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•• •• . suruyor1 

~et Baltanlan lrnparato'r ta ralınaan kalmUerini bekliyorlar 

Orın~n yeti~tir~ek Türkiye 
llıukellefiyetı Süel üsnomal bazır-

llı~ı~zeteıerin Ankara haberleri hüku. ) ki J ,.,r n °rrrıan işlerine yeniden önem 1 ar yapmıyor 1 
U~~ek için bir sıra tedbirler almak .Bclgrat, 10 (A.A.) - A rnla ajan· 
ltli§~'buJunduğunu, bu arada orman sı bildiriyor: 
~ona ır~enin bir mükellefiyet haline Türkiye dı~ işleri Bakanı bay 'l'e,·. 
ornıacagını bildirdi. Bir memleket isin fik Rüştü Araq Cenevre.re gitmek ü
ltnıe: Varl!ğı ne demek olduğunu bi- zere dün akşam Belgruttan j?eçmi~ H 

~at§rl ~u haberi büyük bir s evinçle durakta Başbakan n Dı işleri Ua . 
lll'ıtıa I.} ataklardır. Çünkü memlekette kanı '.Bay Stoyadinoviç ile dış i lel'İ 
bt§kan Yeti tirebilmek i_çin bundan Jlakanlığı yüksek işyarları n 'J'ü rki-

.A.\'r~re Yoktur. ye, Yunanistan, RfJmanya Ye Ama . 
darı . Upada 'Ucakla gezenlerin hava- 'otluk el~ileri tarafından . elfımlan • 
t(h:ıe!:re baktıkları zaman ilk defa mf_ştır. 
tlıanıa ne tarpan ı;;ey oralardaki or • 'l'iirkiye dış i~leri Bakanı , durnk 
)etis tdan hiçbirinin kendi kendine ::ııılonunda Yugo:lnvya · ha ~bakan YC 

lerı;~e~i • hep ·inin de hende:'İ ~ekil. dış işleri bakanı ile bir müddet gö -
),. -ı:IZılrrıi b'ı 1· .. . w • .. k d "l°ak ".. r P an uzerınc ugraşı - ni;;tu ·tt'n sonra yoluna enım et -
latl\ıı.b dllCude getirilmiş olduğunu an- mi ,.e Buy Stoyadino\'i~. Zcmun'a '""· l ....,, il' o -

111 kabili'. ~man yeti~ tirmekte topra. dal' kendisine refakat etmiştir. 
ti derec )etı 'e havanın yardımı ıkin . 'J'ül'kİ)e dı i leri Bakanı, 'l'ül'ki • 
kiye gib~de kalan bir mc eledir. 'l'ür- yenin süd üsnomal hazırlıklar yap . 
aı la 'd 

1 
topraktan ,.~ ha\1ldan daha tırrı hukkmdaki bütün ı::.ayialal'I kafi t" 1 111\ •• ., 

Utlii 1• goren memleketlerde hu surette .valanlamak İ"İn gazetecilere l> ltn Jı c 1 • • . .., l\f .a ı srna hır zarurettir. <:al:"ıhiyet vermistir. 
t· em leket· · 1"erı bö •rnızde en iyi l'C\'iz Yeti <: . ..---------------. 
~'l'lda lge Arhindir. l\temlck<'t dı '. 
t'i alıcıla 1 Ptir ki b rı ter Yakit \'arıtır. Ga • 

''"'"" b" u derecede lm·ml•tli m<'' , . :ı 
ıı, ır ağa n·ı . • . 
L. dikilrrıe ç _1 e ornla ra halk <'li 
,.._ 4lik z. Fnzıa olarak ''l'e' iz a . 

...... Ö1Tt .. k 
ru r<:ı:ı olur ... şrklin -

ASI~ US 

Yar•nki sayımızda ..... ................. .-
"1 ürkçe bütün 

dillerin köküdür,, 
Yazan: 

ASI/it! US 

Son Dakika 

Aımara, 10 ( ~ •. A.) - N. B. 
Ajansı bildiriyo~: 

Bildirilcliğipe g\,, ~ Ambaaebat 
eb·afınCia yapıl J'J çaYpıtma]al" ilk 
defa ol•r-.:k haırikt bir 11ava9 ol -
muftur. EClegahmu ~ ' - =ura ı· , , .. 
kulcen noktai nazarınoan l tl'.as· 

sa mühimdir. Bu yer Adigrat'.<Jan 
16 kilometre mesafede tabii bir 

müstahkem mevkidir. Buranın 
zaptı geceleyin birçok defalar el· 
den ele geçtikten sonra kabil ol . 

mu~tur. Habetler birkaç kere Jid
detli mukabil taarruzlarda bulun· 

(Sorıu Sa. 2 5ü. 2) . . 

HARP. 
Durumu 

1 

Son harp duıumunu hülasa 1 
eden yazımız 2 nci s:t)•faôadır.ıj 

Zecrt tedbir 1ıartrrın. lielJiyen .ln,UU: Jon.ımotft M(lfl,pja 
manevra yapıyor. 

:Zecri· .. ·tedbir P,> , 
• 

B~lkan C:lnta~b ·:so~y et.e
nin vere~eği kara.rı 

ye.rine. :getirecek - . . . 
Cenevre, ıq (A. A.) - Ulusları · Franuz B:ıŞl:~kıi.nır B. Laval 

Soıyeteıi asamblesi bu •abah saat 1 .f,-anianın Ulüıları Scsyetesi pak-
10.40 da Batkan Beneı'in ba!kan- tına ıadaka'tından·v·e lt~lyaya o· 
lığında toplanarak zecri tedbirler Tan dostluğundan bahsettikten 
hakkında'ki ~enel müzakeresine' sonra demit~ir ki: . . 
devam etmiıtır. "-Bu dostluk hana bır vazıfe 
: l~k söz alan 8. Aloiıi, ltalyanınj ~:1iklüy~r. Uluslar SOsye~esi ile J:fr 
mkar kabul etmez haklarını ve hh-te hır uzlaşma suretı a.raınaga 
Habeşistan aleyhindeki ithamla - çalışmak omui otoritesini inkal' 
rını tekrar etmi~ ve Uluslar Sos - etmek değildir. 
yelesinin kanunsuz harekette bu . ''Fransa bu sulh eserine hara -
lunauğunu söyliyerek şiddetli hü- retle bağlanacaktır Ye eminim ki 
cumlard

0

a bulunmuıtur. (Sonu Sa. 7 Sü. 5) 

Yunaıiistanda Cürİlhuriyet 
ilga edildi 

General Kondilis kral 

.. 
naibi. v..e başvekil 

· tayin OltinChi . 
SAAT: 4 

Atina, 10 (A.A.) - Bugüu topla.nan uluaal ku
rul ittifakla afağ.daki karan v~rmiıtir: 

1 - Yunanistanela cumuh •et ilp -edilmi§l~r. 
2 - 1911 de tesiı olunan krallık yeniden kurul

muıtur. 

3 - Sontetrir.in 3 ünde geneloy yapıhcaktır. 
4 -- General Kondiliı kral naibi ve baıvekil t•· 

yin olunmuflur • 



HARP 
DURUMU 

Yunanistand• 
•• 
Orfi idare 

F dk k • k • b k Kabine çekildi JD ) ongresı, e onomı a anı Atina, 10 (A.A.) _ Reuterrt 

Bugünkü harp vaziye~ ıöyiec:e c B •• ı •ı d •• ld jansı ayları b1ldiriyor: 
hiilw olunabilir: • ayann soy evı e un açı ) Kabine istifa ettijinden, )lıtl-

SimalJe ( Auoci) il• (Acliğrat) cı lider Ge.ıf} ·al Kondiliı, ~' 
ın Htihfler tatlllırJdlt yenülen • d J 1 ..MI 

aluttlalı iJtlialGtına T~riltôl • FındıkçıltğılftlZ; calınacak müessir tedbirlerle yakın -~~en~:~~:~~u::. :·;~ 
yaniann dincie olluia •rhl•10I'• b!r geleAekt b ·• •• k • k• f J k k Bar tapaıoa, Rsppas vu ı.oo 
armanla beralHt bu w ıneolıN ı '- uvu ın ışa ara avu.:.ca tır 'd 

~ 7- moa a. ~' 
yalan olan (A-.,,.) •'1 liMıh • =zz • Sanıldığına göre, ulusal kUtu' 
IınmaJığını italyan kaynaklan Ankara, 10 (Kurun) - Ekono- arttınnak ve tahkim etmek istedi- getiımck için çalışmalarım tavsi- kral Jorjttn f!'kfat tatıta ı~: 
bildiri.yor. Halbftltl lttlit! ftJIJtd h ilii 8Akatlltfifia fôj;ltiHrya Çaft- Rimiz kazanç budur. ye edeıim. Şimdi sizi ruznamemiz sini kararlaş ~ırmak üure toP 
mevkün alıncltğını ltalyanlar ilan rılan fındık llongresi bugün Eko ' "İhracat tüccanmız bugünkü va veçhfle çalışmaya terkedeceğim . larnnlllııtadıl'. Şehir tak;rdir. 
etmİ§ladi. Bunclan fU nt.üld çsla- nöibi Balfiiıı Be; C~lll Rayat'ın ziyet dahflinde, mulitelif :menıle - Burluii için genel baş~nlığı bir KABINeflflN Ç!KILMESlı-'" 
nlabilir: ltalyanlar ıimaı' tetlAI - thr tayleVJyle açılıiıiıtır. ketlerle mübadele vaziyetimizi na şeref olarak ben muhafaza edecf!- t)EN EVVEL 
ainJe taarru~ planlatım i.teilikle- Fındtğıii tılutal bır miliiulümüz zara almalı ve fiyata vücut veren ğim. Birfs1 tüccarlar arasından, Atina, 

10 
(A.A.) _ Hav•• ı· 

ri gibi tatbik edfr-memi,lerdit. Ni;; olduğunu; memleketimiz ihraç bütün unsurlan gözönüne getire - birfsf de müstafisitfer 2··asmdan i- ld 
L" b n • - b. h madd 1 · d ·· ı· b. k k l kl •J t ~ · t• kı' ba.".kan daha seçmenı·zı' .ı.:ca D/dı· . janaı aytarı b, iriyor! ·•· te1eım unu raıuten aeı,.,, ır er- e erı araam a oneın 1 ır yer re • ·ı-şı ı · ı n ım-sa ım VaZıye ı · :; u ır.. K il I AL d )ii il"' 

o ra ı rn mu,a cW usu lr 
,,., teyit edecek malriyettedir, tuttuğunu tebarüz ettiren, f rab - nin icap i:lttireceği fiyatı temine yoı1lril. Ç~lışnıa şevkiniZi artına- d«hal ktttu'rr ... ınr uhısıtl Aı~ rit 
Cimlrü lnı Jaabere •öre lıölyall Sa ıonlulerın kODlfi!te ittirill etifte. çalışmayı ülusal bir ödev sayma - cağını sanarak ilave edeceğim bir leye tc!klif e<'11ek istiyer rnııf 

1 Bllleanlı:&. • .:JL .... •lr memurları tıta· melermi de etefle liaydeden lla - lıdır.,, cihet. daha vardır: Uzak ma~iden 
1 

l · · · ·ı Si 
•• T_. kra cı arı tetkm ergesı ı e 

.uaJa bittcılıım Jejifikliltter Y«P - kan lözleti araıncla Mliüta de • Nihayet Bakan ~:ılerini tötl• kalma bir duy;u b\1 kabil toplan- Ts&Jdafll, k ':akanhğı:ıı Bay '('be' 
in4fa lraror odrrtiftir. Ba arilla mi;tir Jfi: hülisa etmittir: tılatf neticesiz bir l&f hannanı otoklse teklıf etmiş, frkat ~ 
balttınlılt mii•t.,.,.nın a4ı r~ • "- Takip ettiğimiz tieatet &fi. "Hedefimiz ve toplanmamızın zannettirir. Alacafıruz kararların Theotokis 0,ınu reddetmittir. P 

m•ldetlir. Banion 6a,lıa bir 11i.1a· JaşmaSI politikjgı, maUanmızın hedefi, rasyonel çah~ma yollam.ıı ehemmiyet ve dikkat ile nazara a- hiditeler çı;;cması ihtirna iini ~~ 
i• •enerolinlıt 4• lften ef ~elrfifi. satışını kolayli§tırml§ ve büı berabere~ tetkik etmek Ye böl!'· htr$Cajından "' ~ulden t:alı~k· taraf elJllem;9 olan eiyJUal ç-"P, 
leoefi rivti:)etl odttlır. Eier bu memleketlerle imkan verdiği kar- le bit çabşmay~ etJ.ğ'ef olan rtıtiş.- kuk ettfrilm(:?sirtf! ~Jı~la<!a~ndan lerin karara~ ~;ığr devam etınekt' 
Aahmer tlt•tJ;yaı eller•.-. fatıtrliı şılıkh mübadele inkişafı mallan - külleri ve noksanları tupit etmek- emin olabilirsiniz.,, ..ı 

