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da halkmnde bir top1antı taPfdu 
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Genel nüfus sayımı yurdumuzun her 
Yanında büyük bir intizam içinde yapıldı 
İlcinci genel nüfus 

sayımı 
ı>ln ikind genel nüfus sayımı ya

Jddı. latanbulda sabahın saat seki -

..... tiqlıyan faaliyet akşam on ye l 
~1t kırk geçe, yani evvelki sayıma 
lllbetıe dört saat daha evvel bit _ ı 
'l!dt bulunuyordu. Bütün bu zaman i l 
lilde evden eve dolaşan, yahut kon- 1 
ttoı vazifesini yapan memurlardan 

Sa;yrm anaıntla Hanlıi luutalttı

ne•incle doğan ve "Sayım,, adını 

alan yavru annaiyle berah• 

-~ sokaklarda hiç bir kimse gö ! 
11l111ledi; otomobiller, tramvaylar, a-1 

l'llıaJar, ·vapurlar Ye kayıklar tama j 
lldlt dwdu. Sözün kısası her şey da

- Ökeden çizilmi~ olan program da ! 
lttlllnde oldu, bitti. Bu manzara yal • 'ı 1 - Bomboı Beyazıt mey danında cinla top_ oynii:yor. 2 7 _ SanatMYG mıntaluuuatla ~allf'lll ha ~;y'!", 61 numaralı bu eude tam bir . 
lli htaabula münhasır kalmamıştır. clüüne nüla• kaydetmiftir. · 

~leketin her tarafında, her şeh -

9 
5 k 1 

~ işi biti rllm~tır. na itibarla bu de 
"hı~ ,., köyünde bir gün içinde sa - saat apa .• 
L~.~ bu aeMl nüfus sayımı halk ile ' kaldık 
~llA.tin eJ9H veNİfi!k Mqal·iıiı iı\i.; 

~,bir aısıpun eseri 01mu~tu. Yazım i•i 17 ~ ti bitti. Birin.:l:A: Sanyer kazandı. üfôsummzun 
Birinci nüfus sa),mı yapıldıfı za· Y t . ~g•. • 

"''I\ Tilrk ulu.c;unun sayısı (13,660,275) birçok kaza.larda bır _ mıslı" arlbğı tesbit edildi . 
0
larak bulunmuştu. O günden b6gti • ~ .' (Ycaua ifll»acii M7flelef 

'e kadar sekiz yıl gecmi~tir. Acaba bu ' 
~k •• 

t 
1
"- >ıl içinde memleketimizde nU • R K. k l 

~~:;:~'.=~ş:~~~~·:~ı:ı.:::::·.:i: I as assa ma l.ıS:a .. 
'aıı bu sekız yıl ıçinde ne kadar art ---. 

· "'1Jtn? Bu ikinci sayım bize bugUn, ya . 

l'ugoslav 
Kabinesi 
Düştü/ 

'lll bunu g&terecektir. J ~ il il 

:ı::.:·:.:~:.~Yl::d!i'~:'r:~ti~i: ı e .. ·' e · . ı·· ·uru 1 'o r 
.. dairealnde yaptlmıştı. Bu defald , .·- · V"" . . ,l 

