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1 Or u ar arpışmaya 
t Ankaradan Diyarbekire giden ilk 
:de&~dı~Bd~~~~ı-----------------------------ı o d ' 
;:;":~:~1~:~:::-~:~:~:·~

1 ,,Italyan uçakları ga eni .;'ak Ciakallr, hatta. ak kirpikli yetmiş 

~eseksenarasındaihtiyarbirAlman '"

1

• bombardıman edı•yor hen adamıdır ki bugün yüksek mü -
/nd~ mektebinin en değerli mual -
llnlerındendir • .Ayni zamanda demir- 1 

Yolu inşaat işlerindeki ihtisası dola -
>~ ile mühim meselelerde daima re -
J.·ınden istifade edilir. Mesela bir tü -
l\elin çökmesi, yahut yerinden kay -
tıiası gibi hallerde ne yolda hareket 
~l1lek lazım geldiğini yalnız .Maysner 
.. aŞa itiraz götürmez bir ~alahiyetl c 
0Y1iyebilir. 

l\faysncr Paşa <1885) te me ·hur 
~Baron Hirş) in Türkiyede demiryolu 
~llŞaatı işleri ile meşgul olduğu ~ıra
d~tda Almanyanın (Dresden) mühen-
~ nıektebinden çıkmış ye daha yir

rrıı dört yaşlarında bir genç olarak 
ltteınJeketimize gelmiştir. Maysner Par o günden bugüne kadar Tiirkiyc. 
t e demiryolları işleri ile uğraşmış -
ır. Abdülhamit zamanında Hicaz dc
llıiryo}unu yapan May~ner Paşadır. 
r Eski devirlerde Türkiyede şimendi
i e.r Yapmak işinin memleketi soymak 
kÇın nasıl müthiş bir rnsıta olarak 
b ldlanıldığrnı bilmiyen yoktur. Pakat 

Ba§bakanımız ismet lnönü dün ak§am Dolmabahçe •arayında 

Başbakan qeldi 

Yeni iki fabrikamızın 
temeli atıldı 

.u insafsızc~ soygunculuğun derece-
1 hakkında iyi bir fikir edinmek için 
(~ 1 t 1 .. .. .. I .aysner Paşa) gibi bu i~lcri i1k gün. Sme DODUn UD 
trındenberi iç yüzünden görmüş Ye önemli söylevi ekono

ilerleyişimizin değerini belirtiyor anlarnrş olan bir fen adamını dinle - mik 
~ek lazımdır. Bu bakımdan Diyarbc
t ır Yolunda önüme çıkan bir fırsat -
~~tifudeettim.Tüili~~~mm.~---~-~~~---~-~---~-~-~~---~ 

difetcUik i lerinin nasıl başladığını 

(Yazısı 5 nci sayıfada) 

t.:ı 
~ıe tlll~rlı~lnr geçirdtgfnf .Ali 

Cetinkayanm yanında bizzat lays -
ller P:l\şanın ağzından dinledim. 

Çana a e vapu ları 
geldi, kendisi bekleniyor 

Habeş orduları Harar ve Cicika yolunda 
Londra, 28 (A.A.) - Bugün ! 

ehemmiyetli hiç bir süel hareket 
yapılmamı§tır. Fakat, gerek hal -
yan, gerek Habeş kuvvetleri faa -
liyete hazırlanmaktadır. Mühim 
bir Habeş kuvveti, Ambo - Alagi 
bölgesinin müdafaa tertibatını ha
zırlamak üzere şimale doğru iler -
)emektedir. 

Söylendiğine göre İtalyanlar, 
T embien şimalinde faaliyet göste· 
ren Habeş kıtalarmı püskürtmüş -

lerdir. General Mariotti'nin ku • 
mandası altmda ve İtalyan $Ol ce
nahında bulunan Danakil kolu, 
Ras Kassa'nm kuvvetlerine kaqı 
ğiriştiği hareketlere devam etmek 
tedir. 

ltalyan tayyareleri Ogaden 
bölgesindeki tiddetli bombardt • 
manlara devam etmektedir. -

(Sonu Sa. 2 Sü. 1) 

I.!. Memleket n milletçe ibret alma -
"11trıe'~ için bu zatrn sözlerinden bir 

~~mı~rn~n~led~rum: ·-~~~~~------~~-~~----~----~ı ı An~oy~uüurin~mkui~~m~~ 
- Abdülaziz Arrupa seyahatin - I \ 1 · 

de §irnendifcri ilk defa gördü. l stan. ·, L ı k b • • k d 
bıııa döndükten sonra memlekette şi- { ~ ı ' ava a ınesı azan 1 
'!'erıdif er yapılmasını istedi. Pl<inlar \ 
'ritı Avrupalı bir mühendis bulun -

du, Fakat Türkiyede §imendif er ya - 570 345 • h •• k "' } h• ~Cak mütealılıit için Aı·uı;iurya hii. reyin } U umet e ıne, 
ll'fnetine müracaat cdlldi. Avuıstur - 225

1
• aleyhı•ne VefJ•tdı• ter hükumeti kendi başından savmak 

tediğJ bir finans avantüryesini tav -
tiye etti. Bu adam çok geçmeden lıır
ıı:ılıkla takibata uğradı ı·e mahkum 
<>ldu. Saltanat idaresi bundan ders 
Qll'nadı. Tekrar Avusturya hükumeti. 
';;. ba~r:urdu. Bu defa meşhur <Baron 
ırş~ tavsiye olundu. Baron Hirş bir 

'4·ukat idi. Marifeti fena mukaı·ele 
tlaParak iı yaptığı hükümetleri soy -
~r. Bu marifetini bütün kubveti ile 
t '1tbik ~ttl. Yaptığı mukavelede kas • 

Kazaya uğrayan vapurun yolcularını getiren Ban
dırma Galata Rıhtımında. erı bıraktığı eksiklikleri bir kaç 1ıaf

tcı f Cl$ılalarla rüşı·et yedirerek dev _ Bozcaadanm on beş mil açığında raya yanaşarak Çanakkalenin 125 
let aleyhine tamamladı. Hüliısa Ba· şaftı kırılarak kazaya uğrıyan Çanak- yolcusunu almı~. İstanbula getirmiş
to,. llirı Osmanlı imparatorluğunu kale vakurunun yolcuları dün sabah tir. Çanakkale vapur~, ~aşka bir va-
101mtak için mükemmel bir ~istem bul- saat yedi buçukta Bandırma vapuru purun yedeğinde şchrımızc getirilerek 
drı. lıtanbuldan Şimdi Bul(Jaristan - tarafından limanımıza getirilmiştir. havuzlanacaktır. 
dQJd (Filib•) nı·n ileri"inde (Saram. Ç kk 1 . KAZANIN SEBEBİ TAHKiK 6Q "' .., Bandırma vapuru, ana a enın 

) Ya kadar olan hat parçasını yap- EDiLECEK 
fıJctan sonra bu işten çekildi. Çünkü k_a:ada~ sonra telsizle yardım iste~e- Ankara, 28 (Telefonla) - Ekono -
o ıJakte kadar şimendifer işlerinden :;;ı uzerıne İstnnbuldan hareket etmış- mi bakanlığı Çanakkale vapuru kaza
ka:ıancı iki yüz elli altı milyon altın ti. Çanakkale vapuru, kazadan son - sr tahkikatı için husu.si bir heyet gön
ftangı bul11Wştu ve bu kendisi irin ar· ra :rardrma giden bir romorkörle Ça- dermcğe karar vermi~tir. Burada Nak 
tık kô./i geldi.,, nakkaleye çekilmi~. rampa ettirilmiş liyat genel direktörünün dcğiştirildi-

Abdülazizden sonra gelen padi _ bulunııyordu. Bandırma rnpuru, bu - ği söylenmektedir. 
RhJarveh~i~~ridaR~~mendi~r ~~--~~~-~~~~----~~~~~~~~---~ 
l·aPnıak içinde ba ka türlü hareket 
:tnıerniştir. Bir İngiliz muharririnin Yunanistanda kararsızlık 
e~kiklerine göre yalnız (Bağdat) de-
~~rYolunun imtiyazrnr alanlar Ab - u " f 
t~l?~midin sarayında yirmi milyon mum ı a 

Rılız lirası bahşrş dağıtmıştır! Son-
ilan edilemedi 

ta tab·· 1 v ıı o arak bu ·uretıe dagıtılan 

lttilyonıar :rine devıetin hazine.sinden Kondilisçiler nümayiş yaptılar "Yaşasın 
a ır1Jn11ştır ! ' 

.. Osnıanlı idare.~i memlekette şimen Diktatör Rondilis,, diye bağırıldı 
J fer Yaptırmak için en ağır şartlar • 
1' Av:rupa 1>anker1erfnden i.;;tikraz - Yeni kabineyi Demircis'in teşkil cdeceg"' i söyleniyor. 
ıtr Yapıyordu. 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 7 Sii. 1). 

Kıralla KondiJis aıasında gerginlik hasıl oldu 
1 ( }'a.:tsı ~ 11<:i Sayıfndrı) 

Paris, 28, (A.A.) - Fran.sız 
saylavlar kurulu , kıı toplantı 
devresini saat 15 de açmıştrr. B. 
Laval, ihtimal saat 16 da söz ala-
caktır. 
Başlıca siya.sal guruplar, dün 

ve bu sabah toplanmışlar ve bu 
gün yapılacak mühim müzakere· 
den evvel hareketlerini tesbit et 
mişlerdir. Bu muhtelif gurupların 
vermiş oldukları kararlar, kabine 
nin durumunun şimdi tersin edil • 
miş olduğunu göstermektedir. 
Sağ cenah ve kısmen merkez, da 

ha şimdiden B. Lavale müzahe • 
ret etmeğe karar vermiştir. B. Her 
riot, radikal sosyalistleri kabine • 
ye itimad beyan etmeğe teşvik et· 
mistir. 

-FRANGIN KORUNMASI 
Paris, 28, (A.A.) _ Saylavlarl Dün ekıeriyeti kazanan B. Lo.cuıl 

kurulu radikal $<>ayalist gurubu, 
28 reye karşı 39 rey ile hükume • 
tin frangın müdafaasına ait mü • 
zakerenin takdimi teklifini kabu· 
le karar vermİ§tİr. 
· Sosyalist ibirliği gurubu, B. Pa· 

!erin talikini teklif etmiı ve itimat 
reyi istemittir. 

Bay Lavalin söylevi, kurulun 
büyük bir kısmının alkı§ları ile 
karfrlanmı~tır. Bay L!lval , f ede-

ul Boncourun başkanhğıl"da topla <Liıtfen sayfayı reııiriniz) 
narak Cumuriyetin müdafaasına --- ----- --- --
ait müzakerenin takdimi lehinde 
rey vermeğe karar vermiştir. Şu 
hale göre sol cenah f rrkaları hey • 
etinin bir itilaf vücuda getirmesi 
müşkül görünmektedir. 

Paris, 28 (A.A.) - Saat 15 de 

Yeni Adam 
F. STROVSKl 

ı1kadcmi üyesinden 

HAYDAR RlFAT 
Dün l'e Yann Tercüme Kü1Jiyatı· 

saylavlar kurulunun ilk celsesi nın 47 nci Kitabı 
hıncahınç dolmu~ olan tribünlern 7:) Kuruş 
önünde açılmıştır. Sualler okun- l' AKIT Kiitüplıancsi 

duktım sonra, başkan, bütçenin Lı,-------··----.
derhal görütülmesini, öteki mese-J 
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Y unanistanda Kararsızlık 
' 

Askeri Vaziyet 
Umumi af ilô.n edilemedi f Şimal cephesinde 

1- Habq membaları ltalyanların Mahalleyi bo§alttıkları ~ 
rin'Je ınar ecliyor ve •ebep olarak ltalyanlann, Tambien te,,Je

- rini iıgal eclemeclilılcri için Jf akallede daimi bir emniyetıi#ilı 
J içinde yll§adıklarını, bu emniyetıizlik ve tehlike yüzünden bcı-

1 Atina, 28, (Özel) - Umu· 
mi ai meselesinden dolayı kral 
ile General Kondilis arasında bir 
gerginlik hasıl olmu,tur. 

Kindilis, krala, askerin umumi 
affı istemediğini söylemiştir. Kral 
bunun üzerine sü bakanı General 
Papagosu çağırmıştır. Papagos 
da Koooilisin söylediklerini tek . 
rar etmiştir. Bunun üzerine umu· 
mi af hakkında bir karar verileme 
miştir. 

KONDlLISÇILERIN NÜMA YlŞI 
Atina, 28, (Özel) - Bugün 

Kondilisin adamları tarafından 
bir nümayiş yapılmıştır. Nümayiş 
çiler Baıba'kanllk konağı önünden 
geçmi§ler ve "Yaşasın KoINlilis, 
ya~sın diktatör Kondilis,, diye 
bağırmrılardit-. Bu nümayİ§, efka· 
rı umumiyede fena tesir yapmış . 
tır. 