,., f_ uir. ..W 
planının ıatbilı eJueıneJiji oe mıza talep nisbetıerini atttmnf§- tir. DüşüncelerimiZ •e endi~leri- B&fKanMdara naüteakilMtn tüc• A'lna ıoahall•lerinde Banfü"' 
hnclan .lolöı 1talya11 hilillM - · tir. Biz prensip itit>itiyJe,, Tütleye miz asla bir cepheli cİeğiidir. Müs- cardan htanbuldan Bedri ve Gi • de köylerde dagıtılan !>ey3nnııJO~ 
tinin 4M1Nıl ha• ,,....u~ .. ı1.ı M- ihracat mallatimn yafmz kalite tahsili de tüccan da aynı alaka ve resun müstahsillerinden Emin itti- h lk k il h • ~ 

Tfti' ler, a ı, r~ ığın emen p•-, 
7ln .ım.lr 1Melnıri7etln.ie "1iiı · değil, fiyaı itilJeti;Jle de dış piya- muhabbetle gözönünde tutacağız. falda aeçilmi! ve genel rapor o • l\lfll lehine i'Ö.,erilerd• but.' 
fi ..Zllfdar. salarda tema~ ettMii Jamnge - Ve ayn o1mlyan ınenlaatl~tfrti en kundUktan sonra hdinı.nlere ay. mafa üvet ftmel~dir. ~•' 

11111-ar ( Atııva) ile ( Atliı· leeefi fikrindeyiz. Büntm içindir iyi temin eder şekil 'Ve ~iti arı. rılanlar ~lfm&ia Nılamlflır. ~el kuv"!tlet rıel' ihti:d" 
...... \" Jt-1 ...... ~. flllıhalt • .,.. Uıltlıl· ki Wihsa1ift ilk ~letindetı yacagı"' z. Harice satı~ fiyatlannda Kongrenin cumartesi günü iıleri- k h b ı d · · ta.ciıf· ~ • _...,.. 92-• "" arıı azır n un uru ırntY. ... .H 
mat yaplılJMı 111•• 118ttl iM· r.&şltyatak mtietehHke kadar o1'n siyasamız ne muayyen vaziyetleıi ni bitirec:eji eanılmaktadır. Atlna, 10 <Kurun} ....... 8~ 
ilerinin arka taraltan (Ertre) bütün safhalannda çalışma tarz· istismar etınek n6 d~ ttrtıayYen e • FlNDIKÇILIClMIZ BOYOK Ytauniatanfıt arn ld~H Haıt ,.., 
içlerilit1 mrlılığ{ lıliltkJHtia &irld • Jnmtzı rasyôtielfeştfrttıek ve bu konomik şartlılr:ttt fiyata vticut v~.. iNKiŞAFLARA KAYU$ACAlc •ittir. 
kım heyecanlı hoberler ge/mljtl;. yoldan maliyet fiyatlamnızı asga- ren elematılarntı i!ltihkar etmek . Cerek Ekonomi Balıaaı C.l&I •----------../ 
Fa/Nt bunl•r l/dbefler tarafın. riye indinnek kalit~ harMtftde en tir. Kaliteyi yükselte~k, maliyeti Bayatın Mylnl, ı••k konır•tn jzmirde yoJıuzlu ' .-
Jan teyit Olan."lllımlftit. '""" • • büyük fekaltef •e muvaffakıyet düşürecek ve bu suretle istihsal ve toplawıını icap .Uiren ....,... lı•ir, ıo (Kura) - iz~ 
lartılı (9) taruJl Hil6., .AIİifiıWİ• unsuııu;lan tatmluju ._ teftdn et- ihraç ve binnetic~ kazan~ imkAn- ,ri brd ecl8 •• .._,-. ~11 •Ylk datt..ı• .. ınıt ••ta~;.,-_... 
muhtelif cephelerden maltanat ~ mek istiyoruz. Iannı artrracak olan en rasyonel rapör Ekonomi BalcanLlnna a • maıaıt il1ııaııret1 Dil' "°'11121 .~' '. . uu pleanldı. Gfıll tutulan 10....-..,. lınamculığı, bu ela iatihbar yolla • • "Bunu söylemek, bittibi ma.1Ja. çalı~ma tarzını bulmak başlıca ih- luaal ünmlerinaisin h~ .ı.kllDclaa Juk lakanlıl& ı.1ı•1ıtıcH. Tah1dJd& r 
nmn /talyGiJar latal~an h'1J • nmızı yok paJfasma Mrl~ 'dök - tirasrmızdır. lronamnuı, ıelt~ ~·· n. b • ,.1.,.,... ~ 
mit olmcuıncl.,. :ıeri geldiği bil - mek ve müsta'fudHn yaşamağa ve "Çiktllata sanayiimiz rntimessil- dar "uıatl11 •• nmt illetal aufettl• - ~ 
Jirilmiıtir. Onun i~n jereN Jtfll. mesaisine devam için muhtaç ol - lmirıin arnmtzda bulurtduğUnu imi bir kete daha ,....,_lftlr. Orman yetiştirnıe 
yadan C1e Ho.bf!Iİlltmtlan, gwek düğü ~f azaltlhjk demek de. meıttttfilıiyetle oğrendim. :K~ndl - Alınacak .U...lr tedlmlerle ~ 
öteki memle~etlerclen gelen her ğildir. Mt1M alakalarmd~n dolayı te - fmdrkç1btrmmn yakın 1w .. ı. • mükellefiyetl 
türlü haberim 6iribiri d• '-tt - "Üzerinde en kıska~ olduğu - ~l&t{f ~ef' ve fındıklı mamul!tı cekte btiyUk lnkifaflara kaftf& • ~-

1 
k ... _ .... 

11 
_. 

' • n"b.....-L 1 1....&~~ ...... hara ıyı ıaanara u1111~-..u11t IG§hrmak•us•n. ve eıadi bir ün muz ve i"Mycmalizf!Syon yoluvla 1 ur,. il\rataı spe~iyft.U~~ı httlfne calrna fitphe edl melb•IR99ir. balar bll• Yatclır. Onaa ı~n ,.rt"' 
trola tabi tutmaksızın olduğu gibi Od d h b 

1 
d de bir tarattaıa ~mz afaçlan-,df, 

-,ıofla tliye kabul etmelt ilıti - ena cıvarın a arp a a 1 ıUclliıal, r•rl•rlne yenlltrlnln 1 111 • 
7t11a mıwalJı Jcfiliir. Habe§le • ~ tı tirilmediğini gören at<lı ba5ındıı , • 
rin auıff• Mli lıilornetre 7ol .Jah sanJar: "Hükumet bizi ceviz dil\;ııf 

~ (Vııvanı birindde) Hat.......... r.eteleri, Almım'un ,i -ı si arumdaki b\iti11 1911• ve telı1z ır-e metbtır etmeH ... der!et. Hıttt~ ... 'lldttrlar ocuıtaa1'• muliahra11 .- ;.J .,..,, ll' IS ~··· 
m··-'arıbr. Şimdilik büraııla lftttüaı aıalinden ılıl'karak Auba ve Le . muharebeler keıilmit bulunuyer. tnaıt zamanında numune! b:ıtıÇ •• _ .. _. 'Jare etmeğe lttı;ı1r oerm;; °''*' - utı • d- Jtw par 
gayretler aevkulceyt nok:taluına tit'dekl lta.lyan k&takollarmı teh· Tigı·de birçoA ıebir ve klylerin a- den dikilmek üHre halka ~- tf' 

1411\ mıılalelil c•pheltitdelıi lkırp doiru emin llhlV&iala hatları le . elit etmeğ~ bqlamıtlardır. lınıp verildiği bôkmdaı•~ rivayet- llM1Uarı dikmemi~ olanltni l ı:\~~·\, • 
'lttirdellmmle ll"1Hl;ln l•iilül - minine inhisar ediyor. ltalyan kuvvetleri ba,kuaısn • ler kaydi ihtiyatla karfılanmaktar z35ı Ytrildiğinl miMl olartk ıOS 
'ıM hit pl&t oe illare aarefi bıllım- ' C ıL_. ... , ı...._ dır. Yalnız l:·illa•A ii: t.6J Yana rirler. ..~ ittlidığun 1H1 6ul...,u)'aıocıfıın ıtalyan timal ordaaunua tol C:-. elanı mtetal dö ıxmv ftUtl uuıün .,.- Halkı meyva ağacı diliın~' Uf~ 

nahı; General Santininin kuman • Aduvaya gelmesi bekleniyor. o da ltalyanlnrın Cibuti Jemhyo - lç"ın bu tUrlil mecburiyetlere ıll ·" ı. 
•interir. k i ..J I!. k 1 k .. 

duıncla olarak Adiarat'm eenubu f1ALYAN ORDUSU ILtRLl . lu iıti amet '!ae lu i orııetre a- ıörUlUrse orman ağacı yeıieti~ 1 r 
Bir'*'t lift ltJUtl tle 'fd*lt~ - ıarbiıi ittikmıetinde Odaıaya ka YOR dar daha il!rl•diklet1 v~ uçakla - çin bu ihti>·acın bir zaruret h*1111ı'1' 

ifttf .#illi lttily fi\lartlf tltatrtn pi._ d 1 B rın yardımı'yle olduk'"a mUhim lacagwına '"iiphe var mıdır? On°11r·ıd* 
I S al• •) ar 15 kilometre iler emiftir. u- A b O (A A ) R "' !1 ıte " nı (lntie) ile ( talyan ·om w rada çok .çetin bir harp bqlamq- diıa aba, 1 . . - eu- kuvvetlerle ikj ordu arasındaki a- orman yeti&tirmenin bir müke ıed ~ 

'tlrtdmJalri Habq tOFcrMarım ~a fer Ajansı bildiriyor: razide akınlu yaparak Htri kara· fekline konmaaı çok yerinde bir 
( Adi.ababa) ~. yahat bu ıeh • tır. Jta)y~nm cenup ordusu lmgün k il t . tt'kl ·..ı· bir olacaktır. f 

General Maraviwa orllUIU Att,.. , . o arı eaıı e ı erıuır. _. U 
rin ~atııaa lıiila; ~tlll e'e • __ ..J... hareaete teçerek Oıaclen çölün - ~imaldeki ltatyan orduaunun ha • Alh·~ ... - .Jı , 

.L H • " vanm !MK ve timali tai'tciaiftcWd d d t I b './ _..-...,...-:. . rek lnı liri ı1;r.ıiırgqi rn;ıettirrtte 1 . en fld'!.~le oğnı i er emeğe aş · reketleri o kadar seri dejitdir. Ve lil. -.-•-el "W-: __ 'sn= ... u-m=:"un ıııitr•d t 
l al . · tepe erı İ•gal etmi..tı'r. Raa Se . l S l rın arasın a ı~ ey ı • ve HabefiıtCll'I ile ngifiz Som ı•ı x ır• lamı!tır. Ordu ngiliz oma isi bo- ıunaauz hic bir tehlikeye düımelc ii · .. k d "L· m""nak da ,·ar--"" 

b• yum'un kuvvetı•ıi Marafet ve Su- .. yoz ·uman anı na ..., 1 ~ ve Frannz SomaliA araanila ır ... yunca, lakal hududa yana~madan tememektedir. Bu ordanun merhaleler B k ela n .. lümU kendisin • 
k k • altu vtMllalne liotnı çekilmitler ve iletlem~ktadlr. le ilerlemek niyetinde olduğu anla • h.u tut~an kt~ı ço·· k"' Habc!; ord11J • 'davar ~e me tit. 

1 
ı88e ırece ır. un u . )i itt' 

Dün ycıbancı 1'aynalılarJan re· bü!ün müclJ11a Auuvetlerini top • lir iki ,Undtnlteri lt."'lly=ın u~ak· '' •Y~· • • sunda mitralyözcUJer at, iY~ 111 o1"ot• 
l - malu ... --· ·.ı• L- p1.;- .. _ .... ," - ı--.c olmaları lazım oeliı. latf taarnaıu hatthyor ve Habec. Röyteran husuı ı:nuhablri, Ad~y· yözcUter ise hemen henıcn hıç r ' 
-· '"'" ... 