411111l .~Başbakanlık ilıtatistfk genel 

ıı.t'ektorlfittiniin hazırladığı ta1imat it 1 1 H b • ı • 
~~~:~:~~~: a yan ar . · a eş ı erı 

:~;:::~~:E:~*:t::: kar·akollannı aşamıyor 
ASIM US 

.........___----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~------~--------~~~~~--~--~--

Dün Gece Ankara da ·YaPılan Güreşler 

~ 'ltoıl,1'ün !ece Anlıaracla So11yet gürqçileriyle gürqçüerimiz araında ~ok heyecanlı ve hararetli kaTfJafmalar . yapıldı. Çok ger 
~-.ren dün gec:elıi lfÜTeılerJe bir netice alınamadı. Ankara muhabirimizin gürq etralıntlaki telefonunu 2 ınci •ayılamı7..rlt:ı 
~uraclcrlti resi_mlertle Eovellıi ııün Ankaratla Ankara muhteliti~~ 3 - 3 berabere lı~an Souyet takrmı~ı v~ teniı maçları.n· 

. seıırad, 21 ~<Gece ~· 
sqnra, özel) - Yatoela• kabineli, 
eaki bqbakan Y ettiç tarafından 

diifüriimiiftür. 
KURUN -Gece seç ftkte la· 

dar ne bu haberi teyid edecek bir 

'batka telıraf, ne ele buna dair ltir· 
tafaillt alabildik. 

· -Yapılırken Istanb•L 
sokaklarında 

görülenler . ve 
iŞitilenler 

Yazan : Osman Cemal 
( Bqinci aa;yılcrmıHa) 
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Musolininin Lô.vale hususi bir mektubu 

Ak.denizde: ki kara 
. 

fırtına bulutları dağıldı 
Paris, 20 (A.A.) - Övr gaze ·f vusul ümidi t.erkedilmemektedir., 

tesi, menba göstermekaizin, ce - Müzakereler yalnız Akdeniz me -
nevreden aldığı bir haberde, Pa - selelerine münhasır kalmıyacak, 
ris'deki İtalyan büyük elçisinin B. doğu Afrikaaı meselesi de görü • 
Laval'e B. Mussolini'nin hususi şülecektir. 16 mcı maddenin artık 
bir mektubunu verdiğini bildiri - ikinci safa, mandalar meselesine 
yor. B. Mussolini bu mektupta, in- dair olan 22 inci maddenin ön sa• 
giliz efkarı umumiyesi henüz sü- fa geçeceği kaydediliyor. İtalyan 

kilnet bulmamış olduğundan ta • hükUmetinin ve ulusunun, cenevre 
vanut zamanmtn gelmediği ve nin Faşizmi hakir vaziyete düşür· 
beklemek muvafık olacağı kana - mek niyetinde olmadığmı öğrene -
atisi izhar etmekte ve istikbalde rek mutmain oldukları bildirilmek 

' Fransanrn te§riki mesaisine güven tedir. 

aiğini ilave eylemektedir. Fransız gazeteleri 
Roma, 20 (A.A.) - lngiliz hü- çok memnun 

kUmetinin Drumond - Musaolini 
görü§meai hakkında dünkü teb • 
liğde yaptığı beyanat ve vait du
rumda mahsus bir salfih hasıl et· 
miştir. Roma ıiyaaal maha.fili 

bundan son~a da aynı fikir ve du· 
rurnun devam edeceğini ümit etmek 

tedirler. Her halde bir tarzı halle 

Paris, 20 (A.A.) - Gazeteler, 
durumda dün ip.ret ettiklm mü

li.yimliğin teeyyüdetmiı olmasm • 
dan ötürü çok büyük bir sevinç 
gösteriyorlar. 

ltalya - Habeı muhaıamaıınm 
kotarılmaaı için pratik alanda ya-

pılacak pek çok it olduğunu gh· 
lemeyen gazeteler arsıulusal ilgi 
lerin şimdi yeni ve sükun verici 
bir havadan istifade etmelerin -
den ötürü, ileriıi için müsait u· 
mudlar beslemektedirler. En Sol 
gazcleleri B. Laval'in uzlaıma 

mesaisinin muvaffakiyete iritme
sinden fÜphe ebnektedirler. 

Exelsior diyor ki: 
"Paris ve Londra ile Roma a

ra11ndaki bütün anlaımazhklar 
giderildiğinden avrupada umud • 
lar uyanmaktadır. Mamafih kö
rü körüne bir nikbinlikten kaçın
mak ıerektir. 

Bant henüz temin edilmit d~
ğildir. Fakat harbi genellqtire " 
cek her hangi aıabt bir hareketin 
yapılması bertaraf edilmit bulun
maktadır. 

Roma'nın diinkü bildiriği Ak
denizde yığılmaya batla yan f '" • 
tına bulutlarmt dağıtmıttır 

• 

Atlas denizinde fırtına var 
Dört vapur tehlikede .. birisi imdat istiyor 

Londra, 20 (A.A. - Atlas de
ni~le, Manı denizinde ve kuzey 
denizindeki bücün kıyılarda çok 
zoclıfbir fmma hüküm sürüyor. 

Dün akşam, fırtına yüzünden 
üç td~inin öldüğü, bir çok kimse· 
Ierin de yaralandığı bildiriliyor -
du. lslfında adasının 900 ldomet
re açıklarında f ırtmaya tutulan 

Ankara 

V erdulia vapuru telsizle iındat 

dilemiı ve tayfa vapuru terket • 
