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- Habeşler, Ual- Ualı geri aldılar 

2 - anakkale va uru tehlike atlattı 
GorahaideHabeşlerin e indeı1 Göçmen işleri 

Habeşlerin hem şimalde, ham ce 
kazanmaya başladıkları anlaşılı 

upta 
r 

Armatörlerle anlaşılamadı. Taşıma işi 
Deniz yolları idaresine verildi 

Frank gene 
tehlikede 

Ras Segum öldü ilmü. 
lt'raasa devlet bankasının bu yıl 

::-danberi kaybettiği altınm 170 

Eski Habeş im.parator* ölmüş! 

\;; 1- lsterlin değerinde olduğu ha
> •triliyor. Bu büyük p:ırac!an 36 mil 
.:-terJin değerinde olatıının son llç 
..... ~ zarfında kaybedildI;i anlaşıl • 
~dır. Altın zayi etmü akınına 
d;"' relmek için faizler evvela yüs · 
.. laete çıkanlmış. f üat bu tedbb· 
~ etmediii için dün bu faiıe 
~ bir daha ilin edilmipe de Mı· 

.. tesir etaled" • 

~ R. Dolrul 
(Soau Sa. 2 Si. $) 

Oldiilıl#i 6ilılirilenler: Y ..-,,. 1 
alri imparator u,_.,,, Gflllul•ı 

RuSenian 
{Y azıaı 1 inci Mlfll/ada) 

~ AMAT- KAYNANA! 
t kaynana_ 
damadını 

'llha He ba· 
t•ndan yara

Çanliiim·m& kale 
Karaya oturmak 
tehlikesi geçirdi 

Dün •ece Çw/ıWe naılaa· 
hirinüıl• blplllı .u.A: 

• (Qul) ..... 

Dün •ece laemen Deniz yol· 
fan Ularaintl• aortlalı. Nöhet
P nillclik: 

- •• Vapur karara otunaat 
1 ..... r Yal --L! • u_ ı.ı.-•cır. mz maaıwı Ull" 

ariza seçirmiftir. Bu anza ai· 
derildili için yapar yolmıa de
vam etmektedir. Y arm sabah li
manımıza plecektir,, dedi. 

Muhabirimisin telpafı bizi 
ne kadar endif8lendirdiyse De· 
nis yolları idarealnin vapurun 
yoluna deftlll ettiiine dair ver 
eliti haber o kadar memnun et
ti. "Çanakkale,, yoleulanmı 
ıeçmiı olamı diyoruz. 

Çanakkale vapUTU aafi toııi· 
litoau 499 dur. 860 ton rik ala• 
bilir. 1895 yılında lnıilterede 
yapılmıfbr. Eıki adı "Liurt,, 
dır. Hızı 10 - 11 mildir. 

Başbakan dUn Ankaradan 
lzmite hareket. etti 

Fabrikalarımızın temel atma törenlerindlİ 
bulunacak, lstanbrıla . gelerilk . 

cam fabrikamızı ~ 

Yılda nekadar kağıt~? 
1 Batbakan lımet lnönü bu ak-l . · 

f&JD yedi kırk bette kalkan ekP e· ltal· . 
prese bağlı bir vaıonla Ankara- ır van 
dan hareket etti. lnpab tamamen .J '. · 

ladı. 

a;,. genç de 
ltız ka,.deıi-

11; vurdu 
...... dairi reaim-

bitmit ve açılma arifetinde bu- H t k · ı .. : · 
, .... ._ ____________ ...... ! lunan lzmit kağıt fabrikumı ıe- arp en orsup 

Tu•• rkt• ve zecek, oradan deniz tarikiyle Mü- ) • k ~ 
t7 danyaya ıeçerek Müdan~ zmıre 8~ 

b Sunaya aidecektir. 28 Pertm1be 
Baştan Beta sabahı Bunada Merinoı fabrika- • • " . . 

Y aınm temelini atacak ve ayni sün- Denız ~ lltJliafltir 
da"-işmişlir de deniz _tarikiyle ~ite~ IN}k if1rlmnt:e«'i..,... ·._a 1 

~ rek Gemlik sun'I ıpek fahriJrup ,.- ~ ~"'' 
Bir Fransız ekonomi mütehassısmın nm temelini atacak ve oradan ı. i9in. k1zçıun. "9or 

yurdumur.a dait bir J8Z18I tanbula dönecektir. · 
,(B.,inci Mydtıınmla) (Sonu Sa. 6 Sü. S) 

!'._~ta ile ya· 'ı>.. 
lıı..~ damadı 
---..nede muharririmise hidiıeyi anlatırken ıörüYonumız. Yazın 

~Ü •yıfaamclacbr. 

~iı.FIMıta - Dl,yqrhllr letnir JOlıammın ,,,,,,., törenimlen inti6olar: Törenle &aranan •aetedlerinaü Bayıntlulılı Baltanı Bq Ali Ç41finh1tı ae 
menJiler- Diyarhliir yolunda Gölciilıten •~iten. (Bu ftireae dtlİr 'i,., raimlerimis S inci soyJ,,.,,..m•ır.) 



Petrola ambargo ve devletler 

Son dakika: 

ltalyanlardan zırhlı araba alınmanıı 
h berlerf 

Berlin, 26, (A.A.) - ltalya bü nup cepheıinden gelen ah . f't' 
yük elçiliği atağıdaki beyan.name göre, geçenlerde Fafan ne Jt11,o 
yi neşretmektedir: kında, Ana.lehde bozguD': ktt • 

Bir Amerika gazetesi: lngilizler ltalyaya petrol sattıkları 
halde bizim ihracatımızı kesmemiz deliliktir, diyor 

Muhtelif menbalardan çıkarak, İtalyanlar timdi geri ~ekıln1~. 
Habeşlerin muvaffakiyetlerin • dir Fafan nehri bo~"Un.:a ve ~1 
den, 24 İtalyan zırhlı arabası al hai ıimalinde bulunan ~ta!!:ti"' 
dddarından, Mustahili istirdat et- lan da bu ıeri çekilme ha bit 
tiklerinden, lta)yanların, 4700 ölü iştirak etm~ktedir. ltalyanı:r ile 
verdiklerinden ve timal cephesin· çok otomobil, kamyon ara ;'., • 

18 ler meclisinin toplantısının 
geri kalması isteği ve petrole am 
bargo konması, ıbugünün en önem
li hadiseleri sayılmaktadır. Her i
ki konuda kat'i bir sonuç elde edi. 
lememiş olması bilhassa Amerika· 
nm itirazları ile :kartılanmaktadır. 
Bu hususta aldığımız ajans haber
lerini sırasile veriyoruz. 

.A!MERJKADA UY ANAN 
ENDİŞELER 

Va§ngton, 26, A.A.) - Kon -
gre çevenleri, 18 ler komitesi top -
lantrımm geriye bırakılmasını, u· 
mumiyetle, gayri müsait bir şekil· 
de karşılamışlardır. 

Petrol, ihracatını durdurmak ü
zere, Va§İngton tarafmdan yapı • 
lan tazyike Cenevrenin arka olma. 
'dığını gönnekle inkisara uğramış· 
]ardır. Milletler Cemiyeti tarafın· 
Öan petrol üzerine amhargo tatbi
kinden evvel mühletin uzaltrlma· 
aı, diğer milletlerin, Amerikan po
litika'lmr önliyerek, kendi sah§ . 
ları suretinde tefsir edilmektedir. 
Çünkü Amerika bük\ımeti, Cenev 
re tarafından sarf edilen gayretle • 

rin tamamen dı§ında kalmakla be 
raber bu gayretleri akim bıraka -
cak hiç bir harekette bulunma -
maktadır. 

Petrola ambargo tatbikinde 
yeni bir mühlet kabul edildiği 

· takdirde, bu muhletin, ambargo· 
yu İptidai maddelere de te,mil et• 
mek üzere Cumur başkanına sala
hiyet verecek yeni bitaraflık ka · 
nununun kabulünü daha ziyade 
müşkülleştireceği kaydedilmekte• 
dir. 

Nevyork, 26 (A.A.) - On se
kizler komitesinin toplantısını ge· 
riye bırakılmasından bahseden 
"Nevyork Herald Tribün,, gazete
si şunları yazmaktadır: 

"Petrol ambargosu hakkında 
karar vermek üzere, yapılacak o
lan toplantının geriye bırakılma• 
sı, Amerikayı ekonomik bir harbe 
sürüklemek için acele edenlere, 
bu hususta epeyce dütünmek için 
zaman bırakmaktadır.,, 

Nevyork Times gazetesi de di
yor ki: 

"İngiliz kumpanyalarının bir 

taraftan ltalyaya petrol sattıkl~rı de malzeme kaybettirklerinden, ve ıili.h ve mühimmat bıralaıılf 
bir zamanda, bizim petrol ihra• mukabil hü.cumla Goraheinin is • drr. 
catımızı tahdit etmekliğimiz bü - tirdadından bahseden bütün ha • 1talyanlarm Gorahai m~hi~ 
yük bir deliliktir.,, berler tamamen asılsızdır. ımda bırakmıt oldukları JllU • 

Pariı, 26 (A.A.) - Humanite 1 /talqanlar ~e,.i çekiliyor buğday ve erzak stokbrı tf,.het 
(Komünist) gazetesinden: . 

"Fransa hükumetinin yen\ te- Adısabaha, 26, (A.A.) - Ce · lerin eline geç.miştir. _.....-" 
hir talebi, Londraca haklı olarak -------------------

zecri tedbirlerin tatbikini ihlali- Atı· nada ı·ç durum 
çin yapılmıı bir teşebbüs addedil-
mektedir. Bay Lavalin hattı hare-
ketini doğru bulanlar kollektif 
emniyete dütman olanlar ve Hit· K ra 1 
lerin geniıleme siyasasına taraf

görüşmelerine devam ediyor 
Yunanistan krallığında ingilterenin tes·ri mi vaı? tar bulunanlardır. 

ROMANYA VE SOVYETLER 
PETROLA AMBARGOYU 

KABUL ETil 
Cenevre, 26 (A.A.) - Roman• 

ya ve Sovyetler, ltalyaya yapıla
cak ihracat üzerine mevzuubahis 
ambargoyu 18 ler komitesinin teı• 
bit edeceği tarihten itibaren pet
rol, kömür, demir ve çeliğe de tep 
mil etmek hususundaki teklifi ka · 
bul ettiklerini, Milletler cemiye• 
ti genel sekreteri Bay Avenol' c. 
bildirmişlerdir. 

Atina, 26 (Özel) - Yunaniı - tarafından davet edılirse, ~~::. 
tan baıbakanı General Kondili • af ilan edilmedik~e gitmiy~ 1,. 
sin, krala istifanamesi ile beraber Atina, 26 (Kurun) - ~dıt 
verdiği muhtırada silahlı kuvvet • yeni kabinenin teşkiline eakı e, 
lerin yardımına mazhar olduğun· işleri bakanı Bny Maksimo~u ;., • 
dan hükumetin kendisi tarafından mur edeceği söylenmektedır. ırı" 
kurulmasını istediği, yalanlanmak nunla beraber, kral, tematl. ,81 
tadır. sonuna erdirmediği için §İ~~1 d,-

Bir ıayiaya göre, Kondilis Kra· lenen her söze riv:\yet kabıhn 
la, hükumetin Çaldaris tarafın- bakılmaktadır. 
dan kurulduğu takdirde Çaldari INGIL TERENiN TESiRi 

ltalya notasına verdiğimiz cevap 
sin kendisini iktidar mevkiinden Ö ıe0d'ı-Atina, 26 ( ez)) - Söy . j# 
uzaklatbran generalleri vazifele- ğine göre, Yunanistan rejiıs,'.~~ 
rinden çıkaracağını söylemittir. değitmesinde İngilterenin bu!.:., 
Bu haberin de uydurma olduğu 1 r.. 
aöylenmektedir. tesiri olmuftur. ngiltere, hart .U• . 

