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Ulu öndere 
bombalı ------

!!;attada b r 
~ 

Dünya siyasasına 
toptu bir bakış 
lng Stere ve Fransa -=------
ltaıyan - Habeş meselesi bütün 

~.'·rupada her türlü siyasa işleri üs · 
htndedir. Devletler bir taraftan doğu 
A.trikasındaki harbin A\·rupaya bu •1 

laşrnaınası, \'e hnrp atesinin söndü · 
rı · · ı u rnesı için çalııııyorlar; bir taraf -
tan da şa) et bir suretle harp A \"ru _I 
~ah. da geçerse yeni tehlike karşısın 1 

' <ı hlrfbirJeri~1c karşı nasıl bir du -
tunı alaf':>lr•-· .~&'ı-are"ıt: a:nuann. 

• "a "onuşuyorlar. 
CEko dö Pnıi) gazetesi bu konuş · 

ıtıaıar arasında ı;oransanın lngiltere -
).e )'aptığı önergeyi şöylece kısaltr · 

, lor: 

1 
1
. - İtalya Trablusgarpteki kunet

t~"1nin bir krsmrnı geri çeksin; lngiL 

kıymak istiyen eli 
çete mahkemede 

Encümenin mazbatasına •• gore 

S.uik3sti saylav 
·idare edecekti! 

Suika•t tahkikatında 

adı ge~tt§i için dUn tet· 
riT masunlvetl kaldırt'3n 
Urfa saylavı, Kamutayda 
dedi ki: 

-ismet /nönül Ha .. 
qatım kıldan ince, kı- . 
lıçlan keskin bir köp
rünün üstündedir, hak
sızlığa uğradım, bu işi 
sen tahk1k et/ 

Hitler Düşmanı 
Ştarhemberg · 

Musolini 
lngiliz elçisini 
kabul etti 

1 Duruma 
Hakimi 

Roma, 18 (A.A.) - Bay Musolini Kralcılar resmi 
bugün I<'rans~, .. Arjantin ~e .tngiltere mahalleri tuttu 
büyük elçilennı kabul etmıştir. 

1 ıur 1· • • 1 "ite b"" "'k !Dııını ı ıı 1111111~ Bay n.auso ınının ngı re uyu "§ • • 

elçisi ile olan bu konuşmasına büyük f Bertin, 18 ( Ozel) - Berlın 
önem .verilme~tedir. Bu huswı~ hü • ~ istih?.arat ~üro~un ~ildi~~~i ·{ 
yük hır ketumıyet muhafaza edılmek· ğ ne gore Vıyana uzenne yunı • ~ 
Je beraber, konuşmanın iyi sonuçlar i mekte olan Hayınverler (kral!° 
verdiği temin olunmaktadır. Bu ko • s ) 
nuşma ~nasında, akdenizdeki tngiliz ~ taraftaı1 ve !~lya ?ostu vata.n-i 
donanmasının ve Libya'daki ltal • ~ severler) bugun Vıyanaya gır-I 
yan kuvvetlerinin azaltılmUI işinin ! mişler ve bütün resmi mahal ·( 
görüşüldUğil tahmin olunmaktadır. ~ leıi tutmuSlardrr. İ 
FRANSANIN lNGILTEREYE CE- 1 ~ i 

VABI f Bitler düşmanı olarak t:ını- f 
Paris, 18 <A.A.) - Bay Laval bu ! lan Şta.rhenberg bugün bütün~ 

sabah lngiliz büyük elçisine, ttalya ~ A nısturyanın hakimi bulun J 
tar.alından yapılacak bir tecavüz tak- ~ l tad . i 

d F" ı ·ıt Akd = ma \ 11 • "' dirin e 1 ransanın ngı ereye e · E ş 

nizde yapaeağı yardnn 1ıakkmdalti i * "' • ~ 
Fransız cevabmm mealini hiJdirmiı • ( Berlin, 18 (A..A.) - Ahnuı gaze.; - ~ tir. j telerf,Ştarhem berc'in A nı.sturya hU·\ 

Metni bu akşam büyük elçiye veri· ~ kumetf üzerinde artmakta olan te- E 
lccek olan ce,·apta, denildiğine göre, § sirinin önemini kaydetmektedir ~ 
Fransa, Uluslar sosyetesi statüsünün i . · § 
16. dd • · 3 •· n 1 krasını : Berlıner Boersen Zeitung, yapılan ;i ncı ma esının unc ı = = 
tatbik edecektir. Fakat cevap, ayni za. ~ değişikliğin kabinede İtalya lehin.~ 
manda, bugünkü vaziyette İngiltere • ~ deki durumu arttırmış olduğunu~ 
ye karşı bir İtalyan teca'füzünün ih • ~ yazıyor. j 

<Sonu: Sa. 2. Sü. 6.) ı....,.11,ınuıı•ıı111ıııı11 111 ıınııı ı 111111111ııı11 .. uııınııı 11111 11ı1lllftl 
ltıi~"e. ae Akdenizde topladığı harp ge 
a~tınden üç veya dört zırhlıyı geriye 
lfk rrı; bir kere böylece yakın bir teh -
1 enın önüne geçilsin; ondan sonra 
.:;:ıı.tere Fransamn Akdenizdeki de. ' 
d \..li.slerindcn her şekilde i:stifade e 
eoıUr. 

ta~ - Eğer İngiltere kendi başına J. 
~tı raya karşı zecri tedbir almamağı, 
ı,; clenfıe veya başka bir yere l\fület 
lo~eıniyetinde.n karar nlmaksızın ah 
llo koYınamağı kabul ederse ondan 
br~~ Fransa ile Jngiltere her işte 

Urla •aylavı Ali Saip 

Ankara, 18 (Telefonla, Özel) • 
Ulu Önderimiz Kamil Atatürke 
suikaatte bulunmak makıadiyle 
bir müddet evvel cenup hududun
dan topı·aklarımıza giren bir çete 
yakalanmı§lır. Çerkes Etemin a • ' 
damlarından Yahyanın elebaşılrk 

ettiği çele, yapılan uzun tahkikat
tan sonra Ankara ağırceza mah -
kemeıine verilmiştir. 

-İtalyanlar Makaleyi 
bonlbaladılar ! 

k hareket edebilirler. 

'alf:>burnndan "Ekonomik n finan -
1-l aJans,. şu maltimatr veriyor: t • 
Ol~ ile İngiltere arasında bir harp 

-·oa Fransa Tngfltercye Milletler 

ASIM US 
<Sonu Sa. 9 Sü. 4) (Sonu Sa. 9 Sü. 1) 

--- - - ' ~ ~ --
'-' -

ayıı~ __ yarın yapıyor ~ 
Dışarda bulunacaklara dün 1 

vesikaları verildi ( 
.._ '43'lcrrclcrn beri hazırlığı yapılan nüfus sayımı yarın yapılacak · 
'''· D" ,,_. ıın bazı kaymakamlıklarcla yine toplanmalar yapılarak me • 
.,_, ~crrq •on clela izahat verilmi§tir. Beyoğlu mıntakasınJaki me-
~cır TepebClfınJa ani ıinemaJa toplanmıglardır. 

IQ l'rncrkamJar dün akfam hazu tıklarım tamamen yaptcklarını 
d .l'ıın 1tterkez büro.una bilJirmi§lerJir. Yarın haıtahanelere gi -
::..ek cloldorlarla memurlara,gazetecilere, elektrik, hava gazı 
te elelerine v~ikalan verilmiıtir. Bu gece sabaha har1ı bef · 

ı~Z0""1 •okaklarcla clolaımak yasaktır. Sokaklarda tertibata· 
,,.. • 2Cıbıta memurlanna ıuızil~eri bildirilmif, yerleri gösteril -
li?,lffil'. Evvelce ele yazdığımız gibi ıokağa çıkanlardan yirmi bq ti: 1'clı-t1 cezcuı alınacakhr.lstanbulda yazımın saat dörde ka • 
ncac,_~nu alınabilecektir. Yazamın bittiği top atımı ile ilô.n olu · 
~r. 

, .. · 

General Oö Bono ile 
Musolini araslnda ihtilaf m·ı? 

General Dö Bono 

· Habeş 
Ordusu 
ş ;male doğru 

ilerliyor· . . . .. ~ " . 

· !talı/an. '!~k.f!rleri 
arasında . hastalık 

Adisababa, 18 '(A.A.) - Oga
demJeki ltalyan ,.rdusu dinmf"yen 
b~yük yağmurlar dolayıaiy)e yeri• 
nele ı1ııyarken, ~.11gün gerek Ha • 
hcı kaynaklarından diğer öte~i 

(Lutfen sa:rfaJ ı çe,·irini~) 

Bugün ekmek kolayca bulunacak! 
(Yazısı 3 üncü sayıfada) 



"Bulgar ordusunun 
entrikalarla ilgisi yoktur!,, 
Buıgar 

Sofya, 18 (A.A.) 

yüksek süel kurulu • • • 
ışını bitirdi 

Geçen 

hafta sonundan beri toplantılar 

yapmakta olan yüktek süel kurul 

bugün itini bitirmit ve derhal 79 

subayın telcaüde sevkini kararl~

tırmıthr. Bunların arasında bir 

Yenice sigarası 
paket erinde 

Yüz: liraya kadar ikramiye 
bulacaksınız! 

İst&nbul, 18 (A.A.) - İnhisarlar u 
mum müdürlüğünden tebliğ edilmiş · 
tir: 

"idaremiz mamulatından "Yenice,, 
sigarasının önümüzdeki ikinci teşrin 
başlangıcında piyasaya çıkartılacak 

kutularında para ikramiyesi kazan • 
dıracak bonolar bulunacaktır. "Yeni • 
ce,, sigarası için müşterilerimizden 

talihler, satın al dıkları kJitulardan 
birinin içinden yüz liradan beş lira • 
ya kadar para kazandıran bir bono 
bulacaklar ve bu bonoyu lstanbulda 
Merkez veznemize ve öteki vilayetler 
de bulundukl ::ın yerin inhisarlar vez
nesine ibraz eder etmez, isabet eden 
parayı alacaklardır. 

&-ıtın al dıldnrı paketin ikramiyeli 
paketlerden olduğunu herkes pake.. 
tin içinden çıkacak ya ik miyeli Ye 
nice ilanını yahut bir ikramiye bono· 
sunu bularak anlıyacaktır. Esasen ik
ramiyeli Yenice sigara.sının piyasa -
ya çıktıb"I, başka neviden sigara pa · 
ketıerine konulacak rektam nşlerin · 

de ilan edilecektir. 

General, 14 albay, 25 kaymakam 
ve 23 binbatı vardır. 

Neıredilen reami bir beyan -
namede, orduda hotnutsuzJuk do
ğurmağa çalııan ve bunun için 
orduda büyük mıktarda değitik -
lik yapılacaima dair tayialar çı-

karan unsurlar aleyhinde bulunul

maktadır. Beyanname diyor ki: 

"Ordu, bat kumandaruna feda -

karane bir surette sadıktır. Ve bu 

gibi entrikalarla hiçbir ilgj_si yok· 

tur.,, 
\ ' ~ 

= 

Çin ulusal bayramı ve lngiliz parlamento
Atatürk 

Ankara 18, (A.A.) - Çin .ılu- SU Salıya foplanıyor 
sal bayramı münaıebetile reisi · 
cumur Atatürk'Un Çin cumuryeti Samoel Hoar dıı sıyasa-
ulu,al hükUıneti batkanı B. Bien dan bahsedecek 
Sen'e gönderdiii tebrik telgrafı Londra, 18 (A.A.) - Parlamento 
ile B. Bien Sen'ir. verdiği ce-yap a• salı günü toplanacaktır. Sir Samuel 
fağırladır: Hoare, o gün Avam kamarasında arsı-

Ulusal Çin bayramı m6naıet>e • ulusal durum hak.kında önemli bir 
tiyle en hararetli tebriklerimi ek söylev verecektir. 

Bundan sonra Avam kamarası top
selansınıza sunnv.kla mübahiyim. lantılannm sonraya bırakılması hak.. 
Şah5i saadetleri ile Çinin bayındır krndaki JAyiha görüşülecektir. 
lığı hususundaki ıamimt dilekleri- Sir Samuel Hoare'ın vereceği söy-
min kabulünü rica ederim. leve büyük bir önem verilmektedir. 

Kam&l Atatürk 16 ncı maddenin 3 iincfl :parafrafı 

Ulusal bayram dolayısiyle vaki 
tebriklerinizden derin bir surette 
mütehassis olarak Çin ulusu adı -
na ekseli.nım12a samimi teıekkür 
lerimi arzetmekle terefyabım. 

Bien Sen 

lngiliz elçisile· 
anlaşamadılar 

Paris, 18, (A.A.) - Reuter a
jansı aytarı bildiriyor: 

B. Laval ile lngiliz büyük elçisi 
arasında bugün yapılan konuıma 
da hiçbir uzlaımaya varılamadı• 
ğı haber verilmektedir. 

mucibince, Uluslar sosyetesi nizam • 
namesi çiğnenerek taarruza maruz 
kalan her üyeyi korumak hususunda· 
kf, taahhüdünü· tamamile yerine ge • 
tirip getirmiyeceği hakkında İngiliz 

hükQmetl tarafından hükumetleri ara· 
sında son yapılan görüşmeler hak • 
kmda dış işleri bakam tarafından i · 
zabat verilmesi bekl~nmekte<ltr. 

tngilterenin Paris büyük elçisi Sil 
George Clark'a bildirildiğine göre, B. 
4ıval pazartesi günü kabine arkada~. 
lan ile görüştükten ~onra, Fransız 

hüktlmeti bu husu.cıta bir karar vere 
cektir. Fran...-anın alacağı karar, Sir 
Samuel Hoare' ı:ıöylevini vermeden 
evvel I..ondrada marnm olacaktır. 
danbolmuşkg-n::utpUc cınfyö bg bggğ 

kaynaklardan gelen haberler ti - ra giremiyeceklerdir. Musolininin önünde bir 
geçit resmi yapıldı 

Roma, 18, (A.A.) - B. Musso-

malde Makalleyc bir ltalyan hü • Adiaababada zannedildiğine 
cumunun pek yakında yapılacağı göre Ru Kaasanm kuvvetleri Ru 
nı göstermekted;r. Bugün Makal- ' Seyum kuvvetleriyle birle!miıtir 

lenin İtalyanla:- 'tarafından uçak veyahut birle,ebilecek bir duru -
vasıtasiyle bomi:ardıman edildiği ma ıelmiıtir. 
ve Habeılerin az çok zayiata ui- Habetistana ıilah ve cephane 
radıklan söylenmektedir. gelmekte devam etmektedir. 

~yter ajansının Adisababa ay· lTALYAN ASKERLERi 
tarmın iyi kaynaklardan haber ARASINDA HA.STALIK 
aldığına göre, İtalyanlar Sulla ir
mağının vadisinde ilerlemekte -
dirler. ileri hathlrı Makallenin 30 
kilometre kada · şimali farkisin .. 
d eki Adamesso civarına kadar gel 
mtş!erdir. imparatorun emirl'?rine 
itaat eden Hab~ş kuvvetleri çar
pı:.şmnktan çekinerek gerilerde top 
lanmaktadırlar. 

Bununla beraber ltalyanlarla 

bi~·bç çarpıtma yapılmıt ve ltal

Yi' nla'l" bazı zayiata uğramıştır. 

H abetlerin Makalle'yi müdafaa 

edip etmiyecekleri daha bilinme

mektedir. Maamafih muhakkak o

lan birtey varsa o da İtalyanla -

rm, evvelki tabiyelerini yeniden 
kalfanarak ordularının cenahla • 
rmı ıehirden ileriye doğru yürüte
cekleri ve Habeş kuvvetlerini çe
virmeye teıebbüs edecekleridir.Bu 
durumda Habet kuvvetlerinin mu 
harebeden çekinerek geriye çeki -
lecekleri çok muhtemeldir. Esa • 
en Makalle'nin cenup ve cenubu 
garbisiade arazi krtalarm hare -
ketine pek müsait değildir. Bun -
"dan dolayı İtalyanlar iyice ve u · 
zun müddet hazırlanmadan orala· 

Londra, 18 (A. A.) - Röyter 
Ajansının Süvey, kanalı mınta -
lıası özel aytan bildiriyor: 

ltalyanların en büyük sıkıntı • 
tarından birisi ıu meselesidir. Di-
ğer taraftan askerler arasında ele
fantiyaziı hastalığı da başgöster
mittir.Bacaklarm alt kısmı üzerin· 
de izlerini gösteren bu hastalık 
kolayca tedavi olunabilmektedir. 
Aynı zamanda müteaddit zatür • 
ree ve böbrek hastalıkları vaka • 
larına da tesadüf olunmaktadır. 
Maamafih büyük tesiri yapan ge
ne ıııtmadır. 

Silahla mücehhez olan ve muha • 
rebe eden odrunun arkasından yürü· 
yen 35 bin işçi general dö Bono'ya bir 
istida ne müracaat ederek yol yap • 
maktansa vuruşmak istediklerini ri
ca etmişlerdir. Bunların bu istidala • 
rındaki arsuzu yerine getirilmemiş ve 
kendilerine yaptıklan işin zafer için 
en esaslı iş olduğa bildirilmiştir. 

l~GlLIZ AKDENİZ FiLOSU 
lÇİN 'OS 

Kahire, 18 (A.A.) - lskenderiyede 
Akdeniz filosu için muvakkat bir de· 
nlz UMU teshl edilecektir. Llbya'dakt 
ltalyan kuvntlerinin pek ziyade art. 
tır 1 ı zerine Jrllaırdakl 1 lllz kı-

• lini saat 9.5 de Villa-Goriye gel 

mi,, kalabalık bir halk tarafından• 

alkı9lanmıttır.. Beraberinde sü . 

el erkin bulunan ve milis genel 

komutam üniformasını taşıyan B. 

Musaolini, milis askerlerini tefti~ 

etmiıtir. Bundan sonra Casarta sü 

el okulu talebe\i ile motörleştiril .. 

mit kıtalar duçe'nin önünde bir 

geçit resmi yapmıılardır. 

B. Mussolini, halkın CO§kun 

gösterileri arasır.da Villa- Glori -

den hareket et!Jlittir. Kordiplo 

matikin birçok erkaniyle yabancı 

ataıamiliteri, bu gösteride ha -

zır bulunmuılardır. 

taatı, yaliında bir piyade alayı ile tak \ 
viye olunacaktır. Mısırdaki İngiliz I 
hava kuvvetleri de ayni suretle tak · ı 
viye edilecektir. Yeni piyade alayı e\'. 

velA. lskenderiyeye kalacaktır. Bir tn.I 
giliz taburiyle bir Mısır taburu mu · ı 
tat olarak hudut yakınındaki Sollum 

·da bulunan Mısır taburunu tak,·iye 
için Kahiredcn batı çölündeki Mersa 
Matruh'a gönderilmiştir. 

GENERAL DÖ BONO iLE MUSO • 
LlNI ARASINDA lHTlLAF 

Roma, 18 (A.A.) - Stcfani ajansı, 

yabancı memleketlerde ~ıkan ,·e bay 
Musolinl ile general dö Bı>no'nun a
rasının açıldığını ve kralın ikiı-- i r.in 

arasının bulmaya çalıştığını bildircnl 
haberleri alan lam ak tadn·. 

, nııııuııınııııııuırııııu""""""ınııııııın~ı1111111ii••:~~=.-

Harp ·durumu 
Doğu Alrilttuında harp eden ltalyan Habe• ordularının el•• 

rumunda biı değifiklik yoktuur. Fakat buna kar§ı lngiltere ilı 
ltalyanın karıılıklı aüel vaiyetleri adeta yalrin bir harp telıli · 
kesini gösteren bir manzara almıştır. 

\ ltalyanlar Trablu• gaıpte Mmr •ınırlarınJa büyüle laoliy
~ bıılunuyorfor. Siperler lıaiyorlar. Tanlılar ıönJeriyorlar. Rioe • 
~ yete gere burtula ,imdiye lrad ar toplanan ltalyan a11.lıerlwi 11J 
j bin kiıiyi bulmuıtur. Birlt~ ıün evuel doğu Afrikaıına gidi7f)t li r ye Napolid~n vapura binmiı olan bir fırka akeıin Süveyı kantı • 
~ lın:lan geçmediği, Trablü• garba çıkarıldığı bildirümi§tir. 
J lngiltere lfalyanların bu türlü hareketlerini doğrudan Joğrd • 
~ ya Afıaırı tehdit olarak karşılamaktadır. Onun !çin /ngilWer Mı
) ır~ ve Sudanın müdal.a~ le~tibatına baılamıffordır. ~ı•ırdo ~ 
~ Suveyş kanalında lngılızlerın harp hazırlıkl!ırı o ıckildtNliı /ri. 
~ 1915 yılındanberi oralarda bu manzara görülmiif fey değilJif. 

lif ısırın Trablüı garp ıınırlarıncla (Salum) dan (Djaboulı) a /ıa • 
dar üç yüz !..ilometre uzunluiunda bir hat üzerinde dikenli teli~ 
gerilmiştir. M11ırdan Trahli!s garha, Trablüı garptan Muıro lfl 
yerlerine ge;mek yasalı etlilmiftir. l•kencleriyc /imanının ağzına 
ağır toplar yerleıtirilmiftir. 

Nil vadisinde: (Siouah) vahsına ve garp hudutiarına giJen yol' 
ların genifletilmen ve afır nakliyata miişait bir hale getiril,,.. 

si için ufrQfflmaktadır. 

( 

Yalnız Mısır ile Trablü• garp artuınfla lngWzler ile ltalyanltı 
rın bu tiirlii karıJıklı ha%trlıkları göderir lıi, :loğıı Alrika•ıntld 

= ltalyan-Habeı orduları araıında olan harp hareketleri ikinci de• 
§ recede bir me•ele olmak üzeredir. Aırl önemli olan cihet ıüntll 
~ harbin lngiltere ile ltalya arasına girmeıi ihtimalidir. O ltatlar lıi, 
j Akdenizde ltalyan gemileri ıelcim verdiği haldi! lngUiz gemilnl• 
~ nin bunlara karıılık vermedikleri görülmektedir. ltalyanlaT lr:ıill 
~ lerin mutlaka bir harp açmaia karar vermiı olJ-..ıklarından fiip1-
~ lendikleri gibi lngilizler de ltalyanlann bir gün kendilerine bir• 
~ denbire hücum edeceklriJen katkulanmaktarlır.Fransrı bu vasi• 
§yeti tehlikeli bulduğu için ltalyanın Trablus garptaki lıuvvetl.,I 
~ ni çekmek ıartile lngiltereye AkJ~niulelıi harp gemüerinin ,,Ji 
~ daruıı nornuıl dereceye indirmeği teklil etmiıtir.F akat bu maoal 
~ lak olacafı fiiphelitlir. A. u. 
\....-............................ llllldl ......... -.-~ .... ., 

Musolini lngiliz elçisini kabul etti 
• 1 ' 

(Vııyanı birlnrwo) 

timaU Ô1madığını cia"'hatrrbiiİaakta • 
dır. 

Bu cevabın tevlit edecetl hlssiya 
tın, ltalya ve İngiltereyi Llbyacla Ye 
Akdenizdeki sttel tedbirlerin önemini 
nzaltmağa saik olması hiç de gayri ka
bil değildir. 

Havas ajansının bildirdiğine göre, 
diğer taraftan Bay Lanl'in bu sabah 
İtalyan büyük elçisinden, Romanın 
muhasemata nihayet vermesini mu · 
cip olacak şerait hakkında bazı ma· ~ 
lılmat aldığı da muhtemel görttnmek.1 

tedir. 

YUGOSLAVYA VE ZECRi TED 
BiRLER 

dUynanın slmdiye .kadar görııı~ 
en kuvvetli ve en tehlikeııu.11 .. ~ 
ordunun vücude ~etmesi demek o» 
caktır. 

LAV AL DOŞMEJ{ UZERE l\{Jf 
Paris, 18 (A.A.) - Anadolu a~ 

nrn özel aytarı bildiriyor: Son~ 
lerde f ngilfz - Fransız mUnaJ' 
ciddi bir safhaya girmektedir. fJ' 

Finansal Taynıis gazetesi, Ba1 
val'in yerine sıyasal çoğunluğa ~ 
nan birinin iş başına getirilmesi S:., 
manıdır diyor. Bu neşriyat Senato~· 
hafilinde hoşnutsuzluk uyandır1111

8.,Fransız iç işlerine yabancı 111 de 
halesi sa)',lan bu neşriyata ştdd• 
karşılık verllecetkir. 

TALI KOMiTE TOPLANDI .J 
Cenevre~ 18 (A.A.) - Yug081avya, l1' r Cenene, 18 <A.A.) - Ekonolll 

uluslar sosyetesi genel sekreterliği- b' ı ıt k · · 1 ht ır er ta ·omıtesı top anmıı ~ 
ne yaptığı bir tebliğde zecrf tedbirler 
kpmitesinin birinci teklifinin tat • 
biki için gereken tedbirleri almı§ ol · 
duğonu bildirmiştir. Küçük antant ye 

Balkan antantı ikinci teklifin 'ayni za. 
manda tatbiki için aralarında görüş 
meğc karar vermişlerdir. 

