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_Milletler Cemiyeti konseyi 
P;.::-r_a_a_s_a_d_a_k_a_b_la_e_b_a_b_· Cenevrede 

•&Dl ba1lama1• a·· zere Her şeyd~n evvel 
n esaslı meseleler 

Sağ cenah, Heryonun kararı karşı- konuşu~acak 
d ı •• } •• Cenevre, 19 (A.A.) - Fransada bir 

sın a acı şey er soy uyor kabine buhranı çıkması ihtimaline ve 

li enen buhran başlıyor. Çünkii ,..._ • . 
~rriot'nun kabineden çekileceği anla- \ '3' -~""'1 
~or. Vakıa Herriot bük\imetten çe - '\ ~ 

ekle beraber kabinedeki radikal 
ıoay r 
k a ıst arkadaşlarından yerlerinde 
almalarını iıstiyecektir. Fakat bu su -

;~tle Y~pacağr tesirin ne netice verece
S ltbeUı değildir. Radikal sosyalistlerin 
~k luğu ~aval hükOmetinin kat'i ola • 
'lf aleyhındedir. Olsa olsa bu partinin 
1 ıye aynlması - o da muvakkat ol • :k Üzere - hükumeti kurtarabilecek-

. Şu halde önümüzdeki hafta itinde )'a.n· C . ' 
\tal 

1 
enevre seyahatinden sonra La -

reStnen istifa edecek demektir. 

ki iaalruz dikkat edilecek cihet şud~r 
hı . ~ Meb'uslar Meclisinde çoklu -
le 

1
n ıtırnadrnı kaybetti için değil, radi -

~ 60~liat partisinin müzaheretini 

baYbcttıği için istifa edecektir. Bu iti -
rla kali' · • kil' 'f · . •ınenın yemden teş ı vazı esı Faris, 19 (A.A.) - Kabine 

puhranmın önümüzdeki hafta zar-

İngiltere kralı Corcun hasta olmasına 

biaııen Bay Laval ile Bay Eden'in Ce
nevredeki ikametlerini kısaltacaklan 

zannedilmektedir. Bu sebepten dolayı 

Milletler cemiyeti konseyi, her şeyden 
evvel ruznamede mevcut esaslı mesele· 
leri mü:ı:alcere edecektir. Bu arada şu 
mesele vardır : "Diplomasi milnasebet
lerin Uruguay tarafından kesilmesi Ü -

zerine Sovyetler tarafından vaki mü • 
racaat." 

SPOR 

;;;: k~ndisine verilebilir. Bu suretle 

~a-tY.ıtl\~Mi!ıı uı-1ehilir1 Fakat bu ihti· 
ucn ,, en racruca sösyaııstter -
n l:tıurekkep bk kabine te§kı1 etmesi
b~· Yahut bütün sol cenah partilerinin 

.l!.- .::ı .... <o•ln;n!)O Y ihf-; -..,. ı; lr11yl10tll1li" 
Yarın :radıknl so y list partiSı ko·ı~.-.MJıliiiJıiWl~•-!Jllll!Miiil 
mitesi karar verdiği takdirde ra -

ırıc.•ırn • 
iı d ·-. e~ıne bağlıdır. Bu ise kolay bir 
a 

1 
egildır. Onıın için bugiln Fransadıı 

Çı ttlt§ olan siyasal buhranın nereye 
~:ro.caftnı tahmin etmek çok müşkül • 

Ut, 

a 1Fra~ada böyle bir hükumet buhranı 
çı ırk"n .. b.. d 

ı 1 .. o ur yan an Cenev!'cde Mil . 

dikal bakanlar, B. Herriot ile bir
likte istüa edeceklerdir. B. Her • 
riot, dün öğledlen sonra B. Laval 
ile görüşmüş ve istifasını resmen 
B. La valin Cenevreden avdetinden 
sonra vereceğini söylemiştir. Bu 
dönüş ihtimal salr günü olacak -
tır. (Sonu Sa. 7 S ii. 2J 

.~t er Cemiyeti konseyi toplanmakta . 
'* B l ,--------------z · u ıranın bu bakımrfan da nıan - tır. 
arası ay d'kk .. . z rıc-.a ı ate deger mahıyet ar- Mevsuk rivayetlere göre doğu Afri-

d etmektedir. Bugünden yarına istifa e· kasına Milletler Cemiyeti tarafından 
ccck b. . 

C ır vazıyette bulunan Laval'in bir tahkik heyeti gönderilmesi t eklif e-
ene'Vred k. t bb .. 

k . e ı eşe us kuvveti kendi dilir, ve bu teklif ftalya tarafından ka-
C?ldıne d 1 b 

dan ara mış ulunacaktır. Eun . bul olursa muharipler arasında bir bu-
lt dolayı Cenevrede yeni bir müza - çuk, iki aylık bir mütareke aktedilecek-erc ze .• 
ı't b mını aram:ığa giden Baron Aloi- tir. Şayet İtalya bu türlü bir teklife mu-
U ~.ransız başvekilinin şahsında kuvvet· vafakat etmezse o vakit zecri t edbir - D ünkü lik maçtan neticeleri ile 
ler ~ ia~na~ bulamıyacaktır. Millet _ terin arttırılmasına doğru gidilecek • Beyoğlu Halkevinin tertip ettiği yürü-
rıa Ctnıyetı konseyinde İngiliz hariciye tir. yüşün tafsilatını beşinci sahifemizde 
~ Eden'in sözü daha ağır basacak- ASIM US bulacaksınız. Yukarılci resimde yürü-b yüşe girenlerden bir kısmım ve Beşik • ' 'al Corcaa bastalığı :: :.~~;:;;-;~~:0ı:~:::.~:· h•y«••lı 
l"f Yeni Yunan elçisi 

alk fevkalade heyecandadır. şehrimizde 
Bir niyabet meclisi 

kurulacağı söyleniyor 
• i 

K.raı C B k" . - orc uc ıngh~ .sarayında, ~all§ma odasınaa 
.(Yazısı A üncü sayfada). 

/:ay -:: ... : .ı.el - - -
Yeni Yunnn elçisi B"y Rafac1 

şehrimize ge!miıtir. Elçi itimatnamc5i
ni vermek isin Ankaraya gidct"ekfü. 

- (Sonu : Sa. 4. Sü. 3) 
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bugün toplanıyor 
ikinci beı yıllık 
endiistrl plinı 

Yeni 
kimya 

planda elel<trikleştirme işile 
sanayii büyük yer tutmaktadır 

Ekonomi Bakanımız 

Bay Celal Bayar 

Bugün Ankarada, Ekonomi 
Bakanlığında, B. Celal Bayarın ri 
yaseti altında, ikinci beş senelik 
endüstri planının tetkikine başla
nacah."tır. Bu toplantıda bulunmak 
üzere, şehrimizdeki Sumer Bank, 
ve 1ş bankasına ait fabrika direk
törleıi de Ankaraya gitmişlerdir. 

Toplantıda, Kayseıi dokuma 
fabrikası, Sömikok fabrikaS!, Şe
ker şirketi direktörleri de hazır 
bulunacaktır. 

lkinci beş senelik endüstri pla
nında, elektrikleştirme işile kimya 
~,anayii büyük bir ver tutmakta -
dır. ·Evvelce de yazdığım gibi, 
kimya endüstri projelerini yap • 
mak üzere, şehrimizde kimya sa
nayii He uğr~an mütehassıslar 
Ankaraya ~ğırılmıştı. 

(Sonu: Sa. 4.-Sü. 4 ) 

Köse lvanof Kabinesi 
düşmek üzere mi? 

Yerine lngiliz dostu olduğu söy
· lenen Hacı Mişef gelece·k 

Sofya (özel) - Bulgaristanda yeni 
bir kabine buhranı başlamak üzeredir. 
Başbakan Köseivanof'un geçen hafta 
Yunan gazetelerinden Eleftron Vima'
ya verdiği beyanatında söylemiş olduğtı 
sözler siyasal mahafilde çok derin t e -
sirler yapmıştır, 

İktidar mevkiine geldiği zaman hü
klımetin takip edeceği programı izah 
eden beyanname hilafına olarak Köse -
ivanof'un şimdiki beyanatında, Tırno -
vo temel yasasında esaslı hiç bir tadi -
lat yapılmıyacağını ve memleketin çok 
yakın bir atide normal hayata avdet e
deceğini söylemesi, eski partiler gefle -
rini yeni ümitlere düşürmüştür. 

Başbakanrlı söylediklerinden anla ; 
plan şudur: Partiler yeniden ihya edi
lecek meb'us intihapları yapılarak ka
mara çok yalanda toplanacaktır. Filha
kika, 1936 devlet bütçesinde de kama
ra müstahdeminine iki buçuk milyon 
lef ayrılması bu ümitleri çok kuvvet • 
lendirmiştir. 

Falcat .. Köseivanof kabinesine gir .. 
miş olan bakanlar arasında çok büyük 
fikir anlaşmazlıkları olduğundan do -
layı yeni meb'us intihaplannı Kösciva
nof kabinesinin yapmağa muktedir ola
mıyacağı ve istifa edip çekileceği mu • 

( Sonu sa. 4. Sü 3) 

Danzig meselesi 
Komiser, siyasi vaziyetin en
d işe uyand~racak şekilde 

o lduğunu Cenevreye bild ıirdi 

Danzigde11 bir manzara 

~(Yazısı r.ı üncü sayfaaa): 



ltalgan - Habeş harbi 

Askeri vaziyet 
19/1/936 

Eritre cephesinde 

ıtaıraDlar anlat11orlar: 
Keıil laaliyetinclen btlflıa bir ıey olmamııtır. Habqlerin, So

malideki muvallakıyetıizliklerinin içeride ve JııarıJalıi. tesirle
rini gidermek için TigreJe ltalyan cephesinin zayıf bir yerine 
hücumlan belJenmeliJir. 

ita/yan askerleri düşman üzerine atıldı •.• Harp sabaha kaJat 
devam etti, ertesi gün Habeşler bozulup kaçtılar 

ltalyanlann lıavveti , bu cephenin her nolıtasını lnıvvetl.? 
iıgal.e müsait değildir. 