Türkiye, Italya-Habeş ihtilafı ilealika
dar değildir • Şimdiki halde müştere
ken alınmış tedbirlere iştirak ediyor 

Ankara, 26 (A.A.) - İtalya ve hareketin ve sarfettikleri me -
notasına cevap olarak hazırlan • sainin bütün safhalarını İtalya kral 
mış Türkiye notası bugün ltalya Irk hükumetinin dikkatle takip et· 
krallığı hükumetinin Ankara bü - miş olduğu kanaatindedir. 
yük elçiliğine tevdi edilmiştir. Bu 
cevap Küçük ltiJnf ve Bafüan iti· 
lafı devletleri tarafından verilen 
cevabın aynidir. 

Notanm metni şudur: 
Türkiye cumuriyeti dıı işleri ha 

kanlığı, İtalya krallığı büyük elçi
liğinin İtalya - Habe§İstan ihtila 
fı hakkındaki Cenevre müzakera· 
tına dair göndermiş olduğu 11 ikin 
ci te§rin 935 tarihli notayı almış -
tır. 

Cumuriyet hükumeti, Balkan 
ltilafınm, Küçük f tilafın ve bil -
hassa Türkiyenin binnefis asam -
blede olduğu gibi konseyde ve bu 
iş için teşkil edilmiş olan komite· 

nin muhtelif ıheyetlerinde de ihti· 
lafı memnun edici bir neticeye bağ 
\amak için ittihaz ettikleri tavır 

Doğu Afrika 

Yeni ltalyan kuvvetleri 
ve gönüllüleri yola çıktı 

Napoli, 26 (A.A.) - Kolombo 
vapuru, bir sahra hastahanesini 
hamil olarak bu gece Doğu Afri
kasına hareket etmiştir. Gene bu 
gece Naris vapuru bin mütehassıs 
amele ile hareket etmiştir. 

Napoli, 26 (A.A.) - Kolombo 
vapuru, dün 24 subayla, 2113 ne
feri ve deniz müfrezelerini hamil 
olduğu halde Doğu Afrikasına 
hareket etmiştir. 

Nazario Sauro vapuru da J 000 
dok itçisini hamil olduğu halde 
hareket etmittir. 

* * • 

Türkiye cumuriyeti hükumeti, 
bu ihtilafın daha başlangıcından 
da temenni ettiği veçhile seri ve 
adilane bir tarzda hal ve tavsiye • 
sine iktidarı nisbetinde yardım et
meyi ~iddetle arzu eder. Türkiye 
hükUmetinin bu hattı hareketi, l -
talyaya karşı beslediği dostluk 
hislerinden ve İtalya krallığı ile 
şimdi mevcut dostane münasebet· 
lerini mu haf aza edebilmek husu • 
sundaki cok samimi temennilerin· 
den mülhemdir. 

Türkiye Cumuriyeti hükUmeti 
bizzat ltalya-Habeıistan ihtilafile 
doğrudan doğruya ali.kadar değil
dir. Ancak Milletler Cemiyetinin 
azaSI sıfatiyle ve paktın maddele· 
rini tatbik hususunda yapmış oldu 
ğu resmi taahhütlerle bağlı olarak 

Bir Italyan 
Harpten korkup 
lzmire kaçtı 

lzmir, 26, (Gece yarısından sonra 
telefonla)· Bir ltalyan deniz askeri 
Bodrum sahillerinde karaya çıka
rak iltica etmiştir. lzmire getiri -ı 
len asker, Habeş harbine gitme -
mek için kaçtığım, Habeşlerin tut 
tukları ltalyan askelerine çok iş -
kence yaptıklarını söylüyor. 

Bundan başka lstanköy ada · 
sından da iki Rum, ltalyan tazyi -
ki yüziinden kaçarak iltica etmiş -
lerdir. 

Her üçünün durumlan incelen
mektedir. tfadelerinin ne derece 
doğru olduğu, yapılacak incele -
me sonunda belli olacaktır. 

Genel sekreter casusluk 
mu lJapmış? 

tır ki, 11Mı ihtilafa dair Cenevre • 
de yapılan müzakerelere İftirak 
etmekte bulunmuıtur. 

TürkhükUmeti, yukarda zikrolu 
nan umumi ahval saikiyle İtalya. 
ya ıkartı olan dostane hislerine 
rağmen Milletler Cemiyeti azaıı 
bulunan diğer devletlerce ittihaz 
olunan hattı hareketten a)'lillma -
mış ve do)ayıaiyle pakt maddele · 
rinden kendisine düşen taahhüt • 
lere ittiba eylemittir. 

Dıt itleri bakanlığı, yukardaki 
nokatı ltalya krallığı büyük elçili
ğinin nazarı ittilaına arzederken 
ahvali hazıra içindeki tarzı hare -
ketinin ana hatlarını samimi bir 
surette izah etmit olduğu zannın· 
dadır. 

Dış işleri bakanlığı •bu münaıe· 
beti~ ltalya krallığı büyük elçili -
ğine yüksek ihtiramatmm teminatı 
nı teyid eder. 

Türk antrasiti 

Ekonomi Bakanının geni 
fiyatlar hakkında tebliği 

Ekonomi bakanı Celal Bayar 
Zonguldakta çıkarılan Türk antra 
sitinin son fiyatları hakkında A -
nadolu ajansına bir tebliğ vermiş 
tir. Tebliğde, Tü11k antrasitinin 
Kuvvei banıriye itibarile İstanbul 
gazhanesinin kokuna nazaran on 
da dört, Alman kokuna nazaran on 
da iki yüksek olduğunun yapılan 
tahlil sonucunda anlatılmış bulun 
duğu M>ylemnekte, antruit fiyat • 
lerinin 1, ikinciteırin 936 da tek • 
rar tetkik edilinciye kadar timdi -
lik Zonıguldakta teslimi 16 lira 80 
kuru9, Zonguldak F .O.B. fiyatı 18 
lira 1 O kurut, İstanbul da depoda 
vurta üzerine teslim fiyetinin 21 
lira olduğu bildirilmektedir. Sa • 
trcıya ait olan muamele vergiıi bu 
fiyatlere dahildir. 

Katania, 26 (A.A.) - Birçok 
gönüllü gurupları büyük tezahü• 
rat arasında Doğu Afrikasına ha· 
reket etmiıılerdir. 

Bükreş, 26, (Özel) - Romanya 1 genel sekretni on sene ağır hap " 
Sovyet Rusya dostluk cemiyetinin se mahkum olmuıtur. 

Atina, 26 (Özel) _ Kondilit itinde Yunanistanda bir birlik ti! 
cude getirmek, iç durumu ıalah 

Kral tarafından kabul edilmittir. 
Söyl~ndigwine göre Kondilisin ver- mek fikirlerini öne sürmüıtüt· .. , 

Yine rivayet kabilinden t01, 
diği muhtırada hiç bir ıahıa hak- lendiğine göre İngiltere barıf b~..J 
kında kanaatten bahsedilmemelP suıunda mahkum deniz zabitlef ·11

; 

tedir. Kral, Kondilise Yunaniıta- .--affetirmek istemiştir. Bunun .... ~ 
nm en büyük ve kurta1'ıcı anlaml" bebi de mahkum edilen :uı~~)r.11_ı 
m taııyan nİ§anı vermi§tir. ur"' 

Bu akta,- Dı• l•lerı' Bakanı Te· ordtJda cok kıymetll btrtn unı ;J• 
ım T x dukları -bunların yerleri doldll 

otokis de Kral tarafından kabul madığıdır. 
edilmittir. Söylendiğine göre Dır VELiAHT ZIRHLI KUMArf· 
itleri Bakanı da Kondilisin iler: 
sürdüğü fikirleri tekrar etmiıtir. DANI ·,)it 

Kral, yarın sabah Çaldarisi, Atina, 26 (Ör;el) - Veh , 
aktam üstü de Metaksası davet hi• sırhhnın kumandanlığını d•r 
edecektir. ruhte etmiıt:r. Sonra kendine ~f' 

Söylendiğine göre Venizelist yare kumandanlığı verilecc:il to 
partisi ba,kanı Bay Scfulis, Kral Jenmektedir. 

Türkiye - Irak - Efganistan paktı 
etrafında mutalealar 

Bertin, 26 (A.A.) - Türkiye, 
Irak. Af gani~tan ve lran arasında 
dostluk ve ademi tecavüz andlaı
masınm imzalanması hakkında 
Korrespondans diplomatik gaz~ 
tesi diyor ki: 

"Milletler Cemiyetine mensup 
olup bihakkın mıntakavi toplu· 
luğa dahil olan bu devletlerin tek 
olan istikametine daha büyük bir 
kuvvet vermek niyeti ile yapıl-
mııtır. 

Mevzuubahs paktın bu mem• 
leketler topraklarındaki güvenli· 
ği arttırması beklenmektedir. 

Frank gene 
tehlikede 

(Üstyanı Birincltlt> 
Fransanın uğradığı finansal :ıı: 

kıntılar nlusal nridntın gUn gt~ i5 , 
çe azalmasından ve 192~ yılına ~ıtri 
betle yarıya inmiş olmasından , 
geliyor. Varidat azaldığı halde ~. 
raf, bilhassa müdafaa masrafı ı 
den gUne artmaktadır. ot• 

Vaziyet bu kadarla da kallll~~ • 
Fırkalir arasındaki düşmanlık (I 

leri günden güne şiddetlenmekte"'' • 
sol fırkalar, sağa mensup ve f~Ş i ~, 
Iiğe benziyen teşekküllerin f eshııt 
temektedir. . 1 .. d• 

·ı ·r ,. 
Yarın Bay ı.aval bu şerat · 

Fransa meclisile karşıtaşacal•t:r. ctU· 
Bununla beraber Bay I..a,·ııt!'1 ıro 

şeceğini tah~in etmek hiç. te ,:;et'' 
---------.. - •• --- olmaz. Çünkü Bay J_,avah ş ti.5tıer 
Vapursuzlu\c: yuzunden tenkit eden radikalll'rıe s~ra .,... ... 

mal taşınamıyor bugUnk.ü güçlükler .içinde ış j(lll rf 

Paktı imza eden memleketler 
bu suretle kendi itlerini daha 
müstakil ve menfaatlerine daha 
uyğun bir şekilde batarabilecek
lerdir. Bundan dolayı bu paktın 
hen: diplomatik, hem de aktüel 
bir ehemmiyeti olduğu inkar edi• 
lem ez. 

. gelmek ıstememektedırler.Qnun ıo"ıırl 
İzmir, 26 (Özel) - Vapur se· ne Bay La.val'ln bugUnkU gU~ .,_rıt'I 

ferlerinin azlığı yüzünden b~rçok bertaraf ederek Fransanın iU bfll• 
mallar sevkedilcmemittir. sağlamlanıağa muvaffak otırıdl 

Bu malların çoğu bir haftadır leuiyor. • 
vapur beklemektedir. Duyduğu• 8 it. Dol'" 
ma göre tüccar Ekonomi Bakanlı- " tf}. 
ğına ~ikayette bulunacaklardır. BiR INGlLlZ AMiRALi DA 

ALMANY ADA BiR iDAM ÖLDÜ G_.I 
Berlin, 26 (A.A.) - Süel sır- Londra, 26 (A.A.) - flof" • 

ların ifşasından dolayı ölüm cezap harpten evvel lngi1iz harp 
1 

i o ' 
hk~ d'I 29 d k'J' d ··h'm hıAsetl el sına ma um e ı en yaşın a nun tef ı ın e mu ı B dfot 

Albreht Spier bu sabah idam edil· lan amiral Sir Edvard ra 
miıtir. 76 yaımda dün ölmüttür. 