meğe mecbur kalmıştır. 

Esbe adlı Finlandiya vapuru 
Kumberland yakinlerinde kaya • 
lara çerpmıt iıe de, içindekiler 
kurtarılmııtır. 

lngar adlı Norveç vapuru Mer 
sey kanalında tehlikeli bir vazi -

yettedir. 
Hayland vapuru Kormer ~ık• 

larında uskurunu kaybetmiş ve 

gemiyi yedemek mecburiyeti ha
ıd olmuttur. 

Bir çok yerlerde uçak servisle
ri yapılmamaktadır. fngiltere'nirı 
kuz~yinde ve lskoçya' da telefon 
muhaberatı keıilmittir. 

a Yapılan Güreşleı· 
Çok heyecanlı oldu, fakat bir netice alınamadı 

Ankara, 20 (Kurun) - Bu gecer 
Sovyet güreşçilerile Ankarada yapı • 
lan maç çok hararetli olmuş ,.e neti -
celer almmadan mnça son !\'erilmiş -
tir. 

Bu defa, Sovyct konuklarımızın 

karşısına Jlüsc~in, Yaşar, Y'\LSuf Ars 
lan, Nuri, Mustafa ve Çoban M~hmet .. 
ten kurulmuş güreş ekibimiz çıkmak
taydL 

Güreşe başlanırken Mustafanm ra 
ki~inin hasta olması yüzünden gü • 
reşc gircmlyeceğl haberi geldi, bunun 
üze.rina çıkap münakaşa dakikalarca 
sürdü. Neticede Türk ekibinin de be§ 
kişi olarak güreşe girmesi kararlaş • 
tınldr. ' 

.._ Birinci güreş Hüseyin He Lokofski 
arasında yapılmıştır. Hüsey:fn ~ok 
hfikim bir güreşten sonra Lokofski'yi 

sayı hesabı ile yenmiş, dakikalarca! 
alkışlanmıştır. 

ikinci maç Yaşarla Maskakof ara
sında olmuştur. Ankaralılan heye • 
candan heyecana alirükle7en bu JU4Ç 
çok hızlı ve her ild oyuncunun sert 
hücumları ile geçmiştir. Her iki oyun. 
cu tehlikeli vaziyetlere düşüyor, fa -
kat seri hareketleri sayesinde kendi· 
Jerini kurtarıyorlardı. Neticede Mas
kakof sa}, hesabı ile galip ilan edil • 
miştir. Bu maçın hakemlerinden iki • 
si Sovyet, biri Türktü. 

Üçüncll güreş Yu.,uf Arslan ile Ka
to1in arasmda yapılmıtşr. Bu maç da 
Yusufun mağlubiyeti ile sonuca er · 
mi~ ve Nuri ile Zolotof ringe gelmiş
lerdir. 

Nuri, iki mağltibfyet bir galibiyet 
acısmı çıkarmak ve müsavatı kendisi 
temin ederek galibiyeti Çobana bırak-

mak için ne mümkünse yapıyordu. 

Maç baştan sona. kadar halkın alkış 
lan ile geçti. Nuri ~ok hakim oynı • 
yordu. Maç sonunda hakemler, neti
ce,ı ilan etmediler. Münakapsı çok 
süreceğinden neticenin Çoban - Gon
ca maçından sonra ilan edilmesine 
karar verildi. Çoban ringe doğru yak. 
taştı, çıktı. Gonca ortalıkta gözükmü
yordu. Buesnada Gonca'nın rahatsız 
olduğu ve güreş yapamıyacağı ilan e· 
dildi. 

Bundan sonra Çoban Mehmetle 
l\fustaf a bir gösterit güreşi yaptılar. 
Her iki giircşçi türlü oyunlar gös~ • 
riyorlardı. Son olarak ~uri ile Ahmet, 
Kenan ile Hüseyin de aJafran&ra gös -
teriş güreşleri yapmışlardır. 

Bu geceki güreşler, hiç bir netice 
vermediğinden güreşlere devam edile· 
cektir. Gün aynca bildirilecektir. 

Ras Kasa Makaleye Yürüyor 
Berlin, 20, (Özel) -Habeş İm· 

paratoru, burada çıkan Fölkiıiher 
BeobKhter gazetesinin aytanna 
aüel hazırlıkların tamamen ikmal 
edikliğini ve hükUmetin askeri 
mevkiinin iyileıtiğini ıöylemit
tir. 

Adiababa, 20, (A.A.) - Ce • 
nup cepheıinde sükiinet vardır, 
Bu cephede tayyare faaliyeti de az 
Clır. Buna mukabil ıimal cephe .. 
sinde tanare faaliY.eti büyüktür. 

Bu cephede ltalyanlar hava istik
taflarmı Habet topraklan içinde 
250 kilometreye kadar ilerletmit· 
lerdir. 

Madein, Gofa ve Voll~a mm· 
takalanndan toplanan 95 bin kiti· 
lik kuvvetin 19 bini bugün buraya 
gelmittir. 

imparatorun genel karargaha 
seyahati için hazırlıklar hemen he 
men bitmi§tir. 

Adisababa Dessie Y.Olunu oto • 

mobil yolu haline getirmek için 
batlanan in§aat 15 gün içinde bi
tecektir. 

Adiıababa, 20, (A.A.) - Roy
~ter ajansının muhabiri, cenup mın 
takasında Ha.betlerin Daggaha • 
puru tahkime ve bu ıehre doğru 
olKak ltalyan. ilerleyişine karşı 

tiddetle mukavemete karar ver .J 

mi§lerdir. 
Asmara, 20 (A.A.) - Royter ajan • 

sının Italyan şimal ordusuyla birlik-
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Harp durumu 