Habeşlerse bunun Cenevre üzerinde bir tesir bırakmak 
için uydurulmuş bir hikaye olduğunu söylüyorlar 

Puıterya Alp lırleaaının nalıli bitmek ü:zeretlir. Bundan btl§ · 
ka ltal.yanlanrr Trablus garptan da bir fırkayı faTlıi Alrikaya 
nakledecekleri anlcqılıyor. Bu mretle Şubat iptidalarında ita/. . 
yanların ellerinde, Şimal cephninde taze iki fırkaları buluna· 
calıtır. Bunlarla beraber, !tal.yanların EritreJeki kuvvetleri, 280 
bin mevcudunda 13 fırkaya baliğ olmaktadır. ltalyanların bu 
kuvvetlerle, al.estilıi bir ıekilJe , cepheyi büyük yağmur mevsi
mine ltaılar tutabilirler. 

Somali cephesinde 
Ganale Dorya muharebesinden sonra, Gene1'al Graycu.i 

biiyiilı kuvvetlerle Dolo mıntalıasında lıalmıı ve HalHtleri yol 
ng tayyme ve tanklarla takip ettirmiıtir. Motorlu ltalyan hv
vetlerinin 200 kilometro ilerledikleri haber veriliyor. Tanlı ve. 
tayyarelerin ve bunlara iıtinatgah olaralı kamyonlar içinde rön
tlerilecelı lriiçiilı Hyyar piyatle kuvvetlerinin, mü.ait araüle, bo
nlan hcmm lıuvvetlerini talıibde •örebilecelıleri hizmetler bu 
muliarebe ile de mydana çıkmıı olızyor. 

Avnıpa ordularında, tayyare ve tanlı wibi nübctm yeni ıi
laNara lala ehemmiyet verilmelıle beraber kamyonlara 6intli
rllmif miiteharrilı piyaJe kuvvetleri tqlıiline gallfllmannm se
beplerinden biri tle budur. 

Almanyatla, 1932 Jen bugüne lttular motorla va.ctalar tlöri. 
müli arthrılmq ve ründe bir kaç yüz ltamyon yapacak yeni oto· 
mobil labrikalan lıurulmuıtur. 8. O. 

Yabancı Posta 1 
Havacılıkta kadınlar erkeklere faik 

• Mo!.",.ova tayY.arecilik müdürü Gor-
howaki pilot olmak bakımından ka • 
dınların lehine çıkan beyanatta bulun -
muıtur. Bu utm if adetine göre kadın 
pilotlar erkeklerden ziyade tayyare it -
lerinde muvaffakiyet göstermektedir. 
Maddi kuvvet itibarile CTkefe kartı za
yıf zannedilen kadm, erkekten ziyade 
havada yükseklere çıkabilmektedir. Me 
.;ıa bir kadın oksijen aleti almaksızın 
havada erkekten bin bet yüz metre da
ha yükseğe çıkabilmektedir. Bu vazi -
yete göre bir gün gelip te tayyarecilik 
!İinin münhasıran kadınlara mahsuı 
bir mestek"'h;line gelmesi ihtimali var -
dır. '* 

oldu. Bundan başka 1936 senesinde da· 
ha bazı semavt hldiscler olacaktır. Ez
cümle ikinci defa olarak ( 4) temmuz -
c1a bir kere daha ay tutulacaktır. (19) 
haziranda da güneı tutulması olacak • 
tır. 

Avrupada sporculuk 
Havalar bizim memleketimizde ol -

duğu gibi Avrupada da henilz kıt man
zarası almamııtır. Kar yafmaması krt 
sporcularının canlarını sıkmaktadır. O
nun için bir takım memleketlerde kıt 
spor iatasyonlanna kar diltmmıit ol -
makla beraber allbdar büyük tehirler 
de tozlu yollarda ıki kullanmağa baı -
lamııtardır. Bu bakımdan Fransız ga -

Londra, 19 .(A.A.) - ltalyan
Iar bir hafta evvel Dolonun tima
linde bqladıkları taarruzun tam 
bir muvaffakiyetle devam ettiği -
ni ilin ederken bunun akıine c• 
larak Habeıler, herhangi bir ltal
yan muzafferiyetinin mevzuu ba
hiı olamıyacağını iddia etmekte • 
diri er. 

Bugün neıredilen Habet re&mi 
tebliğinde, ltalyanlann Ogaclen -
de ·büyük bir muzafferiyet kazan
drklan, dört bin Habet öldürdük· 
leri ve 120 kilometre ilerledikleri 
kat'i olarak reddolunmaktadrr. 
Tebliğde deniliyor ki: Cenup cep
heıinden 13 kinunuıanide gelen 
haberlere göre Habet kuvvetleri 

aazlı bombalarla bonıbardımana 
uğramaktan sakınmak ve daha 
elveriıli mevzileı-e yerleımek üze
re Habet kuvvetleri bir miktar 
ıeri çekilmitlerdir. Bu ıerait al • 
tmcla İtalyanlar Ha~lere alır 
zayiat Yerdirdilderini ve bir çok 
eair aldıldannı iddia edemezler. 

Bu tehliide deniliyor ki: 
Bu haberler, yakında toplana

cak olan Milletler cemiyeti kon • 
ıeyi üzerinde bir- teıir hutule ge • 
tiımek için ihtimal ltalyanlar ta
rafından uydunılmuflm. 

Cenup cepheainden gelen ha -
berler, İtalyan uçaklannın hare • 
kitını i~ etmek ve onlar.ı tatırt-

;Jfe~ı~i;-·a~g';~t~:ifmit M~rdufunu 
bildirmektedir. 

HARP NASIL OLMUŞ? 
Roma, 19 (A.A.) - "Dütmanı 

durmadan takib ediniz ve müte • 
madiyen taarruz ediniz, bütün or
du çacln1an içerisinde general Gra 
ziani'nin neırettili ordu emri bun 
dan ibarettir • ., ltalyan kollann • 
dan birini takib etmit olan "Po • 
polo di Roma,. ıazeteıinin muha
biri "Ganale Dorya,, cephesinde-

Türk - Iran 
Dostluğu 

Y.alnıs bu tarıda beyanatta bulunan 
Ruı tayyare mütehaHıaı aöslcrine ıu -
nu da iUve etmiftir: Kadınların erkek -
tere faik birer havacı olabilmeleri için 
bir prt daha vardır. Bu da sık ıık me -
2:uniyot almağa muhtaç olmalarıdır. 

Kadınlar tabii tcıekkülleri itibarile za-

zeteleri 1u malQmatr veriyorlar: Pariı J O 
sokaklarında kardan eser olmamakla ran ııbakanının sözleri 

. man zaman bir takım ıinir bullnnlan 
geçirirler. O zamanlarda hava iflerin -
de icıp eden sinir sükunetini haiz ola -
mazlar. Şu halde kadınlann havacılık 
j~datlanndan istifade edebilmek için 

·onların husust kadmlık vaziyetlerini ve 
ihtiyaçlannı da göz önüne almak Jazrm
·dır. 

Ay ve güneş tutulması 
Bir kaç gün evvel bir ay tut~lması 

beraber sık ırk ıki meraklılannm ıpor Tahran, 19 (A.A.) - Para A-
clbisesi ile gezdikleri ıörülmektcdir. janıından: • 
Bazı kimıeler bu ıuretle aı bir feda • Ekselans Tevfik Rütlü Arum 
karlık yaparak kı§ spor modasına itti -

göndermit olduğu doıtane tel • 
rak etmit oluyorlar. Budan da Norveç 

grafnameye cevap olmak üzere usulü spor elbisesini bu bUyük Avrupa 
ıehri içinde giymek zevkini buluyorlar. &!&ğıdaki beyanatın Anadolu A • 
Henüz spor i§lcrine yeni ba!lamıı o - janıına iblai edilmeıini Dıt itleri 
Ianlarda bundan aynca iıtlfade ediyor- bakam Bay Kizemi Han, Pars A-
lar, çünkü bu ıibiler karlr dağlarda dü- janıından rica etmittir: · 
ıerek bayatını tehlikeye koymak yerine "Am Joıtum ve arkadcqım 
Paris ıokaklannda yalnız üıtün baıın ekselans T evlik Riiftii Ara• gibi 
toslanma11 tehlik9ini göze alarak kı§ 

ben Je Anadolu ve Pars Ajansları sporu yapmıı oluyorlar! 
araımla haberler teatisinin ik ~ 

Kısa Harici Haberler 
Jıardey milletin, Türklerle lranlı· 
lann, yeWiferini tlaha İyi tanı -
malan nisbetinJe biribirlerine Ja. 
ita z.iyade yalılcqmaları ve biri 
birlerini 'alaa iyi taktlir etmeler: 
si6i lrıymetli ve leymi bir netice 
uerecefin• ıanwımıi,le luıni 6alan · 
makayun. liri ailllY araımlalıi 
tl•ane miinıuehderin oe miite · 
lıabil rabıtalann günden gine tla· 
ha ziyade inlıifala mahar olması 
i,in en hararetli temennllerde 6u
lanararn. Ba lnymetli lır•attan iı
tilaJ e eclerelı Anadolu Ajansın -
dan asü Türk milletine ve onun 
ıerelli reisine samimi ıevgilerim · 
ve en laürrnetluir tazimatımı iblağ 
etmetini rica ederim.,, 

• Mariinafte - Madaca1ear seferini 
Y1.J'mAJ& bl1apq olan mUihım Rey· 
naud De Madam Finat, saat yedide 
Trablma hareket etmitlerdir. 

• Jlebilwun Birlqik Amerika ile 
uzlaprak, tedavUl mevkiine binde 720 
ayannda ctımilt para çıkaracatr rlva • 
yet edilmektedir. Birlqik Amerikanın 

aenede uaml 60.000.000 onı cümilt 11-

tm almayı ve parasını mUbayu edip ıU· 
aUn piyamm Userinden nrmeyi kabul 
...... olclula llylenmektedlr. 

• ttaı,. Mlltmetlnln dl't'eti Useri -
ııe, Atman delegeleri ıon Uç gUn nr -
fında eski Alınan ve İtalyan mubarip -
lcrinc ait mczarlann muhafazası hak -

kında noktayi nuar teatisinde bulun -
muıtardır. Oörüfllleler anlqma ile ne • 
ticelenmittir. 

* Kuantuınc orduıu erkanı lıarbiye 
reisi muavininin hareketinden tonra ti· 
mal Çini haJdanc1a Tiy~deJd c8 -
rüımeler keailmittir. Suncçe,uanc'm 
yalanında ıimal Çininin men aynlmuı
nı temin için tedbirler alacalı tahmin 
edilmektedir. 