KABiNEYi KiM TEŞKiL 
EDECEK? 

Atina, 28 ( Öezl) - Çal dar is 
yeni nükômetin lkendiıi tarafın -
dan teıkili arzusunu tekrar etmif, 
mecliste ekseriyeti muhafaza et -
melde olduğunu söylemittir. Söy -

lendiğine göre Çaldaris, umwmi 
affı da kendisinin imza etmesini 
ileri sürmüştür. Kral Jorj henüz hiç 
bir karar vermiş değildir. Bitaraf 
bir iş kabinesi kurmağı istediği sa 
nılıyor. Bu kabinede, Bay Demir· 
cis, Maksimos, Rufos'un buluna -
cağı söylenmektedir. Demircis, 
Pangalosun diktatörlüğünden son 
ra bütün fırkasş tarafından cumur 
başkanı seçilmek istenmişti. Şim -
di de bütün partiler tarafından se
vilmekte olduğu söylenerek kabi 
nenin kendisine teşkil ettirileceği 
kuvvetle mühtemel görülmektedir. 

Atina, 28 (A.A.) - istifa e-
den kabinede Adliye bakanı olan 
Bay Y annopulos, gazetecilerin 
suallerine cevap olarak dem it tir 
ki: 

"İstifa eden kabine, bir genel 
affın mesuliyetini üzerine alamaz
dı. Böyle bir mesuliyeti ancak ni
zami bir kabine kendi üzerine a
labilir. 

Gazetelerin yazdıklanna göre, 
iş kabinesinin teıekkülünü müte-

akip derhal bütün harp divanları 
tarafından mahkfun edilmiş bü
tün isyancılar için de·:hal bir ge
nel af ilan olunacaktır. 

Atina, 28 (Özel) - 28 Teıri
nisani 1922 de kurşuna dizilen 
Baıbakan Gunari. ile diğer ba -
kanlar için kurtuna dizildikleri 
yerde bir ruhani ayin yapılmııtır. 
Bu iyine başbakan Kondilis de 
bir çelenk göndermiıti. Fakat 
kurşuna dizilenlerin oğulları, 
Kondilisin çelengini geri gönder- . 
mi§ler, "Babamızın mezarı üstün
de onun çelenginin bulunmuını 

istemeyiz,, demiılerdir. 
Ayinde bulunan Bay Çaldaris, 

ayinden sonra burada kurulacak 
celsenin kilisenin ilk taımı koy
muştur. 

VENIZELISTLER DE NOMA YIŞ 
YAPMAK İSTEDiLER 

Atina, 28 (A.A.) - Polis, Ve
nizelos aleyhtarı bazı birliklerin 
Meşrutiyet meydanında yapmak 
istedikleri toplantıyı yasak etmiş-

:;:: radan çekilmeyi daha muvafık gördükıerini anlatıyorlar. 

;
= ltalyan kaynakları i•e bu yayıntıları gülünç bulmaktaJırlat· 

V a.ziyetin f<Jfırtıcı bir mahiyette olduğunda fiiphe yolctat· 
ı Birkaç gün içinde karanlığın nynlacağı muhakkakhr. 

' 

Cenup cephesinde 
Habeı membaları Cenup cepheıinde yeni muvallakiyetlet 

kazandıklarmı ve Gorahi ile Gerlogubiyi İ.§gal ettiklerni ıöyli-

)

- yorlar. Bu mevkiler Ogadene hakim oldukları için ifgal edilmr 
leri ltalyanların Cenubi Habqiıtanda ıimdiye kadar vukubulall 
tqebbüJerini Gfağı yukarı nlıra inJiriyor. 

Habq membalan Ra Deıtamn hareketleri hakkında Jt1 
mühim malumat vermekteJir. Bu malumata göre Raı Destan•" 
kuvvetleri hala ltalyan Somalisinin içindedir. Hatta bir habere 
göre bu kuvvetlerin bir kımıı ltalyan Somali.inin mühim ~i~ 
fehri olan ifa Baitloclya yakltl§mıftır. Bu ıehir ltalyan Somalı.ı 
hududa illerindeki Dolo ile ltalyan Somali.inin merkezi olall 
ve deniz üzerinde bulunan Mogacliıo arasındaki mesalenin }'ati 

=_===== yolu üzerindedir. Ve Mogadi§o'dan uzaklığı 120 kilometre 
kadardır. 

§== Habeı kaynaklarına göre Rcu Dutanın /rJvr:etleri. ltlyafl 1 

Ordular Çarpışmaya 
1 

Hazır 

muvasalatını tahrip etmek ve ltalyan naldiyalını bozmakta pek 1 
; büyük yararlık 6Ö•termiflerdir. ~ 
=. Buna mukabil ltalyanlar da Ras Destanın ara:~inde i(er· j 
~ lediklerini ıöylemektedirler. . fi 
il Bu cephedeki vaziyet karqık ••karanlıktır. ) 

\ıı.,,,·•·ı::ı_M.._ıııtrllfM...., ıtııt11m11ıtıımıttlll•1111..,••ııa •,_lllllllllMU~ (lJstganı Birincide) çiler otomobili aık sık durdurarak 
General Graziani ile Ras Nasi- parolayı soruyor ve pasaportumu 

bu'nun orduları çarpqmrya hazır· tetkik ediyorlardı. 
)anmaktadır. 
HABEŞ KADINLARI HARAR GiZLi VE AÇIK ÇADIRLAR 

YOLUNDA Roma, 28 (A.A.) - Aımara -
Harrar, 28 (A.A.) - Reuter dan bildirildiğine göre, bazı ke 

ajansımn Harrar aylan HabeJ hü- tif uçaktan, Aıiangi gölü bölge -
kiimetinin hususi müsaadesi ile §U sinde 50 !kadar atikar, bir çok ta 

&izli çadırın mevcudiyetini gör • 
telgrafı çekmiştir: müılerdir. 

Bana, otomobil ile Harrar ve -------------
Cicikaya gidebileceğimi söyledi
ler. Yanımda bir muhafız askeri 
ve bir maymun oturmuttu. Oto
mobil saatte otuz kilometrelik bir 
süratle ve çok arızalı ve dağlık a
raziden ilerliyordu. Yaya giden 
katırlara binmit veya kamyonlara 
dolmut olan binlerce Habeş mu
harip arasında otomobili yürüte
bilmek için müteaddit virajlar 
yapma.k mecburiyetinde idim. Yol 
üzerinde yüzlerce kadın da bulun
makta idi. Bu kadınla?, "Bu adam 
-yaz, fakat dosttur,, diye bağı
rarak bana yol vermitlerdir. 

Sel$iz yüz, bin kilometre yürü
mÜ§ olan Habet muharipleri, bu
na rağmen çok cotkun görünü
yorlardı, Yolda rastgeldiğimiz 

Habet yaralılarının hiç de düşkün 
olmadıklarmı gördilin. 

Harrardan uzaklaştıkça nöbet-

Amerikada 
Görülmemiş bir 
kaçakçı filosu 

Bostan, 28 (A.A.) - Noele 
mahsus, alkollu kaçak içkileri ta
şıyan bir takım gemilerden mü
rekkep bir fil onun ani olarak or
taya çıkması içki yasağının kaldı
rılmasındanberi görülen en büyük 
kaçakçılık hadisesi olup Nouvelle 
Angleterre'in sahil muhafazasına 
ait bütün vesaitinin seferber edil
mesini intac etmittir. Milli bay
ram olmasına rağmen bütün sahil 
muhafızlarının izinleri ilga edil
miştir. 

Kaçakçıların •filosu takriben 
sekiz gemiden mürekkep olup 
yetmit dört mil açıkta bulunmak
tadır. Bu gemilerin yanında yarış 

İtalyan uçakları binlerce Ha -
beı ukerleri tarafından tüf ek a -
te§ile kartılanmıtlar ve mitralyöz 
lerle mukabele etmiılerdir. Habeş 

600 kişiyi kaybeden buz kitlesi 

Euz bulundd ıer ağır zayiat vermiılerdir. Sovyet tayyareleri 11 kişi kurtaıdılar. 
TiMSAHLARLA DOLU GÖL-

LER Moskova, 28, (A..A.) - Hazer 
Mo1ıaditio, 28 (A.A.) - ltal - denizinde fırtına dolayıaiyle hir 

yan kuvvetleri tarafından Lamma buz kitlesi üzerinde kalarak deni· 
Şillindii' de yapılan harekat es - ze açılan altı yüz kitiyi aramak ü 
nasında, hunlar, timsahlarla dolu 
bir bölgeden geçmitlerdir. ller • zere yola çıkan tayyareler hu ha 

lıkçdarı bulmu,lardu. Bunlar~~~ 
11 taneıi tayyare ile geri gt:b1~. 
mittir. Diğerleri de erzak aldt : 
tan sonra, 'kendi kendilerine ,.ııı· 
le dönmüılerdir. 

liyebilmek için İtalyanlar sal ve =:--~==-===-====--:====~ 

daha ••İr nakil vuıtaıarı kullan c H p Genyo··0 Kurulu toplantı-
maya mecbur kalmıılardır. • • • 

Asmara, 28 (A.A.) -Massaua d. w • kararlar 
ile Aımara arasında dar bir yol Sının Ver ıgt 
ve tek kat üzerinde itliyen tren ------ ~ 
bozulduğundan, mareıal Badoglio Ankara, 28, (A.A.) - Cumuri- ve bu durumun düzc?tilmesini -
bugün öğleden sonra otomobille yet Halk Partisi genel sekreterli· r~r altına almıstır.' 
Aımaraya gelmiıtir. ğinden tebliğ edilmittir: 2.- Sivas il~ön kurulunun ö1tl' 

As 28 (AA) D N B . Bugün toplanan C.H.P. genyön- d 1 bak · 'd n ,c-mara, . . - . . . eğer i ! anı yerme yen. c .
1 
... 

• ytan d t 1 fi b'ld' kurulu a•ag-ıdaki kararlıın vermit- LJ1 .. aıansı a ra yo e gra a ı ı- ~ çilmit olan Erzincan !o.ylnvı ..-. il • 
nyor: 1 tir.1.- Manisa ,ar kurulundaki va met Işığın yeni ödevi kabul e:i 

Maretal Badoglio, süe hare • 
ketlerin kumandanlığını deruhte ziyeti parti bakımından incelemİf mi~tir. 
etmek üzere bugün genel karar -
gaha gidecektir. 

Genel olarak dütünüldüğüne 
göre, ltalya, yağmur mevsiminin 
ba~langıcından evvel Habeş me -
selesini halletmek arzusundadır. 
Habeşistanın tahdit edilmi§ niifuz 
bölgelerine a vrılması hakkında 
görütmü§ler. Yapılacağı hakkın -
daki §ayialar ıon günlerde art -
maktadır. 

ltalya notasına Iranın verdiği cevap 
.. . h t - kt ·1 • ..-.ıeı.et nu ız ar e me e ve ı.u ıne1•· e _ 

kanoları da vardır. --------------
raıyonun ve asayişin temini hak. ----. Kuşadasını sel bastı 

Tahran, 28 (A.A.) - lran'ın 
zecri tedbirler hakkında ltalya ta· 
rafından verilen notaya kar§ı olan 
cevabı dün ltalyan elçiliğine '/eril
mittir. İran hükfuneti, Milletler ce 
miyeti tarafından kabul edilmit 
olan tedbirleri tatbik mecburiye • 
tinde kaldığından dolayı teessüfü-

arasında mevcut olan iyi müna~tc
betleri ehemmiyetle kavd~t"lle .. ~a 
dir. lr~ hükUmeti, Hal_ıh:nZ::ı1 • 
sarfedılmekte olan mesaın n ,~.
hun ve cihanda adalet:n k~~ hıır 
sına hadim olacağı ümidinı ız 
eylemektedir. 

kmdaki meselelerin Chauven ra- G •• b •• V d 
porundan evvel görütülmesini ka - Om OŞ 1 yana a İzmir, 28 (Özel) Kuşadası ve 
bul etmiıtir. civarını su bastı. Bet genç, jan -

Avusturya - Macaristan darmalar tarafından boğulmaktan Muhtelif guruplar mümessille 
ri bundan sonra söz alarak hükU
metin dilekleri hakkındaki dü~ün 
celerini bildirmişlerdir. Ayni saat. 
ta Senato toplanmrı bulu~kta 
idi. 

Son dakika: 

Paris, 28 (A.A.) - Toplantı

nın kısa bir tatilinden sonra s~y
lavlar kurulu reisi, saat 16,50 ye 
doğru, hükfunet tarafından isteni
len itimat reyinin sonuçlarını oku
muştur. Bu sonuçlar ıunlardır: 

Verilen reyler 570 dir. Bunla 
rm 345 ti hükUmet lehine 225 ıi 
aleyhinedir, 

dostlug .. u ilerliyor kurtarıldı. Yollar, köprüler bozul
du. Sel mahsule de zarar verdi. 