Paris, ıs (A.A.) - Bay Laval Yu
goslavya kral naibi Prens Pol ile ·10 
dakika görüşmüştür. Prens hemen 
I..ondraya gide~ktir. Fakat hareket 
zamanı heniiz kararlaştır1lmamıştır. 

DÜNYANIN GÖRMEDlCl SiY AH 
ORDU! 

Yohannisburg, 18 (A.A.) - Halıeş 
işi hnkktnda bir söylev ~CN!n C'enup 
Afrilmsı bi rliği başkanı Bay Smuts 
demiştir ki: 

Uluslar soı:Jyetesi paktının nakzı 

bakımından bundan daha açık \'e bt•n· 
c an daha basit bir misal bulmak müm 
kiin değildir. 

Fransız delegesinin yasak "J1d' 
eşyanın dolambaçlı yollarla lta bJt1' • 
girmesinin önüne gesiime51 ted ,.ıtr 
rine dair yaptığı teklif tahrir ~o 
sine gönderilmiştir. • 

lngiliz deleiesi, ambargo fi• b-:fl 
lat yasağının ayni zamanda tat tet , 
tatbik tarihinin de bir an eV1'el *'11" 
bitini teklif etmiştir. Bu teklif ele 
rlr komitesine gönderilmifÜI'· ,_ 

lthal!t vaaağının tetkiki ,.,....rf t~ 
. etl• 

fs,içre deleg~i hwıusf vad1 1etl' • 
bariyJe bazı memleketler Jehflle .,_. 
na yapılıp yapılmıyacağtnı sorti, 
Bay Vas Concillas hlll!lmd . 1.,ı _. 
fikrinin ithalat yasağı prellBıP .. 111' 
UI edemiyecefi ceYabınt veroılf 
böylece kabul olunmu~tur. tel'lld' 

Nihayet tali komite y-1' ,, 
nln cumartesi günü 18 Jer kolll 

tevdiini kararlaştırmıştll"• ~ 
r · · ... sosycte~i ltaly:ı~·ı oy birli .,,.,,, 

ı{i ile mi.itecaviz il·~·· etmiştir. Bütün D1şbakanım1z Cene•· 
dünya, herkese karşı gösterdiği ka • 

do··ndu- .~ tiyet misali dolayı.~ile lngiltereye ~~ 
mccly:unu· şli!~rnn bulunr.ıaktadır. in- Paris, 18, (AA.) -:j'dirİ~s 
gi!!cre11in bn hususta yeniden dünya ajanamın özel aytarı bı "k 9 , 

uluslarının basma ger,miş olmasından T vfı ,.. ... 
ı1 n UYI bliyük bir irtihar duymaktıı • Dıt bakanımı1. e • 511"..,.. 
yız. . ' Araı, Paris büyiik elç~ı ..... ' 

ı nhc.: ·~1,.n büyük bir Avrupa de'' birlikte dün 8. i .. aval 1~ 
l"ti t 'lrafıı·<i~ ., ilhak ~dilmc~ı Ye ya - tükten sonra ~kııını 
hut o c1evletin teı:;iri altında kalma -
sı~tlan k kayoı·um. ÇüııkU bu Ml,1 dönmüttiir. 
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........_ ____ ~~~~~~~~~~-l ita ret 1 er 1 1 Gezi n tiler : 

Propaganda harbi "Fin andiya,, için! 

bugün bol ~Ekmek 
~ 

olacak! 
Toprak altrnda balçıkla karııık 

yatan milyonlarca ton demir hiçtir. 
Al~a ticaret ve iktUat 

Aıttelfetım erutitü.ünün yaptıfı 
'-r laeaaba göre 1929 .enuine na
lcarcrn bagiin clünya.Ja harp mal -

""'- ti~e'~.Y!!zJe~:ıarlmq· Belediye fırınları kontrol altında bulundurmak 
"'· Halbukı butun dunyada a • 
... rniyetleticarethareketleriyüz- için her fırına bir zabıta memuru koydu 

Fakat bir gün or.un, b!r aıJuçluk 
kadarı örıle çekiç arasında keskin 
bir kili!; olur. istidatlar da böyle ..• 
gömüldükleri yerclen çıkabilmek 
için talih merdivenlerinin kur1ılma 
anı bek:erler. '• iki ni•betincleclir. 

1 
Alabilcliğine artan, ve ıilah 

~rikalannı bealiyen bu harek~ ! 
"'1 ite.kin bir çah§maya cloğnı 
Iİftifi11i ıöylemek zamanı çok • 
'caı. reçm(ftir yalnız günden gü -
ite )'altla§ an çetin çatıımanın ör • 
ltelderini, yeni ıüahların poligo • 
ltQ ve tecrübehanen haline gi • 
~ Afrika topraklarıncl a ıeyre • 
l)oraı;. 

Bu çetin gürq harbi ıadece 
~-ik harbi değUdir. Bütün bir 
"'-crnıık kudretinin harbidir. Top 
~Yare, tank, zehirli ıraz yanında 
"'8crn maneviyatının da bir cephe 
:incle kullanıldığını, bir lutaya 

Carn edilir gibi inıan manevi -
~rte hücum edilcliğini ırörüyo • 
""z. Gerçi orcluların, milletlerin 
~~eviyatını korumak eıkid en · 

~ bilinen bir umlclü. Fakat o 
~lttcın kenınma imkanları çoktu. 

flciı.ıt,arı kapadıktan ıonra harp 
~linde bulunan bir ulumn efkarı 
~~rniyuine hakim olmak güç 
etildi. Fakat bugün in•anlaTın 
~htı hava gibi açık bir hecle* ha
llti alclı. 
4-v /(Qf'a cephesi, cleniz cephe.i, 
~ a cepheıi yanıncla ruh cephesi 
•birdenbire açılıverdi. Nasıl ka· 
~crrı, ıulan, havalan her •aniye 
fi flırnak zarureti varsa, nıhlan 
~böylece korumak, bu cephecle 
,_ lı~cumları de/etmek. mukabil 
----r1un idare etmek mecburi 
>.ti bcqlaclı. 
~ 8;,. haltadanberi •Üren ltal -
l.i - llabe§ harbi, bu bakımclan 
>i;e bir hayli miıaller vereli. Al-
~a htırp ıürüp giderken raclyo 

;"te,.,[eri, telgral telleri, matbaa 
Ofafilleri ele propagandanın ta • 
~~crrını, m:.iclafaalarım hazı; · 
1le')r. 

f>i kıt:ıdan lııtaya giclen haberler 
"'-,. ltdikati anlatmalllan ziyacle 
ı ''İltri telkin, bir davayı muzal· 
&( etmek için ıelerber eclilmif 
~u:aikolojiden ba1ka bir şey ele-' 

ır. 

tii l>i;,..)'Qnın ıaydı ajanıları her 
,,;• her ıehrin kapıları önüne e • 
&~ et~lt. haber bırakıyor. Bu ha
~e,h lıQh bir korkunun, ka'1 bir 
&t,. "'netin, kah bir kinin, kah 
~<ı)ın haber kılığına ıokul -

ır. 

"'l>ti,.,Yanın bir ucundan öbür u
l'tq Pol' 'L 
~ ıh~a davaları tebdili in · 

; dol"fıyorlar. 
' 

11 
cina haber kilıklı, kah in • 

"ii4f•t'1zaba, kah merhamete sü -
>cı1a

1

Yen, kô.h hakikat ıekıincle bir 
'ia11~ ballandıran •özler dünya 

C·· cıruun diliyle Jile geliyor. 
lt.,.:1:" .oluyor ki, ayni hadise hak
"alı~o:ki zıt haber biribirini ko -1 

Bir~ ·· i 
~diıaf, :n •anıyorum bir ajan• 
"i 6ir ~ " Z<ıpteclilcliği gün ikin
berii~~lttn• Habq kuvvetleri Şap 
'~it .. ~:e kçıktı. diye haber vere • 
tı 4Qp adar zıt haberlerle kar-
~ fl.)IQ)'ız 

11/G<ıUer ' • Yani bu haclar zıt 
tel,._İf d :1 dileltler karfı ka'fıya 

C.. f!rnektir. 
t OPi;[fi;,or ki 
e rofafifl • , antenlerle, gaze-

Ekmek fiatlerinin bahalılana.ca
ğını dün yazmıtbk. Nark komiıyo 
nu dün toplanmıı, ekmek fiatını 
on kurut otuz paradan on bir bu 
çuk kuruta, fırancala fiatım da on 
dört buçuk kuruttan on bet kuru
!• çıkartmıt ve bunu bütün kay -
makamhklara bildirmiıtir. Bu teb 
liğ üzerine dünden itibaren bazı 
yerlerde fınncılar yeni nark• gö
re ekmek satmaya baılamıılar • 
dır. Halbuki belediyenin narkı bu 
sabahtan itibaren bathyacaktrr. 
Bazı semtler de fırıncıların ekmek 
çıkartmadıklarını ve halkınevvel -
ki gün ekmeksiz kalarak batka 
semtlerde fırın. fırın ekmek ara -
dıklarını yazmııtık. Bu hal dün 
de ak,ama kadar devam etmittir. 
Ekmeksizlik bilhassa Ortaköy, Ü 
dirnekapı, Nuruosmaniye, Çağal
oğlu Aksaray, Beıiktat, Unkapa
m semtlerinde hüküm sürmüttür. 
Fırınların önlerinde J>ekleyen 
Fatih mıntakutnda zabıtaya gide. 
rek fırınlann ekmek çıkarmadık • 
}arından tikiyet etmiılerdir. Bu -
nun üzerine f,rmlara gidilerek 
defterleri tetkik edilmittir. Bun • 
ların belediyenin un fiyatlarının 
yükselmesine rağmen yeni narkı 
koymadığını ileri sürerek ekmek 
çıkarmadıkları teshil edildiği için 
birer zabıt varakası tutulmuıtur. 

ISu fırınlarda çuval, çuval un bü 
lunduiu da zabıt varakasına ya -
zrlmıttır. Bunun üzerine fırınlara 
derhal ekmek çıkarmaları bildi -
ritmi, ve bu itb kontrol edilmesi 
için her fırmm l!apısına birer za• 
bıta memuru dtlrilmittir. 

Yeni nark ko :ıduğu için bugün 
·ekmek her tarafta bolca buluna -
cağı söylenmeittedir. Yarın her ı 
taraf kapalı ol.:ıcağından halkın 

Kızının maaşını 
nasıl almış? 

Eski bir meb'usun 
karısı, Tüzede 

Eski Osmanlı meb'ualarmdan 
Şeyh Ahmedin karısı Hatice Hu • 
riye aleyhine tüzece takibata gi • 
ri,ilmittir. Hatice Huriyenin, tim 
di Nablusta evli bulunan kızı Se • 
mihayı daha evlenmemit gibi göı
tererek, noterlikte vekaletname 
yaptırdığı ve Fatih malmüdürlü • 
ğünden kızına babasından bağla

nan eytam ma&Jını aldığı iddia o
lunuyor. iddiaya göre, timdiye 
kadar yedi yÜ% elli be§ lira almıtı 
bin lira daha almak üzereyken i! 
meydana çıkmq, kadın yakalan • 
mıftır. 

Dosya, altıncı istintak dairesi· 
ne verilmittir. Arattırma, geniıle
tiliyor. 

Bay Necmettin Sah1r 
Üsküdar • Gadıköy Halk tram .; 

vayları tirketi direktör ve murah
has azası B. Necmettin Sahir dün 
alqmki trenle Almanyaya gihnit -
tir. 'fQ,, ri erı crrannda •ahnelerini 

fıı- ' J>er/f!ri • L -------------
."#it vel'cl rrıiid nı "azan, taanıızla- miyetirti kabul etmek el emektir. 
ıq.0PogGnd altıalannı yapan bir Hakik.ıti kentlimize, keneli uıvi -
ti ffıncı, ~ har.bi vardır. Hakika- yemizJen, kenclimize göre g~r -
.......... --. WÖre wörmelt demek melr va:ile•i olfun matbaanın bi-

l'roJ»efaamla ·Miri • mei .,CJu. Sailrl l!rtelll 

ekmek alacağı dütünülmüt ve fı -ı 
rınlara ayrıca ihtarda bulunul • 
muıtur. Dün Oı·taköyden macbaa
mıza halk tarafından telefon edil
mif, dört gündenberi semtlerinde 
ekmek bulamadıklarını söylemit • 
lerdir. Bundan birkaç ay evvel de 
buğday fiyatları yükseldiği zaman 
Ortaköy, Fatih semtindeki fmn • 
lar ayni şekilde ekmek çıkarma. • 
mıılar, hiçbir ıeyden haberi olmı
yan halkı nark değiıinciye kadar 
ekmeksiz bırakmıı lardı. 

Vilayetin, urayın her zaman 
tekerrür eden bu durumu artık e • 
saılı bir şekilde tetkik ederek bir 
karar vermesi zamanı gelmittir. 

Buğday fiyat farı niçin 
lJÜkseliyor? 

Dün, bir muh)\rririmiz, buğday 
fiyatleri üzerinde derin bir incele
me yapmıf, fırıncıların ekmek çı
karmamaları sebeplerini araıtır -
mıttır. 

Buğday fiyatının hazirandan 
baıhyarak içinde bulunduğumuz 
ilkteırinin son haf taımakadar ta
kip ettiği aeyr ,udur: 

Haziran batlanğıcmda vasati 
bir hesapla yurnutak buğday 4,5 
kuruta satılmıttır. Temmuz ipti • 
dasında 6,.5 kuru~a çıkan buğday, 
temmuz nihayetinde yedi kuruta, 
ajuıtos içinde de altı kul'Uf& doğ
ru bir tenezzül gösterdikten son
ra ağustos nihayetinde 6,10, eyl<il 
içinde 6,5, birindteırinin ilk haf • 
tasında da 7 kuruta varmııtır. i
çinde bulunduğumuz. hafta için -
de ise 8 kuruşa çıkmıt ve orada 
kalmıtlır. 

Piyasanın bugün göstereceği du 
rum, dünden ura.tlanamıyacak ka 
dar karıtıktı. Dün borsada yumu-

B. Şükrü Kaya 
Dün şehrimize geldi 
iç lıleri Bakanımız Bay Şükrü 

Kaya dün Ankaradan şehrimize 

gelmi,tir. 
Bay Şükrü Kaya, oğullarmd~n 

birinin gözlerini baktırmak üzere 
sabahleyin Cerrahpafa hastanesi
ne kadar gitmif, sonra Tarabya • 
daki Tokatlıyan oteline gitmi§tir. 

Öğle yemeğini Tarabyada yi • 
yen le Bakanımız sonra refikaıiy
le birlikte çıkarak hususi bazı ge
zinti ve göretleı·de bulunmuttur. 

Bay Şükrü Kaya, ayın yirmi dör 
düne kadar ,ehrimizde kalacak ve 
o gün ayrılarak Ankaraya gide . 
cek ve orad.ı ayın yirmi beşinde 
toplanması mukarrer olan beledi
yeler kongresini a!:acaktır. 

Bu takdirde iç Bakanımız sa • 
yım günü olan pazar günü dahi 
şehrimizde bulunacak demektir. 

Atatürk köprüsü 
Atatürk köprüsünün eksiltme 

müddetinin bittiğini ve zarfların 
evvelki gün açıldığını yazmıştık. 
Tekli fi erin teknik taraflarını in • 
celemek üzere bir heyet seçilmit • 
tir. Sekiz gün zarfında bu heyet. 
tetkikatını bitirerek neticeyi dai -
mi encümene bildirecek, köprü • 
nün yapılması hangi grupa verile-ı 
ceği tespit edilerek ihale yapıla -
caktır. 

tak buğday satıt• yapıln1amıştır. "Şükufe Nihal,, in "Finlandiya,, 
yalnız yumuıak çvadarl bir mua • anı okurken böyle düıiinclüm, 
mele gönnüf, 6,10 dan sablmıı - "Beyaz zambaklaT memleketinde,, 
tır. acllı esercle §İmal tanlarının yap • 

Piyasada fazla mıkdarda iatok rak yaprak açılıfır. ı. görenlere,'' Ka 
buğday ve un bulunduğu da söy - levala., claki ak y.izlü ve a!ttn yij.. 
lenmektedir. Bizim yaptığımız in• rekli kahramanları tanıyanlara·'Fin 
celemelere göre öyle dendiği gibi, lôndiya,, çok ıey söyler. 
yani, büyük mikyasta bir sipekü - Şükule Nihal, isticladınrn ı~ığı • 
li.syon yapılır ıekilde iatok huğ - nı o zambakların lanoıundan ıü -
day yoktur. latanbulda 25 bin ton zülmek tafiine erclirdi. Kitabı ol -
kadar buğday uranlanmaktadır. ğun bir petek, gib: bal ve tat dolu, 
Bunun 10 bin tot'.u kadarmm zira• Ben, ona yalnız §Ür veren bir 
at bankasında bulunduğu, diğer kelebek cliye tanımqtım. Son eıe • 
kısmm da değirmenci, kırmacı ve rile arılığıni cl!J ortaya koyclu. Evet 
buğday tecimerlerinin elinde bu - arı, lpokrattan Eflatuna kadar bii 
lunduğu söylenmektedir. tün büyük ölmezlerin övclüğü ça· 

l b ı · ı h b lııma ve verim kahramanı an. atan u pıyasaaına re en a er. .. 
ı .. A d b .. d k Canlı, oynak ve kıvır kıvır uı • 

b
erhe gllore vtnıpBa a ubeg ba~dçol llip, ba güzel yurdun tablolanna 
a a anmıf ır. unun ıe ı e • • • • . 
1 H b h b'd' H tt" zengin bırer çerçeve gıbi geçmce, ta yan • a ef ar ı ır. a a 

h b
• A · d çiçekler konupyor, zambakların ar ın vrupay.:ı geçmesın en en- .. _ . 

d . d'I k f' I .. ka ld' ... sırma tuglan orpenyor. 
ıfe e 1 ere ıyat arın yu e ıgı F k b ki b al k b 

d .. 1 kt d" A f' ._ a at a ta a y nız; ren a· e aoy enme e ır. vrupa ıya"-

1 .. ··k ta' •d t d 1 · 1 kımından cleğer vermek, onun tek 
arı, gumru ~ a ı o ayısıy e .. .. .. d 
• · • · · ki b yanını gormek olar. Çunku eser e 

hızım pıyasaya resır etmeme e e "Kel b k J "A b · l · .: 
d 1 • l b • 1 · e e e rı,, ır e§mışur. raber, o ay11ıy e azı teaır erı e>.o • ' .... 

1 b·ı ... d ·· ı kt d' Rengın, kokunun, 11aun yanı ba-a 1 ecegı e soy enme e ır. _.., tI bi .. .. l el l 
§ımıa ta ı r urun tar ası a ga-

Bülün bunlardan baıka buğday l 
. b A. anıyor. 
fıyatlarının artm~ama se ep, • H l d'l el • · • • d b'' l b' e e ı evnm; ıçın e oy .. • ır 

nadoluda da buğdayın bahallan • • b .. b''ffl' d ... l' l D 'l . . .. . ızer uı u n eger ı 11ayı ır. ı 
dığı gösterılmektedır. Dun pıyasa •• el .. kl t 'ld' ... k d .. K d tftn e orne er, t• enı ıgı a ar 
ya gelen haberlere gore onya a bol değü. Kaynaktan fqktr.an ıöz.-
8, Kıbrısta da 7,5 kunıta satıl - 1 anl b" "l" akla er# oz arımız:tn uyu u oc -: 
mııtır. nnda claha pifmecli. Bugün ~öz -

Fiyatlerin yükselmemesi için takleri clolclaran o ham kelimeler, 
bunlardan baıka iki amil vak'a i· ancak bu ocaklar-ela inliyen birer 
leri sürülmektedir. Bunlardan biri la/ur olur. Çocuklarımızı güzel 
geçen yıla göre bu yıl buğday mah kullanqlarla yeni Jile alıştırmak 
ıulünün az olmAsı, ikinci latan • için bize böyle eıerler gerek. 
bula gelen buğdayların burada is· Orta okullara "Finlandiya,, yar 
tihlak edilmeden un olarak tekrar Jımcı bir kitap gibi verilebilir . 
muhtelif illere, bHhassa Karade - Düıünii§ü, duyafU, iç clünyıuı bize 
niz sahiline gitmesidir. ba kaclar yakın bir toprak parça -

Şehrimizdeki 
gönüllü Italyanlar 

Vapur vaktinden önce 
kalkhğı için yetişemediler 

anda ~lılanmı:z:ın gönüllerini. 
clolaıtırmak, ayrı bir zenginliktir. 

Kitabın yapraklanncla boyaa:z: yüz 
ler gibi cana yakın tertemiz bir clil 
oar. ilk anJlar için banlar, bu • 
lanmcr: birer örnek olar. "Kale• 
oala., gibi parçalarda üe lue ço
cuklannı cloyaracak bir Jatan 

ltalyadaki idare merkezinden a • •olraanı görclüm. Banan yal~ 
ccle çağırılması üzerine "Ecito,, isim· 
li ItaJyan vapuru, evvelki gün hemen 
hareket ettiğinden, dün ayni vapurla 
ltalyaya gitmeleri tekarrür eden l . 
talyan gönülJüleri şehrimizde kalmış
lardır. 

Vapur Pirede akiarma yaparak yü. 
künü ,.e yolcularını bir başka yapura 
geçirecek ,.e sonra aldığı talimata gö. 
re hareket edecektir. 

bir nokta11na clokunacağım. "Ka
levala,, "llyacla,.,, elan çok "Şeh • 
name,, ye ben:z:er. lkisincle ele ham 
maclcle halkın malıclır!'Firdeod,, 
ile "Elya•,, onları .anatlannın 
menrurlarıncla boyacldar. Ama bu 
ölçü yanlı§liğıncla ŞükUle Nihalin 
payı yok. O, batı tarihçilerinin 
ıözlerini tekrarlıyor. 

Sanıldığına göre, npur boş ve ha· Baflarken ele •Öyleclim. lmclat 
zır olarak Napoliye gidecek doğu Af· ha%nesini "ha%:neai.ni,, toprak al
rikasına se\'kiyat yapmak için kulJa • tının karanlığından kurtaran ta • 
nılacaktır. lih, bincle bir böyle iyi i§ler yapar. 

Ecito ' 'apurunun, mutat hareket O talih ki çok kere çamur karıf • 
gününden bir gün en-el gidh·ermesi tırmaktan ho§lanan ve çakılla el • 
yüzünden şehrimizdeki İtalyan gönül· 
lüleri hazırhkh bulunamamışlar ,.e o 

maıı ayıramayan bir lıörclür. 
s. Gezgin 

Tapurla gidememişlerdi. Gidecek ka • ------------ - -
file, altmış bekar ltalyandan ibaret. Belediyeler kongresi 
ti. Ve bu kafile, ~on bir ay içinde Js· 
tanbuldan giden ikinci ltalyan gö • 
nüllü kafile.si olacaktı. 

Sovyet kor.solosunun 
ziyareti 

Şehrimize yeni gelen Sovyet 

Konsolosu V ali ve l:elediye reisini 

dün belediyede ziyaret ebniş, birli 
~üddet .. riitmüttür. 

Ankarada bu ayın yirmi betin
de toplanacak olan belediyeler 
kongresine lstanbuldan Vali Te 

Belediye reisi Bay Muhittin Os • 
tündağ ile iktısat müdürü Bay A
sım ve muhasebe müdür muavini 
Bay Nail gidecektir. 

Bay Muhittin gidemezse yerine 
reis muavini Baı Ekrem 1ıidecek. 

tir. 



-------Bir çocuk itfaiye otomo-
bili alhnda kaldı 

::~;::~_:.:,:;; Cumuriyet ha yramı programı yapıldı 
fanbal ftfal7e &'l'DPDDA mensup beş ---------------------

lSTANBUL - 18: Dans .. ....
pllk. 19: Çocuk :saati. lliktyeler. ~ 
şut C'Aaıil. 19,3.'> Hafif m.nd. (pllN 
20: Şehir tiyatrosu artiatlerhıdfl ~ 
Galip konuşuyor. 20.30 Bayan Bedri, 
ye TUzün, radyo caz ,.e tango orkd 
tralaı11e beraber, 21,.10 ıt0n haberld• 
Borealar. 21,50: Bayan Babfk11" 
Şan piyano refakatlle. 22,10 pllk ftft 
rfyatr. 

numaralı otomobllba altmda kalnu§, p t • .., •• •• •• t Ça b •• •• k 
muhtelif yerlerinden afn' surette ya- azar esı gunu saat on uç en rşam a gunu a şamına 
~ıı:r!~w;~:n~~~=·- kadar resmi daireler tatil - Her tarafta şenlikler yapılacak 
en numaralı .atma.nın ldareshldeki 
Topkapı - Sirkeci hattına ftHyen 
tnun.a:y arabam dfia YQSUfpaşadan 

:Ak.araya gelirken frenleri tutmnııJ, 
araba kızak ,.aparak 4385 numaralı 
bir arabaya ~rpmıftır. Araba parça. 
lanmlf, tram.a:y bir mUddet daha fler
ltdllden soma darm111m. 