Rnkaradan: 
J!JDmıorııu@lUıııııııııırıııınıııııınıuııııınnuıımıııııHııııııuıııııınmıııııNıııMıllmtııuıııııııııııııııııııııııııııııııHnıaııuıııııııııtırrıınıuıııııııın 

Ankara Esnaf Cemiyetleri · 
Ankara, 26 (Özel) - Esnaf 

cemiyetleri genel katipliği Halke• 
vinde esnafa mahsus bir günün 
ayrılması için Eve bat vurdu. Bu· 
gün, Halkevinde bir toplantı ya· 
pılarak konferans ve müsamere• 
ler verilmek suretiyle esnaf ara
~ıındaki bağların arttırılması için 

Ankaradaki de/ine 
Ankara, 26 (Özel) - Ankara· 

da bir arsada define bulunduğu· 
nun ihbar edildiğini bildirmi,tim.

1 
Bu define önümüzdeki hafta için• 
de aranacaktır. 

Söylendiğine göre buradaki 
para 1 O bin altın liradan fazla-
dır. 

Zecri tedbirler 
izahnamesi geldi 
Zecri tedbirlerin tatbiki hakkın

da hazırlanan izahname Ankara -
dan Türkofise bildirilmistir. lzah
namede !ÖYie yazılmakt~dır: 

çalıtılacaktır. Ankarada yirmi ka· 
dar esnaf cemiyeti vardır. Bütün 
cemiyetin üyeleri 7982 dir. En 
çok üyesi olan Lokantacılar cemi· 
yetidir, bütün yekunu 1706 dır. 

İkinci gelen cemiyet, 998 üye 
ile Kahveciler, üçüncü 685 üye 
ile ıoförler cemiyetidir. 

Zonguldak belediye 
başkanlığı 

Ankara, 26 (Özel) - Zongul• 
dak belediye ba~kanhğına getiri
len Bay İsmailin tayini, Yüksek 
tasdika iktiran etmittir. 
----~----~---

,_ ______________ __ 
Nöbetçi eczaneler 1 

Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 
Şeref, Karagümrükte: A. Kemal, Şeh 
reminin de: Nazım, Fenerde: Arif, Şeh 
zadebaşmda: Hamdi, Sirkecide: Ali 
Rıza, Lalelide: Sıtkı, Küçük pazarda: 
Hü.seyin Hüsnü, Karaköyde: ·Hüse -
yin Hüsnü, Beyoğlunda: Dellasuda, 
}~rtuğrul, Yenişehirdc: S. Barunak -
ynn. l\laçkada: Feyzi, Kasırnpaşada: 
Merkez, Hasköy de: Halk. 

"20 tkinciteşrin 1935 e kadar 
uzatılan 4 nisan tarihli Türkiye 1-
talya ticaret mukavelesile kliring ------------
anlaşması bu tarihten itibaren tek 
rar bir ay daha temdit edilmiştir. 
Ancak Akvam Cemiyeti irtibat ko. 
mitesinin misakın 16 ıncı maddesi 
mucibince cemiyet azalarına teret 
tüp eden vecibelere ait olarak ka· 
bul eylediği iktisadi ve mali ted -
birlerin cemiyet azası bulunan Tür 
kiye Cümuriyeti tarafından da 
tatbiki icap ettiğinden kamutayın 
13 - 11-935 tarihli celsesinden 
hu hususta icap eden ınukarrera · 
im ittihazı hakkında hükumete sa 
Hihiyet vermesi :ve icra vekilleri 

Geçmiş Kurun/ar: 
~7 Te~rinis:ıni 1921 

Adananın tahliyesi 

Heyetinin de 18 - 11 - 935 ta · Adanada asayişin muhafazası 
rihli resmi gazetede neşredilen için Ankara hii/.:imıetincc Tıcr türlü 
2 13503 sayı 15 - 11 - 935 tarih tedbirlere tevessül edilmiştir. 
li kararname ile Akvam Cemiyeti ıı..----------·--...ı 
irtibat komitesinin tekliflerini ka-

Türk - Fransız itilafı mucibin. 
ce Fransızlar tarafından Kilikya. 
nrn talıliyesi tekarrür etmişir. blös. 
yü Franf..:len Buyyon ve Saro ile 
Muhittin Pa~a ve Hamit Bey tema. 
sa başlamışlardır. Bu temas netice
sinde şclı rin sureti işgali hakkında 
lcizım gelen kararlar ittilıaz edile
cek ı.;e gar n memurlarımızla kıta
dtımı: danaya dalztl olacaktır. 

bul etmesi üzerine İtalya ile ar~r , __ iJf_a_t-ba-a-,,-u-za-G-el_e_n_E-.. .ı-ıe-rl-e-r.--
mızda cari ve bu kere bir ay tem· 
dit edilen 4 nisan 1935 tarihli ti . 
caret ınukavelcsile klir.ing anlaş · 
masr hükümleri ana hatlar aşağı -
da hülfısatan beyan olunan iıtibat 
komtesi tekliflerine göre tadil e · 
'dilmiştir. 18 sonteşrin 1935 den i· 
tibaren ltalyaya, 

J - Esliha, mühimmat ve harp 
malzemesi ihracatı. 

2 - ttalya hükumetine doğru . 
'dan doğruya veya bilvasıta ikra · 
zat ve Italya hükumeti tarafından 
cloğmdan doğruya veya bilvasıt:ı 
ltalyada veya ahar bir mahalde çı 
kmılan istikrazlara iştirak. 

3 - ttalyadan veya Italya hükfl 
meti hakimiyeti altm'da bulunan 
memleketlerden gelecek altın ve 
gümüş, nakit ve külçelerinden ma 
da bilumum emtianın bunlann 
mahalli sevki neresi olursa olsun 
ithali menedilmiştir. 

Çığır 
Ankarada üç yıldır çıkan bu de -

ğerli gençlik mecmuasının otuz ikin
ci ~ayısı dolgun yazılarla çıkmıştır. 

kinde siirler ve filozofi, terbiye, fol· 
~ ~ . 

klor, tarih. müzik, s por meYı:ularına 
dair makaleler vardır. Tavsiye ede -
riz. 

İıt.:ınbul Betediqui 

Sehir1Yyatrosu 

111111111111111 

111 

111111111 

Bu akşam saat 
20 de 

Tohum 
Yazan: 

Necip Fazıl 
Kısakürek 

Fransız tiyatrosu 
4 - lhracatı anbargosu konan 

maddeler at, katır, merkep, deve, HALK OPERETl 
ve nakliyatta sair hayvanlar kau- Bu akşam 20,:ıo da 
çuk boksit, alminyom alumin ham tik Defa 
demirlerle her türlü demir, krom 
manganez, nikel, titan, tuştan ve 
radyom ve bunların ham madde · 
lerini ve demirle karışık halitcle· 
ri keza fen·o-Molibden·ferro silis 
yom, f erro sHiko manganez, fer • 
ro·siliko - manganez - alominyom 
kalay ve ham kalaylar. 

SEVDA OTJ.;LJ 

Büyük opert!t 

Gişe gündüz açıktır. Telefon: 41819 
Fiyatlar: 2:> - :>0 - 7:J t. 100 Loca: 

400 - 300 
5 - l\Ienşei ltal~·a olan ithalfıt Pek yakında: 'fELLl TURSA 

yerine memleketin ihtiyacı müşte: ------------
rek devletlerden gelen mümasil 
mahsullerin ikamesile temin edile~ Naşit - Ertuğrul Sadi 
bilir. 

.~~~~~~~ 
1 Arkadaşlarını öldürenler 1 Yunan 1 Gıda maddeleri kontrol 
1 mahkum oldu k I J d edilecek d .. 

Kadıköyde arkad~laıınr öldür ODSO OS U ğUD a Dükkanlarda satılan gıda n1~1 • mekten suçlu Halit ile Recebin delerinin yeniden kontro~ edsu • 
muhakemeleri dün ağır ceza mah Kırala yemın edildi, mesi hakkında dün beledıye :.n• 
kemesinde görülmüş, Halit yedi be müdülüklerine bir vayın1 go .,, 
buçuk, Recep bir yıl hapse ınah · arma değiştirildi dcrilmi~tir. Bu sefer dlikkan!~~et 
kum olmuşlardır. Yunanistana kralın gelmesi ve dan muhtelif maddelerden 1 h~ 

K ı 1 rejimin değişmiş olması dolayısi- nümune alınacak, tutulaca~ za k. 
onturat yok ama arı le Yunanistanın bütün hükumet larla kimyahancye göndeniece 

başladı merkezlerindeki elçilik ve konso- tir. 
losluklarma da yeni rejimin arma- h b · · 

Dünden itibaren belediye memur· larr konulmuş krallık bayrakları Seyya in şu es:nın 
larr konturat yoklamalaıına baş - ı .., 
lamıı::tır. :Memurlara gı· decekleri çekilmiştir. a acagı memur 

'1 Evvelki gün kralın Yunan top- bit 
semtlerde evlerin sıralarım göste · raklarma ayak hastrğr sırada, ~eh- Beledfre c;:cyyahin şubesine ~ 
ren birer de lisete verilmi~tir rhnizdeki Yunan konsolosluğun- ' memur alma~aktır. l\füsaba~a~. 
Asım Süreyya Ankaraya da patrikhaneden gelmiş bir pa - girenlerden altısı arasında ınu~ı 

paz önünde konsolluk erkanı kra- vat olduğundan dün yeniden bt11 gitti la yemin etmiştir. tı kişi arasında bir seçme yaP1
• 

Belediye ekcnomi müdürü A · Kapının üzer;ndeki arına da mıştır. Bunlardan biri almaca~ 
sım Süreyya, vali ve belediye re . değişmiş bulunuyor. Arma, bir tr.- tır. 
isi B. Muhiddin üstündağm çağır· er ihtiva etmektedir. Bundan baı::- Kadıas~erler mezarlığı 
masr üzerine evvelki a~~m Anka- ka Yunan bayrağının mavi zemin . ··ıa 
raya gitmiştir. Asım Süreyya An- üzerindeki bevaz hacın ortasına Fatihde Çarşamba caddes~ 0

1 karada buğday meselesini tetkik e sarr renkte biı: taç konulmuştur. rinde Kazaskerler mezarlıgın at 
den komisyona tstanbulun ekmek Pazar günü, konsoloslukta ~·e- baska bir yere kaldırılması kar' 

f d k h k k 1 1 
' 

~ • ol'l vaziyeti etra ın a izahat Yerece ni kralın ta ta çı ışınr ut u am~u laşnrntır. Bu mezarlık yem ••) 
tir. için bir kabul töreni yapılacak ve lan yÔl üzeıine tesadüf ediyordıı. 

A k " b d ı· kilisede dua edilecektir. s erı arem ce ve ı iktisat enst:tüsünde 
hazır )anıyor 

Yeni mali sene bm:ından evvel ka 
mutaydaılfonuşula~ak memurlara 
ait kanun projesile bazı banka YP. 
müessese memurları hakkındakj 
barem lfıyihasından başka bir de 
ordu için yeni bir kanun layihası 
hazırlanmaktadır. Bu layiha es::ıs. 
larma göre askeri barem cetvelin 
de yeni sivil barem cetveline uya 
cak ~ekilde deği~iklikler yapılmak 
tadır. Bu değişikliklerden sübay · 
lar istifade etmiş olacaklardır. 