Budapeıte, 28 (A.A.) - Viya- _ .. _=-·--·--••ımıııc---·-----·-·=--·--·
na hareketinden evvel Bay Göm-
böş Kral naibi Horti ile uzun bir 
konu§ma yapmıştır. Bu konu!ma
dan sonra gazetecilere beyanatta 
bulunan Bay Gömböş, batbakan 
Şu§nig ve Avusturya salahiyettar 
şahsiyetleri ile bugünkü meselel&
ri göriitmek üzere viyanaya gitti
ğini söylemittir. 

Gazetelerin kaydettiklerine gö
re, bu seyahat, bir maksadı mah
susla yapılmış biı hareket olma -
yıp, Avusturya ve Macaristan 
devlet adamları arasındaki tahsi 
görütmelerin bir devamını teşkil 

etmektedir. 
Viyana, 28 (A.A.) - Bay Göm

böş ve de Kanya saat 18 de Viya. 
naya vasıl olmutlardır. Ba,hakan 
Şuınig, ba~bakan vekili Prens 
Starhenberg ve dış i§leri bakanı 

Bay Berger Valdenegg garda Ma
car hükfunet adamlarını kar§ıla

mışlardır. 

Muhafız kıtalarına mensup bir 
ıeref bölüğü resmi ıelimı ifa et
mekte idi. Bqbakan Macar misa
firleri şerefine bu akşam bir şö
len verecektir. 

ROMA, 28 [Özel) - }falya 
iade bir içtimaa davet edilmiştir. 

kabine~i f eoka-

Petrola ambargo 
Cenevre, 28, (Özel) - Millet

ler Cemiyeti çevenleri, on sekiz -
lcr komitesinin pek yakında pet • 
rol üzerine ambargo konmasına ka 
rar vermesini muhtemel görüyor. 

ITALYADAPETROL iCAT 
EDiLECEK 

Roma, 28, (A.A.) - İtalyan İp 
tidai maddelerini taktir etmek su 
retile, yılda 1,900,000 hektolitre 
ispirto istihsal edilecektir. Kimya 
enıtitüsü, petrol ithaline lüzum hı 
rakmiyacak milli bir mndde keş
fine çalışmaktadır. 

Roma, 28, (Özel) - Son ge -
len haberlere göre Amerikanın 
zecri tedbirleri petrole kar§ı da 
tatbik etmeğe baıladığı anlatılı -

konuyor mu? 
yor. Amerikadan ltalyaya ~~rıi; 
ket edecek olan petrol yül• \J dıJ -
gemi hükumet tarafınd:"" df;at;·• 
ruLnıuttur. Bunun üzerı~e, din• 
elçisi Amerika hüldimetı nez 
de teıebbüıatta bulunmuş~ 

Mısırda süel hazır'ıklar" 
Her hangi bir ~ık ,..fi(' 

muı ihtimaline binaen gen;t .ı<t• 
yasta süel hazırhhlar ya~ı ;ı'ırsüte 
olduğu haber veriliyor· Sue ıılJJl 
hass11lann, bir konferaD•M::ouh 
da, SoloL"Jll Te M~aa.- tik IJ<İJ1 
bölgelerine yeni yıı:mı :ı,:r.rı t'.I 
dermeğe kara ver'f'!1ı~ o.~ en.in gar 
dirilmektedir. Bu ıkı bölıktir 
nizonlan takvi:r,e edilece ' 
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Mareşal Petrol Bir kataloğ 
rı::ı~"::;:b~!e;,d:;_ ~":er;!;;; Mezarlara nark \Ekmek fiyatlan 1 Şehrimizdeki karşısında 
"'~a ıunu •öyliyorlar: k d y F ransu: basıcıları, 1936 kitaTJ 

"Ul"IUlar •o•yeten ltalyaya on u Vali dün borsada un an subayları kataloklarını çıkardılar. Görünce 
":..trol Dermiyecek olursa harp Al- l ld galiba içim erisin diye bir tane d 4 
'lif a· k . . 400 k meşgu o u u f . fi adarı Avrupaya sirayet edecek- ır azı ıçın uruş mumi a dolayısıle bana yollamıılar. Koca bir tomar 

r.,, alınacak Son günler içinde sert buğday Yunanistana dönüyorlar tutan bu ciltte bir yıllık Franıı~ 
B l fiyatı biraz yükselmiştir. Bu yük. yaratıcılığı kaynaııyor. Fizikten 

11 •öz, talyan hiddetini anlat- Uray mezarlıklar direktörü !s · selme ikinci nevi fiyatta 20 para Yunanistanda kralın umumi af 
'tlcrktan ziyade, bundan altml§ •e· tanbulda bulunan bütün mezarcr fark edecek nisbettedir. Diğer ta kararmt imza etmesi dolayısile, tarihe, edebiyattan kozmografya-
~ evvel küçük, küçük şiıeler için lannın durumunu incelemeye b~ raftan yumuşak buğday fiyatleri bundan istifade edecek ôlan şeh ya kadar her bakımdan istekleri 

1 
e bin bin derde deva diye envai lamıştır. Bundan sonra mezar ka- 10 para kadar düşmüştür. Bu far- rimizdeki Yunan sübaylarile gö · karıılıyan kitapları •ıralanmış 

11okk b l hl zıcılarma birer hüviyet varakası km ekmek fiyatlerine tatbik edil- rüştük. görmek ho• bir •ey. Fakat bunun 
a az ı ar yaparak satılan · d"l :r :ır Petr l veıilecektir. Bundan b~ka mezar mesi şun ı ik mevzuubahs değil- Aralarında birde General bulu- bizde olmadığını düşünmemek fe 

ıe 0 u~ yar.ım .asır aonra aldığı kazıcılanndan birer de taahhüt se dir. Lüzum görülürse ikinci nevi nan Yunan sübaylan on dört kişi· 
11 ibetl h Ak k olmıyor. Adam ona bakınca, tar•· 
,.,.__ ı vazıyetı ve atta o• o· nedi almacaktn·. Bu taahhüt sene- ekmek fiyatı yükseltilmiyecek ve dir. J •. 1 d" k ll d'"ata bir harbe sebep olabüecek dinde bulundukları yerlerin me · bilinci nevi ekmeğe on para zaı:.ı Serez topçu fırkasından jiizh.a liğin te avisıy e ken ı yo su u· 
",4.elrecede dehfetlqtiğini anlatır zarlarını iyi muhafaza edecekleri yap_rlacaktrr. şı Merkuryo Vasilyus kendisile ğumuzu anıyor ve içi burkuluyo,.. 

trnıı yıl önce, petrol romatiz- ne ve ur.ayın yapmasr lazımge · ünümüzdeki pazaıtesi gi.inü görüşen bir arkad~ımıza: Bu kataloğun en parlak varlıf( 
lttaya ·ıA .. 

1 
k t :ı• len tamirleri vaktrnda uraya ha- narkkomisyonu tekrar toplanarak "Arkadaşlannhepsi hazrrlanı • larından biri de eserlerin bn•l.a 

1 aç ve sag ı vası ası aıye b k bo 1 ı · b ekmek durumunu ı·ncelı'yecektı·r. l Fak b 'd ~ aralJaI .. .. _ _, kl .. l er vererc zu an yer enn ü- yor ar. at en en geç gı ece • bm•ka boyda, ayrı ayrı kag" ıttn 
· ar uıtünue nutu ar ıoy e- yümesine imkan bırakımyacakla- llbay Muhiddin Üstündağ dün ğim.,, Demistir. ~ 

~ır, bakkal Rokleller servetinin rrm temin edeceklerdir. sabah uraya gelerek ekmek işile Öğrendiğimize göre memleke · basılmı1 olmalarını gösteren Tfr 
.~Partisini böylece insanlara kü- Uray mezar kazıcılarına bir ilgili olanlarla göıiişmüş ve öğ • timize sığınan Yunan sübayların simli yapraklardır. 

t~IJ'tencik §İfelerde yerleıen bi,. nark tesbit etmiştir. Tesbit edilen leden sonra borsaya gitmiştir. Bor dan bazıları ailelerini de Yunanis· Bir uer, bu yüzden hem ıeksen 
cıç becleli olarak toplardı. Altmıs nark şudur: sada fırıncılar, değirmenciler, bor tandan getirmişler. Bunlar arasın frank' a, hem üç buçuk frank 'a ıa-

)tf o d • d- - Mezar kazma 400 kuruş olacak sa ve ziraat bankasI mümessille- da vüşb~ı V:asilmıs da kansını K ını ne ka aT değİ§tir ı. Ya- ki "' "'· tılıyor. ağıdın cinıi, mürekkebi, 
tf1J1 ve çeriye konacak tahtaların be· rinin iştira ·ıe bir toplantı yap . buraya getirtmiştir. 
IQ ,cuır önce bir sağlık vasıtası deli müşteriye ait olacaktır. Me. mıştır. Toplantıda ôeğirmencile. Yüzbaşı Vasilytıs diyor ki: basılııı araya inanılmiyacak kcı 

Yı an petrol bugün ölüm vasıta- zarlarına alelade bir lahd yapmak rin hariçten buğday ·alma işi et • "Geç gidecek olmamın sebebi dar geniş boşluklar dolduruyor. 
11 ve ölümlerin en müthiıleri ara- isteyenlerden 150 kuruş alınacak rafında görüşülmüştür. Değir - bir çocuğumun doğmuş olması • Bir kitap, batka ba§ka boyda bel• 
ltna gİrmiıtir. Bu yüzden petrol trr. Bu parayı veremiyecek dere- menciler hariçten buğaaylarım dır. ki on beş kere, on bq türlü banlı. 
~k Kızıl Ayın çadırında oturan cede fakir olanların ·durumları 7,5 kuıilŞ;a temin edemezlerse zi- Çocuğumun kırkı çıkmasını Herkes kendine uyanı arayıp alı· 

~tevazi bir hekim değil, karar· ~::~ı~i~~r~~:~~~ ~~~!~I~ {c~tı~:in~cFa~~uld~y~ljs~ ~:~f::lj~~·ik~:ı:~~m~~~k~~:::~ yor. 
:a~ar kuran, havalarda, yerlerde !ardan hiç bir vergi kesilmiyerek ceklerdir. Bu durum kendilerine •ını gördüğümüz miıafirperverli • Okumuş, olgun bir dostla ko· 
~ eniilerde hüküm ıüren baş · doğıudan doğruya mezarcılara anlatılmştır. ği hiç unutamıyacağrrn. Çocuğu • nuıurken söz dönüp dolCl§arak kcr 

andan halini alml§tır. Petrol bırakılacaktır. Ekmek fiyatlerinin yeni şekli mun admı (Giligya İstanbul) ya· taloğa geldi. ArkadCl§ım içindeki 
~ Tniirekkebatı Amiral Çeliko gibi ancak pazartesi günü belli ola - ni (Güzel İstanbul) koyacağım.,, güzelliklere bakh baktı sonra: 
elıon gibi, Hindenburg gibi, Na· Süleymaniye kazısında caktır. Dün Yunan subaylarından Mi - - Elbette böyle olur, ded:_ 

1'oly "b • L b • b • -' • b. b ) d ralay Vlahos ile de görüştük; bize Al On gı ı nar ın ır parçaııaır. yenı ır şey u unma 1 T 1 . 1 dedi ki: Heriflerin pazarı var, ıermayen 
d ~harebeyi kumandan ve asker- Süleymaniye camii önünae ya. Op U esrar IÇeD er "Komoloshaneye de müracaat var, alıcın var. Ben, bile bu ay 
'" ayırmaya na11l imkan yoksa prlmakta olan kanalizasyon yapı. ettik. hangi alacaklıyı boı bırakıp, şu· 

l'etrolu da harpten, hareketten srnda Bizafu>-tan kalma iki laht ve Rafet ve arkadaşları Yunaruitana dönebil"11e?<" rre • radan birkaç kitap edinebilirim 
~ıQk bir §eküde tasavvur etmeye bir desti bulunduğunu yazmıştık. mahkum old zuniyetini -reamen tebelluğ ettik - diye clii§ünüyorum. 
'1>14&