Kumar 01/1111Tken - Vefada oturan 
Kemal, Galatada Şeftali aokalmda 
lamaillıı kahvesinde Ali tJe Jl,pruına 
tavla OfJUU'kea kavga etmlf, Ali Ke 
mali bapndan 1BJ'alaDUftır. 

Bapndan raralandı - Ediraeka -
pıcla Nallph nltan mahalleslnde o • 
turan Nesibe ile 12 ;ya§lllda Sabahat 

~- n doldururken kavp eı • 
Jldtlerdfr. Nteibe bapndan atır su • 
rette :yaralanarak hastaneye kaldınl· 

mı,tıt. 

Takalt11UJ11 kumarcılar - Divaıayo 
Jun4a Jstanbul kıraatbaneahıde Omer, 
CeJldl, Suat, Mevlftt tsfnde d8rt ki • 
il kumar oynarlarken )'&kalannu§lar. 
m. 

DüıtiJ - Galata4a '.Kalafat yerinde 
1ııafh balunan Kaplan npunmcla a. 
~ Hhyfn cUnrte tlst1bıde istim 
bonunma avata takarken muvazene. 
.ınt kaybederek dtlpıllf, Jaralannn~ 
'huta11eye kalclmlmlŞtır. 

Ktrrfllaın do'1tlar - GaJatacla hl. 
rekçi Ahmet metresi Margarltle Ka • 
raba§ mahaJleelnde oturan Ablcllnln 
~vfne miafir ıttml1t tam kapıdan 1 • 
çerl girerlerken Margaritiıı etki d• .. 
ta bBnksf Balllla tecavbflH maru 
bhmtlardır. Ralfl, bıçakla Ahmed! 
iki yeriDdeıı ,arala.Duftır. Saçlu 7&ka 
laam11t )'al'&b baat&Jlqe bldmhq 
tır. 

Yumurta ihracı için 
yeni bir yol 

Yumurta lhracatmm ıon a6• • 
terdili karııık durum üzerine bu 
menl~)i bir nizama konıak için 
JUmurta tacirleri aramda batlı· 
7M çalqmalar dnam etmekteclir. 
Tacirlerin plrmda kurmak iate • 
Ciikl.t birlik selecek JJl ihracatı
m beki_._ thrW talltik edil• 
celrtJa. Yeni Wrllk kmalanca Türk 
~ bir elden, t,Jı eenna· 
79 U. •e qnı flnna altmcla ihraç 

-~. 

( ~öbetçi eczan~ler] 
!amatJada: Teofnos. AbaraJda: 

8una, Kararflmrtlkte: M. Fuat. Şeb· 
,_.mtwdeı A. Baındt, Faerdeı Btl • 
......., lftadebqnula t J1n'aJllm 
BalO, 1'mlftl: J3l=r•11, ClbaJfde: 
Necati, Gedfkpqada1 Aadornn. Be. 
........ : .AU Bm. Çaaberlltqta: 
Sim•••-. G&Jataaı Kapdci. Be. 
Yollada llcııl&u llqmcla: itimat, Te
pebqmda: Kia701f, Tarlabqmda: 
Nihat. lftllde eafak IQbtnıcla: Nar
sf1td1u- Kurmpapda: Merkea, Hu 
lıl7cle: llaDE. 

r- G(f9miı Kuranlar: -.? 

19 Tetrine"f\'el 1920 
• ,,.,,.. ,,,,.,.,.,,,.. llCllGNll 

IAMdm~~
lunan Pllaudıld Cerld ııtft1ld edeeei· 
tir. PRaudt1'tlll ICo..,. Po4orol• 
• idi/ildi ed«ektlr. 

. • ~ ...... 6lr Wgrtı/ta , _..,.., ... n ~ ..,,,_,. 
lforlı 6eledlpe ,....,_ ıtM _,,,, k 
lııntlula w f11JelJtlllnDn bir iıkelete ........ .,.,. """',.,,,,..,..,.· 

Cumurlyet bayramı programı son da afl§lert amlaeaktrr. 29 ilk tqrin versite, yüksek okullar, liseler, mual
teklfnl almlftlr. Programa göre, 28 sah dal 8Ut dokazdaa dokan lm'k Hm okuJJaıı, orta okullar, ekallf:ret ve 
ilk Uorfıt pıuartııll &iiatl saat on iç. beş ~ye kada.r Y&U ~Ulyette ay • yabana ok11llar, itfaiye, gporcular, 
ten bafbyarak ~ıpınba aünü akp -· Jaylarla, nam! daire &mirleri Te teori· Kmlay, ~cılk eslrseme kunınnı sfbi 
mma kadar olmak üzere resmi da.tre. fa ta dahil diğer zevatm tebriklerini 1 ceml7etler, eeaaf ~ülleri " halk 
ler tatil edilecektir. Hususi mtiease • kabul edecek1ırdir. seçeeektir. Geçit alan Sultanahnııt 

eeJer n tfearethanelerln aneak 29 ilk Saat ondan on bacaia kadar kon • EndnönU, Köprü, Tepebafl yo1ile Tak· 
tepin alı rOnO kapanmalan mee • soloelarm tebriklerini kabul edecek • sime gidecektir. Askert kıtalar Abide
burldir. 28 Ye 30 Dk teşrin gtlnleri bu tir. Saat on ba~ta vali yannula & ntn etrafında bir daire tetkfl edecek. 
mtl11SeMler için kapanma meeburi • tanbul komutanı oldufu halde Beya • ler " meydandaki dfrete titr~ sanca· 
yeU 7oktur. Şehirdeki resmi. huusf ZTtta Cumurlyet meydanına stdecek ve fi sektleeektlr. Bu sırada mUzlka ı •. 
mU~Ierle evler, tqmıa ftSitalan burada me.Jd almtf olan her Jnt'a~ tlklll narşı ~·la~ Alıtdeye fel•ü • 
28 ilk te§rln gflnU sa.at on Uçten tttba· ka~cla durarak ima elzlerle her- ler koaaeaktır. Budan IOllr& alaylar 
re11 gUndtlz bayraklarla, gece elektrik kesin ba mm htJal caktrr. Valf datıJacaktır. Sat on dörtt.e Edfrrıeka. 
ampullerl1e Te fener1erle donanacak • ne kom=. 'bnclan :ra trlbhcl• pı dıpdakl tthltlfğe ıf dilerek tehi t • 
tır. Banclan ba§ka htanbalan belli ler sellmlanaeaktır. 

BOKREŞ - 13,o.> rad10 ork~ 
sı., duyumlar. 13,i>S konserla etlrtr; 
14,15 duyumlar. U,3J komerio tli 
refi. 18 süet ınüıik. 19 ıözler. ı9' 
sOel kon.~r. 20 duyumlar. :o,15 pi°' 
~.45 sCSzler. 21 dans 111Udff. ız,30 "; 
yumlar. 22,U rtile kt)nserl. 23,45 ,., 
yuınlar. 

V ARŞOVA - lT,15 eu Cpllk) tlft 
Jer. pltk. Sözler. 21: KüçUk racb'O ~ 
kestrur. 21,46 duyumlar. 22: ~~~ 
takl :rurtdaJlara yayım. 23, AAr" 
mUzlfl. Sözler. 24,05: Dau 1116~ 

MOSKOVA. - tT ,30 Parti yaY" 
20,30 pfy•, 22: A1manea, 23,0S ,,,. 

batlı caclclelert, Beyazıt Cnfftl"8it.e, 7flr alacak•• mlllblar laep blrclea ls· T Gece T2'J,sslm ve Beyazıt meyclaıun
Fatih, Tablm meydaalarile Galata tildll m&l'flJU calacaklarcbr. Marttan da fener alaylan yapılacaktır. Tak• 
köprfistl, Galata, E111inönU meydan • tollr& ~& tlrilll bqb,aeaktır. Or • 81111den kallraeak o1an fener ala1! Jta. 
lan, vapur lakeleleri, demiryol pr ve da, Ittiklll için c:anlanm ve unvlan. raklr• kaclar Beraııtta• ka1kacak 
btasyonlan, kaza ve nahiye blnalan m veren malftl r.ablt, nefer " phJt feMr alan da Emlnlatine kadar bie. 
ön8ndekf aalaalara caınurlyıt devrin - &nala", Unffonnah '11Jaııek r.abftler,I cekttr. u~ cttn sarfnıda halktvlerln
dekf ~11paalan giiateTe• propa.gan • polis milfrezesf, 6ehlr 'bandosu, 'Onl ·i de de mU.U..erelen nrllecektlr. 

ınea. 3': tav~~ yayna. • 
BBLGRAT - 20 Pllk. 20,15: D', 

yumlar. 20,30 ulaa.J ra:nm. 21: 8" 
ktlar. 23: Du1111Dlar. 23,20 kahve"" 
serf. U: PlAk. ..fi 

LAYPZlG - 19,45 UÇ'OCU marŞIP: 
ve prkılan. 20,35 8'5zJer. 20,55: 21 1( 
)'11111lar. 21,10 111tlzfklf eflence11 yayı* 
~10 duyumlar. 23.30 Hafif mttıf!:. Halka sıhhi 

broıürler d•fıtılacak 
Vili1et Cocuk Eairıeme K111°11" 

11111 ıon yaptıiJ 1m toplantıda hal
kı yakından allkalandırac&k ba • 
zı anemli kararlar Tmmittir. Yal· 
nız fakir Ye mulıı..ç '\'Uiyette hu
lwıanlarm değil, birçok ortahalli 
hattı zenıin aayılabilecek •atan
dqlarm bile aaf lık 6iütleri hak • 
kında hiçbir bilıiye .ahip olma • 
dddarmı dilfUnen ~ bütün 
evlere baltalıklar hakkında bro ~ 
türler dağıtılmasını öne ıürmüt • 
tür. Bu brotiirler paruız olacak 
•e mun~am fasılalarla ırk ark 
daiıtılacaktır. Brotürlerde bilhaı· 
aa ehemmiyt verilecek noktalar 
fUDlardır: Siri çocuk hastalıktan .. 
nın tedavilerine, çocuk bakmıma, 
dofqm ve dolumu takip eden haf· 
talarda icap eden tedbirlere, biin· 
yevt hastalıklara ve ,ııduız ço • 
cuklara ait hastalıklar. 

Merkez heyeti üyelerinden Dr. 
lbrabim Zati tuafmdan bir ra • 
por yapılma11 istenilen hu teteh • 
bUs Mitiın iiyelen:e kabul edilmit
tir. 

Bir deniz kııaıı etrafın· 
daki araıhnı 

(Mersin) vapuru Biaadoı önle
rinde (Kardqler) motörüue çarp-
11111, motörU ba~qb. Tüaece ba 
bunm arqbrmaıma elkcmulzmat 
Sultanahmet Ucinci ı'Jlh ceza hak· 
Jeri hlkimi Sallhaddin Demirelli, 
ohlhvbf çalırarak tetkik :ra~· 
mlf\n'. Ehli 'l'Ubf, hiçbir tarafta 
kabahat bulunmadıfma, çarplf • 
maya hanmn bcmıklufunun ıe .. 
'bep olduiuna rapor vermitti. A • 
rathrm• ıGrilyor. 

20 mll hızla gide
cek vapurlar 

Denizyollan itletmesi, Bandır. 
ma ve MudaDJ"aya ifletmek üzere 
saatte 20 mil lıızJa sidecek Tapurıt 
Iar Abn alm•ta lrarar Tel'lllit, te
ıebbüıe geçnriftir. Ba w.purlar 1ca 
maruız, ~a olacak, fakat 
yolcu TO yük tapmak i~bt her tar. 
lü terti&atı &olunacaktır. lıtanbal 
ile Bandırma atuı altmıt dan mtl 
oldut-a ..... '1 ...... , .... 
radan Bandmlıa,. en 9* eç..ı. 
çuk saatte lidilehilecdLtir. 

Oniverı · tede doçenth1c 
imtihanı 

OniTeniteyo almacık ıekia do
çent için dün mtıaabaka imtihanı 
yapılnııftır. imtihana 2S kiti ıir • 
mittir. 

Büyükderede havuz 
Büyüödere Beyu park sahibi 

Bay Rasih Büyükderede, UTt bir 
deniı kulübü n yiiame ba""1SU 
tesiıine karar -yennif, bir ec:aQi 

mütebaaıaa huırlattıiı aıalceti 
dün belediyeye ıetirerek heledi,e 
reiıine patermiıtir. 

Yüzme haYU •• kulübü için on 
dört bin lha harcanaC"AlktD'. Ha • 
WIUB unnlalu ota ~ ftletredir. 
ÖnUmUıcleJd yaza kadaP intaat 
bitirilecektir. 

Ermeni cismani meclis1 
başkanı öldü 

Enneni cilllHlnl meclisi hatbm 
Bay Valıan Süreni:van BlmQıtllr. 
Bu .eheple ciamant mecliste yeni 
bqbn teÇimi yaprlacaktır. Fakat 
idue hyetinden, evvelce de istifa 
edenler oldulu için ortada ekse • 
riyet bulumnadıit ıandryor. Bu i· 
tibarla ıenel bir intihap yapılma11 
llzımgelecektir. 

Ölen bqkanın cenazesi buıUn 
aite ftzerl ~ldmlacaktır. 

Selanik panayırından 
ıonra 

S.11.nilr anıal..U panayırına 

BUD.APESTZ - 18,30 Kllrlnet -W: 
8ed, 18,60 konf eran& 19,20 PlAk. ..,. 
Jer. 20,55 ork•tra 22,10 "9r1Jeeek •' 
peraya dafr sizler. 22.%.i Poldf~ 
"Karnavalda dtiğfüı., operası. ~ 
duyumlar. ı.t, CAZ. 

ViYANA - 18,30 süet konser.: 
15 kalk prkrlan. 20.10 chıyum1at': _., 
25 StraUM operetleri. 22,40: Pflm ~ 
st. 23: Duyumlar. 23,lG: Pi~ 

(Brahma). ~10 dau CCarli Ga11~ 
BRE3LAU - 18 hafit 111tllfk. 8:. 

ter. 20,45: AktUalitt. 21: Dtıyu.- .., 
21.10 mUzlkU piyes. 23. Danml•t· • 

----• BORSA ~ 
==================:::::::~ 

18-10-936 
ainderilen •• ..-side t .. hlT edl • ...... ~ ';-~ =:.:-.,;, 
len Türk malJanmn bUrü~ hir ra'l ı 11 ..,. ... •111 113...._. • 

betle karıılandılmı yamıııtık. Palı :---- Nukut -----

' 

• Ladıa 6'0. • • vı,... , .. "" 
na)'Jl'daki inhiaar likörleri, kon · • NeyYon 1~. _ • Mıı:trk! ı' .,, 
aene fabrikalarmıu mamulib, 1 • rırts t6~ - • Berttn 14- ., 

• MJUao ıao. - • Vawon ~ "" 
zeytinyalı ve bilbasaa kuttüyü ü- • llrtltteı sı, - • Badapeftı jll _. 

zer; ..... bri,.ok talipler ... ..1.-... - • Attaa "· !O • en..., '"·: 
.._ :s ~ ..... • Cann 811 •• • Bıian' ... 

• Sol7• M, - * Yu.ıı... alt -
• Amsterdn !4. - • Alın 94A -' 
• Prq K - • Mecldlf9 ... "" 

Türk antrasiti • Stokbol• it,-· • 8ıakl0f - -

Türkofife müracaat etmi!lerdir. 

z~ 1anıa1u lll!mi kok I Çeki• ----J.--•"' 
fabrikasmın çıkarcblı kömürlerin • Loadıa ııa.rs • ScoWm 

• Nnyork 0.7H~ • VIJI& .. ,,,, 
il~ parti•i ,ehriııaiı:e ıetiribnit ba- • '''" ıt.~- • ~, ... , s.t• 
luauror. Kıtlık mahrukat ibtiya • • Mııuo t.rMt • BtrH• 't: 
cını lcarıdamak ~ere karuluı • 8rtlk1t '-7960 • Vaqcm t 

• Ada• u•.HtO • Bad_,.. ._ı 'Jf 
fabrikanm verdili ilk -.ha61 • c .. ...,. 1.••- • Blms ~ 
il:ıerinde yapılacak deM1Deleriıl • SofJ• "-0686 • neıırıd ~ 

• Amsıcrdam ı.ı;·3.; • Yakobııa• il 
aonu bu hafı. içeriabıd- almacak • tnı n,tt • M•on ıOOo-
ve ktimUrler hemen piyasaya çı • 8 9 H A M -~ 

Oğlunun düniinüne karılacaktır. SöQai kok fabrikuı .. 1 ı, B1Dtuı o.•>- TrımY•Y :; 
6 - nın iıtihtallb bu ıene haftada &n· • Aıado1• a.ıo • :,"l.-ao • _,..-

geldi, ö!dü cak hin ton kadar olabilecek 'f'e Reiı 1.ıı üaycım °' -."' 
$1r. Hıynn 11. - ~art Deı 

Ankara umumt mecliıi bum· fabrika mahnrkat ibti7acım ~k, Mma Buhıt sa.- Ra1Ja ..... : 
dan Bay Muharrem, oiltmun dü • gelecek aene tamamiyle kaffdlJ&· u. sııort• -.oo fen .. .- :, 

__ 1..a y ı• . diJ '--d P.omoatl 6,5'! relefOD 
lüniinde baaır bulumnak üzere la- ~•1• er 1 antrqt, mua av ., l•tlkrazlar-tahvlll 
&--L·uJa -I-;.,_ latanbuJ ıe-J... rette olan antruitlerdep çok U • r T .. Bo l S. El•._.lı -·""..-
wuıu .-.T' - d • • • d b"..:~t. 1•1Na ar. r • . - _... iL,.. 

,.._ cuz ur; onun ıçın pıyaaa a u.71.Aa • n n.- rran1nt .. .,, 
nmanhlı yarlarmdan Bay '-"'llJT • bir ali.ka uyaıM:brmıım. ı. . - ın 2uo Rıhtım ,.., 

Tramvay soıyetesile detin eY!M pıiaaflr olmut ve ora. _...,.,... _ __,...___________ ısutruıDlbln ı 9~ - • A.-OI• ı ,.,,, 
lrıııt lftlkraıı 91. • Aıa4o" IJ r.., 

kon uım a lar durdu da anaızın ölmUftür. Yapılan mq. Pr•n•ız tiyatrosunda ttn A ~ ıo. A...,._ ın ~ 

T So t • • n_ ayenede dimai nezSinden öldülü Süreyya Opereti Sı.,u-Er11ra• ~ MI....,, A 
ro.mny 170 eımııa AH-fiil • • ah · 

dırlık S.kanhliylo J&PDlakta ol • anlafdımt. Bqiktatta y ya E • C1lftl&rttll matlnı 16,IO da. SUTue cwnaa P~ 
dulu Jconupıalar durmuttur. 50 •• fendi derıahı muarlıima ıömül- 20.30 da. <EMiR SEJ"IYOR) Operet Takvim ıa ı d ıeşrıı 11 ı:_, 
yete deleıeai B. Brouem yeni tali- müttür. 3 perdt. Pazar matine 17 ftya 1'1,.10 '° llecep ~• ., 
uıü abnak üzere Brikaeldeki ida· Ölene rahmet, aileti mensupla• da. Suvare ZO,U da. FJatlar: 100 - 75\ Cb *»fll~u t.lf ;.,. 

L- l.L il Çin batısı ır.w fi re merkqinden ç.aiınlmıfbr. nna .-ııat.._. el' eria. 50 - 25. Loea 400-300. 5abü ..... ııM s. 
A ··- ..... 

KASTA DiVA MARTHA 
EGGERTH 

UrUlmem .. Mr muvatlalur•U. 1 PEK .......,..ncl• d•w•m edlror. 

uflc 1111111&1 - •• •I 
ltt•dl ,..... ll.Cll ....-.... "·"' Aa....- .. ~ 
Yaıet aamu ti.Ol f.11 
ım .. 'lı uı tt• 
Yıhl a .... 11aıer1 no 

Yılın kala ıt.ılert M 

li 

" l 
1• 
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Ya ı ık Kardeşler • • • ŞUNDAN • • • BUNDA • • • 
'JNG ~ Ç1NG = SAG ve SOL i 
~Ölem 6ö !r M ~Ü~~.r.n] m"flı'. 1:lfüılillJ Yazan : Rudolf Van Wehrt elBI 

1 

1 

, 

}'aş 63, Bölem 631 
1 am 63 sene birleşik yaşı yan 
Siyan1!1 ikiz!er, birlikte öldüler.. · ~ 

,, !:'-:>~torlar, gitmişle-rd_i ___ B_i_r_s-a- ı henüz haılamııtı, ki Çanı ilan .1,. 
b~e takın r:ö;,t; ya~ı döken Eng. ni-

1 
kers aeasiz.:e öldü. Ne kansı Adi- 1 • 

,.,.Yet ı;özya: arı 11 si!en karısı ve lcyd, ne de çocuklnrı hazırdılar. il 
~'nli 1 ı l t.· ıe tteteri ranmda clarak, yal ki karde§ aruındaki yedi mad - l 
boia, hasta l:s..rc!es:nin yanına delik mukavelenamenin bir mad
~· Y:ıı boyunca uza~dı. Ü::erine

1

1 desi de, ölüm halinde bi)e, evaa .1 . 
11 il' •':kunet çökm\;~tii. Sekreteri · hibilik sırau kendisinde olan kar- 1 

1 e, Styarn lisanile vasiyette bu • de~in evine öteki kardetin ailesi- ! 
~~a L 1 }) . u. ondrada, Am~terdamda . nin gelmesine en.geldi! 

l .trıs.te ka.rdesi cihi onun da kül · Eng Bankers, korkudan taıke ·ı 
'i"eUi • · tib· . J>arası vardı. Mırasını ne ıilmit bir halde ölünün yamnda 
i' 1 1tlc:e ve kiolcre tahsiı etti - yatryordu. Sanki artılc dÜfÜllemi -

1
-

ll l!ıden bahsetlerken, arada bir ge yor, duyamıyordu. O da canlı bir 
I' 'kl.ihyor, aonra hiddete kapıla· cenaze gibiydi. Fakat, saat iki bu Ylrml altı )'qlllda Jmınm derin 

ftnll"el'Stealn de tı.~ eline geçen kapları sekreteri · çuğa doğru birdenbire hareket • bir bilsin, Oksforcl 
....._ıtt başına f nlatıyordu. Sövüp ıa- lendi. Olü.:n korkusunun, tam hız- . kırmm derililerin san'at '" eclebiy:ı. • 
"'}or b k 1 k d tına clalr kont erana Tetmek Uzere tiı· • ay ırıyor, bağıra çağıra a uvvetli bir vurut tesiri erece-
t e.delfiyadaki mesbur doktorla· ı1ndeki dondurucu, sersemletici Londrara dant edilmff, ıttmı~ ve 0 

1 
11' l\ d k~ J • • • • d - ,__ • rada yerli kıyafettle konferans n:-. ltı e cevap ver i erini öğren . tesırı, ıc;ın e reıuuıyon yapmıfb. 

lı ~k İıtiyor, tekreterini telgrafha.- Bir çılgınlık nöbeti geçirdi. Müt • mfştlr. Bu kanına başka ırbn kan: 
ti' e k.~turuyordu. A~§~m üstü, hi! bir çılgınJık nöbeti ... Sonra i- katıımamıt delikanlı, Oklahamada 
,
0 

?le uç te?cra.f değmıştı. Profe- radesi §İddetle gerildi. Omitaizli . Prof~rdOr. Kendi.oıi "Mal"f Kartal,, 
~ r Croa, Dr. Vilyem Pankoıt ve ğin vercliği yeisle bütün enerjisi- diye anılıyor. 
~ tofeasör Con Neyi, Mavnt Eyri . ni teksif etti. Öfümden kurtuluş i- --------------
e itleceklerini bildiriyorlardı. çin bir kere daha !on çareye bat · ı 
ıi[' Ya Dr. Hollingsvört? Hol - vurdu. Başvuruşu den~di. Okadarı 
s, ••~ört, ln\ltlaka bulunmalıdır. yüksek sesle, avaz avaz bağrrdı, ki 
tik"'· derhal atJılar gönder, her iı- çığlıklarını ken-Ji evinden hayli u
tla ~e, her köye dörtnala gidip zak yerlerde evleri buh•nan kom- ' 
lin alctoru ele geçininler. Dr. Hol !Ular bi!e ürpererek itittiler. En
l\u l•~art, Çangm konatitüsyanu . gin acı acı haykırışı, içe itleyici } 
"eı~''et iyi bildiği için, bir an ev- çığlıkları, herkeıi heyecana uğ · 

\ Oklahanıacla yqryan d3rt g. knı, bundan yirmi .. ,.. OYTel dlrdil b!r .' 
) a.rada olarak doğmuşl:rdı. Ge~ende d oğu~lannın yirminci yıldönümUnU l.1ıt.. 