1111 
.... nwruc ..... :ı • T general Villa Santa nın yanında aır • . • °"u et , 

'tlalıi 1Mfrİ7'dunuıut iMılNti .nlCll _ ş:mcli,,- ltatlar ltlll1a il• Habe· leri boınJ,ardilnan ediyordu. hal - miştir General buıün ilk defa Entredekl İtalyan aıava. y~rd' 
'fılmqhr. ,l.t:ın tn'Oltndtı lllM latır~ vaziy.- fan uçakları hu .. 1-11 yeniden ıol olarak yanı~da erkAnı harbiyesi bu • nuptn 22SO metre yüksek bı~1111.,ur o.aJ.,. tauJlanmln ltalyan ti bulanJuğu halde AJiıabablıll• -.ahta ltalfan mamltri önün • lunduğu halde ~hre rt3men ıirıni~ dir. Şimal ordusunun hava 88r,_.,1 

'latltnıZlannuı lftrilalla/I ol'11JM • ki ll~111n eı,&i gene bu m...ı... •.ı.t aı,,.kllarl l»ombarclnnan et . ve dört bin kitidtn ibaret otan ~hir ri hep :;radan u:ı:.k~~~;r Jd: il'' 
fl·xı birkaç günclenberi bilcliril - ket~~ oturmakta clevam ec1'1orl•. mittir. Bu harellett.ft malctat l - halkının ı~ıimterini kabul ettikten gezen rtcr mu ırı 1uo 

&11 6 t.1• 6....1 •~~ · 1 t L.. h sonra dar solmldan dola~m111 ve son- hnlyan hava filoları her r~'d,. 
m...,L•e ı"Ji. Dün bu ceplietle ltal - F ak:lt dinkü habaler ff 11 ., ,..... - raa anıwet etııtln ini Ctft& ta ~ y b h ti .. . d kecif ha f ' 

.. 1e. W, ra Adua kiliae:ıine ıitmiştir. Burada C§ a arı uıerın e ,. k 111' f 
yanların s•hirli ''" ltuJltlln4ıkll1'. ~nin nrtık Hcıbet ,.,,,.,,. ltulcına utrUDalanna mani ol· general ite yanmdaki ıııubaytarı pi.! • rinde bulunduktan :onra .~:~ uJO'~ 
n idclüuı duyairmqtur. ltalyanla • latl.r.ı taketmesini ltal'*" .Iflıl• m&kttt. kopos elinde bakır bir haç ile karşı _ danında yere inme en 1' ,kt• 
nn :-.orluk lrarıuınJa ;,.,ehirli ga ne "blif Mmiıtir. Ba _,etJı iltl imparator henüa Addiı • A • lamıştır. Jtalyan generali Jtalyanın karargahın üıerinde dola.~~ rlt f • 

~ı~-J -·' -J J'pl--~.ıı. .-..ı.1 1.. ... t.. .. ~- 1 k l "-- k raporlarını kü"Ucük paraşut' iflc11aına münıcalll etmif Glınuıaf'l-i de11t,., drliftnacı r uımK1 rrHllHI' uau.aaft &ffl dl&f& Atat \'etme• lflerini şöy g hiit...,. etme tıdir: :ı k d rtaf· 
na ihtimal Hnl•Mlir. ,,.,,,_..,,,,, re.mi 6larcılı 6qan lıe • IDİftİt. Şlm4mlc muhteJtt cephe • Yollar yapmak, su ihtiyacını te · j mumi karargaha atma ta 

1 
JJfr Jfl1; 

H-.,ımn.,. 61,a• lıtand• .Uttflf clemeııttir. llf••ki harekltı hUktmet merlce. min etmek Ye ı3pt~dilen memlekcti j Adisababa, 10 (A.A.) - b ~., 
.\ J . ....._;J il j 'Ol • ı 1........._ ı· ·ı .tn••n •• J&nındakl Hat....ı.... ku .. nliltüna ka,·u~turmak.300 kadar Habeş 1 >·an u~ağtnın ~4k.sum ,·ak1";~,Jıt~ 

rl {Dıı~,, 11
• w.-Clrl&)'Ot 

11
• 

1 1 

cWaaa çok &UVYet 1 meysı •• J*i'• _, Aduatun şukrnda JtaJymı hat!attnın dağına diiıtU~fl haber ,-eri .,.111i ~ 
JWI" -'•6-lili ıle IJlllCd ayın on leımiflerdft>. Jtalyanlarm claha ile• manüalarmm ••yabancı ukert gerisine do~ru ~aldanmışl:ırdır. Uea~ın f(fade bııh1nanlşrd~·~i:ndl~~ 
llJnr: ,,,,. Mtmif olacolıta.. Ba ti flde1,llm~k için blltla HalNt m ... vlrleln J&rclnnl,.le idare • • Asmara, ıo (A.A.) - Rö:rt~r :ıjan . mUa. il\i~i :·ua1anm,ctır: f-·~r,11dtll slbt llkfıırimn oilWrinai lflrtll dl• ~Wınetl•rini kmnaları lbım- decektir. J sı bildiriyor: ne. p,i5'·tı 1tal~·an p!,rj\ l!t"1 ıec11t• 
JllClmlG .W. 41'M HalMflerin ile *""8t. Adt'lit • Ab&ba ile ıimal cephe- Son mlisademelerde ölen Habeşlile . Grahia böl&Mindt Ueriel!l'k 

• 



'~'··· 4,, llol.ftevtnde salonla be; yfiz -
l. fazla atlam Vtll'. Ba leı yüz a· 

Glbt, liiWnan, altlaati.n, laayatın 
~ l~elılen .ıtllaün iruan bele· 
~cleki ger~ek nuılamebelerin 
-.ıu-caıncrnlan, erlı&mlaaı plerUlir. 

Kıta .aylem•lı l&m.a: 
, t11rc1c:1a Tıp lıongra( var •.• 

ı, Allanai nıll. "~ iruanlalı tanJ· 
erine dayanan 6ir ıa.,:cdin, bir 
lttealefin lronuımulan i'1n Anıa
"• &i, rnerkez di>• aes::miftir. 
6ft bfu.;yanın ölüm1erJen ôliim 
'Oıa tılnıelı i~in .Wt ooalartla, 
f itiz fi1llartle "rpantl!jı ve an • 
l'1t1erin ulukllln allıa bir lio pa -
,,Qıı ribi clolCl§hfc Pnlerde AnM· 
&.._~;ı,,. Jiiıünenlmn lıarıuıntla 
~.-.ı, daha iyi lta)·af noal olobl· 
1. ~c llll§tlna~uı. D'!G§ ~ ~ • 
l~ lcıflık, ıılt/aaı, iyilfl. H dal· 
ttri)olunrl::: tenüHlmtd birt&ir • 
.,~ 111 anlatıyorlar, •leh~t iP,. Hl 

ltQfa bu ınafte aelerterdlr. •• • • ••• 
.j.trneı lr.önii sı1tlıcil ve lyllllıtnı 

"letliyor. Diyot M: 
~daılar, 'iyon, memleke · 
~ ekonomik tlriinlerinden 
\'et elit. B yBıcln memleket•· 
~ 'lraı.nıyar •e lnr .;ak fttan • 

Sayınl gunune bir hafta kaldı 
lstanblul viiyeti 

bir 
halkı sayıma davet etmek için 

beyanname neşretti 
1ae;r ıeçiniyor. Bununla hera - tstanbul vilayeti halka bir be ·ı 
anr._-ıa 11Jlltbl-:ucu ma.Jdeler tok- yanname netretmi§hr. Bu beyan
~iıinden muztar;p olmadı- namede AYQIUll ne demek oldu • 
11tt ıörerek az çok müteselli o- ğu anlatrldıktan sonra şunJann 
"'~ Bu lfet!n annalusal alan· gözönlindı tutulması bildirilmek-
~ lara ve inaaniara zarar tedir: 
l~i içla d\kkat edi1onu. t - 20 ilktetrin pazar ttlnü ka· 
~~'oeı; birçok k~nunlar ve ıtam111 emrine se•e se•e uyunuz. 
tft arla 1nı savqı devam etti • Evinizden veya bulundQianus 
a,~: Fakat l.u tedblrler 1'lfi =========== 
'-• 1• Aruuluaal ~ .. ~ •. ittiraki Noterler kanunu 
~ ile urlfblrucu maddeıler . tamamland1 
d'. deleaini tüihe lrarar ver · Tüse Bakanbtı tarafmdan Aa • 

I' karada hazırlanmakta olan noter 
fe1 ~ -.., .. .Sylerlı.,. clıtar· kanunu proj•i ile utôl kanunla • 
t~• ..,,_ föfllyof.. Aifam rında yapılacak değitikHlder ve 
tt L. ....... nba rotadll.ri ant..ı. • ceza kaaUIMUI& alt bazı maddele . 
lfi::!":.---· --L .!L11•-1-~-.. ~ ~-...., ~ .,.. ,,..,.. rta tefıiri tamMDlannlqto-. Noter 
._. Oıt,,. lltıra Werlmni hlıli • kamınuna alt huırlanaıı proje no
""-'• ...:..'.... drirtyanın .,, 1 teri ilin adll Lianetler meyanında 

&· huauei bir me.Iek haline konmuı 
~ BOfuekil memfclrette lıGr maku.diyle önemli birtakım ..... 
'"dı.ırı ~)'Ona '-fi nad lı.zrıı lan İhtİYa ebaelmteclir. Yeni proje. 
c_ -....... ani " la nin D&fbea vufı tnedınl kanun ile 
....._ 1 -- ı. - Bmır .,. a:ırlıJoram. bo-1ar kanununa uy1n•n olm••r • 
~ ...,ıqı Qfvelıil alyon )'Ü. ·'.Y •- -

111 •n earı ti · L .. !aran dır. Buıün ıeçen noter kanunu 
&l, ltcant •naa .. ...,., da na· 1329 tarihli ~ir kanundur ve eaki 

• 11,i ... ____ 1 ·~nıf pİyasaa artı. 
'7dıll, ilıi far!ltin ilıi :&ıJ mevauata ıöre tamim eClm.ittlr. 
ı~ tibl ıız.rlılattı. Bahk paza11 kadastroları 

~Clrııa ~ İIUGrilıfın, ,.m tla· Balıkpazannda sürmekte olan 
4~i sibl hıblfG)OY. kadastro itleri yakında bitmek Ü· 

~ ~· lıaniea, ot•en GfG. zeredir. Alıiçelehi Te Zındankapı 
Wf, ~ •cırtaran AilHra oa· kacluttolan da tamamlanmlfbr. 
' •ırı Sallliift ,.,,..,,,,, BU suretle lradaatrolan biten 1er -
~. 6ala101. lerin mUlk sah1p1erfm plb ve ae-

.... &tent netlerl clafıtıhnaktadır. 

yerden •olrala ~hıyarak kendi·[ 
nizi, ailenizi, çocu1dannızı ve o 
can ıiain1e beraber bulwaanları 
Türk ulu.unun aay,.ma katm•lda 
anininiz. Sa,.. liinl daireler, 
dllrkialar, her yer kapalı •• her 
türlG nakil ftdalan ltlemlyeeeli 
için ihtiyaçlarınızı bit aOtt enel 
tedarik ediniz. V • ıizin 1&)'1Dız 

kah merkezinde doktor ·ve ebe 
bmundurulacaktrr. O sün acele 
doktor •e eDe,e ihti1acı olanlar 
kapdarmm önünde dolqmakta o
lan zabıta memurlariyle en yakm 
karakola habft Yerdilt1eri takdir
de ~ıemen ihtiyaçları temin edile
cek Ye Uiı;lan 1apacak eczahane
ler de mçık bulmıduralacaktır. 

JUılmrı bitmit oL:a bile o ıün aa- ============= Yeni paralar 
Jımm l>iltün ıehirde bittiğini bil -
•irecek olan top ablmadan önce 
~ çılmıaymıs. Çıkanlar 26 
lira pat& cezuma ç&rpılacaklar • 
dır. Küçük çocukların tolcap çık· 
aıalanndan büyükleri meı'61 tu -
tulacaklardır. 

2- Evinize, bulunduiunuz ye· 
re top atılmcıya kadar memur ıel 
ıneaM hunu derhal en yakın poli
ıe haber •trinhı. Ve kendinizle a• 
Heniz nUluıunu hemen kaydedil • 
mek «zere bildiriniz. 

3 - Sabah saat aekisclen itilta • 
ren ıayım memurları ite baıbya
eakları ~İn bulunduğurıuz yerde 
daha o geceden hazır lnalunup •• 
muru bekleyiniz. 

4 - Styım ancak ~tatitılik için 
yapılıyor. Bunun nUfua kUtükle -
riy1e Yet&ir devlet müıkellefiyct . 
leriyJe hiçbir alAkaıı yoktur. 

5 - Sayım memurlarına ikram
da buhmmaymız. lş1erini uzatır • 
ımız • 

t - Sayım liİDÜ her nahiye ve 

Belediyeler konqresinde 
nefer görüşülecek? 