11 
yoktur:. Kazı biraz daha derinleştirilmiş U ten sonra, döneceğiz. Bu da ıanr 

Af h b d • t 
1 

fakat yeni bir şey bulunamamış· Toplu bir halde esrar içmekten rımki gelecek hafta oJaca~-trr. lıin doğrusu da bu. Satabüme• 
''t•I) u areı e. eyınce 1 pe .~o u tır. Kazıya devam edilmiyecek . suçlu Rafet ve diğer on altı arka- Yalnız şunu söyleyim. ği bu adamlar bir sanat haline ge-
,. ~'""r P ntıJJP.n, pPtro ıı mucer- -tir. daşmın duruşmasına dün 8 inci ih Yunaniıtana döndüğümüz za • tirmi§ler. Kitabı o hale koymuş• 
.,'' ltırette d?ıü",.en kiml~ye arlık Temiz~ik programları ttsas mahlfomesmde bakılmış ve ma.n da, Türkiyede idindiğimiz ha far ki, anlıyan içi için, anlamıyan 
ttftgelmek ımkanı yoktur. Petrol bitirilmiştir. Suçlulardan Raf et, tıraları hiç gönlümüzden çıkamır dlfl için alıyor. y ılbaıı armağan· 

"cttillerinin İ$inde zalerin ve ölü- • Uray idaresi bütün uray şu· diğerlerini esrar içmeğe teşvik yacağız. Gerek resmi makamlar 
ltıii11 ıırrı uyumaktaclır. Büyük za- belerine yolladığr bir yayımda ettiği~den bir buçuk sene hapse, ve gerek halkın gösterdiği misa - larını kitaplaT arasından ıeçtiren 
lerıe • tüt .. .. t l k k d her nımtakarun beş yıllık çalışma 300 lira para cezasına mahkum ol firperverlikten çok memnunuz. t- yalnı% bir kültür bolluğu ıayılcr 

l'ln susu pe ro 0 uaı ur. raporlarım istemiştir. Bu raporlar muştur. Ocakçı Nezihi Raf etin ka- yi ki, Türkiyeye aığın.mııız.,, maz. Basıcılar da Allah için güzel 
.v- ~ ,,,. geldikten sonra toplanacak bir te· rısı Dürdane 6 ay hapse diğer suç Yunan subaylarından binbaşı çalıııyor ve cildi ~ok kere bit 

mizlik komisyonu tarafından in - Iulardan Kemal, .Mehmet Cemal Çankirakis de şunu söylemiştir: herat tezhibi kadar düberlqtiri· 
6ö Büyük harbin bQfıncla petrol 
iü.11.e modern bir zafer tılsımı de-

dı. Fakat harbin son gününde 
,,..uhasebesini yapan erkanı harbi
~eler, doıt dü1manı bir noktada 
~~ak ettiler: Petrol = Muhare· 

l· M'otörlqen ordular, hava si-
1Qhları petrolu milli müdafaa si
Q/ıları arasına soktu. 

d 1'.ömüre karşı petrolun deniz
&~· v~ havada kazandığı üstünlük, 

UYük harp sonunun üç yanlı bir 
~eıelesi halini aldı: Petrol asker
ı4 bakımından, 

Politika bakımından, 
l Ekpnomi bakımından birinci 

1> dndcı mesele halini aldı. 
~ 41- llo 

l' Harp için petrol bulmak, po-
~~ka~ı buna gf;re istikametlen· 

4 
ırrnek, istikametlendirilen politi

b G)'a ekonomik bir vasıl vermek 
~iiinkü devlet adamlarının bi-

l'irıci "b"J' Prensı ı ır. 

d Büyük Harpten ıonra büyük 
l evletler araıında petrol anlatma· 
ictı:1 oldu. Petrol politikası ltalya J1

" hakikaten güçlüklerle dolu-
ur. 

1ttii ltalya, ne ana v~tanda, ne 
l •tenılekelerinde petrol memba
.,.':::"a sahip değildir. Dünya pet-
ut.lQTı • .. l . l el' ıse troct e~mıf gurup ar 
ırıclediT. 

celenecek ve beş yıllık veni bir te Emil, Selim, Mehmet, Osı'nan, HU "Sizlere daha derin bir muhab· 
mizlik programı yapılacaktır. seyin, İbrahim, Cemal, üç aya ve bet bağlamış olarak döneceğiz. yor. 

Kaçak Şarap Ruşen oğlu Mehmet, Salim, Ha. Türklerle Elenlerin ne kadar Hele son Brüksel •ergi.inde 
san, ve Tevfik de esrar içtiklerine sevişebileceklerini daha iyi kav • kazanan ciltler, yeni bir kütü;) 

Bandmnanın Çinarlı köyünde dair mahkemece kat'i bir delil ramak için buraya gelip yaşama· hane devrimi yapacak ölçüde şey• 
11 ikinciteşrin günü balıkçı Hak- görülemediğinden beraatlerine ka lıdrr.,, ler. Onlar bir kitabı züğürtler, or-
~nın evinde yapılan aramada 18 rar verilmış· tir. ,ldindigı~·miz malumata göre Yu 
kilo k Cak b l uşt ~ ı ta halliler, zengı·nler, hf>sapsızla• 

a. şarap u unm u, şa nan subaylan şimdive kadar aile· 
raplar inhisar idaresine teslime. T h f d !erinden akrabaları~dan gelen pa· için ayrı ayrı on bq türlü basar' 
dilmiş, suçlu hakkında polisçe !ah UtU m 3 tasın a ra ile geçinmekte idiler. Ordudan ken, biz en lazım olanları bir k~ 
kikata başlanmıştır. :ııa~ları kesilmişti. Bazan eyler · recik olsun yazmalıktan kurtara-

Tifo azaldı Program yapıldı, tayyare- de, hazan otellerde ve yazın ada· mıyoruz. Göz, bazan gönüle der• 
tstanbuldaki tifo ve kuduz 1 J • J t J k da oturnıuşla;drr. Ge:ek buradan taııyan zararlı bir alet oluyor. 

vak'aları etrafında İstanbul sıh • er e vecıze er a ı aca gerek Bulganstana sıgınmış .olan S. Gezgin 
hat işleri direktörü Bay Ali Ri. Ekonomi ve tutum yedigünü · Yunan subaylarında~ Habe~ıs_tnn -------------
za kendisile görüşen bir yazıcı ~ nün bu yıl ilk günü her yıl olduğu or~usuna ~~t~lmak uzere g~ttık. · L" 1 b · · mıza, şunları söylemiştir:. gibi 12 birinci kanundan başlıya- lcr~ havadısmın asılsız oldugu bır ıse sınav arı ıth 
"- Tifo vak'aları azalmııtır. caktır. Bu yılki yedigünün prog · keıe da~a a12laşılnuştır. Subavlar, Dersten dönen lise talebesinin 

Bunu bize her gün tuttuğumuz is.- ramt Ekonomi ve tutum kurulu yaln_ız.~~r: .sıgm~ış subayın Bern yeni yapılan sınavları dün bitmiş. 
tatistikler göstermektedir. tarafından hazırlanarak bütün il- ta ırıttı~ı~ı soy~uyorlar. ,.. Şehrin bazı semtlerinde çıkan gililere gönderilmiştir. Yedi gün . $ehrımızdekı su?aylarıı:ı "\ unan tir. Netice birkaç güne kadar be} .. 
tifo vak'alarmm da önü süratle içinde şehrin türlü yerlerinde u • 0~ ~usuna .. tekr;lr ~ınnelen, Yuna- li olacahiır. 
alınmaktadır. Hemen hemen bir çakla halka tutum vecizeleri atı- r.1sfna~onmelennden sonra bel- T' caret odaları 
haftaya kadar hiç bir tifo vakası lacak, yerli malı yanşlan yapıla- _:._~_a ..... c_~_ı_r_. ---·--------
kalmryacaktır.,, caktır. . .. . . .. .. balar okulların içine ve sınıflara Ticaret odalarının muayyen 
Mezarhkda kahve açmış Yedı g_un ıçınd~ butun okullar- asılacaktır. Her ok"Ul yedigiini.in . mmtakalara ayrılarak, merkez ti-

.. da dersler ekonomı ve tutum yedi den birinde talebe velilerine bir caret odaları tesisi hakkında, E • 
. Yuksekka~d.ırımda o~uran Ha- günü mevzuu etrafında verilecek müsamere vereceklerdir. Müsa . konomi bakanlığınca hazırlanan 

m;t a~da bı:ı uraya aıt mezar - ve öğretmenler bu meselenin öne- mcrelerde kurumun gönderdiği kanun projesi yakında Ba§bakan
~gın ıçındc hır kahvehane açtI • minden türlü misallerle bahsede - piyesler temsil edilecek ve halka lığa verilecektir. 
gındruı. dolayı uray tarafından ceklerdir. Ayni zamanda kurum bunun manasım anlatacak kon., Bundan başka borsalar kunu • 
hakyerıne verilmiştir. tarafından gönderilen vecizcli lev feranslar verilecektir. nu ile men'i tağşiş kanunu proje. 

leri de tamam1annuşbr. 
Fratellini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 72 - 28 ikinci teşrin 1935 Muaddel men'i tağşiş kanunu-

na standardizasyon hükümlerile, 
ihracatçıların haiz olmaları lazım 
gelen vasıflar hakkında hükümler 
konmuştur . 

Söz kılavuzu 

'el H@q - ltalyan harbinde pet
'ltteeeFeıinin bir salhası böyle-

~e korkunr b" .. "b" t k Yransa canbazlıanelerinC:a çalışan <Fratellini kardeşler) Avustralyada bu ıu11un bir cambazhane direktörü tarc • 
• ·;r ır yuz gı ı or aya çı - f d y 1 V y '>1ctktcıdır. ~n an ~agırı mq~r: ç kardeı yola ~ı ~ıyorl°?". Aıa~ıdaki resimlerle dü.nya nın bu en me~lıur komiklerinin segaha 

Söz kılavuzunun Türkçeden Os 
rnanhcaya olan ikinci cildinin , ba 
sılması Devlet matbaası tarafın • 
dan tamamlanmıştır. Kılavuzun 
satışa çıkanlması ancak on beş 
birincikanun ortalanna ~ ka 
bil olablecektir. 1 

tıni takip edecekıınız. Bu macerayı ıy ıce takıP. edebılmek için bu reaimleri keserek top_lamak ve bir koUekllgon 
Satiri Erte111 yapmak Zannıdır. · 
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Ankarada çok 
bir hadise 

• 
garıp 

Bir müessese, piyasada 5 kuruşa satılan 
gazete·leri Üç buçuk kuruştan satıyor 

" 

Ankara, 28 (Telefonla) - Bu
gün matbuat tarihinde ilk defa 
rastlanan bir hadise olmuıtur. B:1 
hadise, bundan bir hafta önce s

ralarmda kollektif şirket kuran 
gazete satıcıları ile, Ankaranın 

gazete bayiliğini üzerinde bulun
duran bir müessese arasında ce· 
reyan etmi!tir. Gazete müvezzile
rinin birleşmesi karşısında satış 

fiatlerini kırarak bu teşekkülü or 
tadan kaldırmağı düıünen müe~
sese, piyasada beş kuruşa satılaa 

gazeteleri dört kuruştan satacağ~
nı ilan etmiştir. Bu müessese, bu
gün Basın genel direktörlüğün' 
müracaat etmiş, ve ayni teklifi 
tekrar etmiştir. Gazete müvezzi
leri şirketi, bu müessesenin karşı
sına çıkmış, Basın genel direktfü 
lüğüne kendisi de dört kuruşa ga

zete verebileceğini bildirmiştir. 
Bunun üzerine diğer müessese 

bu sefer gazeteyi üç buçuk kuruş
tan vereceğini taahhüt etmiştir. 

Ankarada konferans verecek 
profesörler · 

Ankara; 28 (Telefonla) -An
kara Halkcvinde Hukuk ilmini 
Yayma Kurumu tarafından bi1 
konferanslar silsilesi tertip edil
miştir. Konferanslar, 30 lkinciteş
rinde başlayacak, 11 Nisan 936 
da bitecektir. 

Konferans vereceklerin adları
nı bildiriyorum: İstanbul Üniver
sitesi r~ktörü Cemil Bilsel, Ankara 
Hukuk fakültesi profesörlerinden 
Doktor Fahri, eski İstanbul Da
rülfünunu profesörlerinden Ali 
Kemal, İstanbul Hukuk fakültesi 
ticaret ordinaryus profesörü Hirş, 
Paris Hukuk fakültesi mezunla
rından Sivas saylavı Vasfi Raşit, 
Ankara Hukuk fakcltesi ticaret 
huln{tu profesörü Mehmet Ali, ls
lanl-~ıl Hukuk fakültesi dekanı 

ordinaryus profesör Sıddık Sami, 
Ankara Hukuk fakültesi profesör
lerinden Ankara saylavı Yusuf 
Ziya, Paris hukuk faki..iltesi mezu
nu Konya saylavı Ali Riza, İstan
bul Hukuk fakültesi profesörü A
li Fuat, Ankara Hukuk fakülte-
sinden Şuvarz, Paris Hukuk Fa-
fakültesi ordinaryüs\.: profesör 
Krozot, İstanbul Hu!rnk fakülte
sinden Şuvart, Paris Hukuk Fa
kültesi mezunlarından Tokat say
lavı Nizam, Finans bakanlığ: tef
tiş heyeti başkam Cezmi, Ankara 
Hukuk fakültesi dekanı Baha, 
Adliye müfettişlerinden ve Paris 
hukuk fakültesi lisansiye dokto
ru ve siyasi bilgiler mektebinden 
mezun Şinasi. 

iş kanunu tetkiki için muvakkat 
encümene seçilen saylavlar 

'.Aıı:~,.~~·t , 2ô (Telefonla) - iş 1 
Jianunu layihasını tetkik ve müza
kere etmek üzere muvakkat bir 

Doktor Hakkı Şinasi (İstanbul ) , 
Selah Cimcoz (İstanbul), Yaşar 

(İzmir ) , Halil (İzmir) , Hüsnü 
(İzmir), Baha (Kars), Ömer 
(Kars), Süleyman (Kayseri), Ne
dime {Kocaeli) , Ali Riza (Kon
ya), Cemal (Konya), lbrahim 
(Kütahya) , Mehmet {Kütahya), 
Ahmet Refik (Niğde), Cavit 

Tasmasız köpeklerl 
Belediye bu köpeklerin 

nasıl öldüreceğini bildirdi 
Uray idaresi bütün şubelere yol 

ladığı yeni bir yayımda dişarda 
bulun:m köpeklerin ne şekilde öl 
dürüleceğini bildirmi~tir. 