Haliç seferleri 
Haliç iclar,esi, Haliçteki iskele · 

lerden güuUn muhtelif saatl~ıindr 
kaçar yolcu bindiğini tetkik ettir
meye başlamıştır. Bu tetkjk tatiJ 
günleri de yapılacak ve bundan 
sonra yeni seyrüsefer tarif esi ha. 
zn·lanacaktır. 

Millet mektepleri 
:Millet mektepleri birincikanu " 

nun başından itibaren tedrisata 
başlıyacaklardır. 

Bay Recep Peker gitti 
Üniversitede evvelki akşam bu 

senenin ilk inkilap dersini veren 
C.H. Partisi genel sekreteri Bay 
Recep Peker dün Ankaraya git -
ıni~tir. G lecek ayın on birinde tek 
rar gelecektir. 

P'elis ha~erleri : -------TRAMVAY ÇARPTI - Tak -
simden Harbiyeye giden 69 numa. 
rah vatman Yakubun idaresinde · 

Surpagop davası 

Belediye arsaların eski 
kıymetini bulamıyor 

Surp Ağop mezarlığının bele · 
diyeye geçmesine açtığı mütcacl -
dit davalarla set ceken ermeni pat 
rikhanesi aleyhin-e belediye tara · 
fmdan bir dava açılmıştır, beledi. 
ye mahkeme kararile kendisine 
geÇen Surp Ağop mezarlığındaki 
arsalarm dört sene evvelki kiy · 
metini bulamadığım ileri sürerek 
patrikhaneden tazminat istivor -
dn . .ı. fahkcme bu hususun tetkiki i 
çin bir ehli hibre heyetini seçmiŞ. 
bu heyet evvelki gün yerine gide
rek tetkikat yapmıştır. Heyetin 
raporu bu gt.inlerde mahkemeye 
Yerilecektir. 

Gayrimübadillera 
para dağıtma işi 

Gayri mübadillere para tevzii 
icin finans bakanlığı nezdinde te
şebbüslerde bulunmak üzere se -
cilmiş olan gayri ınübarliller he -
yeti Ankaraya gitmiştir. 

Bunlann nrasmda saylavlardan 
Bay hmail Müştak, cemiyetin ge
nel sekreteri Bay Şehap ta bulun· 
maktaciilr. Simdi Ankarada bulu
nan heyet, 'Diyarbekirc demiryo • 
Iu acılmasınm törenine gitm~s o -
lan finans bakanını hc!çlcmckte -
<lirler. 

ki tramvay arabasına arkasından Bugün Ramazan 
gelen 364 numaralı araba Sipahi 
ocağı önünde carpmış, Yatman Ya Bugün ramazanın birinci gü -
kup ile yolculardan Naim dizlerin nüdür. Dün akşam ilk gece olmak 
den yaralanmışlardır. itibarile lstanbulun bütün semt -

y AKALANAN KUMARCILAR lerince bekçiler davul çalarak do
- Ortaköyde Divan yolunda Şa · la::;ıms ve ramazanın geldiğini h:-t
kirin kahvesinde Mustafa, Ahmet be.r vemıiştir. Dün ak~am rama -
ve Ramazan isminde üç kişi ku · zanm haş1anrrıcı olduğu için hü • 
mar oynarlarken yakalanım~lar - ti.in bakkal dükkanları daha fa~la 
dır. iş görmüslerdir. Takvimler akşa111 

SEMSIYE OYUNUNDAN SON vaktini 16.43, imsak'i 5,17 olaral~ 
RA - Yahudi Kemal ve Ekrem kaydetmektedirler. 

ismindeki iki sabıkalı Taksimde ve 
ni apaıtmanlar arkasında şemsi~·e Yeni pata ar 
çevirmek suretile saf dilleri dolan Yeni gümü.~ paralarımızm tak . 
drnlarken yakalanmışlardır. lit edilip edileıniyeceklerine da . 

Hukuk fakültesine bağlı i~-tiS9 , 
di ve i<'timai ilimler enstitüstı l< tt 
nunuevvelin ikins1nde teddStl ~ 
başlıyacaktır. Kay:t dün başlaı111 

tır. 

Eczacı'arın hafta tatili 
Sağlık Dakanlığmdan bildirile/ 

emir üzerine, eczacılar idare hir. 
eti, dfin tonl:mar~k eczacı kal 8 

larmın hafta tatili hakkında l<tı 
rar vereceklerdi. Fakat dünkü to 
lantıda , ~okluk temin edilcn1e 
diğinden konuşma geriye bıra~d 
nu~tır. Gelecek hafta salı günit ~ 
pılacak toplantıda hafta tatl 
mc~elesi mutlak suretto bir nette 
ye bağlanacaktır. 

lstanbul limanı işleri 
!~tanbul Liman l~leri 1darcsiJ1~ 

tamamen ekonomı ~kanl1ğl 
denedilın~ine c1aır hazırl:ı113 
kanım layiha~ı b:tmiştir. Bu ~da 
nin bütçe bakımından maiıyeY 
tarifelerin ekonomive, antrepol:ı. 
ıın inhisarn ve inşaatm .da nafı~ t 
ya bağh olması amme hızmetıeı~ 
nin bağlı görülmemesine 5ehcP cı
ınaktav<lı. Yeni lfıyiha. kamutay 8 konu~tıla: ak kabul edildikten so;• 
ra bu zorlukların önüne geçilJll" 
olac:ıktır. 

Tiyatro için hoca 
:\lemleketiınizde tiyatro san:a: 

tının i1crli;re bilmesi için A y~ı.ıp: • 
dan bir tiyatro horası getı!'lllll re 
sine ktiltüi· bakanlığınca ka~:ar t~ 
rilınişti. Bakanlık Avrupa tı)·a • 
mcrkezlel'inde yapt~~ı a;·aştırnı~ti 
l:w rnnunda prof e.sor K2rl AY t. 
r.eçmis \'C çalr~mak irin davet e 
miştir. 

Atlı po'is'er 
frtanhul emniv('t direktörlii~ 

tarafından te~kÜ edileceğini c~) 
veke haber ve!·diğimiz atlı P0 t. 
bölüğü J<>in hazırlıklar devan1 ~st 
mektediı~ler. Atlı polislerin ... cıl~1·r1 
leri riz1ueleri ve atlarının cgeı e., 

' • C''Jt 
hazn~lanımştır. Yakmda !llrı!~ ··, 
olan elli kadar M.aca~: ~~~'.gırı1~ş. den ~on- a atlı polıs bolugu ça 
ma~ma ba~lıy:ıc::ıktır. 

istim'ak borç'arı öderı,·or 
]. . t· l ~ k b laı·ınt:nıt Belcl ıvc ıs ım a orc· c ele • .. ·· Jen1 hb lirava kadar olanları oc) ı· 

6 _Cari mukavele mevzuu ohn Şehzadebaşı TURAN Tiyatrosunda 1 

YANGIN BAŞLANGICI - Şiş. ir ortaya ~ıkan yaymtıfo.r üze: i!1c 
lide Çayır sokağında 117 numara ilgili makamlar bunlarm hiçh:!· su 
lı Mecidin evinde çamaşır yıkanır l'etle taklit edil('miyecekler:ni söy 
ken yangın çıkmış. badadiler yan }emişlerdir. Gümüş naraların et · 
drğr halde söndüıiilınüştür. rafında bulunan r.izikler buna ınn 

CEKET ÇALMIŞ - Sult:mah · ni olmaktadır. Yeni gümüş pa:a 
mette alıcı Ahmedin dükkanın:1 !anınız e~ki mecidivc \'C aksamı 
miişteri sİfatile giden sabıkalı Hiif gibi 830 :tvnrıncladİr. 

tedir. 6nümüzdeki ay başın~~at 
tiharen ele iki b'n liraya c~ 
bm·çların ödenmesine ba~ınna 
tır. 

emtia memnuiyetten ist:sna edilmi Bu gece saat 20,30 ela 
vecektir. O l -
v 7 - Memnuniyete tatbikı baş - n ar erm ı ş 
landrğr sıada yola çrkımş bulumm muradına 
emtia memnuiyetten istisna edile· 
cektir. 18 sonteşıin 1935 ttalyaya 
sevkedilmek Uzere vapura yük -

Vodvil 3 perde 

Nakill: Bedia 

lemnis emtia gönderilebilecek . Her tarafa tramvay. 
t. · 1 Telefon: 22127 ır.,, 

nü oğlu Kadir bir caket ile bir }Hm Bir liralıklar J 2: elli kuruşluk -
talon çalmr~, kaçarken yakalan · lar 6 ve 2fi kuruclukl:w da 3 g: am 
mı~tır. a<irr1rğıııch dır. 
HİZMETC!N1N MARiFETLER 11 

- KadrköYunde yeldeğinneninde Muazzez, hanımının iki mantnstı 
Recai zade sokağında oturan .N'n ile i~karpinlerini çalmış, yakalan 
fianııı evinde hizmetçi 13 ya~ında ınıştır. 

Konservatuvar binası 
. Jlrojc· 

KonscrvatuYar bı~~~~n ıuka.• 
sini yapacak olan Po~Jıg 111 11

, Jı:ı • 
Yel<> i hazrrkı.11111' ..,, ınu5'vrdd 
li. dl' kN1d' inl' Vl wni .ti!'· ·~ 

.. ' f it1J'!'IZI '' Bu mukavele uze:.nc e ' 1u 
sa hildiı ecek, bundan sonra 11 

kavcle imzalanacaktır. 



'I HÜNLER 1 F evzipaŞa-Diyarbekir demiryolumuz 
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........ ·--··· :::::::: 

Çin imparatoru kurtul
nıak için hile düşüıidü 

r;· l§te bu tarzda muhakeme yü · 
uten Çin imparatoıu birinci ca . 

! Usun verdiği mağlüınat ile ikti · 
h~ etınedi. lkinci defa daha mahir 
SUır casus gönderdi. Bu ikinci casu 
j .. n adr Liu·King idi ki, hilekar -
~~ Ve mehareti ile şöhret bulmuş 
!r adamdı. Bu ikinci casus birin 
~nin farkedemediği cihetleri tah 
k edecekti. 
Filhakika Liu-King de l\:letenin 

~ı·argahım bilinci casususn dedi· 
. .gibi çok dermansız ve kuvvet · 
~lZ~bir halde buldu. Fakat bu za -
li dermansızlığın, zahiıi kuv · 

~etsizliğin arkasmda gizli ve çok 
Uvvetıi ordular bulunduğunu da 
anıaınakta gecikmedi, Hülasd 
~etenin Çin ordula11m tuzağa dü 
§Uı'lllek icin mahirane teıtibat al · 
~ış bulu~duğunn keşfetmişti. Giz 
~· rnıntakalarda iki yüz bin kişilik 
•1r büyük ordunun Çinliler üze -

tine en müsait bir zamanda atrl . 
rı:ığa hazn-lannuş bulunduğunu 
{{oı--·· t" ••uUŞ U. 

Lui King bütün bu malUmatı -
~en ince tef erriiatına Yanncıya 
t" dar tesbit ederek imparatora gö 

1
ttrdü. Bu malfımatın hülasası Hün 
er Uzerine taarruz edebilmek için 
fek çok ihtiyatlı olmak lazımge • 
eeeği merkezinde idi. 

Btmunla beraber imparator bu 
llıtitaleaya tamaınile iştirak etıne· 
dL Çünkü kendisinin yanında 
~320,000) kişilik bir ordu vardr. 
·Ietenin gizlemiş olduğu (200, 
bin) kişilik ordu meydana çıkarak 
taarruz etse bile kendisinin ( 320, 
bin) k:şilik bir ordu ile bunları ta 
lllamen mağh1p edebileceğini he. 
Sap ediyordu. Fakat imparator bu 
tarzda hesaplar yaparken Hünle -
l'in ne müthis süYari olduklarını, 
bilhassa muh;rebede kullandıkla 
l'I okların öldürücü tesiri bulundu 
ğunu düşünemiyordu. 