\ Julamışlardır. Şimdiye kndar dünyaya gelen dördüzler arasında dörc1ü ı.:e 
yirmi yaşına kadar sağ imlan başka kardeşler görlllmemiştfr. Dolayısilc t.tr. 

lann bir hususiyetleri de bu noktadandır. 

h.._ 2elıneli ve .ıı~-.. ~ ... 1~ ..... ı .• •- _ r.ıııH• ı-ı-~- aı-cı.,, ,i,,ad•. A • 

~';,'= ıca.dar olsun kardetimin ya nunla ya,pıtık, ona bağlı oldaiu i-
0 lınır temin etmelidirler. çin çaresiz ölmek üzere olana acı-

~~ı· t~ık kararıyordu. Atlılar gi.. dı. 
J.t~iı·'tadan saatler geçmitti. Dr. Eng, eve gelip giden üç dokto • 
~, 'tı-aavört daha hala buluna • run bir in evvel tekrar kartımıa ~ 
~~l~1!h. Çang Bankersin sıhhi getirilmelerini emrediyor, bunda ' 
~tr '~eti gittikçe fenala§ıyordu. 11rar ediyordu. Anla§ılan FiJadel- { 
ttt\~ 1?da dönen feylerin, olup bi- fiyadan gelecek meıhur doktor ge I 
)\'lrıetuı, farkında bile değildi. cikecekti. Şu halde Mamt Eyrea 
lt. ~tul~n §eyleri duymuyorc!u bi- tehri doktorlarm gelip operu • ı 
~.,.,dettd1ni büsbütün kaybetmİ§tİ. yonla ayırma itini yapmaları ge -

~\n .. ' •trada yalnız kardeşinin rekti. Bu ite kar,ıhk olarak, Eng.f · -
•5ıı ~11lı anladığı Siyamca bazı tekmil servetini, nesi var nesi yok., ı 

er ·• Od ld§fnfn arka arkaya oturmasına 
)'01' h &öylüyor, sayıklıyor, inli - ıa, kurtancılarınm ayakları önü • müsait o1an ve Tandem denilen bi • 
~ trıldıyordu. ~ koyuyordu. U.kin, doktorlar kl t, .a.nd ik 1 .., c:.ndit • . b ld k" 

1
_ si e yeni bir şey d~ ir. Fakat l 

t..:ı-ı. eaı ıon dereceye varan u yo a ı teKrar çağırıta rağmen, kişinin yanyana oturmuına müsait 
l'oıi; ~ııiyle ıe.lcreterini şehre ameliyatı göze aldıramadılar,... olanı, yenidir. Yeni ortaya konulan 
d0t...)>lraJc, öğleden evvel gelen üç gelmediler! bu model, acaba ilk def'a nerede gö · 
t "to~ y • b 1 S bah rUJmliştür? Bir Alman gazetesi, bu 1 

ll-dı On enı İT ya vantmı ulet • a m taat dördüne dofnı, yeniliği garipsiy4!rek, "Tabit Amerl _ · 
l''•:t · !ardan artık aymş ope - Eng Banken, geni, yatağmda son kacla" diyor I 
turı~u Ya.prnalarını istemiyordu. defa olarak yarrbele kadar doi. Kallrornyada San Diyegoda yaşıyan tkfz kız kardeşler, fkfz erkek karde. 
ttrl'llhi hu .. doktorlar bu noktadan ruldu. Çangın cesedi üzerine, ölür .=:!!!!!!~~!!!!!!:!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lcı le evlenmişlerdir. Ilu kızlardan her biri elli iki evleniş ılsteğile karşılaş 
d~t~· l lnudahaleyi kesenkes red- ölmez bir örtü örttürmüttü. Eng, mrı1ar, bu isteklerin hepsini reddetmişler ve ikiz erkek gardeşleri seçmiş 
''·~!erdi. Şimdi onlann, kabil- yarıbele kadar doğrulurken, bu vnt Eyreıli operatörlerin it- lerdir. Kızlar, kendileri gibi ikiz olmak üzere erkek kardeşlerin bulunduğ : 
el ~ lrleth h tirakiyle yaparak, rapor yazdılar. nu, onların ıazeteye ,·erdikleri evlenme isteklerini belirten kfiçilk bir ilan 
elfiy d ur meılekdaşları Fili- areket dolaYMiyle ceset kıpırda. dan öfrenmf~lerdir. 

;~ti c;.t. an aelinciye değin, kar • dı. Eng, canhevliyle haykırdı: Bu raporda yapqık ikizleri 
~&1,r ~ııını ölme.inin önünü al - - Hissediyorum, •.. farkına va· ikiıi de hayattayken, yahut İ· 
~\i-hi~ 1~:iindeydi. Bunun için de rıyorum, 0 şimdi beni yakaladı. ki•inden biri ıağken yapılacak bir 

Öt ,_, ır •ervet vadediyordu. Kalbimi kavrıyor, ukıyor, beni de ayırıı tetebbüsünün, karına ve gö-
)j . e"tlerd 1 d beğe ait noktadan arııı ve bunun !ttej .,_ en evvel bunların ge • ten isiyle b~raber mezara sürük- r 

)'l°llY•k 
1
lerken, bir yandan da }üyor ! da cerrahlığın o zamanki vaziyeti 

l. · ı a. o itibariyle, derhal ve mutlaka iki • 
~Uttu ı_ r. HoUingsvörtün Bu sözleri söyledi. Batı geriıin-t, P oulu d sinin birden ölümlerini intaç etmiı 

l\ }:"- nrna ığını ıoru~tu · geri yastıklara düştü. Dehıete uğ-to 1 ··s, derk h olacağı kanaati, kesenkes bildiri -
L l eti ... · en areketsiz kaldı, ramış bir halde, müthit bir korku 
qı l ••t ta." d l liyordu. ~ l ka.}L ana .. i rti ve ansızın içinde, meyuı ve ümitsiz kıvrandı, 

ıundı b - d Engle Çangın sulbunden selen-
d......, Ç • aiır ı: çablaklandı, bayıldı. KabusJu, de- 0 

't' an lerin ya~ayıtalrı ve sonları, nasıl 
tt, )( r. ilerdeyse canvere - rin bir uyk:ıya dald!. Bu uykudan 

) •rde9 C o)du acaba? Bu cihetler, bütün a-

l
o,., be ... • •rn _ ang, cançeki,i - bir daha uyanamadı. Bu uyku, bir 

~ "'l"n d k rafbrmalara rağmen, şimdiye ka-
1..ı~a.n e a.lbime bir!\ey, bir saat sonra ölüm uykusu oldu. En. 

be... 1Yor. Sert \__. l d · . b' . k l v b 1 . . dar belli olmamı§trr ! .., ·•çe k t>tr e . emıl" ır gın or dugu a~ına ge mı§tı . 
., J ' &\'rıy lıte, 63 ıene ya,ıyan, 63 ya•ın--

e ce u:ı:. or, sıkıyor lcalbimi... Çang gibi, artık Eng de ölü... ,. ,. -a ısra.nı1 ·b da ölen Siyamh ikiz ve yapu~ık er-
!> "iiltleııt• . 1 gı iyim. L; mba mı Yapı~ık ikizlerin cesetleri üze • -~~ı l' ı, ıılen-J' k kek karde§ler Sağla Sol, Engle 
J:' ~ teliy ? ı. Yo sa bıına mı rinde otop!i yapıldı. Bu otopıiyi, Çann,, Banlterıin merak •erı'cı' ma -•k, or · Övle ·· ·· ·· 1 - ""'h .. 
"'.u t ö"ı .. d -·ı • gorunuyor. ayırma ameliyaını yapmak üzere l ] d 1 ki h b" l "'·1.1 ,, .. e - cera ar a o u a~! ı ayab. ır e-

~n 10 f!ı •e eğer, orlalık En"' tarafından Fili\delfiyadan ça- ' 
,.. § ... net]... , '3 şik yaşayışı, 63 bölemde beraber 
'-•e.. ...n r<:.~~n!ık ·a? ğrrılan ve ancak çai'Yıranın ölü · le7
4 

-evn"'1:1r-:J"'n ı-.· ölümleriyle sonunu buld-=. ! 
han '";: T. ~cnra ?"":Üa·1en sonr& r;den meıhur üç 

l:r.•23 0:.r.iıiu::ı cr.yedi~i j cpe.ra~ör, dijer üç doktonm, Ma- SON 
:4 'manyada yapılan hfr at yanşnu!a, ~ Jtomahlann yarş tanı canlnn· 

t~· ı :~ _rr; tır. Atlar, ''Sar,, denilen ;:;.:a~ara.balarma dtiMer dörder im • 
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\ Da~a Blisı can sao:ıüı ! 
·--·------

Sfiha Bey bahtiyardı n bahtiyar 
olduğunu bilen bir adamdı! 

Tanıdıkları içinde neler yoktu. Ya
p.yışın tadını tehlikelere atılmakta 
bulaRlar. talihlerini bir oyun kağı • 
dma bağhyanlar, hayatlarını bir da.. 
\'Bya, bir ihtirasa, bir aşka zincirli · 
yenler vardı. Fakat Süha bunların i· 
ç.inde muvaffak olanlara gıpta etme
diği gibi muvaffakıyetsizl!ğe ujnyan. 
)ara da acımazdı. 

Kısaca, seltimeti kenarda bulan bir 
adamdı. 

Bu yüzden Sühayı hodbin veya ka
tı yürekli saymak da doğru olmaz. 
Bflakfs cömert, başkalarına yardım -
dan hoşlanır, ufak tef ek iyiliklerle 
gönül alır iyi kalpli bir insandı. 

ya çok genç, ya beceriksiz, ya ahmak
tı. Ve birinin de müracaatı kabul o · 
Junmadı. 

Bir gün apartımanın kapıcısı Sü -
haya: 

- Beyim. dedi, aradığınız adamı 
buldum! 

- };min mis in! 
- Eminim Beyim .. 
- Öyle ise gönder. 

Süha dairesine çıktıktan beş da • 
kika sonra aşçısı, kapıcının tay-~iye et. 
tiği kadının geldiğini haber verdi. 

- Gel~in! Dedi n ayağa kalkarak 
bekledi. 

İçeriye giren kadın kendisini ter -
biyeli terbiyeli selamladı. Süha sor -
du: 

- Adınız ne? Kendi serveti ve yüksek maa~lı me· 
muriyeti onun her dileğini yeri;,e ge- - Pervin! 
tiriyordu. - Kaç yaşındasınız? 

Dairesinden çıkar çıkmaz bir iki sa. - Otuz beş yaştndayım. 
at briç oynar, hafta sonları golf n _ - Çok iyi. 

Süha sigarasını çekerek ve duma • 
ya tenisle vak.it geçirir, yaz tatillerin· nını savurarak kadına baktı. Kadın u· 
de Avrupayı boylar, şehir tiyatrosu · 

zunca boylu idi. Ustü başı temizdi. nun piyeslerinden birini kaçırmaz, bol 
bol kitap ve gazete okurdu. l\lünev _ Yüzü gözü düzgündü. Kuvveti ve sıh· 
"er ve modern bir adamdı. ha ti yerinae idi. Gerçi güzel! dene • 

mezdi. Fakat yakışıksız değildi. Daha 
Gösterişliydi de. Boylu boslu, bi. iyi şerait içinde yaşamı~ olsaydı ona 

çimli, yüzü sevimli idi. Gerçi ellisine güzel bite denilirdi. 
yaklaşıyordu. Fakat gülümseyen göz.. Süha suaJlerini sorrnağa devam et-
leri bütün yüzüne gençlik serperdi. ti. Kadın, daha önce çalıştığı yeri 

Kendisi evlilik geçitlerinin tehlike haklı bir sebep yüzünden brrakmış • 
ve fırtınalarını bile gemisini batırma tı. Diğer Ruallere nrdiği cevapların 
dan aşmış, )irmi be~ yaşlarında se • hepsi de makuldü. Elindeki kağıtlar, 
verek evlendiği halde sonradan karısi- iyi dürüst ,.e temiz bir kadın olduğu. 
le anlaşamadığı için ayrılmak ihtiya. nu isbat ediyordu. 
cınr duymuş, kan koca biribirine gü :. Süha, suallerini bitirdikten ve hep 

Nüfus sayımının Önemliliği 
İnsanlar arasında nüfus düşünce 

(telakki) si, türlü zamanlarda tür. 
)ü tekillerde idi. 

tık çağlarda fili tenasülün ha -
yatla olan ilg:sinin zoru uzun rııüd. 
det anlaşılmamıttır. 

Sonraları, eski milletlerde ııü • ı 
tu~ artması cenkçilerin tutarını 
yükselttiğinden bir sosyal kazanç 

!!ayılmaya batlamıt ve çabuk üre
me bir içtimai siyasa temeli olmut
tur. Bunun için evlenme teşvik 

cdilmi§, çok çocuk doğuranlar mü 
kif atlandırılmış ve bekar kalan .. 
1ar cezalandırılmıştır. 

Hele eski milletler içinde Roma 
gihi siyasası imparatorluk olanlar 
için, istila muharebelerinde ölen -
lerin yerini dolduracak ~nsanlara 
lüzum vardr. 

On altıncı yüzyılın ortasından 
on sekizinci yüzyılın ortasma ka
dar tecimen ulusların muhle!em 

saraylarını, masraflı büyük hükU
metlerini beslemek ve üstünlüğü - , 
nü muhafaza etmek için büyük or
dulara ve paraya ihtiyaç vardı. 

Bunun için, oralarda da insanla • 
nn çabukça ve pek çok üremelori
ne büyük önem verilirdi. 

Nüfus artımına aykırı olan dü
tünceler on sekizinci yüzyılın bar 
langıcında mayalanmağa batla -

bir taraftan da yine, düıünce a • 
damlarının pek çoğu Malthus'ün 
me~hur nazariyesine aykırı olarak 
mHli refahın nüfus çokluğunda ol 
duğu fikrindedirler. 

Malthuıttan sonra daha pek 
'J.Ok nüfus nazariyeleri ortaya atıl 
dı. Bu nazariyecilerden kimi nüfu. 
!.Urt artımı. kimi de aza?maaı ve 
kimisi de islah edilmesi için ko • 
~uyor ve kendi nazariyelerinin in
sanlık için daha faydalı olaca 
ğını ispata çalı§ıyordu. Fakat bu 
?aflar nihayet kitap sahi!elerinde 
uyuyôrdu. 

Bilginler nazariyelerini kura 
dursunlar, hakikat da öbür taraf• 
tan ko!masına devam etmekte 

Yazan: Server lılıil 
Matbuat Unwpı /Uüdiirlüi(Jllİ' I 

ıa.}·ımı 1927 yılında yapılnılf.1t 
dan beri 8 yıl geçti. Cumıırt ttJı 
bu ferahlı 8 yılında çok or Jr 

mızı bazı yerlerde yaptığınt~ ~ 
neme sayımlarından aniatl• j 
halde, §jmdi önümüdeki ilk 1 rl 
ayında yapacağımız ıayım ıo / 
eskisine göre daha çok tıı'J 
tereceğinden pizi sevindir ~ 

Yapacağımız hu son ~ J' 
da kaç .1ti§i olduğumuz hıç ~· 
sız ortaya çıkacağı gibi, ~ 
rın kadınlan, erkekleri, Ç , 

ve bunların ya~ları; ana li" ~ 
dinleri, okuyu; yazma bileJI il 
bilmeyenleri, evli, bekar dul~ 
larr, meslekleri ve ıanatlatf pli 
sakat ve sağlam olanları .,e ti• 
birçok yönden özellikleri de ve nüfus artımı ıiy~aıı milletler 

için eski kıymetini muhafaza ey latılacaktır. 'ıf 
lemektedir. lıtatistik medeni insani•''°,. 

Bugün belli olan Juclur ki, her dir. Şimdiye kadar biz buodl ~ 
ginliğimizi gösterdik. bu 1'•' A millet, kenJi varlığlnı koruyabil - ~ ,-

mek, ötekinden daha üstün olabil- elbirliği ile çah,arak ve •• ·~ 
mek için •ayıca da çok olmak ge _ nü gösterilecek yollarda f ~f 
rektiğini anlamııtır, bunu tqvik et bu sayımın kolayca yapıl~~ 
mek de bu ideal için uğratmak- ve istatistiklerin doğru tutu 

na yardım ede1im. 
dır. ,,;t 

Şimdi, görülüyor ki, milletlerin Server !_A 
mevcudiyetlerini muhafaza hah • ---------------~ ( 
sinde nüfus meselesi en batla ge · ı Kıaa Ha herle~ ~ 
lenidir. ~~ 

cenmeden, biribirine kin bağlamadan sine cevap aldıktan sonra: 
Bu zamanlarda Malthus' ayrılmışlardı. - Bakınız, dedi. Ben yanımda ça. • mııtır. 

Süha bunun üzerine bahadan kal · Jışan adamlan 1'tk sık değiştirmekten ün fikirl~rine doğru bir akış var -
ma büyük kona~ı satarak kendisine hoşlanmam. Aşçım on iki senedir ma- dı. Nüfusun artması kıtlıkla so • 

lı böyle iken, bu kaJar önemli • A''lL<s turya maliye müsteŞ' pıırıf 
reji genel direktörü Dr. l{afO ır't~ 

bir kuvvetin kemmiyet ve keyfi - ısııt 
ayın 21 inci pazartesi günü 

yet itibarile he.ap ve tutarının her şehri!llize gelecektir. i~ıtfl 
yönden açıkça büinmesi de en Ö - ıı: Atman makine endüstri 

1 
~e'' 

nemli İ§ değil midir? Türk anonim şirketinin umulll 11,ııfı' 
· ferah bir apartrman bulup yerle~miş; iyetimde çalışıyor. Sizin de üç, dört l kt B nla beraber 

misafir salonunu, yemek odasını, ya· aydan sonra, mesela evlenmek üzere nuç anaca ır. unu 
tak odasını kendi ZeYkince döşeyip da· çıkmanızı arzu etmem! - n·-·--· .,.,. ... -.._ . .,.,._,.,, 
yamış. hizmetçisine, aşçısına iki oda _ Bu yönden endişe etmeyiniz, e _ taplarının tozunu aldıktan sonı:a on· 
nyırrnış, konnktaki aşçısını birlikte fendim. Ben dul bir kadınım. Tekrar lan y\ne oeelil yerlerine yerJ~t~r~yor, 
getirmi~. ·e bir hizmetçi aramağa baş.. evlenmeyi de düşünmüyorum. hülfıst! biitün ap~rtrmapı gül gıbı tu· 

•• 
Bir milletin kendi benliğini ta -

111111431 ve;, blr devletın ,. ucd.uuu ; -

yi idare edebilmesi için bütün kuv 
vet ve kudretini bilmesi lazımdır 
ki, onlara bütün bunları ancak iı• 
latistik anlatır. istatistik, had:se -
lcrin ve mevzuların bir nevi bütçe-

ti bugün Galatadaki Bahfü11r 
da bir tiplantı yapacakta·. -~ ıf 

• Sıhhat bakanlığı11ca bastıt'1• tc~ 
,·~ lan pullann ııer <'c ..... ~:~ .. ~i 'tf1) 

b .. tUfl ,r lanuştı. Kadın, Sühanın kararını bekliyor, tuyordu. 
Hizmetçide arndığı fnrtlar pek çok. fakat telaş göstermiyordu. Süha, Pen;nin her işi bu kadar 

ku tu.'4una yapışhrı lma.':ı 1.1. tltr 
nelere v<>niden hild irilmiştır· pııl' 

tu. Bir kere çok genç olmıyacaktı. Ak- Vereceği aylık kadını memnun et. muvaffakıyetle idare ettiğini gördük· 
Jı ba ında, eli ayağı temiz, apartıma- tiğinden ay başından başhyarak ~a · ten sonra dostlarını da yemeğe çağır. 
na iyi bakacak, e\in eşyasını koruya - Jışacaktı. mağa başladı. Pert'İn mi.~firlere hiz. 
cak, bilhassa gümüş takımlarını ter • Pen;n işe başladığı günden nzi · met ederek hepsinin huyunu suyunu 
temiz tutacak, misafirlerini ağırlama... fesini bilir ' 'e yapar bir kadın oldu - öğrendi. Hepsini sevdikleri yemekleri, 
yı bilecek kamil bir kadın anyordu. ğunu gösterdi. Sühanm bütün ev iş • nrmekle, se,•dikleri içkileri sunmak-

Kendisi yaşına başına yaraşan bir lerini eşsiz bir hünerle görüyor, onun la, onları zevklerine göre ağırlamak· 
şekilde giyindiği için hizmet~isinin üstü başını hazırlıyor. temizliyor. ü- Ja ayrı ayrı memnun etmeğe murnf _ 

!İ ve onların röntkeni, barometre
si ve aynası olduğu gibi, hem raki· 
bi susturucu kıavetli bir vasıtası 
hem de bir milli müdafaa silahı · 

• b'1 • 
zane ec1.a ı:;is;e ' 'e kutnlarııta tı'ııdt 

• ~ ~ ' 'l{t , 

!ardan yapıştumak mecbur•. ··rt"~ 
dir. Yapıştırrnıyanlar ceı.a go 
terdir.~ 

Y ~ nl fteşrlyat . 

elbiselerini iyi bakmasını, iyi ütü yap tiilüyor, söküklerini dikiyor; çorap • fak oldu. ı 
masını da isti'-'ordu. Her şeyden önce ı d'll · · çamaşırcıva emnı·· .. arını men ı erını " Süha. Peninden ne kadar hoşnut -
bura .. ·a girecek hizmetri, düzgün ah - t t · erek kendı' vıkıvor ~u··hanın 

.. :r ye e mıy " " ' •· sa bütün arkadaşları ondan o derece 

dır. O, tahminlere yer vermeyen, 
apnçık bir sözdür. Ayni zamanda 
bu açıklığı ile de sonuçlara Hmi 

Perşembe gaıett5~~~ 
~ ıct ıO' 

Perc::embenin 29 uncu sa .. d bil", 
:ıı 1 . .., e ~ 

Ye 16 ~ayfa olarak çıktı. çı dfl . 
. . ' e·1tert ""' yazılar. re;1l.h re~ım ıer. • 1'· ır 

berler ,·nr. l''iyatı 7,:) l<uru~tıı ıa.klı, terbiyeli ve namuslu olmak ge- geceleri bir ziyafete gidip gitmiyece- memnundular. Hatta ara sıra sözü. 
rcktf. - ':"f;~ 1 ğini peşinden anlıyarak ona göre ter. ~ohbeti ona çnirerek Sühaya gıpta siye ederiz. 

bir kıymet verir. 

Buna karşı hizmetçiye dolgun bir tibat alıyor. elbise değiştirdikçe ona Şimdi bizim de insan kuvveti • Hol vu t _.,1
1 ettiklerini. bu kadının ağırlığınca al - · • k • • k · · ri .. r aylık, haftada bir gün tatil ve yıl uygun gömlek Ye kıravat ~ıkanyor, o· 1 miz1 anıama ıçın le rar ıstatıı - . . . . teŞ •. r"' 

başlarında, bayramlarda birer ikra - nun namına telefonla konuşuyor, ken· tın değeri olduğunu sö~·lü~·orlardı. tiğin yardımını isteyeceğimiz za - en ~o~i~:~~: !:d~~·:r~.1 
ile !oc~ııl'r 

miye ve hediye verilecekti. disinin kimlerle görüşmek, kimleri ba-

1 

Penin. dört yıl '·azıfesıne deYam l maıi geldi. resimleri ,.c haftanın fıtn1 "' 1 r 

Siiril sürü müracaatlar vuku bul- şından sa,•mak istediğini hemen kav. etti ''e herkesin takdi;;ikkazandı). Yurdumu:da ilk ve ilmi nülus nı '-"Üklü olarak rıkmıştır. ı'' 
b 1 k . • k "hti rıyarak ona go"re "'e,·ap "erı· .. ·or, ki - r ·ası var " ~ ı< d.~u~)~l'SS~d:a:;u~n:a::,:r~ın~~·m:~•)~·a~ço~~ı;:ı:)~·a~r~,....;~,:,;~.;.,:. ..... ,:,:.~.~ .... ~-· ... ~· ............ ..,..,...""""::-.:"-.:-:'."~~~::'.":~;'::'.::-::ı::-:----:~::"~:"::;:---:7.'::"::7:::'-:':':'• ......... .;.. ........ ..,. ................. ~-.;sil~w 

• -Tuhaf bir düşünü5 bu .. İnsan sev- Fakat nasıl?.. Akşamları geç va- Dudak büküyor , ·e ornu:r. 
mediği bir şeyi sever mi? Sevgi kal. kit eve dönüyorum. Yorgun oluyorum. • * * rı rt1iİ' 1 Aradığım Kadın? 