• Vatinctonc1a Bay Krodel Hull, bl • 
taraflık kanunu mucibince henlb dq ba
kanlıfın nezdinde kayıt aıuameleaini 

yaptırmryan 30 kadar lcüçUk mUhim -
mat f abrikaaının ismini müddeiumumi -
ye bildirmiıtir. 

ki harekatı §U suretle tefsir etmek 
tedir: 

"Herıeyden evvel Habetlerin 
tehditlerine mani olmak için Do
lo ile Malkarya araarnda çok kuv
vetli iıtihkimlar yapıldıktan ıon
ra ltalyanlar bazı ketif taarruz • 
larında bulunarak Uebbi Gestro 
Ganarya Dorya, Bukurale, Anino 
ve Arari mevkilerine kadar iler -
lediler. İtalyan tayyarecileri Ga -
nardoryadan qağı inen ve orman 
lar arasında gizlenen bütün Ha • 
beı tecemmülerini ıiddetle bom -
bardıman ettiler. Güneı batarken 
İtalya kumandanhiı taarruz ka -
rarını verdi. Aıkerler harekete 
geçtiler ve nehir mecralannı takib 
ederek düımanı aramrya bqla • 
dılar. Mitralyözlü otomobiller ve 
tanklar önde gidiyorlardı. Ayın 
13 ünde lıveç Kızılhaç haıtahane. 
sinin ltalyanlar tarafından bom -
balandıiı mevkiden az ilerde düt 
mania karırlaıtılar. Habeıler dağ 
yamaçlannda gizlenmit oldukları 
halde ltalyanlar tiddetli bir ateı 
açtılar. O vakit Somali arabala -
rından mütetekkil iki tabur, tank· 
Iarla takviye edilmit olduğu halde 
kuvvetli müdafaa mevzilerine ıı
ğınmıı olan dütman üzerine atıl
dılar. 

Bir taraftan topçu ve bir taraf
tan tayyare kuvvetleri bir cok mit 
~ ..... _ r.--"'ö~ ~&.L.Aa. ... - ' 

etti1er, mullarebe 13, 14 ,gecesi 
sabaha kadar rlevam etti. Şafakla 
beraber Habeıler ltalyan motörlü 
kuvvetlerine taarruz ettiler. Fa -
kat hücumları kanlı mitralyöz a -
teılerİyle akim bırakıldı. Habeı • 
lerin mukavemet kuvvetleri git -
tikçe düıüyordu. 14 akıamı ltal
yanlar Habetleri himaye eden 
büyük hendekler içerisine hücum 
ettiler ve kanlı muharebelerdt'!n 
sonra yüz kadar esir, iki mitral • 

yöz ve bir radyo iıtaıyonu aldı • 
Jar. 

Bundan gonra motörlü ku\t~et• 
ler ilerlemiye ba,lıyarak hareke& 
noktalarından 200 kilometre k• ' 
dar Habeşistan içine ıokuldu)al'• 

Roma, 19 (A.A.) - ltaly.., 
tayyarelerinin De11ie civarındl 
bir İngiliz seyyar haıtahaneıinİI' 
bombardıman ettiklerini ve b' 
yüzden 14 kitinin öldüğü ve 3' 
kitinin yaralandığına dair bir 1 
ıiliz gazeteıinin verdiği haber, 
tamamiyle uydurmadl1'. 

Hiçbir İtalyan tayyaresi 6 ki 
nunuevveldenberi Dessie mınta • 
kaıında bombardıman yapmam 
tIT. 

YENi TAARRUZLARA 
HAZIRLIK 

Adisababa, 19 (A.A.) - DolO 
mmtakaıındaki askeri harekat 
la bütün alakayı celbet.mekte dr 
vam ediyor. 

Cumarteıindenberi ltalyanlai' 
mukabil taarruzlarına nihayet v 
mitler ve krtaatın yeniden lece 
müüne koyulmuılardır. 

Haber alındığına göre, yeni 
den iki fırka aıker ltalyadan MO' 
aadiscio limanına ıetirilecek .. 
Dolo mıntakasında yapdmaıı mııJı 
temel yeni taarruzda kullanıla -
caktır. 

n " • J ~ ı ,. "f':.T.:ı-:r.:-·-'j 
tecemmüü i e uğra§.ma~Lagır. it 
ordu Grand de Doria ve Veba •' 
ra11nda tahattüt etn:ektedir. I~ 
yanları iz'aca devam için keıv 
kolları gönderilmiıtir. ltalyanl-' 
da tank ve zırhlı otomobille 
ketif hareketlerinde bu1unma~ 
dırlar. ltalyanlar hava kuvvetle 
rini de azami derecede faaliyet' 
koymuı bulunuyorlar. 

Danakil cephesinde tam b 
ıükiinet vardır. 

Sulhta birlik ve emniyet içinde sulh! 
Balkan memleketreri umumun menfaati olan . 

bu prensip için çalışıyor 

Bükref, 19 (A.A.) - Rador A 
jan11 bildiriyor: 

Dlt bakanlık müsteşarı Radu .
lesko Balkan Antantı heyeti mu -
rabbaaları ıerefine bir öile ziya · 
f eti vermittir. 

Bay Raduleıko, Titüleakonun 
muvaff akiyet temenni eden tel 
grafını okumuı ve müzakerelerin 
ehemmiyetini kaydetmit ve de 
miştir ki: 

"Memleketlerimiz araıındakı 
tesanüdü ve teıriki mesai zihni • 

Dı:t bakanımız Cenevre l 
yolunda 

Belırad, 19 (A..A..) -Türkiye 
Dıt Bakanı Tevfik Rüttü Ara• 
dün ıece aat 22 de Cenevreye 
ıitmek üzere buradan ıeçmiıtir. 

lıtaayonda Bat bakan Stoyadi · 
noviç, Dıt itleri bakan muavini 
Martinatz, Dıt bakanlık erkanı, 

Türkiye elçiıi ve Çekoalovakyıa 
ve Romanya maılahatıüzarlar
tarafmdaa selimlanmııtır. 

Tevfik Rüıtü Araa, trenin Bel 

gradda kıaa teTakkufu emuın~ .. 
Batbakan Stoyadinoviç ile ıörüt
müttür. 

yetini kaydetmekle 
Balkan Antantının kuvvetini t 
ediyoruz ve dört memleketin 
f aatlerine hizmet etmekle ber• 
ayni zamanda umumi nıenf--~ 
re de hadim oluyoruz. UJllllP" 
menfaatler her zamandan ziyad' 
ıulhte birliği ve emniyet içill, 
ıulhü icap ettirmektedir.,, 

Türk delegeıi bütün deleı • 
namına Romanya hükuınell , 
aördükleri samimi miaafirpel"',ı 
likten dolayı tefekkür etmiıtir· 

Fransanın 
Ankara elçisi 
Baıka vaz fe alarak 
memleketine gidecele I 
Pariı, 19 (Özel) - Fiı~ 

zeteıine ıöre, diplomui çe V 
yakında diplomatlar araııll~ 
iitiklikler 1apılacaimdan ( 
mektedirler. Bu teheddülit t° 
kilde olacaktır: _ •=' 

"Türlriyedeki büyük eJf?( 
Bükret e~ili Bay OrmeSIOll ~j 
di edileceii ve yerine Atioa . t' 
Bay Thierry'nin ıönderileÇ•I' 
yan edihnektedir. 



ON O Mi 
Bıı yıl Avrapada 
açılacak sergiler 
-~ ~ Amıpamn muhtelü 
ıniİllıkün ._ele açılacak aerıiJere 
ile İftira1c olduiu kadar fazla mal 
~ etmek üzer• timdid~~ 
-- • ~ınmaktadır. Bu yıl açı-
1'11a: -.Üerden birkaçmı yazıyo 

ara.. ~irede on betinci milletlet 
bet ş.~ Ye aanayi aenıiıi on 
1'.dar 

11
_tta açılacak, 30 Mart~ 

•uı-ecektir. 
l.l . . Mart Jtpzıı ilkbahar panayın 

•11ncla ar•I -'-·· B hr •ulı . r &C11&11r. u pana· 
olaca1rı:lıf kıı:zn~~rdan ibaret 
._, • Umumı numuneler pa 
'1 ~ lllen1Ucat ve elbise panayı-

' U"1'Q levazım ~ ı, mobilye, ıpor 
,~nayırlan kıırmlarma 

r. 
~rlikaeJ milletler arası ticaret 
t4iaa Jın Mr Nisanda açılacak, t S 

L Dl& kadar ıürecektir. 
c.ı il milletler araıı on ikinci ti . 
18 ;. P&D&Jın 4 Niıanda açılacak, 

1' ..._kadar sürecektir. 
~I - Aviv milletler araıı ŞarJı: 
lc. Jlrı 3 Niıanda açılacak, 30 
~ 1lta kadar ıürecektir. Bunlar· 
~ 1-t'lra Paria milletler arut 
~ 16 Mayııta açılarak 2 
~ kadar ıürecek, Leipzi~ 
~ panayırı 30 Ajustoıta 
lir. 3 E116le bdar sürecek· 

"4lıt:ılar ço/alıgor 
Çok labllncı memleketlerden bir • 
ede ~lar, Türkofiıe müracaat 
.! ...... ~~~telif efY& almak iıte · -·· ·-·=-· ........... _.. __ --·-

Bor.. servisi 
. l>tiııya P. ~lcaizin 1Y.~ vakit ge-
~ h gunu aunüne memle-
~\i-- er tarafındaki ticari 
Offaıe A!re bildirmek için Türk 
~ &>lu ajansının bir an-
S:!~ haber aldık. Bu 
beei a. a gore ofis lstan bul şu -
~~:uından a~~a~ .. piyasa S . yayma ışını uzerine 
illi ~ Difer taraftan Ekono • 
~ oJriıltfr da tacirlere bir ko-
el'Üıbi ak ffzere bor!a servis -
"e~~ ~yılmasına karar 
hgiıeceıciır atbikata bugünlerde 

~· 
~.,..:------

~ .... 
1 Eaerler 

111 ıhtu -19 a a ınden sahneler 
l'liıl. irWs ltue . . 
~ bu ileri V edibı Makıim Gorld-
dih~ ~ -.._ abtet Gillteldn tarafm
lt~ ~ ~el bir ttırkçe ile 
~ e.elki &f1tU. &erde Rua ihtl· 
~ ~ nlerin ctbel b1r lev
-.:.__~ ..;.. OkuyucuJ&nmıza tv 
-.....,_ Jlatı. Yeri Yeni kitapçı, 

