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SAYIF~ 

ara 
lô.val dışbakarfımız

la konuştu 

18·1 inci Yll O Sayı 8384·324 • CUMA 18 B.te~in cıo uncu ay) 1935 

Paris, 17 (A.A.) - Bıubftkaıı 

Bay L~val Türkiye Dı! Bak11nr 
Rü,tü Aras ile Türlciye büyük el
çiıi Suadı bugün kabul ederek 
görÜ!tnÜ§tÜr. 

Adisababada 100 1 

bin asker toplandı 
Bir kabile başkanı kadın 

imparatordan harbe 
girmek iznini aldı 

( - ilk gelen teliraflanmız 5 inci, ıon haberlerimiz 2 inci ıoıayı -
Qqcı clır. _ 

arı 

. 
ltalyayı, Franıayı da nıütltül mevkie 90ktuğu "<lnlaftlan lngiliz donanma•ı Ak-

Jmi~Jeki ıon manevralarında 

Fransa ltalyaya mı dönüyor ?! 

Davama başı, laglltererda 
Akdeillzd&kl li&rp .. ·gemileri ı 

::::::::U, • ( ı&AZi 

ltalya Soruyor : Almanlara karşı Fransa bana yardım e:cü;r mi ? 
.... , . " ,.. . .. .. ' . 

lngiltere Soruyor : ltalgaya karşı Fransız gemilerine güvenebilir miyim? 
Italyanın Şartı · : lngiliz gemileri Akdenizden çekilmeli! · 
Ingilterenin Şartı: ltalya kuvvetlerini Habeşistan ve Mısır:tlan çekmeli I 

ft.Jeticede Durum Gerginleşiyor ! 
......._ Habe§ Kadınları ela harp edecek ~ (}'azısı Sinci Magıfacl<r) 
.__·----__;~~~~~~~~~~~--~~..:__~~~~~~~~~~~..;..:...· ~· ......:;....;;___::.,._~~--=--=-~~~~~"--~~~~~~~~--~~~~~.,.........~...--.~--,-!~ 

" Ingilterenin 
-r.. hazırlığı A . ·- ----··1;:. ~-- -

merına . .. ,. . ' 

Habeşt~n:P.an~ 
ler '1tlij kaynaklardan gelen haber . 
~e &ö:11e, lngtıtere Mısırda, Adende, 
:t'ı\~der.i!ede, Maltada, Cebelütta • 
da~ Ak ve Kızıldcnizin .her tarafın. 
tıt~el ınafüyetteki hazırlıklarını art· 
illet( §ltr: Bir derecedeki Roma hükiı
<>la~ngtiterenin harbe karar vermiş 
tır, ndan Uphelcnmeğe ha lamı~ • Ona Hdıi-p :,~1lüw·.: 
ka;~~~ gerçekten Jn_gilterc ltalyaya hıoıı mm atı yol lladı 
ll\i t' ır harp yapmaga karar mı nr· 

ır' y tın b· · apılan hazırlıklar bu kara-
larar 't netice i midir? Yoksa ltalya f'lllllıııııııııl"' • y' " ''tııııııııııtlH' 

tıd ~n~a? bir tecavüze u;;.nyacağını s NecJyork 17 (Ozel) - Niyu• Tayme• gazete•inin bildirdi- !E' 

huı ıgı 1~'1n mi bu türlü hazırlıklarda E. • • .. A ' ·k h ··k A • J l H · b · " h ' b · · L ~ 
ltaı ıurctını u\ma a ıı. = l k •. l .1 h"k A . c1· J F l 4 l 
U11rnak za . • . d . kt d .• , l .e gıne gore merı a u umetı, ta ya ve a eı mu are eıını "'. ·ı 

la Yan askerleri Hal;e,..istan sınır- § •a tma ıçın ngı tere u umetı nez ınae ranıanın p an arını 
detr~, Uç taraftan ge~miştir. Her gün '~ himayeyi! karar vermİ§tİr. Bundan baılra, rHmen Habeılere 
lilern~~ada~a ile:il.emektcdiı·. Bu i~e - 1 ~ harp m~himmatı y~l~a~a~~k J!abe!l.erin !aralını tu~muf ."e. bu 
:acağıtıı t;ketlerının sonu neı·rye \a-1 i. hareketıyle Muııolınının uzerınde bır te1ır yapmak ııtemı!tır. -
tler)j . kımse bilmiyor. Bu şt>kilde ~111~ınıııı1~ııııııı1ııııııııı1ııııııııııııı1111ııııııııt1lll!ll11 • 
kerıd:Je~ Italyan ordularının kendi 
lar1 } · e 

1 
ne geri döneceklerini, aldık -

rırtı ~· eri söz ile geri ,·ereceklerini 
t~.re ;t 1~ülünç olur. Halbuki lngil • 

llt!) a ~.an.n llabcşistan üzerinde 
1• rtlaht'\'"tt • • ı · tettt" . ·... e egemen lık kurmasını 
b 1) or. l'ie h 
llıa"n •• Pa asına olursa olsun, k " on .. '-te ('l' une gc~meğe <;alı~ıyor. Bir 

~lrsırrn ~lla) gölü Nilin Ye dola)'ı.sile 
ha lineını'.a:ratrdır. f'akat bundun da • 
te Yu··L.,ftkı olan taraf Ü<', dört hin met-• l\""'•Ji .. . ~ 

ıııstarı d .. R•lldc olan yüksek Habe -
1et:1 tank~glarrnın Italya gibi a kcr • 
•tıa.d, sn~~· btyyareler, en yeni ~is -

larJa mücehhez olan bir 

ASIM US 
(Sonu: Sa. 2. Sii. 5.) 

Son dakika 
Avusturya kabinesi çekildi 

Eski muharipler 
Viyanaya yürüyor! 

(Yaı:"ı 2 inci ıayıfada) 

ı I 

. ' . .,. ,,. .. 
Dün Talt•im · :ttaJıncla top /anan yazım 

memurlardan bir •Jrınnı. 

Nüfus 
bir gün 

• 

sonra 
·------

Dün memurlara yapacakları iş ~nlatıltlt 
Öbür gün memleketin her tara-ı 

f ında genel nüfus yazımı yapıla -
caktır. İıtanbuldaki hazırlıkları 

gözden geçirecek olan Statistik 
Genel Direklör vekili Celal Ay -
bar dün sabah Eskişehirden ~eh . 
rimize gelmit, vilayetteki sayım 1 

merkez büroeuna giderek •Ynn 
heyetiyle görii§mü§tÜr. Bay Celil 
öğleden sonra saat on dörtte de 
radyoda bir konf er anı ver:miJ, 
halka sorulacak on altı .sual etra • 
fmda iz.ahatta bulunmuıt\\r. 

(Sonu: Sa. 5. Sii. 5.). 

• 

~ 
I 



Avusturya kabinesi çekildi 
... - . 

muharipler Viyana Eski 
• 

•• • uz en ne yürüyor! 
Ay1ti u•••u •atan ... .., eepho 

f MlrtJ HfMMJ hf it&f MRlbtfl ile 
Mnf ,.,_, htk11n •1 futnlı ı · 
NMıü l1t1ml tdOtw ...... ılrt tavaf 
HMl1ttltri Mpttttlriltnk.ır, 111 bir· 
J@flk HMl1•t. ,,_.._,,.,,. ff•l•m•t ~ 
Hltıtt lblHI •lllM., lf11hll alata~ 
"' ltı 1t11tfftt. lhllll 11UdafH ""'" 
u.tıt l"hlMnJtQ khtftthınMkkr. V 
ı .. Mtan ıwllofu lcımtıırtnt" I· 
ti Mr 11rtH• Jttlftftil•-*f ft blrl•f ~ 
ttrtl• JffR ftdtrtl ordı Ut Mtni I· 
rill"U ~Jkl.,. MIMf ldr h1tblt ttMill ........ ,, . ....... " ··-· ., .. , ..... 
llHı .. , f lfftif• 1111111 Ut ftdtral or· 
•• ırutl\dôl tt "''*"' ,, .. , ... , ..... 
..... 11 '''" .. , ... "''"'"''' ..... lll&M7tt ""-'ittir. 

""'"'" '"" •UJ\14111\tft '""T .,,,.,..,, M•n dtllllatt ıl•ü " htr 

.. ı,.tl" "''~*" hR~naı ""' · lltk "rttlı 1ttttllll tlfkl1&t1-n u 
Mrı.tttrtMttllttr. 

Y unaiıistan iılızalad1ğı bütün 
paktlara riayet edecek 

. / ~ rAWrı l dır. iİI, iü.Wk İOIM1Unll l-.ı11 l llİIZ· li;. itıihN etiil~k ted. 
'A'lll·, 17 (A. 4.) .. •.W.•11 ile qdftınle ol4\ll{ım111 Wlü lMl.ı.tl ..ıarm ~ •Mrinin 

muavini ve Dıt Bakanı B. 'J"btg • ~~tına aa f}ınkı~. BYndin J.ıi§ • nisbet~ dahilinde t:atbik ede~eği~. 
toky, dün 7~~ pz~il•rin g ~ Jntilttre ve (ijj"~ ıı • B«lktzn RAktUe tcgit 
m~il~erjai ktl>Yl etm~. IYA!Arl& Uıl~f 1?ir d9'tl~ ıdilmiı do.( luk 

Theotoky, anNluaal durum it~- &iyYHJ ~p etmek ~esin~ de 
kında fU diyovde hulunmufba': de!l}m e{iiyoruz. · MiP, 17 CA. A·> _.. Tüfki"' 
"- AflmlgŞtl dlP'mtlM 'gemn . " Y\11ttl•YJt ve ~~1a Q" ._ · 

ld··"-· 00· ı "k b' da··ı..:- Zeol tedbın• .... ı .. ~ Ya- k•"'lfn Yunan •-·bakan muavini o "'fSU y e nazı ır an pq, • b ı. · k ı ı - ..,., · 
imza ebJ!i§ o}d~yı paJrtlanll nanıı~"' attmare et ne o aca " l)Jt ~1 Thegtqky'ye bM-r tel-
bize Wk14'11t@~ olddq tAllıhfit lı t-'diMeki aoıp,.., cevaben 1. p-af ptl._. .. ı. -"""'tko\lviyle 
lere kat'i~Jl riayet etmekteyiz. Thetoky f3yle demlftll': Yunanietan araımda Balkan pak
l:ttı ~tl~lann arasında Balkan "-Biz, ,Uluslar Sosyetesinin tiyle teyit edihııit ~ulun~n dostluk 
paktı hakim bir rol o~makta. 52 azası ne yapacaksa onu yapa· t,aflanm lca,ciehllıtı.Ptlı• . . 

. 
T 1 fla __ .... _____ _ 
an, C plıede Bulunan 

--ı in Ma k.e Dajıtıqor 
A9M. 11 (U.) - MiMi • .... ,.... ""'' -.. tlll ............. , .... ..,.. ...... , - ........... ". lll•••1w11 ......... . ...................... ~ 

Stok1arm infil~ ettiii ıa~ı19'or. 
u~ıw ktP.tlilwiqe ıwt aç"' 

ffabet prupları ıörmijılu~if· 
111 • • • 

A~diı • Ababa, 17 (A A·> -
ltalyaıı ~•n cl\iu kv:ıcı ÇtP • 
heaindelq fullr'-"tri.S ~M 41-
laja kadar uzabnıılar n bu tehri 
l.omhardıman etm~lerdir. Sivil 
halk aruıacla W'fGll flG ~l~uiu 
fakat tehir•• 11'9 .. 11 ... ı .. dığı 
~in kıtaat arumcla lüç suia\ .. 
•citlt WWilW•ıı. 

Güney cephesinde ketif UClll 'l' 

lutd....-.. ........ 
Zt.le ~-- 100 Wa tslfi 

~Ht. . Abat.,. defN laa .. t 

"""'''""· IW ~· ..... ....ı. .............. 
lhl ......... naaıl lettta•• .. i-

1••11 ......... h~!'a bir emir n , ,, -
- 2 t 

Q 1 • • s 
,Tfrıttntmıilll•l-"""100lhfn-------H""1111t1ll~lKıntilllfl1'llllllHllllff 

Harp durumu 
Şimal c•phuinıle her iki t111lll luır~• hozırlıklarıno 

Je11"1ft etneeltteJir. ltalyanların yem amacı ~tlli1"tıt • Aıluı"ı • A"'"'" h11Chrvl.n Mak:ılleye tlofru ilerlemektir. Makalle Pren· 
ıi Guaa'nm ltal1CtllarG Utica.fc (Tifre) ,,aletinin henüz ifttıl 
eclüme'ftiı elM yerlerinde Habqleri te.Iim olmağa daH( ifit1 
bir pro""""1ff• vqılaı olar«k lıullanılmalıtaclır. Buntl• W 
k• Ha.,ı., ,.,. '""""''" .,, tMir _,.,_ <A•ıu"') 1At ., 
rıaltl"""""'" ,.,..,.. ,.., .... ,,,.,_. .., .,,,.aM_ .. 
,.,,_, 1.,.., • ... im dlfflit .ı...- IW18 ..,,. lıitü" Ha6 ... • 
'"" "-"""• W. _,.,,..,.,. t'AMı...i,,_,) A.u. wewlilbti I•"" 
liirüyorlar. 

ŞimJilıi HfÜHJf ;,,.,,...., .... ,...,,..,.. el....J. ÜMN .,..,. 

.. ~ irnlt"'fdorlar AWıımıla pajfuların elinden t~ fiymiıl« • 
'ir. ŞintliJe ktıtl_. Vrı,,_,_rlanı ff1f fl>'fli,ere ~-'-""" ı•Arftt 
a,..ht..ıan,.ı ltfıl,.,. ....... ,.,.,..fetliM ...... Hahfi•n • 
:~rinde idare l&eklnnı ltalyaya devretmesi demek imi§! 

Bumml~ WrQfJer qin bıı ciheti Jaha şi1aJe bir propaıarr 
'• -'ff6i~llM«rt 64f- Wr f •Y Jfillcfir. 

A•ıl harp har;ektihntı ı elince, bugünkü durum JünJ-. 
lark~ demektir. Şimal ee phesine Marefal Btıtlofliyo'nutl 
vargrak bütün kumanıla311 eline oliığın• flair heıtü• lrati bt 
A"lltr ıtlm~tir. 

CcpfaeJe bqlıınan ltalyQ n aytarlanna göre (Eritre) Je Ar 
•a• ,,...,.,.,,_fffl MıJrnq .,.,. it~ 1ııaweıcı.r: ı>W~" u.ır 
mittir. au lnııwetler (C:llali) J.,,.;,,.ı.,. IMtllt .,,_.,, •ir 
v<ıziyeı. ı.tmiıti;. franaular deıpiryole üzerinde çalııan nt• • 

murlorıl!C lılJM~ ef,.._. ifln 12lr4 -~ ..... ıWerrnir 
\ lerdir. lnıiltere hükameti (Dire. Daoıuı) ile ( Adisa&•..> Jtı 
§ 11•lı çolı ec:nahi tcrı..o... elnlurtll, ... ilıtl ı•hrira "3'f'1 ıniir.to./ı " 
~ kem açık ıehirlerden olduğunu, bunun için bombqrclıauırı. .Jw 
\ mui doğru olmadığını ltalya hiikıimetine tebliğ etm!ıtir. Diğer 
J ecnebi devletler Je e1Jfd •NCl• W.Atıf --.ıc"""· 
= Somali Hpla••iMM (;«,..,., C.,.jiai Nıii fff-lflltlo,. ;,lı 

OıaJCJfl çöliirfflen ilfl'lbtbUtlil' eıtl.,.IMllM•a. IMl,,-.
t~M ütrin• ff9ft.,ı., 0.erlqu~ ~,_. ~· • 
in tGw•MJ ,. 1Mll""9fif. H-..ı•~ c4,.,. • .-..-. f/llt# • 
Mil• """"'' .. .,.,., .... ,.,...,. 41~ ......... ,.,,,. 
,.,.,_ ili. M NJJIA _,,_,.,.,_ tH-.l "' fllfllwl• el#" 
ıt .. a ,.ı4ilm• .ı ... ı.cır, Çlnlıi tl11 ~ ..,,, 11..-
N.., N....,win Ali-' .. •'-....,. w..ci lıblA ~· ff 
C.hff it AiW•• .... ..,,.,." 4-",.ı. .._. ~ 
,, ........ ~1.r, 

HtHtl.oriJt w• ,.rw .., .. cl_..,l ~ tw~iıt' 
H•••ıCdM lf•~ ddr4naaiiMR ill4i ._,_. ... ~ -...... "'..., .................... ~·-~ , .. u. ...... W..IM ........... ~ ... A..... .. __ 
,.,,.,.,,._ fellt ttlw ....ıı ,......, A. el. 

