihanın 

hizmctçi.~i Zeyneptir. iki kadın da 
Bay Recep Peker dün akşam An · dcrlıal ölmüşlerdir. 
karaya dönmüştür. Parti bürosu '-------------_. 
de bugün Ankaraya gidecektir. 

Dil bayramı 
Beyoğlu Halkevinden: 
Dil bayramı onuruna 26 eyJ61 

perşembe günü saat 18 de bnşl• 
üzere evimizde verilecek mü~ 
bütün yurtda~ları çağınrız. 

Müsamereye giriş kartları het. 
saat 9 dan 11 re kadar e\imiz dı 
törlüğünden alınabilir. 

Askerliğe çağırılanl•' 
Tüm As. dairesi başkanlığırıtl,-

1 - Teşrin 935 celbinde bir bil 
senelik hizmete tabi 316 Ha 327 JI 
yası ile 2.38 dğ. :ıulardan geri ~l 
Jar ve iki ı:ıenelik hizmete ayrıl-
316 ila 32S baknyasile 329 dğ. l~ 
ve deniz ve jandarma sınıflar111ıı 
rılmı~ olan :nG ila 329 bakayasil" 
dğ. Jular celp edilecektir. 

1 
2 - lki senelik sınıflara arfl 

olan erat için ye\·mi içtima 24 1· 
tcsrin 935 tir. Bedel nakdi vere~ 

~ , 
rin bedelleri 23 J. inci teşrin 93J 
şamma kadar kabul edilecektir. 

1 
3 - Deniz sınıfına ayrılmış otıı 

rat için yevmi içtima 10 I. inci te~ 
93:i tir. Bu sınıftan bedeli naJdi ( 
ceklerin bedelleri 9 J. inci t ~ 
93:> akşamına kadar kabul edilectt, 

4 - Jandarma sınıfına ayrılı1'; 
lan erat için yevmi içtima 16 ~· 
te~rin 935 tir. Bu sınıftan bedel•. 
ti vereceklerin debelleri 14 J. ifl~i 
rin 93:5 akşamına kadar kabul e 
tir. . 1,r :ı -Yukarıda gösterilen t~rılt 1, 
şubelerine müracaat etm•Y~") 
hakkında a. kerlik mülieJJefiyctı ıı;> 
nunun ce7.a maddesi ahkamı ı.at 
dlleceJdi.r 
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i,_; J Son pişmanlık 
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Eski lran hükümdarlarından 
SünJbad isminde bir paditah 
vardı. Bu hükümdarın en büyük 
zevlu avlanmaktı. Memleket ida
resinden baıka bot zamanların -
da hep hayatını kırlarda dağlar
da avlanarak geçirirdi. 

Bir ~ahini vardı ki bunu kü
çüklüğünden bedemiı, huıusi su
rette terbiye e(mişti. Ona pek 
çok severdi, gece gündüı. yan.n -
dan ayırmazdı. Her ne vakit ~va 
çıkacak olsa §ahinin boynuna al
tıncla n bir tas takardı. 

Günlerden bir gün Sündbad, 
gene ava çıkmııtı. Gayet güze) 
bir ormanlıkta bir geyik gördü, 
geyiği tutmak için bütün adam
larına emir verdi: 

- Bu geyik her kimin tara
fından kaçana, iy;i ~ilıin ki, !:! ıc 

. öldfreceğim !,, 

Dedi. / 
, Silndbad'ın yanında olan bü 
tün adanılan b1iyük bir itina ile 
geyiği her taraftan kutattılar. 
Bu kıymetli avı mutlaka ele ge
çirmek için ellerinden ıeleni l•P
tılar. Fakat geyik hiç bir tarafa 
varmadı. Doğrudan doğruya 
~ 

SündDe.d'ın üzerine doiru yürü-
'dü. Yanına yak~aıır yaklapnaz 
öyle bir sıçrayııfa atladı ki pa
diJahın batı ucundan atlı ve bu 
ıuret'le halka içinden kurtuldu. 

Bu hayret verici hadiıe üzeri
ne herkes ıaıırıp kalmıfb. Sand
bad'ın bütün adamları birbirle
:·inin yüzüne bakıyorlardi ve ken
di kendilerine: 

- :Ataba -<ptıdiphanız timdi 
ne Y"Pacak? l;imizden hanıimi· 
ze kabahat bulacak ve kimin 
öldürülmesini emredecek?,, 

Diyorlardı. 

Sündbad, yanında bulunanla · 
nn ne demek iıtediklerin: derha~ 
anb.dı. Fakat hi~ bir kimseyr· 
bir §ey ıöylemedi. Vakit ıeçi: 
ıncksi:ıin geyiğin arkaıında.<1 ko! 
"'nıağa ba§ladı. Elindeki kıyme~ii 
; ve m&hir Şahini de ıalıverd•. 

Şahin hızla gitti. Bütün kuv 
veti ile kaçmakta olan ger· ğİ.t" 
arkasından yetİ§ti. Kanatlar' v~ 
korkunç ıagaaı ile ıeyiiin batı•' ı 
gözüne vurdu. Hayvanı kcnrl:ni 

- Binbirgece hikayelerinden -

bilmez bir halde yere dütürdii. 
Arkaıından padiph ta )'eti~ti. 

Geyiii öldürdil. Artık ıeri d·1ıı
mek için hazırlanıyordu. 

Fakat Sündbad geyiğin ark'l· 
aından koıarken bir hayli yol "1. 
mııtı. Yorulmuı ve terlem\1t~. 

Onun için aıktırlerinin yanına g!t · 
meden evvel biraz dinlenmek is
tedi. Bir ağacın gölgesin' vardı. 
Bu ağaçtan yağa benzer bir ıu 

11zıyordu. Padiıali hararetinden 
f evkalac1e ıusamrf olduğu .r.ın 
Şahinin boğazındaki altın tası 

aldı. ARaçtan sızan ıu ile do~clur
du. Yanına koydu. Teri biuz ku· 

ruduktan sonra bu suyu içecektir. 
cekti. 

