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KURUŞ 

Mes'uliyet 
Kimdedir? 

~ Yazan: HUaeyin Cahid YALÇIN 

~ . Alman ve Fransız cazeteleri a
rasında cereyan eden ~ir münaka
ta milletler aruı siyıu:ete ~i.kadar 
olan herkesin dikkatini celbedebi
lecek bir mahiyet arzediyor. Bu 
münakat• dünyanm bugün aldığı 
iatikrarıızlığm meı'uliyeti kime ait 
olduğu meselesine tem•• etmesi iti· 
bariyle biraz tamik edilnıeğe de-

CUMHURREiSlM.iZ 
HALK PARTiSiNDE 

Milli Şef Seçim /şlerile Meşgul 
Olarak Direktifler Verdi 

Almanyaya Ismarlanan yeni 
Vapurların mukaveleleri 

Feshediliyor 
• 

·oenizbank Teşkilatında da 
fer. 

Büyük Değişiklikler Oluyor 
Fransız gıazeteJ.erinden biri Al

manyadaki silahlanma hareketinin 
Almanyadaki sefaleti arttırmakta 
olduğundan bahsetmiş. Filhakika. 
Almanya bugün, bir bakıma, pek 
hayret ve esef edilecek bazı man
zaralar gfü~teriyor. Umumi Harpte 
Almanyada şahid olduğumuz bazı 
mahrumiyet ve sıkıntıları bugün 
m ü ~ a l a h a d a n yirmi aene
denberi faz ta bir zaman geçtiği ' 
halde tekrar görüyoruz. Almanya;.. 
da belki işsizlerin sayısı ve nisbeti 
.başka memleketlere nazaran daha. 
azdır. Belki Alman amelelerinin 
yaşama seviyelri nisbetle daha 
yüksektir. Almanya birçok yeni bi-
nalar, muhteşem yollar yapmıştır. Milli Şef evYelki gün ziyaret ettikleri Maden 
Bütün bunlar doğru olabilmekle Tetkik Enatittstınden çıkarlarken 
beraber Almanyada kıtlık demiye- 10 (A.A.) _ CUmhur rak milli şefi coşkun ve candan te-
lim de. büyük bir yiyecek sıkı~tısı n...ı~~~· f tsmet :tnönü bu giln zahüratla alkışlamışlardır. 
vardır. Alman mensucatı keyfıyet n.QU> şe . 
itibarile kaybetmiştir. "Ersatz" lar • saat on dokuzda refakatlennde b~- Danimarka elçl&i itimatnameehıi 
her sahada yüz göstermişlerdir. vekil Dr. Refik Saydam bulundugu verdi 
Alınanyadan dönenler orada iyi halde Cümhuriyet Halk Partisi U- Ankara, 10 (A.A.) - Danimar-
cins eı,ya bulunmayor artık esefile muınl merkezine teşrif buyurmuş- ka elçisi B. Sven Peter Duurloo, bu 
reliyorlar ve yiyeceğin ne kadar lar ve Genel Sekreterle berabr bir gün saat 15 buçukta ReisicUmhur 
tahdit edilmiş olduğunu, pahalılı- saat intihap işleri ve hazırlıkları tl· tsmet lnöntt tarafından, mutat me
iın ne kadıar arttığını söylüyorlar. zerinde meşgul olarak lazım gelen rasimle kabul edilmi!j ve kendilerine 

Bir iktısatçl. ve maliyeci gözü- direktifleri vermişlerdir. itimatnamesini tekdim etmiştir. Ka-
le Alman istatistikleri, muamele Saat yı·rmı"de Partı· UmumıA mer· .. .:...f K" 
hacimleri karıştırılacak olursa bulesnasında, Hariciye UmWll1 a. 

kezini terkederken, Partiye teşrifle- t•b' B'' ·· k El · N ".'a.I' • n.aıul bir neticeye varılacağı meş- ı ı uyu çt uman .:w..enemencı· 
Jcftktür. Herhalde, göze çarpan rini gören halk meydanda toplana- oğlu da hazır bulunm~tur. 
hıarict manzara Almanya.da mem-~ ~~~~~~c:e:c:e:::::::::ı:::::::::ı:~~~~~~~~~:C. 

Çekoslovakyada Yeni 
Vahim Hadiseler 
Slovakya 

•• 
Ve Orfi 

Başvekili Azledildi 
İdare İlan Edildi 

Denizbe.nk tarafından Almanya
nın Krop fabrikalarına ısmarlandık· 
tan sonra Neptün Verf in tezgihla
rında inşa edilecek olan vı sistemi 
8500 tonluk üç büyük vapurun si· 
pariş mukaveleleri iki ta.rafın arzu· 
sile feshedilmek üzeredir. Bu vapur 
!arın inşası Krop fabrikalarile evvel
ce kararlaştıııldığı gibi Neptün tez
gihlarma havale edilmişti. Fakat 
memleketimize gelmiş olan Etrüs. · 
kün ve hentiz Almanyada bulunan 
eşlerinin bir çok kusurlan görüldü· 
ğl1 ve şartnameye de uygun inşa e. 
dilmedilderi görüldükleri için bu 
tezgilıların büyük vapurlar inşa 9-

decek kabiliyette olmadığını göster. 
miştir. 

Esasen mukavelenin imzalanma· ı 
sından sonra uzun mtıddet geçtiği 
halde tlç vapurdan daha ancak bi-

Berlin: 10 (A. A.) - BNtisla
vadan alınan haberlere göre Çe
koslovak askerı makamları Slo -
vakyada .öfı idare ilan etmişler -

"Esir olmak istemiyoruz, ser • 
best bir Slovakya istiyoruz.,, 

P. Stoika 

Rumen Büyük 
Elçisi Geldi dir. 

Muhtariyet taraftarı olan bir-
kaç bin Slovak hükumet merke-zi

Diye bağırmışlardır. 
Vak'a mahalline polis müfre

zeleri sevke-dilmiştir. Çek teşek
kl!Jlerine silAh dağıtılmıştır. Bu 
sabah Bratislavada müs.a.demeler 

",.,u J lincü sayfada) 

.~ - - ... ---..... 

~rl 
( 

Alman1ada yaptarı1 v ni gemilerimizden biri tezgahda 

rinin tezgiha konulması da vaziyeti 
açıkça meydana koymuştur. tktisa.t 
Vekileti bunun üzerine muayyen 
müddetin geçmesinden ve küçük va
purların bile ma.tlQ.p şekilde inşa e
dilememiş olması yüzünden Krop 
fabrikalarını protesto etmiş ve ayni 

zamanda mukavelelerin de feshini 
istemiştir. 

Esasen yapılan tetkiklerden ge· 
rek Krop ve gerekse Neptün Veref
tin yapılan bu şikayetlerin haklı ol· 
duğunu anlamış olduklarından blı 

(Sonu 3 üncü sayfamızda) 

Eski Vali Muhittin 
Üstündağ Hakkında 
Yapılan ihbarlar 

Belediyedeki 
Mektupları da --

Müfettişler Bu 
Tetkik Edecekler 

Ankaradan Yeni 
Müfettişler istendi 

İstanbul belediyesinde esaslı tef· " 
tişler yapmak Uzere şehrimire gel
miş olan mtilkiye teftiş heyeti vazi
fesine devam etmektedir. 

Müfettişler, şimdilik teftişlerine 
ait ihzari hazırlıklarda. bulunmak
tadırlar. 

tstanbul belediyesinde yapılan 

son teftiş bundan yedi sene evvel 
yani 1932 senesindedir. 

leketi rahatsız eden, balkı muzta
rib eden ıbir dert bulunduğunu hay
kırıyor. Alman milletinin b~yük 
meziyetlerini eski silah arkadaş
ları sıfatile yakından .biliı'iz. Ta
hammül ederler, disiplini bozmaz
lar. Memleketin selamet ve men
faati mevzuubahs olduğu zaman
da her fedakarlığa katlanırlar. Bi
naenaleyh, bugün bütün Almanya 
Führer'in bir işareti üzerine tek 
bir insan gibi hareket ediyor ve her 
fedakalığa hazır bulunuyorsa bu 
'bize yalnız Almanların fıtri me
ziyetlerini, yüksek karakterlerini 
isbat eder. Gerçekten mesud ve ra
hat olduklarını göstermez. Alman
yada her şey müstakbel bir harp i
çin teşkiH\tla.ndmlmıştır. Hatta 
Almanya şimdiden hu harp haya-
tının içindedir. ....,.......,..., ... ,............,....,._...~~__,.~!!!ı!!!~---..........w ıır-i!!!!!l!"'""~,.-;.o.--~......,.....,..,,.,.~......,-

nin önünde toplanarak: 

Bulgar Başvekilinin 
Ankara Seyahati 

Romanyanın ilk Ankara büyük 
elGisi B. Stoika dün şehrimize mu
vasalat etmiış ve sefaret erkaru ta· 
rafından karşılanmıştır. Büyük elçi 
akşam üstü ekspresle Ankaraya ha
reket etmiştir. 

Binaenaleyh gelen teftiş heyeti 
yedi senelik belediye muamelelrin 
saslı bir tetkikten geçirecektir. Tef. 
tiş heyeti, şimdilik mesaisini beldi
ye muhasebesi üzerinde teksü et. 
miştir. 

Almanyıa böyle yapmağa mec
bur mu idi? Almanyayı bu hareke
te sevkeden amil sırf hırsıcah, is
tilil, tahakküm emelleri midir? Şe
ref ve haysiyet mefhumuna sahip 
her millet gibi, tereddüt etmeden, 
teslim ederiz ki Almanya başka 
türlü hareket etmiş olsa idi büyük 
bir millet sıfatile değil sadece bir 
millet sıfatile insanlık hakkmdan 
vazgeçmiş, vazifesi b~ından kaç· 
mış sayılmak iktifa ederdi. Versay 
muahedesi Almanyayı suçlu, aşağı 
bir mevkie koydu. Alman milleti 
musallha akdedilirken kendisin• 
yapılan hareketleri silip atmak, şe
refli, diğerlerile müsavi bir mevki 
almak ıztırarında idi. Bu uğurda 
yapılacak hiç bir fedakarlık fazla 
sayılamazdı. Milli mücadeleyi ya
pan Türkler Alman milletinin du
yaeıağ\ ıztırabı, yükselme~ için bes
liyeceği iştiyakı pek derınden his-

ederler. 
Alınan gazetesinin Fransız ga-

zetesine verdiği cevapta bir mille
tin en hayatı menfaatleri hürriyet 
ve emniyeti olduğunu, Almanların 
lbu uğurda her türlü fedakArlığı 
memnuniyetle yaptıklarını söyle
diği zaman her memlekette vıatan 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
(Sona 3 UncU .. yfada). 

T esbit Edilen Resmi Ziyaret 
Programını Bildiriyoruz 

Ankara, 10 Hususi) - Bulgar 
Başvekili Köseivanof'lln memleketi
mize yapacağı ziyarete hususi bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

B. Köseivanof, 15 martta Bul· 
garistandan hareketle 16 martta 
tstanbulda olacaktır. Ayni gün hıı. 
susi bir tirenle Ankara.ya hareket 
edecek olan Ekselans Köseivanof'a 
refikası, kerimesi, hususi kalem mü 
dürü, Demlryollan umum müdüril, 
protokol şefi, matbuat müdürüıtün 
riyaseti altında 8 gazeteci refakat 
edecektir. 

Sofya Elçimiz de refikaları ve 
kerimelerile birlikte gelecektir. 

Ekselans Köseivanof, Ankarads. 
3 gün kalacak, pazar akşamı hususı 
tirenle tstanbula avdet edecektjr. 
lstanbulda kaç gün kalacağı kat'i 

(Sonu 3 üncü sa.Y.famızda) Ekse anı K6ıe lv•·~of 

Seçim Hazırlıkları 
BugUn Taksimde Halka 1 
bir konferans verilecek 

Mebus seçiminin yaklaşması do
layısile dün Cümhuriyet Halk Par
tisi merkez binasında, Parti kaza. 
başkanları ve Halkevleri reisleri bir 
toplantı yapmışlardır. Toplantıda 

seçim işlerile meşgul olmak üzere 
bir komite teşkil edilmiştir. Bu ko· 
mite dUn akşamdan itibaren içtima· 
larına başlamıştır. 

Bugün Taksimde yeni intihap 
milnasebetile saat 5 te halka bi!' 
konferans verilecektir. Ayni zaman· 
da Şehremininde de halka hitaben 
bir konferans verilecektir. 

Almanya Rumanyaya 
Mühim iktisadi 
Tekliflerde bulundu 

Yazısı 3 üncü sayfada 

BELEDtYEYE YAPILAN 
llIBAR MEKTUPLARI 

Sabık vali ve belediye reisi Mu. 
bittin Üstündağ makamından ayrıl. 
dıktan sonra İstanbul belediyesi ri
yasetine bir çok imzalı ve imzasız 
ihbar mektupları gelmiştir. 

Adetleri bir hayli yüksek olan 

Hk::R SABAH _, __ ..__....,. ....... _ ...... " ........ 

Eski vali Muhittin Üstündağ 
bu mektupların bazıları madde tas
rih ederek üstündnğa bir çok suiis
timaller isnat etmektedir. 

Belediye riyaseti tarafından mu• 
hafaza olunmuş olan bu mektuplatı 
teftiş heyetine verilecek ve teftiş 

(Sonu 3 üncü sayfada ı 

Gider Ayak Bir Mürüvvet Gösteremez mi ? 
J~t;ld tram\·ay ı:>irketi irfart"si ta 

ratmdan işlerine nilıa)et \'erilmiş 
i5çilcr<lcn bir ricaname aldık. Bu i~
riler elektrik ·irketi tarafından iş. 
terinden çılmrılan müstahdimlere 
liüçük te olsa bir ikTamiye \·erildiği 
halde kendilerinin bu il<ramiyeden 
mahrum edilılil\lcrini ileri sürmekte 
\'e «'ski trnnwar şirketinin insaf na
zarını çelmıenıizi i:steııwktt>dirler. 

Bizim bildiğimiz eski tr.ınwa \' 
ve eh•ktrik şirlrntleri wnıını lıakİ. 
kati hal<le nyni i<lnre tarafından t~<l 
vir edilirdi. Binaenalr-yh bir ithırt•· 

nin işlerine nihayet \'em1ek medm 
riyetinde kaldığı bir kısım L5Çilerin3 

if,ramiy~ \'erip yüzlerini güldürdü
ğü halde diğer bir kısım amelesini 

bu ikramiyeden mahrum edip bo
yuruarını bükük bırakması se ıri

mizcle yıllarca iş yapmı~ bü)iik bir 
nıiiesscse~ c ne insaf, ne de i5çi ara

~mula müsavat gözetmek bakımın
dan hiç yalu~mıyıuı bir lıareli:ettir. 