BüWn ıımrlar kapanmıftır. Ka• 
JC\ s~tf ~rıu~a lqiliı kuYVttleri 
tıkı ıı.mlt ı.-,.llol •q;feıi gör
melttedir. Daha !İmdbe kadar in• 
r:·ıt~ ~omr.ı:~:;~ne hiç bir kim:e il·: 
tıc.a etm•auıtır. 



. . 

Okullard, dersler hHlıyalı on-ı 
bet günden fada old+ halde 
muhtelif semtlerde talebe duru · 
munun <lnü ahmnamıttır. Birçokl 
okullarda talebe oldu~ lcalaba .. 
lrktl!' ve bazı orta okul ıınıflann· 
da 80 . 90 tale~ b11lunmaktadır. 

Kültür dir~ktörlüiü bütün o • 
kuHarda bu durumu teıpit ettik • 
ten sonra sonucu bakanlığa yaza . 
caktır. Bakanlık talebenin daha 
ziyade deni erden i•tif ade edebil • 
meai ve öğTetmcnlerin 11k aık ta • 
!ebeleri derse kaldırabilmesi için 
smıflann mevcudunu biraz daha 
azaltacaktır. 

Dün kültür dir.kt.örlüiünde Ua
kü.d2'r orta ~unun faJI• t.lebe
•\ ~traf mde. bir komisyon topl•n • 
nııı. Q\J talebenin ner•Y• yerı.tti
ril~~ji ıöriitiiıl~üıtür. Tal~M~in 
~ir 'kımıı K;adıköyiinde Y•ni iKi • 
lau orta cmut. Jerl-~irilK.ıı.ir. 

f a~\a t-le-. ou ~ku.I• ~efi· 
lirken e~e yap.daC41( ve df&ha 
zi1tdf) o nm\te ahıran ta""' ıön
~eril~ir. 

Ekmek fiyatları 

Kültür direktörü dün Kuınkapı 1 tarafından incelenmijtir. Kaza · 
orta okuluna giderek okul~ tc;fti, nanlarm adlarmın bugün veya ya· 
etrnit ve direktörden izahat al • rın ~ehrimize ıönderihneıi bek • 
mıttır. lenmektedir. 

Şehrimizin ilk tedriaat ikinci AZLIK ÖORETMENLERl -
kaclroıunu hazırlama komisyonu K\\ltür Bakanhiı kültiir direktör · 
çah!ftlaaına dün de devam etmit . tü1derine yolJ•dıjı bir ya71mda 
tir. Kadro bu a~am hazıdanımıı yabancı v~ azhk okulJarmcla c;lerı 
ol•caktır. veren öiretıueıılerin durumu etra-

y eni den tehrimize verilen öi · fındıs, au,hl.mat ve.ribn .. i ve her öğ 
retmenler açık ıubelere atannuf • retmen için bir fotojrafh fit dol· 
tır. durulmasını bildirmiıtir. Bu iıle 

Kadro yarm Anlcaraya gönde . espekterler me11ul olacaklardır. 
rilecektir. KOL TOR iNZiBAT KURULU 

AVRUPA YA TALEBE. - Bu TOPLANTISI - Kültür in"Zibat 
yıl Oniveraiteden Avrupaya tah • kurulu burün öileden ıonra kül • 
aile ıönderil~k talebenin aınav- tür di•keterlüğünde ltir toplantı 
larına laqlanmqhr. Dün de Hu . yaparak 1cu"1la gönderilen itler 
kuk Fakültesin.den ·~i111 11n.vı· etrafında incelemeler yapacaktır. 
na i§tirak edenlerin unavlafı ya - öCRETMENLER BIRLlOI -
pdmı9tll". Sınavda Üniveraite Rek- Öğretmenler Birliği önümüzdeki 
törü ve biitün f akUlte profesörle!ri ~umartesi günü fevkallde bir to'P' 
hazır bulunmuılal"chr. Jantı yaparak birliiin kıt mevıi · 

PARASIZ Y ATiLi TALEBE • minde çahtma teklini tespit ede
l{ültür ~kJnhğınm açtığı lise ve ceklerdir. Bunduı 'batka makam 
orta okullara para11• yatılı taleDe:. p.a.~~larının etraf ıuda da kon~ • 
nin smav klirtlan ejitim kurulu mo.l"'r yapıla~ktır. 

Marmarada 
Dün bir kısım halk ı hapishane 
ekmeksh'~ kaldı 

Buğday ve Uf\ fiyatlarl '°" ıün- Eski mana.stır hapishane 
terde ;l!ksetmektedir, ~ yiilC,aeli~ : ıek/ine geli-tifdi 

\ Atatürk köprüsü 
Dün tekliflerin tetkikine 

başlandı 
• l 

A.tatürk kijpı:üaüıı~n ıııünaJsa· 

ıhı tabii..ftet:İceai olarak l>azı fırııı·l Mamu~rad•ki Jmrah ~daun • 
cılar da elanek fiyatınm yijks_eltil- ı d b ı L • m•t ·· ıc b' • • , • • • t- u un•n es&ı ve ... ru ır 

mo11nı uı·a.yoan ıstemı,lerdrr. B~n Manutır t'mir edilmit v-e hapiı-
dan baıke. Orta.köy, Fatih, Betik- hane ıekİine getirilmiıtir. 
tat gibi bazı ıemtlerdeM f ıruılar l b 1 h · h · d 
defirmencilerin l;<cnd.ilerin41 un ba-ı.slan ul d-~-P~•- anheat~ : ve 

.J"kl · • · ı· k .. tıaı. yer er .. , DA:ll apısnane-verme •. • er1n1 ıöy ıyete dun ek- l d b lu Lk" l .J 1 mek çıkarmamışlardır. Halk fı - er e u nan ma,ı 'im •r~an c, .. 

rıncıların mutat hil~Jına hareket 1i k•dt.n, cıraya ıönderilmek üza
edecekierini bilmedikleri iç.in ak- , redir. Bu~lar orada tarım itltrin
tam üstleri fırınlara tidince elleri de çah~mak \mkinını da ~ide e 
bo, dönmüşler, ıemt semt fırınla- , deceklerdir. 
r• kotutlJIUtla•dır. Bu vaziyd ilk pal"ti ol•rak elli mahkUın 
derhal vaya, kaymakamlıklara ıönderil~fk ıuretiyle yapılacak 
tiki.Yet edihniJ, h ... n ti'kayet e- tecrübe mü.sbet netice verirse, 
dilen brmlar• llMIRUP gön~erile • batkS: kafileler de oraya yoUana
rek ne ka'1aıı. ekmek ~ıkaritıkları caklardır. ileride orada asri bir 
teapit odihni,tir.. Bu arada cleiir ·ı hapishane yapıl~ut da diişünül
mencilerin un vermedik~l'İ iddi~- mektedir. 

Diğer taraftan lstanbuldaki 
hapiıhane ve t4'vki.fhanelenle de 
tetkikat yapılmakta, asri bir ha 

piıh-ne iıııaaı için hazırlıkta bu
lunulmak•dır. Bu tetlaik itiyle 

ıı da tetkiJ< olunm\IJ, lwnun d4>i· 
ru olcadıfı al!lıı.şılmıfhr. On, on
N ıünlük unları bulunnuyan 
kijçük acrmayeli fırıncıları• fasla 
fiyatla un abp kiu111 ve zararın.& 
ekınek 1&tmamak iç.in ekmek ~t • 
kart?Dadtldarı anlatılmıtbr. Bun- Bay Mutahhar isminde bir zat 
11\r hakkında kanuni takibata ıi· meığul oluyor. 
titilıuittir. ==;=~~===-== 

Halkın ve fırıncıların ayrı ayrı Köstence yoru ile Alman
tikiyeti üzerine dün ak.tam uray- yaya yapıfacak ihracat 

ıa rniiddeti diin bitsniftir. Dün sa 
P.t on dörde kadar teklif ıııek.tup -
ları kabul edilm\,tir. Bir firır.a ıa-

at on beşte teklifte bulundu.iu i • 
çin zarfı kabul edilmemi,tir. Saat 
on be,•e vali ve belediye rdsi a~v 
M'1hihin ÜatUı:daiın başkanhiın
df. c\e.\~ıi encUınen üyeleri, urayın 
en fen heyeti direktö.rQ-le yeni di· 

reklöı·ij Bay B~n\i, kö1M"ilk" di • 
rektörü tGnl~mıutla.1:oır. M\i.naka
saya yedi Alman fir~u tir.Ut -
tir. 

BunlnQ.an dördü bir t~tekkül 
halinJeciir. Franııı firınalt.rı ile 
diğer b,~ı ıriemleket fir~latı 
tartpa~e ~lmalannt rNmea ek • 
siltmey~ ıirııı,~aıl!lordİT. Şehir 

M~cl\a.i salQııunda Yf.Pllau top, • 
laıttıcb \lk olu ak f eant ıar\lan 
bildiren zarfl~r açd1'!1f., geç vak-

te kl.\dar bunlar tetkik edU.ittir. 
Bil' arahk t~klif ıahiple..t içwi r 
hnmıı. kendileril\den iıaM.t ahn
mııtır. 

Sen olarak para miktaFını ı~· 
teren arflar açdmııtır. Tet•lik• • 
ta bugün de devam edilerek kep· 
rünün J.angi finnaya vePileceği 
anlatılacaktır. 

da bir toplantı yapılmıt, du~ 
tetkik edilmittir. EkmekHk u~ fh 
yatlarının çuval hf.t~~da ı™en 
kurut arttığı görü)ınüftür. lNf~ 
Zahire Boraaıından ıon •.n gün ~ 
lük fiyatlar abnara~ e....,h bir in· 
celenıe yapılacak ve sarıamb~ 
günü beklenmeden ıaf.rhın deiif -
tirilmeaine karar verilec.tir. 

Köstence tranıit yoluyla Orta -= 
Avrupa ve ıüney Alma.nyay• il. .. Anlaşma yapı an mem-
racat yapma itine 19 te§rinievveJ. 'ckeUeıden gelecekmflfar 
den itibaren baılanacaktır. Yabancı devl4ltle~le yapılan 

Bu yolla gidecek olan malların tecim anlatmalarına. baih liıte -
gemHere yükletilmesine ba!lan • ler dıtında kalan malların genel 
mrftır. kontenjan rejiminden ayrıca isti· 

Türk kuşunun açacağı fade edeç~Jerine d•iı: açı~ 'bir 
mektep! er için k•Yıt yoktu, Bunun iç\1' de ım -Un fiyatınm yükseliı niıbetiM 

göre ekmelin kilotuna otuz para 
kadar bir zam yapılacaktır. Türk Ku§u'nun İstanbul ve lz • 

Bu tekle göre timdi on kurut 0 • nairde a~cair yeni mekteplerde 

luk çekiliyordu. Bu aar\ujue ıi -
derilmesi için anlaırnaya bailı 
listelerde azılı olıun olmasın 
anla!ma y ılan memlelıcetlMde\' 
aalen mf.llarm u.m~i i~ha: ,..ji
nıincieu istifade ohn•leri Qnan • 

tua par• olan ekmek narlu on bir 
buçuk k~ çıkacaktır. Y ~11i ~
hm yarmclaıı iti~en tatbi15 edil· 
llleıtl cl~lmtl4etlir • 

öğretmenlik edecek olan ve şimdi , 

Sovyet ltuayada staj ıöreı:ı biri kız 

olan "klz Türk ı•QCt b\l &)' ~o • 
nunda meml.Ut\•i.ı• dö.M.Ce.kt-.. 

Mehmetler 

Çerkes Mehmet nasıl 
ete geçirildi? 

Çerkes Mehmet denilen biriai, 
yalcalannıııtır. Dün tüzeye ıetiril
miı, genel aa,•amanyar Bay Şefik 
tarafından sorruya . çekilmittir. 
Mehmet, lzmire ıöncler'ilecektir. 

Yakalanmaama ıebep, lrmirde 
itlediği ileri sürülen bil' ıuçtur. 

Şikayete ıöre, Çerk•t Mehmet, o-
rada bir kahvehanede Necati iı -
minde t,ir çocuğa tecavüzde bu • 
lunmuıtur. Bu Yaka, bir sene ka -
du evvel olıııuıtur. Kürt Mehmet 
denilen biri, o kahveye ıirip çık· 
tıiı noktuındaıı lunirde poli-se 
yualanmıf, ıulh ceza hak7erine 
&ölürülmüı. aorpıu 7apılarak 
ı~lu olıad~ı. arada yalına iıim 
benıe1iti buluııd• ullflluaca, 
ıerbeıt bualcdnuttır. O llt&da h· 
tanbula ıelen Çerkes Mehmedin 
burada nerocle olQrcluiu nihayet 
Galatada ıerbetçilik eden Meh -
metten öfreniJq1it, Çerh. Meh -
m.t bu .-etle •Mi~i,tir. 

üç e'Otlen ca.hnan f ıga 
K-aam " Ar~ Raaih d•ilen 

iki kiıi, poli~ y.,,blu•rak dün 
taıe1e ı•tirUmitlerdir, Geael ıa · 
Y&JM.nJV Bay ~fik, -.wı be .. 
ıinci istintak daire.ine gönder · 
mittir. Haklarındaki ara§hnna, 
derinJettirileeelrtir. 

Y ak&IQıı, ~ •v«len etJ• çalın
dığı iddiaıiyledir. Bu evlerd•n bi
rinde baftar Bay Santur, biriu~e 
de Ba7 Adolf otunnaktadır, 

Beraat 
KatİJ\ibJO iamin4ie t.iT k:ldnun 

lıtanW ~üncü ceza l.alcyerindo 
rucleweuluk· id.liasiYI• du;Ütma
-. ya ...... , ıuç 1&ltit elmam", ıe:·
nel aa-..nlıiın İlt•ii onayla,, • 
mı,, Katinikayo beraet kazan••!· 
tır. 

lhti•a• 

Eroin kaçakçıları 
ÜQİQ isaekten ve u.tınakta.l'. 

suçhı Nitir - K .. dri,.. -- B"*'i 
- Hal4t "41 V eyaelia dunıpq.la · 
r~ cliiıı 9 ~ ibt.itaı MkYtrin• 
Q. de'&ıa o4.ilmiftir. 

Ottüocle Jgdan atamacla w 
geçirilen bet p~ket eroini 'lASW 
Nigi.r inkar ctmit, mahkeme f& • 

~itleri• di•lumeai ~ t.i.tlla ili» 
aıüne kalmsthr, 

Seio:ltiHlG• Rılat 
maltokentHi 

Şekeı kaça~~ılılındaıı ~!u 
ıallhattin Rif at ve arkadaıtarı 
hakkında verilecek karar!! Tet
rin Salı ıününe lnralulmrttır. 

Bir ka,ııkfı mallkhı 
oldız 

Titü.a lııı,..U iWa .._le bi • 
lerkea ıöıwea "'~ ltaliade :fil -
kalanaa. e1ki kaçaks.ılard•• iz -
mitli Kazımın duruıma.ıı dün 9 
uncu ihd-.. 1naltkeme.i1tdf' biti • 
1il~9, Kia,ı"' 6 -r ha~ -ve. 30 li
H. aar~ u......_ .. hk-. otmut
hır, 

Gümrilkler tlirektö1iJ 
tdirr.• ı~&eriai t.fti,. ti• 

den Gü~lor b.t el-rektörü 
Ş..fiii.ı y•kmda ~· .... 
--..i ...ü.t..-el41iir. 