Bu sırada Şahin yerinden uç· 
tu, su ile dolu olan tasa kanatla
rı ile çarptı, taı devrildi, ıu de· 
küldü. Padiıah bu hali görün
ce: 

- Galiba Şahin de çok ıuıa
mıJ ol<'cak. Hayvan ıu istiym-' , 
Diye liütündü. Tekrar taı i}., su 
doldurdu. Şahinin önüne koP:lu. 

Fakat hayvan ikinci defa o:a
rak ~einatları ile taıı devirdi. 'Su 
yine düküldü. 

Bu defa paditah kızmı,tı. 

Befü·.den kılıcını ~ekerek Şahi-ıi 

vurdu. Kılıç Şahinin kanadın~ 
ras!lndı. Kanat hay\ranın vücu · 
dünden ayrıldı. Şahin bu aralık 
yere dütmüttil. Yukarıya do~ru 
itaret eder gibi görUnüyordu. Bu
nun ib.erine Sündbad batını ıal · 
dırıp } ukarıya haklı. Ağacın üs

tünde büyük bir yılanın durmak
t:ı oiduğunu gördü. 

Meğer bu ağaçtan ııza!l s•J 
yılanın zehiri imit ! Zavallı Şahi:ı 
padişahı bu zehirin tehlikesinden 
kurtarmak için tası deviri-: ve 
ıuyu dökermiş! 

() vakit Sündbacl, Şahine vur
malda ne büyük hata yapmıı ol
dui',"Unu anlamııtı. Fakat it iıten 
geç:niı bulunuyordu. 

Padiıah kanadı kırılan Şahin 

ile avladığı ıeyiii alının terkiıi· 
ne bajladı. Aıkeri tarafına gitti. 
Yauk ki Şahin kanadından al
dığı yar:ıdan kurtulamadı. Bir 

1 Araditım Kadıa 7 1 
( Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 

iYazan : Kadlrcan tCaf;ı 

Fakat babaları ve anneleri? ( 
.. Şimdi ilk 7.amanlarda olduğu ka - ı 
'(Jar merak et~iyorlardı. Çünkü i.ske· 
lede n yolda gördükleri klmMlerin 
yüzlerinde kam habul anlatan hiç 
hir iz yoktu. liepsi de her zamanki 
gibi sevgi ve saygı Ue onları selam - 1 

Jamrılardı. Eğer bir felaket olsaydı 
yüzlerinde her halde bir keder oku • 
wıacak, içlerinden bir ikisi: 

- Başınız sağ olsun! .. 
Diyeceklerdi. 

••• 
... Araba, sık bir çamlığın önünde 
durdu. Dört delikanlı indiler. }>ara -
sını vererek arabayı savdılar. Sonra 
ağaçl<! rrn altından, soluk yaprakla -
rrn süründüğü ince yoldan yukarıya 
doğru yürüdüler. 

Burada kuşlar daha coşkun, rliz
gl'tr da 'm uysaldı. Hafif bir ç.aın ko
kusu etr nfa )'1\yıhyor, ins~nrn ka -
fnsrnın fçinde cLımnrlarında ve her 
yerinde ateşli arzular yakıyordu. 

Her yıl bir ay burada hep bera 

8Hlem • 5 

her yaşadıkları gUzel günleri hatır -
ladılar: 

- Burada, insan hiç ölmez! .. 
Diye düşündüler. 
ince yol bir bahçe kapısına geldi. 
Kırk e11i adım kadar ileride iki 

katlı beyaz ve şık bir köşk göründü. 
Yeşil pancurlarr, sarmaşıklı pencere
leri, balkonları ve ufka açılan birer 
kanadı andıran taraça pencerelerUe 
gönüllerl kucakladı. 

Fakat burada ses ve insan yok? 
Neden pencereler ve kapılar ka -

pa]ı? 

Onları kar§ılamak f çin ne bir bah
çıvan, nede bir hizmetçi geliyordu. 

Ömer llhan elini parmaklığın kena· 
Tından sokarak sürgüsUnil çekti. I\:a
pı açılırken yubnya asılmış olan zil 
(alındı. 

Dördü de arka arkaya, ıuz ve 
ya,·atJ, bir mabede girer gibi, bahçe -
nin güzel çiçek tarhları arasından yü
rüdüler. 

Köşk kapısının önünde durdular. 

Samsunda 
Okullara görüJmedik 

akın var 
Samıun, (Özel) aylarımız • 

dan) - Şehrimizde, bu yıl, okul· 
ların hemen hepsine büyük bir ta
lebe akuıı vardır. Otuz kız mezun 
veren orta okula 170 talebe yazıl
mı§tır. Adayların yarısı kız, yarı· 

sı erkektir. 
Liseye 220 talebe bat vurmu!· 

tur. Bunların içinden 40 kadarı 
orta okulu bitiren kızlar olup i -
kinci devreye giımitlerdh. 

Tecim okulu on mezun verdi
ği halde albnıf talebe almııtır. 

Halbuki bu yıla kadar, on beı) 
yirmiden fazla müracaat eden ol
mamıftı. On gün içinde yekunu 
450 yi bulan bu yeni talebeyi yer
leştirmek için bu okulların üçü -
nün de bugünkü durumları yet it -
mediğinden kurağlarda bazı yeni 

değiımeler ve geniılemeler yapıl
maktadır. 

llbaymıız Fuat Tubal, okUI 
duruınlariyle pek yakından ilgi • 
lenmekte, hiçbir çocuğun açıkta 
kalmaması için bütün ıayretiyle 
çalıtmaktad ır. 