Doğu Alrikaıı cephelerinde NÖZe rarpar bir değifiklik ol

maml§hr. 
Yalnız ltalyan generali Bculoğli;yonun Eritreye vtUJığı ıJe 

ıimal cephuindeki ltalyan ordularını teftİ§e btl§ladığr. büdirili· 
yor. General &uloili;yo buradan .anra Somali cephuine 6iJr 

j cektir. Orada da telli§ yapacaktır. Somali cepheaindeki bu tel· 
i Jİf ifi de bi:- halta ka!'!' sürecektir. • . J G-eneral Badoğlıyonııra ba tdtı,lerdm sonra uerecefi lıti
i rar ve yapacağı icraat her halde önemli olacalıhr. Çünkü wenr 
~ ralin vazi/ui (Eritre) ve (Somali) cephelerinde devam J.n 
j harp hareketleri arcuınd11 biw ahenk tui. etmektir. Bu maltdl 
~ ile ihtimal ki, doğu Alrikasındaki bütün lt.ılyan ordulannın 
~ bQ§kumandanlığını ken:li eline alacaktır. 

(
= Bu arada ıimal cepheıindeki ltalyan kuvvetlerinin pek 
yakın bir z;anranJa Makalle üzerine taarruz ed~efi .öyleniyor. 

~ Fakat böyle bir taarruzun yapılabümeıi General Badoğliyonıırı 
l telti§lerini bitirerek bir karar vermuine bağlıdır. Eğe';> ltalyan 
fi:' orduları Jenildifi gibi gayet ehemmiyetm miUculemela ile 

ilerliyerek Mahalleyi aF.:ıbüeeek iıe böyFe bir taarruza ilatinttıl 
~ verilebilir. Yok eğer Habetler tarafından kuvvetli bir muka -
-=- vemet göriilme•i ihtimali varıa General Badoğliyonan bu taar· 

ruz; hareketini Somali cephe.ine gidip geldikten ıonraya bıraft. 
maşı tabiUlir. 

Verilen malUm.ata göre §imal cepheıinde Habq kuvvetle
rine kumanda eden Ra• Se)'um, Makalleden altm(f kilom~ 
cenupta büyük kuvvetlerini toplamaktadır. Ba vaziyete balur 
rak Habqlerin Makallecle büyük bir mukavemet gö•termiy• • 

\ ceklenne ltiikmolunmaktadır. ltalyanlar ile Habqler ara.ıru/tl 
i ıimal ceph~nJe asıl büyüle muhar~beler ( Amba - Alaii) rritt 

l ıimalinde olacağı zannediliyor. Buralarda bugünlerdtJ ltalytıtt 
Uçaldannın lazla laaliyette bulunduklarına göre asıl kesil Hll' 

I bq kuuvederinin bu civarda balunduia anlQfılıyor. 
\ Mıuaali cephesinde önemli bir değifikl:k yoktur. Dün ".• 
~ evvelki günlnJe bu Jafın Habe,ler tarafından alındığına daJf 
~ verüen haberler teyit edilmemiftir. Onun için bu türlü haberi.
\ rin mübala;alı ve yanlq olduğuna hükmetmek lazımdır. 
~ Cenup cephe.ine gelince, baroda 6ayet ıiddetli yağmur" 
( lar devam etmektedir. Onun için ltalyan cukerleri ilerliyeme • 
§ mektedir. Adi.ababcıdan bildirildiğine göre bu cephede Ager -
~ dar mevkii büyük bir bataklık haline gelmi§tir. Burada ancah 
~ uçak harelıederi yapdabümehtedir. 
! Son birka~ gün içinde ltalya ile lngilterenin Akdenid~ 
i toplamlf oldukları deniz knvvetleri arasında bir harp ihtimal' ı• 
~ korkulacak derecede artmıı bulunuyordu. Fran•a 8Qfbakciid. 
j (Laval) in ltalya ile lngiltere hükumetleri nezdinde yaptıl' 
; uzla§hncı tqebbü•lerin iyi netice verdiği Pamten bildiriliyor· 

I• lngütere ltalyanın T arabluıgarptaki kuvvetlerini azaltmasın~ 
karıı Aktlenizden iki zırhlıaını geri ~ekmeği kabul etmİ§tİr. Bıı· 
nunla beraber Akdenizdeki lngili% kuvvetlerinin normal dere· 
ceye indirilme•i mevzuubahs değildir. Franıa da lngilterenitl 
•ualine müsbet ıurette cevap vermİ§tir; yani lngilter,,.,.:,. Alı · 
denizdeki harp gemileri ltalyanlar taralınJun bir tecavüze .ıl
rarta Frarua tliier Akvam cemiyeti taaları gibi lngiltereY.' 
yardım edecektir. Ancak Fransızlar böyle bir ihtimalin carıt 
olmaatğını, Muaolininin lngiliz kuvvetlerine hifbir vakit teca
vüz etmek niyetinde bulunmadr.ğını söylüyorlar. lngiltere miitt· 
ferit ıurette ltalyaya kartı .ıecri tedbir hareketine gcfmiyecelı-

j tir. Süvey§ kanalını ve Kızıldenizi abloka altına almıyacaktıf· 
l Daima yapacağı hareketleri Mületler Cemiyeti kararı ile yap~ 

l
= caktır. Sözün kqaaı ıim:liki halde Akdenizde bir lngiliz-lt"'· 

yan harbinin önüne gefifdiği temin olunmaktadır. A. (J. 
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Sovyet - Mançuko sını· 