Halka konser 
ltfaiye bandoıunun haftanın üç 

rüaüncle Fatih_ parkmda 1'alb. 
konaerler ffrmeıi kararl~. 

Gelecek yu; tehrin difer ._.. 
le•lnde de llonterler ftriı.e\tir. 
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Mason cemiyeti 
Ankara, 17 (Kurun) - Maso ncemiyetinin çalıımalarına son ve

riti meaelesi üzerinde, ileri gelen bir hükumet adamı bana tunları 
söyledi: _ 

lSTANBUL - 11: Dam m:ıa1klllL 18.30 
Hatif musiki. lt Ege eaz. 19.30 Ba;ru Pa.1 
klze lzzet. Keman ıolo piyano rcfakatllc. 
20,22 haberler. !?0.30 ıtUdyo caz ve tango 
orkeıtriüan. 21,35 son haberler. Eorsa!ar. 
21,50 :Macar halk havalan. nayan :!.\a;}1er 
ve arkadaşlan. 

" - Halk parti.inin programı ve timdiye kadar yapılmıf olan 
icraat cemiyeti gayeıine erdirmiftir. Cemiyet, bundan dolayı, faaliye
tine nihayet vermeği uyğun görmü ıtür. Cemiyet, mallarını kendiıi 
tasfiye edecektir.,, 

Şimdiye kadar lzmirde 300 bin 

BüKREŞ - 13 - 15 plAk ve duyum aer 
\ tılerl. 18 radyo salon orkeıtre.st. 19 Sözler. 
19,20 konserin ııllrcğl. 20 duyurular. 20,l~ 

od& mtlzlği. 20,3::i opera plye.!lni r!Slc. 23,•st 

duyumlar. l 
VARŞOVA - 18.20 Klarinet trlyosu, söz 

1 
' Jer. 19 solist konherf. :ı.9,30 sözler. 19,45 plAlt 1 
' sözler. 21 Lembergden röle. Sözler. 22,05 1 

ıenfonlk konser. 23,20 dans mUziğt. 
MOSKOVA - 17,30 ıUel yayım. ıs.so 

konser. 19,20 konser. 20,30 Karı§Ik müzil' 
ve dans havalan. 22 ı;ekçe. 23.05 ingll!zcc. 
24 almanca. 

•• •• çuval uzum satıldı 
Ankara, 17 (Kurum) - Eko • 

nomi Ba:kanlığınca yapılan bir 
ıtatistiğe göre, timdiye kadar lz
mirde 300 bin çuval üzüm satıl • 
mııtır. Bu miktar, geçen yıldaki 

üzüm rekoltesine muadildir. Satıla
cak daha 250 bin çuval üzüm bu• 

. lunduğu tahmin olunuyor. 

Gerek üzüm rekolteıinin faz -
lalığı, gerekıe Ege mıntakaıında• 
ki bazı ürünlerin değerlerinin 
yüksekliği dolayısiyle bu yıl E· 
ge ihraca.tının geçen yıla nisbetle 
6 milyon lira miktarında 'bir faz • 
lalık göstereceği anlatılıyor. 

BELGRA T - 20 pllk. !!0,13 duyumlar. 
20.30 Ulusal program. 21 Zağrcpten röle. 22 
konferanı. 22,30 orkestra birllğile halk ~ar. 
kılan. 23 duyumlar, 23,20 plAk. 

LA YPZtG - 18 hafif müzllt. 19,30 pe • 
port&j ve saire. 20,10 eğlenceli müzik. 21 
duyumlar. 21,15 ulusal yayım. 22 operalar • 
dakl danslardan. 23,1.5 duyumlar. Spor. 23 
30 konferans. 23,50 ~en müzik . 

• • 
vezırı Yeni eserler ------

Anka,aga gitmek iiae1e Türk büyükleri 
şehrimize geldi veya Türk adlarl 

Hindistanııa Uluslar ·~urumun • . Kütaby.aıua. aayıa aylan. BaY; 
d ı,· d 1 h · • • ı d sım Atalay . bu adla Taktiyle ~ 
a~1 e ege eyetı reııt n or Ye • b .._ d • k' h b d f ·c öJçil 
· · R B h d S Bab a:ııur rgr ·ıta ı u e a genı,. d 

zırı ay a a ur ereyman • büyültmü§ •e yeniden, temiz ve • 
d" h . . t • p k ,ı na un §e rımıze ge mı§ ye ar lan 'dikkatle yapılmı~ bir 11ra,·• 
1. • . • :; ıııı 

ote ıne ınmıftır. mak üzere bUtırıp :ra:rıma ~ı.ar 
Sekreterleri ve bir de doktor be tır. 
b l • • · · 1dflll ra er ge mıftır. Ray Besim Atalayın eserin• ._, 
Kendisiyle görüten gazetecilere bakarak, bu yolda -:ıkarıJanl•\ .. 

"memleketindeki ifleri iç.in acele biri ~nmamak gerektir. Sayın.~· ti 
dönmek mecburiyetinde olduğur.u b.Y, ba eseri 1'Ücuda Ketirmek •t'~ı 
ve ebelüttarik yoluyla dönmek is • ~oğu arap~. rus~.a ~ona benzer tdıl' 
tedikleri için Türkiyeden geç~ik • ter olmak üzer~. ba ·ında yaı~lı ·~dl 

- ğu gibi otuz ~kiz kitaptan ıt1tı 'r. 
lerini ve Ankaraya gideceklerini,. etmi~tir ki yazılan isimler bite ~dl 
söylemİJtir. çekten 'l'ürk tarihinin büyilkJeri~I il' 

Hint veziri Cenevrede diğer r..r• bu arada öğretmi~ elmak gibi bif 
kada,1al'ının kalarak auruluıaJ fa ğer kaı:annu' eJnyor. . . sar 
aliyetine ittiri.kt~ devam ettikte • Kitabr GkaTlanmıza ta"V~nyt, df · 
rini söylemi§ ve Hint kamoyunun B~ım Atalaya be !\imm~tinde1' 
( efk A • • • ) h l&yr t~şekkilr ed•~h .. 

h 
arı umumıyes~nın ~ ıon ----------···_/ 

arpte taarruza ugrayan u.u,un • 
· Matbaamım gelen uerlır• 

lehinde olduğunu anlatmııtır. ----------------'. 
Hint veziri yarın Ankaraya ri • Yeni çocuk öyküler• 

decektir. · • • ,,;,,r 
Ba isim altında. çıkan ~ocuk "~· Benzine karıştırılacak ispirto 

Ankara, 17 (Kurun) - Ben -
zine ispirto karı§tırılmaaı ' hak • 
kmdaki kanun layihası haztrlan· 
mıı, Batbakanlığa verilmiştir. 

dı. Komisyon, benzine katılacak 
ispirto miktarının tayinini bakan• 
lar kuruluna bırakmı§trr. 

BUDAPEŞTE - 1~,30 plyano birliğlle 
prkılar. 19, spor. 19,20 caz. 20 konferans. 
20,30 sen!onik konser. 21 raııro pi:-ı•esı. 2:? I 
duyumlar. 22.20 Çingene mtıziğı. 2:; du:rum • Kuru meyvalarımız Al
ıar. 23,25 p!Ak. 24,10 Caz. 

Jarından (Bir tren kazası) adlı 1111rı ye · ~ıkarılmıştır. Kü~ük okuyııcd 
VlYA~A - 18,10 Bcetho\·cn mlizlği, l 9 : manyada rağbet görüyor 

Spor, 19,10 ııeyahat celbf. 19,25 tarihsel ya 
yım. 20 duyumlar. :ıo,ao batır ı:nUZlk, 22,20 Almanyadan gelen haberlere 
\"iyolonsel (orkestra DvorakJ. 23 duyumlar. göre kuru meyvelerimiz orada 
23,10 senfol"'Jk konseri. 24, sual, ce\'ap. 24, 

tavsiye ederiz. ./ 
~--...;_~~~~~--_.,, 

Askerliğe çağrılanlar 

Muhtelif bakanlıklar mümeı • 
•illerinden mürekkep bir komiı -
yon, kanunu hazırlamak üzere u• 
l'Un müddettenberi çalıfmaktay -

Kanun ç:ktıktan sonra Türki • 
yede İspirtosuz benzin satılmıya• 
eak, bu suretle şimdi değ~ri olmı· 
yan birçok ham maddeler kıy • 
metlenmi§ olacaktır. 

:ıs plA.k. çok rağbet görmektedir. Noel bay. 
Kadıköy <Ukerlik şubeıindtll~ 
Şubemiz yedek ~ubay defte ,,ı 

:}6:? ~ayı~ında )·azıh yedek piyad: ~. 
diploma numaralı as::teğmen :JlcJ eıt• 
ğuml_u Gaziayıntaplt Süleym~n ~ 
Mehmet Emin lstanbulda i~e ıJ.ill b•' 
yirmi dört saat içinde; hariçte i!' ftl'' 
1unduğu mahal acıkerlik ~u~ dl~I· 
ta~ile oturduğu yerin ~uheye bılp 
mesi aykm halde kanun tatbik 
ce~. 

BRESLAV - ıs hafif mUzllı:.. Sözler. 20 ramının yaklaşması üzerine 'faz • 
hatif mUzik. 21 duyumlar. 21,15 ulusal ya. 
yım. 22 Kuartet konser. 23 du,>ıJmlar. 2::.30 laca kuru üzüm almak iıtiyenler 
ıkeç. 24,30 hafif mUzlk. çoğalmaktadır. Almanya Türk Ti. 

ürünlerimiz teşki- ıl<ı· esri munzam/ar hususi <TMA cumarte$ı 
dı ı d 1 k Takvim !:' , cı te~r n ıs , cı teşrin 

lô.tlandırılacak l are er en a ınm19aca I=====~ ı!I Recep :o Retcp 

A k 17 (K ) B Ankara, 17 (Kurun) - Bina Glla dolo!u 
n ara, urun - uya• . .1 . . h A "d 

a__l d t 1 k .. Ek ve arazı vergı rının ususı ı are- Güo batm ı:".!\l 
6.13 6.14 

l:".98 
Km ar a op anma uzere ono- I d . h kk d k. k l. . Sabah umu• ~.06 

• B k 1 .. f d k ere evrı a m a ı anun ayı· mı a an ıgı tara ın an ongre· h K .k. . d . d oııc ııamaıı n.oo 
!i06 
ı t. \9 

ler hazırlanmıttır. Bu kongreler • kası a1mutktayın 
1 ıncı evresm e ltindi ııımıııı ıs.cı.ı 

d k, 
.. 

1
.. d·~ I l onutu aca ır. Akşam umu 17.~9 

1~.0.l 

l;',18 

e pamu yun u ve ıger u usa B 1 . d .. . . Yatsı nıma.t• t9.0l 
.. .. l • . . k·ı· l d l azı gazete erın yaz ıgı gıbı, imsak 04 urun erım1zın tet ı at an ırı ma · . d" h A h 'L 1 ·ı 

18.~ 
4.3'i 

1 
.. . d I l kt i3 §tm ı uauaı mu aseoe ere verı • I• l ·1hu ~ ~a ıtaıerı '28i> 

• an uzerın e ça f§I aca ır. u a· kt I k . ) h . fılın talao ı.-ı:.oTcrl . ' ~•, nlJ 
... rl't ~vt> • 

,J~, d b 1 k ·ı .... r · · · me e o an esrı munzam arın u .... __ , 
· ra it: a 1 çı ıgın ge ışmetı ıçm susi idarelerden alınacağı haberi 

• l'1 

de ayrca bir kongre toplanacak
asılsızdır. Kesri munzamlar bu .A, 

tır. vergilerden daha fazla bir gelir ~ BORSA 

1 ih'ik-ı/talya ticaret 
o.nlaşması 

Anka.rlt., 17 (Kurun) - ltalyan 
ticaret ve kliring anlatmasının a
ym 20 ıinde biteceğini bildirmit -
tim. Yeniden görüşmelere başla · 
mak için bütün hazırlıklar tamam 
larumıtır. Yeni anlaşma yapılıncı· 

•. ya kadar, eıki anlaşmanın bir 
müddet daha uzatılması muhte • 
meldir. 

temin etmektedir. ==================:::::::;:======== 

----- ı 

Diğer taraftan, öğrendiğime gÖ· ~ 17 • ) O • 93.5 ~ 
re, bugün bu verginin tahsili için • 

llliıttarında ,,.ıcın. ısareW olanlar, llu • , 
finans tarafından kullanılan ı ı · rtnde mııamt'le corenlerdJr. Kakarnlar q,. 

memurların miktarı üç bine ya· 1:! kapanış aaıı, tlyatıanda. 1 

kındır. Vergiler hususi idarelere! ftukut 
' geçtikten sonra bu memurlardan !I • Londra tit6. - • Viyana 23. -

d 
i • ~e~yor~ 124 :-o • Madrtd ! 7 -

bin ka arının açıkta kalması ihti- • Parls 167. - • Bertin :t4, -

mali vardır. • Mlllııo ı:n, - • Varşon 24, - . 
• Brühe' ~O. - * Badape$te ~~ -

Mevsimsiz bir haber ı * Atını ~:ı. !.o • sütre, ı~. - • 
• (enen ıs • Bclgrad f4, - ı 

' ., Sofya 2~. - 1' Yotehıma 35, -
gazetesinin dördüncü genel is - • Amsıtrd11o ~)!. - • Altıo QU, -

Ankara. 17 (Kurun) - Tan ' 1 
' •• ı 

Kamutaydan geri istenen pekte!l;ğin tetkil olunacağı yo • i • Prac ı:ı6 - •Mecidiye ~3· - · 

! 
• Sto\:ho1 nı :ı~. •. • Bukııot :33 - 1 

layihalar lundaki haberi burada tamamen Çekllı!r , 
Anb.ra, 17 (Kurun) - Hüku- mevsimsiz sayılmaktadır. l' • Loodra 6t~.t!I * Sto~hlm :ı.1367 1 

met, Deniz\'ollan ve Akay itlet • S~;y;t .. ;p~;~;;j~;°'b~·;~b·;·h 
1

: ~=ı~or. 1~:~~~ : ~;%ar~d ::!1
1
75 1 

meleri, fabrika, havuzlar ve kıla· A k . d • ~llltno 9.7~zs • BerllD ı,9763 
TUZiuk müdürlükleri ve devlet re· n ara a 1 * Briik~e 4,nı~ • Varşou 4.2! 

iıine ait deniz vasıtaları zabitan, Sovyet, Sporcuları dün !4,30 ı • Atin&. f~.5640 • Bu:lıpeşte 4,17 
trenin~ ilave edilen beş yataklı • Cuevre Hı- • Rü\:m 01.mıo 

mürettebat ve müstahdemleri hak • sorya 63,96!16 • llelgrı:i :ıu:~3 
lrmdaki kanun li.yihasiyle Devlet vagonla Ankaraya hareket et - • Amıterdı ır• ı.1;3.ı * Yotohanıa ?.7641 

mitlerdir. Konuklar, Haydarpa • • Pru ırı.~ı • ~losı.ovı ıo~o ~o 
demiryolları ve limanlar itletme E S H A M 

fa istasyonunda kalabalık bir ----
mnum müdürlüğü memurları te - 1 ı 

h sporcu kütlesi tarafından uğur - ı, Bant15• 9,<.·>- framvav ''·-
kaüt sandığı layihasına ek layi a· lanmıttır. •Aaadolu ~3.0~ * t;ımeoto h a.ao 
yr Kamutaydan geri istemiştir. Rcjı 2 ıs Cnyon Oe?. -.-· 

Ankarada konuklarla karşıla • sır. l l ayrıye ıs. - fark De? 
lstanbul kültür 
direktörlüğü 

Ai\"6rttra, 17 (Kurun) - latan• 
hul kültür direktörlüğüne kültür 
dire1ctör muavini Nurullahın ge -
tirileceği söylenmektedir. 

Et ibank direktörlüğü 
. Ankara, 17 (Kurun) - Eti 
Bank direktörlüğüne finans müı
teıarı F aikin tayini kuvvetle muh· 
temeldir. 