Manisadaki toplantı 
Bağcıların murahhasları dileklerini 

saylavJarımıza anlattılar 

Manisa, (Özel aylarımız -
dan) - lzmir ve Manisa.da bu • 
lunan ıaylavlarla Maniıa mınta -
kası bağcı murahhasları, burada 
parti batkanı Avni Doğanın bat
kanlığında 300 kiıilik bir toplan-

1 tı yaparak, üzümcül~ğümüzün I 
vaziyetini ve ~zümün, bağın, bai· ı 
cının kurtarılması ve geliıtiril -, 
mesi için ıerekli olan tedbirleri 
konuttular. 

Neticede Avni Doğan, bütün 
fikir ve dilekleri hülba etti.' Bu 

hüllıa, hazır bulunanlar tarafın

dan kabul edildi. Gerek Bay Av
ni Doğanın, gerekıe ilgiH makam
ların bu it üzerinde göısterdikleri 1 
hassaaiyete kartı teıekkür olun -' 
du. 

Toplantıda bulunanların ço -, 
ğu, baicmın muhakkak teıkilit • 
landırılmaaı üzerinde önemle. 
durmuılardır. 1 

Tesbit edilen dilekler ,unl• 
dır: 

1 - Baicı ile iı gören büt" 
bankaların - Ziraat Bankasınd 
olduğu gibi - vadesi gelen bo 
lar için bagcıdan üzüm depo et 
mek suretiyle vadeyi uzatmala 

2 - Üzüm ihracına kartı! 
tutulmak tartiyle ithalat takyidt 
tının biraz kesilmesi. 

3 - Bağ itlerinde kullanıl 
ilit ve edevat ile kükürt, gözt 
potaı gibi maddelerin gümrük 
simıiz olarak ithali. 

4 - Bir Bağcılar kurumu 'I 
cuda getirilmeıi. 

5 - Bağ kıymetleri eıki ~ab 
rirde yüksek tutulduğundan t.lr 
ririn ya yen.iden ya.pılmaıı ve'!' 
bu değerlerin indirilmesi. 

Bay Avni Doian ve diğer ıa1 
lavlar, bu it üzerinde daracakl•' 
rını ve dilekleri yükıek makaıPI 
ra anlatacaldannı ıöylemiılerdi 

Bundan Batka KültHr Bakan- 7 J 
lığı zat itleri dir~ktöril ~e?el iı - osgaua 
pektörlerden Raıı.ım !ehrımıze gel-

köy korucuları 
miıtir. Bay iıpektörün baıkanlı -
tında kültUr ve ckul direktörleri 

toplanarak durum üzerinde ko -
nutmutlardır. Verilen kararlar a
rasında orta okuldan liseye 40 er
kek talebenin nakli ve hiçbir ço -
cuğun açıkta kalmaması var n . 

Bu yıl, ilk okulların da kalaba
lık olacağı sanılmaktadır. Kayıt 
itleri başlıyalı iki gün olduğu hal
de ıimdiden kadrosu dolan okul -
lar vardır. 

Bay Raıim, Samsundaki ince· 
lemelerini bitirdikten ıonra. Ka· 
r~deniz ve doğu illerine sidecek-
tir. 

F. ,D. 
•- ı ı ı anı a&lllml 

kaç ıün içinde bütün gayretli te
davilere rağmen öldü. Sündbad, 
Şahinin ölümünden ıon derecede 
mütee11ir olmuıtu. Fakat ıon Pİf
manolık fayda vermem itti. 

Zile basmak gerekti. 
Fakat hepsi de biribirlerinin yüz

lerine bakıyorlardı. 
Hepsini de yeniden bilyük bir me -

rak sarmıştı. 
Gördükleri halin, bu sesmzliğtn ne 

demek olduğunu sanki biribirlerinden 
soruyorlardı . 

- Bizi başka yere çağırmış olma
sınlar? ... 

- Kabil defll .. Telgraflarda böyle 
bir ~ey yok. Sende ,·ar mı Vedat? .. 

Vedat elini cebine soktu. if{atıdı 
çıkardı. Onu 'ıaktiJe dikkatle okudu • 
ğ'u halde gene şüpheden kendisini 
kurtaramamıştı. 

Telgrafa baktı: 
- Olmadığını biliyorum. Fakat ge

ne göreyim, dedim, işte? .. 
Omer Ilman tahsilini Berlinde 

yaptığı 1 in almanca biliyordıı. Okudu. 
- Bizimkiler gibi .. Ne eksik ne de 

faıla .. 
Dedi. 

- Kapıyı çalalım .. 
• Bunu Ali llhan söylemle:, beyaz e· 
lektrik düğm~.sine basmıştı. 

tçeriden, salonun ve odal:ırın 1!11 -

mltfmdan kemk bir til !esi geldi. Fa· 
bt i~te o bdar •• 

Yeniden biribirlerinin yüzlerine 
baktılRr. SonrA kapıyı n pencereleri 
gözden geçirdiler. 

Birisi bahçeyi çepeçevre dolaştı. 

k ----......~------__./ T osyada ilçe korucu teı ilatı ta 
Akşehir hamamı mamlannııt ve çok faydası görül 

müttür. Kazadaki köy korucula· 
rı bir geç.id resmi yapmıılar, ali· 
ka ve takdirle kartılanmıılardır. 

Korucular, geçit reaminden ıon
ra askerlik dairesine gelıniılerdir. 
Yukarıdaki resim aıkerlik daireaİ· 

nin bahçesinde jandarma ile bir -

likte çıkartılmıttır. 

Hiç kimseye rastlamadığını ve köş -
kün boşalmış göründüğünü söyledi. 

- Bir f elfıket olmasın!-
- Ne olabilir? 
- Mesel!... 
- Mesela .. Ne?.: 
- Bir cinayet. .. 