rındaki hidise 

Moskova, 20, (A.A.) - 12 ilk 
teşrinde Sovyet-Mançuko sınırın • 
daki hi.diıe hakkmda Kabarovık· 
den alınan mal Oma ta göre Japon 
ve Maçuko ukerlerinden mürek • 
kep 40 kitilik bir müfreze Novo • 
alekaeove bölgesinde iki taraf ımı 

rmm iıaretler ile açıkca tahdit e
dilmit bulunan noktasından Sov· 

yet topraklanna rirmittir. Bu müf 
reze Sovyet topraklannda üç kilo 
metre kadar ilerlemittir. Bunları 

te bulunan muhabirine göre, Ita1yan 
ordusunun Maka1e'ye doğru ileri ha. 
reketi muharebesiz olmıyacaktrr. 

Italyanlnr, Makaleye doğru ileri 
cenubi garbidcn l\1akale'ye mühim kuv 
,·etler gönderdiğini ,.e bunların yeri· 
ne de yeni kıtaat geldfğinf görmü~Jer 
dir. 

tlalyanlar, Makaleye doğru ileri 
hareket hazırlığı olmak üzere Adig -

gören iki atlı sınır bekçlıi So~ 
topraklarında bulunduklarını 1 

1,. ., 
__ 1 be• 

retle anlatmı§, fakat b~.ar tJllİf' 
çileri ya.ka.lamağa tetebbu• ~~ 
1er ve bekçinin yardımnt• üfe1' 
18 kit ilik iki devriye kolun•

1 
t ,dıt• 

ve mitralyöz aleti açJJJ!f :,_İ" 
Devriye almıt olduğu eaı•~fr_,.. 
hince mukabele etmit ve 111b.,.k • 
yi geri çekilmeğe mecbur de~" 
mııtır. Bu müsadenı~~e ~- a• 
kumandam ölmüt ve ıkı S 
keri yaralanmıtbr. 

rt11de-', 
rat civarındaki dağlar flz~udtrJ"• 
rlcen mevziler işgal et~e ı,s• ~ 

Adi.sa baba; 20 (A.A.) ta uJ'111fkte 
lnrı büyük bir faaliyet ,as bet ~eti' 
dir. Her iki cephede de :~arıns ge' 
kolları İtalyan iJeri kara 0 ıttııkta ~ 
celeyln kec;;lf taarruzları yaPSt."upılfll 

:. d. nas ~ , ..... 
esirler getirr.ıelttc ır. ~ .. ın.arıı~ 

· hın·faritı ~ • kurmayt o;:prJcın ı;u 
mıştır. 

.. 
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Saat 20 ye kadar gelen telgrafJar 

Ras Kassa Makalle 
•• • •• •• 
uzerıne yuruyor 

ileri karakolları ltalgan Habec
urdusunu ilerletmiyor 

Ekmek meselesi 
lstanbul valisinden 
aldıjımız bir tavzih 

l•tanlnıl Vali ve Belecliye reisi 
Jlııhittin Vdibulai irmaiyle dün 
ehaek maelni iiserinde fU tav · 
zilai alJılt: 

''Bugün çıkan gazetelerin bazı
sında dün fınnlar önünde ekmek 
almak vesilesile halktan bazısı -

AcUsa•ba, 20 (1.A.) - Resmi bir AKSUMDAKI KIPTi KiLiSESiNE nın toplanarak kalabalrklaşmasm-
bildlrfte sire, Habet kuvvetlerinin VERiLEN PARA dan bahSederlerken buğday, un, 
topJuıaa faaliyeti henüz bltmi§ de - Roma, 20 <A.A.) - İtalya hiik6me. ekmek ve belediye tedbirlerinin 
llldlr. Bahef harp Pltnmm, Habef ti Abumdald kıpti ldlieesine 15.000 noksan ve buhranından bahsedil
bnetlerfnln İtalyan taarrmlarma taler vermittir. mektedir. Memlekette ne buğday 
kup mukavemetlerini arttırmak er · Dotu Afrika 81hhat servis baş is-
--'-• ..-Lap et~"'ı· -x1ıenm-'-tedir. ne un ne ekmek buhanu ne de ted swuu MAi ... """ .:a pekterl, aylnadn Kaatellanl, harp sa· 
BOdlrllcliilne göre, Habef ileri kara· halarmda yapDUf olduğu bir teftlt re- bir noksanı vardır. Varolan buh-
kollan dllfman ilerleyişine ciddi bir zisinden dönmUt. İtalyanlar tarafın • ran bazı telaşçılann bozgunculu -
enıel teşkil etmişlerdir. dan kazılan kuyularla bulunan pmar- ğundan başka bir şey değildir. Ne 

Hebef ordusunun sevkülceyiı du· lar sayesinde ukerin esenlfii yerinde tekim kimse ekmeksiz kalmamış 
r1Dllunu mtlsalt olduğu aöylenmekte- oldaiunu söylemiıtir. ve bilakis pek çoklan ihtiyaçla • 

cllA • FRANŞE DESPERERE Gl>RE iT AL- nndan çok fazla ekmek almış ol-
BtlS IUSSANIN KUVVETLERi YA KAZANACAK d-~1-1 bun .. k delilidir 

MAKALE-YE DOCRU YVRVYOR wuan un en öÇI • 
Paris, 20 (A.A.) - Fransız sendika Gazetelerin asıl bozgunculan mu-

Anlara, 20 (A.A.) - İtalya 11~ • oclalannın vermit olduklan bir fÖ • hatap tutarak onlara hücum etme
lan Sudu mmmclald Danealia MI lende aöz ,aöUyen Marepl FnncJıet leri bu kabil istenmiyecek çirkin 
.-.de J'apmüta oldmdan tarasnt d'Eaperet, harp eden ul11&larclan biri 1 k 1 