Beledi1e!er kutunu, uraylara 
.mühim itler vermektedir. Fakat 

birçok uraylar varidataızlık yü • 
zünden bu Öl\emli itleri baf&I'& • 
mamaktadırlar. Bu •1m aonuna 
dojru top1anacak olan uraylar 
kGft!resinde varidat meıeleleri 

r,örütüleceği ıibi üç sene evvel 
hazırlanan varidat liyibaaı da e • 
aaıh bir surette tet..L:ik edilecektir. 

Nahiye kon~re,~rinde 
r ötü,Gren'er 

Parti nahiye konıreleri önü • j 
mü:1deki salı ıünü bitmiş olacak. 
tır. Kongrelerde halkın mahalli di 

Darphanede yeni buı 
lan ufaklık paralar 29 birin 
rin Cumuriyet bayramında 
aaya çıkarılacaktır. ŞimdiJ 
du bir milyon liralık yirm 
bir milyon liralık kadar da 
ruıluk baıılmqtır. Bu 
bir tarafında Atatürkün b 
resmi diğer tarafında bir bu 
bqağı vardır. Taklit ed" 
ri için de liralarda olduiu • 
narları trrtıllıdır. 

ilbay yarın geliyo 
Birkaç sün enel Ankara 

den ilbay ye Şarbay Muhittı 
uındalm yann tehrimize dö 
ği anla,ılmaktadır. Bay M 
tin Üstündağ, Floryanın i 
ait o!an programın da Ank 
ilgili yerlerce ta.adiki itini k 
caktır. 

lekleri teıpit edil..;ektedir. Nahi -
yeterce bu dilekler kazalara, ora -
elan da vill1et idare heyet.ine 16n-
derilecektir. • :I '! !!!!dme•ımoll!· ru111"e'u~. l~m'!!!lü•fteu•. r•. -11!!!9-.ı 

Ada konıre1ln.de, Adahınn ıu , Ada~ııki tek fırmın ihtiya 
İfiyle Ada arda satılan ekmek lti. tılıyamadıcı anlaıılmıtllr 



-Tıp kongresine iştirak · eden 
· pref esörlerine şöle 

Allkan.10 (Kuıım) - Tıp ko.,U. 
.... tfarak edn Snyet proflliirJerl 
...,... ..taretlluede bir ~7 flleni 
N1liwlıJlh:. llleHe C. R. Partisi p. 
MI ı Tu11Miıl••11• P.W.,lf'fflerl )la:. 
ı..ı 1Dr1 .. ,.. Sallık. ..... ft 

7 elefon tabıt(eri ntınl 
U.nealc'? 

AMara, 10 <Kana) -lstaalMd te. 
ıeroa ..,-etell atm alma WeU. i
i...e IMUad• .. • ....... l)ıjı 
llal1e4eeek ebper)erl ..-baka • 
Jara ...,._ teblftat Japıldı. Telefon 
..,,.. .......... tabitlerfn talıTfl 
:U.Wl11eaolleMea•eabHlemaret .......... 
Bııruda Jt.m,.n .,,,,. 
~~IOr philtindı 

10 Ck.aP> - .G~ 
•JID 13 GD.le .._d•" kalkan 
ic ....,_. ~ aaJaj1•• 
,........... .,.. ha1dutlama 
f•jSl'lllJB a..Ulliıden Cemal 
Oll8 Rlttl, limf.11 Olta tunuı Ye 
P-'* olclaJd&n anlaııı... Ye 
licl .. ~· J;lay~uıJa
na çaı,mı•n "1•• hk bmı 
• ~llmidftir. 

Aniar.tdti drne-ı fjgalı 
JM.ra, 10 (KUl'UD) - ~da 

.. wk fiptlan 20 ~ ~. 

lahiarlar bakülan, a11'.İ&r, 4ok • 
torlar bulan•utlardır.. Şlla4en aon
ra S.V•t ---~'-*etleri 
ni ıleteren flbıı&er alaterll•.lf ye çok 
betenllmlftir. 

V erq11erın talı•ili 
lcola1llaıbrılaeak 

Allkan, 10 (Kana) - l'taaaa ı.. 
lluhiı' ftfllleria taWMllt-kolaY)Af • 
tınaak malradffe ,..ı Wr ..... 11.I 
)'lhuı hmrlamlfbr. Uımanlum ra. 
porlanndaa eonra li)'lhalar Ka•ata· 
p aevkedlleeektil'. 

Mal;,. ·ıeıltiıat ltaniınıı 
AHara. 21 c,cn> -1*llf~-.. 

~t kaauuu Hı••1ca sert aba 
.......... ,... .... tı.a.,4o1n ... 
jlldlr. Yalml ... aolltalanala J'• • 

..... laeel•lilııil fçlıi .,... timi•· 

~· •lfht. 



Yapışık Kardeşler 
ı_ ENG ve ÇANG = SAG ve SfJL 
li Bölem: 57 ~-g Yazan : Rudolf Van Wehrt ~~t~!ilrJm 

Allah Acısın ! 
"Biri ölünce, diğeri yaşamaz. 
Operasyon yapılsa bile ... ,, 

1870 aenesinin Mart ayında Berlinde Mabelin me~İıur meyha
~e.İnde toplanarak yapı1ık kardq lere dair ilmi konuımalar yapan a-
1•'11lerclen dördünün reamini yukar, ıda görüyoraunuz. DevrL.ı §Öhretlı 
Qflctrtalarınclan olan bu dört kiıiclen. ıoldan itibaren birinc!si patolojik 
Ql!crtomi üataclı Pmleaıor Rudoll F irıov, ikincisi operatör fon Lan -
ten6eh, ü~üncüıü liziyolog Emil Dü Buva - Raymon, dördüncüsü a· 
'tQfom Albert fon Kölliker. 

Bu aırada Dü Buvanın aklına nilı ve güzel bir hikayeciği anla-
"1\ihim bir nokta geldi: tayım. Uzaklaıan asırlarda da 

- Farzedelim, ki, güniin birin· böyle brikaç yapı§ık kardeşe rast
de ikizlerden biri bir kazaya uğ · ; gelindiği, rivayet cümlesinden! A
~dr ya.da hastalanarak öldü. 1im bir müellif, bu vesile ile, zih • 

>:a.ın ğerinin vaziyeti ne ola 
C.k? nini kurcalıyan bir suali açığa 

Firtov, kestirip attı: vurmaktan kendini alamamış. 
8ö - Şüphesiz öteki de ölecektir. Böyle yapı§ık ikizlerden biri bü · 

Yle çift teşekküllerde biri ölün. yük bir günah itlese ve cehennem-1;.. öteki yafıyamaz. Hatta yapıı·k de yanmağa mahkum ol!a ... ihti • 
b·ı 'Ye.n tek yumurtalı ikizlerin mal hiç günah İ§lememif, terle -
} ~ ekseriya ayni çağda öldükle· h :ı 
h.nı hepimiz biliriz. Misal olarak miz olan diğeri, ce ennemae ya~-
lt Yaka zikredebilirim. Tek yu • I mak cezasını birlikt.e çekecek mı? 

:'Urt-lı iki ikizden biri Amerika- ; Bu dütünceyle belkı de cehennem 
k~i diğeri ~vnıp.ad.a.Y.&fIY?.rdu • . !· .,aÜ.oı'çeRen alim müellifin, acıga 
1 ~ ~ynı ay ıç.erısınqe..Wllerku· vurduğu bu ağır suaie ne yolda 
~ı a.ri.zı !österdi v_~ bir ~ui~~et bir cevap bulduğuna dair bir ka • 
.ı ~a, apgı yukarı uç ay ıçerısın· ıt .. .. ·11· •medi Lakin öyle 
~e ık· · d d ··ıd·· B y gozume ı :r • , l Ilı e verem en o u. unun k. d.. .. .. .. .. 
b~ ?era.ber, yapıfık karde,Ierden umuyorum, .. ı uf unuşunun so · 
d!l'J, zati arzusile, diyelim ki ken· nunda, bugun de meslekdaşımız 
~efıine kartı harekete geçip de Langenbek için güç olan !eyin, ya
rı . \'erdi. Yahut herhangi bir suç pıjık kardeşleri bir:birlerinden a· 
~ıc~ıinde ceset haline geldi. Bu yırma itinin, bu nazik ve başarıla
)~ dırde, Langenbek, ya§ıyanı Ö· 
!İ lld~n ayırmak tecrübesine giri· · mamaaı elem verici it1n, Alla.ha 
l' r lllı? Bu cihet, beni entereıe edi- kolay geleceğini idrak etmiştir. 

Or! Deme·k isterim, ki tasavvur ettiği-
t~b==' İIÖyle bir vaziyet karıısında, miz gibi bir halin vukuunda, yapı· 
ti 

11 
operasyonu denemek zarure- ,ık karde!lerin işi Allaha kalmış, 

~"ardır. Fakat, yafıyamn bu o. demektir. Yatın yanında kuru da 
ı> ra.Yondan talihli çıkacağını 
~~ zannetmem. Bu takdirde net· yanacak mı, yoksa? ... Biz insan · 
~:: elime alır ve ameliyatı orta lar bunu kestiremiyoruz. Artık o
liit tın biraz uzağından nejter yü- nun orasını AIJah bilir. Sözün doğ 
r~tftek yapmağı denerim. Bu su - rusu, i§te bu? 
1ll ! Y&fıyan kardetin karnını aç· Meyhanede yapılan ilmi toplan· ~ilga, hacet kalmamasını gl.i.zetir · 
":· Ancakı e~er Firıovun ihti • tıda hazır bulunan alimler, bir 
>iı} ;"erdiği gibi, karaciğerler bi· I müddet suıup düıünceye daldı · 
'lakrıne yapışıksa ve dolayısile bu lar. Sonra, Kölliker, meyhaneci 
\, .. ~1.d1.n iki karın araaında bir Habele seslendi. Onunla, bugün 
"'~~lk mevcutsa, operasyon, la· ne yiyip ne içse iyi etmiş olacağını 

lh ~ e iimitaizdir. 
illa. ... t1yar professör Erenberg, par kotarmak il zere, uzun uzadıya ko-

gın1 kaldırdı: nutmağa ba,ladı ... 

ttr:t' Size bir fey daha sormak İs· l!"""'..,..-.-----------ıııı 
~1 ·~· hleılekCTaıım ! Y apı$ık kar 

1 "i.i :rın esvapları nasıl? ikisinin '- t erek bir elbisesi mi var, yok- , 
~ii? er birinin ayrı ayrı koıtümü 

• l 

F'ir-. b 1 

Yapışık .kardeşler 
nasıl öldüler? 

~L -TvV.. u ıuali de cevapsız bı-
"llla.dı: Yarın bu yeni ve 
~~ lia.yır, hayır! Müıterek tek 
\~ilın1e~il, ikisinin de ayrı ayrı 1 son saf ha 
ti~d erı. var. Bu kostümler o bi- --.-.~--.-------· t,'tta e 1k•ılmit ve dikilmittir ki, 
l11ı 1ı~'!.ı oıthümü, aralarındaki ha- C. H. P. Beyazıt kamunu 
-~,n en emen ortuına doğru 1:. • 

~ı.:· Enıinki de öyle, bağın or· KODgresı 
~~. ik· doiru gider. Ve bu orta yer C. H. P. Beyazıt komunu başkan . 
~bir· 1 taraTın koetüm fazlalığı bi· lığından: 

,,r1:{ bitittirilip düğümlenir! Kamunumuzun 9:J:->-936 yılı kon • 
~ easör Firıov, meslekdatla· gresi bu ayın 14 üncü pazartesi günü 
~le "~~dia1 .. i uzun boylu izahatı, aksamı saat ~o de Şehzadcbaşında Le-.,.1 adı: • 
t' Buıüakü tafet apartrmanrnda parti kurağrnda 
~tct_ · lllev~umuz, h. • . )'llpılacaktır. 
''lıı· ~ tGlcendı, eanıyorum. Ocaklarımızda yazılı iiyelerin hil. 
~~bi 1 

l.patrrken, size e.ki ilim e- dirilen gün , ... saatte kongreye gel . 
)'-tı ~inde bulduğum ma- . melerini dileriz. 
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Saat 20~e &<adar ge en haberler 

işten el çektirme! 
ltalyada Sü Bakanlığı memurlarından bir 
vazifelere geçirilecek; bir generale de işten el 

kısmı başka 
çektiriliyor 

ltalyanlar Akslı.mu alamamışlar 
Paris, lO ( :\.:A.) - ~iatin ga • · 

zetesi, Rornad:ı.1 aldığ• ş~ haberi 
bildirmektedi-: 

"Israrla dolaşan ·aymtılar11 
göre, sü bakAn118ının bazı )Ük -
ı;ek işyarları 1Jatka vazifelere ata· ı 1 

nacaklardır. ~unların arasmdi\ 
bilhassa bir müste~arr n adı geç • 
mektedir. Buno&.n başta, bir pi -
yade generaline <le ku,11andanlık
tan el çektirilcce:<tir. 