Umanz ki eski tramvay şirketi 
mahztın \'C boyunları bükük bırak
t.ığı bel} on amelesine ilmıniiyelerini 

w·rmt"k suretile, hem onları sevin
dirnıi5, hem ele giizel hir jestle ara· 
mıı<lan ayrılmış olur. 

A. Cemaleddin SARAÇOlaU 



SEHİR HABERLERİ .., . . . . .. _,.. . ~. - ....... _ .. 

T•kelm balaçeel ......... 
ihale olundu 

Takalm bahçemnm tAmıdm ve 
buı blmJarmın tainlii "" 8000 li· 
raya fhale edfJndlt;tr. Ayni zamanda 
a&rpaıop mesarlığının dıvarJan da 
1089 Uran. llıale oluımıqtur. 

16 Mart ihtifal programı 
1 &mart ibtif4lf mttnaıebetile 

ll•lk Partisi bfr p1')111&J1l haZ!J"a 
lamıftır. Huırlanan Pl'Oll"&m k
attnlerde ll&n ol~. 

il 11.rt l9St Cwmıhıil 

H .... ı l,M.....,._ 1'!1 
•-tı 2' Şabat 1S5f -

Ka .. : 124 

-
Det- eaatlı a,u 

-
Ota. 1 12,24 - Jw..tli ı JUi 
~• ll.11-Yat:at ıt.a 

t..akı4M 

POLİTİKA 
Bertlnln Amerllmnın ... u • 

hazır •lr•••Unllald 
vaziyeti 

J>Unya matbuatında lael:glbı r... 
1anaJ1 :U:. Roollevelt'hı nutuklan, 
Birletik Amarlka harid işlerinfle M. 
Cordel Hull'mı cllploaaaJ. faaByet\, 
v. nihayet 'UWl möddettenberi Av· 
rupa lataBllla bJ11 ab.1t duran 
yui klllıdl illeriadea .....,.._. .. 
-..mı1Yet 'ft'llWen Aarilwı af.. 
ı.a. mnum\r*'a tü&mill ve hıki
pf& bu cQDb mlldm lıldlle'lerln· 
de 'bhidlr. 

O..- qlar m:fıll4a A~ 
a.&\Jlk bir lb~ .arukli1• 1JidL 
leleda ..wı. ı.ı mteUnl .~ 

""""' ~ ııetloeleri, 
.Aıurlba Bml. Cttmhuru K. BoQ-
litftlt • Amertba ~erinllı .. 
ıifmek latec!JJdert • D!tleliJt Am9" 
rlkanm cihan aiyuethıdeki mevkiL 
Din sarih surette tesblti yollannı 
meydfua çılatmıottr. Amerikan ef· 
klrı l1Dl1Dllı,.tne sere Mftnlh 1ı0-
nU1JJ1aıan bul de\'letlerln kendi 1e1i 
lerlne Avrupa mttvuenealnl W> acm
ra da cihan mtvuenealnl ~ 
mele matuf faJlyetlertnln en ~ 
eek lklclet noktuadır. Onlara göre 
ba cDum mhazeneldzliline doğrU 1-
JedeN ~ olarak Japonlarill Jlan.. 
çuko'ya ...... llM1ar 'ft B&be-
listan fethi ... dfler ~de 
eerl bir hareket g68terlrler. 

Bu ııebepten AmerJblılar Mtfl. 
aeJerln bırı UlllU1id llEIJ"ı4nln g&da6 

il netleeler kU'fllllM1a endfaeye -
mekte ve Amıpa JDtaaDe mtfııtaaa,ı 
bata faaU1't nnıı ılt me'IRirlJt Jılll 
etmelctıecllrle. 

1938 ey1Ul8n4eaberl aı olarU 
~ lni yGlc!a tri'...,. 
takip etmelerine ..... bitller de ... 
lk olm&ktadlr. 

BuılJar anamda evvel& tlçlııcl 
RelCh devJetfnfıı bilhal8' bava b&. 
kınımdan ortaya Q1bıı tlldreU btı
na son zamautarda. eenu'bt ~ 
tada mlHılm. 1"' ınevJd ~ et;. 
mele 'bu1ıyan Alman Uttllnidl faa1t. 
~de tnzlmam etmektedir. 

tkiaci bir~.·~ der 
mokrat tabir edDeıı cJavJetlerl slJml;. 
~. aaJhtln ~ bir..,. QJ. 
.tutu hılttmcta telaiıv eden aıımet 
ler ve bu uğurda çal1pna18rd:ir. 

Bundan balka cibaD .......... 
umumi bir m.lvuene a.tll elarM 
tanman B0.18' ltrltaD.Ja ve l'raa· 
sanın prestijbıfıa diler memJe,. 
ketler nuarmda isafa ....,. C. 
müessir bir DOktacbr. BqUD _..., 
fP.k Amerika ha7aU meafq.~ 
tuvvetıe kormınauı ve an 8-Ja.. 
deki tlcad mtıva.,.,,.,.,,,... temlDl i
çin, her ne Jwlar rakip te oa. iN 

devlet:lerJe bir ı.w meaat -
koDamaktadır. 

Yine bu '8ttkam-. ......... 
nlyetalsUk bJaeinha ~ .. 
miada ter&Jlt ............. ~ 
maDJ& ve J&pclll31UID ti; ılllt laar& 
Jıetlerilılıa hUll lll8ktamıla ..,. 
kul ecı.c.kleriııba 1aUlnme1lleal .. 
Amedkah1an ~ ... 

v. ııibqet .... '.iki IJl&ac!I 
llateJn aramncta..-.h bir Dıt1JU..,.. 
--.ıktedb-. Bu da lil;Mwal alcı 
tem ile malı malla dellltb=e ..... 
mi aruındald farklaıdJr il ~ 
ka bundan....,.~. Bv 
•hepten, J'Uhnd& mlkıecl8m .... 
l9l4a aDdle, .Amef!ba ettlıı 1UllU• 

