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Dün 50 bin lzmirli Suikastcileri Tel'in · etti 
aıa 2 inci sayılaJa-. 

Habeşler çete hücu111u KAÇ ~iLVı 
yaoarak esir alıyor BU G ~ N · 

:AŞILAC~ 
Hain bir teşebbüs 1 

uçakları ·rsana gölü ltalyan 
civarında 1'Urk milletini can evinden vurmak 

lçin Suriyede kurulan bir fesat ve hi. 
)'a.net çetesinin elebaştlarmdan bir 

keşif yapıyorlar 
Jaa Addis - Ababa, 19 (A.A.) -

çı cenup sınırlarımızdan içeri gir • . 
diktan 1 . ·ı · ı· b h İtalyan §ımal ordusu taarruza . " sonra e e geçın mış ır: u a. . .. ... . 
ınter şimdi Ankara ağır ceı..a mahke geçmemı§ olmakla beraber ogrenıl· 
l'llesinde hesap Yermek fü':credir. Sui. diğine göre, Ras Seyu:n yeni hat
kıuıt ~et.esinin eleba~ıları sayılırken larmı Makallenin 60 kilometre 
l'UzeJliJiklerden Çerkes Etem ile kar. kadar cenubunda tesbit etmiştir 
deşi Reşidin adı geçtiğine dikkat edi· ki bu Makallenin ancak ehemmi -
lirse bu hiyanet ve fe..c:;at ocağının ne-
~elerde ve kimlerden kuvvet alarak 
Uttılmu!J olduğu derhal anlaşılır. 

Bu meselede bizim akhmızı durdu· 
l'lrı bir nokta '\"ar ki ne insanlık, 
!\e de vatan ve millet duygulanndan 

;ıı kiiçük bir nasibi olmıyan bu adam· 

yetsiz bazı Habeş kıtaları tar.afın• 
dan müdaf acı edileceğini göster . 
mektedir. 

Tiğrede müteaddit ftalyan ke
tif tayyareleri faaliyetr görülmüş• 
tür. Bu ke§ifler hatta bütün Am -

harayı geçerek meşhur T sana gö· 
lü civarına kadar ilerlemittir. 

Cenupta Ogaden baıtan aşa • 
ğıya. bir bataklıktır ve bu sebep ~ 
ten dolayı General Garaziani or -
dusu hava kıtaları biraz faaliyet 
göstermektedir. 

Royter muhabirinin bildirdi . 
ğine göre, Hab~~ler ıimalde çete 
harbine devam etmekte ve ltal -

(Sonu Sa. 2 Sü 3) 

cnk aldığnnız haberler 7 inci 
sayıf adadır.) •tın adları arasına Ali Saip Ursa • 

~~bi~radamıp dakanşmq~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~laıdır. Fakat Ali Saip hem meclis E k ID ek s ı •· ı D t ı ı ı I 
ereu umumiyesinde, hem de encU - Ilı 

1-tnde bu işe kendi adının kan~tml· 

Bugün top atlltlıadan, düdük 
çalmadan sokağa çıkmayınız' 

Yurclumazun lıer tar alıncl arı nülua •ayımı bugün yapıl ı yor. 

Memurların itlerini çabuk bitirme /eri için cevapla11 vakcyl, hazır
layınız. 

(Nüfus sayımına alt yaıımız Beşinci sayfannzdadır.) 

Suikast teşebbüsü etrafında 
~~,--~-.---,,--,--,--,--,--~~--~~,--~-

~ büyük bir iftira olduğunu, bu if
d l'anrn Cumuriyet mahkemesi önUn • 

4
' lçıfa çıkacafınr söylemiş, kendisi 

Bu işi kökünden Ankara müddeiumumisi 
halletmek lazımdır! h b• . . ~ ~ muunlyetinin kaldınlnwn · 

~ lStemfşUr. Hakikat ~ kadar 
) r 'bit .u~ itinde her ne sunt1e o -
'-t&a ohun adı kan~n bir kimse 

~nda adUye tahkik.atının tamam· 
~ 1t'lfla8ı için bundan başka bir tarzda 
dr."-r verilmesi de mümkün olamaz · 

il ll'ikrtıatzce bu euikast teşebbüsü • 
~flıı en giz1i safhaları aydınlanın • 
it ta kadar incelenmesi sadece ada -
tı tın hakkile yerini bulması için ll · 

ın de~Udir; aıiz bir Türk vatanının 
: 1'1illetinin selameti de bunu icap et· 
dı ektedir. ÇUnkü karşımızda sınırlar 
1 tında hazırlanmış, kelimesini söy • 
~ıetaek hile insanın tüylerini ürperten ' 
0"ktınç bir teşebbüs vardır. 

tt l\raı Aleksandr Marsilyada öldük • 
deb. Sonra bu türlü suikastlerl kökfin
aı 11 kaııınak f çin çok esaslı tedbirler 
lt~nacağı söylenmi~ti. O vakit devlet -
"ıu arasında hararetli konuşmalar ol· 
haı~tu. Fakat aradan bir yıl geçtiği 
lfat e ne yapıldığı hlHl belli değildir. 
!tur tA Fransa mahkemelerinde mev • 
'bite olan suçlulann muhakemelerine 

başJanamamnıtır. Fazla olarak .. 
ASIM US 

Yukarıda: Fırın kapısında bayılan 

bir kadın ayıltılıyor. Altta: Ekmek 
~ (Sonu Sa. Z Sü. 5) alabilen bir talilıli. 

"ıcii~ sayımında neler görülecek?! 
"AKBABA., dan 

- Va ldc. içercle gizli nüfn .. ~ ka.Jma· 

mu a ırımıze 
Diin .-,egece şelıirde 
acıklı lıadiseleroldu beyanatta bul~ndu 

Ekmek azlıtı dün de devam et· 
mittir. Evvelki gece, geç vakıtla
ra kadar fırm önlerinde bekleyip 
ekmek alamadan evlerine dönenıo 
ler dün sabah de.ha güne, doğma
dan gene fmnlarm önlerine ÜfÜt-
mütlerdir. Bir kısım fırınlar gece 
sabaha kadar ekmek çıkardıktan 
için kepenklerini erkenden açmıt
lar ve gelenlere yeni nark üzerin-

den ekmek aatmaya başlamqlardır. 
Fmnlarm bu ekmekleri pek kıaa 
bir zamanda bitmittir. Saat sekiz. 
den itibaren herkes ekmek almak 
üzere fırınlara hücum edince ke • 
penkter kapanmış, f ırm kapıları • 
na zabıta memurlan konmuftur. 
Bazı semtlerdeki fD'lJllarm önü 

~ok kalabalık olduğundan bir me
mur yetmemiş, birkaç memur ko -
nulmuıtur. 

Frrmlann önlerinde kadmlarla, 
çocuklar çokluğu teıkil ediyordu. 
lşıiz ve güçsüz olan birçok erkek
ler de bu kalabalığa karı§ıyor, 
küvvetine güvenerek aldığı ekme
ği kalabahktan çıktıktan sonra 

(Sonu Sa. 4 SD. 1) 

Bulutlar 
.dağılıyor mu 
lngiltere ile ltaiyai 
anlaşmışlar ... Kamutaytlaki konutma lartlctn bir •n.tan~ane 

(Birinci re ikinci reaimlerde Başbo.k anın, bakanlann ve aaylaı•lann Ali Sa-
f ransanın cevabı da ibl dinledikleri görülüyor, üçüncü reı im Ali Salbf Kamutay kürsüsünde 

kendisinl müdafaa ederkm göateriyor .) - YaZlSI 2 nci Myfada -
Londtayı memnun etmiş .• 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
ltalyan ulusu harp 
endişesinden 

şın... k i ld 
- T <'rhiyr.sizc lı :ıl: , sen lıcn i ne zan - Ur ll U 

Alık ara - Sovyet takımla"'' 
rı 3-3 berabere kaldılar 

nettin!-. 1 o ·azu, 7 nci ıavfodaJ. (Yazı31 5 inci 1,rı,11foılu) 

\ 
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Suikasl teşebbüsü etrafında Son dak·ka: 
ara müd e·umumisi na t 

... ( .. ' ., ........ ,• , ... "''~ . ~~ .. ,,.,., 

A a a muhab·r· ze 
5 beyanatta bu undu 

~ .. 
zmf aun evecan ı .., 

top·antı yaptı ar ~a, 19, (Kurun) - Anka -
ra müddeiumumisi Bay Baha Arı
kan son ıuikaat te~bbüsü etraf m
da bana tunları söyledi: 

"Suriyede çerkes Etemin tahri
kilo Ahıtürke suikast yapmak için 
gizli bir ittifak vücude getirilmi§, 
ve auikastçiler bundan bir buçuk 
ay evvel hududu geçerek Andirin 
kazasına gelmi!ler ve Kumbedir 
köyünde burada yakalanmıılar -
dır. Polis tahkikata devam etmİ§, 
20-25 gün evvel memuriyetimiz ta 
rafmdan ite vaziyet edi!erek sulh 
hakimine maznunların sorguları 
yaptrrılmıı, hazırlık tahkikatına 

memuriyetimiz t.arafmdnn devam e 
dilmiştir. Üç dört gün evvel hadi· 
se haitkmda ilk tahkikat acılma -
sına lüzum hisaedilerek hukuku 
amme davası il<ame edilmiı, ev -
rak ikinci istintak dairesine veril
miştir. Evrakın tetldkindan hazır
lık tahMkntmm verdiği neticeye 
göre Urfa saylavı Ali Saibin de iş
de methnldar olduğu görülerek 
masuniyetinin refi için bakanlık 
nezdinde teıebbüsata giri§ilmiş, 
ba.\anhktan gelen dünkü tarihli 
tezkere ile mumaileyhin masuni -
yetinin ref edildiği bildirilmi! -
tir. İhznren celp edilen Ali Saip 
sorguya çekildikten sonra tevkif 
olunmuştur. Hadise ilk tahkikat 
safhasındadır. Bu da gizli olduğun 
dan hS.di!e hakkında da.ha fazla 
maliimat vercmiyeccğim. 

l\'Iencur hadise 
nası hazır anmıştı? 

Ulu Önderimiz Atatürke kar 
fi yapıl:nası dü§ünülen menfur 
suikast teşebbütı.ü, ilk tasarlandı 
ğı dakikadan İlibaren muhtelif 
safhalar geçirmi§tir. Bu ıafhala • 
rı; tahkikatın seyrinden §U suret· 
le hülil.sa edebiliriz: 

Bugün adaletin pençesinde 
bulunan Çarıambah Yahya ce 
nup hududuna yakın köylerde 
rençpı;rlik ve çobanlık yaparak 
geçinen bir ıah:stır. Bir sene ka · 
dar evvel ni§anlanmıf, bir müd • 
det sonra da para kazanmak ar · 
zusiyle hududu geç.erek Suriyeye 
gitmİ§tir. Orada yüz elliliklerdın l 
Ç~rkes Eteme rastgeliyor. 

Çerltes Etemle kardeşi Re§;t 
Suriyede bir Çerkes cemiyeti kur
mu~tur. Hainler, yurdumuzdan 
dt'Folup gittikten sonra geçen 
yıllar içinde de !çlerindelı:i hiya 
net Ye alçaklık duyğusu sönmedi
ği için Türkiyeye ve Türk uluıu • 
na kar§ı suiko.st isteklerinden 
vn:ı:gcçrr..emi~lcr, Surideye Y 'lh -
yayı bulunca Türk ulusunun göz
beheği Atatürke suikastte bulun • 
m~h için bu adamı ra::ı etmi~ler -
cHr. 

Yahya ile birlikte daha Jört 
ki~i Brovning tııbancalariyle, be· 
h~:-i cm h"1lr,un alan otuz tnrjörün 
aldıfiı üç yüz fitek ve birer bom• 
ba ile hıızırla.nmıı, otomobille hu· 
dt.1dumuza gönderilmit ve Kili' 
yakınında geceleyin gizlice Tür • 
ki yeye sokulmuttur. 

Yahya, arkada~lariyle birlikte 
Ti!,·· hududuna sokulurken Çer • 
kes Etemin kendilerine: 

Korkmayınız, orada bizim Ali 
Saip vardır, o ıizi idare edecek -
tir. 

Dediğini tahkikat eınasında 
söylemiştir. 

Etem, bunlarla Bay Ali Saip 
arasında mutavassıt rolünü oyni
yacak br jandarma çavuıuna ve• 
rilmek üzere bir mektup ta yaza-

rak Yahyaya vermittir. Bu eski 
jandarma Çl\VUf!J, Andıran kaza
sına bağlı Günbedir köyünün ileri 
gelenlerinden Uzeyirdir. 

Yahya ile arkadaşları, U zer'i 
bulmuşlar, onun evine misafir ol• 
muılardır. Yahya, bir aralık bu . 
radan uzakla~mış, öteki üç hain 
evde kalmıttır. 

Kendi ifadesine göre Uzeyir 
korkmuş, bunlara: 

- Kaçınız, tutulacakarnız l 
Demiş, bunl~r da kaçmışlar -

dır. Ert~5İ gün Yahya gelmiı, U .. 
zeyir onu jandaımalnra haber ve
rip yakalatmıştır. Uzeyir sorguya 
çekilince idnfesinde biribirini tut
mıyan noktalar görülmüı ve o da 
yakalanmıthr. 

Uzeyir, Çerkes Etemin kendi • 
sine gönderdiği mektup iıtenilin
ce önce mektubu yırttığını ıöyle
miş, sonra ifadr.!\ini değiıtirerek: 
"Ali Saibe verdim!,, demiştir. 

lzmir, 19 A.A.) - Büyiik kur•f }erin düşünüş ve hareketlerini derin} 
tarıc:mız Atatürk' e el ka!clırmak, ı bir ı:efret ve kinle. haykırd~lar. Bu j 
onu öldürmek irtendiğini haber dakıkalarda tek hır kalp gıbi ç.ar
alan lzmirliler bugün cümuriyet 1 pan binlerce İzmirli hep bir ağız 
alanında toplanarak ona kalkan I dan "Biz ölmeden Atatürk'iiöldü -

k ık k 11 • k l k t remezler,, diyebağ?rıyor!ardı. Her ve a. aca e .erı ırma < yo e - .. .. 
k · · d · t'l B.. "k f smıf halk adına soylenen ıozler • 

mew ıçın an 1~ 1 er. uy~ şe e den sonra parti ba~kanı Yozgat 
baghlıklarına ınanç ve guvençle · saylavı Avııi Doğan kürsüye çıktı 
rini bir kere d~lıa Akdeniz kıyı • ve de:li ki: 
larından acuna h:ıylurdılar. Cü • "Milletin isteklerini miting he
muriyet alanını dolduran on bin - yeti ilgili makamlara bildirecek -
lerce halk ellerinde Türk ve parti tir. Yurttaşlar, hükumetin yetecek 
bayrakları olduğu halde sonsuz tedbirleri alacağında şiipheniz ol
bir heye::a.n içinde durmadan "ya- mum. Müalerih olarak evlerinize 
şa Atatürk, seni bizden ayırmnk dönelıilirsiniz. Bütün Türk ulusu 
isteyen.!eri yokedeceğiz, diye ha- Atatürkün uyanık bir bekçisidir.,, 
ğırıyorlardı. İzmir bugü~ yerin - Avni Doğanın sözlerinden !'ionra on 
den oynamıstır. binlerce halk hep bir ağızdan onun • 

Atatür'k'Ü öldürmek isteyenle - cu yıl marşını söyliyerek ve gö.cııteri · 
rin bulunduğu habri lzmirlileri bir ler ya}'arak dağıldılar. 
anda cumuriyet alanına toplama - Bornova halkı da Bornov:tda bil • 
ya yetmi~ti. yük bir topfantı yaparak mel'un sui · 

Cunıuriyet alanı ba~tan ba~a dol kast hareketini tel'in ettiler. lzmir 
muş bulunuyordu. lzmir Barosu miting heyeti AtatUrk'e, Başbakanlı 
adına avukat Baha, avukat Haya· ğa ve iç işleri bakanlığına aşağıdaki 
ti, lzmir Bas'nı adına Denizli say- telgrafı çekmiştir: 
lavı Haydar RUştü Okten, e&naf 
ve itçi birlikleri adına Agah, avu
katlar adına öğrenciler söz söyle ~ I 
diler. Atatiirk'ü öldürmek isteyen 

Kamôl Atatürk Cumur Başkanı : 

Seni b:ı,ında tutmayı dilnyanm en bü ı 
yük uğınu ve onuru hilen Jzmlrliler 

~na mel'un ellerin kalktığını duydG' 
tar. En derin he; can ile çarpan bit 
tek yürek halinde her zaman ~ğtıfr 
nı dileyen lzmir bu kötü duygunu~ 
ıztrrabı He ayağa kalktı. Bir ulus 111• 

f.Ünü ve bir ulus YO{ayışını temsil e 
elen aziz varlığının korunma ı yolUll 
da her varlığım defa etmiye hazır ol· 
duğuna ant içtiler. Ulusun bağtılığı 
ynrdun b.-ı;>ındırhğı ve Türklüğe şc • 
ref, ins.-ınh!{a güven olan sağlığınııl~ 
başımızda çok yıllar yaş:ımnnrz öı dı 
leğimizidir. 