Resmi çe:vcn'er, bu hususta 
hiçbir ~ey söy;cınemek~·.:ı-lirler. 
AKS UM lT AL YANLAR TARA· 

FINDAN İŞGAL EDIL.MEMlŞ 
Roma, 10 (AA.) - Yarı ıes -

mi çevenler, Aksumun ifgalini 
teyit etmemekte, faka• lu !ehrin 
alınmasının pek yakın rılJuğu fik· 
rini ileri sürmek~edirleı· Habe§ • 
lerin Aduayı üld;klarm• iddia e • 
den haberi yalanlama?. tadırlar. 

Ayni çevenicrin habeı· verdik
lerine göre, Kunt Vinc;, e Addis -
Ababa~an ay.·ılmak emrini ver • 
m~kle Habeş hu\>.umeti cHploma
tik ilgileri ilk "larak kesmıttir. 
Kont Vinci, bu sabah payıt!lhttan 

ketlere giri1ec·.;~ler ve ~ıricik de· 
miryolunu i d~u t::eri :ıı 'tına ala • 
caklardır. Da~'a §imdiJ~ 1. ltal}an 
ileri askerleri Og<lden ~olünd~ el
li kilometre kad:\r ilet,cmi§ hulu- . 
nuyorlar. 

Her ne katla1 resmi hab:ı let 
yoksa da Hab~ş hükUı rttinin Ja• 
ponyadan a1d•t7;ı külliy~tii miktar· 
da silahları ş!:na! ve .:~~rnp ordu
larına süratle ı;ör.derd\2-i bihni • 
yor. Şimalde llıılyanla;. ya!an -
da yapacakla-, iler?eme harftk~ti 
için tayyareleri sayes;r.dc ön~mli 
k"'}ifler yapmdKtadırla ... 

İtalyaıılartıt Ogade:!~ ... tay ,;a -
relerinden kimyevi ma ~tleler at ... 
hkları, Habettaer tarai::-d_an ve -
niden iddia o.'1nmaktaciiT. 

ADDlS • ABi\BAD~ 5fVILLF.R 
BOMBARIMAN EDll 'MJYECEK 

ltalyanlar 
ilk defa Aduaya 
na~ıl girdiler? 

"'tduamn ilk işgalinde, ltalyan tu • 
kerlcrinin fClıre na11l girdiğine dair, 
ı,;; Jur ga:zeteıi aşağıdaki i:ahati ue. 
riyor: 

..ilk merhale Adigrat şehri idi. Bu
ra ı sol cenahı idare eden general 
Santini tarafındlln alınmıştı. Sağ ce
naha general Mara,·inya kumanda e • 
diyordu. Aduanın yakrnma gt?ldiği za. 
man ibüyük bir mukanmete tesadüf 
etti. Ordu bu ekilde gidiyordu: Pi • 
yade. hücum arabaları, yine piyade. 
,.e hücum arabaları, istihkam asker • 
leri, su ~e,·kiyatr ''e yol amelesi. Bun
lar bÜ)'Ük bir faali)~tle ket;iyollar1nı, 

muntazam yol haline getirmeye çalı
Vaşington, iO (A.A.J - hal • şıyordu . Yukarıdan tayyarder bu gi. 

ya hükumeti Afrikadct:.C: ha~yan den orduya refakat ediyor. Habeş "BS. 

kuvvetleri kumandant.u;na Ad _ kerleri üzerine bombalar yağdırıyor. 

diı. Ababada stv11 kar"-ğ:arı h·Jm• du. 
ltalyan erkanıhaı·biyesinin bildir -

bardıman edtlınt.mesi ı.;.n icıp e- diğine göre Habeşlilerle İtalyanların 
den emirlerin verildiğin! dıt la • ilk çarpı~ması Gasciorşi dağları üze • 
kanlığma bitdiı miıtir. rinde olmıı~tur. Jtalyanlar orada yedi 

ayrılacaktır. L d 10 ' AA ) _ H L • bin llabeş askerine rastlamı~lar, , ... 
b ı 'l'kl . k on ra ' . . ,. ~e Ya ancı e çı' erm. vu uun · ı. • '·w• 1 hemen top~u ateşi açmt}lardır. Heri. 

d k k ki Add Ah b · ııstan el5ıhgı, 5:\Zetelcı .e neFet • ki taraftan da bü.\'ük z.·n.·iat olmu;;tur. an or tu arı ııı a a • . . • H b · y 

h l · L ' d tiği bir bildırı•"-Je, a eş ımp'\ra • Ancak haJvan ısilfıhlannın daha üs -nın mu teme "omt,ar nnanı \ . " 
•1 • torunun ordula~·mda u ·.tmet et • tün olma ı Habc:lil ,,rin çekilmeı;ir.e hMkl,u.d.f elçı ıkl~m .Allutazarrır . •rı ı ,. .. L ff k . V •• ···'ıı··t · 

1 · · ,.., . b'. .. mel< ıstıyen · ıı~o g >ııu u.erın sebep olmuştur. Acligrat önünde hu -
olma! ai't ·~IO gefeKen UtUD r· ,,.. '" "il r r ıı ~ 1!t: J. • • b• }) 1 k · ı c 
d~ • · • 1 · ld - İı b iilida1arınöan ü<.ı ayı h~!eıuu:r et- lunan yırmı ın a >e~ as ·erme .. ar -

te lbir erın a ınmıt o ugu • er B · ' ı:;ı İtalyan t1tyyareleri şiddetli hir bom ·ı k d' El 'f'kl b b mektedir. u nıu . acaa! ~T, ?•ra. _ 
verı me te ır. cı ı e;-ı om ar- A • • ~ d budıman yapnu~lar Ye önemli za~·i -
d d k " k · • b'lh mühimmat ve sılcth yoK.,1gun an 
ıman an oruma ıç~ a ı assa ,. . . at vermişlerdir. 

. l k ll l kt dolayı, kabul ea· .emen: ~tır. n· • . . . d k t d J l§aret er u anı nca ır . ·r. . ..oırıncı gun e mu ·m·eme a 1a az • 
ITAL YAN ELÇlSINlN TEL 'HZI PORTSAı flE it\ , ~ LtZ dl. h·il ahali beyaz baynklar sallı. 

MI VAR? KRUV .A.ZÖRL1:.RI yarak İtalyan ordularını kar~ılamı~ -
Lor:dra, 10 (A.A.) _ Süueks ]ardır. Fakat müdafaa me\'kilerinin 

Addis - Abaha, 10 (A.A.) - arkasında hulunan Hahe~ askerlerini 
Reuter Ajansı ayları b;}~iriyor: Kruvazörü Suven ir?onahr.dan ancak seri harp arabaları ile ur.ak • 

Yanında Smniyet C.irektörü P.orbaide gelnu,tir. laştırmak kabil olabilmi ~tir. 
Mcskopoulos oulunan dıı :şıeri lSPANYOL KRUV .\7.öRU ltalyantar sabah :saat on buçukta 
bakanlığı protokol diıektörü, l • ELCl::.ZfREDE Aduaya girmişlerse de Bu tam bir iş. 
talyan elçisi Bay Vinc:~ f. bir no· Cebelittarık, 10 ( .\ A.) _ gal sayrlamazdı. İkinci İtalyan kolo1·. 
ta vermittir. Elçi. bu n.,tayı ilim - Mondez Namoz adındl'~ki lspan- dusu, istihkam askerleri !alışırken, 

gecPyi dışarda geçiriyordu. İşte hu 
ca, bir telsiz istasyonu ~.ullandığı yon kruvazö ·ü d;,in akpm Elcezi- sırada :ehre girmiş olanların Ha~ 
hakkındaki ittjhamı pı ~testo et • reye hareket ~lm~§tir. lilerin ~ok önemli bir mukabil hücu-

mi§tir. HABEŞ KIZILHAÇINA muna ağramışlardrr. Bu ~heple an. 
Sanıldığına göre, · ~ay Vinci, y Al\.DIM cak erte~i günü Aduaya işgal edilmif 

Magalo konsolosluğu erkim ge - (A A , A naıarile bakılmı§tı." 
ı . . k d l ) Ad . '..ı ~. Vatongton. •O • ~ - • _ ..... wı-ıı•·---·--·-
ıncıye a ar i'\ e a e 0 

Y' aaam gı· merikan Kızılha; cem;ydi, ülke· to, hükumete, l>u ~erı;n zamaa • 
bi Addis • Abcibada kalmağa ça • deki 3.709 §Ubes:ne, H: r.eJ Kızıl· ]arda barıt uğ..ırunr!ak: arsıulueal 
lışacaktır. haçına yapılac.ık yardt"'lll'l i§tİrak if birliğine yard.m etm"!k ve ayni 

ITALYAN UÇA1C.ARI etmelerini bi1 elırmi§tİr. zamanda memteketin e.~ulı men· 
Addis - Ababa, 10 (A.A.) - tSKENDERlYE LlMANJ ZIRH. faatlerini koru.naif için '>azı mad-

Resmen bildirild1ğine ~öre şimal LIDAN .~EÇ1LM' lOR delerin ihracı ı menemuk sali • 
ve cenup cephelerinde yenı bir Kahire, 10 (A.A.) _ isken _ hiyetini verm'ııir. Bu kararname 
şey yoktur. Hnbe! hükumeti üç deriyede harp gemiler:nm çoklu- dün aktamki resmi gazete ile ilin 
cephede olan ordula ·mdan bir olunduğuna g:>rc bu saoahlan iti-

ğundan ötürü. lngiliz Amiralhğt. 
havadis alma~n1~tır. Buu~an ~el - kılavuz almak mccburıy~ti usulü. haren meriyet mevki5ne ıirmit 
graf hatlarının bczulduğu, hüku - nü ihdas etm ~,tir. Ma11.:r.afih !i • bulunmaktadıl". 
met.ın resm·ı haberleri c:ünde elli lTALvA ALE YHlNE •'OMA YIŞ ı.. mana girit ÖZ&Üt lüğü devam et - "J 1" 

kilometre sürıtle giden tatarlar mektedir. y APAN ING1LIZ lŞÇlLER 
vaııtasiyle aldığı .ın : atılıyor. o (AA ) K '..J•f 

Roma, 10 ( A.A.) -- Ambar• Londra, 1 · · - arat Her ne kadar oirçok yerlerde u • d ' t l 
goyu sağlamaı• ve ltal;ran gemi - §ehri Dok İtÇneri ün ~>e.tam a • fak tefek çarpışmalar olmutsa da 

1 
•• • 

lerı ile aeyah:t.Lın göst~n <.ı~ği tehli- ya aleyhinde ,ıa goster yapmı~ " İtalyanların !l\i;nalde işf{al ettikle· R ,.. d · · 1-1-· 
~ kelerden ötür i hiikum~t; mesuli • lar ve ina '-'orrea a 11mın .. exl 

ri yerlerin Haoe=:liler ~aJ afından yelten kurtarmdk için. Amerika • İtalyan vapuıııoa üzeriude "Ha .. 
geriye alınmadığı hükumd. me - d k ·· ı 

nın aldıgvı tedbider Roml'lda fena befiılana o unrnayın·~:• cum • • hafilinde zan11edilmektedir. l<uş 1 d 
karıılanmıttır. si yazılı afitlt:r ~apıft' .. !'1Uf a"' ır~ uçuşuyla Add:s • Ababadan ellı l 1 1 

kilometre uzakta bulu~an ve ö · "Stampa,, ~a.1.etesi, ht• huıuı - HABEŞlST ANDA NG L Z 
ta •unları yazıyor: SERVlSl nemli köprüsü i.:zerinden Cıbuti ~ 

·· "Öyle san~yoruz ki Amerıka: demiryolu geç.::n Avaş ırmağı u 
zerinde ftalyan layya ·<"leri ke,if· ı gerçek durum 1le telifı k:\bil o·mı• 
lerde bulunm·ı1brdır. yan hareketlerde bul.•nmaktan 

B 1 d . ld - pekala kaçma•>:lirdi.,, u uçu§ a • an anıllŞ' ıgına 

göre yakında Jtalyan·~r Habeş FELEMENK rı:. BAZt MADDE· 
top.raklarım r'rt\nsız ve fngiliz j LERl iHRAÇ FTM '. YFCF.'t( ' 

Londra, 10 (A.A.) - Halka 
hitap eden Kctnlerbury An9öveki 
ile Bay Salisb~ry, Ma~·~i Lothian 
ve Lord Luga~a, Habe~ıstanda hil' 
İngiliz hasta~akıcı ıervisınin ih • 
dasr için para yar~ımlaı·.ı. istemit· 
!erdir. · Somaliıinden <-:prmak ıç~n hare • La Haye, h) (A.A.), -~Sena· 

~----------~--------__:.·----------------~--~----~--~ 
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BALIKÇI 
- Binbirgeu maallanndan -

E8ki zamanlarda bir balıkçı var -
eh. Bu, çoluiu. çocaili çok, fakat ge
~fmf kıt bir adamdı. Günde dört ke
re atmı denize at.ardı. Bu aia ne dü. 
terse onunla geçinirdi. Bf r rttn bu ba. 
Jıkçı ille vakti deniz kenanna indi. 
Atmı attı. Biraz durduktan sonra a
ğı geri çekmek lstedL Alı ~aramadı. 
Ucunu bir kazığa bağladı. Soyundu. 
Kendisi denize atıldı. .Ağı çok ağır 

buldu. Bundan tutulan balıinı çok 
bQyUk oldafuna hllkmetti. Sevindi. 
Nihayet büyilk zorlukla ağı çekebil • 
dL Fakat sonunda bir eşek ölüsü çık
tı. Banlan dolayı kederlendL 

Bundan 10nra yine ajını denize at. 
tı. Bir müddet bekledi • . Tekrar geri 
çekti. Yine ağı alır buldu. Yine so • 
yanda. Saya airdi. Büyük bir zah -
metle ağanı çekti. Bu defa ela atının 
taş ve kum ile dolu olduğunu sördü. 