Genç felsefe hocası zile bir daha 
''e uzun uzun bastı. 

Beklediler • 
Cevap gelmedi. 
Bir daha .. bir d~ha .. bir daha bas-

tılar. 

Gene se! yok .. 
- ~e yapalım? .• 
- Kapıyı kırmak gerek •• 
- Ya bir şey nrı.a .. Polise haber 

vermek istemez mi? .. 
- Kim karışabilir? Kendi evimiz .. 

Hem bu dakikada içeri girilirse belki 
bir f enalrğm önüne ge~mek de akla 
gelmez mi? .. 

Ali llha.n yeniden bahçeyi dolaf
mab çıkmı§tı. 

Ferit İlhanla karısı bir yıl önceye 
kadar füıt katta yatıyorlardı. Fakat 
ne ııamandanberi, aşağıda, köfkün de· 
nize bakan en geni~ ve güzel odası
na geçrni~lerdi. 

A 1i llhan g'rl döndüfU nkit htp
~inl düşlinür buldu. 

Halbuki durulacak zam.'\n ddildi. 
Yatak odnsmın penceresine gıçra

dı. Pancur1arclan biri.sini çekti. Ko -

Alqehir, (Özel) - Aktehirdl 

me,hur olan Gavur hamamı, bel' 

diyece ıatm alınarak tamir ettİ' 
rilmitti. Bu hamama tehir harıı': 

. mı adı verilmiı, bi~tün eksikl'JI 
tamamlanmııtır. Şehir hamamı b" 
lediyece aeneliii 1500 liraya 1'İ' 
raya verilmiştir. 

laylıkla açtı. inmek ki içeriden siif' 
gülenmiş delildi. 

O halde inaan vard •. 
Fakat ne oldular?. r 

Ali llhan ellerile kendini çekti• c' 
yaklannın ucunda yükseldi '-e pcıJ
nden içeriye baktı. &basile ann _,, 
nin, büyük ~viz karyolada yanY 
yattıklarını ıördü. 

Buza~ana. kadar ~yumak? .•. _. I 
Buna ımkan vermıyordu. lkı .. ı , 

her zaman erkenden kalkmayı adet 
dinmişlerdl. 

Her halde mühim bir şey ,·ard•• 
Ömer llhan daha çok duramadı' 

- Camı kır da içeri gir, Ali .. H•1 
bize kapıyı açarsın. 

Vedat ilave etti: 
- Dirseğinle vur .. Elin kesilıne9'r • ,·t 

Sonra Hasanla beraber omuz /.' 
diler. Ali kolaylıkla yukarı çrkt~, 
yaklannı pencerenin kenarına <I 
Efilerek direetile cama dokundU· 
dukça büyük bir şangırtı duyutd• 

Titrek bir setııle haber verdi: 
- Uyanmadılar .. Yatıyorlar .. 
Bunun manası: 

- Feliket nr .. 
Demekti. 

Ömer İlhan: 

- Çabuk .. 
Diye emretti. 

\ (Arkaıı ,,otl 
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har~STANaUL - 18,30 dana muııtklst. ıs,so 
Oe:ı ıııumw. 20 kontcram, Ordu &aylan 
ı::ı nı Sım Tarcaıı. 20,30 radyo caz ve tan
"'beOrkeatraıan, Gavln '.kf rdc~ler. 21,85 aon 
2ı 0_~ıer, borsalar, 21,60 IUzım, k eman ıolo. 

' '1 Pllk ne;ırlyatı. 
• VtY>.NA - 17,10 VJ,yana musikisi. .ıs , 

'll 8,25 gramofon, ..lD.10 pn'ıı.Ut,Arı 
!. 19,35 'konU§mııfıir. h aberle!"., h:ıva 

1
• • '. dağcılık. 20.85 sücl mRrJlar . 21,25 
. O.'lar. 21,35 sentonlk k onacr. 23,05 ha -

?ı _r. 23,15 eğlenceli konser. 24 konuşma, 
l , koruıerın devamı 24,50 cıazband takımı. 
~ n:...'RLlN - 17.05 piye., 18,05 Frankfurt· 
:,, · 10,05 mwılkl ve §llll. 20,05 konU§llla. 
~ ınustkt. 20,45 günQn aktalerl. 21,05 ha 
()~ r, 21,20 Ulusal yaym. 21,50 muslkt 23, 

hatıcrıer. 23,20 spor. 23,35 Kolonyadan 
lı . 

19,o~UOAPEŞTE - ıs,s:ı viyolonsel kon seri. 
20.ııo rnngo. 20,10 l lJVfçre halk §arkıları. 
lerı ıonteran.s. 21,35 konser: .Llsztln eser· 
tı. ·2: 2.15 hııberler. 22,85 Çingene orkestra· 
lıtbeı-'lt; konu§ma. 24,05 musiki. 1,10 son 
~er. 

lıtJıt Luz - 20,05 gınrkılar. 20,:?5 opera or· 
l'rı r;aı. 20,35 haberler, 20,50 film parça • t' ı.10 halk rarktları. 21,20 salon orke.s-
22,'lı 21,85 eğlenceli yayın,, 22,05 konser . 
lcor0 ~purt. 22,60 operet parçalan. 23,20 
orlteg 0nııen. 28,50 cazbant. 24,05 .Arjaııtın 
t~~~· 24,60 opera parçalan. 1,05 radyo 