~ • 30 kuruı 
•baık Kemal 
t:: bu bfOtUrii "Na-

• ...::• "l1dl ~ sıbnlaıı bir an-
~ bedir. Eserde 

.....::~ c:e.&plar tenkit edil
ld. 1"°9Jeri ~ Xemaı il

lerdolunnıuttur • 

•• • • 
unıversıte j Hava 

Hücumlarında 
Erzurum Lisesin· J 

den yetişenler profesörlerinin 
Kurumun ismi Palaadö- maaşJan az iDi? Söndürülecek ıııklar bir 

ien'e çevrilecek santrala ballanacak 
Erzurum lisesinden yetteenier Mubar Owaa iki aialille Hava hücumlanna k&lll ko • 

kunımu yıllık kongreyi kunımun çıkanl•umı iniyor nınma çarelerini konuşmak ve 
~anı Şadı 8ÇIDJI ft evveli JÖ- T• ,...._ ,...,..._..._ tesbit etmek tizere kurulan komis 
netim kunılwıun bir ydbk çabe • " ta•' •• liıııir alltslen •• delk· yon villyett.e hergün toplanarak 
ma raporlan okunduktan IODr& tor Me+•r 0-.a ı.e. .... .n. müz&kerelere devam etmektedir. 
rapor üzerinde münaka§alara baş rJıab ••mamıerma ,_ ..,.ala lstanbulu bir hava hücumuna 
lanml§tı. faldllte pııof9*1erinia -•tl•n • karp tam manasile gizli bir hale 
Erz~un kurtuluo yılı mü • u clalr Wr ...... aııu ı'•llt'r. getirmek latiyen komisyon şimdi

~be~~e Ferah .ti~da ve- Prof..., ın 4opat ........ u ye kadar yaptıfı toplantılarda mü 
nlen musamerenın giızel olmadı- llalan dolder ha m11.ı. llrafmda hiın buı kararlar vennif bulun • 
ğı ve bunun sebepleri birer birer tunlan J.Ulll&ktadD': maktadır. Bu arada olmak üzere 
anlatılmış yönetiıiı kmıılu bakı • - "Bizde ordinaryüs, hocalık '8hrin dlfDlda hava merkezleri 
~dan şiddetle tenkid edilmif - asistanlık yeni mümtaz bir mes : karulacalr gibi muhtelif yerlere 
tır. lek oluyor. Avnıpada bu manevi haber verme düdükleri de konacak 

Rapor, müsamere ve mecmua riittielerin can değer kıymetleri tir. Bundan befka tehir içindeki 
işlerinde bazı tenkitlerden eonra olduğu halcJe maddl refahtan da ıpkJar da hazari ve seferi olmak 
kabul e,:m ..... ; .... ;.. •• :'-! WUUMJ..a& hiç ihmal olunmamştır. Biztie uzere 1&1 bna aJ111mıştır. Befe-

Bundan sonra yeni yılda yapı- henüz o manevt yükseklik yeni rf VUİJtUe 19hir aokaklanndaki 
lacak işler görii§ülmiye ba§Janmış takdir olunmıya ba§hyor. Maddi ıpklar iki c,.,, olac'aktı:r. Böyll' 
türlü üyeler dileklerini eöylemi, • refahlan ihmal olunmtJttur. Ho • zamanlarda bfltfln 10kak JAmba • 
lerdir. eılamnıza, bilhassa doçentlerimi.. lan maakeli balmımakla beraber 

Bu dilekler arasında Erzunmı ze, aai&tanlamnıza gimdilik m&q. hava hücumu J&pı)acağı zaman 
liselerinden çıkanların resimli al- laruun en aşalı iki mWi verilmek ~ çolu eöndüriilecektir. 
bümünün vücude getirilmesi, Er- imkinı düşünülmelidir.,, Y alruz köte batlanndaki lamba• 
zurum lisesinden ıeti§enler kunı· · Iar yanacaktır. Bunun için ele ani 
munun adı "Palandöğen,, e çev. Polla ltaberl•I: olarak eöndüriilmeii 1lzmı gelen 
rilmesi, Erzurum millt oyunlan • Di bütün ıpldar bir santrala bafla. 

Bina verıri8i• 
yeni tekli 

Bina vergisi hakkındaki ıarr. 
numaralı kanunun bazı hiikümle
rinln değiştirilmesine dair olan 
kanun liyihaar Kamutay nızna • 
mesine alınml§tlr. Layiha bugünkil 
Kamutay müzakerelerinde konu
şulacaktır. Son ~kle göre vergi. 
den istisna edilecek binalara dair 
olan kanunun üçüncü maddesinin 
dokuzttncu fıkrasının 111 şekı1de 
defiştirilmesi Kamutay umumi 
heyetine teklif olunmaktadır: 

"Yangın, feyemn_ zelzele, tıu. 
talıklar, içtimalar, umumi sergi. 
1er ve saire gibi sebepler ve ihti. 
yaçlar dolayı.sile iDp edilen Dlu • 
vakkat mahiyetteki binalar ihti • 
yacm devamr müddetince bina 
vergisinden muaftır. (lhtlyactll 
devamı Dahiliye ve diler allka • 
dar bakanltldarca mGPreken ta. 
yin olanacaktır.) YıkrJan, batan 
veya ikamet Ti bıtfmal edilemes 
bir hale gelen ve ikamet ve isti • 
mali kanunlara tedbn menedi
len binalarm vergileri mükellef. 
ler tarafmdaıı keJ'fi1et.i ihbar içbl 
viliyet buat idareleri varidat 
daire&Jne verilecek beyannamehbl 
tesadüf ettiJi tabiti t.a1dti eden 
taksitten iti~n almnuyaeakbr. 

Belediye hududu lginde bu111 • 
nan binalann tahriri iç ldfltik ko
misyonlar tarafmclm yapdae&k • 
tır. 

tstanbulda bu ko~ 
r.tanbul Umumt ınedili tarafm-mn herkeR yaytlm881 i§leri Vat • •na mit patladı nacaktır. 

dır. ---li!!l!!!Bl!!!!!!!!l!I 
0 k 

Trikotaıaıann iatedilcleri dan, biri t111)UIDJ meclis dileri be-
. Dileklerden 10nra yeni yöne -

tim kunıla sÇmine ptilmif ve 
bA§kanJıl* Ba1 ZekerlyJa; ısel 
yazıcılığa Zeki, muhasebecilife 
Necati, üyeliğe LQtfi, teftiş heye-

ç çecu •uhteHf ver- ~ lem7e namına o'-•'1.,; ...__ ıı.: .._ 
J Gümriilde ilk maddeleri:len 8• IUlaA UDCn: aa -

leriaden yaral~dılar ımu muamele ~ mamu • za aeçilecektir. Bu ~ ta • 

•:-- -'- n .. .p Ç?",rlr; n,,., 7." ~ • . • .,v., ~o • 
fil; illW Jleci& Betilıirw"JliM'r. 

Anadolu Kaftimda Tqbk nıa• ltitlln tekrar aJmniak metne iki rafmcllll taJmdn edilecek. iratlaı 
hallesinde oturan Şlrketihayri1e defa remne tabi tutulmamalan i· al&ahlara bir fhbamame De bil
memurlanndan ve 42 incl okul çin hük1\mete müracaate karar dirilecek ve allbhlar bir ay .,_ 
ıtH:e~en ~~ :il' aynı ma.... veren trıkotaJCilar Ankaraya bir fm'da itiraz baJdaiıı m.uWaa1rı 
hallede oturan Münir oğlu Sal& • ıııiıiıi1iJuij ~erdir. ılu • d-lderdir. itiraz -1erde .,._ .. 

Havagazı febelceleri lıattin, ~ çılmıaz aııka • ralılıaa cJiier endlıııtri §Ubelerin • ballln hiısuııt ıııuMııelıe dbkt.&-
Sou günlerde havapzından lmda oturan Nailin olhı Saim •· de olduju gibi Dk maddelerden leriııce 16 aUıı4le 1ııtiııaf koınil • 

zehirlenme vak'alan ;yeniden beş dmda üç çoeak bir yapı yerinde ıılman 'f9l1llniıı mamuWma ait ~.gGnaertlmek mecburi • 
gösterdiği için belediye büttin toprak çıkarmakla uğraşırlarken vergiden tarheCtilmesini ist.iyecek• J "'W&& havagıızı şebekelerinde kontrol Orhan eline geçen ve sonracJan di- tir. ıa,ilıa kanuıôıet luıııbettilde yaprnıya karar vermiştir. Bundan namit olduiu anlqdan demire--:----------- sonra bir haziranda mer'IJete p. 
üç dört sene evvel de gene zehir- lafla wrarak kınıılk iltemif fa. Jlllllır. recelıtir. • 
Ienme vak'aları görüldüğü sıra. kat bu eenada dinamit birdenbire ÇOCUIC YOZONDEN - Ka- r1 -:-~-----..;,;;;;::; 
Iarda böyle bir kontrol yapılnd§ pathyarak Orhanm pannalılarmı llUIPB§ada Medrese mahaıieamm K l aA HA 81: RLl:R ] 
fakat ondan sonra tesisat bir daha koparmt§, Sal&haddini yüziinden Tekke sokajmda oturan Ayşe a ' • Liae1erin IDUflarmda 
kontrol edilmemi§ti. ve bo:rnundan, Saimi de 1ilzüıı • dında. bir kadın polise lı8§ vura • clillere ıı .. eten ~w,aıx.m aa ~ 

Şirket memurlarile belediye den ve sağ gözünden yaraJ&mıf • rak bır çocuk JiDünden YUIUf a- catı ldUtGr 1'""1erba teblp .-.. 

mühendi&leri bu hafta içinde ça· tır. dmcla biri tarafından dövilldilğ!>- tecıir. ll§lllıya lı8§lıyaeaklardır. Yarablar Jıutalıaneye lıalilı. nü iddia etmi§tir. Yusuf yakalan- • ~ olimflradua ittiıalı 

M 

nlml§tır. ml§hr. ed:"klerin da.is mU...cleli pJnüetk. 