Başbakanlığa, iç işleri bakanlığıflCI: 

1 · - Atatitrk'e karm yapı1ma!' is'e 
nen al~akça kastı teİ'in için btlf.'~11 
Cumurlyet alanında toplnnnn elli b111 

ki'i bir tek yürelc gibi çarparak bil · 
yük Şefe b:ığlrlığrnr ,.e onun uğrun • 
da sevine ~evine ölmeyi antlaştıııır· 
2 - Bu gibi mel'unnne hareketleri eıı 
ke.sin kraat ile ta kökünden sölcıntt' 
üzere hiik~metin yetik tedbirler si · 
mrısını isteriz. 

:1 - Atatilrk·e u1anacak etleri kır9' 
cak sert, ~edit hUküm ve icrnat1 sııl11'' 
ı=ı1zhkla hekliyoruz. 

4 - lzmirlilt>rin sonı=ıuz saygi ve se~ 
gilerle bağlılıklarını Ulu A tatürk'I 
müze bildirilmesini dileriz. 

Hükfunet bir aydan fazla bir 
zamandır hadis~ hakkında tahki· 
kata devam ett\~i için işte alaka
lı görülenleri mf:vdana çıkarmış • 
tır. Şimdi Uzeyirle Çarıambah 
Yahya, bir nahiye müdürü ve bar 
ka alnkahlardan mürekkep ol · 
mak üzere on iki kiti mevkuftur. 
Urfa say lavı Ali Saiple birlikte 
mevkufların aayı11 on üçe var -

Ha beşler Çete 
ltal yanlardan 

Hücumu Yapar ak 
maktadır. 

Esir Alıyorlar 
Uzeyr ifadeleri arasında Ali 

Saiple konuştuğunu, Yahya ile ""ıT~· , <Ustyanı blrlncld~) RAS SEYUMUN KUVVETi AZA 
arkada~larının geldiğini haber yan ileri hatlarına hücumlar yap- LIYOR MU 

maktadır. Habcıler bir takım e Asmara, 19 {A.A.) - ltalyan 
verdiğini ve Ali Saibin: R ıirler de aldıklarını söylemekte . §İmal orduıu nezdindeki oyter 

- Sen bu İŞf" ne karıfıyorıun, d. ı muhabirinin bildirdiğine göre .. 
bir daha gelirlerse onları bana l ır er. ltalyan karargahına gelen yerli 
getir! TAL YANLARIN ELiNE GEÇEN 

Sl' 1 H NE KADAR Habet ıefleri Raı Seyum kuvveti· 
D~~iğini .iddia .~tmiıtir. Gen~ Rom':,' 19 (A.A.) - Asmara • nin firarlar dolayıaiyle azalmak· 

ke~dı ıfadesıne gore Uzeyr Ah dan haber alınr.lığına göre, ıon ta olduğunu ıöylemiılerdir. 
Saıbe: . . 

1 
harekat eınasında ltalyanların e- Şimal cephesinde İtalyan ve 

- Bu 111 neden yapıyorıun line geçen silahların adedi on Habeı hatları araaında 100 kilo· 
Diye ıormuı, .Ali Saipten: bindir. metreden fazla derinlikte bir 
- Ne oldu, sanki?.. Sadece Gene ayni yerden haber alın- mıntaka bulunmakta.dır ki, bura.• 

mebus oldum. Benim dıtarda ka• dığına göre, bir İtalyan ketif u • da hiçbir ordu ve hiçbir nevi hii . 
lan arkada,larım vardır. cevabını çağı Tıana gölü mıntakaaına ka - kUınet mevcut değildir. Yalnr-z: 

almııtır. dar varmıt ve Gondarın üzerin - her mahalli şefin ufak nüfuz da· 
Tahldkat 11rasında Ali Saibinl de uçmuıtur. iresi vardır. Bu mıntakada silahlı 

Seyhandaki çilftliğinde, evinde lT AL y AN GEMISI ÇEVRiL. çeteler gezinmekte ve bunla!" 
ftraıtırmalar yapılmıf, ailesi efra- MEMlŞ ltalyan ilerlemesine mani olan 
dının da ifadeleri alınmıttır. Süveyt 19 (A.A.) - lngiliz ve düıman amilleri teıkil etmekte · 

HükUmet, Ali Saip hakkında ltnlyan makamları bir İngiliz tor- <!ir. 
takibatta bulunabilmek için teı- pidosunun Eritreye gitmekte olan Makallede Addis - Ababıı ifo 
rit masuniyetinin kaldırılmasını Marte smindeki ltalyan gemisini Aamara arasmdaki telgraf hattı 
Kamutaydan isteyince uıulen tez- tevkif ettiği ıayiasmı yalanla . üzerinde servia temin etmekte o · 
kere encümene gönderi1mİ!, ev - maktadır. lan ltalyan telgrafcı İtalyan hat • 
velki gün toplanan encümen u - hırma gelmiş ve şehri tcrketme -

Zecri tedbirler komitesi bus'l" 
irtibat komisyonuna inkilap ecld; " 
cek ve her üye devlet Cenevre ş.• 
hu komisyonda bir delege hır&~ 
ca.ktır. it 

Komitenin kararlarına kat'i b ~ 
mahiyet vermek için bu aktaı%1 ·~ 
at 18 de genel bir toplantı olacJl 
tIJ'. 

iRTiBAT KOM1TESl DE ı<JJV 
RI KABUL ETII 

Cenevre, 19, (A.A.) lrtiba~ ~ 
nel komitesi, 18 inci komitenııı • 
luıla.r ıosyetesi üyelerinin ltalt!"; 
ya kartı zecri tedbirlerin ıat 1 

_ 

itinde birbirlerine yardım et!"~ 
leri için tedbirler alınmaaı Ja~·ııi 
geldiği hakkındaki karar sure 

1 

kabul etmiştir. ·J,· 
18 inci komıte iıe ltalyaya 

1 

racının meni iıt.?nen harbe. y~r;,. 
yacak eıaa maddeler liıteıını 
bul etmiştir. • 

Bay Edenin İtalyan ihrac~tf~i 
nın boykot edilmesi hakkın ~ıı' 
teklifi de, irtibat aenel korPite•~ . 
ce kabul edilmi~tir. Rey esn~''t~fl 

M ~rı• da yalnız Avusturya, a ıt • 
ve Arnavutluk müstenkif J,aJ.:ıt zunboylu incelemeleri esnaaında büyük,, demittir. Arkadaılar bu den evvel bütün makineleri kul . 

Ali Saibi de dinlemif, Urfa ıayla• iki itimadın birisi beni doğuran .
1 
Ianılmıyacak bi~ hale getirdiğini 

1 d f 
lardır. 

vı kendisini hevecan a mü a aa dan, diğeri de bu inkılap içinde! söylemittir. ____-/ 
etmif, bazı ifadelerini ağhyarak yaratan adamdan geliyor. Bu iki Ras Seyum Makallede kalan ---.--------bb\İS 
vermiftir. itimat benim için şereflerin en partizanlarının mukadderatın • Haın bir teşe 

Encümenin mazbatası Kamu - büyüğüdür.,, dan çok endiıe etmekte olduğu · (Baımakaleden dtv<JI") .. 

tayda müzakere edilirken Ali Sa- Teşrit masuniyetinin kaldırıl~ nu saklamamaktadır. il•,st işte bir yıl evvel arsıulusal su ... eJll .. 
ip dün de yo.zdığımız gibi bir söy• ması hakkındaki encümen maz · Ras Guksa ile 1500 ki,ilik ı n '" terden dolayı heyecana ge ~ toPrıtıc • 
lev vererek iftiraya uğradığım i - hatası reye konulduğu zaman, kuvveti İtalyan yerli fırkaların · leketlerin mandası altındnkı ·ı. ı-ııt' 
leriye aürmii9, teşrit masunyetinin bizzat Ali Saib de el kaldırarak dan birisine verilecektir. tarda Qimdi Türk milletinin azı ,,ıırf 

~ ıune " 
kaldırılmasını istemit, muhake - teırii masuniyetinin kaldırılması tar1cısına "e yüksek sc~b~. uıuror· 
me sonunda hakikatin meydana lehinde rey vermiştir. Zecri tedbirler cinayetler tertip edildiği go~ bir ıtcl-
çıkacağını söylemiıtir. Ali Saip, karardan sonra Ka - Her halde bu suilmst i~ln :e sfytıs' 

1 S K d k d
• kom1• tesı• lfye cephesi olduğu gibi btr l r -.·e Jll" 

A i aip, amutay a en ısi mutaydan evine telefon etrniı: Eteın e t t· cephesi vardır. Çerkes bunısr 1 

ni müdafaa ederken şunları da - Ne zamandır büyu.'k bir a • kl ve ... (' 
t 

~ ·h k şitler gibi yüzelJili er --'bl ıco,.. 
söylemiştir: zap içindeydim, a.rtık müsterıhim. a ıyan 1 racatının yasa Ja birlik olanlar Suriye 8 ' bold~~ 

" - Seksen yatındaki anam alnımın temiz olduğu mahkeme edilmesine karar verdi yabancı topraklarda y~r et<tfr. l'İ. 
Adana valiıi Tevfik Hadiye "Ben karşısında anla~ılacak ! Cenevre, 19, (A.A.) _ Zecri Türk milleti rahat edemıYC\ıstl td• 

b
. k d d ö-er bu komsu ... -abancı toprıt 1• ol""' 

vataı:ıperv~r ır çocu oğur um Demiştir. Ali Saip bundan son · tedbirler komitesi İtalyan ihra:a- ,. > ~ s1111" et' 
tahkik edin, tetkik edin, görecek- ra bir otomobil~ binerek Ankara tının yasak edilmesi teklifini it - re me~'uliyetinl iize~_1e:i~~J1etl 11 i 11d~JJ, 

·f 1 l k b 1 · · K · Jar Tilrklyenin ve Tur ı.:z ile 
siniz, onun alnını ak bulacakıı · müddeiumumfüğine gitmi!, ora - tı a~ a a u etmı!tır. omıte ya çekten dosta iseler bunu su 
nız !,, dem ittir. O sırada ben sti da kısa bir iıticvaptan sonra tev rın genel bir toplantı yapacak fi • fiil ne fsbat etmelidirler. .,. "' 

nanıal el·cnomik zecri tedbirlerin Si ı•• 
rap içinde iken Atatürk bana yaz- kif edilmiş, otomobille Cebeci nihayet 31 ilktetrinde tatbikine ka *' 
dığı telgrafta "Sana itimadım hapishanesine gönderilmittir. rar verecektir. 



Kültür 
Direktörlüğü 
Genel ispekter Bay 
Tevfik atanıyor 
lıtanbul kültür direktör vekilli

ğini yapan Bay Mehmet Emin Eri
tirıilin vekillik müddetinin doldu· 
ğunu yazmıftık lstanbul erkek Ii~ 
sesinde f elıef e öğretmeni olan 
Mehmet Emin Eritirgil, kültür di· 
rektörlüğünü bırakmak ve yalnız 
öğretmen olarak çalı§mak iıtedi· 

ğinden yerine kimin tayin edilece
ği bakanlıkça bir zamandll' dü§ü -
nülmekte ve bazı namzetlerin isim 
leri arasıra ıazetelerde de çıkmak 
ta idi. Kültür bakanlığı bu i~i ni· 
hayet halletmiştir. lstanbul kül -
tür direktörlüğüne kültür bakanlı· 
ğı genel ispelderlerinden Bay Tev· 
fikin atanması kararlaştrrılmıf -
trr. 

Yeni kültür direktörümüz de ve-

Zarfçılık! 
Üsküdarda bu suçu 
işligenler, 1 üzede ... 
Hırt Ali ve Kütahyalı Oıman 

denilen iki kiti, zarfcılık ıuretiylıe 
Oıküdarda Mehmet isminde bir 
adamın on bir lirasını atırdıkları 
ileri sürülerek yakalannu~!ar, 
dün ıabah polia~e Tüzeye getiril• 
mitlerdir. 

Polisin yaptığı tahkikata ait 
dosyada, bunların suçlarını tama
miyle itiraf ettikleri yazılıdır. Fa
kat, Tüzeye geldikten ıonra yapı
lan ıorğuda, Mehmedin üzerini a

radıklarını taıd;k etmitler, ancak 
para olarak hiçbir tey bulama -
dıklarını ıöylemitlerdir ! Bu ik1 
kitinin Mehmedin üzerini yokla • 
dıktan ıonra İ(Ofarak kaçmağa 

başladıkları ve mahalle bekçis1 
tarafından göriilerek yakalandık
ları anlaıılmıthr. 

Dosyayı gözden geçiren genel 
savamanyar Bay Şefik, ıuçun Üs
küdarda itlenmis olmaıı itibariy
le tüzel araştırmanın Üsküdar ge
nel ıavamanhğrnca yapılması ge· 
rek olduğunu b~lirtmiş, ıuçlulart 
Üsküdar Tüzesine yollamıştır. 

Kibrit sosyet~si 
lJOrdirektörünün davası 

Gemi muayeneleri 
Posta ve yük vapurların1n lim.,_

nımızda yapılmakta olan muayene 
}erine devam edilmektedir. Mua · 
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KUltUr lflerl 

Sen Jorj lisesi 
Kadıköydeki Jise satın 

alınıyor 
Kültür yar direktörleri dün öğ

leden evvel kültür direktörlüğün
de direktör Bay Mehmet Emi
nin haıkanlığı altında bir toplan -
h yapmıtlardır. 