1• l ,25 sQel mB§lar. 
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lstanbul Ziraat Bankasından: Siliwiliapıaı haricinde Valdesultan 
çilftiliğinde 9125 metre maa müş-
temlllt çiftlik binaıı. Meninde, Merıin - Tanuı yolu üzerinde Nuaretiy.e malial• 
Silivrlkapı liaricinde Nalbant tinde kain pamuk ve Nebati yağlar sanayii Türk Ancnim Şirketinin 
çukurları nam mahalde 119590 malı. 
metre bir kıt'a tarlanın tamamı. Yai ve Cigit fabrikalan ve mÜ§temili.t ve içinde buhınan alat 
Silivrikapı haricinde Zeytinburnu ve edevat motör veaaireıiyle birlikte (müfredatı ıaıtnamede ya'Zılt· 
civarında ve halen çimento fahri - dır). Beyoğlu altıncı Nolerliğince tasdik edilmit 30 - 11 - 931 la· 
kaıı kar§ııında 27336 metre tarla • rih ve 151f12 numaralı mukavele ile Pamuk ve Nebati YaAlar Sana· 
nın tamamı. yii Türk Anonim tirketinin bankamıza olan miktarı malfun borcunu 
Silivrikapı har\cir.de çiftlik kur - 10 - 4 - 1935 tarihinde gönderildiği kayden müıbet ihbarname Ü• 

binde uzun tarla nam mahald~ zerine de tesviye etmemi! olduğun dan i~bu borcun ihale tarihine ka· 
14435 metre miktarında tarlanın dar yüzde 9 faiz ve yüzde 3 komisyon, ıigorta ücreti, heıap maırafı, 
tamamı. nakli nukut, muamele vergisi, avukat ücreti vesair bilumum masra• 
Siliwikapıaı haricinde Küçük ba- fiyle birlikte tahsili için bu borç mukabilinde bankamıza İpotekli 
lıklı civarında N.um mezarlığı itti- yukarda hudut, cins vesair evsafı yazılı Menin Tapu Müdürlüğünün 
ıalindeı 75556 metre tarlanın ta· 23 _ 1 ı - 929 tarih ve 54, 980428 ııumaralı topu senediyle tirketin 
mamı. tasarrufu altında bulunan ve (2280) numaralı kanuna tevfikan üç 
Siliwikapı haricinde harman tar - yeminli ehlivukuf tarafından cem'an (158,822) lira kıymet takdir 
la nam mahalde 32275 metre mik· edilen mezkur fabrika (1697) numaralı Ziraat Bankaıı kanunu hü ... 
tarında tarlanın tamamı. kümleri dairesinde 10 - 8 -· 1935 tarihinden itibaıen bir buçuk ay 
Siliwikapı haricinde Çırpıcı çayı • müddetle açık arttırmaya ç.ıkarılmııbr. 

rı üstünde 7000 kusur metre tarla- Muvakkat ihalesi 26 _ 9 - 1935 tarihine müsadif Perşembe 
nm tamamı. günü saat (2) de btanbul Ziraat Bankasında yapılacaktır 
Silivrikapı haricinde küçük Balık· T • k ·· d 7 t " ' 2 d • . emınat a çaıı yuz e ı ır. 
lıda lspıtalya karııaında 5550 ku-
ıur mektre tarlanın tamamı. 

Silivrikapı haricinde Basmahane 
yolunda 23000 metre tarlanın ta· 
mamı. 

Şartname Galatada klin bankamız, Adana, Mersin '.Ankara 
Ziraat Bankaları kapılarına asılmııtır. ,(5265) 

Yüksek balık enstitüsü 
direktörlüğünden: 

Silimrikapı haricinde Demirhane 
karıısında 285300 küsür metre 
miktarındaki tarlanın tamamı. 

S
.
1
. 'k h · · d y 1. f d. Enstitü ihtiyacı için açık ekıiltme usuliyle 2000 kilo petrol ve 

ı ıvn apı arıcm e e ıe en ı . . _ 
d Ç.. k · kar•ıaın 600 kilo benzin alınacaktır. Muhammen bedeh (704) hradır. Muvak-

çayırın a ore çıçeıme s - • . . 
da 70.000 küsür metre tarlanın ta- kat teminat miktarı 52 lıra 80 kuruıtur. lhale 2 - 10 - 935 ta.·ıh1 
mamı. ne müsadif Çarıumba günü ıaat 15 de lıtanbul · vilayeti binasın , a 

Silivrikapı harjcinde Mercanttepe Satınalma Komisyonunda yaprlacakbr. Şartname Balta Limantnda 
karııaında 9500 küsür metre tarla- kain Enstitü ldare memurluğundan verilir. (5624 ) 
nın tamamı . 

Siliwika ı haricinde Vd~fendi•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
çeımeai kartıamda tat çıikUrlarm-
da 60400 metre tarlanın tamamı. 

40 Silivrikapı haricinde Küçük Balık
lı civarında lspitalyaya muttasıl 
17900 küsür metre tarlanın tama • 
mı. 

Türk Hava· Kurumu 
Büyük Piyangosu 

00 Siliwikapı haricinde Çörekçiye gi
den yol üzerinde 11040 metre tar
lanın tamamı. 

50 Ortaköyde Dereç,kmazı aokaim • 
da 18 - 20 No.11 evin bütünü. 

Şimdiye kadar binlerce k·şiyi 
zengin etmiştir. 

Yukarda yazılı özelgeler satı lmı-k üzere on be§ gün müddetle 
açık arttırmağa çıkarılmıştır. Üstermesi 7 - 10 - 935 Pazartesi 
giiııü saat 15 te komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde 7,5 pey 
paralariy1e Mahl\ılat kalemine gelmeleri. 