uallimlerbirliii YANGIN DEClLMIŞ Tak Dealo - --.W.,.,. • 
Muallimler Birfiliııin kendi Unkapaaı köprüsünden ~~· ~et cadd~ tü : ::" ı.ı!ı.:"* .....,:'::;: 

kendini feshederek ıçalışmasmr diifen çocuk 1 tün iıihisanna ait depodan yangın içindeki illtl,aslarile ba bir_..~ 
~ faydalı bir Alıaya götünııelı: .. ~ ~t lli de Unkapaıu klip. çıktılı haber verilıııit. fakat ya • dalı! lull,.t - tetlılk oılilnn't* 
ıçm Halkevlerine geçtiiüü yaz • ruaunun üstünde oynamakta olan pılan araotmna sonunda baca • 11ekteplerde tifo ... bitmil. • .. 
mqtık. Bu vaziyet kaqısında mu- Muammer adında on llf)armda merkezlerinden birinin döşeme - dnlet - plmlp. 
allimlere yapılacak yarilmı huaıı- bir çocuk, kliprilnün keİıarmdaki tahtalı altından ıeçerken duman • DlrdUııctl Volaf lwım ~ 
sunda faaliyete geçen Birlik ıu.... demirin kopmasile ~ı-r- ba • koyuvermesinden yangın .. ,w .. ~ rpıı lacak olan ticaret aar&JI projeli 1 • ı.-r "'"'9'11...,, zannedildi""' an) im ~· tt emektedir. Bunan Jtba ticaret CM!e • 
kanının yüksek makamlara yaz • tmdan ve ayatmdan ap amette ucıMA DO':'ro-Jfbr. . anda Uç Jdtillk bir komllJOG saı.-ı.. 
dığı mektuplara henb bir cevap yaralanmlfbr. .,, LER - Cı. tadır. 
gelmemiştir. Bununla beraber Hal . Çocuk önce dubamn ::-&.oı..e hangirde Uzun yolda apartıman • Akay ldaral ırroı,ada ,.,.._. 
kevi BOByal yard!m kolmıun tabii- d" ·· UIM.uU yaptırmakta olu Bayan Macide- yeni ilkele içm tetldkau ~ 
sat bir miktar daha arttınla • UfDll.11 ve kafaamı çarparak J8· nin apartıman 1flerinde çalışan Kadıköy iüeleainln l'lorJaya ıaaklin • 

k · t ·ı ralamiııştır. Bundan aonra duba • ameleden Ahmet ~,,,uı ve Meh • den• .u ıeçDmlftlr. 
ra ıs enı en yardımın bu şekilde da da ıuh----1P duba,,. Ja• ~ • -Y -----'-L •-te · dil ~.,,-- .,,- met dört metre genış· liğin ... d b" USlllUIUA _, ..... ıara llıam ı&ll-
mın e eceli söylenmektedir. nqmıı bulunan bir ma-..... - w. e ır d&fO takdin1e tanm ••!:!:tarafla. İslanbul Muallimler Bir!iliııin ·-~ ~ ~ lıazarlarken ~ .ı.n - 1ı1mse1er .::......, _ 

H~viııe geçmek te,ebbillii Cli • : ~ ~ birdenbıre ç61ıııı6t Ye Ahmet ça • çllecck en p 8' ldfYm _..., ... 
fer vilayetlerde de memnmıiyetle DU§tır. .J _ _.. "Dl ile Mehmet .Ucudünün türlü zld bir koadaJoa ftlltlltle" puarhk kartıJanmJŞtıl y yerlerinden hafif surette yaralan- 1Untile alınabilecektir. 

• 1 aralı hutıhaneye kaldml • ml§Jardır. • Xamutaym dahiliye encümeni ~ 
______ pmba 1Unldl lstlma nmwusine Ştr&-- --- -- - -- - - - - - - -- ----------- yı dnlet kanununu almqtlr. 

• So.yetJerle oıan ticaret maüe • 
demls bitmek Gseredir. A1öah1ar ... 
sakereye betlanqlardır • 

• ıincut bet yıJlık ihladl , ...... 
ma ,are kurahna ... karar ftriJelı ada 
telü fabrikalara tahmint ollıak ff ... 
yon lira clclecektir. Bu,..._ 17 .._ 
)'Oll Uruı latDllal ll)aaatl " ıı ... 
yon Ura11 da mad4le n,m _.. • 
c!ır. 

• Edebiyat fakOltesindm yirmi 1'f 
::::,- ~e.~. ~ ~t 
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Kral Corcaa llastablı Köse !va~of kabi-
nesı duşmek 

Daazl9 •eıeleıl 
Halk fevkalade heyecandadır. üzere mi? Komiser, siyasi vaziyetin e 

dişe uyandıracak şekilde 
olduQunu Cenevreye bildir 

Bir niyabet meclisi · 
kurulacaoı söyleniyor 

Londra, 19 (A.A.) - Gece or
talarda dolatan bir ıayiaya göre 
kralın zafı süratle artmağa bql&.· 
mıtbr. Bu haber, ne teyit ve ne de 
tekzip edilmittir. 

DECIŞIKLIK YOK 
Londra, 19 (A.A.) - Kralın 

sağlık durumunda değitiklik yok
tur. 
ZATÜRREE iHTiMALi VAR 

Paris, 19 (A.A.) - Londradan 
bildirildiğine göre lngiltere kralı· 
nın hastalığının sebebi, bir aoiuk
algınlıiıdır. Bu soğuk alğmlığı, 
bront?arda tahriıat yapmııtır. Bu 
tahriıatm bugün yarın bir za. 
türree dojurması ihtimali vardıT'. 

Doktorlar, zatürrie teıevvüıa · 
tınm neticesi olduiu sanılan bir 
kalp anzaaı da ıörmüılerdir. 

HALKIN HEYECANI 
Londra, 19 (A.A.) - Heyecan 

fevkaladedir. Sabahın ilk saatle 
rinden itibaren Buckinıham sara
yının etrafında bir takım gruplar 
tetekkül etmeye batlamıflır. Fa · 
kat, dün ikindidenberi hiçbir ye. 
ni bülten aaılmamıttır ve bu ha · 
ber yokluju, halkm endifeaini ek
siltıııekten ziyade arttırmaktadrr. 

HALK SARAYIN ONONDE 
Londra, 19 ( A.A.) - Sandri

ıham' a en yakın hastahane olan 
Kingslynn hastahanesinde itabın
da, sarayda bulunan doktorlara 
yardım etmek üzere hastahane 
doktorlannın kral banedamnm 
emrine imad~ "6ulundUl'Uı..... 

·'r1ca edifmi,lir. 
Bütün gece, birçok Londralı -

lar, daha iyi haberler almak ümi
diyle Sandrigham'ın önüne ıit -
mitlerdir. Birçok kimseler sinema 
ve tiyatrolardan çıktıktan sonra 
kralının sıhhat bültenini okumak 
için sarayın önüne gitmitlerdir. 
lkindidenberi bülten netredilme. 
mit olması ümitleri uyandırmıtbr. 

Y unanistandaki 
kanlı hadise 

Tahkikatı gapılmağa 
başlandı 

'.Atim 19 (KURUN) - Bir toplımb 
~ iateyen VenizelosçuJara Kondi 
lia taraftarlanmn •tef açmumd.n çıkan 
ve 5 kitinin ölümüne, 5 kitinin ele yara 
lan._ma sebep olan kanlı biditenin 
tahkikab yapılmaktadır. Şimdiye kadar 
yapılan tahkikattan anlqdcbima · sön 
t.a huauta Veniııeloaçular çok aykırı ha 
reketlerde bulunmuılardır. 

Oniki adanın tahkimi 
devam ediyor 

Atina 19 (KURUN) - ltalyanlann 
yeniden oniki adayı tahkim ettikleri ha 
ber yeriJmektedir. Bu arada bilhuaa Ro 
dos •• C-alimaos ada~ fula askeri ha 
zırbklara sahne olmaktadır. 

Berber )erin hafta tatili 
meselesi 

Berberlerin hafta tatili mestlesi • 
nin suya düttüğü hakkında bir müd
det evel bir rivayet çıkmııtı. Haber al 
dığımıza göre berberler cemiyeti tara 
fmdan üç binden fazla imza toplanmıı 
tır. Bu imzayı yapanların Uç bini hafta 
tatilinin pazar sabahından ba§lıyar<:.:t 

bütün gün devam etmesini istemişler· 
dir. bir kaç y(b kiti ise tatilin ögleden 
eonra yapılmaama taraftardır. Bu mü
racaat a!abdal' makamlar vasıtasile 

Ankarayı gitmittir. Yakında müspet 
1 

bir karar ile neticelenecep ümidi var- İ 
dır. 

Birçok halk da Vindsor sarayı ö

nünde toplanmıt, ortada dolatan 
son ıayiaları tefsir ediyorlardı. 

NIY ABET MECLiSi 
YAPILACAK 

Londr-., 19 ( A.A.) San-
dringham' da Dük de Glouceateı 
ile Dük de Kent'in bugün öğleden 
sonra gelmeleri beklenmektedir 

Pariı, 19 (A.A.) - Matin ga 
zetesinin Londra muhabiri yazı 
yor: 

Salahiyettar çevenlerde beya ;ı 
olunduğun. göre kralın hastalığı 
eanasmda günün itlerini göreceJc 
bir niyabet meclisi vücude getir;
lecektir. 

Bu meclise bilbaaaa kraliçe. 
Pren de Gal, Lord Şanıelye, Vau
terbury batpiskopo9U ve batba -
kan ittirak edeceklerdir. 

BAŞ PiSKOPOS DA 
ÇAaJRILDI 

Londra, 19 (A.A.) - Dük de 
Kent ile Canterbry bqpiskoposu. 
Sinferiagham §&tosuna hareke~ 
etmitlerdiı. Saray mehafili, Bat 
piskopoıun kralın bqı ucuna res
mi bir vazife ifa ebnek için değH, 
daha ziyade onun e1ki dostu sıfa · 
tiyle gelmekte olduiuna beyan et
mektedirler. 

Prens de Galles ile Dük d'Y ork, 
bu sabah otomobille Londraya 
hareket etmiılerdir. Prensin bq 
bakanla IÖ~jl tafıqıin O~UD • 
m-.....ı .... 

l•giliz kralının sıhhati 
biraz iyi 

Londra, 19 (Kurun) - Kral 
Georıe'un sihhatinde bugün bir 
iyileıme kaydolunmuttur. Galleı 
prensi kralm yanmda bir müddet 
kalmıf, sihhab hakkında alınan 
son netice üzerine saraydan har.e 
ket etmiıtir. 