Verilen emre göre sokaklarda 
rast gelinen bütün tasmasız vr. 
markasız köpekler evin kapısı ö
nünde bile olsa işyarlar tarafın
dan öldürülecektir. Köpeklerde 
bulunacak markaların uray tara
fından verilmiş damgalı marka ol 
masr Iazıındır. 

Son zamanlarda sehrimzde ar
tan kuduz vak'alarınm sür'atle ö
nüne geçilmesi için alman bu ted 
birler yakın zamanda neticelen -
dirilecektir. Her şubede üç ki~i lik 
bir komisyon toplanarak kazaları 
içinde köpeklerin ne şekilde ve ne 
kadar zamanda toplandırlabile -
ceği merkeze haber verecekler -· 
dir. 
Kararın tatbikine dünden itiha 

ren haşlanmıştır. Bir hafta için
de sonu alınacaktır. 

Hava kurumn Fatih 
şubesi çalışıyor 

Türk Hava Kurumu Fatih şube· 
si tarafından, havacılık i~lerini 
canlı bir ~ekilde halka göstermek 
için bir sergi hazırlatmıştır. Ser · 
gi, Şehzadebaşı Letafet apartma· 
nındaki C.H.P. salonunda bugün 
saat yirmide açılacaktır. 

---------------------------
mali bütçesinin 11 inci (1683 nu
maralı kanunun 35 inci maddesi 
mucibince verilecek tekaüt ikra
miyesi) faslından 4800 lira indir
rerek sekizinci (geçen sene ve 

posta borcu) faslına 'nalCleôilmesi 
hakkındaki layiha Ka:nutaya gel
miştir ( 

Konfenian kararname
sinde bir tashih 

Ankara, 28 (Telefonla) -
3112/ 2 sayılı kontenjan kararna
mesinin S pozisyonu 661/ 2 olarak 
tashih edilmiş ve bütün gümrük
lere bildirilmiştir. 

Yüksek tasdika iktıran 
eden iki tayin 

Ankara, 28 (Telefonla) - is
kan genel direktörlüğüne tayin e

dilen Bursa sıtma mücadele ha, . 
kanı Cevdetin genel direktörlüğe, 
Sarıyar kaymakamı Memduhun 
beşinci smıf mülkiye müfettişliği
ne tayini hakkındaki kararname 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

encümen kurulmuıtur. Encümene 
Türkan Battuğ (Antalya), Dok
tor Mazhar (Ay dm), Nuri (Ay
dın), Hasan Vasıf (Balıkesir), 

Mustafa Şeref (Ordu), Atıf (Bur
sa), Asım Us (Çoruh), Huriye 
(Diyarbekir), Fuad (Erzurum) , 

Ahmet Özdemir (Eskitehir), Hak
kı Tarık Us (Giresun), Kadri 
Maksudi (Giresun), Tuğ amiral 

(Niğde), Tevfik (Seyhan) , Hulu- 1 ür kiye - lsviçre ticarel 
si (Sinop), Yusuf Keır.al (Sinop) , "t"lli.f namesi 
Mitat (Sivas) , Nazım (Tokat) , 

1 1 

Mitat (Zonguldak). Ankara, 28 (Telefonla) - Dış 
işleri Bakanlığı ile İsviçre sefare-

K 1 l 1 k? ti arasında taati olunan bir nota 
onya ovasının su anması nası o aca • üzerine müddeti 11 Şubat 936 da 

Ankara, 28 (Telefonla) -
Konya ovasının sulanması ile ya
pılan tesisattan Beytehir gölü, ıe
viyertin düşüklüğü hesabiyle son 
senelerde istifade edilemediğin

den gölde ikinci muvakkat bir pa
raj in§aatı dütünülerek 935 mali 
yılı bütçe kanununun verdiği sala
hiyetle Ziraat bankasından 90 bin 
liralık istikraz yapılmıştır. Ancak, 
ite başlamadan önce uzmanlar, 
yeniden yaptırılan etüdler sonu-

cunda gölde baraj açmaktan zi
yade göl seviyesini arttıraca'ı ted
birlerin daha az masraflı oldu-
ğundan ilk tedbir olmak üzere ev
velce artmakta olduğu halde son
radan yolu değiştirerek ayn bir 
mecra ile kanala dökülen Sarıcu
ma çayının Beyşehir gölüne akı
tılması düşünülmüştü. Bu hususta· 
ki kanun layihası Meclise gelmiş
tir. 

:s 

Kamutaya gelen kanun Jayihalari 
Ankara, 28 (Telefonla) -

Posta Telgraf ve Telefon genel 
direktörlüğü 935 mali yılı maarif 
bütçesinin 23 üncü faslının birin-

ci maddesini havi (ilama, inşaat, 
tamirat ve tesisat) şeklinde değiı
tirilmesi hakkındaki layiha, Yük
sek mühendis mektebi 935 yılı 

bitecek olan Türkiye - İsviçre 
ticaret itilafnamesi 31 lkincika
nun 937 yılına kadar uzatılmıştır. 

Kontenian listeleri 
Ankara, 28 (Telefonla) -

Şimdiye kadar Gümrük ve inhi
sarlar bakanlığı direktörlüğünün 
bir şubesi tarafından görülmekte 
olan kontenjan listeleri yeniden 
ihdas edilen Ekonomi direktörlü
ğünce idare edilecektir. 

Ekonomi direktörlüğü 
Ankara, 28 (Telefonla) - E

konomi direktörlüğüne kimin ta
yin edileceği henüz belli değildir. 

Muavinliğe tetkik amirlerinden 
Bay Ihsan tayin edilmiştir. Yeni 
direktörlük bugün işe başlıyacak
tır. 

P•lis ha~erieri : -------
Dünkü facia 

Bir mektepli çocuğun 
ayakları kesildi 

rMakam tahsisatları 
Uç aylık birinci .kanuod• 

ver ilecek 

Diin sabah Ortakö:v<le feci bir 
kaza olmuştur. Saba11 saat sekiz 
bucukta Bebekten Enıinönüne ge 
len"" 1113 numnralr vatman Satıl · 
mı~m idaresindeki 2ı17 numaralı 
tran1vay arabasına Oıtaköyde 12 
ya~ında F'aruk isminde hir çoct~k 
athm:ık istemi~. muvaffak olan!~' 
yarak düşmüştür. Çocuğun $:lğ a 
yağr romorfun tekerleri altm(la 
kesilmi:::tir. Y aı alı rocuk Orta kö\" 
sıhhat yurduna kaldmlını~tır. · 

HARAÇ VERMEYiNCE - G n 
latac~a oturan ~oför Recep, biiyi.ik 
Parmak kapıda, kahveci Acem Ali 
nin kahvesine sarhoş olarak gir · 
miş, şoför Havyam ile kahveci 
çırağı Osmandan haraç istemiş · 
tir. Bunlar haracr veı meyince bı · 
çağmr çekmiş, Osınam sol kalça · 
5mdan yaralamış, Hayj·amın da 
husivelerine kuvvetli bir tekme 
indi;·mi~tir. Yaralı Osmanla ağır 
surette hastalanan Hayyam has 
tahaneye kaldırılmışlardır. 
KAVGACI KADINLAR - Tah · 
takalede telefon sokağında oturan 
Kazıma, Sıdıka, l\lürvet, Ayşe, 
Nebahat isminde heş kadın ikin 
ci hukuk mahkemesinden cıktık · 
tan sonra koridorda birhirlerile 
kavga etmişler, halkı başlarına 
toplamışlardır. Be~ kaYgacı kadın 
y:ıkalanmıştır. 

ZEHiRLENDi - Dakırköyiin · 
de Odabaşı sokağında 47 numa · 
ralı evde oturan 39 yaşında N'i · 

!Ik tedrisat ispekter ve ~aŞ ö~ 
retmenlerinin makam tahsısat1~. 
rmm Yerileceğini yazmıştı~· C ~ 
ıniyetlerin üç aylığı önüınuzd~ 
birincikanun ayında verilecekfil' , 

REKTÖR ~NK~RA~A ~ 
DECEK - Ünıversıte dıreh~ 
Bay Cemil Bilsel Üniversite ~?~., 
yaçlaıı etrafnda bakanlıkla go~ 
mek üzere yaknda Ankaraya gı 
decektir. 1 BAY CEVAT BUGÜN Gll> t 
YOR - Şehrimizde bulunan t~ 
tiş kurulu başkanı Bay Ceva~.d .. 
de kültlir direktörlüğünde kül~ 
ic;leri etrafında meşgul oımuş!.11e Bay Cevat bugün Ankaraya do 
cektir. 

HALK KONFERANSLARI -"'. 
Gniversitede halk konferansl~~r 
nm dördüncüsünü dün prof:"", 
Reyhenbah tarafından veril1111Ş 
tir. <f 

Konferansın mevzuu Hunıe tJ 
terii beciliktir. Dünkü konferaıı'l 
500 derı fazla halk bulunmuş!~~, 

iMTiHAN T ALlMATNAIW" 
Sİ - Kültür bakanlığr tarafın~ 
lise ve orta okullann sınav uılı 
matnamelerinin yeniden inceJe!I · 
melde olduğunu ~1azımştık. BU ~ 
limatnameler hakkında her orU! • 
kul \·e lise öğretmenlerinden ıı~ 
nan fikirleri komisvon tarafınd . 
gözden g-eçirilmektcdir. Talinı:ı\, 
name hat\kında hazırlanmış J\3~ 
i bir şekil henüz yoktur. Yeni t~ 
matname ancak gelecek ayın ~ 
larına doo·ıu haztrlanabileceıdı!• ! 

gfı.r mahalle bakkalından aldığı But sa vapuru yeni 
sucuktan yemiş, biraz sonra ~an 
tılar içinde kıvranmağa başlamış göçmen gel. rdi 
tır. Nigar zehirlendiği i~in IIase Romanyadan getırilınekte ol~ 
ki hastahanesine kaldırılmıştır. göçmenlerin, taşınmasına de'~ 
MÜŞTERi YÜZÜNDEN KAV- edilmektedir. l.Jç gün evvel get~. 

GA - Çarşıkapıda Boclrnm~ ha - len 1700 göçmene ait eşyaların 
nında elbiseci l\Iustafa ile Thf-ıan dirilmesi henüz bitmemiştir. 0 miişteri yi.izünden kavga etnıi~ler . Göçmenlerin kesin _o!ara~ .ıııı~ 
d iı". :Mustafa sandaliye He ba~m gı mıntakaya yerleştırılecegı b 
dan yaralanmıştır. giinlerde belli olacaktır. . 