IDIJeihda Ja..gf Cihete «folriı --
,. edeOell ~ 1* ~ ~ 
maktaliı-. - ..-

Blrleflt Am-- ...... ... 
~~~ ... . 
JdDerJnl wPu~~ 
.,. ~ ~ t.oldl. 
.... ~Jar llrf~ '*' 
tanftD la A~ ~ 
«metlerle sttttqe ........ lllf 
mbueblt.e ,.ı tp•ktailr. MI• 
-~-Nil ... ..... 
la ........... "6 .... 1*• 
Jlr taldp ....... hl1I ..... ıw; 

..................... ,. J\ ··

.... ddıil ..... ~--
üıcltkl aendaj1an .,. ....... .. 
...,.. ............. 'tilattal mQt. 

w 1ılr --4'f'Np& ~ .... ...... ~~-
)'ati JNQtaatfedQ!n ..... ı.ı.nı.. 
dulu~ .... ,,. ... ..... 
~ ........... . ................... 
,..,,. a. lll•fı. ~ 

Dr. ltetad SAGAY 



U llAllTI,_ 
ya1111&aA• .... , 

' 
Eski Vali Muh.ittin .. 

Madritte Komünist 
İsyanı Bastırıldı 

Mes'uliyet 
Kimdedir? 

(Battarafı 1 inci aayfamızda) 
qkım bJ11eden inaanlannın tasvi
bini kaza~ oluyor. Almanyanın 

Ustiindağ Hakkında 
Yapılan İhbarlar 

Bulgar 
Başvekilinin 
Ankara seyahati 

(B111taro./ı 1 'l'lCl a'/lfadaJ 
surette te b"t edilmemi 

. f ._.IC,_. ... __ 
fbu lilA.hlanma politikasına muza • lan te#+t ..... mUdahale edip etmemesi 
fer devletlerin takip etmiş olduğu (Baş tarafı 1 inci sayfada) "'l.ol&""> 

Kom Başvekil, Ankara a mu
tad zıyarctlerlndcn evvel Çan 
k c gıderck d t m h 

Asi Komiinistlerden 14000 Kişi 
Hükumet Tarafına Geçti 

&
ivasetiB sebebiyet verdiği yolun- heyeti bu ihbar mektuplannı beh· hakkında emir almak 1lzere Anka.-
,, -ttfklerl h--·-1arda. --1

• tetkik raya müraea.at edecektir. 
d ld rnukab Jeyt de dofru buiuru:m. ... ı.utWN ~ • 

kt lerde bulunacaklardır. BELEDiYE TEŞKiLAT KANUNU 

imzalıyac k, aynı gun 
An rapal a B 
d m taraf ndan Ver ay m a.hedenamcsi gerç.e en DA 'J.'E'l'l[IK OLUNACAK 

Wilson prensipleri dairesinde akde ANIL\JlADAN YENi Mt'l"E'~ cektir. Bu su 
b LER ISTENEOE..u Haber aldığımıza göre gelen t~ ,__ ~P ed"""ektir . 

Madr d 10 (A.A.) - Dt1n o 
b az sonra. !Pddetli bir tüfek 

ve Unakallt dur-

r. 
Saat 14 te UııJcıD.. :k ko-

111 wy 
dım etmek iız 
zcrıne :ıledediklerlm haber vermılJ. 
tır. EV\ lcc komuni tıer tarafmdan 1 

iğfal edilmij olan bin kadar kW:abi· 
nye, bu kıtalara iltihak etmiştır. 

Union..Radyo, Madrid sokaklan
ıım karnılen hUkfımcte sadık kıta.. 
Jarın ~ali aJtmda olduğunu ilave 
eylemıştır. 

Resmi binalara giden sokaklar 
anısında tanklar dolaşmakta idi. 

Müdafaa meclisi, tenkil vaaıta
llırının haıeketc geçtiğini bildirmek· 
tedir. Şuk oı dusu hükiımet merke
aıne, gelerek asileri yan ate§İne al
Jn13tır. Asiler, lıl.adrid'e takriben 10 
kilometre bir mesafede Madrid-Va
Jans yolunda. durarak nakliyata mıı.
ai olmakta idiler. Nakliyat bu ae· 
tteple lJ&lka yollardan yapdmaktiı. 
:idi. 

Takviye kıt.alan geldiği saman 
Barrajos ve Canillas kenblllanle 
Camilleju öaiiade Mğlaa meniler 
işgal eden komünist askerimden 
:ınlirelıkep kUTVetli guruplar t:e8lim 
olmuglardır. Canillejaa, Madrid'e 
ıırecek olaa yolcuların ve qyanın 
kontrol edildiği mahaldir. 

lhtiW komiteehıin rebiDeleri ha· 
pis ettiği Madrid'in jim•Hnde kiin 
Chama.rtin :malıtaJıe.inde de çarpış
malar olmuatur. 

Miidafa meclisinin emrindeki 
kolordu Canillejas Uzerine yilrüdtt· 
• ı esnada komünist Jrrtalanndan 

fh r edenleıın adedı gittı"'kçe çoğal
makta idi. 

öğrcnildıgine göre Madrid'in 25 
ı metre şimali garbisinde kilin El 

iP rdo'dan hareket eden komlinist 
!kuvvetleri arada lhtili! çıkmasuu 

.;ıılmf ol n idi dünya bugOn u :.ın l.öAl .... ~ 
~ •-'"--bul beledf.......ı-ı.. k vaa tse heyeti burada bulmıduğu mi1d· 
il U ty&e&lrtı. LIH&ll .J~ Ç0 

., • aid muta.IA.alıırm- bir teş,ekktll olması -.e tetkik ediJe.. detçe latanbul belediyesi teo1dllt 
---ı-ı-ı- ..-.:ıı -m ... '&..1- kanunumm tatbikatını ve ihtiyaç-nuarmı h&kh ceK .Ua::aae&QHU .J- llllCMA UIC .JDapo 

a r b gün ayni siye malik bulunması dolayEle ba 1ara kifayet edip etmedlğiııi da tet- nacaktır. 
]dk edecektir. 

Uk1lıru~ m.erıı,e-zı.nııı 

in ön ne k dar n ı mi rdir. 
Askeri muh aza al almmJO 

olan umum! bin a ncak h viyet 8 d ğa A iman a gUnJd1 mevcut kadronun kifayet et- Gece Bulgar sefaretin e 
.& trtlrf1rat neticesinde diğer 

a evam etme eri eski mıyeceğı anlqılmaktadır. Bu gün- ne bir SU\ are tertıp edı.ıec~ir 
varakalarını erin gırmele. 
nne m d edılmckte idi. 

Saat 16 da eehrin başlıca mahal 
lelennde sUknet hQkilm sürmekte 
idi. Arada sırada if}itilen top sesle. 
rlnden ve infillklardaD komttnist 
ocağının zaptı için surların haricin
de muharebenin de' am ettiği anla 
şılmakta idi. Muharebe §elırin civa
kınd& Barra.jos, Canillas ve eamııe... 
jas kasa.balan civannda cereyan et· 
mekte idi. 

Madrid'in içinde arala.nada ~ ı 
sanUt olmıyan bir çok ~!~ ~u
dafaa meclisinin askerleri WıenD9 
ateş etmektedirler. 

Saat 20.~ te birdenbire top, 
mitralym ve bomba sesleri işitilme· 
ğe ba.fl~uştır. Bu sesler, şehrin 
merkeainden gelmekt.e idi. J'akat 
bir kaç dakika sonra sükiınet avdet 
etmiş ve asileri teslim olmağa davet 
eden sesler işitilmiştir. 

Gece sedyelerle yaralılar sokak
lardan geçirilrek hutahanelere g~ 
tnrülmilştilr. 

l\f üı.ademelerin nihayet buldujıı 
zannedilmektedir. Yalnız uzaktan 
akseden top ve tUf ek seslerinden 
tehrin haricinde komUnistlerle mil· 
caMlenln devam ettiği anlaşılmak. 
tadır. 

DUn öğleden evvel komünistlere 
karşı harekat başlamadan, komll· 
nistler Havas ajansının bir muhabi
rini tevkif etmişler ise de iki saat 
sonra serbest bırakmışlardır. 

tSY AN BASTIRILDI 
Madrid, 10 (A. A.) - Madriıi 

müdafaa meclisine sadık kalan şark 
kolordusu saat 13 t.e bllkt\met mer. 
kezine girmiştir. Ası komünistler. 
deıı 14,000 ki§i oümhuriyet saflan-

bele..,_.. nazaran bir hUSUBiyet 
. hata an dan i- lerde tefti• heyetinin yeni el~ arzedıen Jatanbu1 belediyesi tefJkill· BJU BULGAR GAZEl'EStNiN 

len g d ı. d o unab lir mi? larla takviyesi için Ankaraya mil. tında yapılması Jhmı gelen değieik- ~RtYATI 
1 t m eleyı. bu suretle vaze- racaat oluııacakbr. Bu 

liklere dair bir rapor da hazırhya- rgaz'da çıkan (Veçenıa Po -
d" ce, i ·n reng· deği "yor. Bugün- SULA: IDAR:ESt~"DE DE caklardır. ta) gazetesinde son Bükre i~timar 
k Almanya 1919 Almanyuı de- ZOYŞI.J!:Jt YAPILIYOB ASIUJIZ ~atYAT üzerine bir yazı neşreden m<.>şhur 
ğildir. Versay muahedenamesinin Diğer taraftan mtıfettifle.rden .... ~ Bulgar siyasi muharrirlerinden Dr. 
Zencl·rı n"nı· Almanya pa-1am1a. lldai dün Sular idaresine nY-.. Bir akşam guetealnbı İ8tanbul 

•yow ..,. 6~,,_ belediyesinde daire müdiirleri ara· Burlikof, Türk matbuatının Balkan 
t r r f ve h Y ·yetini tekrar ka.- orada da bir mtıddet megul olm~ lll!lda ya.pılacak değişı&lilder hak. konfederasyonu için sarfettiğı faa 
zanmıftır. Ordusunu korkunç bir lardır. Faaen, beJedlye auJar idare. kında dün verdigi malumat aWm llyeti bilhassa tebatilz ettirmektedır 
hale getir~r. Fazla olarak, A- 8inde enıelee belediye riyaseti ta- darlar tarafmdan hayretle kal'§llar Bu arada başmaharr:iıimiz Hüseyin 
vu turyayı ilhak etmiş, Çekoslovak rafından iatellen 've Nafıa ve Dahi. mt!'tır. Bu hususta yaptığımız tet.ki Cahid Yalçm'm neşrettiği yazılar 
va,·ı parçahyarak ol'adan da mil- liye Vekiletinin iki müfetti§i çalıg- kata nuaran tatanbul belediyetıf n · üzerinde duran muharrir, bu faali-
~onluca Almanı ana 'Yatana Jra- maktadır. ywtlnl yap\acak bukadar şlimull\ )'etin mihlbet bir §ekilde neticelen-
vn•turmn•tur. Binaenaleyh Alman- Bu vaziyet lrn-ısında tefHa ıı. bir d....&ı...:ı.likten katiyen mal'"'-·t 
·..., -T .-u 9 ..., ~ ... _ mestnf bllytık Um.it ve eevfnçle bek-
ya, 1914 den evvelkinden daha yeti sular idaresinde evvelce yaı-- yoktur. lemektedir. 

iböyUk, dıaha tam, da.ha vahd~t ha- !!iP! ---··· .. •-•• 1 ·-.. ---· 

~::: :~ d::ı~1:.v::1~~~~i~
1

~: Almanyaya Ismarla nan Çekoalovakyada nülrnüs Versay muahcdenamesı ar-

;~~ :~~:~:ry:;.•sl1:.~!~nh•:o~ Yenı· Vapurla M k Yeni Vahim 
ışuı-armdan korkusu kalmamıstırı rın l1 a- Hadiseler 
hariçten hiç bir tehlikeye de ma-

ruz değildir. Sulhtenberf Almanya- J ı • F b d•ı • 
nın katlandığı mahrumiyetler, yap.. ve e erı es e 1 ıyor 
tıtı f edaklrhklar bugünttl netice
yi elde etmek içindi. Mak61 ve hak -----~, ........ __ 
lı olan bu netice elde edildikten (Baş tarafı 1 inci sayfada) Bu projelere göre merkez kadro· 
1ıoma, A lrnanyamn bir ihtiyacı ka- va:puriann inpamdan vaz geçm.İI- lan tamamen değlpıekte ve banka 
Jabilirdi ki o da ihrıaz ettiti bari- lerdir. yı teşkil eden eski deniz müessese
kah dirilme hareketini manevi sa- Bir müddettenberi §e}ırimizde leri birer hükmi phsiyeti haiz ida
hada, medeniyet ve beşeriyet d~ bulunmakta olan Krop ve Neptttıı reler haline getirilmektedir. Bu ara
vası uğrunda kazanılmış gilzel bir Vereftiıı pntiyeleri miimesailleri ile da Akay ve Deniz yollan birlettiri
znfer ile t.etviş etmek. Almanya. Alman Rayifbank milmessı1i Anka- lecek ve bir tek i§letme halinde ida-
nın maddi kuwete dayanan ve raya gitmi§lerdir. re olunacaktır. 
canlanması yüksek bir beşeriyet Aııkarada Almaftlann bize vere- Yani bu iki idare Seyrisefain za. 

. 
(Bq tarafı 1 inci eayfada) 

vukubuluş iM de ÇeJder nzıyete 
hakim olmuşlardır. 

Bratialavada hürriyet. 
BratisJava.: ıo (A. A.: - D. N. 

B. bildiriyor: 
Şehir halin, Slovak hükOmetinin 

Prag makamlıarı tarafından azle
dilmesini bilyftk bir sfirprizle kar
şılamıştır. Halkın dü"ifnce i, bu 
tedbirin Slovaklan, bir hükumet 
darbesi emrivakii karşısında bırak
mış olduğu merkezindedir. Maa .. 

' mafih bDtftn remıı binaların jan • 
darm~ ve asker işgali altında tu
tulmam Ye ôrtı idare ilin edilme~ 
auretiJe sOldln muhafaza edilmiş
tir. Alman ~namı muhafaza teş
kflltı ile IDinka muhafızları~ im
kAn ni~betinde silAhtan t.ecrit o -
lanmustur. 

fngilterenin F r"ansaya 
Askeri Yardım Vidi 

idealine imanı ve bafhlığı ile bir- cekleri tazminat miktan görüşüle- manmda olduğu gı"bi bir idare ha
le meden haldkt bir kıymeti haiz o- cektir. line sokulacaktır. Bundan başka la
lam&&. Almanya bunu sulha taraf- Bgndp• bqka iepatllln bitmek tanhal Ye bmir -.. iıtletmeJeri, 
tarlıfı fle ihraz edebDlrdl. :Eski azw. al8a Btrtlıllr tipi iki....,..._ lalaYUSbak. ~ lıdueleri de lıi
dQşmanlan ile sırf kendi azim ve da tnelllm flfh1melli pei)recell:tlr. .rer mtle•BK haline konulacaktır. 
iradesi, mesaim sayestnde mbavat Bu vapurlar ancak ibetlıednde ya- ı.ttnye ve Kawpqa havmlan da 
temin ettilctep ve her hakkını al- pılaeak taclillt mOabet neticeler 'ftl'- bir tek mlldtbfllk haımde idare edi. 
dıktan sonra sflthsızlanmayı ve diği takdirde &mi' ve teslim ili ne- Jecektir. Bu suretle merkezde bazı 
sulha müştereken temin için uza- ticelendirilecektir. tubelıer lağ\'ohınacak Ye buradan a
tacağı elde çok ıbQ~k bir necabet Deımbanlr,ın devlet sermayede çıkta kalacak olan memurlar da ye. 
olurdu. Halbuki dttnya Almanya- kunıluı möessaelerin mtlrabhe ni milıeHe•elerde tetekkill edecek 
nm ağzından tehdf.d sözleri 1'fttl kanunu htllribnımrte tabi tutulması pıbelenle nzife alacaklardır. 

-ve tecnl1z emelleri sezdf. Bugtın- t1zerine Denizbank tefkilltmda yeni Bu müesseselerin müetatil fen 
kil ıztuıa.bın sebebi Berlin - Roma değişi.klikler yapılması kararlqtınl. şubeleri de olacaktır. 
mihverinden plecek bir t.ehlik• DQfbr. Bu yolda ilk adım gemi kurtar-

Beneş rejimi devrinde siya.si 
talepleri dolayısiyle birkaç sen. 
mahpus tutulmuş olan Slovak nıuh
tariyeti mlldafii profesör Tuka ve 