1.---L-&l-rfne ele-- etmek6-dir. sneı manzara ann önüne geçece YO • ••nı•~wc ..-- ııc u veya öteki hakkında tarafslrlik etme. b ka 
faaliyetinin merkezini Ambalagicle dftfni aöylemekle beraber ltalyan or- dur. Onlan ihmal edip aş se-
kurmak latfyen Ru Kusanın kuvvet. d1181m11D ıenlı llçtlde del hareketler bepler aramak buhrandan bahset-
leri Mable'le dofru y6rümektedlr. neticeehide; en sonunda plip pleee· mek kabahatlılann cür'etini artır-
BOllBARDIMAN YE KEŞiFLER lfne lnaadıfw ifade etmiftlr. maktan başka bir faide venniye. 

Boma. 20 (A.A.) - Bazı İtalyan Daihk b81pler '" mallrya kayna· cektir.,, 
haberlerine söre, bir İtalyan uçaiı, fi olan bataklık Yldilerde kuudıfı K.URUN - Ehıelt İfİ ihmn
Taeeue nehri kuzeyinde bulunan Bir- biiyiik tecrilbe ile, Makedonya Bal • de Jiffiincemisi Jiin 1caınıtlı•. 
eeodan bö~de bir kiytl bombar • kanlanma ~Jmu daflarmda " Var Bu itiliarla bunları telrrar etmek 
dmaa etmlfti. Habeflerin tfddetll a • dana p)TI mW ovumda .h&rlJetmlt uterrrivnrm. Diin ,,,,.aıla lnnaıla 

..a.... -a.... ~- ka _.__ olan Marepl, Habqistanclald S&ftf ,"!" 
....... _u,,an u~ ... Vll ~ J'~ruıc .--dJr""----1l'llllttzartllar ue :.:. -
.._ •-- tm•-"- prtlannıa &'bel bir taltlonnu yap. .aımı .. "'"'~ "S' .. 
allflU -uıı:t e ago...a. f ~Derimiz lstan6aflrılarJan 6iİr Tlsre bllpslnde yapılan ketlf 11 • mqtır. B1a mbuebetle 1891 talyan • ıua 
~lan mumda İtalyanlar, BalN!t lana Adua hezimetinden bdlederek ltumımn elınwlui~ luıltlrMonm 
lnnTetJerlnln bazı toplanma noktala - bum 5/10 elan beri alllndliinl llly • anlat1111 ıe,lni. . 
nar tenlt etmiflerdtr. lemlftir. Fınnlar mı en elrmelt phrrnq-

Mareplln dedlitae dre Babeflm • ._, ,ı u L~ l "".6.LYAN ""Allr.,·u•ı f'ANA GiJ'-0 111', ~rhapar111111 vır ıcum1 mı 6 .ıs "~· ~· .,. tanın alllhlan, .&Ahml. lllıVkezl,.et un- · · 1: ol. 
VZElllNDE llbaır•ntlan lala ekine~ ""I · Hl De idare efil"' n baıbktl ıUncle 

Anaara, 2o (A.A.) - lta1,a •Pak • •ftf meyclanlarma hWm olan oto- fır1 S.6e6i ne oluna ol•n ~ hl-
lan, Tana ılltl ft Gontl&r bllsfllll 1- matlk 811U.laml 1UU11l bllamlaealı • ildılciruttlıın IHıllaederelı pencere • 
zerlade ketll 1lflll)an ~pmak fllere • filNıibu 1* 18aiiif(twhiti k ,.._.. lneıt _,,.... "'•ıwd.,..,.., W: • 

.. IMh•llü :Aamaradan hareket etmif.; fptidat bir haltledir. çilere ıalenenlerl •ör'iülı. 
Jerdlr. Habef ukerlerinln llilel tedbirleri Sa,rm memıırları oe be~er-

TEFTIŞLER de pek Jnkipf etmlt dejfldir. Ancak Jen 6ir lamı 6u elımefaislera eJı. 
toma, 20 <A.A.) - Han Bakanlı- ~Un dediibıe göre en ufak an. mek tetlarilıii i~n meıfrıl oluyor· 

zalanna nnneaya kadar tanıdıklan 
lı miistepn General Giaseppe VaJle kendi fl1ke1erfnde Ha1Jet1er en mo - larllı. Brınrınlc 1Hra6er alJırıı el-
din Sldl,a han Balerini tefti§ et . dern bir ordu l~n dahi tehHkell ola· mlyertler tle oardı. lflenl& Kara-
mlpir. bilirler. lıö7'• 52 nıtmtıraıla ofllran Na • 
YEHIP PAŞANIN YABDlllLARI --------------.--- man oe Yaml lllllann4a iJri )'llJ'f· 

Masdlaelo; 20 (A.A.) - Hahef do- Gariba1diye göre taı cmcalt din !lradan •esen bir 
ta eephealnhl Jnuma:r tefi Veblp Pa. nmlaarririmbiti tlel'MdiYfe ehaelt 
.., batı kanetterl komutanı Bu ne.- lngilterenin durumu teJarilı elMmiflriir. Banlar 
ta ile Harrar bilgesi kuvvetleri ko · Londra, 20 ( A.A.J. _ Gen.rol E. Ga •et:e ...... W--ılıl~ oe 
••ı.r ... .....,,. ınemu .. kil- rfbaldl. Sraulorl Kr.onlltl gaeCftlne ,., u __ -ı-~ .,. hliillanın .a,ıı .. 
.. ,.... .. ~-. VUUIWllCS ~ 

~ ,,,,,,,,_,,,,,,r: ~ w~rmıN SIUB ALl'INDAICI .._. biç 111r ldma ,-ıv. u-
1 
___ .. ________ , 

aavvnı ı1111M1 Ank••a ve lzmirde ...... 2I (A.A.) _ Al~ bia Wt l kin lqtUz -daa doimq 'bir ltal • .. 
J9d=riı olaa ...,..., U•llrla " ,... n lqDls ldHsnin• .... , ota. 
•rı..- .-Dld .._..._ •ota faada .. •••w'ıa,da ltalJU a· 
Mf6-- llankeı 11 'lln-.lr. GM. moJUda MJlk Berltu,a aleyJdae 