CORAP SATARKEN - ~Iah Dün göçmen yüklü olarak get1 
nni"tp~ada seyyar satıcı Alinin leceği beklenen Bursa vapunı ,6b, 
bir cift corabım ralan Bnrnh hun le iizeri boğazdan girmiş ve ı~~e 
bn ~birkac adım~ ötede satarken vak tahaffuz hanes;nde mua)'e 
yakalanım-ştır. için alıkonulmuştur. ·c.e 

BiR SABIKALI Y A~~ALANDI Deniz volları idaresinin bu 1•1 • 

- Bahçckapıda Orozdıbak mağa tahsisine· ka!·ar verdiği Cumurı · 
zasmdan kumas çalan meşhur :!ıa yet vapuru da cumar::esi günii ~ 
bıkalılardan Hüsameddin mh~a · at dörtte I\.östenceye hareket 
zarım kapısından çıka!·ken yaka · clecek1-fr. ...-/ 
lanımşbr. ------·--------------

Zrai kıedi 
kooper a ti Heri 

Çiftçiyi, mahsulünü değeri o-. 
lan fiyatıc s:ıtışa ka vuştuı ıııak i 1 
cin Ziraat b~nkası taratından va 
}nlması düşüniilen satış kooperatif 
lcri ile biı lik!eıi bu gunlerde ku 
ı ulmak üzeredir. l3anka, geçen 

imnbul Bclcdiq~ si _t .. , .. 
SehirTiyatrosu Bu akşa.Jtl -,, ' 

20 de 

1 1111111111111 

1111 

111111111 

Tohuıtı 
Yazan: 

Ne~ip fazıl 
Kısakürek 

yıl kredi kooperatifledne borç: - - ------~ 
verdiği 8 milyon ki.bur liradan Fransız tiqatrosıı rt 

HALK OPEJ?E ·1, 150, 000 küsur lirasını tahsil et 
miş, kooperatifler de ortaklarına 
16,5 milyon lira vermişler ve lm 
nun 7 milyonunu tahsil etmişler 1 

<lir. Diğer taraftan bankanın 661 
zirai kredi kooperatifinden 326 sı 
son yıl zarfında 117,497 lira kar 
etmiş 318 i de 169,34.) lira zaraı 
etmiştir. 17 kooperatif de ne za 
rar ne kar etmiştir. 

Nüfus kütükferi 
yenilenecek 

Nüfus dairelerinde bulunan nü 
fns ki.ittiklerinden bir çoklarının 

aıtık kullamlamıyacak derecede 
harap olduğunu gözönünde bulun 
duran iç bakanlığr, bunların 937 
senesinde yenilenmesine k arar 
verilmistir. Bu münasebetle 937 
de yeni bir n üfus yazımı yapıla 
cak Ye ah\'ali ~ahsiye sicilerinin 
tesisine çalışı lacaktır. 

30 d• 
Bu ak~am 20,. 

S EVDA or&LI 

. operet 
Fan tazı 

:l perde 

( ·· ·· d.. kt 'ı·eıef on: ·
08oa19 

. ı c gun uz ac ı · ır. .. 
:> • 4().') • • ) 

}ı'iyatlar 2:> - rlO. 7:> - 100 Loca :N ./. 
Yakında : T E L L l T U R 

Yazan : Mahmut l'csari . ttsof. 
Müzik : Sezai ve Seyf~ 

-- a· Naşit - Ertuğrul Sa ı 
HALIDf: dl 

' ' T. afTOIUTI , Şelızadebaşı TV R An ıy 
Bu gece saat 20,:30 d:ı 

öpücük 
Yeni vodvil 

3 perde 
H t'r tarafa t ramvay. 