Toplantıda kültür yar direktö 
rü Adil ilk okulların, Şevket Sü -
reyya orta okulların, Nurullah da 
yabancı ve azlık okullarının duru
mu etrafında iza.hat vermişler ve 
alınacak tedbirleri kararla§tırmı~ 
lardır. 

tik okullarda talebe sayuı ve 11 

'iılııınııutllillllituıııııı1'nııııııııır.ıırıtsııunuıullfCIUiiı~ 

1 arih Köşesi 

Araba yasak 
Sultan İbrahim... İlleti se-.·daya 

müptela oldukları cihetle gUndüzleri 
tahtırcYlln ile derunu şehirde \'e gc · 
celeri meş'alelerlc sarayı hümayunun 
i~inde ke~tügüzar ,.e daima çengU~c
ganc ve JUbiyatı şuhedebazane ile im-

rarı evkat eylerlerdi. Binaenaleyh gü
zergahlarında mucibi milzahame ol • 
mamalc için ı~tanbul itinde araba is· 
timalini men buyurmuş oldukların · 
dan bin elli yedi senesi şabanının 17 
inci gUnii okunmak kastile Davutpa • 
şa semtinde ~kin erbabı azayim. 

den bir hocanın hanesine giderken ez
kaza bir arabaya tesadUf' etrnelcri!c 
gadap ve tehevvürleri fe,·eran ec!e • 
rek derhal AAdraıam Salih Paşayı ho· 
canın evine celp ve kuyu lpf i1e ihnak 
ettirtip hezarpare namı ile zebanzedi 
müverrihin olan defterdar Ahmet 
papyr makamı sadarete nasbutayin 
buyurdular ( !) "NetaykUlvukuat,,. 

nıf ihtiyacı tamamile giderilmit - ................... lllıllllll•l'llllııllll"I 

tir. Yeniden hazırlanan ikinci Sovyet doktorlar 
ilk tedriıat kadrosu öğretmen bot-

luğunu doldurm\Jı!tur. Kadro tas"' y d • • d• d•kl • 
dikden gelir gelmez yeni öğret .. ur umuz ıçın e ın J erı 
menler okullarında vazifelerine duyguları anlatıyorlar 
ba,layacaklardD'. Ankaradaki Tıp kongreıine 

Orta okullarm durumuna gelin· ittirak etmit olan Yüksek Sovyet 
ce: Alınan tedbirler aayeıinde hiç doktorları Danitvaki, Burden • 
bir orta okul talebeıi yeniz kal • ko ve Lurye dlin akıamki eks • 
mamıtlll'. prnle memleketlerine dönmü,-
Üıküdar orta okulunun kalaba· lerdir. 

Irk olan talebesi Kadıköyünde a • Türkiyede kaldıfı müddetçe 
çılacak olan yeni orta okula gönde edindikleri intibalar hakkında 
rilecektir. Bu talebe ora.ya gönde- kendileriyle Perapalaa otelinde 
rilirken daha ziyade o semtte o • konuıan bir arkadaıımıza P!'ofe 
turanla.r ıeçilecektir. Üsküdar or- tar Doktor Danitevski demiştir 
ta okul talebesinin bazıları kültür ki: 
direktörlüiüne bat vurarak kendi· "Bu dost memleket topraklarında 
lerinin Üsküdar orta okula daha kaldıfımız müddetçe edindiğimiz in • 
yakın oturdukları halde Kadıkö-- tfba1an hayatımızın en değerJi hr.tı -
yüne aönderildiklerini ıöylemiş - lanndan sayabiliriz. llizde bilhr.ss::ı en 
}erdir. Direktörlük bu durumu ay- bUyUk tesir bırakan, yeni Tiirldye hi.i. 

kQmetinin kadretile Anadolu dağ?nrı· 
rıca inceliyecektir. 

Kültür bakanı Kadrköyündeki 
Sen Jorj lisesini satrn almak için 
ha~rrlıklara batlamıfhr. 

Ders'er Cumuri1Jet Bag
ramı hakkında verilecek 

Gelecek salı günü cumuriyet 
bayramının ille günüdür. Bu mü -
nasebetle her tarafta ıenlik hazır
lıkları haşladığı gibi okullarda da 
hazırlıklar3. batlanmı§lır. O gün 
bütün okullar , e,yalarım sınıfla· 
rmı süslüyeceklerdir. Öğretpıen -
ler bu pazar gününden gelecek pa 
zartcıi güniine kade.r bir hafta, 
c!eraleri (Cımıuriyet bayramı) 

mevzuu etrafında vere~eklerdir. 
Talebeye bayramın büyüklüğü 

ve Türk in!ulabmın türlü safha -
ları talebenin seviyesile uyğun bir 
şekilde anlatılacaktır. 

_::::ı 

Sazan balıkları 
Sazan balığı ihraç etmek üzere 

Samsun Türk ofisine bir müraca .. 
at vuku bulrn'.lştur. Bafradan ya· 
pılan bu ı:ıürcıcaatta tuzlu sazan 
balığı ihracatının memlekete ayrı 
gelir temin edebileceği ileri sü -
rülmekte ve bunların yüz kiloluk 
hasır sepetler içinde gönderilebi -
lecekleri bildirilmektedir. 

arasında bir ande yaprlmtş olan 
Ankara oehridJr. Bu §ehir, büyiik 
Türk milletlnin bol ve glizel er.erji -
sfni, yiiksek teknik ve kültürünü ~a· 
lrşkanlığını gösteriyor. 

Türk tıp çalışkanlığının ortaya 
koyduğu eserler de, Türk bilginleri -
nin ve doktorlarının yüksek ilerlcyj 4 

§ini gösteriyor. Bunu biz, Anlmrn<la· 
ki tıp kongresinde, Rumatik hastalık· 
ların tetkiklerinde, bu hastalrkl:ırJa 

yapılan mücadelede gördük. Yine bu 
ilerleyişleri, en yeni teknik usullerile 
yapılmış olan muhtelif hastaneleri. 
enstitüleri, klinJklerl n saireyl zf)·a· 
ret ettiğimiz zaman açıkça gördük. 
Böyle ilmi müesseseleri olduğundan 

'l'ürkiye gururlanmahdır. Türkiye tıp 
işinde en eski ocak sayılan Istanbul 
Unh·ersitesi ve tıp fakülte.si de biz
de biiyük bir tesir bıraktı. Nihayet 
'I'ilrkiyenln mukayese kabul etmez ma 
den sulan, çeşmeleri, deniz banyo1a • 
rr, Jklimi ve gütel manzara, bilhassa 
Yalova, Bursa ve bütün tabii tedavi 
vasıtalarına hayran kaldık. Bu zen • 
ginliklcr, 1'ilrk miletinin büyük bil' 
sermayesidir. 

'l'ürkiyeden ayrılırken kendimize 
düşen nzif elerimizl yapmakt:ı büyük 
yardım göstt"ren gazetelerin dovtça 
Ye· samimi kabullerinden, işlerimize 
müstesna bir önem Yeren Tiirk hükir 
metine, sıhhat l'C kültür vekillerine, 
Türk tıp iılcmine Sovyet tıp heyeti 4 

nln teeşkkürltrini bildiririm. 
Sovyetler ittihadına dönerken, Hd 

clost memleket arasında başlcm1ş olan 
tıp iş!cri teşriki mesaisinin. ~tlec'-'k
tc <le devam edece~·i n kun·et bula • 
cnğ'ı kannntinf besliyoruz. 

Biz bu cok önemli olan teşriki mc· 
saiye hütii~ km"\·etlmi:ıl sarfedcccğiz. 
Aramızda b:ı~lamı~ olan bağlantı)· ı 

snğlamlam:ığa çalı~cağu . ., 

Asım Sürevya ~~tt1 
Urny iktisat Jirektörü Aum 

Siiren'a belediyeler kongresinde 
bulunmak üzer~ dün ah:~am An 
lrnr~ya g!tmiştir 

Reiı muavini Bny Ekremlc mu
haGebe müdür muavini Bay Nail 
de öbürgün gideceklerdir. 



Ekmek Sıkıatısıl 
(U.tganı birindd~J 

3---3 kurut farkla yqlılara, ka • 
labahğa girmeye cesaret edeme • 
yenlere satıyorlardı!. Y ankeaici ve ı 
hD"aızlar da bu kalabalıkdan isti· 
fade ederek hayli it görmüşlerdir. 

Dün gece Hocapaşa fırınında 
Ciokuza kadar bekliyerek ekmek 
alamayanlardan Lutfullah bir sa
atini, gene Hocapaşada hamamda 
yatıp kalkan Halil tabakasmı, iki 
kiti de paralarını çaldırmışlardır. 

Kalabalık arasından çıkmakta 
çok mütkül oluyordu. Bazen he -
nüz fırından çıkmıı sıcak ekme!< 
yere düşüyor, hazan da ekmeği a
lan yerlere yuvarlanıyordu. Hele 
kadmlarm halleri pek fecidi. Bun 
lar arasında çoğu alamadan dönü
vordu. 

Y alnrz lokanta, birahane, ahçı 
dükkanı, gibi evvelce fırınlar -
la İf gören yerlere f ırmlar ka • 
pah sepetler, kutular !c_;inde ek -
mek gönderiyorlardı. Bu işte fırın 
lann arka kapuları hayli işe yarı
yordu. Yalnız bakkallar ile ma.hal 
le aralarında küfe ile ve kü -
çülc dükkanlarda ekmek sa -
tanlar ekmek bulamıyorlardı. 

Sirkecide Nöbethane cadde -
sinde bakkal Mustafa evvelki ge
ce sabah saat dörde kadar fırın ö-
nünde bekliverek güç bela müş • 
terileri icin bir mikdar ekmek ala 
bilmiş, b.ir daha alamamıştır. 

Dün gece saat dokuzda Hocapa 
fa fırın.ı önünde hayli bağırışma -
lar olmuı, halk sabahtanberi ek -
meksiz kaldığını bağırmııtır. Bu 
Fırında saat dokuzda ekmek 
verilmiyeceği söylenmiş, yüz -
lerce halk dağıtılmıttır. Fıran -
cala fiyatı artmasına raijnıen bu 
f rrınların önü de kalabalıktı. Si • 
mit crkaran bazı fırınlarda mutad 
fıari~inde pide çıkarmışlardır. 
Halkın fırınlar önünde bu derece 
toolj.\nmaları üzerine vaHnin em -
rile kaymakamlar dün öğleye doğ 
ru mmtakalarmdaki fmnlan ge • 
zerek ne kadar ekmek çıkardık • 
Iarını tesbit etmişlerdir. 

iki gün evvel narkın değişmesi 
yi:-zünden zarar edecekleri baha -
netile ekmek çıkarmavan fırınla -
rm, yeni nark verildif!i için fazla, 
fazla ekmek çıkarttıkları, buna 
mukabil halkın iki üç günlük ek -
mek aldıkları tesbit edilmittir. 
Fakat bazı ıemtlerdeki fırınların 
zarar bahanesile ekmek çıkarma -

malan bir kısım halkı ekmeksiz 
bırakmıt, bir kısmını da fa-zla, faz 
la Pkmek almağa mecbur etmi~tir. 
Kaymakamların tefti§inden son 

ra belediyede valinin ba~kanlığır..
da bir toplantı yapılmış dokuzda 
kapanmaları mutad olan fırınların 
gece saat ikiye kadar acık b•ılun -
malarma karar verilmis.tir. Buka
rar hemen kaymakamlara, polis 
m~~z1erine oradan da f ırmcda
ra bildirilmiştir. Saat ikiye kadar 
bütUn fırınların ekmek cıkanna • 
ları laznngeldiği şiddetle tenbih 
olunmuştur. 

Dün vali ve belediye reisi son 
günlerdeki ekmek azhğı etrafındD 
d~miştir ki 

"-tki giindenberi !stanbulda 
bir ekmek sıkıntısr vardır. Fakat 
bn vaziyetin sebebi. fırınların az 
eh."mek çıkarmasr değildir. Yaptığı 
ri11z tahkikat bize katiyetlc ~ös -
termiştir lcl, iki gündür, bilhassa 
bttgün fırınlarda mut.addan çok 
fazla. mikdarda eh-mek çıkarılmak 

tığım gördük. Bunları derhal y;ı
kalayarak haklarında şiddetli ta
kibata giriştik. 

Bu gayri tabii şeraite rağmen 
belediyemiz halkdan hiç kimsenin 

ihtisas mahkem••eri"!: /Yaş meyve ihracı\ 
Bir kaçakçı mahkemeye - . . . 

P•li• halterleri: -------· Saldırma ile dolaşan 
genç tutuldu ekmeksiz kalmaması için bütün 

tedbirleri almıştır. Fn,nlar her 7_,a-

·ıd· 1 ecımerier sıparışlere 
verı 1 1 ... k •. . 1 ? 

Kadıköyünde gazhane caddesin· a a a gostermıyor ar mı 
manlcinden birkaç misli fazla 
ve gece saat ikiye kadar ekmek çı 
karacaklardır .,, 

Türkofisin Y"! meyve Çıkalı ide oturan 67 yaşındaki Recebin ü-
zerinde yapılan aramada 100 ta·· çin aldığı tedbirler ve tecimerle • 

.. be1i 
Paşabahçe t.ivarında !up -

bir vaziyette dolaşan hır 1 

Kurun - Dünkü savımızda Fa
tih semtinde bazı fırmlarm bele -
diyenin yeni nark vennediği için 
ekmek çıkartmadıklarmm zabıta 

ne kaçak çakmak ta§t bulunmuş rimize gösterilen kolaylıklar ya . 
ve dün 9 uncu ihtisas mahkemesi- zılmı!tı. Almanya Türk tecim o . 

dasınm bir raprJrunn göre leci .. 

·ı . .. . d .., ı•' çevrı mıt. uzerı aran ıgı . ,.J· 
otuz santim uzunluğunda bır 
dırma bulunmuttur. idris itlllİll. 
deki bu gencin elinden saldı~ 
at alınmıştır. Hakkında tahki 
kat yapılmaktadır. 

ne verilmiştir. 
Duruşma yakında yapılacaktır. 

tarafından tesbit edildiğini ve bu Eski eserleri ko1umak 
f ırmlar haklanda zabıt varakası 

JÇln tutulduğunu yazmıştık. Bu fırın · 
cıların şiddetli cezalara çarptırtl· Şehrimizde eski eserleri seven · 
malanm, hatu\ fınnlarmm kapa · ler bir kurum teşkil etmişlerdir. 
tılmasmı isterken şu noktayı da a- Kurulun programı hazırlanarak ha 
lakadar kimseleıin gözleri önüne· kanlrğa bildirilecektir. Amacı es
koyuyomz. ki eserleri korumak, onların ince · 

Bir fırın bir gün, hatta bir haf · Jiklerini muhafaza etmek, onar -
ta ekmek çıkarmazsa belediye bun mak, sevmek ve sevdirmektir. Ku-
lan idareten tazyik etmekte ve d T k 'h' - rul ayni zaman a ür tarı ı a · ı 
başka bir şey yapamamaktadır. raıtırma kurumile anlatarak bu iti 
Mutad günde ekmek çıkarnuyan 

bir fırına ne gibi ceza verilebile · 
ceğine daird '"'e belediye nizamna
melerin de hiçbir kayit yohiur. 

Belediynin bu hususu esaslı bir 
surette tedkik ederek belediye za· 
brtast talimatnamesine bir kayit 
eklememesi Ia.zm1dff. Fırınlar bir 
ticaretkah olmaktan ziyade halkın 
yegane za.nıri ve hayati ihtiyacım 
temin eden yerlerdir. Bu itibarla 
her fınnm mıntakasmm ihtiyacımı 
göre her gün, fevkalade zaman -
larda iki misli ekmek çıkarması 
muhakkak temin edilmelidir. 

müıtereken yapacaktır. 

Sebze halinde değişiklik 
Sebze halinin açıldığı günden -

beri idare şekli üzerinde yapılan 
tecrübelerden sonra, belediye, bu
rasını bir borsa haline koymayı 

daha münasip bulmuştur. Diğer ta 
raftan müstahsilin, malmı bir müte 
va.saıta hacet kalmadan satması 
için krediye muhtaç olduğunu da 
gören belediye bu meseleyi de hal 
etmeği düşünmüttür. 

Şehir meclisinin teşrinisani top
lantılarında konuşulmak üzere dü 
ıünülen projeler kat'i ıekli aldık
tan sonra ıebze ve meyve fiyatla· 
rmın mühim mikdarda dü~eceği 

zannedilmektedir. 