•ı Aşk, Macera ve Hayat Romanı 
.Yazan : Kadircan Kafh 

Fakat bir şey olduğunu da anla -) 
mıştı elbet.. 

Yemekten sonra dedim ki: 
- Kuzum, bunları bile bile mi ya

pıyorsun? Bizim bu hizmetçi derdi -
mfz ne olacak? 

- Bir kabahat mi işledi? 
- Kabahat işlemeğe ne lüzum ' 'ar 

karıcığım? Zaten kendisi kabahat. .• 
- Bir de bana her fırsatta başka -

larını sevmekten, iyilikten, düşmüş • 
tere yardımdan bahsedersin? 

Sesinde alaylı bir ton vardı. 
- Bunları her zaman yaparım. 

Kendi yerlerinde .. 
- Peki, bu kadıncağızı kovayım mı? 

Pek ala işimi görüyor. 
- Şikayetin yok ya'! .. 
- Olsaydı tutmnzdım . 

- Bundan sonra olmıyacak mı! 
Zübeyde sert blr sesle ceY-ap nrdf: 

- Olmıyncak .. f 
Fena halde kızmışh. Söz ,·eriyor • 

du, fakat bunu Terirken ayni zaman· 
dn kendisine Ü\•enci yoktu. 

Bölem· 27 

- Her zaman beni üzüyorsun. Evini 
beğenmiyorsun. Olur olmaz bahane -
lerle kavga ediyorsun. Artık sC\·mi -
yorsun benl. Bırak beni .. aynlahm .. 

Söyledi, söyledi Ye ağladı. 

- Çocuk olma. Zübeyde ... nahsi de
ğiştiriyorsun. Fakat şunu iyi bil ki 
artık senden ayrılamam. Seni se,•me
sem, hnttii. iğrensem bile ayrılamam. 
Her şeyden, rahatım. aşkım, ze,-kim 
ve arzular mdan önce bir namus sözü 
vardır ki hiç bir zaman bozulamaz. 
Ben bir, akşam sarhoşluğile karısı -
nrn eline boş kiığıdını ' 'ererek baba e· 
vine gönderenlerden olamam. Hisle' -
rimle değil, aklımla seviyorum hen ... 
Se\·mek lazım olduğu. :-:e\·mck va :ı: i · 
fem olduğu için SC\'iyorum. 

C::öylüyordum: 
Ona, mert bir erkeğin kimsesiz llir 

kadını hiç bir zaman sokakta bıraka -
mıyacağını anlattım . 

Fakat bütün bu kun·etli .sözler o -
nun üzerinde küc.;ük hfr tz hile bırak
mıyordu. Ben hırc;ınlnrnnca onun si -

... Jıiilıl bin içinden gelir. Biı onu yaratama 1\fesleğim öyle bir meslek ki her gün- "Kadın ve çocuk has~" 
yız ki.. kii yenilikleri kovaJamaz.ı;am bir kaç tehassısı •• oldum. . t guııl'rl~~ 

- Benim se\·gim kafamın içinden yıl sonra bir nalbanttan farkım kal • o gün hayatımın mC.: uk ~11rl1111 ' 
gelir Zübeyde .. Ancak böyle bir he · mıyacak. den biri idi. Ben de aı~ı ')\ 3~b~rİ' 
,·es şeklinde otmryan sevgilerin ya - "' "' "' kalabalık yerinde bir ~l•:btıı ~ıt<' 
sadıklarına inanıyorum. lfrr giin bu burunsuz pis hizmet- cek, kapısına kristal bır .. ·lik lı' 
" - Zaten belli .. ne 7.amandanberi be· ~i ... Zübey<!e onunla ne de güzel ge • ne adımı ,.e ihtisasımı bu~ 
ni düşünmüyorsun ki hiç.. Hep ye - çiniyor. Bir gün. iki gün, üç gün .. Bir le yazabilecektim. .. ,

1 
dill'· 'f'r 

mekle1·den. hizmetçiden, yataktan, ha ft.-ı. iki hafta, ü~ hafta. Akşam Zübeydeye so) /n,ti~ tıııl" 
yastıktan. rahattan bahs~diyorsun. - Karşıma çıkmacıın !. Kadın hastalıkla.r!~~a ul'lııu•:ış~ , 
Yemekten sonra bir )1ğın kitap n mec Dedim. mamı hoş görmedıgını. ıııe1iıti 
muanm yapraklarına eğilerek kah • Fakat mümkün mü? Böyle olursa ~nun da benim gibi scvııt _,,ı 
yorsun. Ben gene mindere bağdaş ku· yemekte senis yapmak bana düşü - lıyordum. ı·,,e.• f' ~· 

.. e . IJll J' rup uyukluyorum. yor. _ Çoruk hastalıkları •· t•f fi 
- Ne yapmamı is tiyorsun? Karım haşım tabağına eğmiş. göz . kadın hastalıkları? .. J'a~111dol<tor1' 

t ~tP ' - Herkes ne ynptyflr&'l ... terini ka;-larının altından bana çe'"i · bi hastalıklar için er ·derler ... ,dif1 

- llcrkl's ne ~apıyor 7 .. riror. manalı manalı gülüyor ve san- gitmezler ki .. Ebelere gı rı şef 11 tı'tl' 
Bana :ıra ha ge·1.intilerinden. h:ış • ki şöyle söylüyor: - lfüelerin yapac.akl3 ııı 1'1 11' 

Iı:ı~a Ye clizdize rna~:ıllar anlatmak - - Nasıl? beyaz prustelah güzel Ye Doktora karşr gizlilik G011~tfİP d; ...... 
tan, hülya kurm~ktan bahsediyor. Jlit kınnk rum güzellerini getirirsem ho- cığım .. Sağlık işi bu .. 0ı::11 rııtt!;,,, 
l:i bir 1,iieük r.or.uk gihi dii ;;;ünüyor - şuna gider. değil mi?.. yapacaklar? .. lşte. R ,,.eçilııtl' 
du. lkn hir i şs iz miraı;yedi mi idim? Jt. ~ "' Kapı~ında mü-:terıde~ tt fi"'' 
Onu cuma giinlcri gezmeii'c ı;ötiirdü • _ Onlar hep hiristıY8fl" ıt ol 
ğüm\i, cğlendirmrğe r.:ıhştığır.u. ::e - - .'izde ı;ok ha..;;tabakm kadın var d hiristlr3 ..ıİ 

., - nenimkiler e Jtf ,.-mekte ve yemekten ::onra bir saut im- mı... . , ,,.t1ır 
dar elden geldiği kaciar ~en olci uğtımıı - Eh .. Lıizım olduğu ka.dar .. Yirmi 0 - ~ın ···n· Tu"'rk doktoruıt:ı " .dl• 

d n. · · .1 tuz tan" - ır .,. ...... , da inlHir edi) or u. ır ı ş aaamınuan · • .... ~,. ... ~ 
h ıJ r 1 Sr lt l' r ' · l<'nıc• · n" d<'mn}· Durll,'\lll'. Elindeki ki ta hın .Yapl':lk- hi"'" .. pc;ıt bl d.11 , un an az a : , " • ... .. ,. Ne söyl"dimse ce,··· ·;ıfııt .. ,..1'1' 
ti? .. l:ırını knınyor. I\al>1m ter:-inc l::ıtfa. . t re: tnı r.ı ~-

l ı•"'' ' '' " " "r A' 1 c • •n1l'1' Bıınn rn ':mr;1 :;rne ona hal. \el' • naca(, kadar açıyor ve hi r şeyler sor· .. 
1 

(""0 .::tc ı 
r ii.\·o ı·. , :ıh ut lıo:· c b dfm. mak İ5tiyor. Fakat su.~uyor. d 

- Böyle l aı>a) ım.. I\rden sordun'! lıyor u. 
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Gerze ye 
zaman 

vapurlar ne 
uğramalı? 

Tütün mahsulü - Kaçakçılık - işlek 
aylar - Elektrik ihtiyacı 

Gcrzede Köşklü 

Gerz-e, (Anadoluda dolaıanı 
ieneI aytarımızdan) - Gerze il-
9eıi Karadeniz kıyılarında öte • ı 
denbefi §Öhrct almı§ bir vatan 
l>arça.ndır. Burası tütüniyle, bava 
\'e ıuyunun güzelliğiyle, bir de 
hdtoziyle me§hurdur. Bütün ilçe
de 40,000 nüfus 79 köy bir nahi -
Ye vardır. Merkezde 4800 nüfus 
0lunnaktadır. 
~ Geçen sene buradan 300 bin 
~6 tütün çıkmıt iıe de bu seneki 
. rakhktan dolayı ancak 150 bin 

kiıo alınabileceğini ve eğtt geçen 
Yıl kuraklık olmasaydı 500 bin ki• 
10 tütün elde edilebileceğini söy
liyorlar. Buranın tütünleri Sinop
taıı iyi ve Bafradan engindir. 

-ı-ütünler renkli olduğundan 
~ıaırda tutulmaktadır. Kaçakç111 
dt \'arsa da önüne geçilmek için 
r,lıtılıyor. Burada kaçak tütiinlcr 
.. ule ve ç.ubuklarla içilmekte oldu
RUndan sigara kağıdına hacet 
~kınuı. lnhioarlar binası ~·rlda 

O lira icarla l1.ıtulrnaktadu ki. 
~?senelik icar parasiyle yeni bir 

1•a Yapmnk kabil olur. 
VAPUR MESELESI 

Buraya eylulden itib~'"en va • 
~~lar uğramağa başlamı~ltr. 
\Jk~etimizin bu IUtfün~ kar~t 

Parktan bir görünÜ§ 

halk çok minnettar kalm1ıtır. An• 
cak bu vapurların Haziranda 
başlamasının daha muvafık ola · 

cağını aöylüyorlar. Çünkü bura .. , 
nın ürümleri Haziran, Temmuz 
ve Ağustos aylarında sevkolunur. 
Eylulden sonra ise buradan sevk
olunacak bir §ey bulunmaz. 

Eğer bu kısır aylarda yapıla -
cak denemelerle idare tatmin edi· 
lemediği takdirde vapurlar kaldı• 
rdacaksa bu denemenin şimdi 
değil gelecek yıl mahaul aylann
da yapı!masını rica ediyorlar. 

Kaıabamn dertlerindeın birisi 
de elektriktir. Belediye bütçesi • 
nin azlığından dolayı buna bir 
türlü imkan bulunamadığını söy • 
liyorlar. Fakat, yeni ilbayın bu
na da bir çare bulacağını ümit 
etmektedirler. 

lnhiear1ar idaresi belediye is -
kelesimn fazla rüsum istemesin • 
den dolayı müsküratını kara dan 
kamyonlarla getirtmektedir. Be • 
Jediye idaresi rüsumu indirmedi
ği için bu sevkiyat devam etmek
tedir. Belediyenin varidı\tımn az 
olmaGı ic:;in inhisarlar idaresiyle 
bir anlaşma yapması daha iyidir. 

R. K. Cantürk 

Biganın Sinekliköyii 
nasıl şenleniyor? 

& !ip-- Sinekçi köyü, Gönen ·!. Bu köye Sinekçi adı verilmesi, 

~ndırına yolunun üstünde 120 vakityle yerinin çok kalm bir or-
e.,., • 
•• / v~ :merkeze 15 kilometre mc -. manlık olması ve ormanda bir ne· 

kc; edd·e 500 nüfuslu derli toplu bir il vi sineğin fazla bulunması yüzün· 
'Y Ur d d" 't · en ır. 

ıJle.rca k k ı•v• Pa.n hıı ... ~mun mer ez. ıg~ ya·I Uzunbayır mevkiindeki sahayı 
h.!tl ,. köyun lspanyol cınsı no-. yeni muhtar Hüseyin, halka ikişer 

a.ı her yerd .. J t 1 ....-.. e un a mış ır. dönüm payla•tırmıs ve orasını her 
l\.OY'Ün C d } 1 ,. ,. 

kOhı ~a ır arında 1000 kadarı kese bağ yeri olarak tasarlatmt~· 
li 11 

ve. keçi otlamaktadır. tır. Köy sandığından harcanan pa 
orkeaın b' 'k' k w 1 l'ft... ır ı ı ara sıgır ve l 1 k • . -··lllnda ine'" ' d T .. raya yapıma ta lona kagır okul 

Para gı var ır. ereyagına k d b't kt' K" .. k 
Verıne l lb. ı·kl .. ya m a ı ece ır. oyun enarın-

<iah· k z er ve e ıse ı erını · 
1 adınları d ku l l . 'k' 1 dan geçmekte olan (Fodul) dere-!et k o r ar, ev erı ı ı-
athdır. sinin suyundan içme sularını te . 

Su iÜ~el köy b d 
52 

l .. darik eden halk, köy içindeki ku· 
~e aa~"rat .. , un ~n yı on- 1 d d 'h . 1 . 
ttut\ıl 0 l<>çmenlerı tarafından yu ar an a ı tıyaç arını temın e-

nıuıtur. derler. 
l<öYiin .. 

9() ç UÇ sınıflı olan okulunda 
oku)Ocukd okumakta ve her yıl bu 
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Kütahqaaa 

Halk evinde 

Köycülük çalışmaları iyi 

Mersin belediyesi 
nasıl çalışıyor? 

netice!er veriyor Şarbay Mitat'ın 
Kütahya, (Özel) - Pazar gü - •• 

Anadoluda dolaşan 
söyledikleri nü Halkevi köycülük ve temsil ko· 0 Z el a yta l 1 m tza 

lu içtimai yardım kolunun da it • 
tirakile Altın taf nahiyesine bir Doğu Anadoluda gezen özel ay-1 
gezi yapmı§, nahiye merkezi olan tarımızdan: 24 üktqrind e bütçe • 
"Kurtköy., de yakın köy ehaliıi de ieri yekunu yirmi b:n lirayı geçen 
çağırdarak "Himmetin oğlu,. pi- belediyelerin reislerinin iftirakile 
yeti temıil edilmittir. Ankarada bir belediyeler kongrcuı 

Doktorlar tarafından köylünün toplanacaktır. Kongraya; birçok 
haatalan muayene olunmuf, bera- belediye b'Jfkanlcuı gibi,Merıin far 
ber götürülen ecza sandığından bayı Bay Mitat da gidecektir. Ken 
li.zım gelen ilaçlar verilmit, ay • di•İni Merainde tanımakla büyük 
rıca da birçok kinin dağıtılmııtır. bir zevk duyduğum Bay Mitad 

Buranın Halkevi netriyatmdan çalııkan ve değerli bir ıarbaydır. 
olan ve kara ain~ğin mazarratla - Beni güzel bir kcutılayqla karıı -
rını gösteren "Kara sinek,, isimli ladı. Konu§tuk ve bana belediye 

itlerini anlattı: 
- Şehir planını yaptırıyoruz. 

tesisat 16000 liraya mal oluyor. 
Bu yıl 20,000 metre mikabı kal
dırım yapılacak. Münakasaya kon 
du. Yakında ihale ediliyor. Bu da 
gün meselesidir. Bu kaldırımın ıe
ki2 bin metre murabbaı da maka
dam fOfe olacaktır. 

Bugün yapılmakta bulunan itler 
arasında çocuk esirgeme kurumu• 
nun sineması belediyenin yardı • 

mile tamamlanıyor. Sinema An • 
kara sinemalarından daha büyük 
bir sinema olacaktır. Umumi he
lalar intası bu yılki çalı!malan • 

mız arasındadır. Spor teıekkül .. 
leri için yeniden bir tenis kortu 
yaptırıyoruz. Çocuk muayene ve 

Hatta yaptirdık bile, iki ay içinde 
yapılacak birçok iılerimiz vardır. 
Mevcut suların tasfiyesi itine ait 
projelerimiz hazırdır. Bu it 94 mü~aver1 evi açılıyor, bunun ida• 

res1 için bir mütehasaıs getirtiyo
bin liralık bir ittir. Mevcut dört 
iskeleye ilaveten bir betind jske- ruı..,, 

le yaptırılacak .. Bu it 20,000 lira- Yurdun birçok yerleri gibi Mn-
lık bir iştir. Bunun da projesi ha~ •İn belediye•inin de neka.Jar fC. 
zırdır. Bundan batka yeni bir me- nİ.f bir enerji ve kudretle çalı1malt 
zarlık yaptırıyoruz. Bu mezarlı • ta olduiuna Mer•in ıarbayı Bay 

ğın yarısı geçen yıl yaptırılmıftı. Bu Mit adın •Özleri en güzel belketlir. 
sene tamamı bitirilecektir. Bütün Kadri Kemal Kop 

• 
J(ütahya Halket'i köycülük, içtimaı 
yardım ı:e tem<Jil l:ollan üyelerinden 

bazıları 

broşürden de köylülere dağrtılmıı 

öküz çocuğun karnını 
deıti 

Bartında Halliler köyünden Is
mail adında 4 yaşında bir çocuk, 
bir öküz tarafından boynuzlan • 
mıf, bağırsakları dışarı dökülmüş 
ve ölmüttür. 

Konna ovası sulanacak tır. ;, 
Bu yardımın köylüyü çok mem- Konya ovasının sulama itine fa-

nun ettiği görüldüğü için bu gibi aliyetle devnm olunmaktadır Bu 

gezintilerin öteki köylere de sık 
sık yapılmasına karar verilmittir. 

Nebil Akel 

Soviyet 
sporcuları için 
Arifiyeden geçerken 
dostluk gösterjsi yapıldı 
Adapazarı, 18, (A.A.) - Dost 

Sovyet sporcularının Ankaraya ge 
çeceklerini öğrenen sporcu genç -

lerimizden 200 kitilik bir kafile 
ba;larmda ilçebay, parti ilçe yön
kurulu baıkam, halkevi başkanı 

ve !arbay olduğu halde Arifiye is
tasyonuna. giderek doat konukla• 
rımızı selamladılar. Arifiye istas
yonu Türk, Rus, bayraklnriyle do• 
natılmııtı. Konuklarımızı getiren 

tren istasyonda durduğu zaman 
konuklarımız vagondan indiler. 
Bu ımada şarımız bandosu enler· 
naayonal mar§tnl çaldı. Arkadan 

sene buğday piyasasının çok yük 
sek olması ve memleket dıtı olan 
vaziyet dolayısile Tarım Bakanlı· 
ğr genit ölçüde bir ekim siyasaaı 
takip etmeğe kal ar vermiıtir . Bu 

i!in batında Orta Anadolunun en 
büyük ve sulandığı zaman çok 

münbit olan Konya ovasının iska 
itlerinin halli gelmektedir. Sarı 

suyun Benehir gölüne akıtılmaaı 
gölün seviyesini adamakıllı yük • 
ıeltmiıtir. Tarım Bakanlığının ver 

diği doksan bin lira ile Sille bara
jının yapılmasına da batlanmıt • 
ltr. 

Vilayetin her tarafında artezi• 
yen kuyuları açtırılmak üzere tec
rübelere bi\fnalacaktır. Bu husus
ta bir İngiliz şirketile anlatılmıı • 

tır. Vilayetin su itlerini yakından 
kor.trol etmek üzere lsviçreden bir 
su mühendisi getiriliyor. O"*·ada 

jeolojik tetkikatta bulunmak ve 
bir arziyat haritası yapmak :izere 
Almanyadan bir mütehassıs gel -
mektedir. 

istiklal marşımız çalındı Mar!'ilar ............................................................. .. 

Mersinde Merkez 
Bankası 

Mersinde Cumuriyet Merkez 

Bankaaı tarafından güzel bir bina 

y&ptırılacaktır. Araa satın ahnmıı 

tır. lnıaata bir iki aya kadar bat· 

lanacaktr. \ 

7rabzonda fındık 
fiyatları 

Trabzon, 18, (A.A.) - Fındık 

fiyatları dündenberi biraz daha , 
yükselmiştir. Bir haftadanberi pi• 

yasaya az mal g~lmekte, fiyatı..· · 
rın daha fazla y;ikıelmeaine inli -

zar eden müstaha;ller mallarmı tut 

maktadırlar. Bu sabah borsada 

tombul fındık 22 kuruttan 23 ku 
rufa kadar, sivri fındık 21· buçuk 
kuruıtan 22 kurUfa kadar satıbmt-

tır. 

Muğlada nüfıu &a9ımı 
hazırlığı ' 

Muğla, 18 .(A.. A.) - Nüfua ..., 
yımı için büyük bir çalqma T&re 

dır. Kontrol iıyarları yanlarına ia 
yımJaz11ım yapacak iıyarları _ala· 
rak mmtakaları dolatmakta Te in
celemeler yapılmaktadır. 1 

Rizede hazırlıklar bitti 
Rize, 18 (A. A.) - Gneel. n6-

fus sayımı hazırlıkları bitmit, ~a· 
hiye ve köylere atanan aaynn it • 
yarları defterlerini alarak kendi -

lerine ayrılan kollara 701lanma.Ja 

ba§lmıılardır. 

sa} gı ile dinlendikten sonra ko~uk terilen içten gelme sevgiye karşı 
]arımızla beraber olan saylav Cev teıekkür ederek Türk ve Sovyet 
det Kerim karıılıyanları konuk • dostluğunun sonsuz olduğunu ve 
lar•mızın ba~kanma tanıttı. Bun . daima böyle olacağım söyleyerek Orhaneli qo/u köprllln.i 
dan sonra doktor Süleyman Ada. kafileye Türk-Rus dostluğu .şere
pau.rı gençliğinin dostluk duygu- ı fi ne üç kere horra dedirtti. r ren 1 

Bursa-Orhaneli yolu köprüle • 

l l k b. d' · R ı kalkarken konuklarımız yaşa :ıea - ri czun vakittenberi harap bir hal 
armı an atan ua ır ıyevı US"' .. 

ı · ·ı_ ·ı b b b"t" de adeta .... ~it vermez bir durum -ça !IÖyledi. Ve gençliğin hazala- ı er, ve muzrna ı e era er u un e-3" 

drğı bir buketi sundu. Buna h.ar • F'.ençlerin bir l'\ğtzdan tıöyl~d ikle- da idi. Son günlerde bayındırlık 
an on b ~-' ~-· ' on eı çocuk mezun 

-~dır4 

Dere auyundan iatifade eden 
bahçelerinde her türlü sebze ye · 

tifmekte ve halkı bol bol idare et-
mektedir. . l 

şıhk dnrak kcmuklarımızm bn~ - ri cumuriyct mar§İylc uğurlandı ·l dit ektörlüğünce hu yolda 17 'köp-
kanı bir diyevdo bulundu. Ve aöıw lu. rU onarıl11ı11tır... - . 



Musolini lngiltere ile 
harbe karar verdi mi? 

Habeş ordusu şimal bölgesine dos?rd 
· ileri harekete geçti 

ltalya Trabulustaki 
tere de Akdeniz 

kuvvetini, lngil
filosunu azaltmalı! 

Mısırdaki In,giliz garnizonu kuvvetlendiriliyor. Kral 
korunması . işlerini konuşuyor Fuat Mısır Sudanının 

Londra, 18, (A.A.) - Dün ak· 
tam diplomatik durum, çok karı
tık icli. lngilterenin İtalyayı küçük 
düıürecek §ekilde Habeşistandan 
çekilmeğe icbara hazırlandığına 
Mussolinin kani bulunduğu ve bu 
itib~rla İtalyan bat kumandanı -
nın ıimdi vakay~i tacil ederek in• 
giltereye l(artı muhasamab açma 
ğa karar verdiği hakkında, Ro -
madaki lngiliz büyük elçisinin, 
İngiliz kabinesine malumat verdi
ğine dair olaralı: uıusirrane dola• 
şan yayınhlar, Londrada büyük 
bir heyecan uyıa..ndımn~br. 

Bu haberin mahiyetinin ağırlı
ğı dolayısiyle resmen teyid etlil -
memesi muhtemel olmakla bera .. 
ber resmi çevenferin bunu yalan· 
lamaktan imtina ettiklerini de 
kaydetmek gerektir. 

Arrlabi ihtim:ıl büyük elçi tara. 
rafından yapılan tebliğ, bu dere -
ce ağır mahiyet~·p değildir. Ve yal 
ruz Mussolininin istikbali nasıl 

ciddi bir tekilde derpiş ettiği ha~ 
kında, f.ngtliz kabinesinin dikka 
tini celbctmi!tir 

INGIL TERE KOLLEKTJF OL
MAYAN HiÇBiR HAREKETE 

GlRlŞMJVECEKMlŞ 

Londra, 18, (A.A.) - Resmen 
haber verildi ğine göre, lngiltere, 
ne Il. Laval ile ~apılan görüşme • 
de süel tedbirler meselesisi hiçbir 
lerde, ne ba§ka herhangi bir jer
zaman mevzuubahsetmemişt;r. 

İngiltere Süveyş kanalının ka -
pamayı, yahut ltalyC\fa karşı bir 
abluka kurmayı Jü~unmektedir. 