Telefon: !?2127 



HÜNLER 
Çin imparatoriçesi Mete

ye çok fena kızmıştı .. 
Bundan sonra uzunca bir müd

~~~ Hünlerle Çinliler arasında ha: 
~ten sulh devam etti. Fakat Çin 
llnparatonı l\feteye bir prenses ve 
r:rek gönlünü hoş etmekle tees -
Stis eden sulh vaziyetine inanını -
Yordu. Bu sulhü kuvvet ile de talı 
~ etmek istiyordu. Bunu niçin 
Çın ile Moğolistan arasındaki hu 
dut boyunca askeri muhafız kı -
talan koydu. Bu kıtalardaki as · 
kerlerin yekUnü bir milyonu bulu
Yordu. İmparator Kau Çu ancak 
hundan sonra rahat edebildi ve 
bir müddet sonra bu rahat ve hu
zur içinde öldü. 

(26) KRAL METENlN 
EMRiNDE 

9in imparatoııı Kau Çu öldük· 
cı:_n sonra yerine pek genç olan 
ogıu geçmişti. Fakat yeni impara· 
~r henüz pek küçük olduğu için 
ınıpa.ratoriçe oğluna naibi hüku -
:met olmu§tu. Çin imparatorluğun 
~.a .. esasen büyük bir hierarşi ve 
Usulperestlik vardı. !mparatori· ç: ise fevkalade mağrur ve mera· 
sırrı düşkünü bir kadındı. O kadaı 
ki, bw kadının gururu ve merasim 
düşkünlüğü az kalsın bir gün Hün 
ler ile Çinliler arasında yeni bir 
harp zuhuruna sebep oluyordu. 

. Zira imparatoriçe bir gün Hün 
' 1tnparatoru Mete tarafından gön· 

deri}mis olan bir mektubun ifade 
ı sini mutad şekillere uygun bulma 

dr. Mektupda kullamlı11ış olan 
~~zı ibareler imparatoriçelik ma 
~mına karşı bir nevi tahkir gibi 
Lelakki etti. Bunun icin darıldı. 
Darğmhğı ye kırğmlığı o derece -
de şiddetli olmuştu ki hemen he 
nıen Hün imparatou tarafından 
lrlektubu getirmiş olan heyet fıza· 
sını birer birer h'Uı-şuna dizdire · 
cekti. Bereket versin imparatori -
Çenin vezirleri tehlikeyi vaktında 
hissetmişlerdi. Derhal işe müda · 
hale ederek imparatoriçenin hid· 
detini teskin etmişlerdi. 

Filhakika Metenin Cin lisanı i 
le göndermiş olduğu ı;ıektup say 
gı nohiai nazarından imparato -
riçenin yüksek makamı ile müte · 
nasip değildi. Fakat mektubun 
hu tarzda yazılmış olmasında mut 
laka Metenin bir hakaret kasdi bu 
lunduğu da malum <leğildi. Onun 
İçin şiddetli icraata geçmezden ev 
veı meselenin bir kere bu cephe -
den tetkiki muvafık olurdu. 
İmparatoriçenin vezirleri ken · 

disine bu fikri telkin etmişlerdi. 
1-iitekim Hün imparatorluğundan 
gelen cevap bu ihtimali teyit etti. 
~ete bu cevabında imparatoriçe
Ye karşı itizar edyiordu. Kendile 
1"inin Çin dilini iyi bilmemeleri do
layısiyle mütad olan ihtiraınkara 
de !fade tarzının kullanılmamış ol 

ugunu çok açık olarak söylüyor 
du. 

Bununla beraber işin iç yüzü da 
ha başka türlü idi. Mete Çin impa 
ı·atorunun kendi kızlarından biri · 
~i veriyorum diye alelade bir Çin 
l~ cariyeyi prenses kiyafetinde süs
~Yerek kendisine göndermiş oldu 
gunu sonradan öğrenmişti. Bilhas 
~bu işte imparatoriçenin büyük 
~ tesiri bulunduğuna kanaat ge · 
tırmişti. 
İmparatoriçeye yazdığı mektu -

hun-mütad olan ihtiramkar sekil· ;> 

de olmaması bundan neşet ediyor 
du. 

Fakat mektubun yazışını o za
manki teşrifat usullerine ınuva -
fık bulmayan imparatoriçe bunu 
lfır mesele yapınca ve mesele bir 
harp tehlikesi şekline girince yine 
renk vermedi. Sulh muahedesini 
bozmak Ye intikamını almak için 
imparatoriçenin ölümünü bekle · 
di. 

Bunla beraber imparatoriçe öl · 
dükten sonra yine l\Iete Çine karşı 
harp ilan etmedi, ordusunun başı 
na geçerek açık bir taaınız ve is -
tila hareketine geçmedi. Şen Si e 
yaletini yağma etmek için (Ku· 
li) ismindeki beylerden birini gön 
derdi. (Kuli) nin kumandası al · 
tındaki Hün ordularının bu istila 
hareketini gören Çin hükumeti 
birdenbire ne olduğunu anlıyama 
dı. İmparator Mete nezdine sürat
le heyet göndererek siyasi teşeb · 
büsatta bulundu. 

l\:Ietenin bu tarz hareketi ise bir 
hileden başka birşey değildi. O· 
nun için Çin heyetinin siyasi te 
şebbüsatma karşı kendisinden ha 
bcrsiz bir hfıdisc olmuş gibi gö -
ı ündii. Derhal (Kuli) nin kuman
danlık vazifesini başka tarafa tah 
vil etti. Çinliler üzerine hareket
ten çekerek Yu Çiler üzerine gön
derdi. Bununla beraber el altın -
dan yine (Kuli) yi takdir ve tal · 
tif etti. Kendisine ihsanlar verdi. 
Zira kumandan (Kuli) impara -
torundan ricat emrini alıncıya k~:ı: 
dar Çin topraklan üzerinde bir 
hayli yürümüş, ta Si Ngam·Fuya 
kadar ileri !emişti. 

(l\:lete) Çinliler tarafından ya
pılan siyasi te§ebbüs üzerine ( Ku 
li) yi yeni vazifeye tayin ettikten 
sonra kendisinden bu istikamet ·
ten muvaffakiyetler beklediğini 

söyliyordu. Omm için ( Kuli) Çin 
dahilinde y:.ıptığr harekattan geri 
alınmasından dolayı hiç müteessir 
olmadı. Bilakis imparator Mete -
nin taltif ve ihsanlarını görerek 
seviniyordu. Yeni seferde de ye 
ni muvaffakiyetler kazanmak için 
elinden geldiği kadar çalışmak va, 
dinde bnlunuyordu. 

Filhakika imparatorunu takdir 
ve tasvibine mazhar olan ( Kuli) 
bu yeni seferlerinde de nmvaffa 
kiyetler gösterdi. (Tibet) in şima· 
!indeki (Saıno) çölünü baştan ba
şa geçerek buralarda yaşayan gö 
çebe kabileleri itaata aldı. Sonra 
(Lop) gölünün etraf mı dolaştı. 

Dola~ırkcn itaat edenleri bıraktı, 
etme)·en yerleri tahrip etti. 

Bundan sonra trtiş tık nehirleri· 
nin boyunca yukarıya doğru çık · 
tr, buralarda oturan U-Sium kn. · 
hilelerini mağlüp etti. 

Bu seferler hakikaten h:lriküla· 
de haıekattan teı:zekkül cdivordu. 

~ ~ 

(Kuli) nin kumanda ettiği Hün or 
dulan buz dağları arasından geç· 
ti. Kimsesiz yaylalar, ve kum o · 
valarını aştı. (Kuli) dehşetli bir 
kumandan idi. İtaat eden kabile -
leri cizyeye bağlıyor, itaat etme · 
yenleri eziyordu. Hi.inler geri 
döndüğü zaman bir çok kabileler
le Hünler arasında ittifaklar akdet 
miş bulunuyordu. 

(Ark<Uıı var) 

5 - KURUN 

Başbakan Geldi 
Yeni iki fabrikamızın temeli atıldı 
Başbakanımız General İsmeti 

İnönü Bursada Merinos yün iplik 
fabrikasının ve Gemlikte sun'i 
ipek fabrikasının temelini attık
tan sonra beraberinde Ekonomi 
Bakanı Bay Celal Bayar olduğu 

halde dün Ertuğrul yatı ile şehri· 
mize gelmiştir. 

General İsmet lnönünün bu~ 
lunduğu yat saat altıda Dolma
bahçe önlerine gelmiştir. Ba~ba· 
kan Çankaya motöriyle saray rıh 
tımına çıkmıştır. 

General İsmet İnönü, İstanbu! 
llbay ve Şarbayı, kumandanı, em· 
niyet direktörü, üçüncü genel is
pekter, şehrimizde bulunan say
lavlar, banka direktörleri ve bir 
çok diğer şahsiyetler tarafından 
karşılanmıştır. 

Ayni yatta Sümer Bank direk 
törü Bay Nurullah Esat ile, iş 

bankası direktörü Bay Muammer 
Eriş de bulunuyordu. 

Başbakanımız dün geceyi sa
rayda geçirmiştir. Bugün Paşa

bahçedeki cam fabrikamızı aça-
caktır. 

BURSADAKITôREN 
Bursa, 28 (Özel aytarımı:z:

dan) - Sümer Bankın Merinos 
yün iplik f abrikasınm temel atma 
töreni bugün Başbakan İsmet İn
önü ve Ekonomi Bakanı Celal Ba
yar tarafından yapıldı. 

Sabahleyin asri kaplıcalar ge
zildikten sonra saat 9,30 da yapı 
yerine gelinmişti. 

Burası törene katılmak için ge

len yurttaşlarla dolu iıli. Tören
den evvel C. H. P. llyön kurul 
başkanı Bursa saylavı Dr. Sadi 
konuklara Bursahların şükranını 
bildiren bir söylev verdi. Bunda 
kurtuluş yolunda olduğu gibi iler
leyiş ve yükseliş yolunda da Bur
salıların Ulu Öndere yürekten 
doğan inan ve itaatla bağlı bu
lunduklarını söyledi. 

BAŞBAKANIN SÖYLEVi 
Bundan sonra Başbakan Ge

neral İsmet İnönü sürekli alkışlar 
arasında kürsüye gelerek şu nut
ku söyledi: 

"Arkada!!lar, memleketimizin Ka-:n
garn fabrikasmın temelini biraz sonrc1 a· 
tacağız. Şefimiz Atatürk, fabrik: .V3 

"Merinos,, fabrikası adını venni~fordir. 
Merinos, eski Türk dilinde ince ve u:;::n 
demektir. Bu adla, fabrikanın ve iş istik· 
hali sonuçlarını tebarüz ettirrniı oluyo 
rum. Bu kuruluş Atatürkün devrim bo
yunca her işteki yakın ilgisinin yeni bir 
delilidir. Bursada ve bütün memleket 
karşısında bunu anmak bir borçtur. 

Merinos fabrikası, Bursa ve etrafı 
için giittüğümüz gayeyi canlandıracıık· 
tır. İyi, ince ve uzun yün kenc!i toprak· 
Jarımızda istihsal edilecek:Emek ver iik, 
daha da vereceğiz. 

En iyi yünü yurt içinde yetiştirece
ğiz. Fabrikanın yün yetiştirme ve ifl~ 
me gibi iki cephesiyle endüstri ve ziraat 
bakımından varlığını Öne koymu~ olu· 
yorum. Üç buçuk milyon lira sarfedece
ğiz ve üç milyon küsur kile yün işliy~ 
cektir. 16 bin eğirme iği, 6700 kat!ama 
iği bulunacaktır. Bizde şimdiye kadar 
yıkama ve bükme tarzında iplik yapılr 
yor ve bundan kumaş dokunuyordu. Bu 
fabrikada yıkanmamı§ yapağıdan iplik 
çıkarıp kumaş yapacağız. Bu ameliyele· 
rin hepsini memlekette bu fabrika j!e 
kurmuı oluyoruz. 

Arkadaşlar, bu fabrikayı da Eko-
omi Bakanının uL:urlu ve verimli eliy· 

le, Sümer Bankın saat gibi iıliyen eliyle 
vücude getireceğiz. Her l:angi b:r Ca~ri• 
kanın temel atma töreninde bulunm_; 
bir zevk değildir. Çünkü temel atışı ile 
kuruıu tamamlamak ve eseri vücude 
aretirmek arasında çok çetin mücadele 

ler, aava§lar vardır. 
Cümuriyet teahhütlerini daima yc?r:

ne getirmiştir. Bunu da yerine geti:ıet·c
ğiz. Şimdi temelini atıyoruz. 1937 de 
küçük bir şehir gibi etrafına nurlar 'a· 
çarak işliyecektir. Hep beraber yurdun 
bayındırlığı için Cümuriyetin ve Ata· 
türkün her sahada mütemadi eserler vi:· 
cude getirmekte olduğunu habrdan .çı
karmıyalım. 

İzmitteki kağıt fabrikası iki aya kil· 
dar işliyecektir. Uç buçuk milyon liı·aya 
mal oluyor. Bir saat sonra başka bir 
yerde bir milyon lirayı geçen bir fabri· 
kanın da temelini atacağız. Yarın, öbür 
gün sanayi programımızda dahil Zon· 
guldakta iki fabrikanın törenini, Anka· 
raya dönerken kurulacak demir fabrika· 
Jarının yerlerini göreceğiz. Şimdiye ko 
dar yapılanlardan hariç, biı· l.af~a i~ 
temeli atılan, i§elmeye haşlı:,·an ve ba~· 
alnacak olanlar için 25 milyon lira sar
fedilecektir. Yurtta yapıcılığa daha can:ı 
ve daha kuvvetli misaller t.ranabilir mi? , 

TEMELE KONULAN YAZI 
İsmet İnönü sözlerini "Yaşa

sın Cümuriyet, yatasın Atatürk,. 
diye bitirmiş ve söylevi candan 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Bundan sonra temele konula
cak kağıdın altr lnönü, eti Mevhi
be, Celal Bayar ve Bursa llbayı 
tarafından imzalanmış ve bir şişe
nin içerisine konmu§tur. Kağıtta 

şu satırlar yazılmış bulunuyordu: 
"Başbakan lımet lnönü Sümer 

Bankın kurduğu ilk Türk yün ipli
ği Merinoı labrikaıının temelini 
bugün burada attı: 28 . 11 • 935,, 

lnönü temele inerek malayı iki 
eliyle tutmuş ve ilk harcı koymuş
tur. Ba§bakanımızın hareketini 
eşi Mevhibe, Celal Bayar ve İlbay 
takip etmiıtir. Bu sırada ismet in
önü Bursa Şarbayına dönerek: 

''Hep sana şirin göri.lnmeğe ça
lışıyoruz,, demiştir. 

Şarbay Cemil teşekkür ederek 

ri emin bir alıcı olan Merinos f a1>
rikasına satacaktır. 

BAŞBAKANIN lPEK F ABR1KA
SINDAK1 D1YEV1 

Başbakanımız Gemlik fahri -
kasının temel atma töreninde şu 
diyevi vermişlerdir: 

"Sevgili vatandaşlarmı, 
Gemlikte, sun'i ipek fabrika -

sının temelini atmak için toplan -
mış bulunuyoruz. Atatürk bu fab
rikaya Sunğipek adını Yerdi. Bu 
ad eski türkçe bir kelimedir. 

Yeni k'l.1rulan fabrika meınle . 
ketin esaslı ihtiyaçlarından birine 
cevap verecektir. Eskisine naza -
ran azalan ipek istihsalatımız cu
mw·iyet devrindenberi yeniden 
artmaktadır. Türkiye yakın bir i
leride, belli başlı ipek memleket
lerinden biri olacaktır. 

Sun'i ipek yapmak için kuru -
lan bu fabrika, yw-t içinde halis 
.ipek sarfiyatım da arttıracaktır. 
Diinyanın her tarafında yapılan 
tecrübeler bu sonucu vermiştir. U
cuz para ile tedarik edilebilen 
sun'i ipek kumaşlar, halka ipek 
giymek zevkini tattırır. Bu sana -
yiin müstakbel inkişafı, memleket 
ekonomisi üzerinde de güzel te -
sirler yaratacaktır. 

Bu fabrikayı bir buçuk milyon 
lira sarfiyle yapacağ1z. Senede 
300 bin kilo sun'i ipek kumaşçı -
karacak olan bu fabrika, şimdiki 
dahili istihlak ihtiyacım karşıla -
mış olacaktır. Fak:ü sarfiyatın ya
kında artması ihtiyacı çoğaltacak 
iki misline çıkarac:aktır. O zaman 
biz de hemen bir fabrika daha 
kuracağız. Bu borcumuzdur. 

Sun'i ipeğ·in trikotaj Ye çorap
çılıkta da faydası büyük olacak • 
tır. 

Biraz evvel üç buçuk mlJyon -
luk bir fabrikanın temelini attık, 
simdi de mamur bir yurt narçasın
da yeni bir eserin temelini atıyo
ruz. Bunun Gemlik için hayırlı 'oı
masmr dilerim.,, 

kendisinin çiftçi ve ilk Merinosçu -------------
olduğunu söylemiş, Celal Bayar Halde telgraf merkezi 
da, "Bursalılardan Merinos yünü Yeni yapılan halde bir telgraf 
istiyoruz,, demiştir. merkezinin bulunmaması tüccar • 

Merinosun temel atma törenin- Iar tarafından şikayeti mucip ol . 
den sonra ipek iş fabrikası gezil- maktaydı. Alfıkalı makamlar, ha· 
di. Saat on otuzda Gemliğe hare- kikaten büvük bir mahzuru olan 
ket edildi. bu halin önüne geçmek için hal 

M ERINOS FABRiKASI ve diğer ticaret yerlerinde telgraf 
şubelerinin açılmasını Yeya A vıu 

Merinos fabrikası 23 hektar a

razide 5 parça üzerine kurulmuş
tur. İnşaat dört ayda bitecektir. 

Sümer Bank tarafından kuru
lan Merinos fabrikası, Merinos 
koyununun yünlerinden iplik ya
pacaktır. Vakıa, Defterdar men
sucat fabrikasında, geçen sene 
Merinos yününden iplik çıkarmak 
için, tesisat yapılmı~tı, faki\t bu 
tesisat mahdut miktarda iplik çı
karryordu. Bursada temelleri atı
lan Merinos ipliği fabrikası . on 
beş ay sonra işe. başhyacaktır. 

Merinos iplikleriyle en iyi yünlü 
kumaşlar yapılacaktır. Şimdiye 

kadar fabrikalarımız bu ipliği dı
şardan alıyordu. Temelleri atılan 
yeni fabrika dışarıya giden iplik 
parasını içeride bırakacağından 

başka memleketimizde Merino3 
yünü yetiştirmek gibi. yeni bir iş 
sahasının açılmasına sebebiyet 
verecektir. 

Merinos koyunu, yeHttir-
mek için, Ziraat Bakanlığı iki se-

pada olduğu gibi telefonla tel · 
graf müracaatlarının kabul edil • 
ınesini istemişlerdir. · 

Esnaf bankasındaki 
yolsuzluk 

İstanbul esnaf bankası volsuz • 
luğmıa ait dosyalar üzerinde Dev 
let Şurası tarafından incelemeler 
yapılmaktaydı. Bu incelemeler 
son günlerde bittiği için önümüz • 
deki hafta ~ura :umumi heyetinin 
toplanarak yolsuzluk meselesini 
bir neticeye bağlryacağı ümit edi· 
liyor. 

Ulusal kıyafet balosu 
Çocuk E:--irgeme kurumu genel 

merkezi tarafından her yıl verilmek· 
te olan ulusal kıyafet balosu bu yıl 
ela 7 birinci kanun cumartc~i günü 
n!,şamı Ankara Pala~ ..,;alonlarındn ,·e. 
rilecektir. Mevsimin ilk balosunun 
parlak olması için seçkin komite ça -
lı:.maktadır. 

Balo gecesi ulusal oyunlar o;, na • 
nacak, kıyafet birincileri seçilecek • 
tir ve birincilik kazananlara kıymet
li hediyeler nrilecektir. Ayrıca zea 
gin bir de piyangi çekilecektir. 

nedenberi Bursada tecrübeler --------------• 
yapmaktadır. Bu iş için Alman· 
yadan birkaç mütehassıs da geti
rilmiştir. Tecrübeler iyi neticeler 
vermİ!tİr. Yakında köylüye, Meri
nos koyununu yetiştirme usulleri
ni öğrenecek, ve elde ettiği yünle-

1 Gelenler, Qidenler 1 
PRENS YUSUF KEMAL - Ab • 

ba.c:ı Hilmi Paşanın kardeşi Prens Yu
suf Kemal Iludapeşteden gelerek Pe. 
rapala a inmiştir. Buradan Mısıra 

gidecektir. 
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aradan 
... ..,an be kire 

(Uatganı Birincide) 

Fakat bu milyonlar sa
~ adanılaı; ile yabancı müteahhit -
ftr ...._da pa,,ylafllıyordu. ŞimendL 
'-a hPmak arada hırsızlığa ve suiis· 
~~ sadece bir vasıta te§k.il edl· 

~Udnkii Cumuriyet idaresinin de
hi lu siyuetlnl anlamak için elli 
ftt da.,,,bert memleketimizde timendf • 
Gra itleri arasında yapmıt olan 
~ '8ner Paşa) nm yukanya kaydet
C I& sözlerini unutmamak )Azım -
.:· Cunıurtyet hiiktmetinin bu slya
te la7esinde her yıl memleketimiz. 
Jiııl-~lerce kilometrelik demlryola 
~tbdır. Hem de Türk eli ve 
Ilı Parası ile yapılmaktadır. Bir ta
... tan ta Osmanlı imparatorluğa dev
te de hin bir türlü suiistimaller için
lb Yabana ellerle yapılan ve garanti 

0ınetrlk adı ile hazinenin soyulma. 
~vasıta yapılan demiryollar dev • 
lllek Batm alınarak millete mal edil

ledir. Nihayet çok değil, fiç yıl ::ra Cumuriyetin yaptığı demiryol-
l&rt sınırlanna varacakhr. Vatan 

~lan içinde ve yalnız Rumeli ci _ 
Jaa de yabancı idaresinde kalmış o· 
'ti demtryollar da yine devlete mal 
\t 11111, bulunacaktır. Türk milleti, 
it~ Başvekil ismet lnönü ile de • 
1il tli arkadaşı Ali Çetinkayaya bu 
~~~ muvaff akiyetlerinden dolayı 
-·~ten minnettardır. 

ASIM US 
'--------~~~~~~~~~ 

A i 1 an 

Dr. Hafız Cemal 
Daldlige mütelıaauı 

Jtazardan bqka günlerde aa· 
~2:5 dan 6) ya kadar letanbul 
~qgyolmadaki (ll8) namarab 
L:!~ kabiwiade hutalarmı 
._.,.. ecler. 

"-Y9Behane •e e. telefonu 
!*, yazldc telefonu Kandilli 

~·~48. 