Kau.çu bu hesap Ye düşünce i· 
le derhal harekete geçti.Fakat da 
ha ilk müsademeler başlar başla· 
llıaz Çin ordusu adeta şahin sü -
liisüne rastgelmiş kırlangıç alay . 
laı1 gibi feryad ederek dağılmış · 
tı. Bizzat imparator Kau Çu haya 
tını zor kurtardı Büyük müşkülat. 
la Pe Teng dağının tepesindeki 
llıüstahkem mevkia tırmanmaktan 
başka h-urtulus r.aresi bularnadr. 
Mete ise imparatoıu arkasından 
takip etti. Dağın tepesinde impa -
ratoıun iltica etmiş olduğu müs . 
tahkem mevkii muhasara etti. 

Hün ordulaıınm kara~gahr Pe. 
'reng dağının sırtları üzerinde ya· 
Y_ılınış bir halde idi. Dağın tepe -
~ındeki müstahkem ıne\'kide de 
1n1parator Kau.Çu muhasara edil 
llliş bir vaziyette bulunuyordu. 
1ınparatorun yanında (320,000) 
kişilik büyük ordudan ancak pek 
az bir kuvvet kalmıştı. Mütebaki 
kuvvet ı-ücat esnasında tamamen 
dağılmı::;tı. 
. Her halde bu ,·aziyet çok teh · 
lıkeli idi. Eğer l\1etenin askerleri 
biraz kuvvet ~arfederek tazyik et ı 
llli5 olsalar imparator Kau Çu.vu 1 
tnutıaka ele geçireceklerdi. ! 

li"akat Mete pek iyi biliyordu ı 
ki, imparator dağın tepesinde u. j 
zun zaman dayanamazdı. Yanın 1 
da 1'afi derecede yiyecek ve içe 1 
ceği yoktu. Yalnız kendisini mu -1 

hasara etmek ve beklemek bir 
müddet sonra imparatorun teslim 1 

olmasını temin edebilirdi. ' 
Met~ evvela bu pHin mucibince 

muhasara vaziyetinde beklerken 
dağın tepesinde olan jmparator 
Kau Çu bir gün siperler arasmda 
hiddet ve aşabiyet içinde gezi 
niyordu. Gezinirken de ( i\Icte) 
nin dağın sırtında yayılmış olan 
askelerini tetkik ediyordu. Bu es 
nada muhasara kuvvetlerinin k<ı· 
rargfıhında bir çadrr gözüne ilişti. 
Bu çadır. beyaz renkli deriden ya 
pılnuştı. V c diğer çadırlardan da 
ha büyük idi. Beyaz renkli zemin 
üzerinden birçok renkler yardı. 
Nihayet bu büyük çadırın tepesin 
de bir bayrak asılnu~tı. Bunun et 
rafı da vahşi hayyan resiınlerile 
i~lenıniş görünüyordu. . 

. k 1 1 Bu cadır mutlaka Metenın ·en ı 

di kaı:-.ırgahı olacaktı. İmparator 
büyük bir merak içinde bu çadır 
etrafındaki haı·eketleri gözden ge 
çil'irken içeriden çok güzel oldu . f 
ğu anla~ılan bir kadın da çıkmış -
tı. Bu kadın Hünler arasında uınu Fevzipa§a - Diyarbekir demir yolumuzun açılışı töreninden intibalar: (Yukardan ve soldan sağa) 
ıniyetle ınfüad olan tarzdan baş· Bayındırlık !laka?ımız Bay Ali. Çetink~y.a ile General Ali Sait 1-danad'! (ortada) Diyarbekirde nutuk· 
ka bir şekilde giyinmiş Ye süslen: lar dınlenıyor, tren Dıyatbekır ıstasyonunda (altta) Dıyarbekırden hareket, tren yolda 

ıniş bulunuyordu. Kau Çu tetkika 

~i~·~~c:;~~r~ı~~~~:,n~~~~~ıeı. Tiirklye baştaabaşa değişmiştir 
Bu ınuşahade entrıkacı ımpara. . 

torun zihnine bir hile getirmiş~i. "H• } 'J M ı· · • h •• • • h b } • •• • d d• k 
Kau Çu derhal boynunda ve elin - lt er e USO JDI Ur.fJy.etJD ar.a e erJ Uzerlft C ) ta• 
de olan müce\·herlerden bazıları · t •• J •• kJ • • k k K "' ( At t ·· k · t• bd • ı· k 
m kopardı. Bunlan bir kese içe - Of U erIDI Urar en ama a Ur IS 1 at ve esır 1 
risine koydu. Yanındaki zahitler · • • • • ' k •• • l • • d • k • · 
den birine vererek mutlaka bir va reJiffilDI yıKara onun uzerıne eser erını l mıştır .,, 
sıta bulup bunları gizlice 1\Iete -
nin sevgilisine Yermesini emretti. 

Bu emir derhal yerine getiril -
mişti. Ertesi günü imparator tek· 
rar vaziyeti tetkik ederken l\Iete. 
nin gözdesinin çadırdan çıktıktan 
sonra yukarıya doğru döniip bak 
tığını ve tebessüm ettiğini farket 
ti. Kan Çu bundan hediyelerin ye· 
rine varmış olduğunu anladı. Bu · 
mm üzerine tekrar yanında ne ka 
dar kiymetli mücevher varsa top -
ladı. Ilımları tekrar gönderdi. Ay 
ni zamanda Metenin gözdesine 
hissettirmeksizin kocasını sülha 
razr ettirmesi için ricada bulundu. 
Şayet ~fote imparatorla sulh ak · 
detmeğe razı olur ve muhasara 
hattı kaldınlmm ondan soma lrn -
dına hediye edeceği mücevherle
rin kiyınetini takdir edilemiyecek 
drecede büyük olacağım ilave et· 
ti. Mete gençliğinde kendi başın · 
dan geçen hadiseleri unutmuştu. 
Babasının his.5iyatına hakin] olan 
bir kadının kendi hayatını nasıl 
tehlikeye koyduğun düşünemiyor. 
du.Şimdi de kendisinin gözdesi o 
lan bu kadın muhasara altındaki 
Çin imparatorunu Melenin elin · 
elen kurtaıınak için bin dereden 
su getiriyordu. Hiç Mete gibi hü . 
yük bir kumandan ve hiikümdara 
bir dağ tepesindeki müstahkem 
mevkia bir a\'UÇ adam ile birlik r 

te saklanmış olan mağhip bir im 
paratorun teslim olmasını bekle · 

B ~1· ı. mek yakışır mr? u mag up ım . 
paratoı· l\Ictc tarafından teklif e 
dilecek her türlü sulh şartlanm 
kabul etmeğe razı olduktan sonra 
rlaha ziyarle i~i ileriye götürmek. 
te bir mana kalır mı? 

(Arka~ı rar) 

Türkiyede bir seyahat yapmış da emniyetini temin etmiş ve Rus 
olan Eko dö Pari gazetesinin Av - lardan yaydım ,göı·müştür. 
rupa ekonomisi i~lerinde mütehas Tabii bunları unutamaz. Bugün 
sıs olan muharriri Hanri Laport bile Sovyet Rusya beş yıllık pro · 
Rövü dö Frans gazetesinde mem - gıama, uzun \'ade ile ödenmek ii. 
leketimize dair uzun bir makale zere makineler, gerekli olan eşya, 
yazmıştır. Bu makaleyi alan Eko vermek suretile vardım etmekte -
dö Pari gazetesi yazı hakkında <lir. • 
"doğru ve zengin bilgilerle dolu • Yeni Tiirkiyenin komünizmle a
dur.,, diyor. Makaleyi difonize kı l:lkası yoktur. Ancak işlerin gö~ -
saca çeviriyoruz: te!·diği zaruret üzerine devletci el 

Türkiye<le en çok göze alman muşt'lu-. Çünkü büyük işlere giı·i~ -
şey geniş bir ekonomi programı mek irin memlekette hususi büyük 
ve büvük üınitlerdir. Almam·a ve ~ermayeler yoktur .. üphesizdir ki, 
İtalya topraklarının ikisine l;irden icap eden tedbirlere lıaşvurnrak 
müsavi olan bu me'mlekette, son memleketin verimini millileştire -
~·apılan nüfu~ sayımına göre, on cektir. Yeni TiirkiYe daha doğ-du
yedi milyon halk bulunmaktadır. ğu gilndenbe1· dii.:.-:ı .. yanın en barış 
Şu halde garbin külti.ir ve teşebbüs ~ever bir ulu-:m olmustul'. 19~1 \T 
itibarile genişlemek için yaµtığl ça lmın 18 temmuzunda ı:evlerin ittifa 
lışmalarda rastladığı a :ılınaz güç k1 ile uluslar kunmnm~t ~ecilıniE', 
lükler, burada yoktur. bu giinc kadar bu km·uınun iuhu -

Fakat pek az zaman içinde va - na ve ı;:özlcrinc riayet etmiştir. 
ziyet değişecektir. Ankarada mem Dünyanın rahatını bozacak olan 
leketi idare edenlerin fikrine ~·ö - her halde Tih·k tılu~·u değildir. 
re 1959 yılında 'J'üd<iyenin niifu Frasa ile olan münasebetine ge 
su kn k milyonu bulacaktır. Belki lince: Franrn Türkiycde hususi bir 
bunda mübalağa görüliir. Lftkin Yaziyetc maliktir. I\amftlist inld -
otuz milyon deı-ı::ek hiç de müba · labımn adamları Fransız kültüı·ü 
lağa olmaz. Böyle olunca yimi he~ ile yetişınişt:r. Onlar. Voltel'i. Ro. 
yıl ic:inde. Asya ile An·up:ı arasın "Ovu okumuslar. "HukukubesP!' 
da muhafızlık yapacak olan Ye - Beyannamesi., ni ve hüviik <lcın°ok 
sait Ye insan bakmundn büyük bir ratik p:·easipleı·imizi kabul etmiş -
ulusun meydana c:ıktığı görülecek lerdir. Layiktirler, tar.ssuba dii~ · 
tir. O zamana kadar şimdilik ye • m:mdırlar. Biraz bizim Radikal 
ni Türkiyeye basiretin telkin et - ~osyalistlerim~ze henz~rler. Bunun 
tiği ~ey bir banş politikası yolun- içindir ki. Eriyo Tiirkiyeye gittiği 
da gitmektir. lşte on yıldanberi zaman açık kollarla ka:~ılanımş, 
harfi harfine tutulan siyasa yolu Fransaya dönünce hakiki hir he -
da budur. Yunanistanla barışmak, yecan içinde bulunınu~tur. Ata . 
Yugoslavya ve Romanya ile tam ti.irk' den ~öz acarak: 
bir anlaşma yaparak Balkan and· - Diktatör ~mü'? Kat' iven Jrı -
laşmasmı ortaya koymak. tngilte - yır! O hir Cuınuriyeteidir, Esa:; Te~ 
re ile iyi, ltalva ile yeter derece - kilat kanununa baO-lı bir Ba~kan 
de, Almanya ile ı:ok iyi miina.:e - rln'. Bir kaınutava ve mes'ul bir 
betler kurmak Bakanlar kumluna davanıyor. 

Fakat Ru~va ile olan münasebet Ben Eriyonun :-ıl<landığmı zan-
hep~indPn d:ı.hn c::ığlamdtr. Cünkü netmiyoıum. Bir Hfüer, bir 1\fo~. 
genç Cuınurivet lstiklfıl hai'binde ~olini hüriyetin harabeleri üze· 
Rusyayla anlaşmış, şimal tarafm· rine diktatörlüklerini kurarlarken, 

Kamal Atatlit·k, jstipdat ve esirlik 
rejimini yıkarak onw1 üzerine bü 
tün eserlerini dikmiş. Kendi şah -
si prestiji ile Türkiyeyi yenilemiş. 
tir. İstenilsin, istenilınesin yeni 
Türkiye ile Fransa arasında bir 
~empati yaratmak siyasamızın he 
~aba koyacağı bir hareketti. 