Büyük Britan11anın, Cenev:ede 
öteki uluslarla beraber , ikinci 
paragrafı süel t~dbirler tasarhyan 
16 ıncı madden:n tatbikini iste ~ 
rneğe sebep bulunduğuna dair ile
ri sürülen fikir hakkında söylendi 
ğine göre. lngiltere, öteki uluslar
la beraber hareket ederek nizam 
name musibince üzerine aldığı t~ 
ahhütleri sonuna kadar yerine ge 
tirI1Jek istemekte fakat kollektif 
olmryan hiçbir harekete giri,mek 
niyetini beslemmeektedir. 

ZECRi TEDBiRLER ALMANYA 
VT AMERiKA YA BlLDl

Za.heretten imtina ebneıi, ortaya 
bir Fransız - lngiliz münasebatı 
meselesi çıkarmaktadır. 

"lngiliz hükameti, B. Musoli -
ninin barıtı müzakere etmek iste· 
yip istemediğini ve iıtiyona han· 
gi esaş üzerinde iıtediğini öğren • 
mek arzusundadır. Bundan bat • 
ka, B. Musolini bunu reddettiği 
takdirde Franeanm durumu ne o· 
lacağını öğrenmek istiyor. B. La· 
valin ilk cevapları Uluslar Sosye. 
lesi doıtlarma cesaret verecek 
mahiyette değildi. 

Diğer taraftan, B. Lavalin, ln
giltereyi lngiliz filosunun hiçbir 
halde ltalyaya ka11ı Şap denizi • 
nin veya Süveyt kanalının ablu • 
kası için tahıit edilmiş olmadığı • 
nı beyana davet ettiği bildirilmek
tedir. 

B. Laval herhangi bir deniz 
yardımı hakkında lnıiltereye ya -
ı:nlacak vaadın ltalya hükUmeti 
tarafından bir tahrik hareketi tek 
linde telakki edileceği mütalea -
11ndadır. lngiltere bu fırsattan i$
tifade ederek, halen Lokarno ant
laşması mukadderatının mevzuu • 

bahis olabileceğini hatırlatmakta
dır. Fı·anıa taahhütlerine riayet 
etmekten imtina ettiği akdirde: 
İngiltere, bu mmtakavt emniyet 
paktmı ne IUTetle tefsir edeceği 
mesele.ini tetkik edecektir.,, 

Öteki gazeteler gibi Petit Pa. 
risin de, Trabluı'daki ltalyan kuv· 
vetlerinin bir kıımmın geri çek -
tirilerek Akdeniz' deki lngiliz "V o 

Roma, 18, (A.AJ - Yabancı 
gazeteler, iki bin kadar müceh • 
hez askerin ba§mda bulunan 7 So
malili ıefin Habe-ş süel otoriteleri· 
ne teslim olduklarını yazmışlar . 
dır. Bu haber, aıılsızdır. 

Roma, 18, (A.A.) - Bazı ya -
hancı gazeteler, Italyan uçakları" 
nın Domonyyi bombardıman ede· 
rek tehirdeki yedi cami de dahil 
olduğu halde burasını harap ettik
lerine dair resmi Hahet kaynağın
dan gelen bir haber yaymı§lardır. 

Ayni gazetelerin ilave ettikleri· 
ne göre, hava bombardımanları 
sivil halk arasında da tahribat yap 
mıt ve ltalyanlar zehirli gaz kul• 
lanmıılardır. 

Suiniyetle yayılan bütün bu ha . 
herler resmen valanlanmaktadır. 

ADISABABA BOMBARDIMAN 
EDlLMlYECEK 

Roma, 18, (A.A.) -Adisababa 
ve Diredaua' da mecfoatları olan 
yabancı devletlerin mümessilleri, 
bu iki bölgenin hava bombardı • 
manına maruz kalmamasını ltal " 
yan hükUmetinden istemişlerdir. 

ltalyan hükUıneti bu yolda emiı 
)er vermit olduğu hakkında inan
ca vemıittir. Bu ıki tehrin ıüel kuv 
vetlerin ve harp levazımının top -
lanma ÜHÜ olarak kullanılmaması 
kararlatbnl~ıttır. 

A.diıababa, ıs, (A.A..) - Al • 
man elçilifi, &urai:ta1ti yabancı ko
lonilerinin korunması için yapı • 
lan tertibatta İngiliz elçiliği ile 
beraber çalı,maktadır. 

iT AL YAN ELÇlSINE KARŞI 
tan filosuna,, mnıup bazı gemile· 
rin böylelikle geri almmaıı eıba- Adiaababa, 18, (A .. ) Havas a" 
hının teminini ileri sürmektedir. janıı aytarı bildiriyor: 

Figaro diyor ki: Şehir dışında kamp kurmuş ve 
"Sinirlendiric tedbrilerin bi • hükiimet nizamiarı üzerine hare

rincı, eylul ortasında Trablus'at ket etmemekte lıulunmuı olan wo-
15.000 kiti toplryan Italya tara _ lamo kabilesine mensup bazı Ha~ 
fından ahnmı§tır." beıler, ltalyan elçisi B. Vincinin 

Ech d P · et • d p oturmakta olduğu Ras Destanın o e arıs gaz esın e er- . 
t ·na B L 1' t kl"fl • . evi civarında toplanarak elçıy~ kar 
ı x, . ava ın ıon e ı ennı 

' 
k·ıd hAl"' tm kt d" fi gösterilerde bulunmuş ve onu u ıe ı e u asa e e e ır. 

" 1 T b) , ki ltal ku tehdit etmitlerdir. - ra uıta yan v 
etle · · b ,_ 1 d imparatorun muhafaza kıtaları v rının azı KJlım an ora an . 

Habeş hükumeti, Ama ... laguide 
hiçbir korunma tertibatı mevcut 
olm.ıdığım hatırlatmaktadır. • 

Bu tehır Ma..<ır.llenin 100 kilo -
metre kuzeyinde bulunduğundan 
İtalyan hava .k&vvetlerinin yeni 
bir taarruz alanı hazırlamak uge
sini kovaladıkları genel olarak sa• 
mlmaktadır. 

1T AL YAN KUMANDANLARI iŞ 
BŞlNDA 

Roma, 18, (A.A.) - Mareıal 
Badoglionun Asmaraya gelerek 
derhal İtalyan ordusu genel ke. -
rargahına hareket ettiği haber ve 
rilmektedir. 

Sömürgeler bakanlığı müsteta
rı B. Lessona da Asmaraya gelmit 
tir. 

General de BonC?, Adiırata gel 
miş ve bölge dint erkanı ile ka .. 
bile başkanlarını lcabul etmittir. 

HABEŞ ORDUSU ŞiMALE 
DOCRU YÜRÜYOR 

Adisababa, 18, (A.A.) - Sü
el kıtalar, ıir,::al bölgesine doğru 
ileri hareketlerir.e başlamıtlar -
dır. Yiyecek, içecek ve ilaçlarla 
yüklü katırları sevkeden kadınlar 
bu kıtaları taki:> etmektedir. AP 
kerlerin iaıesi yol üzerindeki ka
sabalar tarafından temin edile -
cektir. Esasen yüz bin kitinin bu 
yollar üzeırinde yiyeceklerinin te 
,min edll~esi iç1ıı her t~rafa emir 
ler verilmiıtir. 

~l .. • • 
Raı u lugueta, iienüz ~ura da 

dır. Fakat bir müddet ıonra bu 
kıtaları takip ve onlara iltihak e
decektir. Raı, imparatoru, üç cep 
he ile temasını muhafaza edebil -
mesi maksadile Adiaababadaı kal 
maya te,vik etmektedir. 

TIGREDEKl HABEŞ ASKER· 
LERI 

Adisababa, 18, (A.A.) - Ha
vas ajansı aytarı bildiriy'or: 

İyi haber alan kaynaktan bil -
dirildiğine göre, Tigre cephesinp 
deki Habeı kuvvetlerinin d1uu • 
mu düzeltmektedir. 

HARAR BÖLGESiNDE 
çekildikleri takdirde İngiltere Ak- hadiıe mahalline gönde~ılerel< 
d 

· d k" b. ı,.._ ••• d . göstericilere karJı koyan polıse yar Roma, 18, (A.A.) - "Messa-
enız e ı ır .... "'"'.r' gem1s1nı e gerı . . 1 .. d. · 
k kt

. V I .
1
. f" dım etmı,lerdır. mparator, gos- gero,, gazetesinin öğren ığıne gö 

çe ece ır. e o zaman ngı ız ı- .. 1 . 5 . . d k ı d ·d 
RlLECEK 1 Akd 

. d k. F .. l . terıcı erın 2 ının aya cezası • re, Harrar bö g~!İn e yenı en ya 
osu enız e ı ransız us er1n-

(ondra, l8, (A.A.) _Cenevre- den istifade edebilecektir. na çarptırılmal:ırını emretmiştir. ğan yağmurlar, Gerlogubiyi alan 
HABEŞi STANDA iT AL YAN General Grajini kuvvetleri~i :ı i • 

·den Deyli telgrcl.f gazetesine hil • 2. - lngiltere, ıahıi tedbirler 

kenderiyede kamp kuracak ol• 
yeni bir piyade alayı tarafınd 
kuvvetlendirilecektir. Bu al•1i 
biri lnıiltereden ötekileri doi'O 
dan ıelen 4 taburdan teıekkül 
dec.!ktir. 

Biri İngiliz i>;ri Mısırlı olrll 
üzere iki tabur aıker Maraa•fd•l 
ruk'un batı ıahra11na yollannılf 
tır. Durum daha normal bir tÔI 
ıirinciye kadar bu kuvvet o:ad 
kalacaktır. 

Bu ıabraya giden bütün trell 
ler, 1aıker ve harp gereçi ile ~ 
ludur. Küçük ~opların nakli 
develer kullanılmaktadır. 

lTAL Y ANLA'R BENZiN ARA -
YORlAR 

Süveyf, 18, (A.A.) - Re 
ajamı ayları biUiriyor : 
Doğu Afrikaundaki ltalyan Is 

va kuvvetlerinin benzin ibtiyaçl• 
rına ait alımları yerli fabrikal-1 
la görütmek üzere Eritreden ~ 
raya bir İtalyan ıüel mümetl1 

gelmittir. Eritrede 9imdi butuıl 
makta olan bem1n ve petrol ı 
ları mahc:lud olup yenilendiril 
meleri güçtür. 

SUven fabrikaları kredi f&P 
maktan kaçınmaktadırlar. 

Bir ita/yan vapurune' 
gangın çıktı 

tskenderiye, 18 (A.A.) - Suri1' 
den gelen l2.000 ton hacıaindeld 
sonia adını taşıyan İtalyan .apo 
da bir yangın çıkmrştrr. Vapur altf 
ter içindedir. 

İskenderiye, 18 (A.A.) - A 
vapurundaki büütn yolcular kur 
mıştır. Tayfaladan tiç kişi kaytP 
Vapurun üst köprüleri kül olmllf' 
İngiliz harp gemilerinin kano1~ 
yangrnın söndürülmesine yardılll 
mektedir. Fakat çok şiddetli bir ~ 
rlr göndürme işini işk!l etnıekttcl 
Katan dairesinin infilakinden '°' 
daha bir çok iştialler olmuştur. 1• 
gın petrol sarnıçlarının ateş al 
dan ~ıkmıştır. 

Hindistanda zelzele 
stanbuJ, 18 CA.A.) - tstanbul rJ 

sathanesi, 18 birinci teşrin cuına ,t 
nü, gece yamundan sonra saat 
de, merkez iistü lstanbuldan 7~ 1' 
lometre uzaklık.ta oldukça şiddeti 
deprem kaydetmiştir. 

Bu depremin, Hindi.c:ıtanın. bati ti 
ge.<ıinde olduğu tahmin edılmek 
dir. diriliyor: PAPASLARI ÇIKARTILIYOR lerlemesine engel olmaktadır. Yağ 

hakkından vugeçip K1%Ildenize R (A A ) P 1 d. :nurların ikincitetrine kadar tle I;=:::;;==:::;;==::::::;;----=--: 
Telif ve tanzim komitesi, gizli ve ba~ka yerlere konulacak ablu ~ oma 18 . · - opo u ı · · ld. J>ON v• YARIN 

' ' .. • v• vam etmesı munteme ır. " 
bir ~lsesinde, konsey ve asamble kayı ancak Uluslar Soıyetesinin Roma gazetesinin ögrendıgıne gö Tercünır külliyatı 
celselerine ait raporların Ameri - İ§areti üzerine koymaya raZJ oldu. re, merkezleri Torinoda olan 60 SUDANI MÜDAFAA iÇiN Sayı: "3 
ka, Japonya, Brezilya ve Alman - ğu takdirde, geri kalan meseleler- İtalyan misyoneri Adisababadan 

.yaya tebliğ ed'lmesine karar ver de Franaız - lngiliz kesin dayanı!· çıkarılmıılar. ve Kapkada oturan 
miftir. Keza, finansal ve ekono • ması meri olacaktır. bazı papaılnrla rahibeler de ül • 
mik zecri tedbirlerle silah ambar- -------------- keden çıkmak zorunda bırakıl . 
gosu hakkındaki kararlar da bu Mufassal notlu mı§lardır. 
memleketlere bildirilecek ve bn Misyonerler muhafaza l\ltında 
meseleler hakkmdaki mütaleala · kanunumedeni Sudan sınırında mavi Nile kadar 
rı istenecektir. Bu devletlerden, l• Herhangi bir hadise esebebiyle ka • gönderilmişlerdir. 
talya ile timdiki tecim hacimleri nunu tetktk ve o hadiseye müteferri HABEŞLE.R NE T AHMlN 
ni Dluhafaza ederek zecri ted~ir- kanun hükümlerini bulup çıkarmak - EDiYORLAR? 

taki müşkülat mal1lmdur. 
)erden hasıl olacak boşluğu ıiol • Eserin sahibi, ba müşkülatı gider . 
Clummk için bu 1ecimi arttırmama mek fçi (Her maddenin altına: Ka • • 
ları rica edilecektir. nunu 1"',..1,.nl, Borçlar, Ticaret Ka -

FRANSIZ - lNGILlZ 
MESELE.Si 

Londra, 18 (A. A.) - Deyli 
Teleaıraf razeteıi, Fransız . lngi· 
Jiz buhranı hakkında Cenevreden 

nunlarında alaka ve irtibatı olan) 
maddeleri hülisalariyle birlikte yaz. 
mış tetkiki son derece kolayla~tınnış. 

tır. 

HAkimler. avukatlar, talebe, n hu
kukla iştigal eden zevat aradıklarını 
derhal bulmakta güçlük çekmiyecek· 

tu yazıyı yazmıthr: lerdfr. 
"Laval hükUmetinin Uluslar Fiyatı 200 kuruş. Satıs veri lstnnbul 

Soıyeteıine kayıt.uz ve prtaız mü lnkıllp Kitaphanesi. 

9dır 
Adiıababa, ld, (A.A.) - Ha

beı hükUınetinin tahmin ettiğine 
göre, İtalyan kuvvetleri yakında 
kuzey istikame ı::nde yeni bir ileP 
leme hareketi yapacaklardır. 

Habet kaynaklarınd'1n gelen h~ 
herler, İtalyan uçaklarının Amba
alagui'yi üstüste bombardıman e
dereh birçck ıiviJ öldürdüklerini 
bildirmektedir. 

Kahire, 18, (A.A.) - Havaı a: 
janu aytarı bildi .. iyor: 

Kral Fuad, lngiltereden dönen 
Mısır Sudanı illıı yı ıir George Stu 
arti kabul etmi~tir. 

Sir Stuart, bundan ıonra Suda -
nın muhtemel miidafaası hakkın -
da İngiltere yüksek komiseri ile gö 
rütmüştür. 

iki destroyerle l:iatt sınırına süe! 
kuvvetler ve haı p gereçi yollan • 
dığı haber verilmektedir. 
SivU uçakların geçmeı yasak edi
len Manamatro.ıh' da korunms ter 
tibatı alınmaktadır. Süveyt kana 
lı ile Portsaid iizerinde uçmanın 
da yakında Y.asak edilmesi muhte
meldir. 

MISIRDAKİ HAZIRLIK 

Kahire 18, (A.A.) - Mıı.,da · 

ki lngili:' garninmu timdilik lt • ., 
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Ali Saip tevkif 
<V.,,,_ ~) Ali Saip Unaftfm i.timaı netice-) 

~için dlfU'Jclan toprakla. ıi olarak tamim eylediti ma%ha • 
::-- siren çete hakkında açılan tada ifadeleri almmıt olanlarm 
lJlıldlra.ta Urfa ıaylavı Ali Saip ı söylediklerinin hüllıaıına ıCSre: 
h·~'f'&f'm da adı karqtıiı için Suriyede Cumı.urreiıi Atatürke 
Qı~~et Kamulaya bir tezkere ilel bir tuikut yapılmaıı kararlattırıl. 

llracaat etmit Ye ıaylavm teırii mıt Ye Yahya ile dart arkadaıı ta· 
"1&auniyetinin kaldırılmumı iste- banca Ye bomba ile ıilihlandırı -
Qıİttir. larak bu iti yapmaia memur edil

k HüJamıetin tezkeresi ve tahki • miı•ve Halepten bir otomobille 
,:~ ait doıya, teıkilatı esasiye ve hududa yakın bir yere gönderil
k lıye encümenlerinden mürek • mit ve Kiliıte Türkiye hudutları • 
d~ ınuhtelit encümene havale e- na gizlice ıeçmit oldukları ve ya. 
ılın· . I •ttır. Encümen bu sabah top - pılmaaı taıarlanmıt olan auikaıtin 

:;a•rak teırii maıuniyetin kaldı • ne ıuretle yapılacağını meb'uı A· 
l'filll~ı hakkındaki hük\ımet tek- li Saip Ursavqm idare edeceği 
~ 111 aörütmüt ve Yunuı Nadinin yazılmıttır. 
• 
1 
tkanlığmda General Ali Fuat Şu hale nazaran meb'uı Ali Sa-

1 e TayYare Cemiyeti batkanı Fu- ibe atf ve iınat olunan suçun ma· 
lttaıı mürekkep ihzari bir encü • hiyeti Türk ceza kanununun bu 
Qıen teıkil ebnittir. Bu encümen, baptaki hükümlerine göre te,kili· 
l&&t 12 ye doğru Ali Saibi çağll'a-ı tı esasiye kanununun 12 nci mad -
taJt dinlemittir. deıine muYafık ıörülmüt olduğun 
y .\liy A EVVELCE BiR SltlR dan dahilt nizamnamenin 180 in· 

ÇOBANIYMIŞ! ci maddesine teyfikan tetrit ma • 
Ali Saip encümen tarafın.dan suniyetinin rerine encümenimiz • 

"i1rıldığ1 ırrada kendisiyle ko • ce de karar yerildi • ., 
"~t S il YET L • unı. aylav, ıorıuma kartılik TEŞR MASUNI , ;:a dedi ki: KALDIRILDI 

- Madem ki ismim bu işe ka- ikinci ceİıe saat 17 de toplan -
~tnıldı, Kamutav teı:trii masuni . mıt ve Kamutaw Urfa aaylaTI Ali .,er · " ~ 
~in kalclınlmasma karar ver· Saip Unavaım teırit masuniyeti • 
Israr dahi, ben bunu istiyecek ve nin kaldmlmaıma karar vermit • 
ol edece3'im. Bu i~le alakam tir. 

olundu 
da asılan Bitllsll Yusuf Ziya gibi 
kendi ellerile Ditliste mezarlarını 

kazdılar. 

17 senedir beni bugüne kadar kar· 
şınıza temiz bir arkadaş olarak ge -
tiren, şimdi de bir karar halinde si · 
zln karşınıza çıkaran kuV'·et, arka • 
daşlar, damarımdaki Türk kanıdır. 

KATJKSIZ TVRKUM 

Arkadaşlar; bazı insafsız hasımla

rım zaman zaman bana Türk olmadı. 
ğımı isnat ettiler ve hala da etmek · 
tedirler. 

Ark:ıda~lar; ben babadan, anadan 
Türküm. Katıkı:nz Türküm. Hiç bir 
Çerkesle alakam yoktur. Aziz arka ·ı 
daşlar; ben on yedi sene evvel bir 
yüzbaşıydım. Şimdi, hemen hemen 
memleketin beni tanımıyan evladı 

yoktur. Şerefim var, Afatürk'ün sa · 
yesinde şerefim \'ar. ltibarım, mevki.I 
fm, evim, toprağım var. Ye ayni ı.a • 
manda bu inhılabın içinde doğmuş 
dört tane e\·J~clım ,·ardır ki, bir ta • 
nesinin kıhnı diinyaya deTi~mem. Na
!lıl olur da ben Çerke~ Etem l?İl>İ bir 
haine. kendi~inf uşak diye kabul et -
miyecdim bir haine. vatan haini bir 
adama bunlann hep~nl feda ederim!? 

HUKGMET VAZiFESiNi YAP.. 
MIŞTIR 

Arkadatlar hUkdmet vazifesini yap 
mıştır. Eğer hiikOmet bunu duyduğu 
'Zaman benim çiftliğimi, evimi tahar · 
rl etmeseydi ve benim hakkımda bu 
tahkikatı yapmasaydı, emin olunuz 
ben hük<tmete teşekkür edecek yerde 
on11 tenkit ederdim. 

Çok JıMS&S bulunmak llzımdır. O 

g - KURUN 19 !. TEŞI?t'S 19:15 ---

Dünya Kıraliçesi 
Eski mısır güzelliğini Avrupaya 

yeniden teslim ettirmiş 
Mısır güzelinin 

Bclçikada dünya 
güzeli olarak se • 
çilmesi, Mısırda bü 
yük bir memnuni
yetle karşılanmış· 

tır. l\fısır, öteden • 
beri zaten güzel -
lerile meşhurdur. 

Bugüne kadar Av. 
rupa bu HA.hl gtl -
zelliği hakkile ta • 
nrmamıştı. l\Imır 

Misinin Belçika · 
da görünmesi, Av. 
rupalılann göz ka • 
ma~tıran gil~llik • 
lerine, bir şark gü ı 

zel1iğinin üstün ol· 
duğunu anlatmış 

oluyor. Mısırda çı
lmn Reform gazc.. 
tcsi bu münase • 
betle şunları yaz -
mışhr: 

"193:> in dünya 
güzeli, güzellikte 
zengl n olan Mm • 
nn bu nefl.9 çocu • 
ğu hem cins. hem ruh itibarile gU • 
zeldir ve f aziletlf dir. O, öyle ahenk • 
1i bir güzelliktir ki ince yüzünü aç · 
maktan çekinmez, çünkü kalplerin İ· 
ha~eetiden nefret eder. Ruhunu ser • 
bestçe disiplin altına alacak kadar da 
kuvvetlidir. Gülümsemesi, güzellikle 

ışıklanarak yaşamak isteğini ifade e

der. lzis mabudcs~in (eski I :ısırlıla

rın bir mabudü) hediyesi o1an M1sır 
bahtelerini ilahi renk?erile süsliycn 

~içeklerin gülümsemesi gibi nadir bu. 

Junor bir tebessümü vardır.,, ~adığmm anlaşılmasını iste- ALI SAIP TEVKiF OLUNDU 

J.i'' Ali Saip Unav&f, tetril muu • 
hayat memleket ve vatan içindir. Bun- ~""""!!!!!!!!!!!!!!l!!!~!!!!!!'!!!!!!~~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~........-.~~!!!!!!!!!'=c~~~ 

bir bakıs 'i. i.disede ismi ıeçen Çerkes niyetinin kaldmlmumclan sonra 
d "Lyayı tanıyıp tanımadığını ıor- Kamutaydan çılmut ye adliyeye 

":!'· Şunları ıöyledi: gitmi,tir. Müddeiumumdik ken • 
hn·- Bu adam Ceyhan kazası da. diıini tevkif etmittir. 
d!I 111de Karamezar köyünde bun • ALI SAIBIN JCAMUTA YDA 
'V;n döı-t yıl önce sığır çobanlığı SOYLEDIKLERI 
·d Pal'rnış. Kendisi hakkında bun -an b Ali Saip Unav&f, tep"il muu • 

aşka birşey bilmiyorum.,, niyetinin kaldmlqı aırumcla Ka • 
it l<AMUT Ay TOPLANDI mutayda söz almq ve demittir ki: 
'llıutay bugün saat 15 de Haıa- - On yedi senedenberi bugüne ka • 
~ ba!kanlığı?da toplandı. Cel • dar ve şimdi kiirs~~e ~~tıtnn ane ka.. 
• lçı,ınca adlıye ve tetkilitı eıa· dar himayesini rordüğilm ve ken • 
•ıre encümeninden mürekkep disine candan bafh bulunmak aşkını 
.._.'\lhtel"ıt ·· · . B 1 tattığım Atatiirk·e yapılmakta olan bir 
ı_ encumen reISı ursa ıay- •kast 1 f üf•- ·ı be • 

'tı R. f k 
1 

l suı e maa ese m Kn er nım 
~ l e et ünüye ge erek ıun arı de adımı kanştırmıtlar. 