Yüksek tahsil 
Gören gençlerin 
Askerliği 

Yiılrsek tahlil gören gençlerin asker
lik vazifelerini bitirmeden maaflı dev
let memurluklanna tayin edilmemesi 
bükUmetçe kat'i olarak kararlaıtınlmıı 
olduğundan bu vaziyette bulu~an g:nç· 
ltrin uzun zaman açıkta kalmaması, av
ni zamanda hizmetlerinden dev!etin 
mahrum olmamaıı isin derhal silih al
tına almmalan dütünillmüttür. Bu bap· 
ta icap eden kanun! tedbirler alınmak -
tadır. 

Avusturyada 
kra11ık 

Başvekil muavininin 
söyledikleri 

Viyana, 19 (A.A.) - Batv-. 
kil muavini B. Starhemberg , ga 
zetecilere vaki °!>eyanatmda "A 
vuıturya timdi olduiu ıibi mi ka 
lacak y okJa k1'allık mı olacaktır, 
bunu it.tikbil göaterecf"ktir.,, de 
mit ve kendi hesabına veya baı 
kası hesabma niyabet teklinde ka 
rallıiı tekrar kurmak arzusund'\ 
bulunduğuna dair olan tayialaa ı 
telaib eı.ttir. Awstury.ac'la u.a 
neye v~ya ...-ihe uygun olmij'icak 
bir krallıiın kurulmasına hiç bir 
zaman lmkln yoktur. Bir ıuıbın 
krallık tahbna çıkmaaı clabill biı 

Bay Kö•e luanof 

(Üsıyanı 1 incide) 
hakkak olarak ıöylenilmtkteılir. Eıa • 
sen bu istifayı Tırnova temel yasası • 
nın deği§tirilerek, bu yasanın 17 in -
ci maddesi mucibince Kral Borise giz. 

• 

Varıova, 19 (A.A.) - Millet-ı 
fer cemiyetinin Danziateki ali ko 
miaeri Bay Sean Lester, Cenevre· 
ye bir rapor ıöndermiftir. Muma· 
ileyh, bu raporunda Dauigin si · 
yasal .vaziyetinin endite uyandı -
racak tekilde oldujunu beyan et 
mektedir. 

Mumaileyhe göre, Danzig i · 
yan meclisi, Milletler cemiyetinin 
zimanı altında bulunan Danz;~ 
kanunu esaaisiainin bazı ahkimı · 
nı ihlal etmittir. Bu sebepten do 
layı Bay Leater, bu ihlalleri müta· 
hede ve tebyin edecek ve bunlara 
mani olmak çarelerini araıtn-acak 
beynelmilel bir komiıyon vücude 
ıetirilme.ini istemektedir. 

Mumaileyh, ayni zamanda ali 

komiserin aalihiyetlerinin 
letilmesini de talep ebılleJI....., 

Bay Leater, son intih,•nı
nunu esasiye muhalif bir 
tinaden yapılmıt oldu 
Danzig zabıtaımm inti.-
aayiti temine çalııacak 1 
takım siya•l gayeler 
mekte bulunduiunu ilive 
tedir. Mumaileyh, Pruaya 
ŞW-aaı azasından nazi 
Albert F onter'in faaliyetİllİ 
lere sadakat yemininde bu 
ya zorlamakta olduiunu 
etmektedir. Bundan bafka 
Lester, Leh. Danzig mün 
nın mükemmel oldufunu b" 
mektedir. 

li ve askeri muahedeler akdi hakkının ---------------------------....-! 
verilmemesini istiyen bir de büyük dev
let vardır. 

İnıfilzler, Bulgar temel yasa -
uun kral lehine değiıtirileceğini bir 

ikinci beş yıllık plan 
beyanname ile Bulgarlığa vaadetmit o- (Üıtyanı I incide,ı j 
lan Köseivanof kabinesinin (arzuya Bu mütehassıslar, Sümer bank. 
muvafık) olmadığını ihsas etmitlerdir. ta kendilerine ayrılan bir dairede 
Bunun UZerlne bu hafta sonlarına doğ • kimya sanayii hakkındaki proje
ru Köseivanof'un çekilerek, yerine eı- leri tetkik etmektedirler. Bu pro
ki Londra Bulgar sefiri ve İngiliz doa- jeler, Celal Bayann riyasetin<ie 
tu olarak tanılan Haci Mitef'in batkan· toplanacak olan komisyon da tek. 
lığında yeni bir Bulgar kabinesinin ik- rar gözden geçirilecektir. 
tidar mevkiine gelecefi Sofyada kuv • Yukanda yazdığımız gibi~ ikin 
vetle söylenilmektedir. ci beş senelik endüstri plarunda 

Geçen hafta içinde, timdiki kültür elektrikleştirme işi de büyük bir 
Bakanı miltekait general Yovov'un bat- yer tutmaktadır. Türkiyede geniş 
balığında eski partilerden buılannın mikyasta bir elektrikleştirme işi· 
iıtirakile bir kabine tetkil için sondaj- ne girişmek için, Ekonomi Bakan
lar yaprlmıı ise de bunda muvaffak o- lığı elektrikleştirme biirosu iki 
ıu-~~ Hali.. ;u.ı.tl jahl'\e&i_,.ılf1....,~ . ...,...,~----- .. .. ... - d ........... 

.rıeartikoır,..emrı,~ki\g1ili1'akifmalita dır. Bu münasebetle bir fen heye· 
dıt. ti Sapanca gölünde, Kızılırmak ve 

Tasarlanan programa göre, yeni ka· Sakarya sularmaa tecrübeler yap
bineye, eski partilerden çiftçiler, na• • mıştır. Bilhassa Sapanca gö -
yonal liberaller, demokratlar ve Çan - lünde yapılan tecrübelerde, buru· 
kof, yahut ondan ayrılan eski dıı ~ • da su kuvveti vasıtasile büyük 
kanlardan Kalfof ittirak edeceklerdır. mikyasta elektrik elde edileceği 

Yeni kabineye, Köaeivanof kabinesi anlaşılmıştır. Kızdırmak suyu Ü -
azalanndan harbiye bakim general Lu- zerindeki tecrübeler devam et • 
kof'dan batkuı girmiyecektir. tç ba • mektedir. 

mak da tasavvur edilme 
Projeye göre, Zongulda 

mürden elektrik ist:hsaı e~ 
cek olan büyük bir €antral, 
raya kadar cereyan verebil 
tir. Hasılı, yapılan projelere. 
Türkiyede büyük elektrik 
leri kurmak imkanları ara§ 
maktadır. 

İkinci beş senelik endüstri 
mnda maden taharriyatı ve 
denc'lik işlerine büyük bir 
nlmaktadır. Balıkyağı, yu 
sanayii de plana girecek me 
lar arasındadır. 

ogrenmgınnze gor·e-:ıa~• 
senelik endüstri planını baş 
için, yeni kurulacak olan Eti 
larm üzerine de büyük bir 
yüklenecektir. 

Birinci beş senelik 
planı tş ve Sümer banka~ 
fmdan ba.c:ıanlmaktadır. ~ ·~~ 
düstri plalıının tatbikinde, 
kalann faalivetinC:en 
yeni bir banica daha iştirak 
cektir. 

kanlık, yipe mütekait bir generale ve • Bunlardan başka Zonguldakta 
rilecek ve bu kabine Bulgaristanda in· büyük bir elektrik santralı yap • 
tihaplar yaparak bütün milli kuvvetle· --=----.......;---------------------;t! 
rı bir araya ıop1amak1a, memleket ıç ve Çocuk Hekimleri Cemi- Asktrlik işleri 
dıt aiyaaaaında istikran temine çalıp· 

caktl!'. yetı adını değ Şlirdi Apğıdaki listede kilyeleri Y 

Bııl"ar Dış bakan/ıfında Çocuk hekimleri encümeni bay namzetleri tatanbulda iseler 
5 prof. Dr. İhsan Hilminin başkan- yirmi dört saat içinde tubemiıe 

değişiklikler lığında toplanmış, celse açıldık - da iseler bulunduklan yerin 
, tan sonra geçen seneye ait mali ve ıubeai vaaıtaaile adreslerinin bU Elki Ankara Bulgu sefiri Antono. ku kah 1 

Mibal idari raporlar o nmuş, u e- si gerektir. 
Bulganiıtanın Moskova sefiri • dilmiştir. Dr. Naci ile Dr. Nami Piyade: Emriillah otlu Ali 
çefin yerine tayin edilmiıtir. Mihalçef mali raporu tetkike memur edil - (Düzce), Ali Galip Oi. Bekir 
azlonulmut. matbuat cenel direktörü mişlerdir. Yeni seçime 16 azanın le), Hulusi oğ. ömer (Tokat), 
Naumof Vaıincton sefirliğine almmıt • iştirakile başlanmıştır. Başkan • ot. Sü~eyman (Manastır), Salib 
tır. Belgrat sefiri Kazaaof da azledile· lığa 15 reyle Prof. İhsan Hilmi A- Süleyman (Ba,t>urt), Salih ofl• 
r~k yerine Var§ova sefiri Karacof ~ • Iantar, asbaşkanlığa 9 reyle Dr. (lıtanbul), Hüae~ oi. Aı..-t 
yin olunmuı Varıovaya Trayanof getı. Kenan Fevzi Aker, genel sekreter (l:anir), bmail ot. Sadi (Tqb .. > 
n1miftir. liğe 9 reyle Dr. Sezai Bedrettin çıu Mehmet Halit (Utldidar), 

Bqbakan Köseivanof istifasını ver - Tomay, \•eznedarlığa 14 reyle Dr. oi. Abdülkadir (lıtanbul). 
dikten sonra Pariı sefiri olacak, ve • p l Is k (;/ 

k üd Fahrettin Fehmı e en, ce e ~e - Hurtit otlu Cenabettin (Kadds 
fimdiki Parla sefiri Batolof te a e reterliğe Dr. Nihal Muhtar Bayat aeyin oi. Arif Hikmet (Kal 

sevkolunacakbr. seçilmişlerdir. Sonra iki takrir Osman otlu Bekir Fehmi ( 

komşılmuştur: Hesap memuru: Bahattin of· 
Yeni Yunan elçisi 1 - Dr. Muhittinin azalığa ka· tin (htını~ul). flakliye: Hü•~ 

bulü. sa" Semi <lıt--.. bul\. rıı ·:1 r.t .ı 
<Uııutını ı incide) 2 - Cemiyet isminin deği':ti 7.~:!i: f\"·1~a otla M•hitti9 ~ 

t rilmeşi çocuk hekimleri yerim~ T0t1e·1: Me.'ı-nel .-"'. ret'"'~ Bay Rafatl 4 7 va!jınC:-adır .• zm1r ve: k h l 
"Perliatre K11n1h•. h~.,..,i a P e hir). r·~,nn Ra:a o .. ~. ibra?~ Edirnede konsoloslnklarcla bt•:unmı:~ • 

tur. 1921 de Yunan hariciye nezarr~n· dilmiş, şubatın iI<inci CU~~!na tanb~1l). 
tol)lanmak iizere toplantı bıtırı) - -.------de çahtmıf, Sefyadaki Yunar. ıefare • Fransı% 

tinde ldtiplik etmiştir. 1925 de Buda· _m_IB_:tir_' ..:..·---------
peıte sefaretine tayin edilmiı•1r. V&l!ŞO

va sefaretinde de kısa bir za.~·an h'.1 • 

lunınuıtur. 