ti, Pola, Trlate, eVDe411k, Pla, Pe- iaklfat etmif •lan 1&DÖf 4tifluelert 
n.a "' Jrrlılll ,.rllllltam Wr ~ daldüOaek •-~• fa,,alı ola • 
........ AfrlbJ& Jaanelıt etılkle- Qfnnı tahmin edb'oraa• 
il ..... ~. "Bls llarbl ne tltlyoru ae. de Usır. 

JtllJP nıa- bit mllyoa iki :rti bln lıyoru. Baamala beraber ltalJ&n 11-

Mıllrl .tıUa altında bulndarmüta • ı .. a tpllJeadlren bir teJ ftl'ld o 
ilt.- a.1amet1a bir milyon• nefal l • d& hsllterala k•dl ...- hareketi· 
~. Afrlka;ra ancak bet ti - dlr. M•llıd fnsiliz menfaatlerlafn 
.. ~· Jlah•B'm&ya ipi • bal malü:retinl bb111 Te tekeffll 
nk .._ bnetlerla mltebütıd mi • 
• ,. ... lrp Mkerlerbulen mink • ettllt halde, lnslltere ne diye AkM -

• il&. de l'ranlaam ,artbıanu •ft1'or?" bptlr. 

.::!:.<~.;..S::.:: lakenderiye limanında 

..,,..lllfllle,Jlsbdar..-,.,2&00 tutuşan ltalyan vapuru 

....... .., ....._. '"Jtls tane ke - Roma, 20, (A.A.) - Lo,it Tri-
tlf ft ... llardnua .ıı ,....,... ·~ 
...- ıra.Uda dot- Afıtb;ra • • yutiao vapur 1917eteainin ıenel 
nDt ......... direktarltlll, din, .... derife li-

Gele'* lf ... lfll'llla .. Jlne _, m•nmcla bulundaia .....ı. tutu • 
idil 9ft1Eolmcaktlr. 11alarda..., tan Auaonia npmlmiiil pnmaaı 
S-•I.,. ,Wecekladlr. 89 ubrin hakkmcla Y8l'IDif oJdaiu lnrteWjl 
t P.• &88 _..,. ftNlr. de, ı.U mürettebatmm JUllD'• 

AllSRllCADAN GONt!LUJLBR a&ıcliiı .... .ht11a11111da lnailiz harp 
~ 20 (A.A.) - Nnyork Pi· ıemilai, lbıılua memarlan Ye etfa 
~ ft llaice flllhletladea ,. • i79 ~- birlikte arlradq • 
_. 1fll11u w a..rlma slallll • lık c1ayp1anm fedaklrlık merte-
_, ........... Af........ heelae lradar ~ıkardıimı bildir • 

Aılbra, 20 CA.A:) - ..... ,. ... 
ı.a . ..,..ı •:ruf 4nbrada .. ı ıc da, 
hmltcle aat 15 te llltli'llmlfllr, Sayı. 
mı hltlrdllhll tik ...... ftNll Bal,e 11-
~dlr. ------Melcsikada 36 papaı 

tevkif edildi 
Mebiko, 20, (A.A.) Guaclala· 

jara poliai, Jaliako 'böla•bade lca • 
l'lfıkhk çıkarmaia ~ 
ıuçlu 36 papat tnkif ebaİftir. Po
liı ayni zamanda bir çok ıillh, 
cephane ye nrak ele ıeçı..ittir. 

Bulgar ulQSal bankuı 
için bina 

SofJ&. JO (A.A.) - Bada B .... r 
111111&1 .... W•mm temeli atllmıt 
:n b11 mlnuebetle bl7lk bir tiren :ra 
pılmıftır. Blu ,-t katk olacak ve 
bitin lhtlya~lara klfa;ret etheektlr. 
ı ..... iç ..... lıltlrlleeektir. 

Tenis şampiyonluğu 
Laira, ıo (A.A.) - Loadra kapa· 

h teldi plllplJOlllalaav aeklztnd de· 
fa olarat 1'ıawa IMmatra kammıt
tır, bıllls 811&""'11 8-0 1-2 v• ~ 
yaıalf&lr. 

nlit ıt , ... rdlr. SeJa1r ft Uktmet • • • • • •• 
•ıh•lan o. blallabk Jt1r •lk si· mekted1r. Alb kiti yeift.ceaıne va• 111 lasllls Ba?ftJ'I 6-!, ~ 1enere"J 
~ ..... ıa.ıpr. •it ,.di kiti de~" ~ pmpJ19alvtu laı•••'ftlr. 

Kadmlal'da da bsUfz Serl'fln rakL 

Zecri tedbirler komite
sinin kararları 

Zecri tedbirlere iştirak eden deolet 
biribirlerine gardım edecek 

Cenevre, (20, (A.A.) Dün ak -r tatbik edilecek tedbiri_. 
tam zecri tedbirler komiteainin ka 1 yete üyelerinin biribirleriol 
bul ettiii 4 numaralı kararda deni j dım e~ele~i?i isteyen OD ti-1 
liyor ki: . ler komıteaının kararını ka 

Üye devletler ıilih ihracı yua· mittir. 
iı hakkındaki 1 numaralı karann Oıi aekizler komiıe.i 
2 inci fıkrutnı &f&iıdaki madde- girmesi yaıak edilecek ye 

lere teımil edeceklerdir: te kullanılabilecek bqlıc:aı 
Bütün cer ve nakliye haJVanla· deler hakkında yapılan I" 

rı: at, katır, etek, deve ve l&İre. naylamqtır. 
Kauçuk, Boksit, Aliiminum, Ok ltalya ihracabDm 

ıid Aliminium demir cevherleri, hakkında B. Eden taraf~ 
hurda demir, krom, manıanez /ılan teklifler genel 
nikel, titan, Volfram, Vanadium, miteai tarafmdan kabul 
bunların cevherleri ve demir ile tir. Avuaturya, MacariataD 
halitalan, kalay ve kalay mürek • navutlak bu karara iıtird 
kebatı ve bütün madenler. mitlerdir. 

Üye dmetlerin yakanda 1&71lan ITALY A - ISYBÇ rıcAd' 
maddelerin, ltalyadan ve İtalya lllONASEBATI 