7 edi: Bir aydan beri ben bu elim ıstıra • 
b· -- Hükumetçe yapılmakta olan bın altında eziliyorum. Dündenberi 
l=dt&hkikat dolayısiyle arkadat . ~ok müsterihim. ~rek benim masunl
) . an birinin masuniyeti tetrii • yetimin kaldırılmasını teklif eden ad-
"1ni11 ref'" h kk d .. t k Iiye bakanlığına gerekse bu teklifi ..,._ ı a m a muı ere da k ~üırı . kabul eden encümene can n teşe • 

tal ı_ eıun mazbatası vardır. B"' kür. ederim. Ben bu işteki iftirayı mey. 
'ıoatan b .. 1 •• ,l ın ugun:<u ruznameye dana çıkararak karşınıza ve Büyük A-

tdllı~aı1nı encümen namına rica tatürk'Un karşwna !levgisine layık 
etiııı. bir arkadaşınız olarak çıkarağım. (in. 

1 8ıı teklif reye kondu ve ittifak· şallah ve candan dileriz sesleri). 
l lc,a1>u1 ed'ld' B d Ben bunu bir ümit olarak söylemi 
"'-..:. ı ı. un an ıonral 
.. -.Jllen· .. k . .

1
d. yorum, içimden gelen, inanan bir ka. 

~ ın muza ereıme geçı 1• rar ve kat'iyyetle ifade ediyorum. 
~ilanı~ bittikten sonra müıterek Aziz arkadaşlar; mütarekenin ka· \i,, lrıenın mazbatası okunmak ra günlerinde memleket harap oldu • 
ç1..::. 11.~t 17 de ikinci bir celse a- ğu zamanlarda yep yeni bir milli dev. 

ına karar verildi. Jet kurmak kakarile tek başına Ana· 
MAZBATA doluya geçen Atattlrk'e ilk inanan • 

M~er • .. . lardan ona derin bir a§k ve doğruluk-
lltıı el. encumenın mazbata- la bağlananlardan biriyim. O kara 

-Yn·n • •R. . ~ verıyorum: ıünde olduğu gibi bugün de, yann da, 
)-p· eıııcurnhur Atatürke suikast ölünceye kadar bu inanıştan ayni • 
tif ,~ak İçin aralarında gizlice it- mıyarak olan ben, o zaman, ne böy • 
,~ ederek ıilahlı cemiyet teıkil le bir devletin, ne böyle bir teşrif mec· 
c!.,_ kterı rnazn y h · ka lisln karulacatını, ne de böyle mec -
~ı un a ya ve ar · li ~ hi ha da 

dan bfr ay evvel evim araştınbrken, 
yine hUkdmetten büytlk alic~naplılık 
gördllm. Eter dünyada vefaklrlığın 
manası nrsa Şükril Kayanın dar bir 
zamanda bana gösterdiği arkadaşlığı 
unutmak kabil değildir.,, 

"iSMET INONO; BU iŞi 
SEN TAHKlK ET!,, 

Nihayet, Ali Saip eözlerini fÖY· 

le bitirmittir: 
- Yalnız lsmet lnönünden rica e · 

diyorum: Ben adliye tahkikatını k!fi 
görmemekteyim. Bu tahkikatla bizzat 
meşgul olsun. Ben onun çok iyiliğini 
gördüm. Ondan çok rica ediyorum, bu 
işi de tahkik etsinler. 

lsmet lnönü ! Hayatım kıldan ince. 
kılıçtan keskin bir köprünün üstünde. 
dir. Haksızlığa uğradım, sen bu işi 
tahkik et. 

ALI SAIP URSAVAŞIN HAL 
TERCÜMESi 

Ali Saip Uraavq aslen Gergük
lüdür ve 1887 de doğmuştur; evli· 
dir ve dört çocuğu vardır. 

Tahsilini Harbiyede bitirdik • 
ten ıonra ordudan jandarma za -

bitliğine geçmif, kurtuluş ıava§ın- ı 

da Urfa ve havalisi jandarma ku- 1 
nıandanlığmda bulunmuıtur. "Bi·j 

rinci millet meclisi,, ne seçilmez ·ı 
den önce binbaşı riitbeıiyle Ur •

1 
fada jandarma kumandanıydı. 

Kozan mebusu iken, Şeyh Said ı 
hidiseıi münasebetiyle kurulan 

Şark istiklal m:ıhkemesi azalığm· ı' 
da bulunmuştur. 

Son zamanlarda Ankarada Hu
kuk Fakültesi derslerine de deYam 

1 

etmekteydi. 
arı hakk d hk.k ste saylav olaca5ımı ç tınm n 

\.fl~1 _ı ın a yapılan ta ı at geçirml• değildim. Osmanlı devleti --------------
11 n\.!a Urf l Al. S · ':.: K UR U N '\t::ll.-. , a ıay avı ı aıp yıkılmı§. ord118u dağıtılmış, memle • 
li ı.,.1 •tın .. da bu gizli ittifakta e- ketin MvkUlceyş noktalan düşman ta 
\1ye)' lltıduıu ve ıuikaıt için Tür • rafından il}lal edilmiş böyle bir kara 
t1t t e ıelen adamları sevk ve ida- günde beni o Atatilrk'e, o başa inan · 
ttw'ctlırıeyj taahhüt ettiği anlatıl • dıran n işgal mıntakuı altında lş -
il! ta olduğunda h kkı d k gal kuvvetlerine boyun eğdirmlyen ve 
..:. ~.ili lakibat y nb'la k~ ~ a • Atatiirk'ün emrini bana yaptıran kov. 
· • "1 apa ı me ıçın tet· t ba dl" l' -•Uııiyet · • ve aca ney . 
11117/lO/ ının ref'i Bqvekile- Arkadşlar; itiraf edeyim ld kuvvet 
~h tez 1935 .tarihli ve 2744 nu- Jerden ~ok Ostln kuvvet Tardır. Or • 
~~rine b kereııyJe talep edilmeai dalardan, topraklardan, ocaklardan 
lıt ~ baptaki evrak muhte . üstün bir kuvvet vardır. O kuvvet, da
h:h ıı· ne teydi lalmmekla da- marlanmda tqıdığım Türk kanı • 
deai h~in ı 78 inci mad • clrr. Azfz arkadaşlar: Bu kkanı. ta~tlı
tetlf -.uaüne teyfikan bu nak yan, elemli, ntırap1~ fell etli gün n 

Gazetemize gönderi!en yazıl:ı.r. gazete- ı 

l ye girmek için tsc. zarfının kö:<'slne ı ga· l 
zeteı ltellmcııl yazıknalıdır. ı 

1 

Karowk laUycn olıurlar. mcktup:arına 

10 kunı~luk pul l<0ym:ılıdır~ar. 1 

8a."11mıyan yazılıın gen gönderruektE>n, 1 

lttydletslz yollanmıo mektupların ıc:ınc 

' konulan paralann kaybolmasından. ı:An l olarak çıkan yazılardan dola~,. dlrektllr • 
IUk. llatflne eoru 90rgu ıılmaz. 

Günü ge~mig ıayılar 5 kuruştur 

Adre.ln1 değlııUren aboneler 25 kuruı 

Oderler. 

.... ılc edibneıc _ . e adamı olamaz. O zaman biıf m le be • ... --. -.:ıdı uzere ıhzart encü- raber -ıı-nlar "Oktu. Fakat ~ok Uue~mlzde çık:ın yazılarla 1'1'1'1mlf'rln 
h._ .. ,.. ı ~- Y- ~ brr hnkl:ı Mit krndlı.I içindir. 

-·~ • reçmeden bozuk mayalarını. bozuk liı&iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiii--------------------il 
eae&nenin tahkilratı ft bnlannı me1dana verdiler. Bir kısmıJ 

Dünya sıyasasına toplu 
~ 

( Bapnakaleden devam) 

cemiyetl paktı hilkmü icabı olan her 
türlü yardımı - hatta süel mahiyette 
bile olsa - yapacaktır; şu kadar vaı· 
ki lngilterenin bugün ak denizde yığ. 
nuı olduğu harp ~emileri lilzumun • 
dan çok fazla olduğundan ltalya 
ve lngiltere gemileri arasında çıka · 
bilecek her hadiseyi mutlaka bir te • 
c:ıvüz olarak kabul etmek lazım gel • 
mez. Onun için Fran~a hftdise oldukça 
mahiyetini tetkik etmek sa1:1hiyetini 
muhafaza edecektir. 

.Fransa ile İngiltere arasındaki bu 
durum gösterir ki her iki devlet Mit 
Jetler cemiyeti paktı hi.ikümlerini tat
bik bakımından biribirleri ile tama • 
mile anlaşmış de~illerdir. 

l ok:ırno 

Habeş meselesinden dolayı lngil · 
tere ile İtalya arasında ciargınlık ba~. 
)ayınca (Lokarno) paktı da yeni bir i 
mesele haline geldi. Mulümdur ki 
Fransa, İngiltere, İtalya, Almanyn 
devletleri arasında imza edilmiş olan 
(Lokarno) paktı hükmüne göre .Al • 
manya ile Fransa aralarındaki milş · 
terek sınırı de 'Fiştirmeme~i. biribirle
rinin emniyetlerine riayet eylemeği 
k:ıbul etmişlerdir. İngiltere ile ltal · 
ya d.ı bu kar~ılıkh taahhüde kefil ol 
muşlardır. FranM ile Almanyadan 
biri (J,oknrno) hiikmiinü bozacak o • 
lursa İngiltere ile İfalya öbür ta.-afa 
yardım edecektir. D:ıha do~ru«u bir 
~ii:ı Almanya Fran.s.ı.ya t:.-c:ıviiz e • 
den:e İngiltere ile Itaiya. Fransa i1e 
hirlfüte A ln1anyaya kaqı harbe~me;;i 
kabul etmişti. 

II:ılbuki <Lokarno) imza e:iildiği 

zaman Alm:ınya MilJetlcr cemiyeti İ· 

<'inde bir üye olarak bulunuyordu. ( Lo 
k:ırno) paktı da Milletler cer.1i~ eti ie.

1

1 

meli üzerine kurulmu5 bir taailhGttii. 
Almanya 1'fi?IC:'tler cemiyetindm çık 
tı. Ş~mtli arada:t i!~i yıl da r,eçti. O • 
nun ı ~ın hugiin artık Al • 
na nya i'ıll!l etler Cemiyeti usul · 
Jcri ile ke::disini h!ç hir suretle ::il ·ı 
kalı görmemektedir. mr kere bu lJ!!• 
kımdan Almanyanm (Lokarno) ~·a' 
karşı o!an ~eni durur.rn tctldkc rl<''h~r 1 

hir rne:sele olarak görülüyordu. Şim. 11 di fazla olarak (Lokarno) r:ıkt•nın 
krfillerf hiribir1erine dü~tii. lnh'iltere ı 
,.e f taha hemen hern"n biribirforine ı 
harp edecek haldedir. Ar ... "l.ba . ·arın bn 
iki devlet arasına hir harp girc•·s.~ I 
<Lnkarno) paktı ne olrcaktır? l..:'e\ 
~imdi Fransızlar bu hale bakarak Al· 

manya tarafından ciddi surette kuş -
kulanmnkt:ıdır. Iüı~Ia•lr.nmakta hal -
ları bulunduğu da meydandadır. 

ikJ hüfcOmcı 

lngilterenin konserYatör lıükür.ıcti 
Cene\-rcde elJi bir cicl·leti kcnUi c·fr:t. 
fına topladı. Mcmlcl:etinı.le ele lr.g:ii::. 
geneloyu kendisilc beraberdir. Bu d1'. 
nım yakında yaj>ıl:ı.cnk par::mıento 

seçiminde konsen ·atörlerin çok i.)ne 
y:ırıyacaktır. lşı;iler de Habeş i5in · 
de bugünkü hükumet tarafına ~:?r•;
ği için parlamentonun büyüit ~okhıf.u 
yine konscrvatörlcrde olacaktır. 

Fakat ln~iltcretle (BaldYin) hük.'.i 
metinin mcv!di böyle git!i:\~e da:ıa faz 
la sağlamlaştığı hai<ie Fransada• ( I,:ı. 
val) hükürnetinin yeri ~~ittik~e sar ıl • 
maktadır. O kadar ki Lami kabine • 
sinin pek ~·akında d iişecej;ini, onun 
yerine İngiltere ile birlikte hareket c· 
decek yeni bir hükumet geleceğini scy 
liyanler ~oktur. Her halde Frans:ıtla 
geneloy lngiltcrer!e olduğu gibi na . 
heş mese~e.sinde tam bir birlik man • 
z.arası göstermem~ktcdir. FransızJa11n 

bir kısmı İtalya aleyhinde İngiltere 
ile birlikte harbe taraftar olduğu t-n!. 
de di ioer kısmı lıunun tc~inc olarak 
şidcl('tıe harp aleyhtnrı bulu;ım:ı1tta • 
dır. 

t ngiltere, FranS3, lt:ılya c!ev1et1eri 
arasındaki ahenk bozulduktan, yakın 
harp ihtimalleri l.ıile ortaya çıldık~n:ı 
~onra bütün güzler Almanya);ı Ç<!\" • 

ı i1nti';tir. Almany:ı ne yap~ra:;? .\en · 
lm tt; lyanın Ih leşi.standa l;ir h:ı ;'·e 
girmesinden i tifadc ederek o da \" 
ntpının öbür t:ırafrndn ba'"lrn hi:- r.ı"'. 
cera r:.ıı a~acak'! 

Fransız!:ır bundan ço!c koı !~mai• • 
ta!lır. lkttfl ltalya. Macnrlstan, A • 
,·u:;!-urya il~ tıcrabcr Almanyanm b; ~ 
l ·~·c:dini, ~eni bir ciünya harbi t'.!1 ~:. 
k~i lıulun<luğunu ileriye sür~e!:t~ -
dir. 

Bununla b~rııbcr Almanyr.da hcnÜT. 
göz:? ~örünür bir harl'ket ro~tur. ~ir:1· 
dild halde Almvnya lngilter~. Frnn · 
sa ,e ltalya ara~ındaki ::ı.nl.a5nrnmazlı· 
ğın S"r..u nereye \'arac:-of,ını kafi ola
ra!t ı;crmc!> için beklemektedir. Ond:ın 
so.,-a !u.•rc.di,,e ~öre bir yeni durum a· 
lacak dcrncl~tir. 

A5!~1 US 
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1stanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
artırma günüdür, bu münasebetle: 

Muhammen d#I" 
Lira 

iş Bankası Çocuklar Ara
sında bir müsabaka açtı 

Her çocuk ''Artırma,, hakkın
daki düşüncesini on satırı 

geçmlyecek surette 
yaznıalıdır. 

Bu yazllar: 
29 Teşrinievvel tarihine kadar 
iş Bankası lstanbul Şubesi 
adresine gönderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 lira mükafat 
verilecek, ikinciden itibaren 25 kişiye 

birer kumbara hediye edilecektir. 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 

KUMKAPI: Niıancı Mehmet Pata Hawzlu bo.t.n so

kağı eaki 1 yeni 23 ıayılı evin 1/2 "yı 
MERCAN: Dayehatun Tarakçılar aolcaiı eıki 86 yeni 

66 ıayıh dükkanın l / 5 payı •.. 
T ARLABAŞI: Hüıeyin aia dıvarcı ıokağı esiri 56 yeni 

65 sayılı arıanm tamamı •.• 
KAMARHATUN: Papa. Köprüıü aokaiı etki 24 ar-

1&nın tamamı. 

KAMER HATUN: Y enitehir demirhane ve keklik 90-

k,ağı yeni 16 ıayılı ev mahallinin 5/24 Te 
arsa mahallinin S/12 payı. 

KULEKAPI: Emekyemez maballeıi miiner tokalı eski 
l 8. 10 ve yeni 8. 10/1 ıayılı anamn t.a· 
1 mamı. 

DIVANYOLU: Atikali paf& Sofçu hanı alt kat ..ıcl 
j yeni 16 aayı)ı odanın tamamı •• , 

T ARLABAŞI: Hüseyin ağa Mahalleei drvareı aob • 
! iı etki 69 yeni 81 1&yılı ananın tamamı. 

1 

HÜSEYiN AQA: Y enitehir caddeıi ve kat&P çıkma.zı 
10kaiı .. ki 75 • 77 ve 2 ili eelds ild p.z.. 
ça ananın t•mann. 

HUSEYIN ACA: Küçükıifhane aokalı efkl 21 .. 23 reo
ni 13 1&yılı ananın tamamı .•. 

BOY ACIKOY: R~it Pata 10kafı o.ki 1 M. yeni t t T 
ananın t•mamı, 

T ARLA:BAŞI: H&eyin ağa küçilk ıithue M>kaiı -1ci 
36 • 38 yeni 24 ıayılı al'IUlm tamamı. 

ŞEHREM!Nt: Siınket mahalleai Pata bakkal tokalı 
akl 2 M. ıayılı Onparça arıamn tamam • 
lan. 

BAKIRKÖY: YenimahaUe hatboyu aokağı etıki 100 • 
• 102 evin 2/10 payı •• 

ARNAVUTKÖY: Dere aokafl eski 88 yeni '70 arsa• 
nm tamamı. 

1 

A.RNA.VUTKÖY: Yeni mahalle IOkatı ealri ,eni 45 
araarun tamamı. 

FENER: Tevkiicafeı- yeni aobk eski S yeni 7 erin ta· 
mamı. 

FERIKOY: ikinci kısım Çifte cevizler aokaiı •ki 30 
M. ananın tam•mı ... 

DA YEHA TUN: Kalcılar hanı alt kat etki yeni 6 sayı· 
h dükki.nm 1/2 payı ... 

T ARLABAŞI: Hüteyin ağa munıh.- IOkafı ealci 22 
1 yeni ZO sayılı artanın tamamı. 
1 TARLABAŞI: Hüsyeinafa ıithane ıokaiı etki 47 • 49 

yeni 33 aaydı ananın tamamı. 
T ARLABAŞI: Hüaeyin ala mahalleti Şifhane IOkaiı 

eaki 19 yeni 15 ayılı araanm tamamı ... 
TARLABAŞI: Hüseyin ala Bilezik .okaiı eslri 35 • 37 

yeni 29 aayılı ananın tamamı. 

l lstanbul Harici Aakerl ı ·-me-••--•
1
•
1
--•• FN·---·= ' 1111 :Hı=:=k===m:~-===-

Kıtaatı 11anıar1 Denizyo arı ~ azım ı met ın 
lhaleai Feah edilen 150 ton ağır 1 Ş L E T M E S 1 ~f geni iki kitabı çıktı 

HASKÖY: Abdünel!ın Kumbarahane ve halıcı oil• 
iakeleıi aralığı yeni 153 • 155 • 16 aayıh 
dükkinlvm 1/2 paylan. 

FENER: Tahtaminare c. eski 84 yeni 68 aa.yıl1 dük· 
kanm 2/5 payı. 

AcenteJeri: Karakö) - Köprfi~ı :i 
benzinin kapalı zarfla eksiltmeye Tel. (2.'lGZ . Sirkeci Mühürdar zade Jll Yeni kitapçı 
konmu§tur. lhaleıi 25/ 10/ 935 cu • I•-• ilan telrfon: 2274() ::::::::::r.:-.ma:ım=ns:a:::m:r.ı:ns:ammu 
ma günü Hat 11 dedir. Hepıioin 1 ı D Y 
biçilen ederi 48,750 lira ilk inanç , Ayvalık Yolu ,- Ün ve arın 
parası 3656 liradır. ihaleye gire•' MERSiN vapuru 19 Birinci . Tercüme külliyatının 4 üncü 
cekleıin 2490 sayılı kanunun 2,3 tetırin CUMARTESi günü aa- serisi tamamlandı 
üncü maddelerinde ist~nilen bel - at 19 da IZMlR'e kadu.(6553) 
~lerle teminat ve teklif mektup • 
Iannı ihale saatinden bir saat ev
vel Ankarada M.M.V. ıatmalma 
komisyonuna vermeleri. "333,, 
"6245,, 

Şirket Banka ve Mal 
Mt:murlanna mahsus K. Kömürcüya 

run a.srt ve ticari kitapları: 
Y~ni harflerle: - tenztlli bedeli Kr. 
:Amcll ve tatbikt kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,50 
Ticari malCimat ve bankacılık 105 
lktısadt ilmi 87,50 

Mersin Yolu 
ANAF ARTA vapuru 20 Bi • 

rinciteırin PAZAR günü saat 
10 da MERSIN'e kadar.(6555) 

1robzon Yolu 
ERZURUM vapuru 20 Birin· 

citetrin PAZAR günü sa.at 20 
de RIZE'ye kadar. (6552) 

Dikkat 
Y olculanmıza bir kolaylık ol-

10 kitap 520 kurut 
Birinci taksit 220 diğerleri 

ayda 100 kuruş 
31 Rasin Ahmet Reıit 
32 Anıt.o Metafizı"k Hilmi Ziya 
33 l ıkeııder Hayclv Rifat 
34 K.tdm .,. So .yalizm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif· · 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Filozofa ve aa.n'at Suad Kemal 
39 Heraklit Haydar Rifal 
38 Etika Afaotlu 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

mak üzere Geni Sayım günü o- Mürac.aat yeri _ Yakıt müe11eıesi İhtisas muhasebeleri 175 
(Sirket, sanayi, ziraat ve banka} 

EMiNÖNÜ: Ahıçelebi limancular caddeai eaki 37 y~ 
ni 34 ıayılı dükkanın 2385/ 4800 payı ... 

T ARLABAŞI: Hüseyin ala ıultan çeımeai ıokağı eıki 
21 - 25 yeni 23. 27 ıayılı iki evin 1/4 payı. 

ÇENGELKÖY: Mulak aokaiı eıki yeni 9 aayılı evin , 
1/4 payı... " 

KAMERHATUN: Kalyoncu kulluiu aokaiı eaJri 175 · 
yeni 183 sayılı evin 1/4 payı ... 

OSKODAR: Sellmi Ali mahalleıi Meyhaneler ıokait 
etki 6 • 8 yeni 8 . 1 O aayıh iki ananm ta • 
manıı. 

BOY ACIKÖY: Birinci sokak eıki 27 yeni 31 aayılı e
Yin 2/12 payı. 

OSKODAR: lcadiye kayıkçı şöhret sokağı e.aki 9 ye
ni 13 aayılr evin tamamı •.• 

OSKODAR: lcadiye tenekeci eaki 7 yeni 52 a&J:Ilı ar
aanın tamamı •.• 

TARLABAŞI: Hüseyin ala mahallesi Sultan Çflf • 

meai sokağı mi 27 yeni 29 sayılı erin 
1/8 payı ... 

OSKODAR: Pau.rbaşı toprak to1'alı etki 28 • 3S . ı . , yem 37 sayı ı evın tamamı. .. 

Ticart ve mali hesap 70 
L(igarltma ced·relleri <yeni ra-

lan 20 Birinciteırin PAZAR ıü· lıbınbul • AnkAra caddcti 
nü kalkacak vapurlarımızla gi- 1;.. __________ .: USKODAR: Selami Ali efendi ıell·maız cadd•i et • 

ki 225 . 227 yeni 239-241 ananm tam&Jlllo 

kamlarla} 56 
Başlıca satış yeri: İkbal kütüphanesi 

decek yolculanmız CUMARTE· 
Sl akıamından vapurlara gir~ 
bileceklerdir. (6554) 

Eyüp ıulh ahkamı ıah!iye hfıkim • iia _____ ...ıı ____ llil 
llğinden 

Fatmanın Nişancada Çinili çeşme __.. y · E 1 
de gül Sokağında 12 N. Jr evde sakin , enı ser er 

--- Gizli Harpler --
ANTOlNE ZISCHKA 

H. raroğlu 
DUn ve Yarın Terclbn6 KWllyatmm 

•• Onctı Saymdır. 

%'8 Sahl!e, 17 Relim ve Hartta i~ Kunıı. 

Sa t.1§ JLerke.ıt: V AKIT J4&tb&uı 

kocası Mustafa aleyhine açtıfı naf&-1 FA1 MA 
ka davasmda Mustafarun bulunduğu . l'ıtat Nebil Ertok ZA Yl 

yer meçhul olduğu tahakkuk etmesi Küçük biki.yelel' Tıp f a!i ültesinden aldığım hürlyet 
ne ve tebliğ makamına kaim olmak ü· 60 kuruş ,-arakamı zayi ettim. Yenisini alaca 
zere 10 gün müddetle ilan edilmt$ine Mutlaka almız ve okuyunuz 
ft mahkeme ~1-10-93;) perşembe gti Satıe yeri "V AKIT,, ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
nfl sa:ıt_9 a talik edildiği iH\n olunur.11.------------, Tıp fakültesinden 871 Salt (V.N. 9952)1 

KUZGUNCUK: Konçina sokağı eaki 98 yeni 25 4Wfll. ' 
tamamı. 