1928 de. Uluslar kunımur.da Yut"a • 
illstanı temsil edenler arasına ginn:~tir. 
1930 da, ulul'lar kurumunda V.•nan he-· 
yetinin relaliğine geçmiftir. 

sarsıntıqm bqlanpcım tetldl et 
mekten bqka bir -teY olamu Ye 
bayle bir tef kati7en mevzuubahis 
delildir. 

· Türk modern sanat 
Bu akşam saı 

serg s1 20,30 da 

Moakova 19 (A. A.) -Türk moderni DENiZ HAVAS 
sanat aersiai büyük bir munfC~Myet lu: Büyük ( )pere 
zanmektaclır. Daha timcfiden 10 itin ki,i 3 perde l tablo 
den fu:a ziyaretçi aersi)'i ııezmittir. Ser Yazan: Yusuf S 
siaia 17 khan hinayetine bdu azab1 ruri. Müzik: K • 
wmam ..._ ftl'ilmİ§tir. 

• Romada korporasyo:l merkez ko • 
mitesl Bay Muaaolininin batkanhğuıda 
topla1imJttti'~ 

lo Knpcçe~li • _. 
Gi'e gündüz açıktır Fiatlar • 
- 60 - 75 - 100. Loca: 4 

Telefo01 
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Takım yürüyüşii 
işli • Kilyos yürUyUşü bir hayh 

heyecanlı oldu 

Azanı Teneşir Paklar 
'(Alal8rllll) 

Yazan : Sermet Muhtar Alus 

11 lllllftGJ"tilı "Nii-:. laetiye., IHl'*'1L 

Ayşe kadım, besleme Nazikte- çesi, gelincik bahçesi. .. Renk ~ 
ri de kendi fikrine çelmişti. On • elbiseli kokonalar; mad&ıiı 
1ar da mmldamyorlar, homurda- matmazeller; kıl prar.ga be 
myorlardi. Mösyöler. 

Ribia, yaz sıcağmda boynun • Hacı DW Beyin d'IUAA11Yr 
da bez, arkasında hırka, ayağın- oynuyor, salavat getiriyordu. Kat 
da yün çoraplar, iki adım ati"& o- na.nası, SlJl'&tmdan .düşen bin pu.. 
~ ~ldlverlyor, ~ harar- ?.t islim bçıran köhne bir vapm 
lan; aenkleri bafJayıp DoJıÇa gibi azanı gibi aizmdan bumundQ 
oractan oraya attiktiui sonra bir netesle.r çıkanyordu. Rib~ 
kenarda koyun dede gı"bi bakıyor, Fitnatı elinde ve Bakisi laıcapı 
babuı seccade üstiinde namaz ııf· da, betibenzi ~ c1al gibi .,.U. 
yaz, zikir ~nı, hl-ada yiiksek ~ord111 
sesle ~xo?dü: Edamın damadının eteğin~ 

- YA sa~ ey ehlilkubur ı.. çekti: 
- Buyurun bakalım, Ada g& 

vdr yatağı mı, detil Dıi 1 Şu hal 
km içinde bir çarpflı, bir ı 
göster de göreyim 1 



f 1111111 •• 
- Sakm, ateş etme. yasaktır. 
Deniz kuşlan avcısı olan Jak 

clö Vrillay arkadaşımın omuzuna 
elini koyarak, ateş etme$ine mey· 
dan bırakmadı. Kıyılarda dolaşan 
bir kano i~nde idi. Vaktinden 
evvel ihtiyarlaDU§ bir çocuk olan 

J orj ~eı; ikitayfa ve berkül gibi 
duran 'Jak dö.Vrillay bir de ben 
vardık .... Böyle avcılık. adile rengi 
d~ek iat.enilen katillik be
nim hiç de hoguma gitmezdi. Bir. 
denbire Dııatıan yarasanmkilera 
benziyen bir takım kuflar uçuş .. 

"' .. 
ID1ja baflidı. ~ fntma kuş 
da denirdi. Menedilen lorj Tüsi
nel idi. Hemen itiraz etti: 

- Nedeiı ateş etmeJim ! 
- Yaktır, tayf&ıara bakla. 

Dil YAZILARI 

Güneş - Dil teorisine 
göre tecrübeler 
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-3-
ı-.~0Y•a.l yardım 20 ıncı yüz yılın duğu aibi büyük Türk uluıu da 

. c.~:nda (Boıton) h Richard. benliğine kavuttuiu ıündenberi 
it el ilin teıebbüıü ve etkiıi i!e var kuvvetiyle bu uğurda çabtı • 

1~du. Kendinin de itiraf ettiği yor. 
: ~ l 0

-:. bu !ikri veren mefhur Soyıal yardımı en iyi yapmaya 
h hnette ın Lılle ıehrinde kurdu- çalı,an uluıların araımdayız ve 

' te ."'-le aavaı diıpanıerin-:le bununla bugün için de öiünebili-
• ~ etti.ii ve (Viıiteur enqueteur) riz. Soy.al yard11111n belli bql; 
• ~ı arayıcılar adını verdiği vasfı olan feraıat ve fedui.rlık 

dur. uluıumuzun ruhunda ezelden 
- el" ~ÜYiiJc Kalmetin hu bulutu ve meknuzdur. 

'ltun" .. .ı .. • Ufu ıoyıal yardımın çekir · Baltlmor: 
qegıdir O d 
it' h · n an ıonra bu Jeref Dr. Cemalettln Or d tc ard Cabot'nundur. ___________ _.ııiıİllll 

Cör"1·· k Çok u uyor i, bu kurum henüz 
r· taze bir fidandır. Fakat bü 

~ ~ uluıl:ır bu yeni buluJa canla. 
)1 "1 1•. •arılrnı§lar ve bugün az :z:a
~ '~_ıçinde çok ileri gitmiılerdir. 
~ IÖ dız Renel biçimde bu itleri 
~ h:d en ~~ireceğimiz için bu u 

İJlıa a buyuk gayretleri görüle"l 
, ~larnı adlarını ıaymıyacağız. 
~ P,ı, lna.ç insanlığın refahıd!r. 
' etld~~ların, maden ocaklarının, 
, )el'}U&tr1 merkezlerinin kurulduğ-J 

\iti er.d~ çabucacık büyük işçi şe 
1 ltld~rt .. ıın Yerden f ııkırır gibi yük · 
~ ~iı (yüz yıllar) dayız. 

lru 0 Y•al Yardım en belli başlı 
\'\ret' . ! lıtrı •nı <alabalık ve hayat şart· 

} 1at Çok fena. olan bu gibi yet : :ı·ıe 
•a~!or. Çünkü burada evvele<> 
cü b·ıgım fenalıklar bat döndürü 
oJ, ır ~ızla gidiyor. Zaten gevşek 

' "e ~ aıle bağları babanın, oğlun 
ler •tta ıına ile yavrusunun saat
f ence evlerinden uzak kalmaları 
b~: a.rkadaılığın etkisi altında 
tiinuifr-~~ı·ı ve böylece ahlak ,:J· 

• den ~.~~~nın zayrfaması yüzün -
Ulun bütün gevfiyor. 

J t'İ~l~~Qıa ve Yunan medeniyetle· 
' llıınt eraber ufak tefek sanayi 
~nı:kaJarı da doğmuı tu. Fakat 
~e l' o zamanın sıkısı altınd3 
.\br:ı:ronun kumandasında idiler. 

F ransada kabine 
buhranı 

( U ıt11anı 1 incide) 

Radikal bakanların toplantı • 
sında B. Herriot, parti başkanlı • 
ğmdan baki istifasında ve bu baş
kanlığa tekrar namzetliğini koy • 
mamakia musır olduğunu söyle • 
miştir. 

Paris çevenleri, bilhassa sağ 
cenah mahf elleri, B. Herriot'nun 
kararr hakkında kekremsi ve hat
ta bazan acr mütalealar yüriit • 
mektedirler. 

Hükumete müzahir olanlar, 
muhtemel bir finansal buhranın 
tehlikesini ehemmiyetle kaydet • 
mekte ve böyle bir buhran vukuu 
fütimalind12n Bank dö Frans mü. 
dürü B. Tonnery'nin B. Herriot'ya 
bahsetmiş olduğunu ilave eyle • 
mektedirler. 

Şimdiki halde borsadaki tema
yiiller sakindir. 