Neden bir defa daha bizim tica 
ri politikamız, dış siyasamıza bu 
lradar kötü bir tesir yapsın? TÜi .. 
kiye Fransadan pek çok şey alma
yı isteıniyecek değildir, ancak bu 
nu e~ya mübadelesi suretile yap -
mak fikrindedir. Bizim oradan ala 
cak tütünümüz, kömürümüz, ba • 
kırımız. kromumuz, manğanezi • 
miz, daha birçok şeylerim:z var -
dur. Buna karşılık onlar da biz • 
den pek çok mal alacaklardır. AI 
manya, İngiltere bu yola girerek 
büyük btifadeler elde ettiler. An· 
karada F'ransamn bu işe yanaşma 
masmdan şikuyet ediliyor. Cu • 
mmiyet Merkez bankası direktö
ıii, bunları yazmamı ve.Fra:'lsanm 
göziinü açmamı söyledi. Ben debi 
lerek ve ist~verek yazıyorum. Böy 
le giderse ilkin endüstri ve tecim 
kapılarımız kapanacak arkasın -
dan siyasal nüfuzumuzla oynan· 
ınış olacaktır.' · 

Kemal Atatürk bütün yaptığı 
işlerle kendi üı:tünlüğüni:l gö~tei' -
miştir. mde edilen neticelerden o 
mm kudreti okumahtad1r. Onun 
yanında iki büyük ~ah~iyet vardır. 
Biri lsmct lnöni.idür. Büyük dahi· 
nin arkasında değerli bir zat. Dün 
zafer için· çalışan b:r asker iken 
bugün, bir devlet adamı, tam bir 
teşkilatçıdır. Diğeri Genel Kur • 
may Başkanı l\Iarcşal Fevzidir. 
Geniş zekası ve halkçılığı bütiin 
memlekotçe tanınmıştır. Bunlar -
dan başka, kabine üyeleri baştan 
başa, münevver, ~·üksek kültür sa 
hibi adamlardır. Son zamanlarda 
bunların hepsile konuştum. Hep -

f[Jütf en sayf aJJı çeviriniz). 





Habeşler, Ual- Ual'ı 
Geri Aldılar 

İstanbul- 18 Dans musikisi (plal:), 
18 Konferans Dr. Zühtü Tevfik (Tiı

berküloz hakkında), 19,30 Senfonik 
musiki, 20, 15 Çocuk esirgeme kurumu 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden: 
2 ton ferro krom 
1 ,, F erro vanadyum 

50 ,, Elektrolit tutya 
1,5 " Nikel 

Gorahi de Habeşlerin elinde ! 15 ,, F erro mangan 
3 ,, Alemiııyum 

Pvt .Londra, 2~ ~Rady~), - Daily 1 
t. aıl,,, gaz~esının Adısabaha ay -
d't•nın Somali cephesinden bildir
~ ı?-e göre, Ual • U al t.chri Ha
ha !hl er tarafından §İddetli bir 

rp sonunda zaptedilmiştir. 
k Habeşli~~r! bu çarpışmada bir t?
1 

harp muhımmah ve 54 otomo· 
1 elde etmişlerdir. 
. Ayni gazetenin aytarı Gorahai

nın Habeşliler tarafından tekrar 
ıaptedildiğini bildiriyor. 

Londra, 26 <A.A.) - Röyter ajan -
51 bildiriyor: 
h ~aber verildiğine göre, kuzey cep-
esınde, iki mühim Habeş ordusu l -

talyanlara kar~r bir mukabil taarruz 
Yapmak üzere hazırlanmakta ve bu -
ının için İtalyan kuvvetlerinin Aınba
.Alagi'ye doğru bir taarruz yapması
nı beklemektedirler. 

Dessie'den gelen haberlere göre, DL 
Sept şehri, muhtelif din ve ırklara 
ll'lensup on binlerce muharibin top -
lanmış olduğu bir kamp haJini almış
ttr. Adisababadan Disept şehrine gel
mek için 325 kilometrelik bir yürüyii'5 
Yapan bu muharipler, dağlık arazi a
rasından kuzeye doğru ilerleyişlerine 
de'Vam için istirahat etmektedirler. 
tlirler. 

Adisababada Sen Jorj kilisesinde 
ll'IUhafaza edilmekte olan Beni İsra -
İlin on vasivetini hıfzettikleri sandık 
Des~ie'ye g;tiriJmiştir. Bu sandık Sen 
Jorj kilisesinde muhafaza edilir ve an 
tak bir müstevliye karşı harp halin -
de ordu karargahı umumisine götü -
tiilür • 

1IABE$ ORDUSU iLERLiYOR 
llarrar, 26 (A.A.) - Bu saatte Ha

beş kıtalarının Gorahai'nin güneyine 
doğru ilerlemekte olduklarına dair 
bir şayia dolaşmaktadır. 

Habeş ordusunun esas kuvvetleri 
Da~g:abour - Sasabaneh hatları bo -
~unca yer almıştır. • • ... 

200 BiN KiŞiLiK BiR ORDU 
DESSIE cıv ARINDADIR 

Dessie, 26 (A.A.) - Havas ajansı 
aytarından: 

Habeş ordusundan 200 bin kişinin 
Dessie yakınında karargah kurdukla
rı ve İtalyan u~aklarına karşı gizlen
ntekte oldukları öğrenilmiştir. Bu son 
günlerde Des..c;ie şehrinde her gün on 
binlerce muharip geçit resmi yapmış
tır. Bu efradın büyük bir kısmı mo · 
dern silahlarla mücehhez bulunuyor
du. Umumiyetle sanıldığına göre, bu 
kıtalar, cepheye gitmeden evvel bu -
raya uğrıyacak olan Necaşi'nin ziya
retini beklemektedirler • 

RAS SEYYUM ôLDlJ MO? 
Roma, 26 (A.A.) - 'figre cephe -

sindeki ltalyan harp aytarlan, Ras 
SeYYumun bu ayın 18 inde bir uçak 
bombardımanı esnasında maktul düş
h\üş olduğunu bildirmektedirler. 

Bombardıman edilmiş olan bölge -
den gelen yerliler, nüfuz sahibi bir 
llabeş şefinin maktul düşmüş olduğu 
l'lu söylemekte iseler de ismini gizli 
tutmaktadırlar. 

llarp aytarları ilaveten diyorlar ki: 
"Bu şet, Ras Seyyum'dur.,. 
RAS KASSANIN OZERINE 

YlJRlJYORLAR 
Asmara, 26 (A.A.) - !kinci kolor

du, Abat ismindeki, bir şef tarafın -
dan kumanda edilmekte olan başı bo
zuk kuvvetlere tesadüf etmiş ve bu 
ku'VVetler ağır 7.a};at vererek geri çe 
kilmiştir. 

Mariotti kolu, Ra.s Ka..t::ısanın üze -
ı-ine yürümektedir. 

Eritre kolordusu, Gheral ta bölge · 
sinin temizlenme.qine devam etmekte
dir. 

Birinci fırka, Maizonqui'ye varmış
tır. 

Siyah gömleklilerin ikinci koloı·du
Ya mensup üçüncü fnkası, 1\lamomo
rrıo GaJia'ya \'armıştır. 

HABEŞ KUVl'ETLERI 
Adigrat. 26 <A.A.) - United Press. 

mühim mikdarda Habeş kuvvetlerinin 
Amba - Alayi'dc toplanmış oldukları
nı haber vermektedir. Ras Burru'nun 
ltatyanlar tarafından bir ilerf hare -
keti yapıldığr talcdirde, onların ı;:;ağ 
cephesine taarruz etmek üzere Nel -

debba \'e Theleti bölgesinde bulun - İstanbul merkezi adına söylev, 20,30 
makta olduğu söyleniyor. Bestekar Hasan Feridin eserleri, Bayan 

Diğer ecnebi ajanları da bu haberi Bedriye Tüzün ve Stüdyo orekstrasx 
teyit etmekte ve Uuited Press, Ras tarafından, 21 Radyo caz ve tango gu
Kassanın Amba . Alagayi ile Oscian- ruplan, 21,35 Son haberler, Borsalar, 
guri gölü arasında yüz binden fazla 21,50 · İstanbul konservatuvarı Şan 
bir kuvvete malik olduğunu beyan profesörlerinden Nurullah Şevket ta
eylemektedir. rafından muhtelif vokal eserler, Piycı-
1 MPARATOR ŞiMAL CEPHESiNE noda Laşenski. 

GiDEREK HAREKAT! iDARE Viyana: 517 m. - 18 Viyana müıi-
EDECEK ği 18.55 Güzel san'atlar, 20 Haberler, 

Adisababa, 26 (A.A.) - üniversal 20,10 Uçaklara karşı müdafaa öğütlcti 
Press, Necaşinin bu hafta içinde ku- 20,30 Richard Vagnerin "Tristan und 
zey cephesine gitmek ve harekatı i - isolde,. operasI (plak ile), 23 Haber
dare etmek niyetinde olduğunu bildir ler, 23,1 O - 23,50 Tamimler, 24,0 5 
mektedir. Necaşinin, yola çıkmış olan Hafif müzik. 24,45 Dans müziği. 
diğer kuvvetlerin gelmesini beklemek Budapeşte: 550 m. - 18 Tara
te olduğu söylenmektedir. Adisababa gato - piyano konseri, 18,25 Konfc· 
daki siyasal ve süel çevenler, büyük rans, 18,55 Salon kenteti, 19,55 Kon
muharebenin ilk kanuna doğru vukua ferans, 20,30 Operadan nakil, Vcrdinin 
geleceğ·i mütaleasındadn-lar. lmpara- "Aida,, operası, 23,20 Haberler, 24, l O 
orun mukabil taarruza geçmek için Bela Kiss Çingene orkestrasL 
adeden büyük bir üstünlük temin et- Belgrad: 437 m. - 19,25 Sözler, 
mek arzusunda olduğu söylenmekte • Ders, 20 Plak, 20,30 Ulusal program. 
dir. Bazı Habeş şefleri, Italyanları 21 Salzburgdan: Mozart kuarteti, 22 

500 ,, Hamatir 

Şartnamesinde değişiklik yapı lan ve tahmin edilen bedeli 
"142000" lira olan yukarda mikd arı ve cinsi yazılı malzeme Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa tınalma Komisyonunca 8/İkinci -
kanun/ 936 tarihinde Çarş~mba günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecekdir. Şartname "Yedi" lira "1 on kuruş mukabilinde Komiı -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan "8350" lirayı havi 
teklif mektublarmı mezkur saat 1 4 e kadar Komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. "iE. 3. maddelerindeki ve
saikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. ( 7345) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
1000 
1000 
500 
50 
10 
10 

520 
50 

Ton Elektrolit Bakır 
,, Elektrolit Tutya 
., Pilatinen Saç 
,, Bohçalık Saç 
,, Fosforlu Bakll' 
,, Manganezli Bakır 
,, Saf Kurşun 
,, Kalay 

yenmek için 2;)0.000 kişi feda etmeğe Konferans, 22,20 Radyo cazı. Tahmin edilen bedeli 821400 lira olan yukarda miktan ve cinıi 
hazır bulunmaktadırlar. Berlin 357 m. - 18 Koloratür spo- yazılı Malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma ko· 
HABEŞLER TEKRAR YlJRUYlJŞE ran Margrit Ziegler şarkı söylüyor, misyonunca 10 - lkincikanun - 936 tarihinde Cuma günü saat 15 