--L-"- -'~ tSO, FERi KÖY: Birinci kısmı hanıthane ~' -ın 
M. aayib araanm tamamı.- ı 

KAMERHARUN: Kwtulut çetme meıdam • hlı w , 
ki 70 • 72 yeni 6S - 70 ananm 3/5 paJI- 1 

KUM KAPI: Çadırcı Ahmet çele lıi pazo\-t JGlı;a~ 
eski 5 yeni 13 sayılı evin 8/20 pa,ı- ı 

KUMKAPI: Çadacı Ahmet çelebi Pa.ı.-t •kili 
eski 5 yeni 15 aayılı evin 8/20 pay!··· • 

EMINÖNO: Şeyh Mehmet Ceyllni k&nilrdl ... > 

ıao 

120 

270 

•. . 

41 

250 

62 

45() 

sı 



Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 2. ci 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

AYrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
Jer:e ( 20.000 lira ) lık bil mükafat vardır •• 

Pıanları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilileri arasına giriniz. ................. 

~~ar hukuk hakimliğinden: Üçüncü icra ~murluğundan: 
ta dikte lsmetpaşa caddesinde 35/ 669 No. lu dosya ile satışına ka. 
oıa::h Hamidenin hanesinde kiracı rar verilmiş olan bir adet Sinıer mar
diktt oturan Leyla tarafından Pen. kah ilik makinesi bir adet dikiş ma • 
~rı~ 'Raaim efendi sokağında :> No. lu kinesi bir adet slmen markalı motör 
ltyh· e mukim Vehbi oğlu lsmail a - iki tezgahın 24-10-3:> perşembe gü
layı •1tt açılan ihtar dal'ası üzerine nü saat !r-10 arası birinci açık arttır
ltıtd~-~lunan Günde mahkemeye gel maile arttırma bedeli muhammen kıy 
k11ı:ınden müddeiyenin talebile hak. metinin % 7;', ini bulmadığı takdirde 
a..._1., l•yap karan ittihazla tahkikat 26-10--3:> cumartesi saat 9-10 da 
kııltt -;93:> satı günü saat 14 te bua • Mahmutpaşa Ekberiye hanında Uçün-
11, &a la Yel·m '-e saati mezkurda }i cü katta ikinci açık arttırma ile aa • 

"elnı""dh. d" 1 . • ltıUdd "- ı~ı Ye ın enılen şahıtlerin tılacağından talip olanların mahal · 
tUrı aleyhın e\·lendiğinden yirmi beş linde bulunacak memuruna miiraeaat 
>'okk sonra ortada muhik bir sebep il<'ln olunur. <V. No. 9947) 
b )'~;~ karısını terkle gittiği ve al _ . . 
lGııı ~ sene:!enberi ner ede oMuğu ma- latanbul 5 incı ıcra menwrlulun-
karı.,ı Uhtnmadığı ve o vakittenberi dan: 
~h le alakadar olmadığı yolundaki Mahcuz olup paraya çevrilme.sine 
~::etlerine karşı tarihi il!ndan iti· karar ~e~_tlen salon t~ku~ı, koltuk, 
l11ııl\\ 20 gün 7.nrfındn bir itirazda hu. nzo, ~ütuphane, muhtehf cına ve boy
~I adığı s urette şahadeti k:ıbul ey da yaglı ve sul~ boya tab~oları, ay • 
ııa, ş~ •ddiJe icnbı !:uknkfı;ıi icra kılı . na.' seccade, eta~er, made~ı heykel ve 
t4·ı~~ te bir daha mahkemeve kabul saır eşya, Beyoglunda Tunel başın • 
ta~ 1ttıyece·fö1e dair rnzıbn ~ıyap ka da Narmanlı yurdu içinde 1 sayıda 
ğ, ~i~~;ıhkeme cllvr.n°hnnesi ~ e asıldı _ 2·1-~~93j tarihine mfüıadif perşem 
i\~ıı 

0 
ltey(j ~ · ct ayncA gıızete ile de be g~nu saat 18 1/2 ta açık arttırma 

1111 .. 1,r. <V. No. 99:>.'J) suretıle satılacağından talip olanla • 
~- __ rın vakti mezkurda mahallinde ha • 

S .\TILJI{ EV 
l\·· 

zır bulunmaları ilan olunur. (Y. No. 
99:"'>4) ~i:ıa 11:ii1 Lanp;a Kükçüb:ışr mahalle 

~~k e tr"' mvaya çok yakın iki bölük, Fatih sulh üçüncü hukuk hdklm • 
1 ~z Od h"" •• k • t' , a , uyu · meyYah bahçesi e- liğinden: 

~. ik 
~,. , 'e s uyu bulunan 18 numaralı Edimekapıda Demirkank cadde • 
~ilnttı l ı •\t ı r. Görm~k Ye almak bıti . ı:ıinde 44 No. lu evde oturan Faik ki"' 

er e. i zı Müjgan l"e Faik oğlu lrfana ayni de, ı· n iç.incfoki!ere yahut Şehza r 
·~ ş· e,·de oturan üvey nldeleri l\fükerre -

~Olı:to '8 numaralı apartımanda Diş min 9-10-93j tarihinden itibaren kü. 
lar1 tq Hayrettin Zekiye müracaat- ! çüklere rn~i ta.vin edildig·i ilan olu • 

. (V N 

~&'J)==::=::===========n=u~r=.=<=l:"'=ıG~S~=>)====:-::============= 
eski ve yeni 8 sayılı Bila haya dükkanın 

t~tıN .. 3/ 40 payı... 100 
QNu: Şeyh Mehmet geylani arpacılar sokağı 

29 yeni 38 sayılı bila hava dükkanın 3/ 40 

t,\111\"j .. payı... 81 
NU: Şeyh Mehmet geylani §apçı hanı derunu 

t:'t11Nö .. eski yeni 6 . 8 sayılı iki odanın 3 / 40 payı... 117 
NU: Şeyh Mehmet Geylani bahçekapr iskele 

caddesi eski 19 yeni 51 bili hava dükki • 

~A.LA.t nın 108/ 1440 payı.. 333 
A: Kemenkeş Maho.llesi Kılınç ali pa§a soka· 

ğı eski 10 - 12 yeni 16 • 16/ 1 sayılı iki 
1\\~l dükkanın 1/ 10 payı. 168 

ABAŞI: Hüseyin ağa Yeni şehir caddesi eski 
t.\sıM 173 yeni 153 dükkanın tamamı. 972 

.p AŞA: Emineami mahallesi samancı sokağı 
eıki 14 yeni 36 sayılı ev ve dükkanın 

t~~l'i( "' 1875/ 2400 payı... 591 
Ö' · Birin:i kısım mahallesi baruthane sokağı 

h ... ._, eski 59 sayılı an:ımn tamamı.... 230 
"l{•l\.ÖY: 

Birinci kıaım Mahallesi dabakhane so • 
f.'~llÇöy ·. kağı eski 28 ıavılı arsanın tamamı... 862 

Birinci kısım Mahallesi Kaurnpaıa soka· 
J:'trtlıçö iı eski 7 M. a:ıyılr arsanın tamamı... 828 

Y: ikinci kısım çifte cevizler sokağı eski 84 

~l'A. ıayıh ananın tamamı... 84 
· Keınenket mahallesi kemeraltı sokağı es • 

ki 32 - 34 yeni 50 - 52 sayılı iki dükkanın 
~~NAVtrr 64/ 120 payı... 1037 

KOY: Y eniçeşme sokağı eski 8 yeni 6 sa-
~~ VUT Yılı evin 1/ 4 payı... 170 

Köy: Ayanofri sokağı eaki 70 yeni 6, 
r 6 11 ev ve dükkan araaaınm 2/ 6 payı... 90 

~!irı u.;:rıda Yazılı mallar 15/ 11 / 935 Cuma günü aaat 14 de kadar 
l>~l' fA.kçe;a. ~e Pa.~arlık ile satılacaktır. isteklilerin o/0 de yedibuçuk 
\ıı lcoı.ı· erıle haftanın salı ve ı:uma günleri idarede müteıekkil sa· 

''Yonuna rnüracaatlan. ( F.) (6564). · 

msae _ 3 11 - lrunlJN 19 T. TEŞRlN 193:1 !!!!!!'l'!!!!'I 

Istanbul G. Satış kom· ye u 
Başkanlığından : 

İHALE GÜNÜ 5/ 11/ 935 

M. K. N. Ağrrlığı Kıymeti Cinsi eıya 
K. G. 

2590 74.300 
2485 240 
2480 38.550 
822 988. 

1985 21. 
2494 2.250 
2495 2.880 

2496 0.750 
2492 165. 
2302 147. 
2303 146. 
2304 114. 
2305 1580. 
2248 116. 

2236 872. 
2231 1890. 
2238 499. 
2337 400. 

653 233. 
2224 1260. 

409 114.9()() 
756 149.05 

2127 276. 
2101 442. 

2096 33. 
2104 ADET 191 
2110 1277. 

2079 7.530 
2333 585. 

2327 437. 
1985 4. 
2008 4529. 

673 63. 
490 tAOO 

1981 6.850 
1986 31.700 

539 243.500 
2479 231. 
2477 591. 

2476 613. 

2418 143. 
2483 272. 

1481 267. 
2536 12648. 
2507 47. 
2829 2.200 
550 25. 

2135 3.510 
2136 1.810 

2128 2.140 

455 49. 
733 0.823 

1014 1119. 
2343 1.190 
2349 848. 
1681 41. 

2097 6. 
2073 28. 
2082 3.SSO 

89 1.690 
2091 2.420 
2281 26. 
2228 270. 

2230 45. 
2411 1.830 

L. K. 
411.21 

19.20 
115.65 
250 
315. 
404.80 
172.80 

45. 
19.80 
26.46 
26.28 
41.04 
56.88 

284.20 

1308. 
94.50 
49.90 
20. 

2097. 
151.60 

229.80 
1490. 

24.84 
678.91 

26.72 
191. 
500. 

361.44 
30. 

19.62 
173.20 
362.32 
396. 

66.50 
493.20 
380.40 

.... 

58.44 
36.96 

768.30 

180. 

4.29 
578.77 

53.55 
650. 

49.35 
79.20 

125. 
115.83 

46.88 

128.40 

51.54 
59.40 
78.33 
85.68 
67.84 

100.45 

52.80 
63. 

170.8~ 

81.12 
116.16 
130. 
236.25 . 

39.38 
131.75 

Enjeksiyon iğnesi. (kısmen paslı.) 
Kalorifer radyatörü aksamı§ 
Altun ve gümüş yaldızlı kol d üğmesi. 
Kopya kağıdı. (Transit) 
Dolu Sinema filimi. (hükumet ten miisaade 8lmması alana aittir. 
Terbiye görmÜ§ Kunduz derisi (6 adet ) 

,, g-örmemİf ,, tilki: sansar; (8 adet) 

iHALE GÜNÜ 7/ 11/ 935 

Örme ipek om z atkısı. 
Demir makine aksamı; 
kesilmiş yazı kağıdı. 

kesilmi! "yazı kağıdı. 
Kur§unla müreddep mantar tıpa. 
Demir kazma. 
Örme pamuk fanila gömlek. 

iHALE GÜNÜ 11/ 11/ 935 
Gramofon yayı. 
Haıarata mahsus itlaf için mü stah"zarat. 
DiZEL MOTÖR MA TEFERRÜAT. 
Ziraata mahsus tulumba. 
ipek çizgili pamuk mensucat. 
Ağaçtan yapılmış vapurda eıy a çelimege mahsus kullanı1mıf sa • 
pan. 
Brovnik tabancası (7.65 çapında adet 150)' 
3000 kilo tarlar yerli baskül (ölçüler müfettiıliğine muayene 
ettirilmesi alana aittir.) 

iHALE GÜNÜ 13/ 11/ 935 

Cinsi eıya bütümen. 
Pamuk mensucat basma. (M. M. 100 G. dan 150 G. kadar ipli i i) 
TOP 100) 
Demir vesaiti nakliye yayı. 
Keçe §'ipka. 
Buharla i~ler yangın söndürm eğe mahsus kullanılmı~ t ulumba 
(demir bat) 
Suni İpek karyola örtüsü (adet 8 ) 
Demir dökme tarh 862 adet (Transit) 

iHALE GÜNÜ 15/ 11/ 935 

Biçilmi~ göknar kadron ve lata .(10 M. M.) 
Bez kova. 
1Yl matbaa kağıdı. . 
Gümü§ kaplama vakfon çatal katık biçak kupa. 
Altın emlahından Fikzatör. 
ipek entari ve yüzil ipek hırka. 
ispirtosuz esans. 

iHALE GÜNÜ 18/ 11/ 935 

Galvanizli demir et makinesi. 
Gayrı müreddep adi cam bardak. 
Makinesiz clemir oyuncak; otomobil ve araba (O. 14, A. 57, ye• 
kun 71.) 
2 VE 3 tekerlekli pisiklet. 2 tekerlekli adet 6. 3 tekerlekli adet 
30. Mecmuu 36 dır. 
Anadolu halısı. 
Keçi derisi. 

iHALE GÜNÜ 20/ 11 / 935 

Müstahzaratı kimyeviye - sen aiye (kap temizlemek için). 
Adi cam bo~ §İşe. (Transit ) 
Oksitlive nikel yaldızlı pirinç çay takımı ve salon eşyası. 
Pamuklu ipek çorap. 
Radyo makinesi. 
ipekli pamuklu yatak örtüsü. 
ipek boyun atkı:n ve kesilmem iş 1:1endil (adet boyun 17. iki par 
ça mendil). ·· 

iHALE GÜNÜ 22/ 11/935 
Örme ipek cakei, çorap, boyun alkısr ; fanilc enlnrİ ac!et 1 <' ':.7 

Ç 7 n • ~ 
•ı '- il. C• 

Cilalı pirinç §amdan. 
Safi ipek mensucat. 
Demir yay vesaiti nakliye iç in 
Mildcni telli yiizü adi İpek fistan. 
Sade <le mir fare kapanı. 
Örme pamuk fanila kcllu;::.u. 

İHALE GÜNÜ 26111/935 

lçi pamuk deri; kadın el çant 3~1. 

Acaç çubuklardan yapılrnı§ s andık (2 ace•) 
i pe!< karyola ve sıgara M. ört Ü!JÜ (ndct ; K. Ö. 4. 3. S. l\lASA O. 
lpek maaa örtüsii. 

,, boyun atkısı ve 1. lskcm le örtüsü. 
Kı:llanılmış yün elbise. 
Bo~ mukavva takvim kutusu. 

lHALE GÜNÜ 29/11 /935 
Bo~ mukavva firt kutusu. 
Su:ni ıp ek mensu:at. 

ı Lu tfen sayfayı çeviriniz) 



ABONE ŞARTLARI: YAZ/ \.'ı YONEf'IM YER/: 
!'ıllık es ayı.ık il aylık Aylık 

atemleket1mlzde 7:Kl '20 23l5 110 Latan bul A.nk&rıt c11dı1eııı ı \. Alll 1 \'Urdu) 

Yabancı yerlere 1~0 721) '00 1~ 

Posta blrllğtn.e J 1800 9:Kl !500 180 gtrmlyen yerlere 

\lddr~ : ~4~7ü 
l'eıeroo ıvazı ~ıcrı: 4!4379 
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Orta okuma 
Birinci sınıf birinci fasikül çıktı 

Dağıtma yeri - V AKIT yurdu. lstanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 

ilk okuma ı 
Beşinci sınıf için çıktı 

Tevzi merkezi· V AKIT yurdu. İstanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 

Karamürsel sağlık 
isti yenlere 

Karamürsel Belediye 

suyunu içmek 
müjde: 
Başkanlığından : 

Karamürsel Fındıklı Sağlık suyu satıcısı İstanbul Çemberlita, 
civarnda ve tramvay yolunda 30 N o.lı dükkanda kırk kiloluk sandık'
ve üzeri mühürlü ve fİ§e ile mııntar üzerinde etiket yapışhrı!mı§ ala • 
meti mahsusalara dikka': edilmek lazımdı ... Beher damacana için yü-ı 
otuz yedi kuru§ fiyatla sattırılmak tadır. Damacana rehini damacana 
iadesinde satıcı geri veı~:r. Bu suyun raporları ayrıca neşr~dilecekti!. 
S1,1yumuzun miktarı az olduğ1ında n 1stanbula ancak yevmiye otuz 
damacana su gönderilmektedir. (6430) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara 
Satınalma komisyonundan : 

1 - (10) bin kilo vazelin yağı 1 - 11 - 935 Cuma günü saat 
10 da kapalı zarf usuliylc alınacaktır. Kilosuna (55) kuruş paha bi -
çilmiftİr. istekliler 412 lira 50 kuru~luk ilk inanç sandık bahtı veya 
banka bitiği ile eksiltme saatinden bir saat önceye kadar kanuni §eı> 
kilde hazırladıkları teklif bitiklerı ni vermeleri. 

2 - 100: 150 ton kok kömürü 31 - 10 - 935 Perıembe günü 
ıaat 10 da açık eksiltme ile alınacaktır. Tonuna 30 lira d~ğer veril . 
miştir. tik inanç parası 337 lira 50 kuru§tur. Eksiltme gün ve saatin 
de sandık makbuzu veya banka m ektubu ile gelmeleri. 

~~ 
Arsıulusal arttırma gün•i olan 31 Birincite§rinde Banklll Şube ve Sandıklarında bir birikt1r~e. 

sabı açtırarak en aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 ki§iye aşağıd.a yazılı ikramiyeleri verecekti'' 

BiRiNCiYE 100 LiRA 
3 - Gali görüldüğünden kapalı zarf eksiltmesinden pazarlı• iKiNCiYE 

ğa çevrılen 1900 metre kaputluk kumaş 31 - 10 - 935 Perşembe 80 ,, 
günü saat 14 de pazarl:kla alına-: aktır. Bir metresi için 275 kurut ~J~g~~~ıYE 60 ,, 
değer verilmiştir. lstekl=!er pazarlık gün ve ıaatinde 391 lira 88 ku • BEŞiNCiYE 40 " 
ruşluk Hk inanç makbuzu veya h~nka mektubu ile gelmeleri. ELLINCIYE KADAR 20 " 

4 - isteklilerden :stenilecek belgeleri göstermeleri. ELLi BiRiNCiDEN YOZONCOYE K. 
1~ : 

5 - Eksi!tmeye konulan \0 J.zelin, kömür ve kaputluk kuma§m İÇ;~ 
taı t.~ :ıme1cri parasızdır. lstiyenler her gün komisyondan al::ıbilirler. Kura Birincikinunun 1 ~jnde Ankarada Merkez binasında çekilecektir. Kuraya girehiJJJ1e1' 

\; _ Bunların eksH~me ve pr. zarlığa Jandarma genel komutan _ _P_a_r_a_y_a_t_ıı_·a_n_I_a_T_ın_p_a_r_a_Ia_r_ı_n_ı _7_B_·ı-:-' r_i _n-=ci=k=a=n:-u_n_a_k_a_d_a_r _ç_e_k_m_em_e_le_r_~_l_a._z_ım_d_ı_r . ______ _J,
1 Iı~ kurağındaki Satınalma komısyonundayaprlaca~L(29~) (6417) ~~·V~aa~p~U,~r~C~U~l·U~~kam~•~\ '~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ _, _ •stanbuı Belediyesi llanıara ~ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi TORK ANONiM ŞiRKETi s~nelik muhammen mu\'lı~::: 
idare heyetinden: lstanbut Acentalığı Kirası ~ 

1 - Açık eksikme ile Meclh ve mÜ!temilatı kalöriferleri için 
r(iki yüı i fm ko'k kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi Meclis Daire Müdürlüğünden bedels!z alınabi· 
lir. 

3 - Muvakkat teminat tutar• (450) dört yüz elli liradır. "Temi· 
nat bar.ka mektubu,, olacaktır. 

•I - Açık eksiltme 7 - 11 - 935 Perşembe günü aaat on hette 
Büyük l'Aillet Meılisi ldare heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5 -· Eksiltmeye girmek istiyenler 935 senesi Ticaret odası tesci: 
cüzd~nmı beraber getirecekle,.Jir. (2990) (6403) 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 

Liman han, Telefon: 22925 Kndtköyünde rıhtım meydanı so- 1,~ Galata şubesi Tel: 43653 ko:.~mda Z No. dükkan 100 

1 Tabzon Yolu 
SADIKZADE vapuru 19 bi

rinciteşrin CUMARTESi saat 
20 de HOPAYA kadar. 

Karabiga Yolu 
GERZE vapuru 19 Birinciteş• 

1 
rin CUMARTESi saat 20 de 
Karabigaya kadar. 

Bostancida. vapur iskelesi maha]. 
lesinde 2 No. lı ahıap baraka 

Fatih kara gümrük tabakzade M. 
Fevzi pa~a caddesinde 52 metre 
20 aantim arsa 
Ortaköyde Cavitağa M. eski ;r'ürk 
so!<a~mda 4 No. lı ahşap oda 
T opkapıda Fatma aultan M. ca • 

mi avlusu S. Ahmet pa§a medrese
sinin 12 N. lı odası. 

Büyükderede Büyükdere Cd . 

120 
9 

20 
ı .~o 

ı.so 
24 

30 

.............. ,.................................................. 4 {_. ............................................................. :" 205 N. lı kahve önünde 85 metre 11.7 

U. Müdürlüğünden:~ H A s ~i murabbaı arsa . 15 ;ııat:1'~ q H Y .)karda semti, senelık muhammen kirası ,.e muvakkat teJJ1 rilr11c 
Askeri Fabrikalar 

Tahmin edilen bedeli 7'1000 lira olan yukarda miktarı ve cins: 
yazdı Askeri fabrikalar umum müdürlüğü aatınalma komisyonunca 
7 - lkinciteırin - 935 tarihinde Pertembe günü saat 15 te kapa~t 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname üç lira 50 kuru§ mukabilinde ko 
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4750 lirayı ha 
vi tekli{ mektuplarım me2.kur gün de saat 14 de kadar komisyona 
vermele:i ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde-

fs K ı • fi z: lı olan mahaUer 936 senesi mayısı ıonur.a kadar kiraya ~jsİ b"' 
fi a m l n H \i7ere ayrı ayrı açık arttırmays ko nuımuı; ihale gününde ist:uırl"•tt1'; 
i:= g l·nmadığından arttırma 25/ 1 ci l!·şrin 935 tarihine uz ,, jsle • .. ·rnıe"' ' ii AAulan dindirir. gı Şartnamebri levazim müdürlüğündP görülür. Arttırmaya gı • ıııt1' .._, 
::···=·····--········· .. ··············.-.-··········ı:····:: 1 h' J d ·· t · ı k t · t kbu• veY ci.1 ,._ ..................... -....................... ··-·· >en er ıza arın a gos erı en muva :. at emına ma ... ·rııi eı1 

lerin;:leki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 
(6433) 

Ne,riyat direktörü: R<>flk Ahmet Sevrngll 

Sahibi: ASIM US - \"skıt matba:ısı 

2443 
2506 

570 
1059 
1058 

300. 
749. 

0.636 
490. 
530. 

264. 
7.49 
3.15 

196. 
19.87 

Deri kadın el çantası. 
Mazot (kaçak) 
Telsiz telgraf maniplau. 

Toprak boya. (% 50 den fazla anetin) 
Toprak boya ( % 5 den eksik anelin.) 

Yukarıdaki eıya Üzerlerinde yazılı günlerde ve saat 14 de satış Komsiyonunca 2490 S. KAN. hü
kümleri dairesinde açık artırma ile satılacaktır. 1ıteklilerin yalıuz ihale gününleri saat 13; 5 ğa kadar 
pey akçelerini yaturup makbuzlarile birlikte artırmaya girmeleri ve aldıkları malın bedelini derhal pe • 
şin vermek istemiyenlerin de erbabı ticaretten olduklarına dair ünvan tezkerelerini veya ticaret odası 
vesaikini Komisyon ba~kanlığma göstermeleri ve ihaleden sonra kanunun tayin ettiği müddet içinde 
kat'i teminat akçelerini de yatrrmaya mecbur bulundukları ilan olunur. (6542) 

tubile beraber 25/ 1 ci te~rin 935 cuma gün~ saat 15 de da• 
mende bulunmahdu. (l) (6593) ııt" 

t,.fıtı "f 
Eminönü Kaymakamlığından: 'Başı boş olarak bulunu~ıııdfl tı';.,ı 

lıafazaya alınan merkebin sahibilıer kim ise bir hafta :ıar 
Jlcaat etmediği takdirde satılacağı ilan olunur."B.,, ''6589,. 

Orta okuma kitapları 
Birinci sınıfın ilk fasikülü çı~~~..,-

Kültür bakanlığınca clil deı:Jrimine göre hazırlattırt ',01,tı -
let basım evince basrlmakta olcın orta okul okuma kitaP• 
elan birinci•ınılın Uk fasikülü ıatıfa çıkanlmıştır. . V ,41'!1'1" 

Dcğıtma yeri: VAKiT yurtlu • Ankara caddesı -
Türkiyenin her köşcs·nae bulunan satıcılt"lrında bulurrur· 