79. cu tertip 6. ci keşide 11 1.ci 7 eşrindedi• 
Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
Ayrıca: 30.000, 20.000, 15.000, 12.000, 10.000 
liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira) lık 

iki mükafat vardır •• Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Ton Cinıi Bedeli 

350 Laverekompoze kömürü 5600 Lira vesika. 

B - Bu it~ ait 9artname be dehiz olarak Evkaf Levazım idare Dördüncü Vakıf Han için alınacak J.:avereknmpoze kömürüne 

sinden verilir. ait teklif mektuplarının yukarda C. fıkrasında yazılı saatten bir sa-
C - Ekıiltme lO - lO - 935 tarihinde Per!embe günü saat at evveline kadar lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasındaki idare en· 

15 de İstanbul E,·kaf Müdüriyeti binaıında idare encümeninde iha-
cümenine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet 

lesi yapılacakttr. ' 
D _ Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. C. fıkrasında yazılı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfm mühür 
E - llk len:inat 420 liradır. mumu ile iyice kapatılmıf olması li.zmıdır. Postada olacak geçik 
F - isteklilerin ticaret odasında kayıtlı bulunduklarına dair meler kabul edilmez. (5896) 

'-----------------------------------------------------------------------~~------------------~# 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Gayri m enklll iln 
----------~-------- ____ ___ .....:, __ __::=:.. ___ ~-----------~~~- -

Borçlunun is mi 

Merkezefendl: Asım, Şa
kir, Said, Hasımıı Hnfı~ 
Yaıo,·a Kaytak oi lu Cafer 

Köy 

Merkezef endi Mevlevihane
kapısı. 

,, " ,, 
Yalova Kadı çifHfL 

" " " ,, ,, ,, 
" ,, ,. 

130 • • • • • • 

No. sı iMevkil Kıtası 

6/ 2 
6/1 

Balıklı merkezi Ç1rpıcı )'.Olu 1 

6. 
176 
177 
172 
173 
174 

Enginar tarla 
Dere civan 
CAmi Tepe 
SalAhaddin hududu 
Enginar tarla 

1 
1 
1 
1 
1 

Cinsi 

Maabaf Enginarhk bo ·tan, hane 
ve ahırın tamamı. 

Tarla 
Tarla 
Tarla 
Tarla 
Tarla. 

Metre 
Murabba 

55870. 

2158. 
11951 
10112 
18386 
Z158 

~fuhammen kıym. 

lira K. 