KURUN - Ekmek ııkıntı$ı karşı • 
sında ilbayın sözlerini aynen yazdık 
Şunu işaret etmek isteriz ki lırınla
ra tehacümü halkın bir kaç gİinlük 
ekmem ihtiyacını birden gidermek 
şeklinde düşünmek belki yalnız dün • 
kü durumun sebebini anlatmak ola • ~ B O R S A + 
bilir. Halbuki fırınlardaki sıkıntı bir ========="'=' =·=·============ 
kaç gün elJı·el başlamıştır. Halkın bir ~ f Q • J O • 935 ~ 
kaç gün evvel de bir kaç günlük ek 
mek tedarikine kalkııtığı iddia edi - diz.alarmda .f1Jdız t,af't'tll olanJar, tıu • 

• rtnde muamele lfllrt"nlerdlr. Rakıunlar -
lem.ez. Ekmek sıkıntısının sebeplerı t J% knpllnıı utq nyaunrıdo 
çoktur. Bunun başında un liyatlan · ı nukut _____ ı 
nın artması ve narkın eskisi gibi kal- ı 1 • r.ondu li~O * vıvanı 23. _ j 
nuısı yüzünden bazı fırıncıların za - r • ı\nyon 121i - · • l\bı:lrld ı 1 - 1 

rar etmemek bahanesile ekmek çıkar- ! ~;1~~00 :~~· : : ~=;~~"v• ~:: : J 

mcunaları, bazı fırınların da ellerin - • Brük~e :ı. _ • Budıpeşı~ 'i~ -

.'4 -
deki ucuza alınmış unlardan fazla kcir • Atını i -4, - • Bükres ı~. -
temin için yeni narkı bekliyerek az ı i • \eoenr •ıs ·• • Belgrad 

• ~of a :t4 -- Yotoh•m~ 35, -ekmek çıkarmalan gelmektedir. ' · ' · - Q•• . _ ! 
· • Amattrdı , "4. - * Altıo ~ .. 

Belediye vaktile tedbir alarak nar- 1 • PuJ 96 - • Mecidiye :;3, • 1 

3.tll67 
•.21 
S.8175 

1,9763 

•.n 

kı değiştir11cydi belki bir kaç gündür • Stntho1111 3~. -· • Raatı:noı !33 -

esefle gördüğümüz lıcidi.seler ortaya Çeklııer 
çıkmıyacaktı. Bu, işin belediyeye ait I • Loodr• 61:'.!IO * Stothlnı 
kısnudır. • l'ieryor• o.794'J • Vtyu. 

ı • Pa•b 12.01 - • Madr!d 
Fırınlar kısnuna gelince; fırınları I * Mlliun 9.7o~~ • Rerlla 

kat'i bir hükme bağlamak o kadar • Prlik~e 4,7tf 0 • \"arşon 
kolay ve basit değildir. Bir kaç fırın • Atin~ <ıl\.~440 • Ra:iıpeşır • .17 

• C'tnnre 1.4 ı- • Rökre• Ot,7020 belki zarar dÜ§Üncesile hareket et • * Sofya 63,9686 • nelgrad :t4.s:s3 
miş olabilir. Fakat şimdiye kadar bir • Amsterda rı. ı.t<J I * Yo'kohırııı Y.7641 

merlerimiz yaı meyve çıkalı ile 
sıkı bir surette me~ğul olmakta · 
dırlar. 

Almanya Türk tecim odasının 
raporunda §Öyle denmektedir: 
"Türk yaş meyvelerine karşı gös
terilen alaka ve talep hemen her 
gün biraz daha fazla miktarda 
artmaktadır. Buna kartı tecimer 
lerimizce maalesef hiçbir canlılık 
gösterilmemektedir. . Şöyle ki, 
tavsiyelerimiz üzerine Türkiyeye 
yapılan müracaatlerin bir haylisi
nin hatta cevapsız kaldığım ha · 
her aldık. 

Eve taarruz mu? 
Şemsettin ve Kenan isiıııle;; 

de iki kiti, umumi bir eve taS l 
ettikleri, gelen polise kartı ·~., 
dikleri iddiasiyle yakalanlll11 1 
Tüzeye verilmit!erdir. Tahki1" 
yapılıyor. 

TUTUŞAN FUNDALI~; 
Büyükadada Türkyılmaz ~ , 
sinde tatlık mevkiinde yol k•11

' 

nndaki fundalıklar, yoldan~ 
çen meçhul bir adam taraftO it. 
atılan ıiğaradan tutuımuıtuf· ,tı' 
faiye yetitineeye: kadar bet 111 .1 

.,,1r
murabbaında yer yanmtf, •1 

etmeden aöndürülmüıtür. ,__./' 

Tepeba!1 
·"' 

İıtolnbul Belediqesi kıtlık tiy•lfll"' 
~ehir1Yyatrosu 

111111111111111 B::~:~ 

Bundan dolııyı tekmil ilgilile • 
rın layıkiyle hazırlanmalarını bir 
daha önemle tavsiye ve rica ede
riz. Aksi takdirde tekrar elde e · 
dilmesi belki d~ güç olacak bir • 
çok fırsatlar kaçınlacaktır. Söz 
gelimi Bulgarlar Almanya piya -
sasını kendileri için fethetmek ü
zeredirler. Bul~aristan Almanya• 
ya geçen yıl iki bin vagon taze ü
züm satmıı iken satışını bu yıl üç 
bin vagona çıkarmağa çalışmak · tadır.,, 111111 • • ı Ü yB 

Atatürk köprüsü 
111 

O ~çV 
Y apılmasma yakında baılana - 111111111 / 

cak olan Atatürk köprüsünün A • ------------Ji 1 
zap kapı ve Unkapanı tarafların- Naşit - E7tuğrul sa_~ 
daki iki baıının belediyece temiz- Şelı:zadebaf' TURAN Tiy~ro.IY' 
lenip açılmasına karar verilmittir. Bu gece saat 20,t:l '~ 
Atatürk köprüsünün yapılmasın · 4 üncü defa olarah 
dan sonra lstanbul ile Beyoğlu a· O T E L L O 
ra.sındaki yeni tramvay şebekesi Haile 5 perde 1 talı 
buradan geçeceği için her iki ta - lo. KıbrIB perdesindl· 
rafın da geni!lemesine çalışılmak· zafer eğlenceleri.Her 

tarafa traYmay Tele-
tadır. Buralardan geçirilecek tram ~ lefon: 22127 
vaylarm istikametleri baymdırlık _ 
bakanlığı ile yeni yapılacak olan Fransız tiyatrosu"d' 
mukavelede tayin edilecektir. Süreqya Opereti 11~ Gümrüklerde İş f11t flı 

Bugün !'ayım dolayısile ın~ 'ı•JfO tJ 
Bir müddet evvel gümrüklerde da suvare 20,4:> te (EJllR sB ,.5...-

karnesiz olarak iş takip edilmesi operet 3 perde. Fiatlar: ıoo-' 
yasak edilmişti. Fakat son zaman· 2:l. Loca 400-.100. 

larda bazı kimselerin kanunsuz -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı~ 
bir şekilde hareket ettikleri görül- Nöbetçi eczarıe/ef . f 
muştür. Gümrükler genel direktör '--------~~ra;; "'dJ· et 
lüg" ü bütün alakalılara ikinci bir Samatyada: Rıdvan, Aksa ı: şı~ 

Pertev, Karagümrükte: S~jtııli,., . 
yayım göndererek karnesiz iş ta - mininde: Nazım, Fenerde:' zei~. 
kip edenlerin ağır cezaya çarptı · zadebaşrnda: lsmail Hakk1

:
1 
JJ~ d-

rılmasını istemiştir. te: Yorgi, Beyazıtta: Ceın~~f2l ti: 
Batan motor taşta: Süleyman Recep. Ab~.,,~

çok misaller göstermiştir ki bir çok • Pne tll,'H * ~1oskoV1 ıoQO ~o 

fırıncılar en küçük fırsatlardan isti - 1 E S H A M ---- Marmara açıklarındaki Biga ' 
iadeye kalkışmak yoluna sapmışlar• ı ı. Ran\n Q.~· ı - Tramvav Q,-

1 dos önlerinde Mersin vapuriyle 

desinde: Eşref Neşet, Ba. !d-t't. 
Salih Necati, Fındıklıda. t cet~ . 

ltıne ı:;·• 

dır ı·e sapmnktadırlar. ihtikar l'e la:- •Anıdnlı · ~ı.w * c: ımen:o •~ 8. t) Kardeşler motörünün karşılaşma-
! H ? ıs ı ·n~·oo neı -.-· b k ku la para kazanmak lıırsı iliklerine ka · , eı • sı neticesi olarak ir aza vu a 
' ~iT. llıyrlve 15, • ~ ar~ ()e• 

dar işlemiştir. Bir fırının herhangi bir Merkez Rınta•ı :ıs. - Ratyı -: - ı gelmit ve motör batmıştı. Ehli vu-

Nail, Gala tasa rayda: A 0 10. "1t 
Yük.-ı<'kkaldırımda: YinlkOP şsd': ~t 
tide: A~ırrr Şiikrü, Ka.sıın~t.,ı 'fil! 
ni Turan, Halmoğlunda: 
ye. sehcple istediği zaman ekmek çıka • r ı. H~ort~ -.oo ~ark m. ecu -.- , kuf tarafından mahkemeye veri• 

b l'omontı (t,50 rele!on 1 k -----------rıp istediği zaman çıkartmamaRı ır - .- len raporda vesikada her i i ta - /ar: 
§elıir için acınacal: bir haldir. JJeledi- -istik~az!ar - tahviller- raf için de kabahati icap ettire . Geçmiş Karııtı ı~ 
Ye nizamnamesinde buna karşı lroya. + t933Tllrk Bor. ı • 90 f:lel:trilt - - l ı b b l d ... b.l 20 Teşrine"''°el . ..Af' 

1 • ti 2 •.'O rrı.mva\ ııuo l cek bir se ep u unama ıgı t ~ ba,ZıllOI' !dJr· 
cak bir madde olmaması ise şaşılacak 1 • • _ ııı 12.!o Rıhrırn o_ . , dirilmiş, neticede çarpışmanın bir Ermenistana karşı et~ld ı' 
bir iştir. i lstıtraıınıhtn ı 9~ - • Anadolu ı ~ıı '!~ ı ı kazadan ileri geldiği tesbit edile· ruz hareketi devanı 111111 ,,e. 

Fırınlar bir tiC'aretlıane olmaktan : t:rın ! ıstlkraı• 0 ~ · * Aoadotu 11 3~.t'J~ Diin hareket taarrıızltır _,.11tdl'lf * ' ıı'~ .-.. '' 111, Anadolu 111 ı . 40 rek davar.m su\.~utuna hükmedil- . &rı•- tt 
Ç<>k halkın zaruri re hayati ihtiyaç • 1 Sn·u-rrr.uram ,,(, • \ ifimr•~I• \ _ ...... 3rı _ rl'tle başladığına daır .. Jll~tl •• 

. miştir. rıef• ~·" "11 

lannı temin eden yerlerdir. Bunun i • *••••••••••••UE:ıJIB •••••••••••- lıükumeti taralındarı ~111tol"'"Jıll' 

ta~rr. Bazı şayıalar üzerine, ek • 
meksiz kalmak korkusuna kapı -
lan kimselerin her zamankinaen 
beş altı misli fazla eh-mek almala
rı ve bütün hallan da bugün nüfus 
yaznnf olması dolayısiyle iki gi.in-

çindir ki icabında fırıncıları ekmek iPEK s AR AY , , ~iği.er~. g.~rben:laar~~:r~E~!t~' 
çıkartmaya icbar edecek kayıtlar ı:e • ıncı gunu -s "-,; aP'(JllW" ,,,. 

kan:::.:·::u::~:r ~::::: kökü!' .1 su M-ER, - M E-LEK ~::,:;'·~~;~~~P·!:'° ::~ liin onundan ıtıb<tr . falrJll"'"_..td 
den halli, ekmeğin, lıalkın durumuna 11ühını ır 

lıarr.krt ~ahasına ' ıJ.11ıafı1 
alaka göstermeyi üzerine ı·azif e ola • göndermeleri ııııdut ~ " r' 
rak almış bulunan bel~diyece idare e-

1 

Sin emaları Müdüriyetinden Sayın Halkımıza : geriye püskürtmüştıır. 1ıa1Jerl'1, dilmesile kabil olur. Ekmek belediye - . d gelett zari lük ekmeğini bir arada alması or
~-;da gı&jtltabi! bir vaziyet yarat • ı 
••r. 

Diğer t.araftan, bazı açık gözle-\ 
rin de fırınlardan ekmeği ahp, yüz 1 
adnn ötede bahalı fiyatlarla eat • 

S. 1 .. .. 1 b .. k '' p .. .. n ı;rnıe.nıstan an l ortlll f!(lf# 
ler tarafından kurulan fırınlarda sa-h 1 ınema arımız sayım gı:nu o an ugun u azar ~unu sayımı .. • rıkall'UI! Ermen 'bi r 

d Ô l l k. h lk bittig"'in; haber veren toph r. TAM YARIM 'f'.AAT SONRA nure .~a . t1ifdiği uı ·,tir· tılmalı ır. y e an ıyoruz ı a ·mu rnfımlmı ta/ılıye r . ,fi"'" 
l .. k.. l 1 ı... l ' ) dır f fılı ıır " temel aıkıntılı gün erde mımı ·un o an

1 
ıeans ara oaş ı yacaıc ar · rr .1rdıf•f1rı rfn r. · 

hf!r kolaylığı ancak_ bu suretle gi;re-ıiim••••••••••••--•-••••-•••••- L.,;.~ _____ _...-.-
cektir. 
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Kaç Milyon Olduğumuzu 
Bugün Anlıyacağız 

lop atılmadan, 
den evlerinizden 

düdük sesleri işitme
çıkmayınız 

An karada ilk futbol 
Sovyet Rusların güzel oyununa karşı takımımızın Istan-

Buatin Türkiyenin her tarsfm• 
da genel nüfus aayımt yapıhyor. 
lıtanbula ait hazırhkiarla uğra · 
tanlar, dün en ufak noksanları bi
le l&mamlıyarak vilayetteki mer 
kez bürosuna bitdirmitlerdir. 

Geçenki 
Nüfus sayımı 

buldaki takım kadar güzel oyun çıkaramadığı anlaşı"ıyor 

1 Soııyet Rus futbolcüleri dün An • 
karada , inkara takımile ilk karşılaş-

tr. Kırkıncı daki:~ada sol i~leri !'lıkı l 
bir şüt!c topu ı,alemizc soktu. '.!-1 ol 

rulan bir l:nmpm ııc f1Cliril<•n bir an. 
trcnürün fa11dası a= ola<'aktır. Riı:rı • 
cna/eyh, 1=ir, mucllffak olamıyacal; • 
lır. llunda da lıaklldır ... 

Tramvay ve elektrik ame ı cle 
tine de dün vesikaları verilm i~tir 

Bu gece sabaha karşı saat beş· 
ten sonra sok'lklarda dolaşmak 
Yaıak edılmi§tir . Zabıta memur 
ları saat dört b'..lçuktan itibaren 
ltyin edildikle:i noktalıuda ye'" 
alınıılardır. Nüfus yazımına saat 
lekizden itibaren ba,lanacaktn 
lıtanbul beledi7e hududu içiadr 
Yazımın saat ou beşe kadar biti 
tileceği tahmin t>dilmektedir Ya 
ıunın bittiği ilk olarak Beyazıt 
kulesine çekilecek bir iıaretle 
~ili olacak, bunun üzerine şeh 
rira ınuhtelif yerinden toplar atı 
Itcaktır. Ayni zamanda limanda
lti Vapurlar da düdüklerini çala · 
tak Yazımın bittiğini bildirecek 
lerdir. Bundan sonra halk evle 
tinden dııarı çıkmakta serbest o
lacaktır. 

İramvay, vapurların top atıl -
dtktan sonra hemen işlemeleri i· 
Çİll bu nakil vaıntalannı itletecek 
0la11Iar dün gece depolarda yatı 
?tldıklan gibi bir çok kısmına dn 
~tbeat gelip gitme vesikaları ve· 
'lilınittir. Tramvaylar top atıldık 
~1\ on dakika sonra, vapurlar İst" 

"' l'a'l'ltrt ıaat sonra iılemeye başlı · 
aci'JcJardır. 

Garajlarda bulunacak otomo· 
hnı~ıe otobüsler iıe toplan bir 
kaç dakika iıliyebileceklerdir. 