Şükrü Kaya geliyor 
.,....,., 17 (Kmua) - iç lı

... • ' Şilkril Kaya bugünkü 
.,_,. fıtanbula gitti. Bl\kan, pa• 

• . _ı;artesi günü buraya dönecektir. 

ıacak futbolcu ve güre,çilerimiz •Merke:ı: Baahsı ~s.- rıalyı 
de dün aktamki ekspreıle Anka • lJ. ~ı,orrıı -.oo ~ırk m. ecu -.- 1 

nomontl 6,511 l'cletnn - - , 
raya gitmitlerdir. -iatlkraz!ar - tah viller-ı 

Amerika Ve zeCtl• 
1

•r9S3Türlı: Bor.I ,~.!'l'I..~ Elektrlk -.-
ı :.. • tı 2!1,25 l'ramnı :1t,:ro I 

tedbirler 1 • •• ııı 22.c;o ~ıhunı H -
Yaşington, 17 (A.A.) _ Hükumet' 1 lstltrtııüahlll I 9o; - • Anıdoto ı ~~ .~!\ 1 

~ 
Crıaaı lstll.:raıı Q;;, * Anadolu 1 ~ıı. •s l ı 

mahafilinde doğrudan doğruya ala 11128 ·"' ,, ııı. ,\nadolu ı ıı ı.•o 
kadar olan memleketler tarafından 1 ~·vas·Erzurum t>ı_ ' lı1TT1t•~ f \ 4:1.-

sarih n Yazım bir progra~ :ınzi·m· e- -------~-----
dilmedikçe Amerikan hukumetmın 
zecri tedbirler h~kkın~ bi~ k~~ar ver i Naşit - E1 iuğruf Sadi 
memeye azmetmış oldugu bıJ dırı imek .

1 
Şelı:adcbaşı TU R.,1 ~· r;,,,.,,.,,,,,,rırln 

tedir. j Bu gece ~at 20.ı:; t .. 
Dış bakanı Bar Hull, hu ntl'sele Cumarte-.i - Pazaı 

hakkında diyevde bulunarok, ~imdiye Matine 1:) te 
kadar ne Fransamn ne de lngiltcrt>nin ! OTEL L O 
ltalyan mallarının arsıulusal boykot Düyük Haile 5 per
edilme.cıi imkanı hakkmd:ı hi~ bir şey ı de 1 tnblo. Her ta-
sormamış olduklarım söylemiştir. rafa tram\'ay 'l'cl: 2ıl~7 

caret Odası bu istekte bulunanla· 
ra kolaylık göllermektedir. 

Kuru üzümden baı~a. iç f mdık 
da fazla rağbet görmektedir. Bir 
müddet önce fiyatların biraz re· 
rilemesi yüzünden istekler ve it ı 
hayli arbnıtlır. Bununla beraber 
fiyatların yüluelmekte olduiu da 
kaydedilmektedir. Eylu1 yükleme· 
si cif Hamburg geçen haftalar i
çinde kiloau 43 .kuruttan aatıldıiı 
halde §İmdi 44 • 4S lc\lrul!a s:1lmnı· 

"' '" "" 
Eminönü. a1kerlik §Ubtıüule/I: • ., 

1 - 1 .teşrin 193S celp ,.e sef~~, 
hangi sınıflardan hangi doğulllld ',t . 
·rına liadar uğnılacağr ve J;u ';'~ 
larclan bedel nreceklerin deı " cfil' 
tarihe l\ada::r Wdellennln kah1ıl 'pıı, 

tır. ceği sırasile ~ğıya yazılmıştır· t' • 
KURU KAYISI - Son aylar katle okunarak ona.göre bedel•'.,,, 

içinde Almanyada kuru kayıııya 
da fazla rağbet gösterilmektedir. 

Kayısı Almanyada muayyen 
miktarda istihlak edildiğinden hu 
yıl kayısı kurusunun fazla ihraç e· 
dileceği §İmdiden uranlanmakta . 
dır. 

Düzeltme 
Dünkü nu&hamızda çıkan latan· 

bul iskan Direktörlüğüne aid 
Tra.kya göçmen evleri için alma· 
cak (80) hin aded pencere mente
ıesi hakkındaki ili.nda bu mikdar 
yanlıthkla (80) aded yazılmıtdır. 
Düzeltiriz. 

Dördüncü ispekterlik 
Yeni klırulaeak olan Munzur 

iline Ovacık, Çemtkezek Pertek 
kazaları ile diğer iki kazanın da
ha bağlanması ltararlatmı,br. 

Merkezi Munzur olan bu dör· 
düncü genel iıpekterliğe bir re • 
neralin tayini ihtimallerinden 
bahsediliyor. 

c~lerin vak tile l'ubeye mürae1t 1 p, 
" tO 

teri ve bedel vermiyt>ccklel'in de _,11· 
Janma günlerinde ~ubede hu1U11 

rı U.zımdrr. ,t • 
• • 1 f er 1 A - Deniz ~ınıf ına ayrı nu 1,11 

lardan :129 bakaya~ile :lJO doi11111 ,,,-_ 
24 I. teıı;rin 9:ı:; günü se"Vkedilnte1' 51ıııf · 
re şubede toplanacaklardır. BUdeıJtfl 
ta.n bedel -rereceklerin de be 1" • 
23 I. te§rin 935 akşamına kadar 
bul olunacaktır. ı• r 

• ]tll 'I 
B - Jandarma ısınıfına. ayrı Jd ' 

ratdan ;}29 bakaya..ııile 330 d~-~ 
lar 24 J. teştin 93.) günü sevkf _,111!-
üzere şubede toplanacaktır. JJ1l. ı3 1· 
tan .bed~l- n_~e~_eklcrin bedelle;:, ~· 
te~rın 93.> gunu ak~amına k• 
bul olunacaktır. d jıtıfl' 

C - 316, 327 hakaya$ile ;tZS : 3tf. 
ludan geıi kalan piyadeler :,1'11 ' 
:tıs doiumlu iki senelik -sınıf• _;11,..' 

·ı 329 d"" p • mış olanların hakayası e de to 
Jular :?4 1. teşrin 93:> de şu~el vır" 
]anacaklardır. Bunlardan ~ t:JS ,1' ' 

ceklerin bedelleri 2.1 I. teşr•:tir· 
şamına kadar kabul ediJect ot>t~' 

· de~ · 2 - Toplanma gUnlertn d• •ıı 
• 1 • ııakklft t..,,, müracaat etmıyen erın n c 

kerlik mükellefiyeti kanun~tif· 

İ\tılnbul Bel~diııui 1 

made.cıi ahkamı tatbik ediJece 

Tepeba!ı t 
kıtlık tiyatrosu 2 ilk T . pıaı• 

S2hirTiy&ıtrosu 

111111\\\111111 

111...1111 

nmnn 

O eşruı· 
Bu akşam G l .. 1 s sal/ıfll' ene, nu u 

1 
.... . e .... 

saat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

Doğru cevap yer ·~l ~ 
- fin~J1:> " 

Sayımm ne süel, ne _. 
1
• ooi' 

• k~U . : .. 
ne de özel bir nokta~t yo }ıiçb11 

. .. aen 
111 söyleyenler bu yuz voğ , 

. klardır. d ~· zarara uğraımvaca e 
• w k jlnıe. r· 

Fransız tiyatrosunda . ru süylemiycnler anca oc: oJıı .. ·-r· ı· etnıı·, 
Süreyya· Opereti Je~e <lok büyiik kotu u \ 

Yeni 1-.:arclo -.~aziy<'. H. Kemal bu lar. IJOfVckôl_~~iirtiİİa 
aJ,şam :?0,30 da (Ei'JflR SEJ;IYOR)· ı I 

1
. t'k U1'fll1't ~fil ~ 

O t ... d ,~ ,- f s·· . <Jta ıs l ~ P<'re " per c. l a1.an: ı u;;u urun. __ _ 
ne te: !\:trio J\:apocelli. Fiatlar: 100 '-. .. -.. ----

7:; - :ıo - :!'.i. Loca: iOO - :mo . 
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Dumdum . Kurşunu Kullanılıyor ! 
Adisab_a_b_a_d_a_y-üz-b--in-- Habeş 1 Davanın başı: 

asker İ t o p l a n d ı · lngilterenin Akdenizdeki 

Bir kabile başkanı kadın harp gemilt.ri 
. 

Yağmur 
Londra, 17 <Kurun) - Jngilterenin programının tatbikine deram ed.rek, 

ı• mparatordan harbe Pnri~ el~i:.i Lami ile yeni bir konu~- 1~ muhttlif tipten .2.000 uçak ısmar. 
ma yapmıştır. Büyük el~inin bu ko - lamı~tır. Uunlar 193i mart ayına ka • 
nu~madn lngilterenin ~H:denizdeki dar hazır olacaklardır. 

şiddetli! 
ltalyanlar Harara 

•• •• • 
gı.rmek ı·znı·nı· aldı kunetlerinin bir kısmını ~ekerek yal-

nıı normal durumdaki kunetini hı -
rakıp bırakmıyacağı hakkında La\'a -
lin enelki konuşmadaki sorusuna en-

lngiliz cevabı 
I..ondra, l 7 (Kurun) - Taymis ga

zete.sinin Paristcn öğrendiğine •öre, 
lngiltere anlaı; mazlığımn kotarılmuı 
~olunda herhangi bir teklifi ltalyan 
kıtalarının Habeş illeıinden _Çekilme • 
si §&rtiJe konuşmaya hazır olduiunu 
bildirmiştir. lngiliz notası ~ok mu -
fa- aldır. Bunda ]falya - İngiliz mii 
nasehetinin tekrar dostane bir fekU 
alımına kadu ihtiyat tedbirlerin icla
mesının 1.aruri oıauğunun ya~ılmıt 

hulunduğu da sanılıyor. :Notada Mu-

Yuruyemıyor 

1 tab/usta tahkimata 
imparatordan 
beyanname: 

başlandı 
Asrnara, 17 (A. A.) - Conti - Çete harb İ 

ilen•~ 1 T , h U . . 1, _ 
. ... , e Cb:-ap nıon un a caıgı I 

tııa.Jurnatn göre, Ogac· ele Gerl.:>· yapı fiJZ • 
loUbi'nin ifgalinden ıonra, Gor -
"'hei civarında ve Harrar iıtika. Sabırlı olunuz! 
~etindeki İtalyan ileri hareketi - :.:ııııuıırı • • 1111111111.;: 
tlıra tevakk f - ·k· · ~ Addıs - Ababa, 17 ( A.A.) -= 
t . u a ugraması, ı ıncı - i ;, 
'tr k - Reuter Ajanaı aylarından: ~ h ıne adar sürmesi muhtemel ~ •. 
'&lun• .. ki' - l d · = İmparator, baskumanda.n sı·~ 

ı.. . ...n sure ı yagmur ar an ı - ·~ ~ -
"'rı gelmektedir. ~ fatiy]e bütün Habeş ordusuna~ 
İ'fAL y AN UÇAKLARI BiR ~ hitaben ne,rettiği bir bildirik-~ 

kAMPI YOK ETM1SLER § te, kılalarına tavsiyelerde bu -~ 
A - = lunarak §Unları yazmaktır.dır: ~ 

-...,. •ın.ar.a, _ı 7 .<A. A.) - Doğu~--
ı &t "Hiçbir zaman toplu bit hal-~ 
liin eı1n1n t§galınden ıonra, bu - g de bulunmayınız, çete muhare- ff 
b l ınevzi tahkir.1atı safhasında ı ~ be• taktiği kullanınız. S°obırlı ~ 
r~1Unulmaıma rağmen, İtalyan u- ~- -
'""'l b olunuz. Bir dütman uçağı gö ·t ,,,. karr üyük bir faaliyet göster• _Ş -
... e l d rür görmez, hemen dağıiınız. '§ •'f e evam etmektedirler. Ke - ~ -
~• -. b b · = Kolay bir hed el olmaktan kur-~
\' e om ardıman filoları, dün F l L • • b lb. l . . = 

t t\r\>elk" .. l k 1 l ~ tu ma"' ıçın eya:z; e rse t-rını· 2 
c:l ı gun par a sonuç ar e · e . ı.: h AL. •• ·ı = 
e etııı· ı d" 15 . . h f'l : zı . çı"arıp <ıRı unı ormanızı :. , .,ı;u .. ıı er ır. Jncı ava ı o - : • •• ~ ı • 3 

••"- e;yvelki 11ün takriq.u 300 - ~ıY.ıpız~ . · f 
ç-.dıtltk b" d ·· k · h fıııı 1 ııu..,1ıııu.ı11111ıııı1t111111ıııııı111111ı11ıııı1t 111111ıııııı1uı111ıuıuıı11; e . ır U§man ampını 1m a · . 

4 

• 

ltnı,:ıtir. İtalyan k:1alarmın Sıaouah vaha-

~ F'i.lotilla, huhdan ıonra, Bel • : sı k~rfısındaki Glieghal civa~ında 
h· ltıarn üzerinde uçuak büyük · faalıyette bulundukları, tahkımat 
~: levaz~m depoıunu hombardı • Y~~tıkları, siper. k_azar~k .. yeraltı 
I' tı etmı! ve yıkmı§hr. Uçmanla· lagımları yerlettırdık1erı soylen -
~~ ltaaın~ıa Bruno ve lwittorio mektedir. 
•n'-"ol' . B tiH ~ Un bulunan ha;ka bir filo - undan batka, birçok tank ve 
~ :ı, I:lakalle etrafmda bİr keıif •harp gereçinin ııntr boyuna sev . 
t~~!u Yaptığı sırada Habeılerin kedildiği bildirilmektedir. 
~ ~ atcıine maruz kalnn:::tır. Fa. Bu haberlerin, İngiliz - Mısır e:l u~mr1.,1ar hareketlerin; devam otoriteleri tarafından alınan süe] 
lel'~tek s~ktikleri fotoğrafları üs- ihtiyati tedbirlerle alftkadar oldu-
"tc.~e RÖtlirmü§lerdir. ğu sanılmaktadır. 

~t CEPHESİNDE KARAKOL 

~ HAREKETLERi 
btf Gtna, 17 A. A.) - Dl.in, Ha -
f1t\~•tanda İtalyan krta]arı tara -
~~ tln ka.yde cleğcr hiçbir hare • 
ttJ)~ca~ılnıamışhr. Yalmz, Tigı-e 
t._k ) •ındc ba~Jı ba;ına bazı ka • 
~tko hareketleri olduğu bi1diril . 

ledir 
lteı . 

~) Yanların Ogaden ve Harrar 
tele · ht)lt\b rındeki uçu~larda gazlı 

' \b a kullandık1arı hakkındaki 
~i{alanlanrnaktadır. 
~ MDUM KURŞUNLARI! 

l? (~~dito (İtalyan Somali,i), 
ii•tr ·~.) - Birtakım gazeteler. 
dt)kt ar da. Birletik Amerikalı bir 

orun l 
'<>~,, I• ' Yara ılar. muayenede:-ı 
llıtı.la. ,&)yanların dumdum kur • 
)'lrrı. tıl kullanmakta olduklarını 
l '! ard B 1 b b 'ıtla.ın k 1~· u ası aız .a eri ya 
ter .k· a hıle lüzumıuz<lur, me • 
leti11 ı:tv2uubahis olan, Habeş . 
l,l'ı t... • Yanlara kar•ı kullandık· 
le «lliıl' ~ . ~ .. lunı,:: P nıa,.kalı dumdum 
'•J)•t d' olıun. Bu ise coktan 

M e ı • t • 

~1 ınıttir. 

to~ULUSTAITALYAN 
ETLERl T AHKtMAT 

)(.h. Y APJYOR 
• "lllel7( Jt.ıı11 ' A. A.) - Have.s A-

l' •Ylarındar:. ahlo• . • . 
"' ~ tttkı ırıü k"') b' h ' '••"'1,ı ! u ır abere gö-

•••na-."" "• Rincrazideki 

!TAL YANLAR GUGSA.YI 
İLBAY YAPTILAR 

Roma, 17 (A. A.) - Stefani A. 
janundan: 

Basın ve Propaganda Bakanlı· 
ğr, a!ağ,tb1d 21 numaralı tebliği 
ne~ı·ctmi~tir : 

"Genc~·al ele Bono. Adigrat'ta. 
milli kıtalarla Rns Guksa'mn kı· 
ta)arını gözden &eçirdiğ;ni td -
grafla bildirr.ıi~tir. Gen~ral ele 
Bono, bu teftiş esnasında Ras 
Guksa'yı, kral adına Tigre llbay • 
lığına atadığmı , tebliğ etmİ!, hu 
tebliğ !ef!erle bi;tün halkır. sc -
vin~li gösterileriyle karf!tlanmış . 
tır. Y "'nİ ara7.ide teşkilat yapılma- 1 
sma devam e-:lilmekte ve büyük! 
bir gayretle çahşılm:ıktadrr. 1 

Otokarlar, muntazam surette: 
Senafe' den Adiğrata sefer etmelt· 
tedirler. Hava filoları ltalyan bat
luının batı ve gü~eyinde ve ayni 
zamanda küJliyetli dütman kuv -
vetlerinin toplandığı Makalle böl-! 
gesi üzerinde mutat ketif uçuşları l 
yapmıtlardır. Makalle'de İtalyan 1 

uçaklarır.a §tddetli bir tüfek ate,i 
açılmış, fakat hiçbir zarar verme . 
mittir. 