-...10920 

82. 6S 
29 • 50 

60. 63 
651. 19 

82.68 
YaJon lbrahtm Etem oflu ' ' •' '' 

llo Ahmet Refik. Ya lova 206/ 1450-l Kasaba civan 1 Müfrez tarla 2988 . 104. 50 

Oltına:a~nr vukubulan tebUğata rağ men ödemiyen yukarıda fsfmlerl yazılı h<ırçlulara ait gayfi fuenTrniierin ~ numaraiı kanun mucfoince yeminif ~imi enii ia:taf1nGan kiymetJ~-f tahmfn 
hlnllllen in 697 numaralı kanuna t evfikan mülkiyetleri bir buçuk ay milddet le açık nrttrrmaya konulmu§tur. Ihale Jeti 27-9-935 tarihine mUsadif cuma günü saat on beştedir. Pey akçesi mu· 
~~~~ %~~ . 

aıne bankamızın kapısına asılmıştır. Faz.la izahat almak isti>:enle'l{h zirai ikraıat senisimize mürac~t ları. 
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Türk maarif cemiyeti okulları 

Bursa Kız Lisesi: 
Yatı ve ıündüz talebesi içindir. Senelik ücret yatı 185, ıün· 

düıı 35 liradır. Kardetlere ve memur çocuklarına aynca ten-:ilit 
vardır. İngilizce li~a bilhaua önem verilir. 

Anka7a ilk ve orta okulları 
Kız ve erkek aündü'& talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı· 

ıım 60, orta kııım 70 liradır.Ortanın bütün ımıfları vardır. Or. 
tanın tekmil amıflarmda ve ilk üçüncü 11nıftan itibaren İngiliz· 
ce dersleri verilir. 

Eskişehir ilk yatı okulu: 
Kız ve erkek talebeıi içindir. Senelik ücret yatı 150, ıündüz 

10 liradır. Kardeılert\ ve memur çocuklarına yatı ücretlerinde 
ayrıca tenzilat vardır. Oçüncü 11nıftan itibaren Almanca dera
leri verilir. 

Yukardaki okulların kayıt itlerine 15 Ajuıtoıta bqJanacak 
tır. Her türlü izahat ~çin okul direktörlüklerine veyahut Auka
rada Türk Maarif Cemiyeti Genel merkezine bat vurulma" J&. 
zımdır. (1721) ( 4004) 

m lstllllAI Lisesi 
Direktörlüğünden : 

1 - ilk Orta ve U.e kııımlarına yatı ve ıündüz, kız ve erkek ta" be kaydına devam olunmakta 
2 - Kayıt için her ıün saat 10 dan 17 ye kadar ıelinebilir. 
3 - latiyenlere, kayıt p.rtlarmı bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak ıönderilir. 

Gündüz 
ve yatı 

Şehzadebatı Poliı karakolu kartısında. Tf!lefon: 22534 ı:ımıa====a 

Eski Feyzlatı 

BOGAZiÇi . LiSELERi 
Boğaziçinde, Arnavut.köyünde, Çifte Saraylarda 

Kız ve 
er kel< 

Kız ve erkek için ayn bölüklerde kurul muş, teşkilatı tam ulusal bir müessesedir. Kayıt için hergiin mektep yöll 

timine başvurulabilir. lstiyenlere tarif name gönderilir. 
Tole'fon : 36.210 

Denizyoll~rı 011111 &11imll1rı ıe liııııırı ııııtıe llııı i~ıreıı ilini 
i Ş L E · T N E S i Muhammen bedeli 18829,80 lira olan 627,660 metre mi 

Acenteleri: Karakö1 - Köprllbqı çam dilme ve tahta 8 birinciteırin 1935 ıalı günü ıaat 15,30 da 
TeL •2.162 • Sirkeci MUhUrdar zade palı ~arf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

---------------------------•--""~~=m~--~11 &~~rm·~~~~n1412, ,~lk~k~~t~k~ 
Usküdar mıntakası tahsil 

müdürlüğünden: 
Madde 1 - Oıküdaı: Mıntakaıı tahsil Müdürlüiü dairf!ıile bail. 

olan ~ıil tubesi için 25500 İ(İlo Rumeli mete odunu ve 22 ton kok 
kömürü açık ekıiltme ıun.tile alma cakdtr. 

'l. - Eksiltme 21 ıüıı müddet le 2/ 10/ 935 çartamha gü»Ü saat 15 
de Kadıköy Bahariye caddesi 98 sayıl tahıil müdürlüiü binumda i 
hale yapılacakdır. 

3 - Odun için teminatı muvakkate 22 lira 95 kurut kömüriçin 29 
lira 70 kurut talih olanlann ıfür.ü geçen daireye müracaatlar•. (5609) 

Benzin, yağ ve gres eksiltmesi 

,·\nkara otobüs· ~leri direktörlüğünden 
• • i(;p'°;J~ iirf u.aulile ~0/9 1935 tarihinde eksiltmeye konuiınut olaı 

benzin, yağ ve greı tartn-.mesmde bazı ıleiitiklikler yapdnn~ olduğu•· 
dan l<eyfiyet yeniden ilin olunur. 

1 - Teahhüt edile:ek teyler ayrı 3yrı ekıiltmeye konulmuıdu ... 
Şöyleki: 

Benzin Yai Gres 
250 den 350 2~ den 35 10 dan 20 
tona kadar tona kadar tona kadar. 

tahmin bedelleri: 
Benzinin ı2·1 750 lira 
Yatın 10,SOO " 
Gresin 5,000 " 
2 - Benzin tartnameıi 639 ku ?Uf&, Yai ve ıreı J&rtnameleri be 

delıi:z Ankara Otobüı ldr.resincien ahnabiliı 
3 - Eksiltme kapalt xarf ·'1ıuJ.ı ile yapdacakdır. 
4 - ilk teminat: 
Benzin için 7637,(ı liradır. 

Yat " 78 ' .5 " 
Gres " 375 " 
5 - Teklif mektublaıı 30/ Ey ul/935 Pazarteıi ıaat 14 te kadar 

~ra urayı otobüı idııruine verilmesi lizımdır. 2609 "5618" 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan : 

, Şitli Çocuk Hastaneıi için 4 kalem levazımı tıbbiye ,,fbaptakı 
prtnA1De1İ veçhile açık ekıiltmeye konmuıtur. 

Eksiltme 9 - Birindtetrin - 935 Çarıamba ıünü ıaa' 14,30 da 
Caialoğlunda Sıhhat mi!C.:ürlüğü b inaıındaki komiıyonda ) apdacak. 
tır. 

Tahmini fiyatı 2047 !ira 50 ı,uruttur. 
Muvakkat garanti: 153 lira 65 kuruttur. 
Şartnameler parası'! olarak hu taneden alınabilir. 
lıteklilerin cari ıeceye ait Ticaret odaıı vesikuiyle 2490 \ayılı 

bnunda yazılı belıe ve bu i~ ye ter muvakkat ıaranti m,kbuz ve -
,... Banka mektuplariyle belli aaat te Komiıyona müracaatları. 

(5772) 

Sultanahmet 3 üncü ıulh mahke • 
mainden: 

müddetle teblifl ve mahkemenin 22-
10-935 sah gilnti saat 10,50 e talikine 
karar verilmlt oldufundan miiddeia -
leyhin tayin kılman günde mahkeme· 
ye gelmediği veya bir, veldl.ginder • 
mriiği surette haklmıcla gıyaben mah 
keme yapılacağı, mahkeme dlnnha ·• 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA Vapuru 25 Ey 

lül ÇARŞAMBA ıünü saat 1 
da AYVALICA kadar. (5859) 

Trabzon Yola 
ANKARA vapuru 26 eyliil 

PERŞEMBE sünü saat 20 de 
Hopaya kadar. "5879'' 

tayin ettiii veıikaları, kanunun 4 üncü maddeıi mucibince 
girmeye kanunt manileri bulunm.s dığına dair beyanname ve te 