Bundan ön 
ceki nüfus AA 

yımı sekiz yıl 

evvel. yani 2.., 

Teşrinievvel 927 

ele yapılmıştır. 

O zaman tah. 

riri Belçikalı uz 

man Kamil Ja 
l<ar ( .. onra öl • 

müştür) idare (Jlii Kamil Jal.:ar 
ediyordu. Bu 
çalışan lQtatistik genel direktörii 
defa o zaman ona yanlımrı olar:•h 
Bay Celal idare 
etmektedir. 

O zaman Is. 
tanbul sayımı 

saat yirmi iki 

de bitmişti. Bü
tün memlekette 

sa~,mın sonu • 
cunu öğrenm<'k 

için de 4 gün :ı 
ra veriJmişken 

neticeler üç gün 
Bay ( 'el iil 

de alınmış ve telgraflarla alınan 

muvakkat rakamlar olmak üzere 
Türkiye nüfusu. 13,6.t9,9;>t olarak 
ilan edilmi~tir. Sonra bu rakam az 
bir fark ile 13,660,27;; olarak tesbit 
olunmuştur. Bunun yüzde 7,63 ü Av 
rupa. Türkiyesinde idi. 7.07fi.~01 i 
kadın nüfu.cıtu. l-;ıtanhul şehrinin 
nüfusu da 690,8~7 çıkmı:. tı· 

Bugünkü sayım S yıl i~indf', o 
zaman yazıya girmemiş o1nnlar1a 
birlikte kacı bulduğumuzu gös tere· 
cek, bunu bize en C:on iiç g iine kn. 
dar bil dire~ektir. 

Nüfus yazımı esnasında h;çbir 

~'kil vasıtası işleyemiyeceklir. 1 kanlar ole.na kendilerinden yir -
alnız ıabahleyin 7,45 de gele · j mi be~ lira para cezası alına..:ak • 

tek olan Somplon ekspresinin t 
ttan . 1 l h 'k' .. ' ır. l aıt yo cu arı emen 1 ı motor -1 ---------------
e liaydarpa§aya geçirilec~kler , 
~e loroı ekspresine bindirilecek· Eyüp kaza o uyor 
erdir. 1 lç bakanlığı yeniden muhtelif 

l oroı ekspresi saat dokuzda illerde dokuz kaza kurmaya karar 

~llnız bu transit yolcuları alarak ' vermiştir. Bunlar Diyarbckir, Van, 
~lkacaktır. Semplonla lstanbu)a Elaziz, Ağrı, Antnlya ve Ankara 

~elecek ve Per . .a.palas ile Tok~tli - il!eri dahilinde ihdas edilecektir. 
dan oteline inecek olan yolcula-:- Ankarada Keçiören ve Çnkaya 
dil olurıa bunlar da, trenin sekiz·ı kazaları da bu aradadır. Bundan 

0~n .e\rvel gelmesi ,artiyle, her ik~ 1 başka İstanbul ili dahilinde Eyip 
llıolın otobüsler'yle trenden ah · ı nahiyesi ile diğer yakın nahiyeler 
Dj~ 0 l 0 llere götGrülebileceklerdir. ve köylerden müte~ekkil bir Eyip 
d ger Yolcular trende kalacal<lar · kazası kurulmasına karar verilmiş 
.. 1ır. Sa.at onu yirmi geçe gelece!< t ' 
"a 1 ır. s· n konsansiyonel yolcuları da 
ırJcec· • 

heıtı• t ıstasyonunda top atımını Edirne ~ümrükleri 
1Yeceklerdir. 

N"f Edirnede bulunmakta ola11 
d u Us ıayımı esnasında Hay · gümrük baş direktörü Seyfi şeh · 
ı 'l'l>aıaya tren gelmiyeceği gibi 
ou lll" d d u det içinde HaydarpAşa • 
an' H tU ren de kalkmıyacaktır. er 

rimize dönmüştür. Bay Seyfi E 
dirnede trıptik suretiyle gelen o • 
tomobilli seyyah1ara kolaylık gös-

terilmesi ve sınır ve gümrük :nu 
ayenelerinin peki,tirilmesi gibi i
ki mühim meseie ile meşğul ol -
muştur. 

dıkt:4~40 ta kalkan tren top atıl · 
ı, n •onra kalkacaktır. Ak,am-
0 ~ 00 dokuzda kalkan tren ise 
ne ama.na kadar yazım bitene ge·I 
hırnutat zamanında kalkacak 1 

~'k~'?1 bu &aate kadar bitmediği ' f rakyada va~on vaziyeti 
tekrırde Yazım,:ı sonunu bekt\ye-

ır. 

ıc 
toıu ayınakamlııdarla merkez bü· 
J\a~r~ıında tifreler yapılmıştır 
Ya.ı, a anılar mıntakalarınd<\ 
l'llerktnın bittiğini bu şifreı;rl~ 

ez 1>·· dir B urosuna bildirecekler -
ıiı>İik u suretle yazımda bir mu . 
önu "eya Yanlışlık yapılmasınm 

Edirne Tecim odası Trakya ü 
rünlerinin zaman zaman şimen . 
difer istasyonunda kalması ve 

hatta sık sık ~i.!rümesini vagon 
azlığında bulduğundan Şark !le -
miryolları hükfunet komiserliuiy 
le Türkofise baş vurmu~tur. Ofis 
komiserlikle temas ederek Trak • 

ne ıe ·ı · E çı mııtir. ya istasyonlarmdn kafi mikh~rd:\ 
... '\7\Pelce de Y d ... 'b' b 1 . . ... 1~ b' az ıgımız gı t ya• vagon u unmaHnı temın etmış -

llJxıeden evvel ıokaia çı . tir. 

1 

malarım Bay Suphinin idaresinde 
yaptılar. ıJ!aç çok hareektli ı·e heye • 

1 

acnlı oldu. 3-3 berabere biten bu ma
i"' radyodan dinledik. Aldığımız not • 
fardan bir kumunı ı·eriyoruz: 

1 lki fak~~~;~~= ~!::ı~~ Maç An· 

1 

karagücii ştadında yapılıyor. Bizim 
takrnı Ankara mrntakasrnrn rengi o 

l 
)an yeşil forma giymi:tir. Takımın 
kuruluşu şöyle: 

1 

Necdet - Yaşar, Nuri - .Nazmi, 
J,\ıtfi, Reşat - Fikret, Muzaffer, V:ı 
hap. Hakkr, Niyazi. 

: tık dakikalarda iki taraf biribirle 
rini tartıyorlar. Oyun hızh ,.e güzel 
başladı. Sovyetler bir akın yaptılar. 

Top taca gitti. Top l\Iuıaff erde. l\tu 
7,affer kısa bir ~ahmla geçti ve şüt 
attı. 1''akat top kalenin üzerinden a~ 
tr. Bir uçağımız saha üzerinden ge · 
c;iyor. Bir t:ıyyarecimiz 400 metre yük
sekten paraşütle atladı, alkışlandr. 

Kalecimiz bir tehlikeyi atlattr. Ar 
kasından orta Sovyet muhacimin at · 
tığr şütü Yn~r kafayla çevirdi. Bir 
kaç ta~tan sonra top Hakkıya geçti. 
Kaptılar. Soyyet sağ hafı topu sü • 
riiyor. Topu tutan muavinim i7. Va • 
haha pas verdi. Fakat o topu kaptır 
dı. So'') et sol muavini topla ilerliyor. 
Taç oldu. Şimdi Fikr<'t ilerliyor. Tam 

' pena ltt çizgi!!li üs tünde Sovyetler to · 
pu kornf're ~eldiler. Kornerden bir 
şey kazanamadık. Lutri tekrar topu 
Fikrete ,·erdi. Hu sefer kaleci kurtar 
dr. Top hiıint kaleye gitti gedli, 'fop 
}1'ikrette. Ortaladı, Hakkı iska ı::eçti. 
Ni.} ::ızi Jmptr. Sovyetler kurtardılar. 

Bir frikik kazandık. Hakkı Yahaba at 
tı. Vahap kaleye şilt çekti, top dışa • 
rı kaçarken Fikert yctitşi fakat ho:.a 
gitti. Top ortalarda dolaşı:ror. Fikre 
tin bir ~ütü nü kalecituttu. Sov) etler 
.sağdan bir akın yaptılar. Şütü Nec • 
det tuttu. 'l'op sağaçıktn, Oradan a • 
yaJ,tnn ;ıyağa geçiyor. S ovyc.>tler iki 
hiicum daha yaptrlar. Necdet iki gü 
zel kurtarış yapıyor. Yirmi l1irinci da 
kikada sağnçıkları soldan gelen topu 
kalemizin s·ığ za,·iyesintlen ict'rirc 
gönderdi. X ecdet plonjon yaptı tuta 
madr: Gol! 

Top tekrar ortnda. Jfakkr hir pa..Qı l 
kaçırdr. Bir nkınımızı kafa ile ke~-

muştuk. 1 
Devre sonuna doğru teh tikeli lıir 1 

hücumu Yaşar kesti. Sağ ,·e sol mu -
nvinlerinıiz iyi oymyamıJorlar. Hak j 
kı ile Ni:razi arasında da anl:ı.~ma yok. 
Sovyetler mütemadiyen il('rliyorlar. 1 

Tehlike tehlike üs tüne. Sol aç ıklan 1 
kafa ile topu ii~üncü defa lrnleye ~o!, .1

1 tu 1-.1. 
Devre bitmek üzereyken Niyazi 

sağdan sürdü. Ortalach. Muznffnin J 

ani ve kc.~ldn bir şütü ~ov)·et kafe.,ine , 
girdi. DcHeyi ü ı:e karşı iki ile bitir. 
dik. 

lKlNCl DEVRE 
Rizim takımda Neccletin :rerine 

Cihat, Reşadm Y<'rine llnsan o;· nı~·a l 
cak. Onl:ıdan da iki kişi de;'.{iştirilnıi ~.I 
Dene arasında bir paraşütle inme da 
ha gördük. Uçakçınıızın tribiinün ar · 
ka tarafına rahat rahat inmesi çok 
alkışlandr. 

Maça haşlandı. Sol :ıçıkları kale . 
mize kadar indi. Arkadan bizim hir i. 
nişimiz of~aydle kesildi. Kn~ıhkh n· 
kmlnr oluyor. Cihat bir kurtarış yap 
tr. Sovyet futbolclilt>r a,brır lıa.~ıyorlar. 

Fillıakiha, l=mir mulıf<'Iiti, .Hani·a 
takımmı ancak 1--$, llalrkc.-.iri de l~ 
ı:crıcb 'lmiştir. llundan ba~ka, Altny • 
lı J"rr!ı~pla Kemal Halim arasrnda ilı
fil{ıf çc!:mışllr. J"a/ur1? son oyrır:ın gir
memi. tir. Soı'Y<'t tal.ımına karşı da 
<;ıkdr;lma=sa, rn=i!!cl daha ağırla§rı • 
rrrktır. · 

Ankarada dün uçuncü 
at koşu'arı yapıldı 

Ankara, 19, (Kurun) - Bugün 
sonbahar at koşularımn üçüncüsü 
yapıldr. Taylara mahsus koşuyu 
Bay Kazımın Güleri. Arıkan lnr.i· 
liz at!z.rma mahsus ko~uyu Bayan 
Binsin atı, dört yaşındaki yarım 
kan İngiliz atlarına mahsus koşu
yu Bay Fahrinin Kazkurası, dört 
ya~mdaki arıka.n İngiliz atlarına 
mahsus dördüncü koşuyu pTenı 
Halimin Şubarı yerli Arap atları • 
na mahsus koşuyu Bay Ahmedin 
Ünlüsü kazandı. 

----------------- - ------Ya ha b ı n hir ~ütiinii kalecileri kurtar· G.. .. ki . . b' t . 
dr. Biraz s onra Cihat bir kurtarr;:; ela- umn1 er 1çın r am1m 
ha ynptr. Top müdafaa 'e muavin le- Gümrük ve inhisarlar bakanlığı 
rimiz arnc.;ında dolaşıp duruyor. Fa ·I gümrük idareleri memurlarına \'a· 
kat hiraz sonra top ortalarda oynan 1 zifeleri başından on beş günden 
mrya başladr. Bir korneri takiben Ni-

fazla ayrılmamaları ve yerlerine 
yazinin yerine ! s mail gecti. Karşıhk. 
h hücumlarcla iki kale de tehlike at· vekalet edecek olan en yakrn rne-
latıyor. Oyun sertle, iyor. 'Favuller co 1 mu·dann da on beş günden fa:T.lo 
ğalıyor. Hnkcm Yn~arr dıi>an çıkar • vek fıle~ yapmamaları haklor. rln bir 
dı. Den-r. ~onuna doğru hir akınımı z. tamim göndermiştir. Bu tamimcln 
da Muzafferi yuvarladılar. :oyyetle on be~ günden fazla izin alacak 
re üçüncü penaltı verildi. ltirnz e di memurlara vekalet edecek me 
yorl~r. Münakaşalar oluyor. Netice -'ı 
de penaltı atıldı. Yahahın şiitü üçün.

1 
murların bakanlık tarafından se • 

cii golü tPmin etti. ı çileceği kaydolunmaktaclır. 
0) unun bitme ine on da kil a k:ı 1 • 

nır;;tr. Ser t oyun , .e ~a'rp1şma lar de 
vanı ediyor. Va ha p bir aralık yer dü 
~üriiliiyor. Scrbr. t vuru~u kafa ile 
çeviri)orlnr. Ka lecimiz oüyiik hir tch
lihe atlattı. S ovyetlcr bir gol daha 
çıkarmak için büyiik gayretler A'Öı-te • 
ri.ror. 1;ok hız lı o~·nuyorl a r. ~iha~-c~t 

diidiik. . fa ç :1-3 h<'ral:ere hitmi~tir. 1 

Askerlik iş.eri 
l stanbul dliiuclindcrr: 
Ileyofrlu ~ulıe. ine mülrny~·.-t olan 

yerii ve ya h:rncı cfra dından ;;.30 do -
~unılu ,.e hu ıloğumlulnrla mııam<''" 

ye tabi kısa hizmetli ve ~;n,!'ek t'hli • 
yetnamcli tabip, diş~i, crz:ıcı ~ınrf • 
lan Gülhnne t a tbikat mekt<'hiııe, Bay
tar olanlar naytar tathik:ıt mel<te · 
bine ''e sınıfı deniz olanlar lstanbııl 

/JU AllŞA.'1 GÜRE.~ J' AR 
Ankaracla hu ~ece ilk güre;: ka r .