Balıkçı ağını üçüncü defa ath. Bun
da da çanak, çömlek kırıkları buldu. 
&lıkçı bu neticeden f e\'lmlade me -
yus olarak başını göğe doğru kaldır. 
dı. Allaha göy lece yahıırdı: 

- Ey benim Tanrım, bugün üç ke. 
re ağım denize attım. :Oçilnde de i§e 
yaramaz §eyler çıkardım. Şimdi dör
cUlncil defa atışımda da böyle olursa 
benim ve çocuklanmın hali ne olar? 
Ey benim Tantım, bana ve çocukları
ma merhamet et. Hiç olmazsa dör • 
düncü def ada emeklerimi bo§a çıkar. 
mal,, 

Bundan 10nra tekrar dördtincti de. 
fa olarak ağmı denize attı ve geri 
~ttlğl zaman ise içinde aizı kurşun
Ja mübürlenmi§ Ye tlzertne Hazreti 
Sllleyma.nm mtihrU vurulmuş san ba
kırdan bir testi buldu. Son derece &e· 

viddi. iptida bu bakır testinin paar. 
da bir kaç llraya aatılablleeetinl dtl • 
fÜhdü. Fakat yerinden tutup kaldır· 
mak istediği zaman bunan çok atar 
bir ftY olduğunu «irdtl. içinde 1ny • 
m atJI c~ya dolu olmasr lhtf mali ftr• 
dı. Bu takdirde büy'lik bir değeri ol • 
mak Lbım gelirdi. 

Bunun tizerine testinin afzmdakl 
kurşunu kaldırdı. içinde olan teYleri 
çıkarmak için başaşafıya dfktf. O va. 
kit testinin içinden bir duman çık • 
tı. Havaya aktl. Balıkçı hayretle bu -
nun ne olduğuna dUşUnttrken havaya 
akan duman içinden bfr ifrit rBtUn • 
dtl. Bu öyle bfr ifritti ki bsp t6kte, 
ayaklan yerde f dl. BaŞI kubbeye, a. 
yaldarı dlrefe, afzı mafaraya, dişleri 
kayalara, gözleri at* benziyordu. 

Sonra bu ifrit fakir balıkçınm ya . 
nnm ıeldi. Hayretinden kendini kay. 
bed-" bir hale ıelmff olan balıkçı -
JS: 

- WAJteDiallah Stlleyman nebi • 
uuah .. ı1 bUyttk peygamber beni af. 

f et. Bir da.ha iByan etmtyecettm.,. 
Dedi. 
Bu sözleri dinliyen balıkçının hay. 

reti bir kat daha arttı: 
- Ey ifrit, seniJl aklın nerede? 

Hazreti SUleyman bu dünyadan gö • 
çeli bin sekiz yüz 11tneden ziyade ol • 
muştur. Simdi hazreti S8le1mandan 
bahsetmenin manası nedir?,. 

Diye cevap verdi. 
ifrit bu cevabı alınca birdenbire 

tavrını değiştirdi. Bu defa balıkçcya 
karşı tehditklr bir hal aldı: 

- Oyle &le haber vereyim ki ben se
ni öldilreceflm. Şimdi sen iSltlmlerden 
dilediğin ölümü beğen.,, 

Balıkçı bu söz tiıerine Ş&flrdı. Ne. 
ye ufradığım bilmedi. lf rlte: 

- Ben seni bu testi içinde mahpus 
iken salıverdim. Sen ise beni idam ile 
tehdit ediyorsun. Bu nasıl şeydir?,, 

Dedi. 
O ,.akit ifrit balık~ıya neden bu tür 

lü muamele ettiğini anlatmak için 
kendi sergüzeştini nakle başladı. De • 
di ki: 

- Ben Süleyman aleyhüsselAm za • 
manında Bini Sabır adındaki cin ile 
beraber isyan etmf~tim. Hazreti Stl • 
Jeyman vetirl Asaf nsıtuile beni hak
yo la davet etti. Kabul etmeyince be • 
ni tut~ bu testi içeriaine ko:rmuıtu. 
Burada yüzlerce &ene mahpu kaldım. 
Kendi kendime "beni kim kurtarırsa 
ona zengin edeyim. BiltUn hayatını 

rahat geçirecek kadar o adama mal 
vereyim.,, demiıtm. Bunun ttzerlne 
bir kaç yüz sene daha ıeçtl. Kutta • 
lamadım. O vakit: "Beni kim kurta. -
rına yeryüzündeki bütün haznele • 
ri ona vereyim.,, dedim. Yine kurtu -
lamadım. Ytizlerce sene bUylece geç. 
ti. Çaresiz kalınca ııtırabımdan bu de. 
fa: "Beni kim kurtanna onun dile • 
difi ölüm ile kendisini Öldüreyim . ., 
dedim. Bu ahdimden sonradır ki sen 
ıeldln. Beni bu teati içinden çıkar -
arn. sımaı ahCtfml rerine ı-eflrmek is
terim. Hemen &en hangi tfir1ü ölilmle 
bu dünyadan gitmek istenen bana o. 
n• aöyle.,, 

Balıkçı yalvardı: 

- Behey caıınn, ben sana iyilik et. 
tim. Hapisten kurtardım. Sen de beni 
bu bel!dan kurtar. Siına yalvannm.,, 

Dedi. Fakat fayda vermedL İfrit: 
- Benim nezrim nr. Mutlaka &4Sıti

mü yerine getirmeıi);m. Senin için 
bana teslim olmakta:n başka çare yok
tur.,, 

Diye uırar etti. 
Balıkçı yalnrrşlarını tekratladı: 

- lyilife karşı fenalık etmek kö • 
till~ria Ye mayası bozuk olanlann ki. 
rıdtr. Sana rica ederim. Bana fena • 
lık etme._ 

·( A rkn.u ı:nr) 

AradıiJm Ka11ıa·1 ı 
• , Aşk, Macera 'lle Hayat Romanı J 

Yazmı : K•dtrcan Kafh 

:&albialn yaJ'llinı orada. blrakmıı rl-ı 
WtdL Saaki: 
~ Ah, onu da alaydık 1- Oau bl • 

rakmuaydık ! ... 
Dftordu. 

••• 
ZO.,denin zaın&nları bchnhlr ta · 

rafta .. g~yorclu. 
Gıda sıkılcbtmı anlıyoraum. Fa • 

bi mttnda beyaz yeldirml8it bafı•da 
lrttl, yildnde ince pe~eslyle her an 
yanımda bulunamazdı. Kachnlann he
Jilh lıaremdft fı:utttılamadıklan bir 
n•andal& 

Oaa ltln r~~ .w mutıe ıo. 
............ Çlnki 70lcuJana ara.. 
SDMlas 

- Vapurun Premııi... 
Diye anılıyordu. 
88.ey§I ~. Akdeai%deld uzun ve 

1alf kata ;ltiidyea y0Je1ll11tmauıa ...-ddt. BladMtaadn ıııen 1ı&r ta -
llJls ._. ..... ile ilGd old~ Bai za. 
terde n. J'&1l yana ve konuprkea 
slrmOttO. Genç kız cittlkten aonra 
1-UDDS solnalM ' 

- Kardeşiniz dejil, berbaldı eşiniz. 
dir?-. 

Bu siz bana tuhaf teldi. Çünkü hiç 
birle clilştinmeıniştim. Karşrmdakl a
damra 1'b0İe bibkaJchni. 
Doetuın dtlMltmek Wter gibi ilİ.Ye 

etti: 
- Belki henüz nişanhsımz?-
- Bilemediniz? ... Ne qim, ne karde-

şiın, ne de nişanlnhdır. 
- O halde? .. 
_:Kimsesiz bir ta- Babuı Mfell • 

nede anneti de Yeabo'da ildi.. latan. 
bula. teyzesinin yaaıaa a4ffilröyor119. 

- Yazık! ... Bir melez öyleyae_ 
- Evet-
- Soyların kenetlenm~l ne ınıet 

bit eilltr :raratmtt!- Ne fflıel ! ... Bir 
ressam olsaydım lıılyle bir Mô.ı.1 i~n 
ömriimiln yarı11111 verirdim. 

- Siz lagllizler esmerleri seversi
niz, fakat biz-

- Esmerlik beyazlık me.elesi deftl 
dostum- HerfeYclen 8nee ~ı;llerln, 
kab&ı'ıklarıa uypa111fu1111 tirtll•
Gazlercleld, yanak .. dadaJı:Urdakl, 
bakıflardakl, ıöiila ıeçlrlflndeki ml • 

mı~~K~MiZ DfJı~~ 
Anı~lar şehri Edirnede T ekirdağdaki 

panayır 

Trakyanın ihraç iskele
sinde alış veriş hayatı 

Kazım Diriğin öncülüğÜ ile ''eski 
eserleri sevel}ler cemiyeti,~ kuruldu 

Tekirdai, ( Ö:ıel) - Trakya .. 
mızya yer yernurulan panayırlar 
yüaünden bu vıl abt ver~t· alanıll9' 

da oldukça bir anhhk görülmüt
tür. 

Çorludan tonra Tekirdağında 
kurulan panayırın eınaf ve köylü
ye büyük yardrmf an dokunmu, • 
tur. Oç gün ıüren bu panayır he! 
gün Tekirdaiına hinle?ce köylü -
yü ıürükliyerak ufak ve iri hay • 
van pazannr rnahtere çe'finnıttir. 

Arabadan geçilmez bir halP. 
gelen Tekirdağ ıokaklıtnnda bir 
yük bir insan kalabalığı ve dük . 
klnlarda müşteri çoklufu ıöze 
çarpıyoru. 

Trakyanın ıhraç irı<eleai olan 
Tekirdai gibi bir kentte haf t.&hk 
bir panayırın kurulma" ihtiyacı 

hu kere de anlaıılmııttr. Çünkü. 
Köylümüz bu önemli ~t• biıyük 
hir ıevinçle sarılmıı ve 11.rabasını 
doldurarak Pllnayır ovaıına ya -
yrlmı,tır. Halbuki, bu kır alııve • 
ritine köylü kildar eın.liunızın da 
ilıili ıörünmeıi lazımdır. 

Trakyanm in~iai ol&n Tekir -
dal her alanda yiikHlmeie yüz 
tutınuı bulunurke;n çok tabii ola-

rak ekonomi •lanında da her gün 
bir Yarlık ve dirilik ıöttenn•kte • 
dir. Bu yılki panayır da bunun 
canb bir ıöateriti olmyttur. 

Halim Oztlemlr 

Hopadaki fırtına 
Hopa, (Özel aytanmı;cdan) -

Şiddetli iiizı&r akıama kadar 
ıürmü, ve de11ız yirmi, bazı yer -

lerde otuz bet mt-lre Ht-rlemittir. 
Binalan döverek iç aokaklara 
kadar ııçrayıj1a,· yapan korkunç 
dalıalar Hopa auhil bailunı heye-
cana diifürmüt, 'hemmiyetli za • 
rarlar vermift:r. Oç mavna pa.r -
çalamıt, herb iri yüzer lira deie· 
rinde olan "25 ' kütük ~Jeııize Jür. 
mitı meyve aiaçl&n kmlmq, ba
zı tarlalan kum çakıl doJdvl'lauf
tur. µrar üç bbı liradan fazlA.dır. 

aalarnı üzerinde duralım. lleak bun • 
Jardan çok sonra ıellr. 