Cephenin diğer kısrmlariyle So
mali cephesinde kaydP rlP.i',.r hir 
hadise olmamıstır ... 

Addiı • Ababa, 17 (AA.) -
Reuter Ajansı aytarından: . 

İmparator, son günlerde ~ayı
tahta gelmit bulunan 50.000 mu
haribin geçit resminde hazır bu• 
lunmu~ ve kendi muhafı:? kıta!a -
rından cepheye giden 4.000 kişi -
ye veda etmittir. 

Bu geçit reımi esnasında Sii 
bakam Ras Mulugueta imparato 
ra yaklaımıf, sonra attan inerek 
kılıcın! çekmiş ve Habeşistan için 
ölmeğe hazır bulunduğunu söyle· 
miştir. 

Aclis Ababada toplanan ask~r 

Addis· • Ababa, 17 (A.A ) -
Havas· Ajansı aytarından: 

Bildirildiğine göre, Addis - A· 
baba draf ında kadın ve çocukla• 
riyle beraber 100.000 asker top -
lanmı~hr. Bunlar cepheye git -
mezd~:ı evvel, imparatorun önün• 
de bir &eçit resmi yapac~klardır. 
Bazı ehemmiyet~iz yabancı düt· 
manlı'ğc va~aları olduğ'..l haber 
verilmekt~di~. Halkın çoğunluğu 
sakin vr. nikbindir. 
Renkorber bölgesinde Avara.mal. 

kada Şeyh Hoenen'in kumandası 
altınd3ki Adal kabilelerinin ;syan 
ettikleri ve bu isyanın Tadjamal
ka köyünde bircok kayıplara se
bep olduğ~ bildirilmektedir. 

Addis • Ababa, 17 (A.A.) -
Havas Ajanıı ·aytarından: 

Bu.ıiinlerde Addis • Abab:ı et· 
rafında genit mikyasta sue-1 tah -
ıidat yapılmaktadır. Kaffadan 50 
bin, lloubadourdan 30.000, Ouel
legadan 50,00V askerin gelmesi 
beklenmektedir. Aglebi iht'.ma1, 
kıtalar, §ehir dıtına karargah ku• 
racaklardır. 

Göniillülerin imparatora sada
katlerini arzetmek üzere geldik -
leri saray etrafında heyecanh 
sahneler cereyan etmektedir. 

Kadınlar da cepheye gitmeğe 
hazırlanmaktadırlar. 

gel nokta.i nazarını bildirdiği sanıh • 
yor. Laval böyle bir hareketin Trab
lu a giden fazla İtalyan kuYVetleri
nin geri ahnmasile biteceğini zımmen 
sôylemi~ti. İngiltere Akdeniz filosu -
nu Jtalyan gazetelerinin sa,·urdukla· 
rı te'hdit üzeıine ihtiyaten arttll"mış • 
tı. lngiliı elçisinin. Fransanın sosye
tenin bütün iiyeleı·i tarafından kabul 
edilen taahhütleri tamamile yerine 
g-etireci hakkında yeniden teminat is
tediği anlaşılmaktadır. 

Alman haber alma bürosunun bil
dirdiğine göre el~i ayni 7.amanda l.a
·rnl'e, Akdenizdeki kunetlerini, Fran
sa Akdeniz emni!etine iştirak etme
diği takdirde azaltmıyacağrnı bildir • 
mi"tir. 

FR.\NSIZ DONANMA.Si 1XG1L
'l'EREY1'~ YARDIM EDECEK Ml, 

E'J'l\JlYECEK !\il? 
Londra. 17 (Kurun) - Bay Lanl 

1 ngiltere donanmasına kar~r yapıla • 
cak bir Jtalyan taarruzu takdirinde 
J<'ransız donanmasınm lngiliz donan
masına yardım edip etmiyeceği hak • 
kındaki suale biı· iki güne kadar ce
,·aı) nreceğini lngiliz et~isi~ b!ldir -
mi,tir. 

Bay Larnl lngilterenin bu yolda
ki sorusuna pazartesi konu~masında, 
lngilterenin Akdenizdeki filosunu 
claha normal bir hadde indirdiği tak
dirde daha kolaylrkla müsbet bir ce
,.~P \"erebitcc<'ğini söylemişti. 

l'J'ALYA l\01\UŞACAK: lLK :$ART 
lNGILlZ DONANMASINIK 

ÇEKlLMESl! 
Paris, 17 (l\urun) - Pöti Jurnal 

gazetesine göre ltalyanın hangi şut
larla harbe son nrehilecejtinl Laval'e 
bildirdiği ıo;anılmaktadır. tık §art in. 
giliz filosunun Akdenizden ~ekilme -
.sidir. Bundan başka ltaJ:ran hükfıme
ti zecri tedbirler tehdidi altında ko -
nuşmalara giri~mckten imtina ediyor. 
FRA~SA lLJ.-; lNGlL1'ERE ARA
SINDA BAŞLIYAS GERGlNLlK 

Londra, ı1 (Kurun) - Deyli Tel
grafın ('encvreden aldığı habere gö -
re La,·al'in sirasetile lngilterenin ve 
diğer 49 üyenin si) asMı arasında gö
rünür bir gerginlik başlamaktadır. 
Durum garip bir !;ekil almıştır. Çün • 
kü Fram:ıız ham, deniz. 8ü bakanlık

larının Jngiltere ik birleı;;mesi haya
ti bir ehemmi:yette S..'lydıkları mnhak
kaktır. ı.a,·al i~e İtalya ile teşriki me
~ai) e dernmı tercih etmektedir. 

olinin harbi ilan etmekle bir aiirli 
resmi taahhütler hilafına hare'ket et
mi~ olduğu hatırlatılarak bu Jıa)ift 
Du~enin geleceğe ait Tilatlerini §1111· 
diden k1ymetten düşürmekte olduitt· 
da ila,·e edilmektedir. 

ltalya hareket tarz.İltı 
değiştirmeyecek 

Roma, 17 (.\.A.) - İtalyan gaH • 
teleri, Cenenedeki ıccrt tedbirlerle 
beraber, Al..sum'un ha.rp~iz işgalinin 

Habe~i~tanda uyandırdığı mannt n 
siyasal aki:;lerle me~ul olmaktadır • 

Giornale d'ltalia gazetesi diyoı· ki: 
"Cenevre, alacağı zecri tedbifl,ri 

inceliyorsa, Roma. da müdafaa rart -
lcrini ve mukabil tedbirleri ilreae -
mekledir. l•tihaal ve tecim vaıtaları 
ile kendini koruyan her tıluı, öt,ki • 
lerin düımanca hareketleri öniintfr. 
baş eğmiyecektir. 

ltalya, bütün hddüelere karfl ~i
mek üzere daima ayakta, birl~mi~ rr. 
kuvvetli olacaktır . ., 

_.....,..uldWIUt!Alı..,,.,.._*"'"" ---••klllı-•ır ... ~ 

"Hayır, asla!,, 
Habeş imparatorunun 

bir ret cevabı 
ıı.._.·p başladıktan sonra bir .Am•ri· 

kah gazeteci Habeş Jmparatoru il~ 
mülakat yapmı~ ulusla~ sOl'yeteiri ta
rafından ,·erilen karar hakkınd(l İ•· 
paratorun takdir1uini dinlemit. 90ft • 

ra şöyle bir sual Sormuştur: 
- Acaba inaparator hazretl•ri ,7itl

re eyaletinin bir kıımmı ltalva113. bİ· 
raknıak üzere ıulh müzaker.tne gir -
nıek ihtimalini hiç diiıiinmiiı mitlfr! 

Haile Sela~i:re hu sual üzerine f'I 
kat'i menfi cenbc ,·ermiştir: 

- :HA\0 1R, ASLA! 
Amerikalı gazcteri bu ceYaptan bah

settiği smıda şu sözleri ilin ediyor : 

Daha dün, kabile hMkanc bir 
kadrn, yüzlerce muharipten mü .. 
rel;kcp erkek muhafızlariyle bir
likte, harp sahnesine harekf't mü
saad~sini almak üzere, İmpara • 
tor ~arayına gelmi!tir. /ngiltere 2 bin uçak 

"Bu menfi cenp o kadar ~oiuk bir 
şekilde Hrilmi~ti ki artık daha ha~ -
ka bir ua 1 sormağa ceı;ıaret edeme -
dim. imparator bana elini uzattı. Gn
zeteJerin Jlabe~i. tan hakkındaki his
lerinden dolayı memnuniyetini hcyan 
etti ,.e Jürüdü, gitti. Yalnız clil,katf> 
değel' bir cihet daha ,·ardı ki impa • 
rator hiitiin konın.malarımız cı::na,ın· 
da höyle harp zamanlarında hasım O· 

lan taraf hakkında kullanılm:ı~ı mu
tat ol:m (dü~man) kelime.~ini lıir dt • 
fa o !s un ta l:if fuz l•t memişti.. 

Şimdi, gerek imparatora ve l smarladı 

gerek bakanlıklara ait kervanla- Londra, l7 CA.A.) - Oeyli Meyl 
rm hc\ı'p cephesine hareketlerini ~azetesine göre, ham bakanı, hara 
temin maksadiyle Addis · Ababa -------------
ile Dessie arasındaki yol yapnı i• 
çin binlerce işçi çahşmaktadn. 

Adclis • Ahaba, 17 (A.A.) -
Hav:>.~ Ajansı ayta.rmdan: 

Hükumet, hapishanelerdeki 
mevkuflarm serbest bır:ıkılması
nı k~ndilerine silah dağıtılarak 
cepheye sevkedilmelerinı emret -
mi~tir. 

Ras Kassımın vaziyeti miişkül I 
buıunan kuzey cephesine doğru 1 
yürüm~k üzere, ordu ile birlikte ! 
Depre T ahordan hareket f'ttiği ı 
hakkı~uJa bir y3yınb dolaşmakta· ı 
dır. 

Ras Trouaai'nin kıtaları Har -J 

rara doğru ilerlemektedirler. O -
radan güney cephesine sevkedi • 
leceklerdir. 

M ak!llle /tal yanlar taratıncl an 
ku1atılclı mı? 

Addis • Ababa, 17 ( A.A ) -
Burad:ı Makatlenin İtalyanlar ta· 
rafmd:ın ku~attldığı hakk.nda ba

lki ltal1Jan deniz uçağı 
parçalandı 

zı yayıntılar dola!maktadır. Bı.;• I Roma. ti <A. ,\.) - 10 ilk te~rlndt, 

nunla beraber, iki İtalyan uçağı- Orhelello ile Llnırno ara:-;ında bir ıı:e
nın Adfenbieket bölgP.si i:zcrindc cc uçu~u ~·apmağa ~iden iki .t.niı u
uçtukl.arı öğrenilmiştir. r;ığının, açık denizde yı~ntı (e•aı) la 

Güney cephesinde ltalyanlar n buJunmu,tur. 
Cuebbes - Chibili V<.'.d:s\:c!~l.:: i!e- Gıı iki u<::tiın irindeki hir tei1Mn. 
ri hın·eketlerine d e·vam etrr.ck • ı n ~ ıı ı·.suba.y, bir ele ml\kinis~n iıltriM 
tedirler, rn.<=lgclinmtmi~tir. 
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··ınllbı ısık,, Hıır~leri 

a __ ; a 

T rakyada g~çmen evleri Nüfus sayımın• 
birgiin kaldı 

Vaktfle Habefistanda bir kral var· 
m11- Adına "Karaaldda i§1k,, derler· 
mi§- Hu ata o1411ta gibi o giin de ün 
yeri ajUmaüıa uyanmı§. Oküz deri
sbıden keailmif şeritlerden yatafıncla 
bir yaniu bir raaa döndikten soara 
ld ellid Wtiblriae nrmq. Bu, o aem· 
lekette ldetml§- ·Oda hizme~ilerinl 
çailrataklan saman ö11• ya.,.rıar. 

mıt-

f ayd~ o1amıyacaktı. Rf P6Pofanı avla- 1 
naak, Y•iııu almak ıUnltre baih bir , 
~ytli. HalbUi dakika k&ybedecek eı- ' 
ra defildi. KraJm suçlulan muhake- ' 
me edeceği saat yaklqıyotdu. Yak • 1 

lqıyord• detlJ, ı•Ialtti bile. Sara11n 
dıtatıttada dataeılarla aaçha1ar ara. ' 
sında ıeçın aöz kav1'81nın tUriiltii • 
leri kralm 7atak oüBtna kadar geJi. 
yordu. lir&)'Ü hte krabn hakye • , 
rinde göriiftmesi Jbımdı. Lhrmdı 
anıma biyle boynuzlarla halkın yU • 

( O!;t ·arı, birincirlı· J 

Bay Celalin bu konft-ranlın• 
Takıim stadyomuıula to,Pfana.11• 

I dlrt Wn ıkad&r 11tem11rla •ltr,,e bı 
~--~il'!"" • nalarında top1anan diğer ıa~ıııo 

me18Urlart c1ir. 1 emi~1ercHr. Genel 
direktir velmt sorulacak her ıu•: 

Krahn oda hiznMtçiıH olan " Kil· 
çiik cennet,, onunla btr odad.i yatar • 
m1f, anuna iklitilln at&lrtula. peıa bt 
mktf ltalm 1'fr perde tarnu~ can • 
idi kral yemek Jtrken, n içerken, u. 
yurken kiıueftfn l'ltıilest dOfru de • 
fil. Allah aakwna naar eleler ı 

işte bu pembe perdenin arkaamda 
•JUy&ll hflllltttf bfrlblttne ~rpan el 
.. i•I 411'1Ulta tafdt•4ai\ frrlanntı 
1'*t'd• aırt a1t1tı. '11rtlrerelı yavaş • 
tan ..,.tala yalllll& p1mif ~· aç • 
.... Bim tkh• tlftt1•1'P mim •· 
matlt MinoftJi ilttklamı lptlk • 
ttit MH tlifliıı tiallmp kara •t par. 
1a1t ... ımıe ee.. ..n. 11e11m111 
ttra•u olU ~rolillta ifilı,, ra tü • 
IUu lakinra .-.ret ttiılif. 

.Aaaa ~1 Al kaldı UT&lh 
~ ilrt lid pre dl,_ik, ken • 
dbıMh ...-ti. Gizleri .. iUUllU• 

,..,..11. Girdlltl bir iAbbl •111du, 
1*- te>141Uft •erdlli bir fttYMe 
1111.ın GhlerW ..,._rcı., lloltblu 
'*dilde4L Hanr, •11119•10l'da. 111a • 
ntktı. itte ora•a )IMMeUA Dl)ıarato • 
1'1IJl asıl alnmm ~da ikJ mi • 
nlmlid 1Jô1ın111 .ardı. Tıpk1 maaüla • 
nn hipndald bo,.wılar stbL Ktiçtik 
cemıet ban11 gözJerlle riSHlyordo. Ne 
411eMllrdf1 YUd koyun yere kapan • 
4t. Qüeleii nta1411, aiınaı bı~lt1ar 
~mmhı. 