1 
şıla~ması yapılacaktır. deniz kumandanlığına ve diğer yük · 

tiler. Rir Sonet hücumunu kornerle ' ~<'k a.c;keli ehliyetli .-::rnıflar da yedek 
kestik. Cstiiste iki akın yaptık. Top lf zmirliler /sianbul kadar subay okuluna 1-11-19::t:J de !'cvke • 
\~ahapta. Vahap ilerlerken Sin·et mü. l · { k / ? dilec(>klerinden 2~10-93:i cum:ı gii • 
d f ·ı . h 1 1 b. 1 . t 1· 11 ne ıce a anııyaca cır mı. .. k. b •. 1 a ı erı a a t ır .;es ı ş y:ıp ı ar. ıı • nu meı ·ur ~u eye muracaat a muıı. • 
kem penaltı vt' r<li. Penaltıyı Hakkı lzmir, <Özel) • l s tnnhul. Soy~ et mclı•!c.>rini yaptıımaları Hizumıı il:"tn 
cekti, kalecileri tuttu. Bir ka~ ~ani • Rusya ile futlıo l temasları ~ırasını olunur. 
ye şonra bir penalfı da ha. Penaltıyı s:n· ctı. Ank aradan sonra, lzmir muh 
bu Sl'fer Vahap attı. Kaleci hunu da teliti de ~onetlerlc karr-ı lac:acaktır. ı--
çeldi amma Vahap yetişti Ye topu ka ı ilgili ol:ın.lar eliyorlar· ki: Yurttaş 
leye şoktu. Vaziyet 1-1 olmuştu. "- l=nıir irirı, l stanbul nisbelirı • Kurduğumuz fabrikalar n~ yaph · 

Ilir frikik ceza~ını ~ecctet kurtar_ de bir netice alınm.ası imkci11s1:clır. S!ımız <lemir yollar hep ulusun birik· 
clı. Top Va hapta, hayır onlarda. ller · ı~tanbul, el belle l:mirdm yiikseklir. til'mc ~iidint> ela) anıı'. Bu gücü art • 
liyor1ar. Bir aralık oyun durdu. Sov Sa11i11cn antrcnörlcı·lc ve müsait şarl - tırma ~enin elindedir. 
yet hnşlmnlarla konuşuldu. Onlar ela lar i<:inde doima hazırdır. Halbuki Ulusal EkonomJ 
oyunrularile konuştular. Oyun tek ·, / .:mir t;ok ihmal rdilmişlir. Takımla· ı·c 

rar haşladr. Oyun sıklaştı. Dene s onu- rımı:: senclcrC:enbcri, arıtrcnör viizü Arttırma Kummu 

na doğru bizim miidafaa dmgunlaş - ~ görml'mfşlerdir. ilen orı gün için ku · ı=:======================= 

Süel liselerimizin sporcuları arasında 

Diin siiel li•elcrimizin sporcuları arasında Fenr.:bahçe stadında Spor Bayramı yapdmtf oe çok gü
zel olmuıtur, Yukarıki resim!erimiz bu bayramda alınmı§tır. 



Dn~o ilôsı &Bft SHi IÜI ! . ~ı~~K-t;MiZ Df I~~ 
DUnkO. ilk kısmm hO.lA.sası: 

Süha, karısından aynldıktan 
•onra, tek ba§ına yaşamayı ter
cih etmiş bir erkekti. iyi btr 
hizmetçi kadınla çok iyi yaşa
nabileceğine inanıyor; fakat bu 
kadını nasıl bulmalı? 1'esadül , 
önüne tam istediği yaşta ve 
tipte bir kaduı olan Peruini çı
karm. tır. Pcrı·in iy6 ve Jıoş • 
tur. Durt sene, Suluuım yanın-, 
da çalışır; unu incltmediği g;. 
bi, arkadaşlarını da memnun 
etmesini bilir. 

Bir gün yine Sühanın evinde zi . 
1af et verildi. Arkadaşlar yediler iç • 
tiler ve her zaman gibi yine (PerYin) 
den bahis açtılar. İçlerinden biri: 

- Süha, dedi, ba kadın seni hıra • 
kır giderse felakettir ı 

Süha: 
- Niçin gidecek, dedi, onu ayart • 

mak istiyenler oldu. Fakat muvaffak 
olamadılar. 

- Ya evlenecek olursal 
- Zannetmiyorum. 
- Neden zannetmiyorsun. Eniku • 

DU yakışıklı kadın .• 
Başka bir arkadaşı na.,-e etti: 

- üstelik çok ince, çok zeki! 
Biri daha ileri gitti: 

- Bu kadın hali vakti yerinde bir 
ailenin kızı olaydı güzellik kraliçesi 
olurdu. 

Pervin tam ba sırada kahveyi ge • 
tirdiğl için söz kesildi. Ye Süha ona 

1 baktı. Dört yı\dır onu her gün gördü· 
ğü halde bir gün bile dikkat etmemiş· 

ti. Perrin, dört yıl önceki halinden j 
farksızdı. Sırtında gene kendisine ya.. 
raşan, siyah ko~tümü vardı. 1 

Penin kahveleri verdikten sonra 
çıkıp gitti ve sohbet yine başladı. Sü· 
hanm bir arkadakşı: 

- Iluna, dedi, ideal hizmetçi demek 
gerektir? 

Süha: 
- E\·et, dedi, mükemmel hizmetçi. 

Fakat nedense ben yalnız hizmetin -
den hoşnuturn. Kendisini sevmediği
mi bile söyliyebilirim. 

- Neden? 
- Çünkü ağzı var, dili yok. Nice de 

fal:ır kendisile konu~mak istedim. Fa. 
kat yalnız söylediğim söze cevap ala·ı 
bildim. Dört yıldır burada çalıştığı 1 
halde onun bir tek fikir ileri sürdüğü
nü görmedim. Sonra onun hakkrnda 
zerre kadar bilgim yok. Yalmz adı ·ı 
nın Pervin olduğunu biliyorum. El · 
hasıl bir insan değil, bir robot, ben 
kendicıini be~eniyorum ve hürmet edi. 
yorum. Ona güvendiğim kadar kim -1 
seye güvenemiyorum. Bununla bera
ber, ona karşı tamamilc lakaydım. Ga
liba bu kadında cazibe yok! 

Ve bu konuşma. bu kadarla kaldı. 
Uç dört gün sonra idi. Pervinin f • 

zin günü idi. Süha yemeğini dış:ırda 

ra 

yiyecek. biraz ~ezip dolaşacaktı. Fa · 
kat dairesinden çıkmadan evvel ken
dfsinl telefona çağırdılar. Pervin, o
nun apartıman anahtanru unuttuğu · 
nu haber veriyor ve nasıl gönderece 
ğini soruyordn. Süha. eve uğrayıp a
nahtarı alacağını, ve tekrar çıkıp si· 
nemaya gideceğini söyledi. 

""üha en döndüğü zaman Pervin • 
le karşrlnşb: 

- Bugün senin izin gilnün değil mi? 
- Evet, amma çıkmadım. 
- Biraz gezip eğlensen fena olmaz. 
- lşim vardı. Çıkamadım. 
Süha anahtarları alrrken düşündü 

ve anlattı: 
- Ben sinemaya gidiyorum. Sen de 

gelmez misin? 
- Baş üstüne efendim. 
- Öyle ise haydi. 

Korkunç 
Oğlu babasını fitıed;, 

baba oğlunu öldürdü 
lzmir, (Özel) - Kaçakçılıkla 

tanınmı§ Feyzi nammda bir baba, 
kendisini zabıtaya haber vererek 
esrar satarken yakalattığı ve mah
kilmiyetine sebep olduğu için oğ - ı 
luna düıman olmu~ ve hapishane· 
den çıkar çıkmaz, oğlunu sokak or 
tasında bıçakla iki yerinden ağrr 
surette yaralamı§ ve yakalanmı§ • 
tır. 

Müstantiğın oğla 
hakimi tehdit etmiş 

Pen'in hemen koştu ve odasına gir· lzmir, (Özel) - Kemalpaşada 
di. Oda salonuna doğru yiirüyerek müstantik Nuri, geçenlerde bir rüı 
bir si~ar~. yaktı •. lçi~ için ~emnun • vet suçluyla Kemalpa~a mahkeme I 
du. Çunku (Pervın) ı sevindır~cek ve sinden lzmir ağır cezasına verilmif 
gönlünü alacaktı. ve beraat etmiıtir. Müstantiğin oğ 

Pervin, beş dakika geçmeden gö · lu Şahap, bundan sinirlenerek 
ründü. Mavi bir kostüm giyml~ ba • mektupla para isteyerek ve hatta 
şma kenarh mavi ile işlenmiş siyah h h 'ıd ev' d k T""'-

b
. k . . 

1 
.. ser Of a e ın· e arama ıu .... -

ır şap a geçırmış, ve omuz arımn u . l .. . . ... . 
zerine bir mavi tilki almıştı. Kılıksız b~e K~~a paşa hakımı Celalı teh -
bir kadın olmadığı gibi züppe de de • dıt ettıgınden zabıtaca Y.akalan -
ğildi. Onu yolda görenlerin biri de Ml§tır. 

hizmetçi olduğunu 15Öyliyemezdi. n k b / l • • 
- Sizi çok beklettim. Affedersiniz? .ramu . a lJO arz lÇln 
- Estağfurullahı talımatname 

Süha, ilerliyerek 
Pcrvine dönerek: 

- Buyurun! dedi. 

kapıyı açtı ve 

Pervin tereddüt etmeden yürüdü. 
Birlikte merdivenleri indiler ve yan 
yana sinemaya doğru ilerlediler. 

Yolda şundan, bundan, dünyanın 
ahvalinden, siyasetten, Hitlerden, Mu· 
soliniden bahsettiler. Ve Pervin ga • 
zete okumağa vakit bulduğunu gös • 
teren isabetle cevaplar veriyordu. 

Sinemaya vardıkları zaman Miki 
fare !aslı başlamıştı. Güldüler. Hal • 
buki Süha, dört yıldır, Pervinin bir 
defacık gülümsediğini bile görmemiş 
ti. Onun tatlı, neşeli gülüşleri insa • 
na keyif veriyordu. Miki'den sonra a· 
sıl ciddi eser bajlıı.dı. Ve ikisi de e -
seri zevk ve heyecanla seyrettiler. 

Oyuna fasıla verildiği zaman dr • 
şan çıktılar, Süha sigara tabakasını 
açarak Pervine uzattı ve Pen1n bu 
hareketi de yadırgamadan sigarayı al 
dı ve Süharun uzattığr kibritle yak · 

lzmi, (Özel) - Şehrimiz tecim 
odası, pamuk balyelerinin islatıl
maması, çekirdekle karıştırılma -
ması için bir talimatname hazır -
lamıştır. Fabrikalarda bu gibi mal 
lar prese için kabul edilmiyecek -
tir. Talimatnameye aykırı hareket 
leri görülenler hakkında takibat 
yapılacaktır. 

Gene define aranıyor 
lzmir, (Ozel) - Yunanistan -

dan gelen ve elinde plan bulunan 
bir Yunanlı, yanğın yerinde iki bü 
yük define bulunduğunu iddia et
mittir. Taharriyat yapılacaktır. 

Definede gelenin para ve tahvila-
' tı varını, ... 

. Şimdiye kadar vukubulan bir 
çok ihbarlarda yapılan taharri -
yat, hep neticesiz kalmı~tır. 

tı. "IV' !tartıııtf'ltftm1JlllKtft!tt•tt'11tıro"nm ' "'""'""'"""'" " 1111 Uli'!nl ı tn:ır.tr.nı:l'tr'lut!I 

nünde durdular. Herkes dansediyor · 
Oyun bittikten sonra çıktılar. Sü • d Ot d 1 u. ur u ar. 

ha, Pen·ini biraz daha memnun et - Süha sordu: 
mek istiyerek: 

- Pervin, dedi, bir 
b!ı şey yeyip içelim! 

- P~ki? 

bara uğrayrp 

Bir taksiye atlıyarak bir barın ö · 

- Penin, sana bir şarap ısmarh • 
yayım mı? 

- Bir bardak birayı tercih ederim. 
- Hay hay. 

( A rk<'.sı var) 

amma, gene de susmadı. 
Ona: ı 

doğru ol . ' 

· 1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 

- Seqin söylediklerin 
sun! 

Derneğe mecbur kaldım. 
Teyz~i bize geldi. Gece odasına çe 

ldldikten sonra Züb:?ydeye tatlı dil -
le, ağır ağır hep nşağıdan alarak tn: ! 
zavallı ihtiyar kadının halini anlat • 

Yazan : ttadircan Kafh BiSlem· ~8 

Ümitlerimi kıran, sevinç n hülya.! 
lal'ntu öldürmeğe uğraşan bu kü~ük 
yapılı esmer kadına öyle kızıyordum 
ki .. Fakat bir şey yapmak şöyle dur -
sun kızdığımı belli bile edemiyorum. 

Zavallı Zübeyde, bindiği dalı ke • 
sen bunaklara benzediğini hiç düşü • 
ncmiyor. 

"' ~ ~ 

Beklenmiyen bir şey .. Aliye hanı ·ı 
mm Mahmntpaşada iki dükk!m Yar
dı. Onların gelirile geçinip gidiyor .1 
du. Bir ynngin onların ikisini de kül 
etti. Zavallı kadıncağız ağlıyor, hıç · 

kırıyordu: 

- Artık ne yaparım ben." 
Diyordu. 
Birdenbire: 

- Ne ziyanı var? Annem yerinde
sin. 'tiize gel... Ileraber otururuı. Di
yemedim. 

Çtlnktt vaktile teyzesine yakın ol 
mak fçin huraya taşınmamıza sebep 
olan ZUbeyde çok ge~meclen onu çe • 
kememeye başlamıştı: 

- Aman1 bıktım usandım bundan 

da ..• Yemeği bir tilrlü, yatağı bir tüı
lü- Hizmetçiyi beğenmez, işlere ka • 
rışır, sanki yardım edecekmiş. 

Gelmesin istemiyorum. Bana ken 
di derdim yetiyor. 

Daha bunun gibi nice nice abuk sa
buk sözler ... 

Hiç unutmam: 
Bir gUn, komşulardan bhinde gelin 

ile kaynana kaYga etmişlt-r ve bunun 
dedikodusu bo.na kadar gelmi~ti. Bir 
aralık Zübeyde: 

- Aman, ~ok şükür kaynanam yok. 
Eğer olsaydı, bir gün blle birlikte o · 
turamazdım. 

Zn\'allı çocuk ... Annemi tanımış ol 
saydı, bunu söylemeğe değil düşiin. 

mcğe bile cesaret edemezdi. 
Ona dedim ki: 

- Kaynana ile gelin kedi ile kö • 
pek değildir. Halbuki bunlarm nra • 
smda bile pek iyi dost olanlar bulu · 
nuyor. Bugünkü gelin yarın kayna • 
nadır. Kaynanaya fena gözle hakan 
kendisinin y:trınrm alçaltmış olur. 

Kırdığı potu her halde anlamıştı 

tım. 

""il- 1/-

Çok şükür burunsuz hiımet~iden 
kurtuldum. Aliye hanım onu evde Jü-1 
zumsuz bulmuş ve başka bir kapıya 1 

!-lağlnmrş. 

Şimdi ortalık süt liman ... Yemek 1 

terimiz daha ~en geı;iyor. Ev clnha 
iyf, gliriiltiimi.~z dn hrı az .. 

Fakat bu ne kadar sürdü? 
Ancak bir iki haf ta ... 
Yeniden ~ikayet!er, Ziil>eydenfn ken 

dinden başka herkesten yaptığ·t ~on : 
suz şikdyetlcr... • 1 

Bu sırada klinik açmaklad:ı uğ - · 
r:ışıyordum. He.sahı önceden biraz ek-

1 

sik yapmışım. Çok lazım olan lı:-.zr 

şeylc:i diişünmemi~im. Bu yi!z•k1 pn 
ram yetismedi. Hi ~ olm!1zsa yüz lira ·ı 
y:ı C!nluı ihtiyncım vardı. Altın p:ll'n 

1 
z;,m:ınındn bunu bulmak kolay deı~ il. 

eli. Drş.::mılan amdım. !>ula~adırn . Jfo 1 
ı:;onra Züb,,.vdeye söy,erken ~ahMen, 
çe!.:!niy ordt;m. Çiinkii oncla n ö:ıce hR 
zı sıkıntılı zamanlanın olmu9tu da ka 1 

Boyabat nasıl yer? 
Sinobun bu güzel ilçesi her alanda 

fazla himmete muhtaçtır 

BoyabaJ Cümhuriyet Halk Parnsi ve Halkevi Karağı 

AnadoluJa dolCJ§an genel ay • / 

tarımızd an: ( 
Sinobun ilçelerinden en uzak-ı 

' ta bulunanı Boyabattır ve tamam 
95 kilometredir, Şose düzgündür. 
Nafia müdürlüğü bu toseyi de yo
luna koyduğundan timdi Sinoba 
gelip gitmeler pek kolayl&§mııtrr 
ve İ§te bu ıosedir ki, Kastamonu· 
yu Sinoba bağlıyacaktrr. Sinop -
lular, Kastamonu tüccarlarının 

mallarını lneholu fiyatından da · 
ha afağı bir ücretle nakledecek • 
ler, bu sayede Sinop iskelesini 
§enlendireceklerdir. 