Slovak propaganda şefi doktor 
Mach tevkif edilmlftir. Doktor 
Pisso'nun da bir manastırda b&pae
dilmiş bulunduğu Ö) lenmektedfr. 

Amerikada Fevkalade büyük 
Ehemmiyetle Karşılandı 

k-0r.kusudur. Hf~ bfr propaganda, Denizbank umum müdilrü Yu- ma firketinin hükmi fa}tsiyetf hafı 
· d bir milesaeee haline konmasıle atıl. hiç bfr mtınakaşa bu reallteyı e- auf Ziya Erzin bu hususta hazırla. 

Jllllbr, Ay baŞl!lda bir çok rJUbelerin 
ğiı,firemez. dığı projeyi İktisat Vekiletinin tu- lağvı da bu işlere bir başlangıçta-. 

Hüseyin Cahid YALCIN= vibine arzetmek Uzere •-1·--va y 
ZF' -= rww•.,,- eni tepilibn Vekalet tarafından 

keti t ... vnr cötürmüştür. taadit edileceği umulmaktadır. 
Paris, 18 (A.A.) - B Hore Be-1 

liaha'run ıtutku ile B. Halifax ve 
,. ~ wooet•un dün Lordlar v• 

ı bmandancla söylediJderi n1.1 

• haldrwda tehiratta bolanaıı 
guetelıeri lngiliz sililılan~ 

~ 111 ltteftlan tunı. etmektedir-
jler. 
l Le .har ,....mc1e Kobers "' 
pbrları~= 

(W nut.U, mevsulanıaın •llmr 
lığına rağmen, birbirlerini tawwm

Jamakta ve iza.b cbnekteılllr. lııcills 
hUkfımetintn Akclllli.wrt vutyetl 
muhafaza hususundaki azim w •~ 
rar.ı, ber lıa1 ve ihtimale kaqı koya
bilecek derecede muazzam bir kuv· 
vetin mweuaiyetfni göstermiyor 
mu?) 

Uberte ıazeteeinde Dorio yut· 
ror: 
(~ Avrapa latumda mo

denı btr llarbiıt icablarmı anlamlf. 

lardır l'e Myle bir O?'duyu meydana 
getirmek için sili.ha taallOk eden 

her fe76 kal'fl Adada mevcut aııa
novi istikrahı )"ellmeleri im.p ...., 
Ur. Bundan dolayı kendilerini teb.. 

rik ve bu kt ılıır iyi bir yolda tevak. 
kuf etmiyeceklerlnl ümit etmek il. 
simdır,) 

E:tcelsior gazetesinde Paya. ~ 
m,yor: 

(tki bnparatorluktaıı birine te.. 
cavnı halinde Fraıırsa \le tngilter& .. 
rasındaki tqrW meal hem inl 
hem ela lQU cWdodıen daha renlt 

•~kb~Bu~~~~~lfi~ ... 8u~r aam n~- f~~~~~~~~~~=====~==~====~== 
ceraJ;ıı m tehlikesine kafll eıı iyi Izmir Su Şirketinin hükd~et- Almanya He Norveç ara-, M-rlt kMlrosu 
teminuuır.) ~e sa.tın lllınma.sı takarrür etmış ve aanda lhUIAf 

Populaire ıazetesinde Broll&Q2et- bu mak atla yapılacak müzakere- Berlin: 10 (A. A.) - Alman gen"'~r 
te dı)or ki: )ere esas olmak ilzere ,ımdide~ istihbarat bürosu, yllzbafl Ritscb- Ankara: 10 (Hususi) - Maarif 

(1ngiliz hükumetinin bir ihtilU şirketin mevcut tesisat ve emvalı- er'in kumandası altında bulunan Vekileti mektep kadroları hakkı~ 
halinde Avrupa kıtasma göndermek ne kıymet takdir edilmesi ~in iUl- Alman kutbu cenubi heyetinin ce- daJti kanuna bagh cedvelin deiiş.-
heft 19 fırka teşkil etmesinin. ba- kndarlara emir verilmiştir. nup .kutbunda 350.000 kilometre tinlmesi hakkında bir kanun pro-

'I bir ..... ırn.11- jeef hazırlamu•+>r. J"lllD muhafazasına kat ~ur: 'l'ımes gazetesi. B: Hoare Beliseha'- arazi keşfetmiş olduğunu ve Al - "'i ... 

hizmet edeceğinde şf1phe edilemez.) ıım avam kamaruındalri nutJruna manyanın bu arazi üzerinde Noı- Kadro Maarif Veületi kadro-
Londn.'dan Le Matin gazetesine mevzuu ba'haederek diyor ki: veç'in hikimiyetini tanımamakta lannı genişletmektedir. 

bildirlUJV: (Bu beyanat.,,. bilı..s- bu be. bulunduğunu bildirmektedir. Yeni kadroda Maarif müdürle-
(Unnmi)llBtle iyi malumat alan yanatm harp takdirinde 18 tngffir Norveç hOkOmetinin 4 ikinciki- ri 9 fazlasiyle 70 ıJe Maarif miWUr 

..utan.de 1hl akpm elde edilen in- fırkaamm JPramya geçirilıecelici nan tanlılf bir kararnamesi. yeni muavini, Muallim ve stajyer aayı
tlllaa Sin, B. Chamberlain Avrupa IÖyUyeı :tumu, JftniJl"tenberi Av- kutup arazisinin bir Jc1smını, bil • 81 1907 fazLasiyle 6276 ş.e, kitip 
Yatıemuı için lnilmtladeld yu çık· rupehn ceıerı en ebemlniyetll ha. ha83a Alman heyeti tarafından ve memur sayısı da 850 fazlasiyle 
puıd,en bllyUk bir teaebbtlste balu· beri _.il .,mnektedtr. .ke~edf?mi' olan mıntakalan iste. 750 ye çıkarmaktadır. 
ıtaealrbr. Bu mahtnıerde söylendtlf-

1 
MUnlh'tenberi YUiJet töYle et.- mekte idi. Y2kala an kaçakÇllar 

••gire, B. Chaml»erlahı esu gayesi 1 ği§ti: tn,nterenin denkde Te ha•a- Alman istihbarat büro.su. Nor- Ankara: 10 (A. A.) _ ~~n 
alllhlann tahdidi olacak bir btlyttt da aiJihlan fulalqts. Almanya n nçlilerin bu RNızlye kat'iyen ayak bir hafta içinde g!imrflk mu'hafa
devletler konferan.ımıııı içÜmaını te :ttalya ekonomik 'bılknndu zaylflu- lba!mamış oldukJannı, binaena. za teşkilab, Suriye huduchuwla: 
mtn için eimdfki sfllh devresinden ken Fransada manevi ve ekOllOIDik leyb bo mıntakalann buraları Otuz dokuz kaçakçı, sekiz yüz 
i8tlfade etmek arzusundadır. Bu hu- bir kalkınma vukua geldi. Amerika .keşfetmi~ olan Almanlara ait bu • -on yedi kilo gümrük kaçak mah ne 
lllJ9ta iptidai tetkikata pek yakında. efk1n maumı,etıinde de, bitaraflık lundutunu teyid etmektedir. 22 kilo 500 &Taın. a,ruşturucu mad-
bqbyacak ve netice belli olur olmaı kanununda değişiklik yapalmasmK lnglllz • Çin flah de, 123 TOrk lirası, bir silah otuz 
bapelril Jrarannı verecektir. d~· bir cereyan hldhl oldu. Bu Tokıo: 10 (A. A.) - İngı"ltere-....,.... menn4 beş uçakçı hayvanı, 112 

Yan reemf mahfillerin kanaati- suretle her hangi llir llöc:urlla maııuı .-in ÇJne malt yardımda hulunma-
kesim hayvanı, ve İran hududunne gött, lsptuıyada harbin bitmesi kalan miDetler, mUdafaun için 11, burada derin bir infiıal uyandır-

geclkmlyecek, pek yakında bir ba· Ib.ımlu silAJtlan piyasamızdan te- mıştır. Hochi Schimbun gazeteei, da: on Uç ka~akçı, 162 kilo ı-üm
~ deklarasyonu imza edilecektir. darik edebileceklerdir. kabinenin bu meseleyi tetkik et _ rilk, ve inhisar kaçak malı ile dört 
O aman, İllpanyol anlagmazlığmın BUtUn bunlar, aulhua teuıü81 me.k il.zere fevkalade bir içtima ak- ailAll, otuz iki mermi, iki kaçakçı 
ama. lngtıterenfn, karşılıklı itima- lehine kaydedilml§ unsurlardır. Zin. tedecefini yazmaktadır. Bu ~ •ayYanı ele •eçiriJmi tir. 
dua fhyası esasına dayanan sulh bunlar sayesinde kuvvet, kanunlara te, İnguterenin b~yle "dostluğa fzmlrde bUyUk bir hal 
C&YJ"etlerlni Yasıtasıs bir gekilde ta. bUrmet edea milletler tarafına geç- münafl liareketler" de devamı tak- İzmir- 10 (A. A.) _ İzmir ,. 
kip edebilmesi fçin bfr vesfI teşkil m.ektedlr. Yırtıcı ve obur devletlet' dirin de J ponya'nın Çin deki fnıi- hir meclisi dun yaptı&"l fe\ kal ide 
edecektir.) ise bu vaziyette kanunlann otorite- ltz menafi hukukuna kaqı muka- bir toplantıda tehirde bir merkez 

AMElttXADA l'EFSfRLER sini yıkmağa kolay k~ OMaret belebillllfsf.Jde :OOJunmafa med>ur hali llıfası içila 890 Dia lira aarfwa 
Nevyork, 10 (A.A.) - Nevyork ga.terem.işeceklerdir.) ~ ntn etmektedir. .karar vermiştir. 

İşçiler, uınumt vev iliıı ebn~ 
tir. Askeri mit!rezeler zırhlı ~ 
mobi1ler içinde sokaldarda doıa.
maktıadır. Şehrin hariçle hemen 
hemen bUtün i.rübatı keailmiftir. 

Etraftan alınan ilk malhıata 
göre, Piştian ve daAa difer yerler
de örfı idare illn edilmif ve bazı 
kinwelu tevkif olundulu siW ı.
mt daireler askeri muhafaza altı• 
alınmıtt:ır. 

Almanya Rumanyaya 
Mühim iktis di 
Tekliflerde bulundu 

Bllu9f: 10 (A. A.) - lto~ 
Ajanamm muhaWri bildiriy•: 

Almanya milb iktisat nesanti 
müdürlerinden W•hltat'an riyase
tindeki heyet tarafınclan Bitkreıf 
hük6metine :&om.aya i1dısadi;r&b
na baf hyan Pllif bir plin tevdi e
dilmiftir. Bu plb mueilıtinee, bağ. 
day, mı ır, yeınif 'f'e saire gıöi Ro
manya zir&t ibracatınnı fulası bir 
kaç sene müddetle Almanya tara
fından tamamiyle bn alınacaktır. 
Pl!nda Romanya airaatinin d6rt 
tıenelik Alman otarşi plAnına bai
lanma~ı da ~klif olunmattad!r. 
B na mukabil Almanı-. ebperler 

•öndereeek •• Rumen petrol en -
clilstriainin inlupfı içfn Jb m olan 

lla~ ve edmatı tern"n edecektir. Bu 
ye.ni malzeme ile elde edılen pet
rol fazlasını Almanya alacaktır. 

Plinda, netice olarak, Roman
yadıa. b4r Reichmark'ın 50 - 15 ley 
olarak kabul ..ınmNi talep edil • 
melctedir. 
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Üç hırsız tevkif olundu 
Şehrimizin muhtelif yerlerinde 

evimin damlarını delerek içeriye gi. • 
rlp ~a çalan Nizamettln, Haydar 

ve Bal ram tsmhıde üç hırsız, dü~ M ı t 
adliyeye teslim edllmi,ler ve yapı- a a ya 
lan sorgulan sonunda tevkif olun· 
muşlardır. . 
RUşvet suçlle yakalanan ı · 

· komıaer ve po11sıes: . Fabrika Dört Ay Sonra 3000 Amele ıle Esaslı ve 
Karaköydekl bazı fırıncı, sütçü 

ve şekerci esnafından haftalık aidat G • Mı •k f r' ı • f G • 
almak suçile adliyeye verilen komi. enış ı yas a .r aa ıye e eçıyor 
ser ve polis memurlan hakkındaki • ~·-------.,....,..,-·- ·..----... 

--------,~~- ·-___,~~

tahkikata devam olunmaktadır. 
Bvvelkt gUn ve dUn •o dan fada 

eahtt dfnlenrntştlr. 
'fahkıkat, pE>k yakında tamami · 

le b1tecektir. 

POLiSTE: 

1 Bir amele yaralandı 
~ fE.tinyede dok f:ıbrikası amelel'l..:ı 
de.ı A~. Tavanç vapurunda çalışır 
lrnn 4 metre irtifaından havuzun i
çine düşmüş ve beiinden yaralanmış 
tır. 

Yaralı amele tedavi altına alın
mıştır. 

Kamyon çarph 
Çatalcada Kale içi mahallesinda. 

istasyon caddesinde oturan Şevki 
isminde bir adama dün 6~ numaralı 
kamyon çarpmış ve sol gözünden 
v.aralamıştır. 

Eroin 
Balatta oturan Nihat isminde 

bir gencin cebinde bir miktar eroin 
bulunmuş ve eroinoman genç asliye; 
beşinci ceza mahkemesine verllmi~ 
tir. 

MtJ'T..EFERJUK : 

~ .... 

Malatya menauc t fahri uı n ciYannın amUmi g6rtl af(l 

lılalatya, (H\ISWd) - Malatva. bu fabrika -i &y sonra 8000 amele. zuu bahsolarak sinema, tenis kortu, 
yı istasyona bağfıyan caddenin 700 sile bu gibi mO.esseselerden bekle. voleybol sahası ve ,-ızn:ie havuzu 
metre kadar uzanan kısmında, par. nen en büyük yardımı vermiş oh. tamamlanmış bulunmaktadır. 

ke caddenin iki yan tarafına itina caktır. Bundan bir sene evvel caddeleri 
ile dlzflen memur evleri ile bu gUne Son yapıl~ llftvesile 27.000 tğ'e dolduran işsiz vatandaşlara bu son 
kadar kısmı azamı tamamlanan Ma. çıkarılan fabrika, en ziyade Jake.rh sene içinde hiç tesadüf edilmemekte. 
latya m~suca.t fabrika.sı Malatya bezlere ehemmiyet vermektedir. dir, -
muhitine oUmhurlyetin endüstri fR.. 430 tezg!hı yalnız Jakar doku. Şu muhakkak ki, Malatya bu 
aliyetlni 18.yıklle tanıtmış bulunmak 1 mak için hazırlanmaktadır. fabrikanın kuruluşile maddeten ve 
tadır. Şimdiden, fabrika memur ve i§. manen en bOyük Jstifadelere kaı-

Şhndiden 800 işçi istihdam eden çllerinin istirahat ve eğlenceleri mev vu.şmuş bulunuyor. 
VV'VV'VV'VVVVVVVVVVV'VO~JV'o-'V'>.AA.AAJ'.A..-VO...-V-...-VO.AAl'V'o.....,,._'"""""""~VVVVV'Vvv 

Süratle Güzelleşen "Kı- lskenderundaki 
• •h . Kıtaatımızın Top 

Süleymaniye camiinin 
tamiri biriyor 

Vakıflar umum müdürlüğünün 
senelere taksim suretile hazırladı
~ı çalışma programının tatbiki 
Türkiyenin birçok vilAyetlerlnde 
rilhassa lstanbulda hararetle Uer-

zıltepe,, nın l tıyaçlart Atış Tatbikatı 

1emektedlr. 
Tamirlerine başlanan !bazı Ga

milerin tamiratı bitmek üzeredir. 
Bu meyanda İstanbuldıak:i mimar 1 
Slnanın 'aheserlerinden Süleyma. - \ 
niye camiinin bu yıl programına 

dahJJ olan kısımlarının tamiartı da 
tamamlanmak üzeredir. l 

Camideki tezyini alçı çerçeve ile!! 
dışlık çrçevelerin bundan başka mü- J 
eebbek denilen mermer kafes oyma la · 
rın şadırvan avlusu dahilindeki bı sı . . 

harap sütun başlıklarının, cev!• ve : f.~· _· 
kam ağaçtan yapılmış Türk tarzın- : . · . "' 