Hapıetıt "n1, '"«at:mltkta ıpk .. 
üzretlert yatafmdan ~fildi. Hhımet. 
$1nfn ~I oltta .. ~ 'haftdı ft CeM.• 

nt +enci Mr ... 1a dadi ki: 
- tiall b&lıUata nh• IWdn ttin 

ltlrltZ .Ba§lt!a• Mt dft'tdc dWllP • 
nam. Bir~ airltor muun7 

Tiiıüal Wr tirli , ..... " bldrn • 
9117A1t Klelk CflJ•tt "''"} .. _, ltbt 
cevap verdi: 

- Nt11l lifltJjln, l'fttUi• 7 Bunu 
lir tUrltl •1'1~ Ndıraını7ona11. Ben 
mi yanhş görilyontm? Cddır4rln Jat? 
Yoksa HY1-DıD Ymmtlne mi b~l • 
dmı. Mtkrek ba§mızın tatiıtd~ bir 
çift bo1Jl1tl yar ıM pllrtr. 

- Ne! boynuz mu? 
ım. .mıetJIJp J p.y,t ,._1, za. 

rif bir fift snlnimJni bonıllfl· Amma 
hoıunaa gitmezse, y&ketınenin çare. 
lild lta1Nk dt Wr M1 '-'iil~ir. Ben 
ç~ tMirli ~ Ulf N1t1tr•· lllP' • 
P..,..,. k..nı.ı -'mPlt kJrp& ~n· 
iM ,,.,_,, tıt1 MUM pUrtrt• •• Jıir 
.. ,... ıııw.ı hı IMM atama. lu· 
nun I~ nJ'*' Nr lr.""" '~ter. 
"JtM~ #-P.P•J.. '" 1Hı lJAqpdarı hig 

• 

dlne nuıl Çtkftır? 
Kil~Uk Cennet aln11ı f df. Hemen bir 

~re billdu. D*lerlt bir t1llhent ala • 
tak katladı vı kraltn a1ıunm yakan· 
sına, bfr ardı g1bf samercU. Sonra 
iki adtın rerlyt d&ntrek fyfce bir bak· 
tr "le dtat ltt: 

- AMta ttt tust1 lrir Mnlt oldu. 
B•aua a1tmU lMtntuı •1411paa llan· 
rı tt1'a• M1e Wlir. 8• anlt •lr.e da· 
ha llflA• •..-et ••rl1or. 

Kral ~nlıkta ıtık,, MI llsltr 
Uurln• t.Uaa11tllı emin olarak iirin • 
••l•f bitirdi. Bfr 11Jıa1t ı.ıta ibrik 
pttrdl, eJJ.nnt ıhk • atUI. lttr laş. 
kUf ıü:flW'I uıattiı bit ~' ku 
ci1'1 MJ&Z Mr bUna• attlrdi; biri, a
Jaitll& MaülJanar :ko1du; diiirt pi
rtt.tl kaçrraak lçitt yere Yetil ot 'lf&Y 
dr. Bir uşak de, birils Mr •Ptfl ters 
cenrenk kraln• hilH •M& ~M koy •u. -~ Mr ..-ıs fraacala ı•tlr • 
dl. Yf .. bir 1lflJj tahta bir tıncan ~· 
nt kahve •lkW. INr tanMl dt ~ve. 
1• bal )'eri• hl AJcla. 

Bunlar bütün hazır oJduktMJ •n· 
r-. Kiifiik c .. att ,_.be irtilyij ~e • 

T rakyaya yerl.,tirilen g(;s'm• ler i~in yapılan yeni köy evi eri 

TrakYa Cenel İtpekteri Gene • 
ral Kiznn Dirik Trakyadan feh .. 
rimize aelerek dün alqamki eke • 
preale Ankaraya gitmittir. 

Dün Park Otelinde kendisiyle 
görüıen bir arkadaıımıza demiftir 
ki: 
"- Tmk]ada iflerimiz yolun · 

dadır. GÖÇJnen evleri sUratle \'e 
büyük ölçüde devan1 ediyor. 
D~vlet merkezinde, işlerimiz i
çin raporlarımı sunac~ \•e 

yeni buyruklar alacağım. Ankara
da kalaca~ Jijnler, işlerimize 
bağlıdır. Tralcyanın tanmsal ve e. 
konomik }çalkmrnaıı ~in incele • 
meler yapılmr~ ve yapılmaktadır. 
Bunlara da canlı surette ve hükU·, 
metin proifanu içinde sa.rılaca • 
ca~.,, 

General kiıllll Dirik d6n iakin 
itleri iiuriade Kw.tıee ile l;ir te· 

lef on koıı~ma11 yapmıflır. Bun • 
dan baıka deniz ticaTet direktör • 
lüğü, Türkofia 4iı-e~lüğü ve ı.. 
tanbal mibAı.r genel direktörlü • 
ğüyle de temulard.a bulunnnıtbır . 

Müzeler ıeııel direktörlüjünde, 
Edirnede yeni kurulacak olan "Es· 
ki eserleri HYetıler kur.mu., nun 
latanbulda yerri eamacak olan ta· 
Jimat kda~au ıör\ifülmiqtür~ 

TUrkofiıtekt konuımaf ar Trak· 
yanın bütü.a mahlAUwi üzerinde 
olmll!lur. 

Trakyada J&)'~t hı~h Ye plinb 
bir aurette yap dan inşa faaliyeti 
neticainde ,.__ ..,_.emi•de rea ~ 
mini ti• aörd~rW.· eiJH - tok 
mod.ırn köy •Yleri meydaaa gel . 
DMktedir. Bu evi• ,ok ~ehhttlir. 
O~r o«aı.n ~•ıııhı. Anıca alıır
Jar1, ~i ve )aer .,.~ ait &ar • 
lalar huh•av.aktD'. 

ki'ferdl. T•NI kral •'-• JWa.altısı -ı--llili..__.~-"9lıiıl!i!!Iİİll!Mım=~~~l!!!!!!!~~~~ll!l!!ll!IP!IMl!!9!!!!!~ 
nı yiyecektf. Xt .... lll rlrmeei doğ • .anda pW bet1tulan nr 1 
ra olamazclı. tMMı bB ,._, ya ııaıar lştt fi••H kii~k Ceaaet rahat et
deferM f Yemekten tonra kral 1• • ıt. Bu önemli sırrı to"°aia ıemmUş 
rlnd~n kalktı. Kepc11slnl hkH:rtn bin· UstünU de i5rtmil§tü. Bundan sonra 
Jette tabl.Uina Jlrllnd&. Hakhtarnı yafmur menlml baftach. Her yer a • 
tı.kkını, ••~lalam eer.aamı verdi. dam altrllr ıınıJ"a tianclı. Tarlalal' d •, 

Bu ilr&6'. Mr 4e Ktl~k Cenuti rttUyor, eldlf yor4•. 8ırrra tlmttttl ttu. 
rfmtlt. ıt.valtritın lçt JU•Mlr sU• • l•a•uı. tarlanı" eaktW de U>1lu•la· 
,,Ur dlyM, 1nı te1'1tktH mm tıkarma- nnı a~ avu~ •r,rnJt, ı-..ı bittrwalt
JQak Jsjn afzınr eifle tutu1ordu. Fa· ti. Zamanı g~lf ate her taraf t.a bOl 1·e. 
bt anlıyordu k~ bbfl deftı, kendisi- rim S'örülmeye b&,ıtclı. Anr~ boy • 
nl tutaınıraeak, Maun4a af1tndan ka- nuz .811TtftJ1l ,amlllmtlJ oldtJ.tu yerin 
~rau.ldr. Kfme ~Uy~ektf aea.'ba 1 itıerintfe !ııir bıaşkt nebat Mtt1or•u. 
Bir arbclqma hfldtrse krahn kala - Gtlaler tt!tlk~• ba •••t Wl)'lrw, 
fına iid~lnlt ;tpheal 1ft.ta. Ya tarlaUkllert bic besııtlliY•dı~ Nt • 
bir kdnaa .-,.ıtnt ! fftf e ...... fe- uyeı tnr atin tlıerladt bir ~ ••• 
llkttfa ~lb'tff •luaktı. Kuralartn rUndiL O da 4it1P cJt~ YeriPde ıo
aflla•a llf danr ••1 Bu kniıunun, mureuk ribi bir ıer kaldı. O.. on bet 
öte4tintn, •ır •fk .. mıa kulağına der- gün içinde 'bu tomurcuk n1ıe büyij • 
kta kıallcen MMr d•r•~ dü, öyle bfiyUc!U ki kMttotamaıt bir 

ltMD f.tftftfl ıc am&ıtnıdaa bo· ka1tik llallnt at•ı. Halııtfll&aaü. böy. 
i•Jit4kt., ~rtık bir dakika dı~~'· I• !tir kabak sirül•~ dtiildL T•r · 
J\Jrla,_ lcOf••· fMladl J>u srrrf 8i1Jtse la •hibt b• na•i4• ••rv•n ıötUrüp 
Wle ki.- dMnııncüıı. A••• • da- 1'ral.a a,,..;an et1Aep diitii•dil. 
k llatf1AtJr htınıd~ Topr•tı )traı 1'~1, bunun tetldklıd ~r fen m~ · 
ba.m Mr "1Jvr actı. Uıraı buraya lislne havale ,ıu. Uzun tetklkl•rden 
•ıp Ulf· tlll• ~J>ldıkı.ı ...,r• sv • sonra ne ohhılu, ne o1acatı Mr tUrUi 
"ur• fıfimh ı ltestfrlletnttlf. Nihayet "Karuhlita 
~ ~ orlt, ~ dtf., on Mn de- r~k" hazetleri bunun ikf tarafıaıa kt· 

f~ .. rjp bir 9'1 glr4Um. ltrahR iUtreJs ••'f•J k~Jff 1.l•tlnt~ı em-
' it 8"1k IQ& SiM t S W'!! S 

retti. 

Bir baynm güni idi. "Earanllkta 
ışık,, hautleri rt$1al enıarUıinl aiY -
mlş, ktndl81 lçtn tatıaraan yapılan 
Mr taıaawmaınn altıu ıeHp etu ) 
,..,t.. Bfitn Ha"9 raılllttl orau l-
4i. 1·ni •roı iN kutt• ha~ ıe .. 
refiue iJJc cltf,a •larak p,JJaaCılktı.I 
Kral işaretle emir verdi. I~lu 
biribiri üzerine inip kalkı:roi·aü." Tnip 
kalluyorda amma, batk ~n usun 
taflrllllf kal•ı§Q. 8a bUdikJert d&Tu I 
Mai 4Jml, &6.t&e. lto••t•• i.U. Vıırat
W: etntp •ittjkg bir ı.ıt>nn lffUH • 
rordu: 

"Çtk Atfp, b.ia ı*eta, OJl ~ defa 
garip bir şey gördüm. Kralııı •aJıdi. 
gibi boynuzlan var.,, 

Kral "Karanlıkta ışık,, ın yUzti M· 

rı Ue ltara uaaı•la tüaf Mr renk al
dı, yerinden fwla•ı. AJı bt#Ra 4avul
cut1an ü•rin• atılıp bohJ,mı •ka • 
ca.ktı. Fakat düşünceli, akıllı bir a • 
damdı. Kendini topl.adı. Doğru sarayı 
olan kutU~ine glUJ. Tolda kentli 
kendine söyleniyer4ia: 

- Kabllhtt btbde! Ne din Mrrımı 
bafkuı"-8 -.~raak badalaJıtında bu • 
lundum? 

• o 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ u~n~nd~pmane-~noovb~ met?li~ yaptırmak. için ~i e.-leadin?I• 

l'le all ••• Bed&l'• bazınet,ı ... 

1 Aşk, MRcera ve 
E 

- Bep bUtt\~ ~pap, Ara~tanı.} 
trapı, ff ln•tsta'u alrdtl•. Japon:r•r• 
Jcadar ea~tJ•· <MttJtfm yerlerde ev~ 
ljllkte erJıek ve kadpatn 1'kleri11l tart. 
trm. Ştında karar kddım: Dünyanı~ 
en çok kahır çeken, en ur.at Ye evci· 
men erkekleri Ttlrk erkeldert•tr. Ttlrk 
erketf sa1'1•en aqaaa u•ar araba 
hayvaaı rfbl didtalr, terler, yerular. 
Akşam ela ıTiaill yiyeMkltrbd Mı sem 
bilı dold•rar, ytildenir ·re löuariir. E
linde Ftik elmail•• •Tjata kap ... ı ça
lan koc;a. uradtf91 aforoı e•mr. Meş. 
bur htklye&: 

Otqp ft14iit }ul14ı her aef ense ~v
lenmiyen, baba ve erkek kardeşleri 

de olmıyan bir ka•rtttafrı çarpda do-
1.,or: 
Tı ltW Şttap v-r QH? 

Din )almJcqaUJ. 
G~ tlnal§ bir ihtiyar IOJ'JllU§: - Ka..., -..il aldecelllla7 

- Nldeyha 1 Babul lldii. l:rkek 
Hl'tflln.·@ '°"' Püu .. tcJaJumu, 
...... ~ ... ı~· ~j~ •• , ···-

ııtanıtsJ!lı, rttıumsemesinJ, sarılntası • 
nı 1M119r. Bir aynlrktall ~ara hla • 
pa eetgtlll•rfJl ltasanı, ufak •• olsa, 

, yaşamak ihtiy_uını d111ea:rn. 

- 3' .. ~uclaJa m•n? Etek JwuJmak 
ister, su L,ter, ot lt~r .. f'azla ola'rak 
Plta M vne~n. Dahf, ın-; ~tr ko
ca al. Beda•dafl bul ursu", nyunu da, 
odununu da, unun1' da fetirir. Uste • 
lllt bafkf. ı,ıert rır•lfl gjbi lta~Jlmak 
4'iltelma... .. . • 

Zlbeyde4.. am•ald&nf!l• rf tt;kçe 
•Ml&ımchı"'' ""Jtlilll• psal&ntııtın 
en aıına kanaat ederek de o"Q"~ Ke· 
çjnt~ileeekti~· 

Buna \arfhk -ve kar§• olan bağ • 
Jantıp o kacl.ar kuvvetli ki.. Her ıin 
lffad Mtirir hitfrMH •••otnı oraya 
kota10rd11•. M11leftm, a,:kadql&nnt, 
klti11 " ctPtl1etlır hep ••JJIA Jt•ltlı. 

E..-f•in kapıa111daJl her sirifiP.1d• e-ı 
timi k~rt••da •r.dı11 •• t»utımıdnn. 1 O, ya bir mlrıderin Ustqne büıülmtit. 
alnını ve p~aklannı bfr ~tkı ile bağ. 
lamıf, somurtkan duruyordu. Yahut 
mutfakta hl .. ı~ Ut kayp ••iyor • 
da. 

t._.., rulla Nr f!l•1ııtt kaqr aTt • 
tacu Te süıel ıörilnen e'1P.f 1'fl'lll 

JrAkl.t JJe ~re ki bunlar bıa• kıs. 
Rıd 4eJUmJf 1 •• 

• • • 
- C.ıı1~ zqbeyde, aedt'1 böyle ,. •• 

pıyorsun? Su INıJlndJki yeıqeni)i Jt. 
Biraz kendln4' şeki düzen ver. Sırtıpa 
giymek için bir başma enıartdc,. baş. 
ka şey bulaınadrn mı? ~en zaten gü • 
sel8i11 •atına, daha gUael törMek ti . 
tiyoraa ben ... 

fUzüaU IM.ıka tarafJ çevireli n 
işini 'ekti: 

- ?-Je Y•PVJIR? tçilD çeJp11b·er. Ça.I 
nı• "ıkıhyor, Vıtetniyorum. 

- Sıkılacak ne var? KJ.ç defa söy. 
]edim. Sıkıntı l~fzlikten gelir. 

- Ortalık ıUpürMekten ve yemek 
plflrmekttn uaandıM. 