DEPARTMAN RADIKALL\RI 

Pariş, 19 (A.~.) - Deparlı • 
manlar radika Jeri federasyonu, 
reisleri icra komitesi bürosu aza· 
lan, 1 muhalif ve 8 müstenkif re
ye karşı 42 reyle bir takrir kabul 
etmişlerdir. Bu takrirde rad1kal 
bakanların istifaları haberinin 
memnuniyetle karşılandığı beyan 
edilmektedir • 

GAZETELERiN DÜŞÜNDÜK -
LERI 

• O da. bu kadar çürümemisti. 
11 ct.ııı~ta kurunda hüküm di~ B.· 

tlta .. adrınıo idaresinde idi. O za . Paris, 19 (A.A.) - Gazetele · 
., a t rin ekserisi, radikal sosyalist par-

d\l, lhtila~:aaup bdu.~lta~ı .önliy1~r - tisi icra komitesi, radikal bakan • 
Ilı~,· r, en us rının ge ıt - larm kabinede kalmalarına müsa· 
~~i~ ~~ektrik gibi muharrik kuv· it bir şekilde hareket etmediği 
'bir b· .1r Yerden diğerine giden takdirde bir kabine buhranının 

' ·\l~ hıçırne airmeıi, harpler, son . önüne geçilmiycceği fikrindedir. 
hb arpler, 1efalet ve sefahat bu Fakat bu bir temenniden ibaret -
ti ırnı k" "ki ,. tir. Bir muhakeme neticesinde ile-

rdi oru caı ve bu hale ge - ri sürülmüş bir mütalea değildir. 
.\ile Petit J ournal diyor ki: "İşle • 

~. •alt ocağı arttk eski tahakkünı rin düzelmesi ümidi pek azdır. 
e.,litlı~natını kaybetti. Babalık: Meğer ki radikal sosyalist partisi 

' ti alt .. 1 analık, oğulluk telakkile icra komitesi ani surette akıl ve 
~'lıtt ~t oldu. Bu günün patronu mantık dairesine dönerek yalnız 
't?ıı L~li 1~1 amelenin yalnız sayı w intihabat gayelerini göz önünde 

b"' Yor. tutmasın ve ihtirastan azade bir 
~reket surette hareket etsin.,, 

tiicu lı 1 verıin ki, bat döndü Bu gazete, kabinenin bilkuvve 
t!İ)eti;ıda Yol afan yalnız mede . müstafi olduğunu, yalmz istifanın 
İ11di. On oturduğu fenalıklar d~- sah günü veya çarşamba günü 
de tiİrii un Yanında bilgi ve fen resmi şekil alacağını ilave etmek
~ltip et.Y~rd~. Bulutlar buluıb:·ı tedir. 
de oIQı ti. Gonlün istediği bicim Paris, 19 (A.A.) - Depart. 
•i14hla •~a. ~a bugün elimi;deki manlar radikal f ederasvonu ra • 
~ • .,. .... r1.1d1~1 ıt görebilecek kadar dikallerin vahdetini mubafa~ et. 
"1 ... 1 ı B mek hususunda azmini tevid eden 

llt ı· r. unun için genit tef· ve iktidar mevkiine i~tirak edip 
8\l -:U':~ır. etmemek meselesinde parlamen • 

llı1t biiJüJc un ıoyıal yardımı yarı· todaki radıikallere itimad beyan 
~il'. \'e b kurtarıcııının babası eyliyen bir takriri hemen hemen 
1t bl.fın u baba bütün gayretiyle itifakla kabul etmiştir. 
1,td a Reçnı:ştir B"r· ·ıı t -------------

• orau • u un mı e D H f C 
llıı Parad n sıkıntı çektiği fey yal r • a JZ ema J 
"'celillt· ır".Çiinkü ileride de gö- Dahiliye Mütehaıııı 
' l~ ııb· ~.. b.ııun nı 1 •oysal yardım ku . 

t 
'lliicu _ .1 ..... uhtaç olduğu bat dön-
"-a• ~111.tard k. '9 •ni İJlılc- a 1 paranın bugüıı 
L~- i1tıtnl fanı o!ıa 21 inci yüz yıl-
~.. ı ın .. • 

Ura f>ul ıuneııni kapayan 
" '\l ru.::ları dağılmıt görürüz 
kit~~ ıoyaa} Yardım hava.

1 ıdır. Her uluıda ol 1 

Pazardan başka günlerde öğleden 
sonra saat (2 1/2 tan 6 ya) kadar Is. 
tanbulda Divanyolunda (UM) numa • 
rah hususi kabinesinde hutalannı 
kabul eder. Sah, cumarteei cünlerl 
sabah "9 1/2 • 12" saatleri hakiki f1· 
karaya mahsustur. Herkesin haline 
göre muamele olunur.Muayenehane ,·e, 
ev telef on: 22398. Kışhk telefon :21044j 

3548/S 1083. .1218.38 Bili. Bila Kendir balık ağı. 
3734/ 45 588 176.40 Muhtelif V. M. 8 S Çiçekli porselen fincan 
1313 230. 437 Muhtelif incili 3 Ba Ariıi pamuk yün menıücat. 

3812 
3963/ 5! 
3936 
3732/43 

3679/47 
3566/ 20 
3507 
3816 

1763 
3676/ 44 
3581 
3832 

3677/45 
3822/10 
3838 
3Ş64 M. 

3678/ 46 
3834 

3840 
3965 

3700/17 
3837 

3841 
3964 

3909 
3891 
3947 

3980 

3946 
3943 
3942 
3975 

39;41 
2178 
3935 
3977 

3934 

3937 
3967 
3978 
2177 

376. 
2286. 
2120. 

82. 

710. 
1435. 

557. 
292. 

26. 
326. 

1530. 
620.500 

656. 
114.500 
447. adet 

1140 

198. 
880. 

1oz. 
831 .. 

5.300 
386. 

645. 
1110. 

343. 
22. 

282. 

840. 

377. 
4200. 

25. 
559. 

28. 
8.10 

34. 
315. 

200. 

235. 
897. 
907. 

12.400 

188 
228.60 
339. 

74.17 

6390 . 
645.75 
324.2:-

28.40 

117. 
2934 

99.4!5 
558.45 

640.26 
526.70 
173.50 
399. 

1782. 
88. 

137.70 
83.10 

67.58 
413.79 

193.SG 
388.50 

276.12 
158.40 
349.06 

84. 

495. 
630. 
117.50 
55.&l 

112. 
283.20 
408. 
126. 

480. 

2467.50 
89.iO 
90.70 

297.80 

5/ 2/936. iHALE GÜNÜ 

1/ 3 
Muhtelif 

Muhtelif 
2 

A.H.F. 
H.O.Z. 
H. F.C. 
O.G. 

3 S Porselen elektrik düyü. 
97. K. Ağaç kundura çivisi. 
11. F. Adi cam bardak. 
1. K. Pamuk menıücat. 

1 / 2/ 936. iHALE GÜNÜ 

1029/ 1032 
38 

6655/ 1,5 
636/ 648 

B. Z. H. 
1. z. 

5. S. İpekli pamuklu menıücat. 
1. A Binek otomobili. 

A. N. 
L. M.N. 

5 S Kabartmalı a.iaç kornej. 
13. BA . . Adi bakır levha. 

l 1/2/936. iHALE GONO 

Bili. 
7050/ 7051 

Bili. 
644/648 

Bili 
K.Z.F. 
Bila 
A.B. 

1. K. 
2. s. 

34. K. 
5. s. 

13/2/936. iHALE GÜNÜ 

5214/5216 
90 

989/ 991 
Bili 

H.A.B. 
s. c. 

A. J./AR. 
Bili 

3. s. 
1. BA 
3. s. 

1. A. 

15/ 2/936. iHALE GONO 

1977 
7. 

1020 
Bili 

V.A.Z. 
A.C.K. 

267 
v.x. 
Bil& 

1. s. 
1. s. 

1. s. 
3. K. 

18/2/936. iHALE GONO 

3 D. ~. Ö. "-ı. P. 

581/582 6 (13155-) . 
A.S. 2. s. 

Bili. Bili 354A 
Bili Bili. 1.A. 

20/ 2/936. iHALE GONO 

4634,4637 L. K/ V. B. 2. s. 
6181 J.M.R.K. 1. s. 
811,813 E.A.Ç. 3. K. 

815 

Pamukta:n dokunmuı kilim. 
İpekli menıücat. 

Adi bot tit•· 
Liıtik .bel kemer tokaıız. 

Pamuk menıüeat. 
J pekli yün menıiicat. 
Haaır ıapka. 
Kullanılmıı binek otomobilt 

İpekli pamuk meİıtücat. 
Makine aksamı. 

Yün ipliii. 
Müatamel demir bıçıı tezı&ht 
yatafı. 

lıpirtolu belladon. 

Pamuk menıücat. 
Adi pirinç boru. 
Mijıtaı.nel 'binek otomobil. 

Pamuk mensücat. 
Saç Suyu. 
Pamuk mensücat. 

" 

Bili. Bill 3. K. Kullanılmıı demir makine akıam 

22/ 2/ 936. iHALE GUNO 

820/ 822 E. A.Ç. 3. s. Pamuk menıUcat. 
643/682 M. K. 40. s Adi kaplamalık ki.iıt. 
• 9046 M.H.A. 1. s. Örme ve iılemeli kadm fanilbl.~ 
8798 N.M. 1. KAF. Demir kaba mamulat. 

25/ 2/936. iHALE GONO 

5361 F. D.F. 1. s. Eıanı. 

Bili. Bila 7.PAR Safi ipek menıücat. 
5360 F. O. F. 1. s Uçan yağlar. 

8796 N.MÜ. 1. ADe~ Demir ütü makinesi. 

27 / 2/936. lH ALE GÜNÜ 

2. H. F. ı. s. Lutiie batırılmıı yünlü pamuk 
menaücal 

3. l. F. F. 1. S. 
" 

,, ,,, " 
Bili Bila 14. K. Kullanılmıt demir makine abamı 

22833 F.S. 1. ADET Demir kaba mamulat. 
Bili Bili 7. Pa Safi ipek menıücat. 

1 - 1549 S. KAN. mücibince yukardaki eıya üzerinde yazılı günlerde ve saat 13,5 da Sat.tf 
Gümrüğünce 2490 S. KAN. hüklimleri dl\İreıinde açık arttırma ile satılacaktır. 

2 - Ülkeye ithal için alıcı çıkmazsa ayni celıede Yaban illere götürülmek prtiyle . ahcıaına 
satılacaktır. 

3 - lıteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini gösterir makbuzlarla beraber pefin para ile 
mal almak iıtiyenlerin erbabı ticaretten olduklarına dair ünvan tezkerelerini veya Ticaret odası vesi· 
kalarını direktöre göatenneleri. 

4 - Peıin para ile mal &İmak iıtiyenlerin efyanın bedelini tamamen ve vaktinde pey olarak 
yatırmalan. 

5 - Pey makbuzlarının kanuna muayyen zamanda direktöre göstermeleri ve her gün pey tlınır. 
Yalnız ihale ıünleri aut 13 e kadar veznece pey akçeıi kahul edt lebileceii ilin olunur. (215) 