daki kapı ve pencerelerin tamiri i 

1 

tamamen bitmiştir. --··~·"'-----
Caminin dış avlu ve duvarının 

tamiri işi ve Harpuştaların ye
rine konması bir müddet sonra bi

Knıltepe Kaymakamı B Kimıran muhabiriıaid~ konuşuyor' 

tecektir. 
Camii ihata eden bu dıvarın çü

'rük ve harap taşları çıkarılarak 
' onların yerine Bakırköy taşı deni
) en t.a~lar yerleştirilme kted!r. 

Avlu ve duvarlarının tamiri bit
. tikten sonra dı..ş avlusu Sultahah -
met camlinde yapıldığı gibi beton 
tarh larla süslenecektir. 

Vakıflar idareainin hazırladığı 
programa göre camiin Mimar Si -
nan türbesinden dökmecilere doA'
ru uz.anan caddedeki avlmmnnu 
duvarları da gelecek yıl içinde ta
mir edilecek, bu caddedeki ba.zı 

fena manzara arzeden barakalar 
yıkıldıktan sonra burası munta
mm bir şose haline getlrileeektir. 

Kızıltepe: (Husust) - Kızıltepe; 

Cumhuriyete 10 -16 evli bir köy, 
daha doğrusu bir oba halinde inti· 
kal eylemişti. Göz alabildiğine geniş 
ve seraplarla malama! bir ovada. ker
piçten onbeş ev! .. Bu oba yedi sene 1 
evvelisine kadar hep ayni çıplak ve 
iptidai çehTeyi taşımıştı. 932 de mev
krlntn ehemmiyeti dlfşünülerek kua. 
merkezi haline getirilmesi üzerine 
vaziyet birdenbire değişti. 

Yedi senedenberi denm eyle
yen gayret ve çalı§malar Kızıltepe. 
ye bugtinkU kasaba manzarasını 

verdi. Ntifusu 1"200 zü aştı. Ve bil. 
hassa son üç yıldır harcanan mesai
de i blr çok yeni ve güzel eserler vü
cude getirdi. 

nı ve jandarma dairesi inşa edilmiş, 
yeni bir okul binası kurulmuş, eski 
asarın muhafazası yolunda tedbirler 
alınml§, güzel bir çarşı ve bu çarşı 
üzerinde modren dükkA.nlar meydan 
bulmuş, jandarma nünune 
karakolları, köy odaları tesis olun
mueftur. 

Tütü:ncül iik sönüyor l ... 
Kızıltepenin tüUlncUlüğU ile meş

hur orta ujura mıntıkası alAkasızbk 
yUzUnden bu mevkiini kaybetmekte
dir. Çünki; üç bin nüfustan müteşek 
kil olan mıntıka halkına tütüncülll· 
ğUn f ennt 3ekilde ekim, kurutma ve 
idrak.ini öğretecek bir eldsper yok-, 
tur. Ahali dedeaen kalma görenin ve 
adetlerle, en basit ve iptidai ~killer
hurdur. Ne yazık ki, bahsettiğınu.z 

Batvekll ve mebuslarla 
konsolosların huzurunda 

muvaffaklyetle yapıldı 
İskenderun: (Hususi) - Şeh

rimizde bulunan kıt'a.atımız tar.a
:.fından Ralı giin (j saat 9 da· Sayın 
Alay komutanımız Albay Şükrü 
Kaıınth'nın nezareti altında Pınar
bası mmtıakasında top atışları tat
bikatı yapılmıştır. Tatbikata şeh
rimizdeki Topçu bataryasile bir 
bölük piyade iştirak etmiştir. Tat
bikat gerek topçularımızın yap
tığı atışlar ve gerek piyadelerimi
zirı. yaptıkl.an mahirane hareketle
ri ile gayet muvaffakıyetli bir su
rette neticelenmiş ve herkesin tak
dirini mucip olmuştur. 

Tatbikatta Başvekil, Vekiller, 
meb'uslar, Kolonel Kole, Türk ve 
ecnebi konsoloslarile tbirçok subay, 
halk mümessilleri ve gazeteciler 
davetli olarak bulunmuşlardır. 

••••••••••••••••••·•~r• •••D•m c~n=•••••••• 

vaziyet rekolteyi günden güne dü. 
şürmektedir. 936 da yüz ton istih
sal edilmişken bu miktar geçen se
ne otuz tona düşmüştür. 938 de in· 
hisarlar idaresinin alış veriş fiatla
rını yükseltmesi kaçakçılığı önlemiş , 

tir. 
Bir ekisper gönderildiği takdir

de halk tütün tin fenni ekim, kurut
ma ve kaldırma tarzlarını öğrene

cak ve binnetice Gurs tlitünctilüğü 
Ifıyık olduğu mevkii alacak, rekolte 
yükselecek ve kaza iktisadiyatı mu·· 
hakkak bir inkişafa mazhar olacak· 
tır. Bütün bir kazanın iktısadt mu· 
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Maçlara iştirak Etmeyen 

Kli1plerin Vaziyetleri 
Bed~n ter-biyesi umum müdür

Hıttı tarafından seçilen 6 kişilik 
bir heyetin tanzlın ettiği milli kü -
me maçlarının fiküstürü vila· 
ıyetlere gönderllıniştir. Fikstür mu 
cibince maçlara tbu .ayın 19 unda 
İzmir, İstanbul, Ankarada hep bir
den başlıyacak 27 haziranda yıapı
lacak Fenerbahçe, Beşiktaş, Gala
tasaray Vefa maçlarile nihayetle· 
necektir. 

Milli Küme Harici Kalan 
Klüpler 

Milli küme haricinde kalan 
klilpleri çalıştırmak için her mın
takada iki devreli mfüıabakalar 

tertip edilecektir. htanbulda mim 
küme haricinde kalan 6 klüp gay
ri federe klüplerden alrnacak ayni 
miktar takımla karşılaşacak milli 
küme maçlarından evvel neticelen
direcek olan bu milli küme harici 
takımlar maçında birinci çıkacak 
takımlar Ankaraya gide.cek milli 
kümeden seçilecek en iyi 4 takımla 
birlikte beden terbiyesi kupası i
çin bir turnuvada çarpışacaklar -
dır .• 

Biz okuyucularımızın maçları 

kolay takip edebilmeleri için tan
zim edilen milli kilme fikstürünü 
3 kısma ayırs İkaaratnbul (vedbj 
3 kısma ayırarak İstanbul - An
kara - İzmirde yapılacak müsaba
kaları ayrı ayrı cetvel halinde ver
meyi düşiindük. Bugün tstanbu1da 

oymy,'\cak maçların cetvelini neş
reiliyortız. Yarın Ankara öbür gün 
İzmirde de oynanacak maçları ya
zacıağız. 

Küçük Spor Ha~erfer;: 
* Pera tak1m1 Ankaraya gitti: 

Ankara şampiyonu Demirspor ve 
ikincisi Ankaragilcü ile iki maç yap
mak üzere Ankaraya gideceğini 

yazdığımız Pera takımı diin Anka 
ı·aya hareket etmiştir. 

* Yüksek mektepler ara"ında: 
Beden terbiyeı:ıi umum müdürlüğü-

niin malfim kararından sonra faali
yete geçen yüksek iktısat ve tica
ret mektebile askeri tıbbiye ara
sında bugün Tahim stadyomunda 
15.30 da bir fudbol maçı yapılacak 
tır. * Bursa mıntakası futbol aja
nı çekildi: Bursa mıntakası• futbol 
aj•am Faik çekilmiş yerine Süley -
man Şahinbaş tayin olunmuştur. * Ege turnuvası maçları ba~
Iadı: Aydından Aydımıpor, Nazilli 
den Sünıerspor, İzmirden Üçok, A
teşspor, Doğan spor takımlarının 
iştirakiyle tertip edilen turnuvaya 
başlanmış. İzmir şampiyonu Doğan 
spor Nazilli Sümersporle 2 - 2 ye 

Ateşle Aydınspor 1 - 1 e berabere 
kalmışlardır. Bu hafta Sümerliler 
Üçokla Aydınlılar Doğan Sporla 
oynıy aca k lardır. 

İstanbulda yapılacak 
939 milli küme maçları 

19 mart pazarı Fenerbahçe -
Vefa, Galatasaray - Beşiktaş 

25 mart cumartesi: Ankara
giicü - Fenerbahçe, 
t6 mart Pazar: Ankaragücü -

Vefa. 
1 Nisan cumarte11iı Ateşspor 

-Vefa. 
2 Nisan pazar: Ateşspor -

Fenerbahçe. 
9 Nisan Pazar: Beşiktaş -

Fenerbahçe. 
15 Nisan cumartesi: Doğan

spor - Fenerbahçe. 
16 Nisan pazar: Dpğan -

spor - Vefa. 
23 Niaan pazar: Galatasa. 

ray - Vefa. 
28 Niaan cumarlesiı Demir 

spor - Galatasaray 
29 Nisan Pazar: Demirspor -

Fener bahçe. 
5 Mayıs cumartesi: Ankara

gilc ü - Beşiktaş. 

6 Mayıs Pazar; Ankaragücü -
Galatasaray. 

14 Mayıs pazar: Beşiktaş -
Vefa. 

21 Mayıs pazar: Fenelibahçe 
- Galatasaray 

27 Mayıs Cumarteai: Fener
bahçe - Vefa. 

28 Mayıs paazr: Beşiktaş -
Galatasaray. 

3 Haziran cumartesi: Fener
bahçe - Galatasaray. 

4 Haziran pazar: Beşiktaş-
Vefa 

10 Haziran cumartesi: De
mirspor - Vefa. 

1 t Haziran p._~~~: Demir -
spor - Beşiktaş . 

l 7 Haziran cumartesi: Do
ğanspor - Beşiktaş. 

18 Haziran pazar: Doğan
.spor - Galatasaray 

24 Haziran cumartesi: A -
teş.spor - Galatasaray. 

25 Haziran pazar: Aetşspor 
- Beşiktaş 

27 Haziran pazar: Fener- ı 
bahçe - Beşiktaş, Galatasaray 
-Vefa -* Belediye ve hususi idarelere 

verilen vazife: Dahiliye Vekfüeti 
b<>clen terbiyesi kanunu ile köy bele
diye ve hu~usi idarelere verilen vazi 
f el eri vilyetlere bildirmiştir. Spor 
için hususi idare ve belediye büt
çelerine konacak tahsisatın yüzde 
80 i ile mahallin beden terbiyesi 
saha ve salonları yapılacaktır. Yüz 
de 20 si de mahallin beden terbi~ 
yesi teşkil At ve f aliyetlerine ve g6 
rekli spor malzemesi tedariki mıa.s~ 
!'laflarına sarfo]acaktır. Husu.si 
idareler nakdi tahsisatlarının yüz
de 2 sini bu işe ayıracaklardır. 
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Sipahi Ocağı Yanşlan 
Dolmabahçe atadyomu 
arojesl beAenllmedl 
İtalyan mimarı Vi-Ola tarafın-

4'.an yapılan Dolmabahçe stadyo
mu projesi tetkik edilmiş fakat 
mahallin& u)"gun görOlmemiştir. 

İdare cihazımızın kıymetli er
kanından birisi olan değerli nçebay; 
ve Belediye reisi Bay Klmüran 
Tuğman geçen üç yılda sarfeyledi
ği çalışmalarla; ana caCiaeyi yirmi 
metre genlıµiğinde aÇIJl.ltil ve döşe
miş, köprü ve menfezler yapmış, köy 
yollarım otomobil işler bale sokmuş 
köy odaları açmış, hllkftmet konağı-, 

le zeriyat yapbğı için matllip kalite 
temin edilememekte ve bu yU.zden L 
da.re iyi para vermemekte ve netioo 
itibarile kaçakçılık temayülleri art
maktadır. 

xadderatile alakadar 01an bu iş için Beynelmilel Müsabakalara İştirak Edecek Su
gönderilecek ekispere sarf edilecek 
par~ görillen fayda yanııida çok fa- bayların Hazırlık Musabakaları 19 martta yapılıyor 
idesiz kalmaktadır. 19 mart pazar glinü saat 14 te j milel atlı müsabakaların programı 

Orta gurs mıntıkası Samsundan 
daha iyi tütün yetiştirmekle meş.. 

burdur. Ne yazık ki, bahsettiğimiz 

Keyfiyeti sayın Gümrük ve tn- Sipahi Ocağında büylik konkur hi- tesbit edilmiştir. 

PJAnm tatbik edilbilmesi ıçın 
l'Azhaneye ıait bazı binaları kal-

hisarlar Vekilimiz Bay Ali Rana pikler yapılacaktır. 30 nisan Esquliııo mük8.fab. 
Tarhanın nazarlarına koyuyoruz. Bu konkurlara Sipahi Ocağında 2 mayıs Littorio mük8.fatı. 

dırmak icabetmektedir. ==========================::;========~========================================= 
Mahalline uygun btr proje ya- itte; TA KS f•M SJ.NEMA SJNJN 

pıl.ması için •beynelmilel bir mü- --

Bu 
hafta 

tabaka açılacaktır.. Eu müsaba
Qı:aya Türk mlmadarı da dahil, ola
caklardır. 

Gelen seyyahlar 
Mevsim mttnasebetfle memle

.ketimize seyah akını başlamıştır. 
Dün de İtalyan bandralı Satuni 
\Tapuriyle 500 seyyah gelmiştir. Va 
!pU~daki seyyahlar muhtelif millet. 
rere mensupturlar. 

Dün şehrimizin birçok ;yerlerini 
aıezmişlerdir. Bugün de müzeleri 

Takdjm ettiği zengin, parlak ve emsalsiz proğra~ı 

RAIMU - GERMAINE DERMOZ ENOOLOS GECELERi 
tar fından harikulade bir tarzda yaratılan 

HARP DÖNOŞO Büyük ve güzel Dansöz 

IMPERIO ARGENTllNA 
Kahramanlık, F edakiı hk ve •azife Filmi tarafından lspanyo ca Kopyası 

~e camilerl gezerek akşamüstü şeh 2 Mük:emmel Film Bir Programda. Burnn saat 1 ve 2,30 da Tenzilatlı Matiıı .. 
rimJzden ayrılacaklardır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 

çalışan sivil biniciler, binicilik oku- 8 mayıs Büyük Roma mükafatı 
luna müdavim talebeler, topçu za. 5 mayıs Altun Muesolini müka-
bitleri, yakında Nis, Roma, Brük- fatı. 

sel ve Bükreşte yapılacak beynelmi- 6 mayıs Compidoğlio n btlyük 
lel atlı mania müsabakalarına işti- Amazonlar mükafatı. 
rak edecek subaylarımız da iştirak 7 mayıs pazar Kral ve Lldo d.i 
edecektir. Roma mükafatı yarışları yapılacak-

Bu müsabakalarda geçen sene tır. 
Fransa ve Romanyadan satın alınan 
hayvanlar da tecrübe edileceği gibi 
maniler de Avrupadaki gibi tanzim 
edilerek binicilerimiz de sıkı bir im
tihandan geçirilecektir. 
ROMA BINICIL1M MVSABA.KA
LARININ PROORAI\D TESBIT 

EDiLDi 
30 nisanda başlıyacak ve 7 ma 

~ısa kadar sürecek 14 üncil BeY.Del· 

Bu müsabakalara §imdiye kadar 
Türkiye, Hollanda, İsviçre, Belçika, 
Polonya, İrlanda, Almanya kaydol. 
muşlardır. 

Pazar günil BarutgUcU aaha • 
aında yapılacak maçları 

1 - Rimi idman - Barutbü
oü A takımları saat 15.30 da, 

2 - Rami İdman - Barutgü
oü B takımları saat 18.80 da. 
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RiiM<A-VEER uıun~ 
le UR TULU .1 U K · Karabakir 

Yazanı· General azım 