- Bu kız sarışın olsaydı hiç de böy
le söylemiyecektiniz... Buna o kadar 
emiııia ki-

Dottwn baaa yemdi• ve tllr okur gi 
bi &iizellifin fe1-efesiaden, psikoloji
ılnclen uzun uzun an1atmağa başladı. 

ffmdlatandayken pek bol olan boş 
ftkltJertnl hep ba gibi şeylerle re~fr • 
••• ıaamın-

Edirne, (Özel aytarımız -
dan) - Çok değerli bir müze 
tehri olan Edirnenin yi.ilraek de -
ğerler taşıyan \.arıhi esP.rlerini ko.• 
rumak maksadı iie Tr.akya umu · 
mi müfettiti General Kazım Diri· 
ğin öncülüğü altmda "Edirne ve 
yöresi eski eserleri sevenler kun.ı
mu,, isimli bir kurum te-tekkül et· 
mittir. 

Kurum, hük\amete be1anname· 
ıini vermit ve müıaadesin; alarak 
il1' toplan\ııını t .. lirne Halkevin • 
de yapmıftır. Bu topla:Jtıda Edir
ne aaylavlan ile umumi müfettif 
General Dirik. ilbay O•man Sa · 
hinbaı, prbaf Şerif Akahnla 
parti ve halkevi haıkal' la.rı, kı7. 
ve erkek öğretmenler ve p.rda 1nr 
lunan uzman ve ifyulardan ve 
biiıin halktail b•rçok Jtiti(er yer 
almıılardır. 

Edirne aatlavı Bay ~tıref Ay• 
kut, kurumun pa·geaiyle güdümünü 
anlatmıf, def~rli müf~ct.i2 Cene • 
ral Kazım Oir ik de icurumdan 
beklenen iSnemli Eaydah:rı belirti" 
tikten sonra önce lzınırde doğ • 
muı olan bayte bir k•ırumun ö • 
nemli itler ba~ardı~h'l anlatmış 
Ye Edirnede de, gönülleı~nin lıü • 
tün bir sıcaklt~ı ile bu konu üze -
rinde çalı~ma.<tar. geri ~.almıya · 
cafını bildirm1tlir. 

Umumt mu~ ettitlik ys.ıı direk.
tartı Bay Huni taraf uıda.n oku -
nan tüzük tazhlr!iii ile onaylan -
mı,, yHn kurulun ıeçim,nf' ı~il • 

biden denıi balunmıram kaür gü
zel bir eflıa var-

Bunlardan başkaları balla Zilbey . 
denin güzelliğinden b:ıhsetmediler • 

Palı:at ıöz gize relditfm herkesin 
gaııetinde ayni sötleri okuyor gibiy
dim. Hepsini• balntlannda bir lmrn. 
.me girelim. Bualar, lateınqifhne rağ 
men beni Zübeyde)'e doinı Maki iti · 
yorlardı. Fakat sahiden güzel olduğu 
halde oaa kal'fl en eıbz bir 8fk bile 

• • • duymuyordum. 
- Evllt, 111ni t.brik ederfm. lnel fi Lakin e benim g'lbi deffldf. İl!!tanbu· 

bi bir karın var. inan bütün ömrün • la yahlaştıkça llallnde bir durgunluk, 
ce, yorulmadan ve bıkmadan koh.1a . gözlerinde yeis \"e korku ı.rariiyordum. 
da tapyabntr. Bana birşey söylemiyordu, fakat an • 
1hnnı yaşlı bir miralay s4jyltly01'du. hyordum. 
A11d zamanda blraı itede bit p&t • Bir aktam ('.anakk~le bôğunu ıeç· 

tatil tezloagda hafif hafif honldıya miş, Marmaraya girmiştik. Sağımızda 
rak •1u1an fişıaan ve çirkia karrtına ,.e solumuzda g'ittlk~e a~larak geniş .. 
yanıkle bakıyordu. 1e1e11 siizel kıyılar nrdı. Yan un11. 

Sonra koluma girdi. lıkta güvertenin parmaklığına dayan-
Beni USt g{l\"erteyc ıilrükledi. Ara •"· ~: 

lıta bofaımda dttfftmlmen ökstirtlk. - Yarın lstanbuldayız. Artık tey • 
ltrtn arumtla tunları a•latı)"Ol'da: zene karnşacaksın ! Raşka akrabala . 

• - lnsaa pek ga~ nlen•eıaell... rm da •:ırdır . .4l'trnacak, b~lkl dr sc
Haal &üaltrH ·~ kalaa bir iasan na- vineceksin? ..• 
sıl ilk önüne ıeten te>;, ne olursa ol. ..... •••••. 
sun büyük bir iştahla yerse gençliğin- - Orada, J~nlifler1 aınıtmalı-
de ~vJenenler d~ böyle otuyorlar- Fa Bak, karfl kıyılara ''ııi dejan 11111 t
kat ilk açlık geçtikten IOllra bir ayılrş pkları vurda. Ke ıtiul ... Yan• Hirin 
&'11ıyonn ki, ayrldrfnaıza dalla çok gönlün de böyle ışıklarla dolatak.. 
iizfilironı. Baaanla beraber senin - •••••. 
taJUıln varmıt- Yahat bizi• ıibl afbk l - Teyz:: 'leınek hcm2n llenten a"aı 
sarhotu deiildiA- Tebrik ederim,. aa. , demektir. Seni kim bilir iM kUaı • • 

miclir. Yön kurul üye_iil.:leri- • ~ 
taiıda isimletini yazci:jım .,,., 
aeçilmiılerdir: , 

Şerif Akalm: Şarba)', ibra~ 
Akıncı: Parti ba§kanı, Hayrectı~: 
Baro baıkanı, Şahap A\&.aaın: t'u 
tür direktörü, r.tat Serezli: 'I•' 
kıflar direktarü, Osma-n Nuri P•' 
remeci: Ofre:.men, Ba van Ntı~: 
de: Öfretmen, Bayi MelP : 
Öğretmen, Bay 'Kem . öir•~ . 
men, Bay Necmi lyeei: MüZ(t Jı 

1 rektörü, Bay Fue.t: Reuam, 9' 
Kizmı mimar. 

Bundan soma ulu ~neler~ 
Atatürke, Batbakanımu G~ 
ismet lncmüne, Kültür Bak•ıd ~ 
vakıflar gen•I ğj.·ektö.-üne, ~ 
tarihi tetkik cemiyeti :ie t·· 
ve o'9mobilkıuiip bafka~!_dıiJıall'~ 
na biter tei1u11iyle ~l _ 
aayıd•mu bil..Jirmek J<&•arr ıtl 
falda onaylanmıttrr. Oi· 

Yön kurul, C!neral K.Azııll • 
rilin batkanlı~ı altınd' iJk tor.,_ 
lanblını y&p31'f, ve ~1tJcaSI lı -
,arbay Şerif 1'.ltalnı, aı~,..,~ • 
la öjretmen Osman N. Pır• 
ciyi, aekreteTlile lnı:'> ba•~ 
Hayrettini, ıağıtmanltğ'" da ~it' 
Sereıliyi ıeçe:ek ödevl~rine •'' 
.miıtir. •. )İ 

Doğa ile batı arurı da o_...,_ 
bi!' tarih anıtı tı.linde yat~~ 
dinıenin böyle eu.ılı mr kUJ"IP"i,.. 
ilgilerine b~.ıınıuı, çevende, 
nlf hir se•inç uy•ndırmıttır~ 

M. Behçet P _,,,, 

vecek Ye bir &iilı-... . . .... ~--
- Evleaecekain de. .• taıaabul 

nl kapışacaklar- _.., 
Beaim için o kadar silik ye çOC 

ki ona 11eali benli llÖylüyordll ... goı • 
Halbuki o benim afbl tlellidL 

du: 
-Bununereden bildiDlz1- _..11 • 
Btrcleabirı taPtliım yaaltfl,,,. • 

mıştı•. Bn de ''8'ı,, diye 11°• 
j& baf ladılll: .... ~ 

- Barada kerks siu vatP 
t orı•r· ze "Vapurun Prmeesi,, d 1 ~ 

8 vaf ""' Kızardı. Başını yavaş ~-- ~• ı~ 
~evirdi. Gizlerfain 19Jand•·- ;,ıt' 
parlak damlanın yanakla~ 
yd\·arlaadlll9ı tirdlaı: ~~ 

- Atlıyor aunınaı? • A ,~ 
kalanları •ı llatırla•ıntt1""' 1:ttı .,,,, 
hatntıan •vanu! ... ştıntlf ~- d-'" 
1eı>1nı "' •••tk• bir a., fiit fil 
GellçlijtlllZ n tüıtlltll•i' ı' 
Mvtaç dolu t.lr fllfıl1''""° ., 1'. • 

- ltita tdmar Ferit Wf, "' if,! 
rınaatt balisetmeyr.tz !... 1111' "~ 
kalın11ta tilııyrtrı. Hele bU il',,., 
ıt~en r&nler- Bunlar bellfıll 
mm ett gilıel g&dlerl oJadk... ,; 

- Neden? •.• Fakat 1'fı- 1'ft ıt* 
- Vıt,.rla hu kadr1'f11 

nrdr. Kar•eş, •• • .,.a ... 
- Et- ;l 

. l~ 
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r ABONE ŞARTLAR/: 

1 alemlekıUmi&de 
Yılbk 

7:1() 

ıaııo 

o aylık 
00 
7215 

1 aylık. Aylık 
2315 110 
,00 • ıııo T'abual yerlen 

•oata blrUğine j 
ırmlyerı yerlereJ 1800 9llO 500 uo 
tıırklyenlD ber posta merkezinde KURUNı abOne yazıtrr. 

latanbul Evkaf MUdUrlUIU illnları 

YAZI VE YONETIM YERi: 

llitanbul, Ankara caddMI ı ' .uu·ı yıırCN) 

'ldarı: :44370 
.&'eleton ıy 1 1 au lf ert: ~43i9 

• Tel&Ta1 adreat: KURUN ut.an bul 

Poata kurusu No ttı 

.=----lstlklil Lisesi--....-. 
s •• ı ~~:;n· ~ Direktörlüğünden: ı·:rzakm Miktarı ilk t~ Tahmin edi. 

cinli minat len Fi. 
Tarih Gün 

K unıka· 800 27 Lira 45 7/ 11/ 935 Per· 
ıembe 

15 · de Pazarlıkla Jjl - Son ıınıflarda nehari talebe için yer kalmamı§tır. 
§2 - . Diğer sınıflarda leyli ve nehari talebe kadına devam olunmak~dır. 
!3 - Pazardan ba,ka her gün 9 dan 17 ye kadar mektebe baş vurulabilir. 
!!4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski taleb~nin •yerine yeni talebe alt.ilmııtır. 

VISJ 

Gaz 
Kuru 
f a.aulya 

1000 
2000 

16,50 
21 

16,50 
ı4 

Kepek 3500 9,1~ 3,50 
Un 1000 9 12 
Nituta 350 4,75 18 

" " " " ,, ,, ,, 

,, ,, " 

" 
,, 

" " 
,, " " " 

Vakıf Guraba hastanesinin 936 Maya nihayetine kadar ihtiyacı 
olan yuk3.rda nev'i ve miktarı yazılı 6 kalem erzakın 7/ 10/ 935 gü. 
nünde yapılan açık eksiltme neti ceıinde istekli çıkmadığından mez· 
kur 6 kalem erzak pazarlık suretile alınacaktır. Eksiltme 7 / 11/ 935 
Perşembe günü saat onbettedir. Bedeli ve ilk teminatları yanların· 
d" yazıhdll'. Eksiltme 1stanbul Evkaf Müdiriyeti dairesinde topla . 
nftn idare encümeninde yapılacaktır. Pazarlıkla eksiltmeye gire -
cekler 935 yılı Ticaret odası ve 2490 sayılı kanunun ikinci ve ücün • 
cü maddelerine göre ellerinde bulunan belgelerle Ticarethan; na . 
mma ite gireceklerin i§bu kanunda yazılı §artlar içinde Noterlikten 
alınan vekaletnamelerle eksiltme ye girebilirler. isteklilerin yazılan 
gün ve saate kadar teminatlarını Evkaf veznesine yatırmaları ve ek· 
&iltme ıartlarını almak ve görmek üzere Evkaf Levazım idaresine 
gelmeleri. (6335) 

Kaligrafi ve Okul 
Defteri Satanlara 

Türk Maarif Cemiyetinden : 
Cemiyetin okul talebesi için basbrdığı ve Küttür Bakan· 

hğının tavsiye ettiği her çefit defter ve kahgrafilerin aatıf yeri 
1STANBUL MARPUÇÇULAR BOYACIHAN ALTINDA 44 
NUMARALI Mağ·uadır. (2959} (6342) 

lstanl:ul ikinci b~ ~ a 
direktörlüP.nden: 

Trakyada yerleıtirift:n ı~enler için satın alınacak 405Ô aded 
muhtelif marh pulluklar hakkında 8/ 10/ 935 tarihli gazetelerde 
netrolunan ilanda Hey' eti umumiyesi için muhammen .bir bedel ya· 
zılmış olduğundan yeniden Hanı na mecburiyet hiıd olmufiur. Ek • 
siltme ve arttınna kanununun 46 ıncı maddesinin L fıkrasına tevfi . 
kan pazarlıkla satın alınacak olan bu pullukların markaları ve her 
birinin aded ve mu~ammen bedelleri aıağıda yazılmıtdır. Tebliğ 
tarihinden itibaren 15 gün zarfmda Tekirdağında kurulmuı olarak 
teslim edilmek ıartile tamamını veya bir kıımını vermek isteyenle -
rin ihale günü olan Birinciteırini n on altıncı Çartamba . günü ıaat 
ikide Vilayet lskin Müdürlüğünde toplanan Satmalnıa· Komisyonu· 
na gelmeleri ilan olunur. (6359) 

Ad~d Beheri muham Markası 

2080 
1000 

170 
170 

650 

men bedeli 
Lira 

13. ıs 
12 • ı4 
27. 30 
20. 22 

7,5 . 8,5 

Sp.6.St. 
E.6.St. 
Dmnr. 
E.6. 