lerini ayni gün saat 14,30 a icada:· komiıyon reiıliğine vermeleri 
zımdır. 

Şartnameler paraıız olarak 
ve Haydarpqada Tesellüm ve 
tadır . 

Ankarada malzeme dairesin 
ıevk müdürlüiünden dafıtı 

(581 

Muhammen bedeli 23.100 lira ol"° cebire, ıelet ve ı-ami 
takozu 6 lkincitetrin 19l5 Q&l'f&lll ba lünü .aat 15,30 da bpab 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 27 eylill 

CUMA ıünü saat 11 de Mer· 
ıine kadar. "5879" 

- uıulü ile Ankarada ldar~ binasın da satın alınacaktır. Bu ite si 
iıtiyenlerin 1732,50 liralık muvak kat teminat ile kanunun tayin 
ji vesikalan, kanunun 4 üncü mad desi muc.ibince ite girmefe k 
manUeri bulunmadıfma dair beyan name ve tekliflerini ayni sün 
14,30 a kadar Komiıyon Reialiiin" vermeleri lizımdır. 

~---n-JD.ıu 
val, kanaviçe parçalan ve 7erli 
balı hurdaları 1/tepinievvel 
935 rünü saat on betde pazar· 
bkla satılacakdır. 

Jateli:lilerin, l&hf teraitini öğ
renmek üzere ıber gün ve pazar· 
hia ıirmek için de yukarıda ya. 
zıh sün ve saatte idaremiz le -
vazmı tefliiine müracaatlan. 
"5745" 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada Malzeme Daireaind 
... d•rp•ı•da Teellflm ft Sevt: ~1üdürlüjjıgbyatim~LJd~a~a~~~ 

Muhammen bedeli 19250 lira olan 425 ton ilam daküm 
23 Birincitetrin 1935 Çarpmba ıünü aaat 15,30 da Ankarada 1 
re binasında kapalı zarf usulü ile aabn alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1443, 75 liralık muvakkat 
ile kanunun tayin ettiği ve•ikaları, kanunun 4 üncü maddeei 
hince ite girmeie kanuni minileri bulunmadrima dair be·-11nu1111 

ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komiıyon reialiiine 
mel eri lazımdır. 

••••••••••••.. Şartnameler paraıız olarak Ankarada Melzeme 
Beflktaı birinci ıulh h.ultuk hd - ve Haydarpqada T es~Uüm ve 

kimliğinden: tadır. 
Osktidarda Doğancılarda oturmak· . . • ,. . • • 

ta iken halen fkametglhı meçhul Fu- ika ekaıltmesı fe.be"'. len ve muhammen liedeb 18000 lıra 
ata Befiktafta Nlpntapnda Ahmet 200000 adet tel,raf mak~neıi bandı 21-10-1935 Pazartesi aünü 
efendi sokafında 1 No. lu evde otu - 15,30 da kapalı zarf usulu ile Ankii rada ldare binaımda sahn ~ 
ran Raba tarafmdan Tophanede A - cakdır Bu ite ıirmek iı~eyenlerin 1200 Jiralık muvakkat tenıinat 
yazpaşa mahallesinde Camfi~rif so - meleri ve kanunun tayin ettiii vesikalar ve ite girmeie manii 
ı.ağında eski 18 yeni 16-18 No. lu e- bulunmaC:ıfına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün ıu.t 1•. 
vin izaleyi şüyu hakkında açmış 01 • kadc Komiıyon reialiğir:~ vermeleri lazımdır. Bu ite aid tartn 
duğu davanın muhakemesi esnasında H d d T 11•. S k ··d·· l"" ~; d A k ada ay arpaf& a ese um ve ev mu ur u5 ... n e ve n ar 
ilanen yapılan tebliğata rağmen d . . d ak ~ .. lmaktad "5 
mahkemeye gelmediğinlzden veya mu me aıreıın e parasız olar cagılı ır. 

saddak bir vekil röndermediğinizden Muhammen bedeH 44g73 lira olan lokomotif, tender ve ~ 
müpin keşfi yapıldığından ve dan- banda.jlan 5 lkincitetrin 935 Salı ıünü saat 15,30 da kapalı zarf 
mn hüküm safhasına geldiğinden ba-
hisle muameleli gıyap kararının ill- liyle Ankarada idare binaımda ıatın alınacaktır. 
nen tebliğine karar verilmiş ve mu • Bu ite ~rmek iıtiyenlerin 3373 liralık muvakkat t-emiıı•! 
hakemesi de 14-10-93:> tarihine mü- kanunun tayin ettiii veaikalan, kanunun 4 üncü maddesi muci 
sadif pazartesi günü saat 10 a talik ite ıirmeğe kanuni man;\eri bulun madıiına dair beynname ve . 
kılınmış olduğundan tarihi ilandan lerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komiıyon reiıliğine ve:melef1 
itibaren beş gün zarfında itiraz ede- zımdır. 
rek mahkemeye gelmediğiniz veya mu b Bu ite ait tartnameler 220 k urut muka ilinde Ankara ve 
saddak bir vekil göndermediğiniz tak darpaaa veznelerinde satılmaktadır. (55 
dlrde gıyabımzda karar verilecefi teb· r-

lif makamına kaim olmak üzere i · 
lan olunur. (V. No. 9243) 

ZAYl 
Şile kazarı karabeyli köyü muh -

tarhğına ait resmi mühiirü zafi et • 
tim. Keyfiyet kaza merkezine de bildi· 
rildlği ve yenisi yaptınlacafı cihetle 
eskisinin hükmü olmadığı ilAn olu • 
nur. (V. No. 92'7) 

Kög mıUıtan Aldettln 

ilk ekıiltmeıi f edu~dilen ve muhammen bedeli 8856 lir• 
miktarları qağıda yazılı olan yatak etyuı 7 - 10 - 935 P 
günü saat 15,30 da kapal.: zarf uıulü ile Ankarada idare bi11 
ıatın almacaktır. Bu ite girmek iatiyenlerin 864,20 liralık mu 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiii veaikalar ve ite ı · . 
manii kanuni bulunmad1itna dair beyaı1name ve teklifler!e a1"1 

ıaat 14,30 a kadar komİ:!"Oiı reiıH ğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait tartnamc-ler Haydıd·patada Tesellüm ve Se•k rtf 
lüğünde ,.e Ankarada Malzeme daireıinde parasız olarak 
maktadu. 

Talip tarafından lstanbulda An -
bra caddesinde Talip matbaası fev
kinde makim Hakkı aleyhine açılan a
:laeak ve tazminat daY88Illdan dolayı 
lehHii serekli davetiyenin, miiddei -
ale,Mıı tlwnetgihı meçhul bulunma
sı huebiyle H. H. M. leri kanunun 141 
W ...ı4eaine tevfikan on bet ıtln 

nesine tal~ olunan davetiyenin teb • 1
-------------

200 tane pamuk tilte; 30 t.&114! aenar karyola tilteıi; • 600 
yatak ve yorgan çartaf ı; 200 tane küçük, l 000 tane büyiil: 
yüzü; 50 tane küçük, 3()0 tane büyük baı :taıtıiı, 200 tan~ ci 

.(5 
Ufi makamına kaim olmak tlzere illn 
olanar • . (P.) · 

IMllll: ASlll US - VAKiT •tlııtul 
• ...,.. ......,., llelllr &imle& •i .... 