l.JSI./BAS VE TERQÜME HAKKI MAHFUZDUR -·-
Şark Cephesinde vaziyet 

Ruslar inhilile Uğradıklanndan 
Şark Cephesi Açılıyordu 

Fakat Nereye Gidecektik. Üç Yıldır Çarpışıyordulıl 
Zavallı Anadolu bütün Yavrularını Orduya vermi~ti 

S&Jyu - BitJia yol1111cla ukerl klprtl U. •aha m ayaldın berfae yapılm kta •ha yeai 
Askeri k1pr1. 29 Kln1111enel 355 de brafmc:lan teftit eclilirkea çekilmiıtir 

Çllmn lu•mtn hull••81 
Hatırat aahlW Bafdad üzerinden lrana 

hareket ecleceii urada Sankuut fetıketi d• 
la~ ...-il Gı;Gadl .-du aonra da "im· 
... nclayı almak tbere,, Bajdada laareket em· 
rİDİ alıyor. A• zaman aonra fatanhula çairıJı· 
yor. Karar,rihı Kartalda bulunan on dördün· 
cii farka lnunandanlıfma tayin ediliyor, fll"ka
aile Geremderede iken birinci ordu erkina
harbiyeai reialiiine ve biribirini müteakiben 
Galiçyaya sirecek orduya, Irakta altıncı ordu 
kumandanlıiı erkinıh.ar'biye reialiklerine ta
yininden aonra yine lrakta bulunan on aeld
sinci kolordu kumandanhianda bulunuyor. 
Buradan ikinci ve a• 'bir zaman aonra ela hi
rinci Kafku kolorduau kumandanlıtma tayİD 
ecliliyor ve vuifeye 'bqbyor. 

General Refahiye yolundadır. 

Hançeri kınından çı.kardım: Bir ta,.a 'ına ke
lfm•i tevhid yani (U flihe illAllAh Muhammed 
resulullah) ibaresi, diğer tarafına alt alta tuğra, 
ay yıldız, tüf enk fabrikası, hançer numarası ve 
1884 tarihi hikkolunmuştu. Paşaya fU cevabı 

verdim: 
- Bize Kale aslında Kavale diye arabça der

mnde bir feyler okutmu,ıardı. Ona benzettim: 
Kaaatura aslında hançer idi, içi kolay fırlamasın 
diye yay koydular, eli düşman darbesinden mu
b&faza ~in iki kulak eklediler, tüf en~n ucuna 
takmak için 41e bir bilezik l&zımgeldi, hançerin adı 
da kasatura oldu şimdi tekrar iptidai bir sillh olan 
eski 9eklini ktJbul etmek Kale yerine Kavale de· 
mele benziyecek. Bunu Enver Paşaya da anlatsak f e
D& olmaz. At Userinde veya yaya sert hareketlerd• 
,,u kamanın içi fırlar; tehlikeli bir netice de ve-
116bilir. 

Nihad Paşa, gttldtl ve föyle dedi: 
- Elbet Enver Pqanın da bir dUşüncflli var 

ki lrabul etti. Sen, beni bit pazarında antika diye 
bulup da beline takmıt mı zannettindi. Bu hançer, 
Tophanede Japılıyor. Yakında kıtalara da •önde
recek. O zaman MD de beline takarsın ve kale mi 
Kavale mi anlanuı 1 

Epeyce gfllOftUk. Enver Pqa .,İttihadı lsl&m,, 
fikrinden caymam19 ~rOnUyordu. Bu kamanın 
başka manası yoktu. Gerçi Rualıar, inhfJAle uğra
dığından ıark yolu günden &11qe açılıyordu. Fakat 
nereye sfdecektik? Uç yıldır ç.arpışıyorduk. Za
valh Anadolu, bOtün yaverlerini ordu saflarına 
vermişti; yüz binlerce Tflrk •enci erimiş ~tmişti. 
Bundan lbaşka Irak ve Filistin cephelerinde yol va
aıtaları ve pek üstün kuvvetlerile İngiliz ordulan 
ayaklanmızı ıunsıkı 7akalamıştı, o cephelerde 
vukubul4cak perişanlık, Anadolunun müdafaasını 
da tehlikeye koyabilirdi 

* Ertesi gün, (12 ikincikAnun) sabahleyin saat 
1 de otomobil ile yola çıktmı. Atlarmuz yedekte 

geJ,erek istinılıat ~ecek ve eşyalanmı~ ~rlikte 
bir kafile halinde, kararıAh zabiti Kasım Beyin 
idaresinde bize Erganide müliki olacaktı. Yol, pek 
çamurlu. Altmlf metrelik bir kirah' köprüden bat
ka bir f&Y yapılmamıt sibi. 'Oç saatte Termile ~·•· 
dik. Öfle yemejini burada yedik. Buradan Osma
niyeye kadar yol iyi. Oraya eJJi dakikada geldik. 
Artık kUrt kıyafetleri görUlmiyor. Türk simalan, 
Tilrk kıy af etleri var. Osmaniye yeni ve medent gö
rünüşl ü bir kasaıı.acık. Burada yirmi dakikalık bir 
moladan sonra Ergapiye yollandık. Y q,l. yine ça
murlu. Karlı sahalar da görünmeğe başladı. Ka., 
lemdan köprüsü kargir, üç ıözlü, elli metre uzun
lufunda. Cenup kıs'Iİıındaki çeşme ve kaV&klık in
ıanın yüzüne &'Olüyor. 

Ergani kasabasına yakın vidi içerisinde, ha
ra be yüz tutmuş Kalhane (Bakır eritilen ocak) ta
rın önünden ve sağlam bir kirgir köprüden geçe
rek ikindi vakti 
rek ikindi vakti Maden kasabasına ~ik. 
Bir vidinin iki tarafına kademelenmfş o
lan bu şirin manzaralı kasaba, Osmaniye
dn otomobil ile iki saat sürmüştü. Burada 
91ya kafilemizle 'bulueınak için iki gün kılmak n
ruri idi. Ordu karargihma ait olan otomobil geri 
gidecek, biz de artık atlanmızla seyahate devqm 
edecefis. Bekliyeceğlm iJd gttn zarfında memlekPti· 
miziıı en zengin bakır ocak1an hakkında malfımııt 
almak ve onlan görmek fırsatını da bulacağım,tan 
memnundum. 

* Gece sabaha kadar yağan yağmur ertNi gllntl 
Jrutbaşı kar haline döndü. Mektebi, hük1iınet konJl" 
tını ve menzil hastahanesini ziyaret ettim. Mekt~p 
aıkınblı idi. Yanmda ciheti askeriye emrinde bulu
nan bot binalardan birini mektebin emrine verdim. 
dim. KasabaDm fotografmı da çektik. 

Buradaki memurların düşüncelerini ve manevi
yatlanm pek fena buldum. Bir an evve~ fUl'&dan 
kurtulacak daha latif bir yere nakletmek sevdasına 
di1§1Dilşler- Bunlara cepftelerde ateşler içinde öl~n. 
malfil kalan, ıztırap çekenleri düşünmelerini söyle· 
dim. Uzun bir IUlh devresinde bile olsak bu rahP.t 
dtlfkthıltığünlln bıkıcı bir zihniyet olduğunu anlat
ımı. Geçirdikleri ölil liayat yerine buraCig çalışan 
Alman mWıendialerden önaelı: alarak keneli aralann· 
da içtimai bir ya§&Yl§ uyandırabilece)[)erinden ve 
birçok kitaplar ve mecmualr.r aretirerek mütalealarla, 
ilmi sohbetlerle ve arasıra da eğlenceler tertibiyle 
hop vakit geçireblleceklerindn bahsttim ve bura. 
da tehlikesizce vazife görürken cephelerle de alaka· 
dar olmalarını tavsiye ettim. Yazık ki onlar, burun. 
Iannui dibindeki bakır madenlerile bile alAkadar 
görUnmiyorlardı. 

Burada Ticaret ve Ziraat nezaretinin de bir me
muru vardı. Yarın sezeceğim bakır ocakları hakkın. 
da bu zattan malQmat istedim. Bu Nezaretin neşret
tirdiği mecmualardan birinde (4 UncU yıl, 1329 A
ğustos tarihli ve 31 numara l ".ıkan listede bazı ma· 
IQmat buldum. 'Devamı var) 
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Alman Başvekalet Tarihten Bir yaprak: 

Almanyada Tamir "qiresinl Ziyaret 

oar tuabGra gecesinde Ber
liade Alman Bqvekllet binua 

Ettirilen Mavzerler 
.. Arbk 19 reulete v•rdı. Eakl ıuıvzerler To..
h•n• ,.brlkllaınd• t.mlr edlllrken ıa ml.U 
flazl•aın• Alm•nY•Y• h•vAI• ne demelltirl .. 

- Seni Sadrazam NırtYor d&
dDeır. Derhal yerimi terkettim. Dal
rei madarete doğru yt1ıilmeğe batla. 
dma. Sadaret odasına yaklaibğım 
uman hademelerden Mustafa ağa 
(Sadaret mUstepn merhum Şef
b.tl efendinin emekdar bir adamıy. 
dı) derhal paltomu aldı: 

(-Sadrazam sizi kaç defa sor. 
da Ayakta bekliyor.) dedi. Sadra
zamın odasına girdim. Hakikaten a 
yakta dolaşıyordu ve hiddetli gözü
küyordu. Beni görür görmez: 

- Nizamettin bey nerede dedi. ·ı 
(Amedt hülefasından). 

- Bilmiyorum .. Emrederseniz a. 
nyalım dedim. Bu aralık Nizamet 
tin bey de odaya girdi. Ona baka 
rak: 

-Bugün mecliste (Meclisi has Vi 
keli) Zeki paşayı gördün ya (Top 
hane müşiri)-! Neler söylemedi. Vt 
nekadar da haklı! Ateş püskUriiyor 
du. Aferin. Ben de onun fikrinde
yim. Bu rezaletlere nihayet vermek 
lizımdır. Git ona söyle aklım bqı. 
na alsın. Hem Padişahı lliıana &eti. 
riyor. Hem de kendisine lanetler o. 
kutturuyor. Bu haller tekrar eder. 
se Zeti papnm dediği gibi bir maz
bata tanzim ettirmek karannda· 
yun. Bundan da haberi olsun haydi 
bu işi yapıııız yann bana haber ve
riniz dedi. 

Ben de amedt odasındaydım. Fa
kat oradan şiirayı devlete geçmi 
olduğum için ve o günkü vükela 
meclisinde bittabi bulunmadığım i 
çin işin ne olduğunu anlamamıştım. 
Sadrazam tereddUdUmden bu dütün 
cemi anlamış olarak: 

- Benim sana emniyetim var. 
dır. Uzatma beraber gidiniz dedi. 
Ve bizi uğurladı. 

Ben tekrar daireme Nizamettin 
bey de ya.ıı}ıanesine giderken ak. 
şam vapunında blrleşmekllğhafZ ka. 
ranm verclilf. 8ra ben meaeleyi, ne 
olup ne bitf:ltinl vapurda &trenecek. 
tim ve o alrtam, bizim oturduğumuz 
köyde oturan (X paşaya) ili anlata
caktık!! 

Elinde fesi ve kolunda beyaz 
temsiyesi olduğu halde vapura ge
len Nizam.ettin beyle. konWJIDafa 
vakit bulabilmek için. hemen kapı· 
dan kamarasına iltica ettik. Mumai. 
leyh çok asabi idi. Boram boram 
terliyordu. Ve kendi kendine: 

- Allah belisuıı versin bu işi 
bizden başka havale edecek adam bu 
lamadı mı! Bana ne, Ben kalem ak" 
tirisl mıyım yoksa Sadaret '11Ubilr
dar mı! deyip duruyordu. 

Ben de - Nizamettin bey baba
mın da kalem arkadaşı olduğu için.: 

- Amca ne telif ediyorsun. El
çiye zeval yok derler. Sadrazam em. 
retti. Biz de yaptık demiş oluruz: 
Bunda telioa mahal var mı idi ki 
Nizamettin bey daha çok sinirleni
yordu. 

Nihayet vakayı bana anlatmak 
kararını verdi. Aynen naklediyorum 

- Biliyor musun ki bugllıı mec
lis gUnUdtlr. Ben de Meclisi vükell 
zabıt katibiyim. VtlkelA yavaş yavq 
meclis odasında toplanırken klğıt
lan hazırlıyordum. Bir celse evvel 
verilen kararların ınazbatalannı vü
kelaya imzalatmağa hazırlıyordum. 
Sdrazam henüz meclise gelmediği~
çin toplanan vükelada aralarında ko 
nuşuyorlardı. Derken yıkılırcasına 
kapı açıldı. Zeki paşa söktü. Gerçi 
her Zllman tellşlıdır, fakat bugUr. 
bir fevkalldeliği vardı. Arkadaşla 

rma ae1im verdi ya wımecll Sadra. 
zamı sordu. Bir tttrıu yerinde dura
mıyordu. ŞeyhHlislim (CemıJeddin 

efendi) pqanın teıi.ımı J"'W"edL 
Asabını teakin etmek için bir ild a 
söyledi. Ama ~ki pqa oralarda mı 
ya. Muttamı Sadrazam aadraam de
di durdu. Gittim .. Sadrazama mecli
sin toplandığını haber verdim. Meo.. 
lis inikada başladı henüz Sadrazam 
söze ve seliına başlamadan Zeki pa. 
§8 ayağa kalktı: 

( Derhal söz isterim) dedi. tzin 
aldı ve şunlan söyledi: 

- Sadrazam pqa hazretleri ve 
vükelA arkadaşlarım hazeratı. İşi
miz Padişaha sadakat millete his
met derken, rezalete !>lyveste ol
maktadır. Biz hizmet edelim. Yedi
ğimiz ekmeğe minnet edelim.. Mem. 
lekete hayrımız dokunsun derken 
birtakım müfsitler ve hainler çıkı. 
yor hem işimize aekte veriyorlar, 
hem de devleti zarara sokuyorlar. 
Bu böyle giderse ne devlet kalacak 
ne de millet! Bu rezaletlerin önllnll 
almusak hep yuvarlanacağız habe. 
riniı olsun! Artık i§ rezalete varda. 
Ben eski mavaer tUfenltlerini gayet 
ucuza mal ederek Tophane fabrika
amda tamir ettirip dururken ayı:ıl i· 
ti on beş misli fazlaya Alınanlara ha 
vale ettirmek ne demektir! ! DUo. 
man karşısına giderken elimbe ala
cağımız tilf enkten de para çaJmır 
mı? Ben buna tahammW edemem. 
Eğer bir mazbata yapmaz bu işled 
karıştıran adamı Padişaha haber 
vermeuek ben kendim bu ifi yapa
cağım ve derdimi dinletememem 
Mektebi Harbiyenin kapısı intlne 
gidip çocuklara bağıracağım.) 

Vükeli hep başlarım salhya sal. 
Iıya Zeki paşayı dinliyorlardı. Sad. 
razam (Avlonyalı Arnavut Ferit 
paşa) Zeki paşaya tetekJdlr etti. 
Bunu gelecek meclis görilflll1ls de
di. Anladın mı Semihcltfm: tft,e gi
rip te bu;ıu (X paşa) ya aöy~ 
ğiz ! telif etmemek olur mu.. dedi 
hiç-! 

Anladım ki Nir.amettin be)'ID t.e. 
lişı haklı idi. Fakat i§ de haklı idi. 
Maamafih Mustafa girip (Elç.fye -. 
val yok) kaydile Sadra:ıamın ekle-
rini söylemeliyiz. Karaı ını ver
dik. Ve o akşam yemeğini Nizamet. 
tin beyin evinde yiyerek evinde 'bu
lunduğunu öğrendiğiınb zata gittik. 
Ben çok genç olduğum lçiı. bu elçill
ği doğrudan doğ1ııya NizlııMttlıı 
bey amcaya bıraktım. Ve hane Ahi. 
IJ.ne yalnız: 

- Bizi Sadri zam aız. Yolladı. 
diyerek ıtl'ctl Nizamet~ı beye Vfll"

diın. ôda ludabalıku. Herha Wze 
blLkı~ cırdu. FıJrllt bizler balkonda ve 