Ben buraya da ilbay SürE<yya 
Yurdakul ile geldim. 

Boyabadın :manzarası pek tu• 
haftır. Dare içinde olduğundan 
uzak] ardan görülemez; ve bir -
denbire insanın önüne çıkar. Ya· 
nındaki sarp ve kayalık tepenin 

üzerinde eski bir kalenin bulun• 
ması burasının tarihi bir şeh1r ol
duğuna delalet etmektedir. Bura· 
mn çarşm bir defa yanmrş oldu· 
ğundan tekrar kargirden yapıl · 
mıştır. Evleri hep ah~ap ve eak; 
tarzda kurulmın~ur. Hemen hep~i 

bir örnek tahta t1e çamurdan ya .. 

pılmıştır. Bugünlerde yeni si~tem 
evler kurulmağa ba1lanmı§sa de 

1 

gene bir mimarm pr.ojesiyle d ~ • 
ğil, sahiplerinin ltafalnrına göre 
ya;:nlmaktadu. -
rım kendi parasıncl:ın bir çil kuru: bi 
le harc:ımıya kıyamamıştı. 

Beni uzun t:zun dinlemedi bile .. 
- Yerdiğini fazlasile ödeyeceğim. 
- Sanki kazanacak mısm? 

limitlerimi uzun uzun anbttım. 

Göz1eri yavaş yarnş p:ırladı. Yüzü 
güdü: 

- I\aç lira istiyor~un? 
- Eh ... Daha yüz lira olsa yeter •. 
- Yüz lira n11? Benim param za · 

ten iki yüz lira kad:ır ancak var. 
- İyi amma, bunu har ,·urup har • 

mnn !lıavuracal~ de~iliz ya .. Kaz1n ~e- ! 
Jcceği ~·erden tavuk tsir~enmez.. 1 

- Rir l\Y sonra yiiz elli lira verir , 
misin'? 1 

Bir ay sonra hiç vet itebilir mi? Hiç 
olm ·ızsa l1ir ~ ıl ister .. 

Çcl<i~tik. En sonra altı ayda fülen · 
mc!~ ~artile kabul etti. 

- Peki .. y:ınn gider bnk::ı.dan ah 
rrz. 

Ziihe~·cle ertc~i g-iin başm ı hağ!adt 
v.e : 

-- Tfa ... tayım ... Vfü'il ·emi~«mım .. 
Dive !'vrl c:ı rı 'U":l (lt. 

.. 1n ı..~JTI!, :ı. t~~!ni b ice gözıten ~e . ı 
~irrim 

Dipdiri idi. ,.. ' 

n ıt h'l.l ii.; J"an ı:: ;t·· d ii. 

Pi,. :t r:ı ' v Hr ~ijfjh·ır"'< , ,.. 4 ,. .u'n. 
J1l t- c' ert-•l,,., ., ,, ,-"'lrc1i. Ht>!lfı İ11c cc · ı 
rnp re çare IJul'.!um. 

NÜFUS VE TEŞKiLAT 

Boyabad en büyük elçelerde0;. 

dir. 70.000 nüfusu ve 183 köfil 

vardır. Merkezde 4200 kiti owr& 
maktadır. Bu kadar büyük ve rı 

fusu çok bir ilçede !İmdiye k,.d•r 
önemli bir ~ey yapılamamıthr 1 

KÜL TOR iŞLERi 

Buranın kültür itleri pek ger~ 
• 1 

kalmıştır. ikisi merkezde, yirJU~ 
de köylerde olmak üzere 22 oıe 
tep vardır. Okur yazarlar par 
m;-.kla gösterilecek kadar aı011' 
muhtarlar içinde de yok gibidit• 

C. HALK PARTiSi 

ilçenin Halk Partisi büyült.lı: 
canlılık göstermektedir. oıı11 ' 
himmetiyle kurulmuş olan Hşl1'. 

dt' 
evi burada old'1kça bir mevc\J 1 

··ıe 
yet göstermektedir. Burada e0

1 
r 

temsiller, faydaiı konferans" 
veriliyor. Halk Partisinin 200 b•: 

.. . d s· ' kövıet yan uyeaı var ır . ır ÇOK • • / 

de ihtiyar heyet!eri arasın~ ·bde 
yanlar da seçilmittir. 1lçe ıçı~ r 
20 tane ikinci seçici bayan ,.ar '~j 
fl ık . . k .. ı··ı .. te'di8 a ·evının oy.u ere gos l<. 
yardım!ar çok makbule geçıt'le ii1' 
teclir. Parti katibi hemen her '1'tı 
onhırın ar:ı:uh-ı!lerini y~zrr.& 
mcşğuldür. 

R. K. Carı~ 
... ~ 1\ 

GIWkçe :;lnirleı:di n ::ıa~r.ın sıır" 
si;ylenmeğe b:ı.şladr. -eııi 

• r'21\ ı, 
- Para~, yermek istemıyor.ı><> 

zorl:ırnam. 

Dedim. el~ ııo' 
Birdenhfre hem Ş&~trdr, hent 

şuna gitti: <tı' 
ı:ıJıtıl; 

- Eh! .• lhtivaç l.:almr.dıy~ ).0r' • l\ll 
hm banksdan •.• Zaten ben kor , f.' cet •• 
dum. Zor müşteri bulacaksın ~ d• t1ıl 
limizde üç beş kuruş var, ~nu t lf'ıı • 
uğurda döküp sa.çar.sal\ ... F 3~~rı ,~ı 
dcmki her halde klinik a~mal\ rı<t'~ 
geçmiyorsun, her eey tam oıın:ı 
sin! ... lşi o!uruna bağla!... ! ıri • 

b. c:arr:ı 
ön~cden matlrabaz ır ~ 

biydi. ı;el1' 
· ·ntrııı ,. 

Şimdi yaman bir cimrı. ) ıı.adıı. 
disini düşünen, feclak1irlık "ğ~:tt r,'JS' 
lık bitmiyen bir zayalh oldU 

teriyordu. • ·tdL 
Evet, bu bir arkadaş dt'gı 
Bir yüktü. . . ,.1ı<ıır:J'' 

d. terıın 1 • 01111 
Fakat ne çare ki 1~ ıyerel< 

acıma duygularımı clinlt>ıtl 
sırtJmd:rn atamıyordum. ..:cslt: -

,·e ıtC,. 
O gün!erde pcl\ d:ılgın 

dir.ı. ınJ ö~r~ıı 
Ahmet Bey bnnıın ı:;cheh, 

. . ' . 'e•a ıor?nd . meli t c; ın ıJcnı acı • 

S:.clece: t kCUi' ııor) ,,, ~ 



Saat 20 ge kadar gelen telgraf /ar 

' • ita yanların yeni 
taarruzu bekleniyor 

Avrupada Harp Bulutları 

Adisababaya göre ltalyan uçakları 
sivil halkı bombalıyormuş 

Rıs Seyyum ltalyan taarruzunu hazırlanmış, 

Başlamış? Dağılmaqa mı 
lngiliz - ltalyan görüşmesi Roma 
Fransanın cevabı Londrayı 

ile 

Roma, 19 (A.A.) - Havas A-
Makallede beklemektedir jansının diplomatik aytarmdan: 

ı..___ "Bay Musaolini ile Sir Erik 
Jtn.~ 19, (A.A.) Stefani a - 111.l§lardır. Hiçbir tarafta ltalya.n Drumond arasmdaki konu§ma • 

ı ı &Jtanndan: ileri hareketi kaydedilmemittir. I I 
~lalyan kuvvetleri, yeni bir ileri HABEŞ HOKOMElil T ALERl OL nın, talyan - ngiliz havasını 
tj ~kete hazır bulunuyorlar. Ge - KEDEN ÇIKARANLARI ŞlD- kaplıyan bulutları sıyırmak ama· 
lıt bıznıetleri mükemmel ıurette DETLE CEZALANDIRIYOR cmı güttüğü haber veriliyor. ltal-
~i trrlannu§tD'. Uçaklar, bölgede- Adisababa, 19, (A.A.) - Son yan gazeteleri, İngiliz donanma• 
bit dUlınnu tamamı tamamına teı - günlerde dütmüş olan taler, bir sının Akdenizde toplanmı§ bu . 
d ilrncktedir. Aduanm kuzeyin - kaç gündenberi hiaaolunur derece- lunmasından, lngilterenin süel 
~h talyan kuvvetleri akşama sa- de yükselmiı ve bankalarda resmi tedbirler almak ve hiç değilse, I _ 
~d~ Yeni bir hamle gösterecek - fiyat olarak 5 frank 40 santimi bul 

ır. • muıtur. talya kıyılarını abluka etmek gibi 
"1>1SABABADAKI iT AL y AN Bu y~seliıin baılıca sebebi, bir niyet be•lediti zannı basıl ol• 

El kahve ıhracatçılan tarafından duğunu yazıyorlardı. 
ÇlSININ V AZlYETl müstahsillere borçlarını ödemek D 

Ronı 1 (A.A ) F .. ki l f la • t ki d' Sir Erik rumond, gerek bu ~d· a, 9, . - ransanm uzere va o an az ıs e er ır. b k 5 .. }\~ '&a.baba elçisi, ltalya elçisi Muhasamatın bir aonuçu olan bu ususta ve gere uveyt kanalı -
l\,}t ~inçi ile abı!emiliter albay ihracat, memleketin genliğini art- nm kapanacağına dair olan dediko 
İlti ~~rıniyi ziyaret etmittir. Her tırmıştır. Öte yandan yabancılar, dular: hakkında Bay Musaoliniye 
~nın de sihhatleri iyidir. bilhassa 80 gazeteci kendi döviz - teminat vermek imkanını bul • 

'l'r Jnt Vinçinin Adisababadan lerini devirmek suretile kambiyo muttur. Öbür yandan lngiltere • 
ı.;..· 1•rn_asına izin veren lta}ya hü - piyasasına tesir etmektedirler. n·n bı'çbı"r aınan m·· 'f 't b' b . 
"llltıet bu l be b k d • H'"k'"' 1 . . k .. ı z • un en ır a 
~ M~1galod:k~teci: ai:.nı: ~:~ retteuüllcr;:~;nt~ık~r~:'::ı~r~~~de~~ rekette bulunmayı niyet etmedi ~ 
htıı ek hususundaki niyetini uyğun le cazalandırmaktadır. ğini de bildirmi!tir. 

1 
lrluıtur. Taler ihracı, Adisababada bir Bay Mussolini, lngiliz büyük 

l'.~.t y AN YOROYOŞU MA- fngiJiz lirası 15 ~aler ettiği halde elçisine kartıhk olarak, ltalyan 
l<.\LLE iSTiKAMETiNDE Londr!'-w~aden pıyns~~a 1~ ta- siyasasının ne doirudan doğruya, 

OLA.CAK ler ettııunden karlı hır ıf te§kıl et- d d 1 . 1 I .1 . h 
mektedir. ne e o ayıııy e ngı tereyı te 

R~~0nıa, 19, (A.A.) _ Eritreden SÖMÜRGELER MÜSTEŞARI dit etmediğini ve İtalyanın har -
~ıİn ,haberler, ftalyanlann Ma - ASMARADA bin çevresini genişletebilecek her 
bir l '•.tikametinde pek yakında Asmara, 19, (A.A.) - Sömür - hangi bir hareketten daima çe • 
1,1\d erı yürüyüı yapmağa hazır • geler bakanhiı yönetgeri B. Leaao kinmek istediğini söylemiştir. 
~u •~lnrmı teyid etmektedir. On na, diln Asmaraya varmı~tır. Bu· 
fa~:•tdar- müfrezelerinin muha rada İtalyan kolonilerini ve Tigre 
}~'4j/ altında, mühendislerle itçi- yi teftiş edecelttir. Mare,al Badag 
\'~ 1 ltl'eket üslerini hazrrlamağa lio ltalyan gruplarını tefti~e de • 
Çah~01lar;: tamir etmeğe hararetle vam etmektedir. Mareıal, Eritr& 
d~~ltıaktadırlar. İtalyan uçakları, de 4-5 gün kadar kala~ak ve on· 
lal', l\dan ke~if uç~ları yapıyor - dan sonra Somaliye gidecektir. 

Oıada bir hafta kadar kalaca • 
t 

8ild' ·ıd·ğ· .. 1 w t h . t kt d' ~]. ırı ı ıne gore, uçman ar, gım a mın e me e ır. 

he:ı'tnl~ın yakında hiçbir Ha - KAYDE DECER BiR ŞEY YOK 
~ ah$ıdatı görmemişlerdir. Roma, 19, (A.A.) - Stefani a-

de kaı Guksa, Makalle bölgesin - jansı bildiriyor: 
lem alnıı! olan askerlerile sıkı bir Ba5m ve propaganda bakanlığı 
1'\Ia~la .hulunm!lk ~zere bizzat o· tarafından bugün yayılan 23 nu -
~ a gıtmek nıyetındedir. maralı bildirikte deniliyor ki: 
l'tA..S SEYYUMUN ORDUSU "Somali ve Eritre cephelerinde 
b ..\.J.. YANLARI BEKLiYOR kayde değer bir ~y yoktur,, 
"o iT AL YANLAR ELE GEÇiRDiK· 

~ele 11:· 19, (A.A.) - Eritreden LERI ESIRLERDE ESARETi 
~~ı~ aberler, az zamanda Raa KALDIRMIŞLAR 
~e kıt \arafrndan gönderilecek ta- Roma, 19, (A.A.) _ Asmara. 
lltı R a arla kuvvetlendirilecek <>" dan Stefani ajansına bildirildiği
l'a.ıı le Ilı Seyyu.m ordusunun, ltal • ne göre, General de Bono, ltalyan-
1~ \it "!vetlcri tarafından Makal - lar tarafrnclan işgal edilen bölge • 
'llttlt:ruıe yapılacak olan hücuma lerde esaretin ilga edildiğine dair 
dit'ftıe~lll~te hazır olduğunu bil • bir kararname yaymıJhr. 

l\ edır. SEVKIYAT SÜRÜYOR 
~eıi~d!rlafmanm Amba-lagui böl· Napoli, 19, (A.A.) - Belvede-

~l\ S olınaar muhtemeldir. re vapuru 62 subay, 1300 asker, 
~tele~ eyYUmun lt. lyan doııtu bıı. bir batarya hava topu, bir müfre
lı1tlqrl anların kendi iizerine yap ·· ze bombacı ve bir mıkdar da harp 
~Cl.frrıa. tazyik altında ftalyanlar b levnzımr ile Musavvaya gitmitlir. 
lhın&. d'-~;çınesi muhtemel oldu · Bundan ha§ka, önemli harp le -
l't 8.ır bazı yaymtılar vardır. vazımi ile yüklü üç vapur daha 

A~~~LAR TARAFINA GE- _k_al_km_ış_tır_. ______ _ 
nABESJ..tLER KAÇ 

A.d· KiŞiDiR 
lt\ı~~~ba, 19, (A.A.) - Habeş 
)~lnıt 1~ Raı Guksa ile beraber 
~ftn, k.i~inin ltalyanlar ta - ~§!~~~~~~~~~~~ 
~~ll'&n ateç~ıuini bildirmektedir. lSTANBUL - 12,30 Hafit ~usiki. 
t~ için teı!nc tutm.ak suretile tet

~lfir. Ycnı bir tabiye kabul et _ ve dans musikisi. 18 çay saati otel 'fo 
R katlıyandan nakil. 19 Lafal"orit.a pH\k. 

ililld'4 SeYl'urn ku l •• T' 20 Ziraat Bakanlığı namına konfe · 
d' e to 1 ' vvet ennı ıgre rans. Bozuk etler ve gıda!t olmıyan 
Sır. ~~amağa devam etmekte• etler .. Ekrem Vardar. 
e~ Rtupla. ordusuna mensup bir 20,30 :radyo caz ve tango orkestra · 
.. Q~kt~d· r, Raıs Seyuma iltihak 1\. ır. larr. 21,35 son haberler, bo~alar. 21,50 

b Rarnc ·1b şan. Bayan Rita Mahmut. Piy:ıno re-
't acht ile B ayı general Kassa Se- faka tile. 22,10 plak neşriyatı. 
e'kıa ,.. barant ilbayı General ----

"'ı- ~ ~0u en R 5 GAiP l;a.huıd h • aa eyumun ka -
~ 'labe ı·İ ulunmaktadrr. lstanbulda \"erilmis bir kıt'a pasa-1 
,... ~balar~rr, L~atlamamıı ftalyan portla Kadıköy emvalinden ,·erilmiş 
"\l"-ıtl ... JUlZa k ku • J 2031 numaralı tekaüt senedi re~miyem 

lı ara a~akt d or sıy e ır · "ile nOfus cüzdanımı kavbettim. Yeni.' 