- ""•etti "• yapıyer! 
- O lnt"l•tf btlmiyer ki-
- Benim getirdiklel'imi be,cnme •j 

din. Bumı Jff sen bgJdyn ve geleli liç 
gUn bilt olmadı. Ya hiç o)masa ne ya
p~eaktın! 

- 'Ben ah§madıın öylf •. 
- Ha1hultt Wr •• tca•ını lüzUR\Uftda ! 

t .. aln hUtiln tılerlnf kındf81 ıörebil· 
melidir. 

• YNA .. Oe11'k kl "" lteniıale hiı· 

~ Caaım. Jatı karıtttr•a ela yaYaş 
yanış ve düşünerek ır;pyJe •• Ben evfr.ı 

için uğraşıyorum da u~akhk mr etmiş 
olayonım? 

- Bilmem artık .. Bentm burada ea
ıuın ~ıkrhyer. 

- Ut ~ı. piyapo ~1. 'owıan ~J;u. ev 
İfl yaparnaısan taıudıklara ,.ı kom!u· 
lara git. Gez. konuş •. 

- Görü~cek ))onışu mu v;ır 5flnld? 
Hiç sevıniyorum 'J>u rnuhııtfoyJ .. 

- Canım, ~tımızda bir kaıasker. 
kar~M11da bir binba,r. solumuzda 
bir tüccar, bfraı ileride srr~si1t bir 
~fôJ, bir nutalliın '°~ yi"e !tir tiirc:a 9 . 
tururor. Hepsi d« o!r.·Qn ,., terhiyeli 
i!lsan1ar ... 

- Hepsinin de b\lrunltı.rı ha.·•ı(ja,. 

· Konuşma utadı. 
Zübeyde rMt gtlc sörtijror, glye

ttık elbiaesi olmaıhğnu, tılmdiye l<A· 
dar bir §41Y YPPnaadrğ1mr, bUtün cün 
geı:diiimi, e,·lenmedrn iiıwı qaha jyi 
olduğumu $İiyle ~i. 

Gardrop oarn" elb~'leril~ tı"lım 
tıkhm dolu-, Siındiye kadar elimden 
ge!~n her ş,yi yaptım. notttn glln i . 
.lm1e utr•ışmakta" hunahyorum. lh
Jendikten sonra umut ve arHlarrM • 
•an o kaHer ferlekArht1lAr aptnn kf •• 

H•r fC.Y tflıll ' i5ln, "•ıuUn1 i~n hiç 
bir şey .. 

.,. 1 
le• di\>i CA-111P1ar ahnabilecegırı 
ayrı ayrı izah etmiş, r.üfuı yr.ıı · 
mınm ehemmiyetini aa!a.t.ını~ '' 
üç ıwktaya ıbitau1a me111urlar10 

dikkat nazaTlannı ~ekmiftir. IJU 
noktalar da şun\artlll': 

1 - J1taa'bUlda çak t>&r• ıa.rfr 
dilerek bir numarataj yapitrnı•tır· 
Buna rağmen belki numarala~ 
llltf yerler kala.bilir. Memurlat a,.ı 
gibi yerlerıİ de e~ynna ithal euııe· 
lidir. 

2 - B,ir ..evde ba;.ı.:an birkaç~ 
otiu"raaktadı.-. Bu Cla ebemrnir,.,.. 
gözönüne alı.nmalıdır. 

3 - Memurlar uğradıkları yer 
!erden hiç.bit ikrnm kabul et1'18 ' 

melidir. Bu suretle iş daha ~·,,
bitecektir. 

Bay Ce1~.I AY'bar etizünli. ~ 
memur ve 1contTo1Janna m12.Jlt' 
kiyet temmn;t;jle 'bitinniftir:_. 

Bundan aonra genel air~ 
•ekHi Taksim ıtadyomuna ~ 
.,_.4aki "4mtrolh.rla 'Ye "". 

memurlarla görüşmüt. bazı !~ 
tere ceftp .et"dikten acnra ...,.... 
treniyle Ankaraya dönmijttiir· 

Sayım llazmlklan yann ak!'· 
•• kadar tamamen "bitirihni! Jr 
Caktır. B?r lntım sayım mem~~ 
rı b\agUn a.hi1elerth t.,pla~ 
för1ifoce!denlir. Cumatteıi ~ 
•l>alaa kartı saat be;ten sotltf .JI , 
b.klaria zat.!ta memurları t~ 
hat alace.klar n bu •aatten -~· 
.o'kak!aNla 4ol~ayı m~ 
erdir. \ti 

Statiettk ~ direktör .ek~ 
Bay Celal Aybar dün bir 'fll.J.t 
tirlmize demi!tir ki: 
''- A:ylardanberi devam ~ 

hazırlıklar bitmiştir. Mem1e1<!:~ 
lhu tarafında nilfus ·yazımı 1~JY~ 
muvaffakiyetle neticelnet!l-; 
beldemekten bs.,-ka söyliyeee1'ufll' 
şey yoktur. Eummla hraber "_,.. 
'.\"azımı i~inin halkın hüyük • ' 
~r karşrs!nda istenilen :sonucU 
ır.c.r.ğinden de emin bulnnul'll~ 

Awupadan sut 7,30 ela~ 
olan ebpruin transit • J _._,, 
Cloğnaca nıot6rle Hay~~ 
ge;irileeek ve Toros EJmpre•1 

_.ar· 
avyen tıt>.a•te haı.r13ket .tdet.~. 

; • p ,#11' 
Ona ~on ~z olarak şunJ•rl 

dim; ,;rıdl' 
- Sen hastasın çocu:;ı.;m, keP 

h:ı beri" :rok ... 
Oduna çekildim. ı-' • 
Haksız olmasına rağınet' ez:~i"' 

SİJU! ~aıı olaaıadul'. Bir ~·~,,, 
tJ(>nra enu aradım. Y atttk 
ailarken ltuld'1"'· A ,·qttu•· 

Ozmm,sin di; e - l'f" 
- 8on hık lısm : •. &!ni ~ırıl~"' ,,o-· 

nj bairslıı ? •• Söıl('rimi geri • '' 
· Dtdtm. e 1'. • 
- Bu e,.den ~ıkahm. 'feyı:"; ,,ıffl' 

km blr ev tutalım i)·lt IB~··· 1' 

lsttyorqm. t••' ' 
- Nnırl i.sftr!!u r.s11Jit1·· SeJI ,... ~ ..... 

~ "'* ... ı· . c1.tit'1" J' 
1-Y g:!çmerlerı hlımttti1 

e1i '' ,. 
du.· lçftrindc hir tane blle11,pŞi '' , 
diizi:İİf1 ,., genç ol:ln J <?k· J< kO'' 1" 
ttJcleripi tophyam1rarı bu"s e 
rılnr.. ttdı ,..ar., 

Hele bir gün sofra. b1lf' ;ı flr( 
~ 1 b' ·· J "k t k".. .,af I• •"'1111 

yag 1 ır on u a pno b•'' ·ıı 

gibi, üı;tU batı kir içfndt· ıa1c• 'er• 
tıtr ~'·"il' kadınla 1&arr1ıat 
cle:-in göğüs ••Çirdlın. 

Zübeyde sordu: 
- Ne ,.ı>.r, ne olda11t 
- Gir rey t<Jk·· ,,.,,J 

,,.,,.:ıaı 
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ihracat tüccarlanna 
d.8 J. 'l'EŞRt:S 193r> ~ 

çok Denizyolları 
mühim ilin : 1 ş L E T M E s 1 

~ Jandarma Genel Komutanlığı Anka'ra 
Satın Alma Komisyonundan : 

J AreateJerf: Kan.kl1 - Köprlbafı 1 - Evıaf ve örneğine uyjımı 0.s<Jra) tane porbtlf çadlT An -
stanbul Ticaret Ve Sanayi Odasından t Tel. ~2362. Strkect Mtlhürdar ude kara Jandarma genel k011M1tanhit k•re.ğı'tl'd• satmama komjsyo -
ı I•-- Han tel.-fna: 22740 --•I ,....._ - Türkiyeden ecnebi memleketlere ıukolunacak her mal .. ı nunda 5 - 11 - 935 Salı günü sa at 15 ae kapZ\lı zarf eksiltmesiyle 

""'•-.. phadetname1i almak l lamdrr. Ayoalık Yolu satın alınaoaktır. 
d Sevkiyattan ıonra hi~hir suretle tahadetname verilmiyeceği son MERSiN vapuru 19 Birinci • 2 - Bu &rtatit çadtt için (t 18) bnıt riyal t&hmin edilm;ş ,.c 
efa ob.rak ilin olunur. teurin CUMARTESİ günü sa- ilk temin&tı (695) lira (25) bl'llf't&n ianat W•llttıUJblr. 

l 2- Şimdiye kadar bu yolda vaki olan ilanlardan habetdat o. at 19 da IZMIR'e kadar.(6553) 3 - Şaıtname paraıız olarak koMisyondan a\&\ilir. 
~ınıı bulunan tacirler bu ıene llkteırinin sonuna kadar Odaya ------------- 4 ·-1Ekıiltmeye ıirece1'ler kaaan "Ve p:rtnamede yazılı belge ve 
~\l~atle ihracatlarını ispat ettikleri takdirde l>ir clefa)'a ıuahsuı Mersin Yolu ilk teminat ıandık makbuz... veya Maka mektubu ıiçincle bulunacak 
0 

•rak ıahadetname alabilirler. ANAFARTA vapuru 20 Bi • teklif mcktuplanaı e'kıiltme •aktie len "1r M&t evvel kolftiayona ver. -
rinciteırin PAZAR günü saat mit olmaları. (3021) (6549) 

Seyhan ilbaylığından : 
h Huauat Muhuebe, Maarif, Sıhhiye Dairelerinin 3435 lira mu -
aınnıen hedeJJi evrakı matbua11 huıuai muhasebe müdürlüğündeki 

11iİnlunelere ıöre yaptınlmak üzere açık ebiltmeye konulmu§dur. 
ha lıtekli olanlarm nümuneleri aörmek üaere her ıün Hususi Mu • 

•ebe Müdürlüğüne müracaat etmelerini ve ihale günü olan Birin -

~teırin ayının 22 inci Salı günü de muhammen kıymet üzerinden 
0 Yedi buçuk teminat akçeleri ve ya muteber banka mektubu ile ıa
~ b~kda Daimi Encümende hasır balunmalan bildirilir.(6374) 

Ankara emniyet işleri genel 
direktörlüğünden: 

il' 1 - Zab:•a memurıa.rının 93 5 senesi elbiıel~ri ;çin bı:- metresi· 
~n ~edeli muh:ımmen 42f kuruıtan aıı 18000, soiu 13500 metre k~ 
ttıı·kurıuni renkle elbiscH!{ ku~naı 20 gün müddetle ve kapı.n zarf u-

tyle eluiltmeyc konulmuıtur. · 
~ 2 - İhalesi 25 - 1 \) - 935 günü saat 15 d~ Emniye~ i!leri U 
, ... urn nıüdürlüğünc1c teı~\.kül rden Komisyon huzurunda !•Pılac&k• 

3 - Şartnamesi Komisyondan alınır. 
~ 4 - Eluiluneye ıirectkler 5042.5 lirahk muvalckat tenıinat ,nek· 
lı Veya makhuzla 2490 ıayılı kanunun 2. 3 üneu rr.addel~ı inde ya· t:• belgelerle bırhkte ~eklif mekt11plarını ihale ıa.atindetı bir saaı 
~omiıyona verme~er~. (2918) (6272) 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
~ . 30 Ton Bor yağı 

20 Yirmi 'numaralı Y•İ 
... 

u 

10 
. 

21 mmıarab yağ ,, 
20 ,, 35 " " 
6 ,. 26 ,, ,, 

10 
" 

46 " " 
()ı.. Ş&rtnıuneeinde tadilit npılan ve tahmin edilen ])edeli 45840 lira 
~ •'l Yukarda mık\arı ve cinai yazdı rn:ılzeme A5keri Fabı-ikaln.r U . 
h:ıtıtı Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 1 / ikinci teşrin /935 tari • 
'trıırıte. Cuma gün il taat 14 de kapalı zarf ile ~l!ale edilecektir. Şartna.· 
~~1 kı lira 30 kurut mukabilinde komisyond"n verilir.Taliplerin mu· 
tii 4tat tetninat olan 3438 lirayı ha•i teklif mektuplarını mezk!ir 
tı.~e •aat 14 e kadar komiıyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 
,~ ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve 
' ".ltte komia1ona müracaatları. (6270) --

10 da MERSlN'e kadar.(6555) 

1 Trabzon Yolu ı 1 n1tıeı re111rnıırı ı limrı ııJll• ıı. iini ııaııırı 1 
ERZURUM vapunı 20 Biri~ 

citetrin PAZAR günü saat 20 
de RlZE'ye kadar. (6552) 

22 - 10 - 935 tarihinden iti baun it'arı ahire katlar Haydarpa
ıadan - Ankaraya S&lı ~iinleri, A. nke.radan - Haydarpataya Çar .. 
şamba günleri Toros .a\iT'atka."?arla rı tarifesini ta1dp etmek üzere hi -

__ __,....--D- ik_k_a_t·-----= rer yolcu katan ihareket ettirileeek tir. Ha.rclarpaıadan ıaat 9,40 da 
Ankaradan aaat 7,03 ele kalkaca'k olan b!! -katarlarda hw •ınıf yolcu 

y olcularmııza bir kolaylık o). arahalariyle bir yemekli nron bu fonacaiı muhtereta 7olcular• itan 
mak üzere Geni Sayım günü o- olunur. {3013) (8474) 
lan 20 Birincite,ria PAZAR gü. 
nü kalkacak vapurlarımızla gi- Mullama!en bedeli 40,000 :tir• olan Ankara~ Ee1dıa1Ur, Konya 
decek yolculanmız CUMARTE- ve Samawı depoları su tasfiye teeiMıtian 31 • 10 - 931 l'liai Mat 10 da 
Si aktammdan vapurlara gir~ pazarlık unliyJe Ankara idare Mt1uında ihale ıMilecelı:tir. 
bileceklerdir. (6554) Bu it• ıirmek iatiyenlwie '3000 liralık ma•akkat temiut ile ka· 

••-••••••••••lj nunun tayin ettiği vesikaları, kan.aman 4 üncü maddeai mucibince İf ~ 
ı:irmeie kanunt manileri bU'lunmadıjına dair MJ'&llftllM Ye ükllftp. · 

lstanbul Harlct AakerT ı 
Kıtaat. lllnlar1 

Bin bat dağ top kotumu katı• · 
larına pazarlık günü gene taHD 
~ıkmamı9tır. Bu defa pazarlılı 
21 - 10 - 935 Pazartesi ~ün;i 
nat 14 dedir. Beher hayvanıwı 
tahmin bedeli 330 liradır. Muval.
kat teminatı 17760 liradır. Ev • 
ıaf ve tartnamesini almak ye 
görmek üzere 16 lira 50 kuru). 
mukabilinde M. M. V. Satm•l -
ma komiıyonundan alınacaktır. 

Pazarlığa iftirak edecekle~in 
2490 . sayılı kanunda göıterilen 
ntıailcJe Ye teminat mekkabu- İN 

1
' birlikte belli gün ve eaatte Ank•

rada M. M. V. Scıtınalma Komia
yonuna gelmeleri. (346) (6348) 

l stanbul dördüncii icra menuırlu • 
i•ndan: 

En·elce Beyoğlunda Taksimde Şiş
li sokak 18 No. lu hanade muldm Mi
hnl km Eli7.a' et Leponyadi, Miha 1 
oğlu Miltiyadi u l'tfihal oğlu İspiro · 
ya: 

Dimitrt Maden oğluna 4900 lirn 
borcunuzdan dolayı dairemizce p..ıra- 1 

ya Beyoğlunda Htiseyin ağa mahal • 

rini ayni gün aaat 14 ele kadar Cer Daireai Koa'iıyon Rmlitine ftr -
meleri lliımdır. Bu iıe ait f&Ttll&meler 200 kuNt JDualnlinde Anka · 
ra ve Haydarpa!a veznelerinie Mblmakta4ır. (2182) (6400) 

ilk iki ekıiltmesi fe.hedi1en ve muhammen bedeli 8856 lira o • 
lan mikdadarı ataiıcla yazıh yat ak ._yası 26/10/l)S Oıımartesi ıü· 
nü ıaat 10 • da pazarlıkla Ankara da idare Dina-da ıatm alınacak. 
br. Bu ite ıirmek iıteyenleria M4,20 Hrallk muftkkat teminat ver· 
meleri "kanunun tayin ettili •eaiblm n ite ıiw,. manii bnu· 
ni bulunmadığına dair beyannamelerle aynı ıün tayin edilen saatle 
malzeme daireıi komiıyonunda h azrr bulanmaları 1izmıdır. Bu iıe 
ait tartnameler Haydarpaşada Te aellüm ve S.tric Müd&-lüğüntle, An
karada malzeme dairea}nde görülebilir. 