kalabalıktan b~ uzakta idik. Be.. 
rcket versin oıtada bir de su vardı 
da sözlerimiz kolay kolay d~ 
yordu! 

Hane aahibl bize CllV&f olanJr 
(Atı alan 'Oaktldan geçti.) demift;t. 

Birkaç sene sonra N1zamettin 
beyle hasbihal ederken o ela una: 

- Aklnda mı atı alan 'O.ttıdan 
geçti ve bili gidiyor. Ben hlll kad
ro harici maaıımı alamıyorum dl 
yordu! 

Zavallı merhum Nizamettin bey: 
Belki tanzimattan bez1 Baba•"""' ne 
kadar mUltt.:n mazbatalan vana cm 
lan da tarihlerlııl de ezbere WJir Va 

lcabmda derhal bulurdu. Ayakh bir 
babıall Jdlttlphaneal ıdl Ve öyle bir 
adamdı. 
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(Çi an v air Pi) 14. M mleket 
sa t ayan, aja.n , meteoroloJi ha. 
berleri. 14.10 TUrk mUziği (Fasıl 
heyetı) 

Çalanlar: Vecihe, Ruşen Ferit 
Kam, C vdcfKoz n. 

Okuy n: Melek Tokgöz. 
14.40 .• 15.30 Uzik (Cazband. Pl.) 
17.30 Program 17.85 Müzik (Dans 
saatı. Pi.) 18.15 Tilrk mtlziği (Fa. 
sıl heyeti. Ccl ı Tokses ve arkadaş. 
lan. 19. Konu.'Illl& (~ politika ha. 
diseleri) 19.1'5 Türk müziği (Halk 
mu ikisi)" Ortn Anadolu ko§:!Ila ve 
türkUleri. Saz §airl Sivaslı aeık 
Veysel ve lbrnhim. 19.30 Türk miizL 
ği: 

Çalanlar: Vecihe, Ruıen Ferit 
Kam, Cevdet Kol:uı Kewt Cemil. 

Okuyan: Nuri BaDl Poyraz. 
1 - .... Za'ril pep-evi. 
2-Faik beyin. kvil kan.ya~ 

dı olntı bem:Di. 
Güfte: Nedimin. 
3 - Hatim beyin kvil. tat.er. 

ıen pl ıfdelia. 
' - J)ednhl Mahur tarlaa. 

GönUl aldı btllbliltim var. 
5 - ...• Köçekge türkWeri. 

20. Ajana, meteoroloji haberleri, 
ziraat borsuı (fiyat) 20.15 Temail 

ROG l 
tekniği) 

Halil Bedi Yönetgen, dl Ya. 
ver Ataman, Cemal Re~t. 
22. Haftalık posta kutusu. 22.80 
Müzik (KUçUk Orkestra Şef: No. 
cip A§km) 

ı - Koohman. Her zaman için 
dost (Mal'§) 

2 - muma. GUneşde (Vals) 
8 -Thaler. Kukuk Polka 
4 - Vollgnıf. Kalbim aşkla dol. 

da (ağır 1 ) 
r; - Bizet. Arlezyen sU1tf No.1 

) Prclude 
b) Menuetto 
o) Adagietto 
a) Garlllon 

23. MUzik (Cazbant. Pl.) 23.4:5.24. 
Son ajans haberleri ve yannkl prog 
ram. 

11 Mart Cumartesi ıkpmld 
p-ograma ilA.ve not: 

Radyomuzun Temsil Kohıcun 
,ai bir llÖrprlsi olarak ı.taııbuJ 
&ehlr tiyatrosundan kıymetli ve se. 
vimJi ııanatkArımız t. Galip Anmn 
w Halide Pişgin'i temsil galam ?er. 
mek üzere tstanbuldan dant edil. 
m.işlerdir. 

Ankara temsil kolu 1&11&tklrlan 
De beraber U Mart Cumarteıll ak. 
pmı saat 20.15 te bOyt1k bir temsil. 
ıaıuı fi"ieceklmHi-. 

(Fu..uJi 19C1fJi) ___ _..;;;;;;;.a;,_..... ___ _. 

Tertibeden: ıwaıatm Delideniz Z AT I 
Tem.ne ABbra radyosu kllM Fatih nflfuı memurlufundan al-

okuyucutan il.ut Qıwlıtn ldansla.. dıtmı ntlfus klpbmı ka)"bettfm. 
de fettrak edecektir. Yenfsfnf alacafımdan esldainfa hlk 
21.~ Memleket aat &J'UL 21.115 mi 7oktur. 
FM•m, tallYillt, kwlllyo. mimi Fada K--.. .War _.. 
llorBası (ftyat) 11.25 Folklor 11&&h • No. 29 
(Halk •qellrtmle ft sarp mmıtM H•ı,rı. Atat&k 

~ .. RllA8AH Sayfa: "; 

lstanbul Betinci icra Memurlu- G"m=::::~nc::3:~~::::JE:::::::::::rz::::Jillır:z.::Z:::~r.::::;;c::::;;:::;::zrm~=:::::iX:::t:iC1i:.;a:::::::=;;:;:!iW~:;::;.;::::J1;::::;;:ı:::a;ı~:~ 

tundan: 
Bedianın alacağından ve Avni

nin borcundan dolayı haciz edilip 
tamamına üç ehli vukuf afından 
8000 lira kıymet 1ıakdir edilmiş o
lan Ak rayda ki Haydnrhane 
yeni Sofular m lle de yeşil 
tekke sokağında 28, yeni 42 
ikapu 1061 ada 17 par l numaralı 
hane ıaçık arttıramaya konulmuş 
olduğundan evsafı aş ya. yazıl
mıştır: 

42 numaralı knpudan !bahçeye 
girilir. Sol tarafı komş hududuna 
muttasıl tıç tarafı bahçe olan işbu 
evin birinci loatına 12 muznyik ba.
samnkla çıkılır etrafı camekAnlı 
antreden sofaya giriHr. 

Birinci k tı Bir sofa ·üzerine 
bfr1 ytiklil Uç oda bir hela. Sofadan 
cnmekfl.nla ayrılmış merdfvenbaşı 

bura.da <kı. yOklü bir oda vardır. 
ikinci kat: Bir sofa t'lzerinde 

merdiven başında camekAnla ay
rılmış cephede ikisi çıkmalı bir 
aptesane ve balkon vardır. 

Çatı katı İldnci kattan çatıyıa 
çıkılır bir merdiven mevcut olup 
çatı arası döşeme iz ve penceresiz. 
d!r. 

Zemin katı Kari men döşeli bir 

n: 
Müessesemiz 1989 Hıaziranmın sonun kadar te lim edilmek uzere ·pnriş kabul ctin k dir. 
Bu mflddet için, şimdilik, tesbit olunan cln lerle bunlara ait fiatlar a ıya k ydolunmu ı.ır. 

Hazirandan sonraki devreye ait olarak kabul edil cek siparişler için yrıca il ı verilecek ·r. 

r nz KAğıtl r Bak a 
2 Sıkletli 70 ve 110 Gr. beher 
2 

" 
130 ve 140 Gr. il 

2 ,, 170 Gr. 
" 

a ı ı) 
tonu T. L. 231 

" 
T. L. 221 

" 
T. L. 216 

Sr z rgi ağıtl rı 
M2 Sıkleti 110 Gr. 220 Sm. genişliğinde beher tonu T. L. 206 
M2 ,, 140 Gr. 220 Sm. ,, ,, ,, T.L. 2ol 
M2 ,, 170 Gr. 220 Sm. " .ı.z ,, T. L. 197 

Kartonlar 
Gri karton 50-140 numara beher to u 

Beyaz mukavva (Kaba) 45·140 numara 
1 - .Mezkur fiatlar beher 1000 kilo malın Fob İzmit ve 

T. L. 226 
h .. tonu T. L. 246 

taşlık solda zemini çimento d~eli teı!limi iç.in mute:berdir. 
yemek odası ve bu odadan geçilir 2 - Çift l-;tanbul teslimatta ton başına dört lira ilave olımur. 

Franko Vaaon, İzmit, (fa rika) 

kOçük bir kiler, saida zemini kır· 8 - Her cinsten asgari aiparit mikt n 10 tondur. 10 tond S Gramaj ve 3 eb ttan fazla ka-
mızı ~ini dÖfeli kazan ocaklı ve l>ul edilmez. 
yerli dolaph lbir matbah, mutbah- 4 - Derhal yapılacak teslimat için ılparifin kabulQntı ·ye malın ihzannı mü ak·p gönderilecek 
tan arka taraftaki bundan hariç ihbarname üzerine mal bedelinin bildirilecek bankaya hemen t.diyesi JAzımdır. Malın sevki, be-
kAğir mutbaha &eçilil' zemini tuva- delinin ödenmesine mutevakkıftır. 
tuver cıns doşeli avluya kapısı var- 15 - Muayyen bir müddet htt&mında teslim tartile kabul olunan sfpar· 1 rde mal bedelinin 
dır. Taşlıktan geçilen zemini karıs· " 10 nu peıdnen ödenir. 
man do~ li bir koridor salonda ahfap 6 - İhbar tarihinden itibaren 16 &'ÜD zarfında mal bedeli ödenmeiiği tıa.kd rde 16 gunden 
döşemeli Wr oda bir heli. ve bfr 8011.r& geçecek beher gün için T. L 6 (!beş) Türk lirası l'ecikme tazminatı alınır. Ancak bu mtıd-
l'UsülbaM vardır. Buradan 6n det hiçbir suretle yeniden 16 •ünü tecavfis edemeL Tesbit olunan teslim tarihinden itibaren bir ay 
bahçeye de çıkılan kapı vardır. sarlında mal bedeli M&nmediti takdird& alparit feshedilir. Ve pe~in olarak alınan 10 ir&t kaydo-
~ı Vzeri galveniz oluklu lanur. 

~ ile ertaıt kiair bir mutbah ve 7 - Muayyen bir mtıddet hitamında yapılacak teslimat için, sipariş mektubu flzerine ve imali 
7anında odunluk ve bahçe duvan- vaziyetimize nazaran gerek m~n kabul edileb leeek miktarı ve gerekse tealtm 1ıuthlerl, •lıt-

1 
na muttasıl üç tarafı ahşap flzeri terinin arzu u kabil olduğu kadar tatmin edilmek üzere, müessesemiz tarafından t bit edilir. 

1 lstanbul Belediyesı• Dan,. lan kiremitle örtfllü ser mahalli ve 8 - Müessesemize verilecek sipari,ler ancak yukarıda yazılı ,erait tahtında kabul edilir. 
biri metrilk ikisi kullanılır. Vzerin- 9 - Her türlü müracaatın İzmitte mile!IM!se müdüriyetine yapılmuı rica olunur. 

•••••••••••••••••••••••••• de ikisinin tulumbası bulunan Uç ~====================================== Kan..ı. nakil MUt&Jan Jdare edenlerden alınmakta olan bet 11- .kapu kafes telle çevrili meyvıa. bah-
çem mevcut olup içerisinde bir çok 

· anua yirmi bet lfm7• ~umumi meclisin 20-2-989 tar.iıJa. meyvalı meyvasıs ataçlar vardır. 
il ittimam•• bav ftl'llmlf'IP. :han olunur. (1883) Bilhassa t çam 2 palmu7e ve mft-

'f. . teaddit asmalar bahçeyi tezyin et-
Be7oilunü Tabim ~ dahilinde Şehit Muhtar mahallesi• mektedir. 

.. ÇöpUlçeşme tokalı tsminhı "Bald,etm&" olarak dejiftlıt1meaine, Evaafı umumiyeaiı Binıamn ze -

.. amı meclisiıı 17-&-989 tarfhJi topJantısıncla karar verflmişti.r min katı klair diğer katlan ahşaP-
Ua ~ur. ''lf.' (llf9; tar. Blnffa elektrik, baTapsı te-

-.U mwnt olap taB)ikJI su tesf-

-BflJlk• ft Be71MllıMla 7ollarınm tamJrin• kall&mlmak tlzeN 
)kumu olan llO metre mikMt taş ile 100 IHtre ınfkib nm açık ek
•Kmeye konulmuftur. Tatın beher metr. mfklbma 210, kumun be

'9r metre mlklbma da 800 kuruf bedel tahmin edilmı.tir. Şartna -
•esi levazım mOdtlrlüfilnde aörttleblllr. Ute.klller 2490 aayılı kanun
cla 1azıh veallo& ve 41 lira 'O .klll'qluk ilk teminat makbuz veya 
aektu1til• beraber 27 1 889 pazuteal sQnU uat 14 buçukta daimi 

aotımende bahmmabdırlar. (B) "1882" 

DeYlet Basımevi Direktörlüğünden : 
Tahmini 'fb 7,1 muvakkat 

Cimlı Mlldanı tutanı teminat akçeal 

l'ell 1000 met.re 876 lira 65 lira 62,ö kf. 
hafı ~· ,.zıh 1000 metre telanın açık eksiltmesi 

24--8-1989 cuma •UnO aaat 115 de basımevimizde yapılacağından is
tek)ileria •Juiltme Uetind• evftl mtavakat teminat akçelerıy:ı. buf

mm idare tomiqonu reialijine mtıraeaatlan. 

* 
Oartaame paraaıs olarak verilir. (1627) 

g 8 fi 1 5 1 

utı 7oktur. Erin sa ihtiyacı kapı.. 
dan tulumba ile depoya ffrilerek 
oradan mU1luklara taksim edil -
mektedir. 

S.hHu Umum saha 1864 metre 
murabbaı olup bundan 10,,70 
metre üzerine bina inşa edllmif ve 
16,SO metre üzerine hariçteki mut
bah ve kömürlük inşa edilmiştir. 
KaJıanı bahçedir. Yine ayni ala
caklının ayni borçlu zimmetinde 
.ki matlubundan dolayı m.ahcuz 
Te satıfı kararlaftınp tamamma 
tiç ehli vukuf tarafından '340 lira 
kıymet takdir edilmiş bulanan Ye
mişte Ahi çelebi mıahalesinin tuz
cular sokağında 882 N o. lu kütük 
456 ad p rsel eski 4 yeni 48 N o. 
lu il nde odaıı olan klgir dük
kanın 19 da 48 yapı açık arttırma-
7• konulmuo oldutundan ev!lafı a
f&iıya yazılm1'bJ'. 

Yuloanda Mld ?e yeni numa-
ralan iröaterilen klair dftkkln ve 
tiz rin i odal r ev88fı cephe!Jf fs
tar klpenk zemini tmneyeste t&şı 
dflkkln. 

Birinci kata Ahşap merdivenle 
çık r nkal p bf r oda. 

hriaci kat: Kezalik bir oda. 
Oçüncil kat: Bölmeli iki eda. 
Sahua 80,6 metre murabbaıdır. 
Yu.kanda evsaf ve sahası gös-

terilen gayri menkulan 84 de 61 
hiueli açık arttırmaya vazedil -
miftlr. 

Arttırma pefiudir. Arttırmaya 

tftirak edecek mlfterilerin kıymeti 
muhanunlnenin 7bde T,I nlebetfnde 
pey aJııoul ft7& millt l>fr baıı
kanuı temh-t mektöunu hamil ol-
maları teabeder. Jf flteraklm Ter~ 
taıamtat te~ ft nbf borçla
n borçlu a attlr. Arttırma f&rlna
meei 11--1-919 tarihine mGladif 
cumartui stıntl dairede mahalli 
maJunıauna talik edileeektfr. Birin 
ci arttırması 18 4-989 tarihine 
mön e11embe gflnfl dalremiz
dı saat 1' den 11 ya kadar icra 
edilecek biri.aol arttırmada bedel 
.a,m.ti muhammfnenfn ytızde 75 
fia1 buldafu t&k4trd• tlltGate ı.u. 

kılır. Aksi takdirde aon arttıranınl 
tıaahhtldü baki kalmak üzere artbr 
ma on beş gün daha temdit edile
rek 28-4-939 tarihine milsadif 
cuma günG aaat 14 den 16 ya ka
dar dairede yapılacak ikinci arttır
ma aet.icelind~ en çok aıttıranm 
a.&:aM• mrakıhc•kW. aoN • 
lu lera ve t §a kanununun 128 ıncı 
maddesin• tevflkan haldan tapu 
ıiciUerfyle sabit olmıyan ipotekli 
alacaklarla diğer al&kadaramn Te 

irtifak hakkı sahiplerinin bu hak-

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketi lure Mecllslnden ı 
Tflrk EndOstri ve Tecim Anonim Şirketinin 9--3--1989 pe11em· 

be günü saat 11 de mukarrer bulunan &leli.de he7eti umumi7e loti
maında. matlap ekseriyet basıl olamadıiuıdan, eaaa mukaftlenfn 62 
inci maddıeai mucibince. h1 .. edarlarhe7eti 11mumi7eli, WriDol iftinı4a 