Cinsi 

lstanbul Müzeleri Genel Direktörlüğünden: 
Evsafı Miktan 

Yeleksiz ve ce- 82 takım 
ketlerin önü kapalı 

Yelekli •e ~ 20 takm1 
ketleri n önü açık 

Sivil 53 Adet 
Siyah Serej 78Adet 
Kumaıından 

Tahmin 
bedeli 

L. Kuruı 
1453 86 

382 

922 
117 

40 

73 
00 

Mu•akkat 
teminat 

Lira Kuruı 
l09 04 

28 

69 
8 

68 

21 
78 

12 - 12 - 935 saat 14 .. 

Jıtanbul Asarıatika Müzeleri Genel Direktörlüiü merbutu bulunan Müzelerin m'ilstalademl .. 
için yukarda yazılı elbise, palto vekasketler açık eksiltmeye konulmuıtur. isteklilerin f&rl:Dame)i p 
mek üzere her gün ve eksiltmeye girmek üzere ihale günü Ticaret odasından aldıkları belıe ft t_. 
nat makbuz senetleriyle Müzeler Genel Direktörlüğüne müracaat eylemeleri. · (7432)' 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum idaresi ilanları 

Muhammen bedelleri yekUnu 108000 lira tutan üç guruptan mürekkep Sivas atelyeaine ait bir 
kısım tezgih, kapalı zarf usuliyle aıağıda yazılı tarih ve saatlerde Ankara idare binaımda ihale .mı .. 
cektir. 

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

3 35000 " 2625 ,, 11 - 1 - 936 " 1 o 175 kanıt 
Bu ite sirmek istiyenlerin her gurup için ayn muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiil ftlb 

lar, kanunun dördüncü maddeai mucibince ite girmeie kanuni manileri bulunmadıima dair be,anna
me ve tekliflerini eksiltme için tayin olunan aaatten bir aaat evvelıine kadar Cer Daireli Komiq• 
Reiılifine vermeleri lizımdır. 

Bu ite ait tartnameler yukarda yazılı bedeller mukabilinde Ankara ve Haydarpqa veznel• 
rinden almabilir. (3444) (7391) 

• BORSA • 
28-11 -935-

f
1 

_________ •_•_t_•_n __ b __ u_ı __ f' __ •_•_•_d __ •_Y_•_• __ •_•_•'_a_n __ •• __ r_• ______ __.I 
. ' 

Bir metre murabbama 2 lira değer biçilen Çırçır yanım yerinde 
60 inci adada yüzsüz 63,5 metre murabbaı ana alikadarlan arul8' 

da ıablmak üzere açık arttırmaya konulmut, ihale IÜJlÜDde verilen 
fiat liyıkmda görülemediiindeo arttırma 5 - 12 - 935 P~ 
gününe uzablmqtır. Şartnamai Levazım müdürlüiünde sörülür. Art 
tırmaya airmek iıtiyenler 9 lira 53 kurutluk muvakkat teminat mak· 
buz veya mektubiyle beraber 5 - 12 - 935 Perıembe ıünü saat tS 
de daimi eacinnMcle huhmmalıdır. (B.) 11 ıC- ,(7574) 

lstanbul 5 inci icra memurlufundtın: 

Emniyet Sadığına 



ABONE ŞARTLAR!: 
fıllık e aylJk ·~lık A71ık 

Memleketimizde '1llO t20 316 uo 
Yabancı yerlere »:K> 72ı! .00 lGO 
Posta birliğine f 
glrmlyen yerlere 1800 9~ ~00 180 

l'lltkfyenl.ıı ber posta merkezinde llUHUNa abone yazı.la. 

Bilecik Rakısı 
Baki kalmak şartile zamana uygun 

OLGUN 
namı altında üzümden mamul 45 
derecelik ikinci bir rakı yap -
mııtır. Dinlenmekde olan 

OLGUN 
RAKISI • P! 
piyasaya çıkarılacaktır. fi 
mnnı~nı-•ııırn11111111lllllllllllllll 

komutanlığı Ankara Jandarma genel 
satınaJma komisyonundan: 

1 - Eldeki evsaf ve örneğine uygun olarak 7100 metre kaput• 
luk, ve 2i411 metre kıtlık elbise kumatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye kooulmuf tur. 

2 - Bir metre kaputluk kuma§a 265 kuruş bedel tahmin edilmiş, 
ilk teminatı 1411 lira 13 kuruştan ibarettir. Şartnamesi parasızdır. 

3 - Bir metre kıtlık elbise kumatına 245 kuruş fiat biçilmi§, 
Ilk teminatı 3872 lira 85 kuru~ ve şartname bedeli 263 kuru§tur. 

4 - Kaputluğa ait kapalı zarf eksiltmesi 5 - 12 -935 Perşem
be günü saat 15 te, elbiseliğe ait eksiltme 6 - 12 - 935 Cuma günü 
saat 15 de Komutanlık kurağındaki komisyonda yapılacaktır. 

5 - İstekliler tartnameyi her gün komisyondan alabilirler. Ek• 
siltmcye girme~ için kanun ve şartnamede yazılı belgeler içinde bulu
nacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en az bir saat evvel ko· 
misyona vermiş olmaları. ,(3382) (7264) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
1000 Ton Elektrolit Bakır 
1000 ,, Elektrolit Tutya 
500 ,, Pilatinen Saç 
50 ,, Bohçalık Saç 
10 ,, Fosforlu Bakır 
1 O ,, Manganezli Bakır 

520 ,, Saf Kurşun 
50 ,, Kalay 

Tahmin edilen Dedeli 821400 lira olan yukarda miktarı ve cıns1 
yazılı Malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma ko 
misyonunca 1 O - lkincikanun - 936 tarihinde Cuma günü saat 15 
'de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 41 lira 7 kuruş mukabi 
linde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 36606 
lirayı havi teklif mektuplarını me<:kur günde saat 14 e kadar komisyo· 
na vermelqi ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(7353) 

Jandarma · ğenel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

1 - Bir metre?ine 42 kuru§ fiat biçilen 51939 metre evsafına 
uygun yatak kılıflık bez kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2-+- Eksiltme 16 - 12 - 935 Pazartesi günü saat 15 de Gene) 
Komut~'nlık kurağında yapılacaktır. ilk teminatı 1636 lira 8 kuruş-
tur. 

3 - isteklilere tartnamesi Komisyondan parasız verilir. Eksilt
meye girmek istiyenlerin kanun ve ıartnamede yazılı belgeler içinde 
bululJ".lcak teklif mektuplarını eksi itme vaktinden bir saat evvel ko-
misyona vermiş olmaları. (3486) (7563) 

lstanbul ikinci bölge iskan 
Direktörlüğünden: 

Tralcyada göçmen evleri için on sekiz bin adet 8 - 10 santi
metre uzunluğunda pomel veya ç.ı kar adi kalın menteşe ile kırk sekiz 
bin adet 7 santimetre uzunluğunda 2. 3/ 4 numaralı pencere mente· 
şesi ve yirmi dört bin adet dökme pencere mandalı 2 - 12 - 935 
günü saat on dörtte lstanbul Vila yetinde İskan dairesinde toplanan 
satın alma komisyonu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. • 

Bu menteşe ve mandalların 5 - 12 - 935 Perşembe gününe 
kadar Tekirdağında teslimi tart tır. Bunları tamamen veya kısmen 
verebileceklerin belli gün ve saatte nümune ve teminatları ile komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (7572) 

Sahibi: ASIM US - Yakıt matbaası .Neşriyat direktörü :Refik Ahmet Scvcngii 

Yalnız bu haftaya münhasır 
olmak üzere 30/ 11/ 935 CU· 
MARTESl KARADENiZ YO
LU POST ASI yapılmıyacak • 
tır. "7567,, 

1 rabzon Yolu 
GüLCEMAL vapuru 1 bi· 

rincikanun PAZAR günü saat 
20 de RIZEYE kadar. "7568,, 

Ayvalık yolu 
ANTALYA vapuru 30 ikin· 

citeşrin CUMARTESi günü sa· 
at 19da1ZM1RE kadar. "7566,, 

! ..................... .. ,, 
DÜN ve YARIN Külliyatından 

YENt KİTAPLAR 

Gizli Harpler 
Antoine Zisclıka 
Hamdi Yaroğlu 

75 Kuruş 
No: 4J 

Disraeli'nin Hayatı 
Andre ıllauroia 

Ismail Hakkı Alişan 
100 Kuruş 

No.: 46 

Tevzi .Merkezi : 
V AKIT Matbaası 

Istanbul 

YAZI VE YONETIM YERi: 

'9tanbul, Ankara caddcst, \ VAKl1 yurdu) 

(lc1are: 24370 
:reıeton jYazı işlen 21413 

• TelgraI adresi: KUlttTN lstanbuf 

Poata kutuau No. •e 

2000 liralık ikramiqe 
iş bankasının kumbara sa
hipleri için bu sene ihdas 
ettiği ikinci tertip 10,000 lira
hk ikramiyenin 2,000 lirahk 

ikinci keşidesi 

ı Birinci kanun 
Günü Ankara'da noter 
huzurunda yapılacaktır 

ğu~~~a;:;ul dördüncü icra memurlu - D • b k • B k T •• I ~ 
Bütününe yeminli üç ehli vukuf ta- l yar e l r an a S 1 Ur 1\ 

rafından <3600) üç bin altı yüz lira 
değer biçilen Boğaziçinde Emirganda A • ş • k t • d 
eski Emirg:in caddesi, yeni l~mirgan n on) m ] r e ) n en: 
caddesi ve Bostan sokağında eski SO 
yeni 5/ 1 numaralı bir tarafı zahire ,.--11- _,. r- - -19--~ 
nazırı Arif camii imamına rncşrute t t ı 

hane hazan aharın uhdesinde bulu - • - - - - - - r --
nan emlak ve Baltn limanına giden ~ _ 1==== 
umumi yol ile çevrili irindc, dolaplı 

iki bostan kuyusu, bir kagir su ele -
posu, bir kagir sulama havuzu, iki oda 
ve bir ahırı havi taş bina, ·ki tahta ve 
teneke kulübe, bir salaş hela ve için
deki kiracıya ait demirden su terazi -
si şeklinde su deposu ile ayva dut. 
şeftali, incir ağaçları bulunan, (lOi:JO) 
metre murabbaı alanındaki bostan da
iremizce açık arttırmaya çıkarılmış 

olup, şartnamesi 2-1-936 günleme -
cinden itibaren divanhaneye asılarak 
1 i-1-936 günlemecine rastlıyan sa -
1r günü saat 14 ten 16 ya kadar da -
iremizde satılacaktır. 

Arttırmaya girmek için (% 7.~0) te
minat akçesi alınır. Birikmi~ vergi, 
belediye resimleri ve Vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Arttırmada gayri 
menkule biçilen değerin % 73 ni bul
mak şart olup ak~i halde en .son art
tıranın taahhüdü yerinde kalmak ü • 
ure arttırma on beş gün daha uıatl -
]arak 29-1-936 günlemecine rasth -
yan çarşamba günü ayni yerd~ ve sa
atte satılacak ,.e bu sefer de değerin 
% 7:> i bulmazsa 2~q() No. lu kanu · 
nun hükümlerine göre satış geri bıra
kılacaktır. 2001 numaralı kanunun 126 
ncı madesi mucibince ipotek sahibi a
lacaklılarla diğer ilgililerin ve irti -
fak hakkı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını, hususile faiı ve 
masrafa dair bulunan iddialarını tes
blt evraklle birlikte Ye 20 gün i~inde 
dairemize bildirmeleri Hlzrm olup, ak
si halde hakları tapu sicillerile :-;ahit 
olmadık~a satı~ bedelinin payla!;ima-
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1 - Buz kalıplarının ağız ebadı. 11 X ı~ santirn 
2 - Buz kalıplarının dip ebadı. 8 X 16 santim 
3 - Buz kalıplarının derinliği. 110 santirn 

4 - Ağız tarafında vinç demirine istinad 
çubukları ara sahası. · 8,5 . santim 

5 - Dip tarafında 14 buz hücresini biribi-
rine bağlayan çubuğun d ipden itiba-
ren sahası 9,5 santirn 

6 - Saç kalınlığı 2 Milirnetr• 
7 - Kurıun veya Tutya bımyosuna idhal edilmit olacakdır· 
8 - 322 Ü!;yÜzyirmi iki aded olacaktır. d 9&1:S 
9 - Yukarıdaki tarifat ve Re sim mucibince işbu 322 ade kaJI 

kalıbını vermeye talip olanla:ın Diyarbekirde Diyarbekir batı 
T. A. Ş. ne müracaatları ila-;ı oiun ur. ~ 

- tı~rı . ..racaa 
sından hariç kalırlar. Daha geniş bil-1 ya numara.sile dairemızc mu 
gi edinmek istiyenlerin 931~:3320 doı>· ilfm olunur. (17073) 