200 tane pamuk tilte, 30 tane ıeyyar karyola tilteai, 1600 tane 
yatak ve yorgan çar,afı, 200 tane küçük, 1000 tane biiyük yashk 
yüzü, 50 tane .kiiçük, 300 -tane.büyük bat talbir. 200 tane cibinlik. 

(6337) 

Muhammen bedeli 11500 lira olan ha•a ~~ Te makltahları ile 
boya tabancaları 12. 11. 1935 sah günü 'l&&t 11,30 da kapalı zarf u· 
sulü ile Ankanıda idare hinaamda atın.Jmacakdt1". 

Bu işe girmek isteyenlerin 862,5 liralık muYakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği veıikaları, keza kanunun 4 üncü maddeıi :mucibin 
ce iıe airmeie kanuni manileri b ulunmadığma dair beyanname •e 
tekliflerini aynı ıün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Buna ait ıartnameler paraıız olarak Ankarada malzeme daire. 
sinden ve Haydarpafada Teeellü m ve teTk MUdtirlüğüaden alma • 
bilir. (6338) 

luinde Valde çetme eokak 96 M. 9:1 Muhammı? n l·edel: IS bin lira olan 9 tane baıit makaı takımı 25 
No. lu bir bap hane maa dükk~n eh· İkinciteırin 1933 Pazar~esi günü ıaat 15,30 da Ankarada idare bina• 

latanbul 1 İllCİ jcra memurluğündan 1 )l TUkaf tarafından 6930 lira kıymet i !:tnda kapalı zarf usulü i!,. satrn alınacaktır. 

E talcdi!' tdilmlı hulundufuncl&n işbu j 1ıe girmek isteyenlerin 1350 liralık muYakkat teminat ile bnu· • t s d ~ krymett karşı bir itiraz "rarsa (3) gün 
mnıye an ıgına ~nde dairemize bildirmeniz llizumu l "nun tayin ettiği vesikaları, kanun un 4 .. üncü maddesi mucibinee i~ 

oturdufunuı yer belli olmadrfından girmeğe kanuni manileri bulunma dıima Clair beyanname ve teklifle--
~~IO. lira mukaltilinde biriaci derecede ipotekli olup paraya size illntn tebliğ olunur. (V. No. 9926) ı·ini aynı gün saat 14,30 • a kada r Komi•ron Reislitine vermel~ri 
\.)~it ~ile karar verilen ve lama mına 400 lira kıymet takdir edilen - lıtMbul tUliye lklei ticaret '"'1hkt· lazımdır. 
)"'l ~l-'"lıu1ada. H121rbe1 mahalleain de Hacıkadın ıokaiında eıM 13 nwainbn: Şartnameler parasız olarak A nkarada malzeme dairesinden ve 
~~,,._~. 13 numaralarla murakka m kayden ev ve -lükkin elyevm iki Haeı Yusuf yekill avukat lsmail HaydarpaJada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 

'" tamann açık arttırmaya vazedilmiıtir. Hakkı tarafından Floryada Kalikrad- (6198) 
~ "'ltırına ı>etindir. Arttırma1 a İftira : edecek müfterilerin kıy~ yada Halkalı mektebi müteahhidi ö- 1 G 
bl..ı.ınuı. ... lllenenin yüzde 7.5 nia betinde pey akçesi veya milli bı·r lti Abdülvahap otu1ları Abdülkerim Jandarma en el Komutanhgv 1 An hara 
~ Tt Oeman aleyhlerine ikame olunan ' 
"~i •ı.n l~minat mektubunu ha mil olmaları icap eder. Miiterakim davada: S t J K • d • 
k.·~l\~ ll.nıafat. tenviriye ve Yakıf l»o~ları borçluya aittir. Arttırma Mumalleyhltr mezkar ikametgahı a ına ma omısyonun an . 
~e ~ ~e:ıi 2S - 10 - 935 tarihi ne mündif Cumartesi günü daire- terk ile semti rne~hule gitnıi' olduk • 1 - Anrakada Jandarma ve Polis mektebi civsrında mevcut ~::ı.r l· 
835 t: .~1.li rno.hsuıuna talik rdile cektir. Birinci arttırması 18 • 11 larr anlaşıhnakJa bir ay müddetle i · name ve plana göre yaptırılması · lazım gelen Erat Koiu~u ile ı.:~y · 
ite.da- ~1 ıne ınüaadif Pazıırteıi aü nü dairemizde saat 14 ten 16 ya llnen teblfğat ifasına karar '·erilmiş van tavla.sının yapılması kap3lı zarf ekıiltmeıinc ltonulmı•~tur. 

"C ıc n muhakeme 13-12-93:> saat 14 de 
!litı )'ij dra. edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammene • bnakılmı~ olduğu tebli~ makamına J Ekıiltme 7 - 11 - 93ı; Per şembe gijnü s&t\t 15 de J amhrMn 
'-l'ltırnıı .. 7S ini hulcluh tak:airde üstte 'b:rakıhr. A.kıi takditdf' ıon kaim olmak ib:tre ktyflyet ilan olu • genel lcom!ılan~ ığ ı kurağında fatm ıllma komİsl1onu~da yaptlııcr ~~ r. 
t~dit :~~l teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on bet ıün daha nur. ev. No. 99-12) 2 - iki kıum bina h; in 21 ,554 lira 66 lnıru§ bedel kc~f~di l r.ıi~ . 
ltl'l ı.. d erek 3 - 12 - 935 tarihine müıadif Salı ıünü saat 11 ten ilk temint\tı 1616 lira 60 kurJ~tur . 
t ~l\ a d lstanbul mahkcmei asliuc üçüncü 
~'"'" Uat~ dairede yapılacak ikin ci arttırma neticesinde en çok art- hukuı, dair~sindl'n: 3 - lste!diler aşağı(!" yazılı prtname ve tef errüatı 103 kau~ 
~" ltE; n e bırakılacaktır. 200 4 numaralı icra ve iflas kanunu - Tarsi tarafından kocası lleyoğlun- , karı:hğmda her gün komİ3yonumu ıd~n al.ıbilirh:r. 
).'l'l İht •;ı maddesine teTfikan hakları tapu ıicilleriyle sabit olmı- da Karnavula sokağındı Yunus Bey Ek!iltme: 
~11~in b1.1 ~ 1 alacaklarla diğer alik adaranın ve irtifak hakkı sahiple- apartımantnda 3 No. lu dairede Ab • A - Şartname sureti 
1t 'n ~r'ıh·aklarını ve huıusiyle faiz ve maaarife dair olan iddialarını du Edvar Nikola a leyhine şidddli gc- B - Fenni şartname suu ti 
t ınd . b çimsiziik ve saireden bahis!e n~tığ ı C K f 'l 
da.irı-· en ıti aren 20 o-Hn zarfında evrakı müıbiteleriyle birlik· .... - e~i cetve, eri 

•qız \," •- 935/ 1363 No. Ju boşanma darnsmın 
~}le •a.b· • ıldlnaeleri lbıındrr. Aksi takdirde hakları tapu sicille- arıuhali alelu~uı Abdu F:d,11r Niko • D -· Dört tane plan. 

Utera.kiıt olıııryanlar satı, bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. layl\ gönderi1mfı:ı i! e de muma ileyhin j 4 - - Eksi ltmeye girtıek istiy enler ~ut nam~ VI! kl'nunda TP.zıh 
'\l'-'ll •e :'.1_"Ve~ai, tenviri ye v ! tan zifiyeden ibaret olan BelediyP rü- lkametg~ht mc~nul olduğu ~erhile lıi· J;c!gd~ ·! ~ :!!: tcr-::r.ı:- t !~t'd;!r mal< buzu ve ) ahut l:.anka ır.ektuplarını 
"'llfL ""-ll1f 1car··· '--d ı· •· d d ·ı 1 D h f 1 lateblif iade olunmu§ ve davacı Tl\r- 1 muhtevı· teklı' f mektnp!arınr C!'ksllt me vaktinden en az bir sMt evvel 
t 

""'-t I -1 ue e 1 muza ye e en tenzı o unur. a a az a , 
~ a m&k • f ı ı ~t'nln talebile meıkıir dan uzuhalt· komisyona makbuz ko.r;tlrğında te ~lim etr.1i' olma!ur. (3043} (6535) 1' ~e lllt.!ı il ıa ıyen erin 934/ 6700 numaralı dosyada mevcut ev· ne hf!' ay fçlndt1 ce"ap n rmck Ur.ere ____ _ __. . ...,..,. ____ _ 

l't İllJı 1 & en "-ciz va takdiri kıvmet raoorunu e-örüp anhyacak- ilıintn te-hli V,int k:nıı.r Hrilmi.;: oldu • i-;inck mtıM~f'~yh Ah•hı Ech'ar Nil<<•·'ı lilzumu :ehli~ mc~:aınm,\ kııim nlm.ıık 0 
unur. (6545) j fundan tarihi ilanda" itlbartn bir 11y j lanın cllı' a :trıuh~line ce:rap H~:ınc.!i ü~crc Hi\n ok nur. (UM.~) ·: 
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ABONE ŞARTLARI: YAZ/ VE YONET/M YERi : 

J'ıllık lS aylık a aylık Aylık lat.anbul . AnK&r• cad<JPlll 1 \ A hl'I yurduJ 
Yemleket1m!ule 7:M> '20 236 110 
Yabancı yerlere l3:M> 12~ 400 l~O \ l<Janr. :.!4:i70 

!ılelOD /Yazı ıaıeM: .... "7" Poata birliğine S .... ...., • 
ctrmıyeu yerlere} 

1800 900 ~ l!'( ~ Tcısnı aı1rtl't: IH 'tUJ~ bt:.o.nbul 

TilrkJyenln ber posta merkezinde H.UKUNa abone yazılır ı POfta 1'ututu Nn _. 

ı ıı111111ı ıııııuıu1ııııı11 1111ıııııııı 111 ııııııııuııııııı ı ıııııııııııııııııııııııııııı 11 ııı•ııııııııııııııııı111 ıııı ııı ı 1111 ı ıııııııı 11 1 ıııııııı 1111ıııııııııuııııııı ı 111111ııııı111111ıııı1111111ıııııııı1111ıı ı111 ıı11111ıııı 11ıı11 1 ııı11111 1 111 ıı ııııı 1111 1ııı11111 1 111 ıııın ı1 10ııııııı ı 111111ıı••ıı1uı111ı ı ııı11111ıtl1lll1 1 i111 1 ıııı1tıımıııııı(ı1111t11ıı ı111111ııı ı ~ .ııuı ı l" ";ı ıuıııı ııı1 111111ııı ı 111111iııııııı111 11İı ıı ıııı 1111ıııııııııııııı' 

Yanınızda bulun
durmayı unut-
mayınız. 

ASiPi 
Baş ve diş ağrıların· 

dan ve soğuktan 
korunmak lçlo 

l~tanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

HeyÖeliada Sanat.,ryumu i ~·ir. lüzumu olan be~ kalem Otuklav 

v~ ~uhtelif stc!.<k ve soğu~. su ve h:ı. n. iı;terlizasyon cıhazları ol hapta 
ki şartname ve reJ)mlerı veçhile a~ ·}t eksiltmeye konmuştur . 

1 - Eksiltme 23 - isirincite ~ rin - 935 Ça.·şamba f(Ünü ~aa~ 

15,30 da Cağaloğlunda ~ hhat M ti di.!düğü binasındaki komiayond:-. 
vn:> ·lacaktır. 

2 - Tahm.n i f iya ı. 188~ lira eh. 
3 - Muvakkat gareı. ıı ti 141 ,· ı<'dır . 

4 - ~arlncımeler parasız ola.r~-k Sanatoryumdan alın•bilir . 
5 - Eksil ' meye gi ,:...,cekluin ~3:l Ticaret oda11 v ~aikaıı il:~ 

\ 

( 24fı":l) snyılı kanunda yen.ılı belge ve bu it e yeter muvak.;.ıt.\ garanH 
11akbuz Yeya bınka me.duplariy!e ':> c-lli gün ve sl\atte lromisyon.ı 
~'! lmcl eri. (€215) 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Mektep f izik Lab?l atuvarı için 4 - 10 - !>35 tarihiı.de kapa• 
lı zarf ile alınacağı ilan c..lunan F i zik aletine talip gelmediğinde,. 
19 - 10 - 935 sai'lt 14 de! pazarlık ile alınacağı ilan olunur ( 62.;~) 

Beyoğlu Akşam Kız ertik ol<ulu 
direktörlüğünden: 

Öğretime baılanmıttır. Bu hafta içinde gelmiyenlerin yahu~ öz
rünü bildirmiyenlerin yerlerine yeni öğrenci alınacaktır. 

Eıki öğrencinin çok çabuk okula ba,vurmaları. (6500) .. 

31 Teşrinievvel günü r arsıulu.sal 
artırma günüdür, bu mün.asebetle: 

lar 
aka·· 

-
imler çocuk ''Artırma,, hakkın

daki düşüncesini on satırı 
geçmiyecek. su.rette . 

yazmalıdır. 

Bu yazllar: 
29 T eşrinievYel tarihine kadar 
iş Bankası lstanbuJ Şubesi . 
adresine gönderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 
verilecek, ikinciden 

100 lira mükafat 
• 

itibaren 25 kişiye 
birer kumbara hediye edilecektir. 

Aükafatlar 31 T eşrinievve d dağıhlacak ır. 

.1 

it 

Pek yakında piyasaya çıkacaktır . ~ 

! Ad";;i ikfui;;l Adalar Malmüdür~~ğünden : 
0 

,,. 

5; V E fi Dırama Mübadillerinden Muıtafa Azizin vergi borcul'ld:,11,11 

ğB kl"ğ" D layı Büyiikadada Şalcı ıokağır:da 2 No.lı evin 40 payda ~d=tl• ,.rt 
~ el gevşe 1 I ne!I 15 - 10- 935 Salı gününden itibaren yirmi bir gön nıu t ~ • I" •. ,,.,. i Hor nı o b i n ~ trrmaya çıkarılmıttır. lıtİyf'nler 5 - 11 _ , 935 Sah ıü~:s~> 
~ Tafslllt: Galata posta ~ dörtte Analar idare· heyetine gelıi nler. 
d kutusu 1255 ğ - .,..._ _ __ __;,;__ _ ___:_~_:._-~::_.~:__.----
~ıııııı=::~._..==::ı::::mr.:::::::::::::n::::::: sinir ve a k"ı ı hasta h k 1 arı 

f
1 
___ Ç_a_g_"r_ı_ıa_r ____ I Mütehassısı Dr. Etem Vassaf 1.ı,;P 
Jstanbul miidd<'iumumiliğinden: Cağaloilu Hilaliahmer caddeai Keçigörea apartunaıu kat No. (l) A 

Ev: Kaclıköy Bahariye ilt>rl 110kak numara 3. T'1.,on: 11Ji91 _.--;;,ıı 
htanbutda olduğu anlaşılan Tire - -;;;& ~ 

bolu C. müddeiumumf~f Esadın he - SaWbl: A'SUI llti - \~· mat-... fıietrlyu dtr~litörU : Kdlk .t. 

mt-n m('muriyetimize gelm('Sİ. 