BAŞLADILAR (Radyo orkestrasiyle), 19 Ev müzi~~i, 
Haussien, 26 (A.A.) _Cephede mü 20 Breslaudan nakil, 20,40 Aktüalite, de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 41 lira 7 kuruş mukabi. 

him sevkülceyş hareketleri görülmek- Haberler, 21,15 Ulusal program, 21 ,45 linde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 36606 
tedir. Türlü bölgelerde kuvvetli istih- Orkestra (İtalyan müziği), 23 Haber- lirayı havi teklif mektuplarını me,;. kur günde saat 14 e kadar komisyo
kamlar vücude getirilmiştir. Bom bar- ler, 23,15 Olimpiyad servisi, 23,30 na vermeleri ve kendilerinin de 24 90 numaralı kanunun 2 ve 3 mad-
drman tesirile l\lakalleni11 güneyinde Gece müziği ve dans havalan. clelerindeki veaaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 
toplanmalarını durdurmuş olan Ha - (7353) 
beşler, gece tekrar harekete başla - • B Q R S A A. 
mışlardır. Y 
HERTARAFTAHAREKErvAR ~26-11 -935 - Jandarma genel komutanlıgıv Ankara 

Adigrat, 26 (A.A.) - Son iki gün 

içinde ham yolu ile yapılan istikşaf - r1n=:::::~::~!:~~ .:::.,llu~ satınalma komisyonundan: 
Jar, fevkalade önemli olmuştur. Ghe- 12 kapanış 88tıt flyatıanda. 
ralta ve Tembien bölgeleri, ahali ta • ı .----- nukut 
rafından terkedişmiş gibi görünmek-

!:4, _ \ 
tedir. Ascianghi gölü etrafındaki böl 
gede bir takım kıtalarm mevcut bu -
'tunduğu ve gölün yakınında. kain ve 
alRlllsl kalabalık olan bUtUn bölge, -
lerin şimdi ıssız bir halde olduğu gö -
rölmüştür. 

Mai Nascuo vadisi boyunca, ltal -
yan uçaklarmm geçmiş oldukları yük 
sekliklerden ateş Ye dumanla verilen 
işaretlerden anlaşılrnrştrr. Antalo -
Bula yolu üzerinde bir takım kervan
lar görülmüş ve bu kervanlar uçak 
motörlerinin çıkardığı görültü üzeri -
ne darmadağınık olmuştur. 

TEMBlEN TEPELERiNDE 
Asmara, 26 (A.A.) - General Yil . 

Jiansantes'in kumandasında bir kol 
21 son teşrin tarihinde Aduadan ha -
ı·eket etmiş ve hiç bir mukavemete te
sadüf etmekl'izin Tembien tepelerine 
doğru ilerlemiştir. 

MAKALLE TAYYARE MEYDAN/ 
Asmara, 26 <A.A.) - Resmen bil -

dirildiğine göre, Makalle tayyare mey 
danı, tayyarelere hareket üslerinden 
itibaren :>00 kilometreye kadar tesir 
sahası temin edecek tarzda büyütül • 
müştür. Bu münasebetle Adisababa i
le Harrarm Makalleden takriben 500 
kilometre uzakta olduğu hatrrlatıl -
maktadır. 

Bununla beraber, bu !3ehirlere ya · 
kında varılmak istenildiği arzusu an -

* Loodra 
* Nnyor• 
• Parls 

1 • Mllloo 

1 • Brillııa., 
* A\lna 

1 • Cencnt 

I 
• Sofya 
* Amsu:rdı ı ı · 
• Prıg 

1 • Stokho1m 

I • Londra 

1 

• l\'evyor~ 

• Paıls 
MJJaoo 

f>:t3, - • Vlyı.nı 

i26. - * Maıjrld 11 -
167. - * Berllo :-ı6, -
170, - • Varşovı 24, -
-.... - • a.cı.p.,,.. u -
2t, - • Bfttt~';' ~. -

816 ·- • Belgrad ~4. -
!3, - ·I< Yokohımıı 35, -
1!4, - 11 Altın 938, -

96. - * Mecidiye 53, -
32, -· * Bın:ınot t3~ -

Çekl~r~ 
6'(0,SJ * Stothlm 3.12 -
o.79+0 • \'lyat 4.244l 

t2.06 • :\lıdrld S.St!lti 

9.79M • Rcrllo t,97.53 
, • Brükseı 4.61lll6 • Varşova 4,H3;t 
i • Atin.. Sll.4847 • Bu:Jıpeşır 

ı Cenevre 1.4~80 • Bülcre, 
• Sofya M,3160 • llclgrad 

Amılerdırtı t.174i • Yotohıma 
• Prae l9,20l~ • Moslcovıı 

---ESHAM 

4.~"!>~ 

102,0393 
;l4.!U4~ 

2.76t5 
IOX9.7!'i 

1 

l •I~ Ban'tas• 9.8~- framvay 9,-
•Anadolu ~:i.~O Çl meoto as 9.80 
Rejı 'l 15 Cnyon De,. -,-· 
Şlr. Hayriye 15.- ~arlc De!. -.-

Merkez Bınt:ası 69:0 Ralyı - _ 

ll. Sigorta -.00 fart m. ecu -·- ı 
Pomontı ıı,50 felefoo -.-

-istikrazlar - tah viller-
• 1933Tilrk Bor.I ; 5.~0 Elektrik - .-

il 23, ]5 rramvı.,, 31,70 

. ~ ili 7:;,30 i{ıhtını Tf -
lstlkrizıDahlll 1 99 - • Anadolu 1 42 75 1 

•trrınl lstlkru:ı 9[1.-· * Anadolu ıı 4~.7!'1 

19!3 A \l LO. Anadolu ıı ı l,40 
Sıvu-Frzunım 9.~. •o /\.iümr~~ıı A 46. 

laşılmamaktadır. Daha ziyade, Habeş~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ... ________ ;: 
tahşidatı üzerinde uçuşlar yapılması ,_ _____ ..,. ___ ..., ___ -= 
mevzuu bahis bulunmaktadır. Çnl'Ş!Ullba Pcrscmbe 

ESKi IMPA.RATOR ôLDO Takvim ~7 2 cıteş11n s2crteşr1ı 
======il Ramazan;? Ramazan Adisababa, 26 (A.A.) - Şimdi res-

mi bir kaynaktan bildirildiğine göre 
eski imparator Lidji - Yassou, Har · 
rardaki bir kalede göğiis vereminden 
ölmüştür. 

YENi BOMBARDIMANLAR 
Harrar, 26 CA.A.) Bir lta1yan uça

ğının bu sabah Daggabour ile Djidiga 
arasmda kain Agrisaleme'i bom bardr 
man etmiş olduğu söylenmektedir. 

Bu uçağın bombardrman yaptıktan 
sonra Djid,iiga tizerinde cevelanlar 
yapmış "·e Harrar istikRmetine doğru 
yoluna devam etmio;; olduğu söylen! -
yor. 

MUKABiL TAARRUZU 
T ARDETM iSLER 

GUn doğuşu 7 Ol 7,02 
GUn batışı 16 43 16.4.~ 
Sabah namazı ö,02 604 
Öğle namazı 12.01 12 Ol 
İkindi namazı 14,30 14,29 
Akşam namazı 16,43 16,4-l 
Yatsı namazı 1820 18,20 
tın.sak 5.17 518 

Yılm geçen günleri 328 :;29 
Yılın kalan günleri 38 37 

ZA Yt - Galata ithalat gümrüğü
nün 19510 numaralı 5.~.933 tarıhii 
beyannamesinin :>69243 numaralı mak
buzu zayi ettiğimden ve yenisini çıka
racağımdan eski-sinin bir hükmü ol -
madrğmr ilan ederiz. 

Bardizbanyan Biraderler 
Roma, 26 (A.A.) - Resmen bildi - ~!!!!!!!~~'!'!!!!!~~!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~~ 

dirildiğine göre İtalyanlar İtalyan 
Somafü;fne gfrmek ve halt hazırda 

hatı istikametinde Tug . Fafan ırma 
ğr boyunca ilerlemekte bulunan ge -

neral Graziani'nin kıt.alarmı çevirmek 
maksadile Ras Desta'nın Ouebbe-Che-ı 
lıeli'dc yapmış olduğu mukabil ta.ar -ı 
ruzu tartetmişlerdir. 

1 - Aşağıda çeş;t ııe sayısı yazılı iki ayakkabı kap·ıh zarf uıu
lü ile eksiltmeye konu~mu~tur. 

2 - Satın alınac3.k (3875) ç ~ zmenin çiftine bin ve (4062) ye

meninin çiftine de (21 ~) kuruı fiat tahmin edilmittir. 
3 - Çi.ane elc.il1meai 28 - 11 - 935 Perıembe ~nü ıaat 

(10) da ve yemeninin ,fe saat <15) Jandarma Genel Komutanlığı ku• 
rağmda yapılacaktır. 

4 - Çizmenin ili< teminah (2906) lira (25) kurut ve tartna
me bedeli (194) kuruş . \ıemeuinin (651) lira (96) kuru-ş ve f&rtna• 
mesi parasız olarak k:>mi~yonum-.; zdan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye ?,1rmek •.~tiye nlerin kanun ve tart namede ya. 
lızı belgeleri muhtev; teb Jif mektuplarını eksiltme vaktin:ien bir saat 
evvel komisyona verm .} olmaları. (7085) (3'330) 

Denizcilere ve 
Tahlisiye genel 

gemicilere ilan. 
direktörlüğünden 

Marmara Hayırsıza.dası feneri yanında bir adet Tifon ıiıtemin
de sis düdiığü tesis edi!miştir. Bu mevkiin coğrafi vaziyeti. 

Arzı = 40° "38,, 40" Şimali 

Tulü = 27° "29 1/ 2,, Şarki griniçtendir. 
Düdük sisli havalarda sekiz deniz milinde ititilmek üzere her 

dakikada üç seda verecek yani. 

Seda Sükut Seda 

4 + 6 + 4 
olacaktır. 

Sükilt 

+ 6 

Seda 

+ 4 

SükUt 

+ 36=60 

Tesisatın 10 - 12 -· 935 tarihinden itibaren faaliyete ba,hya• 
cağı alakadaranın malU.mu olmak üzere ilan olunur. (7470) 

İstanbul Yedinci İcra memurluğun
dan: 

Galatada Küçük Millet Hanında 14 

Mufassal notlu 
kanunum edeni 

numarada mukim iken elyevm ikam..:?t Herha. gi bir hadise esebebiyle ka • 
gahı meçhul Yani Dikabida oğlu Pat· nunu tetkik ve o hadiseye müteferri 
roflosa: kanun hükümlerini buluS> çıkarmak • 

Ali Rizanın zimmetinizde alacağı taki müşkülat ma]Qmdur. 
olan 1200 Jiranın temini zımnında hac- Eserin sahibi, bu müşkülatı gider • 
zedilen Beyoğlunda Tatavlada Fotik:\ mek içi (Her maddenin altına: Ka • 
sokağında eski 18,20 yeni 14 numarar:a nunu 11· • 'ni, Borçlar, Ticaret Ka • 
tahtında ve Papaz oğlu sokağında eski nunlarmda alaka ve irtibatı olan) 
22 yeni 65 numaralı dükkanı havi nh- ma d deleri hülıisalariyle birlikte yaz.o 
şap hane ile Beyoğlunda Tatavlada 

mış tetkiki son derece kolaylaştınnı'" 
Papa zoğlu sokağında 60, 62 numaralı trr. 
arsadaki nısıf hisselerinize mahaHen Hakimler avukatlar, talebe, n bu. 
haciz yapılnuş ve yeminli üç ehlivukuf kukla iştigal eden zevat aradıklarını 
maa dükkan hanın tamamı 1040 derhal bulmakta güçlük rekmi~ ecek· 
lira ve arsanın tamamına da 402 lirll 

1
_,.. _____________ _ 

kıymet takdir ve tahmin edilmiştit·. 

icra ''e iflas K. nun 103 cü maddesine 
tevfikan T eoliği muktezi hbar varaka
sının ikametgahmızm meçhul olmaı;ı 

hasebiyle 15 gün müddetle ilanen teb
liğine karar verilmiş olduğundan tarihi 
ilandan itibaren 15 gün zarfmda daire-

ye mür c- atla bu ha!>taki evrakın tet
kik ve bir diyeceğiniz var iıe beyan et
meniz icap eder. Takdiri kıymet rapo
riyle 103 üncü maddeye tevfikan teb
liği muktezi ihh8r varakaıı makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

'1133'1) 
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Yabancı yerlere l~ 72:1 400 1~ 
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glrmlye.n yerlere 1800 e~ 600 180 

l'Qrk!yenl.o ber posta merkezinde K UlHJNa abolıe yuı.111. 