Rutaak mıunulitı veya bunun ta· 
mamile benzeri Ruc:lolf Beher 
Eberhart Macar Şirketi mamuli· 
tı olacak. 

Golos a. b. mm. veya bunların benzeri veya 
lzmir ve Ankara mamulatı. · 

115 - . isteyenlere, kayıt ıartların.ı bildiren öğrenekten bir tane paraıız olal"ak ıönderilir. 
İı.:::::::::m:::::ı:um::=m:::m Şeh7ad t-baş . Polis karakolu kut ısında.· T .. ıeı on : 22534 ... ~~,.. =r.::::::::::=:ı:::= ••••• 

lstanbul Harici AakerT 1 r Siyasal . bilgiler okulu 
Ketaab illn'arı ~ • 

sı24 kilo dural saç levha ·kapa.l ·: . ~ire~törlüğünden: 
lı zarfla ekiiltmeye konulmu§dur OkulumuzJ~ yapmıca~ -eçm e ıinavı 1ıünlc:ı a~ağıda ıös~yrif· 
Hepsinin biçilen ederi 21496 lira mittir. Namzet y&~ılmış u-anların bu "günlerde ıaoe.hleyir. -aat -.tkİZ 
ve ilk inanç P•••rası da 1537 lira 20 buçukta Yıldı.::da okuld~ bulunnıaları. \6322) 
kuruıtur. ihalesi 11 / 111935 Pa - 14 - 10 - 93S Paza~;ui: lUyaziye, tabiiye. 
zartesi günü saat 15 dedir. Şart. ıs - ıo - ~35 Salı~ Edebiyat lisan. 
namesini görmek üzere her gün 16 - 10 ...:;. ~35 Çar•"'mba: Felsefe, içtimaiya,, taıih, coğrafya· 
saat 15 den 16 ya kadar Komisyo· _ _ ___.,.... .... 

Tll.Uf.~Xı 
na gelmeleri. Eksiltmeye girecek -
ferin 2490 sayılı kanunun 2, 3 Ün· 
cü maddelerinde istenilen belge • 
lerle birlikde teminat ve teklif 
mektublarını kanunun emrettiği 
mühürlü ·bir zarf içinde ihale sa -
atından bir evvel Ankarada M. M. 
V. Sabnalma Komisyonuna ver . 
meleri. (298) (5942) 

••• 
Ordu sıhhi ihityacı için 32 ka • 

·lem iıpenc:tyarı alet ve kimyaha -
ne makinalan kapalı zarf usulile 
atın alınacakdll'. Hepıine biçilen 

.· 

f 

Blades 
Çok eyi bitenmit 

TRUFLEKS tr&f biçak .. 
lar:ı hafif bir okfama 
gibi, yüzün üzerinde 
kayar. Rahatlık ucuzca · 
bu bi5akla temin edilir. 

~ 

eder 25000 liradır. Muvakkat te. 
minab ı875 firadır. Evıaf ve tvt· Mubammeq bedelleri ile miktarları, eksiltme tarihi, giınü, §~!.: 
nameıini almak ve ıörmek üzere ve mu•aklult teminat miktarları :.at ağıda ,Yazılı mlliz~me ~"pah --:r 
bedel.iz olar-.k M. M. v. S•tınal- uıulü ile Ankarada idare binuın da satın abnac.Utn. Bu itlere 1

1
': 

ma 1C'0mieyonundan almır. 'EkıHt· meli litiyatum 'hi.nfirincl& "r,lıiiifa .. oTan muvakkat,.ominall v~rııte'' • 
meye jirecel<lerin 2490 sayılı f<a • ri .ve 1-~n-~yin ettiji •eıiltal•• ft..ite-rinneye manii k•nuni ~ 
nunda IÖ9terilen vesaikle teminat lunmadı.ma Dlr iMJ&Oa6me ve tekJı!ler)e eksiltme IÜnÜ ı.aat 1 f. . 
Ye teklif mektublarile tiirlikde a.kadar Komiıyon Rei.ıiiine vermeleri liznnCfır. Bu itlere '!t\ ,.,us; 
belli gün ve ıaattan en az bir saat meler Haydarpa.ı~da te•eilüm ve sevk müdürlüğünde, A.nk~ ' 
evvel .Ankarada M. M. v. Satınal- malzeme dairesindtt parasız olarak dafıtrlma.ktadır. (6t9!l ~ 
ma Komisyonuna gelmeleri. lha • ismi Muhammen Eksiltme tarihi Muvaldı~· 
le.i 30/ 11/ 935 Cumartesi günü sa· Bedel~ günü .ve saati teııuO~ 
at 10,5 dadır. (335) (6285) 77 kalem elektrii< \elleri · 15260 Lira 8111/ 935 Cuma t t41 

• • • ve kabloları. 15,30 da L ir• . ~oı:.,;0 
Ordu sıhhi ihtiyacı iç.in 300 hin 10 kalem muhtelif Kriko 7803, 96 Lira 11 / 1 ı ,'935 Pazgr. ~ 

aded pan111man paketi kapalı ve veren tesi 15,30 da tir• 
zarfla satın ahna~akdır. Beherine · • · • ti 
biçilen kıymet 35 kurwı muvakkat Muhamm~ ı.deli 148.78 lira olan muhtelif alil ve edevat 1 1;. 
teminatı 6500 liradır. !J"ıalesi 28/ 935 Perıem~ ıünü ~at 15,30 -da kapalı zarf usulü ile Ankarad• 

11/ 935 Perıembe günü ıaat 14,5 dare binasında . .&tpı alınacaktır. ·ıı 
dadır. lıtkeliler evıaf ve ıartna . · Bu ite girmek isteyenlerin ı.t 15,85 liralık muvakkat ternin•t 

1 

mesini almak ve görmek üzere kanunun tayin ettiğj veıikaları, .keza kanunun 4 • üncü madde•İ rrı"' 
525 kurut mukabilinde M. M. V. cibince ite girmeye kanuni manileri bulunmadıima •dair J;eyaıt~.•,. 
Satmalma Komisyonundan alma • me ve tekliflerini aynı ıün saat 14,30- a kadar Komisyon R~isliı•"' 
bilir. Eksiltmeye gireceklerin vermeleri lizmıdır. 
2490 ıayılr kanunda göıterilen ve- Buna ait ıartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire",. 
saikle teminat ve teklif mektubla· sinden ve Haydarpaıada Tesellüm ve 'Sevk Müdürlüğünden atııı• 
rile birlikde belli gün ve saatırıdan bilir. (6194) 
bir saat evvel Ankarada M. M. V. 2~ 
Satmalma Komisyonuna gelmele- · Muliamme"n LeClel: 18 hin lira olan 9 tane basil maka• tı.kıJrl~ _, 
ri. (337) (6286) lkincileıriiı 1935 Pazar!eai ıünü ıaat 15,30 da Ankarada ıdare bıJl 

-·M~~.~)~,-A----~)---~---d~.-.-)------~---i~~~~~~~~~~~~~lsın~kç~ınrf~hlü1~nbri~ın~ktu. ~ 
ı ı saray ar mu ur öğünden: D ı,e ~irm~~-itte~enlerin 13So liralık muvakkat teminat.il~::;., 

1 - Dolma bahçe sarayının bir kısmı üzerinJeki kurtun levhala· 9nİZY0118 rl nun tayın ettıgı veııkaları, kanun un 4 • üncu maddesi mucıbın ·fle-
nnın ve büyük salonun deniz cep besindeki korkaluk, silme ve ka . ı ş L E T M E 5 ı g!~eğe ka~uni manileri bulunmadığına dair beyarname ve tek

1
; 1,tt 

bartmalann tamirleri a;ık eksiltmeye konulmuıtur. Acenteleri: Karaköy - Kipriihqı rını aynı gun saat 14,30 • a kadar Komiıyon Reisliğine ~etıl' 
2 - Yaptiacak itin tahmin bedeli dokuz oin dokuz yüz dok• Tel. 42:162 ·Sirkeci MühUrdar zade lazımdır. ~' 

san altı lira kırk bir kuruıtur. .. •• ilan telPfon: 22740--• Şartnameler paruız clarak Ankarada malzeme dairesindr 
S- Bu tamirata müteallik birinci ketif cetveli ile ıartnamenin Mersin Yolu Haydarpaıada Teselli'.m ve Sevk Müdürlüiünaen da.jıtrlınakt• ıt· 

t>lrer •uretleri Pazardan batka her gün Dolmaba'1çede M•lli saraylar r · (6196) 
mlldilrlilğü kalemrnden alınabilir. KONYA vapuru l3 Birinci • . . .. ... o ' tetrin PAZAR günü saat Onda ilk iki eksiltmeıi feshedilen ve muhammen bedeli 8856 1 

• 1a-
4 - Açık eksiltme birinciteı rinin on sekizinci Cumi\ günü saat ı • tc•

1 

MERSIN'E kadar. (6360) an mikdarları aıaiıda yazılı yatak ctyası 25 ' 10, 935 Curnar ~· 
on bette Milli saraylar :;nüdürlüğü binasında yapılacaktır· nü saat 1 O • da pa•arlıkla Anbıra da idare b.inasmda 1;1.tın .,1ıoa ~ 

5 - Muvakkat teminat yedi yüz elli liradır. Bu teminatın ek· 7 b y / · l ~-
t 

• l ra zon o u tır. Bu. ite girm. e. k. isteyenlerin .664,20 liralık m.uvakkat tem1~1~1 ... 'IJll' 
.ı tmenın yapı ac•iı saatten bir sa at evveline kaJar M .. ,lra.ndı.7ınıt ı k .. . 0 ANKAR .a. 12 B" · · me erı ve anunun .tayin ettiei vesikaları ''e i•e gı'rmeye manı .. tdf 

ratı:nlmıt ve mak~uzunun eksiltme komisyonuna verilmit l:ulunmaaı ft vapuru ırıncı b 1 • :ı- ·ı ıı •••'" a umdır. tetrin CUMARTESi ıünü saat ni u unmadığına dair beyan.namelerle aynı .gün tayin edı e i~e 

E 20 d Hop
.a.•yA"' ..ı-.:. <-• ...malzeme daireıi misyonunda h:ızır bulunmaları lazımdır· Sıı ....,. 

6 - ksiltnıeye girecek olanlar Ticaret odasına kayıtlı buluna- e ft ••uar. ~1) • · · · cJe. ,..-•ıt tar amel · ydarpaıada Tc3e'lüm ve Sevk Müdürlüii.111 

uldu Ye ıimdiye kadar haıka yer ferde yaptıkları tamirat itferine da• l Al}valık voıu .;.ı 
d k 

l ı learad ~,~. airesinde aörülehilir. tatt' 
• el • etti leri VHikalarla bu vesikaları göstermek suretiyle Milli sa· t 6C" .. k ,.\at MERSiN 12 B._._... • 200,~e.p~k şilte, 30 tane :1eyyar karyo1a şi1tesi, ,,P"' 
'• mimarından ayrıca alacakları fenni iktidu Jahadoetnamesini tetrin CUM:!PT'!!"!ı ıu··n1;i7-"aa' t. yatak ._ y.organ~ı·şafı, 200 tan :! kü~ükı 1000 tzıne }:üyii.k ..... r.,u~· 
DGarrea ıün ve saatte.:ı bir saat evveline kadar ekıiltme lıomiayo· ~ ~ .. ,. )ll8z " ıJi;-~ cıır 
nna tncli ef1iyeceklerdir. (5921) j 17 de IZMIR'E kadar. (6362) Ü',. tane~. 300 lane büyü:t bat yastıijı, 200 tane.,,,1) ~ 