Omcr oğlu Hasan 

a' 'labcı a ırlar. ,J 

~lt~c lta)~~an_. kuzey cephe _ sini çıkaracağımdan eskilerinin hük 
'&lup ctnı!1 1 1lcrı karakollarını mü yoktur. 

•t er 'Ve bazı esirler al· 

Denildiğine göre, Bay Muno -
lini ile Sir Erik Druınond, bundan 
başka İngiliz Anayurd donanma · 
aiy)e Tarabulus:laki Jtalyan kuv • 
vetlerinden birer kısmının geriye 

çekilmesini de görütmütlerdir. 

Bununla beraber, bu husustaki 
son karar, Fransa hükfuneti ile 
yeni müzakerelerde bulunduk . 
tan sonra alınacaktır. Resmi ltal
yan çevenleri Mussolini - Dru • 
mond görüşmelerinin sonucun . 
dan hotnud olduklarım söylüyor
lar. 

Müzakerelerin devamı, yakın 
bir gelecekte h'lrp olacağını u • 
man İtalya halkı üzerinde yatıtlt 
rıcı bir tesir y"'pmıttır. Şimdiki 

halde, dolatan korkunç rivayetle
rin hadiseler tarafından filen ya· 
lanlandığı görülmektedir ki, bu 
da aon zamanlatda bütün İtalya 
da hakim olan endişeleri yet,ştır
maktadır. 

T ebliğcle Neler Bildirilecek? 

Londra, 19 (A.A.) - Romada 
ne§redilecek İngiliz - İtalyan 
tebliğinde, Akdenizdeki kuvvet . 
ferin a%altılmasmdan bahsedil -
miyecek ise de. lngilterenin, ltal• 
ya ile mevcut münasebetlerde 
salah husulünden ötürü, Cebelit . 
tarikteki iki muharebe kruvazö -
rünü geri çekmesi ihtimali çok 
kuvvetlidir. 

Bununla beraber, Akdenizde • 
ki İngiliz kuvvetlerinin, normal 
hadde indirilmesi ltatiyycn muh -
temel değildir. 

Paris, 19 (AA.) - Fransanm 
lngiltereye verdiği cevap, biri si
yasi, öteki hukıki olmak üzere i· 
ki kısımdan mürekkeptir. 

1 - Fransa hükumeti. paktın 
16 ıncı maddesinin 3 üncü fıkra -
sının tefsirinde Inzilter~ ile ayn; 
fikirde bulunmaktadır. Bu fıkra · 
ya göre, Cenevrede kabul edilen 
zecri tedbirlerin tntbikinden öHi· 

rü, uluslar sosyelesi üyeleri, mah-

Sir Eric Drumond, bu gör;,i~ -
meler hakkında Londraya uzun 
bir tel yazısı g~ndermiştir. 

Akşam üzer:, Romada bir in• 

' 1 

1 

1 

C.l:a dotuşt 
Giln hatısı 

Sabah o:ıma .. 
rı~ı~ ııımııı 
lk'lııdl naınuı 
Alı.~aın oamaı 
Ycıtsı nım:ı.ı:· 

lmsu 
Yılın ı:;. 'il r.unltrı 

(ıtırı l:al:\n .. ı.nlerl 

6.16 
17,•ıı 

·.Ofi 
11.59 

t!i.01 

17.'ıl"' 17. :\ 

l&.~6 

4,37 
~c,ıı ,, 

giliz - İtalyan bildiriğinin net -ı~------------_. 
redilmesi çok muhtemeldir Bu 
bildirikte. suitefehhümün aydın . r- Dün ve Y ann ~-i 
latılmasından ötürü, İngiliz - l Tercfüne külliyatının 4 dıwü 
talyan ilgilerinde husule geleıı sa- serisi tamamlandı 
lnhın kaydiyle iktifa olunacağı 1 
tahmin edilmektedir. 

lmpaartorla Muuolini Arasında 
1 

Pazarlık llcrlemiı ı 
Londra, 19 (A.A.) - Havas 

Ajanın aylarından: 

Resmi çevenlerden bildir:1di · 
ğine göre, İngiltere hükumeti, Ce ı 
belitta.rıktaki harp kruvazörlerin-, 
den iki hmeaini yakında geriye 
çağırmak niye\indedir. BunJ. 
f ransamn Akde~&h-:de lnr,iltereyf' 
yardım edeceğine c1nir olan ceva
bı alındıktnn ıonra karar v~ril • 

10 !dtap 520 kun·~ 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kunış 

31 Rıı.sin Ahmet Reşit 
32 Ariı•.o MetrJiz.ik Hilmi Zi~·· 
33 lıkender Haydar Rifııt 
34 IC..dm ve So.-yn!izm Snbih. 

Zc~eriya 

~5 Demokı·it Haydar Rif · 
36 Dinler Tarihi Hilmi Omer 
37 Filozofi \ 'C rınn'at Suud Kemal 
39 Hcraklit Haydar Rifnt 
38 Etika Afraoğlu 

40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

• t" Mürncaat yeri - Vakıt müe,sescsi 
mısır. ~ 

• İstanbul · Anksrn caddesi Romadan ge'en b~r hı-ı.here gr).I ,. ____ ...,_ 
re, Ha be~ impdr at ::ruy la 1\ 1u :ıso · ----.. •!ll!lAiu::ı.-~r..-ı...-ıı:::;;; 
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~ııııı nııınıllıfl ıe liıınları ııııtıe llıım i~lflll ıllılırı 
Muhammen bedeli 40,000 liu. olan Ankara; Eskitehir, Konya 

ve Samsun depolan su tasfiye tesht.tları 31•10. 935 günü saat 10 da 
pazarlık usuliyle Ankara idare b\<ıaaında ihale edilecektir. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3GOO liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince İŞl" 
girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekHflt
rini ayni gün saat 14 de kadar c~: Dairesi Komisyon Reisliğine ver -
meleri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler 200 kurut mukabilinde Anka · 
ra ve Haydarpaıa veznelerinde ntılınaktadır. (2982) (6400) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Azı Çoğu Muvakkat T. 

Akliye hastahanesine 500 600 Ton 1080 Lira 
Çocuk hastahanesine 200 300 Ton 540 Lira 
Kuduz tedavi müessesesine 55 75 Ton 135 Lira 

Y ukardaki ııhhi müeaseıele rin kok kömürü müteahhitleri ka
nuni müddet içinde muvakkat ga~antilerini kati garanti miktarma 
çıkarmamıt ve mukavelelerini ıaparak Noterliğe tasdik ettinnemit oı.. 
malanndan dolayı ihaleleri feshedilmit olduğundan yeniden Ye ol· 
baptaki ıartnameıi veçhıit- ve kapalı zarf usuliyl~ eksiltmeye konul-

muttur. 
1 - Eksiltme 23 -· 10 - 935 Çartamba günü ıaat 1~ de Ca · 

ialoğlunda Sıhhat müdariüğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. 11 2 - Muhammen fiyat beher tonu 24 liradır. 
3 - Muvakkat garantileri karıılarında yazılmıfbr. 
4 - ltbu müesseselerin ayrı ayn ihtiyaçlan için de teklif ya · 

pılabilir. 
5 - istekliler ıartnameyi };cdelıiz olarak komisyondan alabi-

lirler. 
6 - Eksiltmeye gıreceklerin935 Ticaret odası veıikaı;yJe 2490 

sayılı kanunda yazılı belgelerini ve muvakkat garanti makbuz veya 
banka mektuplarını ve us'-llü dairesindeki teklif mektuplannı havi 
zarflarını yukarda yazıh eksiltme aaatinden bir aaat önceye- kadar 
makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (8170) 

ilk okuma 
r 

1 
Beşinci sınıf için çıkb 

Tav:r:l mefkezl • V AKIT yurdu. İstanbul Ankara caddesi: Tel. 24370 

latanbul Yedinci icra memur.·----••••••••••• 

luiundan: Denizyolları 
14-00 lira mukabilinde birinci dere 1 
cede ipotekli olup paraya çevrilmesi 1 Ş L E T M E 5 İ 
ne karar verilen ve tamamına 1206

1 

Acenteleri: Kan.kö1 - Köprübaşı 
lira kıymet takdir edilen Kumka - Tel. ' 2362 ·Sirkeci Mllhilrdar zade I•-- Han tel•fon: 22740 •-• 
pıda Tavaşı Süleyman ağa elyevm 

Yolu 

..... ·~ 'I' •• '" ,,, 'ot'"' • '# • • " , •• 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
artırma günüdür, bu münasebetle: 

s a 
c kla Ara~ 

......... ~~abaka açtı 

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

miye ek surett 
yazmalıdır. 

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

En iyi yazan çocu va 100 
verilecek, ikincide itibaren 

lira mükafat 
25 kişi e 

edilecektir. birer 'kumbara hediye 

Mükafatlar 31 Teşrinievvelde dağıtılacaktır. 

Muht.ine hatun mahallesinde Ör -j 
deklibakkal sokağında eski 26, 26 ERZURUM vapuru 20 Birin-

1
r~r•A .. d=n=emVI• ~·ktı•d_a-=-r=-:ı ı ı'tanbul Evkaf Mlldlrlllil 

mükerrer yeni 26, 28 numaralarla
1 citeırin PAZAR günü saat 20 '-~------------------------

murakkam tahtında dükkanı müf- de RIZE'ye kadar. (6552) _Cinsi Miktarı llk teminat 

temil ki.rgir hanenin tamamı açık •-----·---------•ı 
artvmaya vazedilmittir. lskenderige 1JOlu HBel gevşekllaine 

1rabzon 

Artırma peşindir, artırmaya EGE Vapuru 22 Birincite§"' ~ H o rm o bin . 
İ§tirak edecek müfterilerin kıyme- rin SALI günü ıaat 11 de. IS. :: H Sade yağ Urfa taze 400 22/80 16 
ti muhamminenin o/o 7,5 nisbetin- KENDEERIYEYE kadar. =ı Taf~lltt: ~·~~t~poata U Pirinç Buna 5000 93/75 .. 25 
d M 

u u• ll s b b" . . ... ıı! sa 
e pey akçesi veya illi bir ban- (6577) ::u::::::ımmm:m ::== ı:1m: a un ınncı mal , 200 3/83 ' -p;lı 

kanm teminat mektubunu hamil SATILIK EV Toz teker 400 7/50 25 . 11~· 
olmaları icabeder. Müterakim ver- kan hakları tapu sicillerile sabit 
gi, tanzifat, tenviriye ve vakıf olmayan ipotekli alacaklılarla di-
bo~ları borçluya aittir. Artırma ğer alakadarların ve irtifak hak · 
taırtnamesi 2 . 11 • 935 tarihine 

müsadif cumartesi günü dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecek 

kı sahiplerinin ve bu haklarını • 
ve hususile faiz ve ma.sarife dair 

Küçük Llnga Kürkçübaşr mahal · Vakıf Guraba hastahanesinin 936 Mayıs ninayetine ksd•r.~te1" 
lesinde tramvaya çok yakın ilci bölük, yacı olan ve yukarda nev'i ve miktarı yazılı dört kaleın erzsk• 

1 

o / 
doku~ oda, büyük mt>yvah bahçesi e- li çıkmadığından eksiltme 10 giin uzatılm19br. lhaleıi 21 ~ 1 ıtır 
lektrık YC suyu bulunan 18 numaralı 935 Pazartesi gün saat ıs d d" T h . b d r ·ık teıııı"' ~e 
ey satılıktır. Görmek ve almak i!ö;ti - • e ır. a mın e e 

1 
ve 

1 
• claire•'" ·' 

yenler evin içindekilere y.ahut Şeh1.a- yanlarında yazılıdır. Eksıltme lsta nbul Evkaf Müdüriyet• fet 9'°' 

birinci artırması 28 - 11 . 935 tari 

hine müsadif Perıembe günü da
iremizde saat 14 den 16 ya kadar 
icn edilecek, birinci artırmada 

bedeli kıymeti muhamminenin o/o 
75 şini bulduğu takdirde üstte bı
rakılır. Aksi takdirde son artır . 

deha~ı g;; numarad;ı Diş doktoru Hav·- toplanan idare encümeninde yapı lacakhr. Ebiltmeye gireeelı dJeıe· 
retti~ 7.A'kiye müracaatlar. <V. N~. yılı Ticaret odaaı ve 2490 sayılı kanunun 2 inci ve 3 ündi ~· git' 

itibaren yirmi gün zarfında ev - 996.'.l) rine göre ellerin:le bulunan belgelerle ticarethane naıruOS ıf' 1'eV
1 

rakı müsbitelerile birlikte daire . •----------•••• ceklerin itbu kanunda yazılı şart lar içinde Noterlikten airıı•
11 

,,.,tı 
olan iddialarını ilan tarihinden 

l 
.. n "e Jf' 

etnamelerle eksiltmeye gİrebjJirJe r İsteklilerin yazılan g\J ,tlı•· 
kadar teminatlarını Evkaf vezne'i rıe yatırmaları ve eksiltrııe ;21) 
nı almak ve görmek üzere Lev:ızım idaresine gelmeleri. ( 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

matlın taahhüdü baki kalmak Ü - Müterakim vergi tenviriye ve ta!1· Orta okuma kitapları 
zere artırma on beş gün daha tem zifiyeden ibaret olan belediye ru· --------------- ki 
dit edilecek 13. 12- 935 tarihine sumu ve vakıf icaresi bedeli mü. 1 rabzon Yolu Birinci sınıfın ilk fasikülü çı ~-, 

mize bildirmeleri lazımdır, aksi 
takdirde hakları tapu aicillerHe 
sabit olmayanlar satış bedelinin 

paylaşmasından hariç kalırlar 

.. d"f C · d d d t ·1 1 d h f K"lt·· b k l ... J'l • · · h l ttırıl•P ' musa ı uma giınü saat 14 en zaye e en enzı o unur, a a az. u ur a an ıgınca ı aevrımıne göre azır a . aP1-" GÜNEYSU Vapuru 22 Bi - it t ,,,. 
16 ya kadar dairede yapılacak la malumat almak isteyenlerin let basım evince basılmakta olan orta okul okuma 

1 

. rincitetrin SALI saat 20 de RJ, el b" · · f 'lk f 'k" l k 1 f'ıfl ikincı artırma neticesinde en çok 935/ 36 numaralı dosyada mevcut an ırınc:sını ın ı ası ıi ü saft§a çı arıımı§tır. A1'1 artrranın üstüne bırakılacaktır. evrak ve mahallin haciz ve takdiri ZEYE kadar. Dağıtma yeri: V AKIT yurdu • Anhara caddeıi - V' 

2004 N 1 
ill••••-•••••-••llİlill Tiirhiuenin her kö.-_cs;ncle bulunan 1ratıctlan:tda bulıınıJf· 

umara ı icra ve iflas ka- kıymet raporu go··ru··p anlayacakla· a.~~~.,~~~~;;;;~;;.;;~~~;;;;~~;;..;.;..--....... Sr~Tlyı.ıt dlrl'ktllrh: Rdlk Ahmet Sevrnı:ll • 

numm 126 mcı maddesine tevfi • ri ilan olwıur. (9990) IWllblı A.&111 us - Vün -* .... 