) YAZ/ VE YONETIM YERi: 

ı.tanbul. Ankara caddeal, l VAJU1 yurdlı 

pdıtre: 
l'eleton ~Yazı i§lerl: 

T elgraf adresi : K UltlJN 
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum idaresi ilanları --d! 
Muhammen bedelleri yekunu 108000 lira tutan üç guruptan mürekkep Sivas atelyesine ait bit 

1 

kııım tezgah, kapalı zarf usuliyle afağıda yazılı tarih ve saatlerde Ankara İdare binasında ihale edile 
cektir. 

Gurup Muhammen bedel Muvakkat teminat Eksiltme gün ve saati Şartname fiati 
1 58000 Lira 4150 Lira 10 - 1 - 936 saat 10 290 kuruş 
2 15000 ,, 1125 ,, 10 - 1 - 936 ,, 15 Parasız 

3 35000 ,, 2625 ,, 11 - 1 - 936 ,, 10 175 kuru~ 
Bu ite girmek iıtiyenlerin her gurup için ayrı muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 

Jar, kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna 
me ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan saatten bir saat evvelsine kadar Cer Dairesi Komi3yo: 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde Ankara ve Haydarpafa veznek 
rinden alınabilir. (3444) (7391) 

Muhammen bedeli 70000 lir~ olan lokomotif bakır ocakları, o· 
cak aksamı vesair bakır malzeme 9 lkincikanun 1936 Perşembe günü Yeni 1 A 

alınacaktır. cadde- AY<fHlN 3 CJ 
Bu i§e girrnek istiyenlerin 4750 liralık muvakkat teminat ile ka- ıinde ~ 6 N 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a ka• Ce ••·k .· · 10 d .,- 4 0 d :1 
• • • - · • ~ p wı 'ımı , acen ası _,)...,. , uvaı 

1 

dar Komısyon Reıslıgıne vermelerı lazımdır. tak,·imi 20 kur. Her yerde ara),nız. 
Bu işe ait şartnameler 350 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay· •---•••••••••'• 

darpa§a veznelerinde satılmaktadır. (7301) 
Denizyolları 

Muhammen bedeli 5620 lira olan 19000 kilo muhtelif eb'atta ı ş L E y M E 5 i 
çinko levha 23 Birincikinun 1935 Pazartesi günü saat 15,30 da An· Acenteleri: Kan.ki' _ Kiprlbqı 
karada idare binasında kapalı zarf uıulü ile satın alınacaklJr. Tel. '2312. Sirkeci Mllllrdar sade 

Bu ite girmek istiyenlerin 42 1,50 liralık muvakkat teminat ile I•-- Ha• telıf oa: 22740 --• 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 1 rabzon Yolu 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. KARADENiZ Vapuru 

28 Bu ite ait ıartnameler para &ız olarak Ankarada Malzeme dai• 1 kinciteırin PERŞEMBE gü· 
resinden ve Haydarpafada teıel iüm ve sevk müdürlüğünden dağı· 

nü saat 20 de HOP A'Y A ka· 
hlmaktadır. (7360) dar. (7511) 

. 
Atağıda isim, miktar, muham:nen bedel ve muvakkat teminatı 

yazılı malzeme iki partide ve hiza!arında gösterilen tarihlerde Anka• 
rada idare binasında ve saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle satın alı · 

nacaktır. 

Bu eluiltmelerden her hangi 'biıieiae 8İrmelıl-uli,....ı.rin buna 
ait teminat ile kanunun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini eksiltme 

FARUK I' nln 

:;~~b~:~~~~ 
.-:ı· _) ~~~ ~ ., 

fit;~ -'Wh.\ ,,~~ 

günü saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. C l C 1 S lJ R M ~ S 1 
. Bu ite ait ıartname Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa· Avrup• rlmellerlr?den UatUndUr. 

!&da Tesellüm müdürlüğünden parasız olarak tedarik olunabilir. Yakmazl 
(7361) DökUlmezll 

ismi Miktarı Muhammen Muvakkat Eksiltme Leke yapmazlll 
Bedeli Teminat Tarihi Fırçalı ıünneler araıında eısizdir. 

Lira Her yerde bunu arayımz. 

l) Sürat liontrol ıaati 
yedeği 

59 kalem 1150 lira 86,25 24/ 12/ 935 Faruki ve Cici markasına dikkat. 

2) Hejntz ıistemi ıofaj 165 adet 825 " 61,88 25/ 12/ 935 , DUN ve YARIN Külliyatından ' 
çantası 

Siyasal bilgiler okulu satınalma 
komisyonu başkanlığından: 

Okulumuz talebeıi için 200- 225 çift ayakkabı açık eksiltme ih 
alınacaktır. Bir çiftin muhammen fiatı 550 muvakkat teminatı 93 li· 
radır. Şartnamesini görmek için Yıldızda okul kalemine eksiltmt 
için 4-12-935 pertembe günü saat 15 de Fındıklıda Yükaek mel~ 
tepler muhasebeciliğinde komisyona müracaat edilmesi ve eksiltme 
nin ı~at 17 de biteceği ilin olunUı'. (7222) 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma 
komisyonundan: eksiltme 

Azı Çoğu Muvakkat garanti 
Akliye 'Ve a1&biye ·hastanesine 500 - 600 ton kok 877,50 L. 
Şitli Çocuk hastanesine 200 - 300 ton kok 438,75 L. 

YENt KİTAPLAR 

Gizli Harpler 
'Antoine Ziachka 
Hamdi Varoğlu . 

7.> Kuruş 
No: 45 

Disraeli'nin Hayatı 
Andre Mauroü 

Jsmail Hakkı Alişan 
100 Kuruş 

No: 46 

Tevzi Merkezi: 
YAKI'l' Matbaa:Jı 

Js tanbul 

Kuduz tedavi müessesesine 55 - 75 ton kok 109,69 L. 
Yukarda yazılı sıhhi müesseselerin kok kömürlerine kapalı ı ••t. Levazım Amlrll§I Salln 1 

zarf ile verilen fiatler fazla görüldüğünden ayni şart ve vasıf dahi· Alma Homlayonu lllnlara 
linde yeniden kapalı zarfla eksilt meye konmuştur. 

1 - Müesseselerin bir veya bir kaçna veya tamamına fiat tek- İstanbul Levazım amirliğine 
lif olunabilir. bağlı kıt'at için 100 ton 1.-uru fa-

2 - Eksiltme 4 - Birincikanun - 935 Çarşamba günü saat ıulye 10 - 12 - 935 Salı günü 
15,30 da Cağaloğlunda Sıhhat Müdiirlüğü binasındaki komisyonda saat 15 de kapalı zarfla alrnacak-
yapılacakhr. tır. Tahmin bedeli 1500 liradn 

3 - Miktar ve muvakkat garantileri hizalarında yazılmıştır. llk teminatı 1125 liradır. Şartna• 
4 - Tahmini fiat beher tonu 19,5 liradır. mesi komisyonda görülebi!ir. ls· 
5 - İstekliler şartnameleri parasız olarak komisyondan alabilir teklilerin kanuni vesikalariyle 
6 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret odası vesikasiyle birlikte teminat mektup veya 

250 gramllk ambalaj 

r u R y A ~ saf, hazıni kolay YC bütün yemekler 
ıçin kullanılan mükemmel bir nebati mutbah ,·ağr 
dır. Çek idareli olup, ateş tesiriyle tebahhur ede
cek hiç bir maddeyi muhtevi değildir. 

Kendi ambalajın da birkaç ay taze olarak muhafr- a 
edilebilir. 
Saf nebati Tl JR YA~ ile pi~irilen yemekler çok 

lezzetli olur. 

\)J"M MAr-tu1,. 4 

·~-( ~ ~'°'o 
fi' '111 /~ 

TvR~ iYE YAG VE MAMUL4TI 
SANAYİİ liMiTE O ŞiR~E Ti 

ls1:anbul - lznı. ir 

Ş ŞMAN Y ANKO• 
MAOAZASI: lstanbul Yenlpostana caddesi No. 39 

Mantoluk ve robluk yünlerimiz 

Gelnıiştir 

ipekli, pamuklu, patlskalar, "etenler 
Beyaz va rankll 

Tuhafiye dalremlzd.e en zengin çeşit 
Hazır ve ö!çU Uzar:na 

Gömlek, pijama, kuan dö fö, robdöşambr 
Kıfllk lhtlyaçlarını temin için muhterem mu,ter.lerimlzln 

te,r.llerlnl hassaten rica ederiz. 

••tanbuı t::Seledlyesı ılan • erı l --------
Senelik muhammen kirası 330 lira olan Emınönünde Reşad;~ 

ye M. eski Kantar kulübesi ki .. :ıy'\ verilmek üzere pazarlığa korı~ 
muştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğündr görülür. Pazarlığa gır 
mek istiyenler 24 lira 75 kuru,Iu~: muvakkat teminat makbuz veY~ 
mektubiyle beraber 9 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 15 de daill1 
encümende bulunmalıdır. (7451 ) 

Kadıköy Belediyesinden: Ba. ~ ı bo~ olarak beyaz renkte bir 1'15~ 
rak bulunmuftur. Sahibi zuhur etmediği takdirde bir hafta sonra ~· 
tılacağı ilan o!unur. (B.) (7513) 

- - --- -------------------------
Siyasal bilgiler okulu satınalma 

l<omisyonu başkanlığından: 
' d' Okulumuz talebesi için 210 22~ takım elbise açık ekıilllll~,t 

suliyle diktirilecektir. Bir takımın muhammen fiatı 11 lira muva d' 
teminatı 187 liradır. isteklilerin şera; tini öğrenmek için Yıldıı \J• 
Okul kalemine ve eksiltmeye gin• ek için 3-12- 935 çart~nıb• :

0
• 

nü saat 14 de Fındıklıda Yüksek Mektepler muhasebeciliğınde tJf 
misyona müracaatları. Ve eksiJtın~ nin saat 16 da biteceği ilan ol'!!) • 

(72.t.v 
2490 sayılı kanunda yazılı belge ve muvakkat garanti makbuz veya makbuzlariyle ihale saatinden bir 
banka teminat mektuplllriyle usulü dairesindeki teklif mektuplarını 1 saat evvel Tophanede Satmalma 
havi zarnarım yukarda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye Komisyonuna vermeleri. --------- --------------- --
kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (7195) J (279) (7298) Sahibi : ASIM US - Yakıt matbaaı;ı .N eşriyat dircktörü:Rcfik Ahınet Seveıı.U 