mllzakere qlunmak here huırlanan Te metal aplıda 7azılı oı., 
ruznıameyf mflzakere etmek ve karara ballamak 8zere, 27-8 ast 
pazartesi aünü saat 16 da Ankarada Yenişehirde Karanfil •katında 
.kiin hususi dairesinde ıuretl adf.7ede toplamcaktlr. 

Şirket e ae mukavelesi mucibince 1Aakal y1lz hlueye malik ıau..;, 
darl&nn, hlmil olduklan b.isle •netlerini veya bunu mlablt ftl&ili 
içtima gilnünden bir hafta evvel Ankarada Ş'rket merkezinde. İfi 
Ziraat Bankalarına nya Sümer Bank'a t.evdi ederek birer duhuliye 
almalan rica olunur. 

Ruzname 
1 - Şirketin 1938 aeaeel maamel&t " ......_b ••klnndald ~ 

IW idare ve........_~ ..._...9eteeelM, 
2 - 1939 aenui hil•nço ve karar ve wv ........... taMjld • 

idare meclisinin ihrau, 
3 - 1938 senesi temetttl lail..,a•ID ..... ft ~ tıeftll •eldrm.. 

da karar ittihazı, 
4 - ı 939 eeneai mürakiplerinin intihaln .. 6cnıtl..-. taWlri, 
1 - Mecliai W.... hasma Ticaret 1ra ......... 123 •• 3Z4 IDdl 

maddelerinde yamı aalihiyetlerln itaaı. 

larını ve hususile faiz ve mesarif e 
dair olan iddialarını ilAn tarihin -
den itibarn 30 gfln zarfında evra
kı mlabftelerile l>lrllkte dairemize 
bildirmeleri l&zımdır. Akli tak -
dirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar sabf bedelinin paylaş
maaından hariç kalırlar. Mtltera
kim ver~ tanvfriye ve tanziftye 
den ibaret olan belediye ruıumu 

ve vakıf icaresi bedeli mlzayede
den tenzil olunur. 20 senelik ta
viz bedeli mflşte!Ve aittir. Daha 
fazla ma.ldmat almak iati enlerin 
937 1897 numaralı do yada ev- TRA.K T0RK ANONiM ŞIRKETINDENı 

m ha n h z ve takdiri Aşağıdaki i41-eri ~örüp konUf111ak ve karara ballamak llzue 
kıymet raporunu g rüp anlıyacak- 28-8-1989 ıalı günü saat 10 da Şirketin mer.k&Zi idareli olan 
lan fliq olunur. btanbul Balıkpazan llauudf7e hanı' Onctı katında il - 6t No. 

lu yazıhanel&rmde hleıledarl&r umumi he1ethıin aenellk alellda 
Oaldldar Sulh 1 inci Hukuk Hl- toplantısı yapılacaktır. Eau m ukavelaıizin (48) inci maddMf 

kimlifinclen: muci>ince yapılacak olan ifbu içtimada buluucak olan bluedar-
V'skOdarda kefce dede mahal- 1aruı eeu mukavelenin (19 uncu maddMI htıkmtlne teTflkan· bllM 

lesınde mektep sokak 15 No. lu eenedatını hamil bulunan biuedarlann hian aenetlerlni ve 1'& bu-
hane mutasarnfları :Maryam ve nu mGıbft vesaiki lçthna .aııfhıd ID bir batta evvel ı,ırtet mublil-
Vartan. ne tevdi ederek muka.bilfnde hilae Hnedatınm uet " numara. 

Davacı Hayriye taNfından a- lannı mübeyyin birer duhulf7• b.rtını aJmalan. 
leyblnize ikame edilen f&yıan ve TRAK TOıtK ANONİM tblıtırrl 
mQşterekea mutuamf oldutunuz 
mezklr mahallede kain hanenin RUZNAMEI MOZAKDATı 
faale"fuyu davasından dolayı fka- ı. - Şirket mevcudat .,. dafterlerlT'e pllnfODD kir ft -. 
met«hmmı mec;hul bulunmaeı ha- rar hesabının ve tamettu. te....U hakJnndald tültfa1ıa tudilı ftJ& 
aebfyle ill.ımı yapılan davetiye ü- tad len kabulü. 
serine muayyen gQnde mahkemeye 5. - Müddeti mtlnkasi olan mtlralabln tekrar intihabı Tef& 

ıelmemfş oldufonuzdan hakkınızda yerine bir dif..min ta,yhai. 

~pbnnn~m~n ~pb~---'···--·-~---·-~-~--•O•c~-•D-~~-·-·-•••••• 
icra kılınan muhakemede yine 
pute ile on beş ~Un müddetle ill
nen teblfffne karar verilmesi üze-
rine mW.keme 27-3-989 pa -
zartesi günü saat 11 • talik kılın
mıış olduğundan tarihi tebl iden i
tibaren mtıdd ti mezkOre zarfında 
itiraz etmed"f.nfz takdiroe mala -
kemeye kabul olunm yarak muha-
keme1e ava.be devam olunacatı 
gıyap karan makamına ka m ol
mak bere ilneıı teblii ve ihbar o
lwıwı. 

latanbul gümriilderi bq miclürlijünden: 
8984 kilo demir ew• 1880 K. ... ..,. • K. .. 

;ya U K. lastik eşya 18 K rad10 malrinM lll JL ipüll 
yb men ucat 10 K. d&ri 8'1'• 78 JL yb memueat 11 K 

kQıt eıfY& 20 K. aaJri meskOr aoa ral " K. fb lpllil 
104 K. kimyevi müstaz&rat 19 K. tlM>I mü hzarat 86 
alim 117Um ya 7'11 IC .tat. kfm.yahaıı en a-el 
kı m ·s n mune ~ 6M .K. pamuk m.&DIUl~t 

kınd i aaU. ill s 6 8-989 tarih Y Babah 
dJr latek ter hu sauteyf olur7arak uiıf cemrat 
tane a.&meleri il&a MUHii'. Q. 18111 f! 
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KUVVET ŞURUBU 
• 

Terkibinde 1 

AD i i T , ' r 
................................... _ 

Ve Bel Gevşekliğine karşı 
( Dr ~~~~! h~~~al l 
1 Dahiliye Mütehassısı i 
: Divan:rolu 104 1 
! Muayene saat leri pazar barit 1 
! her gün 2,5 • 6 ıalı, pe11embe • 
! ve cumartesi sabahlan 9 · 12 1 HORMOBiN 
• • 

,.abletleri bcr eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 
İ fukaraya T. 22398 5 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

POKER 
traş bıçaklan en sert 
sakalı bile yener ve 

cildi yumuşatır. 

Heryerde 
Poker Trat Bıçaklarını 

lararla isteyiniz. 

lstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Fen Fa.kttltesi Umumt Kimya Enstitfuııünde yaptınb.cak 6971 Ura 

70 kurut ke~ifll lAboratuvar teeisatı 1&--8--989 1e11em.he günü saa.t 

16 de re1rtörU1kte a.çık eksiltmeye konulm~tur. 

İsteklilerin 8000 liralık bu ~M llboratuvar tefriş &ttikler ine dair 

milnakaaadan bef gün evvel Üniversite Mimarlığından vesika almış 
olmalan ve '41 lira.hk muva.kkat temina.t vermeleri lbımdır. Liste ve 

••rtname her &'ün öğl6den evvel Ünivenıite .Mimarlıfında görülür. 
"1343" 

Modern 

Adabı Muaşeret 
Yazan: SÜHEYLA MUZAFFER 

Askere memura kadın~ erkeğe, talebeye günün en lüzumlu 
eıerl 1939, ı~nesi muaşeret adabının tekamülüne göre 

yazılmış ilk k it ap. 

Fiah: Cildsiz 50, Cildli 75 kuruş. ...;..J 
_.... Satı, yeri : INKILAB KiTABEVi 

Nafıa Vekaletinden : 
· Eksiltmeye konulan İf : 

ı _ Manyaa gölü seddeleri ve regülAtörü inşaatı keşif !bedeli 

(534 977) lira (22) kurWJ. 
2 - Eksiltme 21-3-989 tarihine rastlıyan salı günü saat 15 de 

Nafia Vekaleti Sular Umum Müdürlüğü Su eksiltme komisyonu oda
sında. kapalı zarf usuliyl~ yapılacaktır. 

8 _ istekliler eksiltme şartnamesi, ırıukavele projesi bayındır

lık işleri genel şartnamesi, fe nnt şartname ve projel~ri "26° lira "75" 
kuruş mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

.( - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "'25 149" lira "09" 
kuruşluk. muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı gün
den en ıaz sekiz gün evvel ellerinde bulunan bütiin vesikalarla birlik
te bir istida il& Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üze
re vesika almaları ve bu vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde v08i.ka talebinde ıbulunmıyanlar eksiltmeye iştirak edemez
ler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saat

ten. bir sa.at evveline kadar Sular Umum Müdürltiğün& makbuz mu

hbilinde vermeleri lô.zımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. · "534" "1052" 

Asi pin e an-
. 

Sizi eo§uk algınllndan, nezleden, gripten, ba' 
ve diş eljrllarından koruyacak en iyi ilaç budur. 

.... İsmine dikkat buyrulması ~ ~ . ~ . 
: :.. = ~ • • 

Zührevi ve cilt butalıkları 

.. Dr. Hayri Ömer 
Jtleden •onr a Beyoğlu Ağacami 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Dof mabahçe Hava Gazı 

Kok kömürünü 
tercih ediniz 

1, K U R T U L lJ Ş 
Doktorlar, Bankacılar, Kat1bler, Mektebliler velhasıl büt lln 
mürekkepli halemle yaı:ı yazanlar, mürekkebhı 
ceplerine akmaıandan., kurumasından, Ye ucun 
bozulmasından kurtaran yei'i ne 

TIKU DOLMA KALEMi 
Avrupada dahi taıdik olundutu ribl 
Alnıanyauı n bu icadı mürekkebll 
kalemle yazı yumak mec· Açıkbırakıl

dıtı halele her 
ne fekilde durursa 

durıun lllÜrekkeb 
akmaz ve kurumaz. TIK.U 

en •atlam ve en kullanııh 
mürekkebH kalemdir. 

buriyetinde olaa balkı 
hakikaten bu eziyet
ten kurtarmıttır. 
TIKU ucu qua-
maz, bol m\l-
rekkeb ahr 

Siyahtan maada ye,il, mavi ve 

UYYetlİ 
aaılırsa 
-4 köpy• 

çıkara 
\a.'o \\\ı' 

kırmızı renkleri de ayni fiatta satıl
•aktadır. Heryerde arayınız. Fiatı 3 liradır. 
Deposu : Rıkardo Len halefi Filippo Levi, 
Havuzlu hu Ne. ı. l.taabul. 

Taklitlerlndeo sakınımı. Km ... J balkla üzerinde TIKU 
Markaya dikkat ediniz. Tqraya poıta ile gönderilir. 

Sipariılerin bedeli olau 3 li a evvelde gönderilmelidir. 

"Bana inanınız,, . 
Bu Süt kreması 

~ usulü sayesinde 
so yafındakl birçok ka
dınlar ancak so yaşla

-rında gör Uneceklerdlr 

Buruşmuş, solmuş ve gevşemiş 
bir cildi, tazeleyip gençleştirmek 
için işte size basit bir sual: T~kim 
ve tasfiye edilmiş bir miktar süt kre
masını bir miktar saf zentinyağile 
karıştırmız. Sonra hepsini iki kı
sım en iyi krel!l.a ile karıştırınız. 

Bu halita, cildinizi besleyip taze -
leştirecek ve inanıİmaz bir güzel
lik temin edecektir.·· 

Bir aktris gençlik : ·~anzarasını 
..; 

muhafaza ve idame içi_n bu basit 
usulü tatbik etmiş ve 70 yaşında 
genç kadın rolelrini oynamıştır . 
Eczacınız da bu halitayı size ihzar 
edebilir. Fakat muhteviyatı az mik 
tarda olmakla berabe~ pahalıya 
mal olur. (Yağsız) beyaz rengin
deki Tokalon kreminin terkibinde 

Terzi 

IHSAN·· OSKAY 
Paris Bıçki Aka emisinden 
mezun lst. ahçekapı Sadi
kıye Han 2 nci ka tia 13 

.. __ No. · a taşındı --•• 

lsta nbul 4 üncü i cra Memurlu
ğundan : 

Evelce Taksim Sıraserviler As--
lan Yatak sokak 16 No. da Çok 
Şükür apartmanında mukim iken 1 
halen adresi meçhul bulunan Ba- '---
yan İsmarağda Pulisise: · 

Rif at Türegün dairemize müra- 1 
eaatla İstanbul Asliye mahkemesi 
1 inci Hukuk dairesinden istihııal 
eylediği 939/24 No. lu haczı ihti
yati kararı infaz edilmiş lbir sure
tinin tebliği hakkında mübaşir ta
r.afından verilen meşruhatta ik·a
metgahınızın meçhul olduğu ve 
642 lira 34 kuruşun yüzde 5 fa1z 
ve yüzde 10 ücreti vekaletle bir
likte tahsili zımnında dairemizin-
939/563 sayılı dosyasile takip ta
lebinde bulunarak namınıza tan -
zim edilip ikametgahınızıa gönde
rilen ödeme emri arkasına müba
şir tarafından verilen meşruhat
ta ikametgahınızın meçhul bulun
duğu anlaşılmış olduğundan haciz
name suretinin ve ödeme emrinin
(20) gün müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiştir. 

İlanın neşri tarihinden itibaren 
20 gün içinde borcu ödemeniz, bor
cun tamamına veya bir kısmına 

ve yahut alacaklısının· takibat ic
rası hakkında bir itirazınız varsa 
yine bu 20 gün içinde istida ile ve 
şifahen dairemize müracaatla 'bil
di.ı·meniz ve bildirmediğiniz takdir
de· bu müddet içinde mal beyanın
da bulunmanız bulunmazsanız ha
pis ile taz-yik olunacağınız ve ha
kikate muhalif beyanatta bulunur
sanız hapis ile cezalandırılaca -
ğınız ve borcu ödemez veya itiraz 

Karaciğer, böbrek, taı .
kumlarından müta.-ellid san
cılanaız,damar ıertlikleri Y 

ıiımanlak ıikiyetleriaizi 
Urlnal ile ıeçirbaiz. 

• 

URINAL 
Vilcudde toplanan asid üri 
Te oksalat gibi maddeleri 
eritir, kana temizler, lezzeti 
hoş, alınması kolaydır. Ye· 
meklerden ıonra yarım bar 
dak ıu içersinde alınır. 

INGILIZ KANZU 
ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

saf zeytinyağile ihz~r . edilmiş süt 
kreması mevcuttur. Cildinizi bes
lemek için en mükem~el ve' hakiki 
bir cild unsuru\fm·. Herhalde mem. 
nuniycth11hR Remere!-li garantilidir. 
Aksi halde para111z iade edilebi
lir. 

~mezseniz hakkınızda cebri icr~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ya devam olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. ,( l-0866), .-- -

Sahibiz Ahmet Cema leddin S A R A Ç O C L U 

~efrİyal müd ürü: Macit ÇETiN Buıldtiı ye r Matbaai Ebü.zzi,.a 