müatemlekelerinden bafka J,ir ye- Stokhohn, 20 CA.A.) - ,.__. • ..,... 
re ihraç edildiii zaman doirudan haber verdiklerine göre ita 
doiruya veya hiJyuda tekrar 1 - ipek fabrikası genel dinktl,.t; 
talyaya ih'raç eclilmemeai için İca· gelmi§tir. Bu İtalyan fa1'~- .~ 
beden tedbirleri alacaklardır. pek hamurunu veren bir lft'9 

evidir. Direktör lsveçe llercle 
Yukariki fıkralarda kayıtlı ted· ~hamur irofn gelmiştir. 

birler W.riirliikte bulunan andl•• 51 
, 

J... -s ISveç htlktmeti finamıal 
malar bakkıacla da caridir. Bu ka- birler hakkmda ulaslar ----
rarm tatbika konulduju ıırada yol tamyelerini kabul etmete ~ 
ela bal1İnan efYa)ar bu yaaak ha • mit aibl görünüyor 
ikinde blv.eklardır. BELÇiKA VE iT ALYA ll.,-,;J.i 

Zecri tedbirlere İftirak eden Briiksel, 20 (AA) - Yan~ 
Dometlerin birbirlerine yardım et· teblif, Belçika giimrik 1 -----
meleri beklandUi 5 inci karar ha §imdiden İtalya mallanill 
mii"""ke~ıa bıJal eclilmittir. Yal alakoyınak için tedbirler 
nız ilk teklifte tek bir tadil yapıl- tu hakkındaki rfvaretlerl ,.. 

tadır. ·~ 
mqbr ki o da secrl tedbirlere it- Tecim 0~ krala sin~ 
tinle etmiyen üye deYletler hak • telarafta. Belçib htikt•-4 

~ndaki ka~. na~nn !P.rJıtm~ iil~ 
Bu üç karardan aonra konferam, ce müteeMir oldujunu bil;i 

zecri tedbirlere iftirak etmiyecek Odf iiyeleri, ltalya ile 1 
sDerf bflsbiltün koparmazdd 

olan dnletlere batken tarafından yice dftşiinmek llzım reldtll 
aönderilecek bir melltap aaretini dedirler. 
kabul ebİaiftir. Bu mektupta 1 • -------
talyan-Habet anlqmubi1 hak • 
kmdaki rapor ile komeJin 7 ilktet 
rin toplantıamın Ye uamblenin 9 
Ye 11 ilktetrin toplantdan proto 
kolları o secrl teclltirler .Jronf eramı 
tarafmdii: tiiiiClite kadar yapılan 
tavıiyeler J,ildirilmektedir. 

Konferana tekrar 31 llld.trin· 
de toplamcakbr. Ba müddet icin
de 18 dnlelln tem*ll edilmekte 
lnahmdala IUl&İ komiteai hiddl
metlere yapılaiı tekliflerin tahak· 
kak ettirilm•ini takip edecek •• 
icap edene kcmferama Y•i tek • 
liflerde bahmacaktır. • 

Celle ...-. Scrt7et Dq ko -
mileri Bay Lomnof, amuml ma • 
hiyette beyanatta bulunarak kon
ferana tarafından kararlqtırılan 
ekonomik zecri tedbirler lıİatıemİ
nin klfi olmadıimı Y• ba eklik • 
liiin ilerideki anı.1111aılddarda 
bir mi-1 olıuma11 lizım ıelditp 

So R riclir. 
ni lra1detmit, Tyet uyanm lllBI---~-.: 
ba teldifferi tamami1le tatbik • • _ _... 

decetini .aylemit •• "Anca& ba •t1t or 
tekliflerin müwir olmaclıtı sa . ,, ::. .... 
rülUne, Snyet RQSJa kendine Ankara, 20, \~:; 

1 • J Ilı ·ir;l!I 
dil-n taahhiitl.de tadillt 1ap • P i e ticaretan.--..L•,~~~flll~ ...... etmek üaere ltlr ... 
mak ukkmı mahafua ....... de- rite pdeeelıtit. ~ 
mittir. ı....,... -..lllMw' 

Batllan ky ·VucowU.. elde cllı .. ildL ~' 
ecliJ• MticMilt Json.Jdif ,0.eD • i ıl; J i 
lifia lmnalmuı 1.ıuncla Mltikf Jta/pı W til:4ft 'it/ti 
bir walıki eLliıılDa .ıı-ı,;ıtı. ~ ~ 
ka7dettiktea aonra cme,I kapa • Ankara, 20, ( ..,.. _._,)P-0 

llllfbr. . ticaret .............. ~ 
ON SEKIZLUIN KARARI cletle ~ ~_..-;.i 

KABUL EDILÖr nilidclet içinde 1iaf ı .... ·-~ 
rnlau.kbr. Mi;zak:--&d,;redillflll!llj 

Cenevn, ZO (A.A.) - Geae!j deki hafta sad• 
tanzim komiteii. ltalYa'ya kartı lir. 
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ltalyan tayyareleri 
Eritreye nasıl uçmuşlar? 

Dün lstanbul sokaklarında gürülenler,_ işitiJenler 

Süveyşten on Italyan tayyaresi 
geçmişti ; Halbuki Eritrede 400 

harp tayyaresi var 

Ayol savaptır, ekmek tela
şından suyu unutmuşuz! 

Pencereden bir ses: eskiler aliyim! 
Yazan: Osman Cemal Kaygısız 

Sabahleyin saat yedi buçuk ... Ak 

sarayın iç mahallelerinden birinin ,,ç~ı;ı •iiii•iiiiiiiiiiTiiJii 
komtu kadınları pençereden pen • [; 
çereye birbirlerile konuşuyorlar: t 

- Sizinki bu ıabah hiç öksür · 
medi, galiba hala uyuyor! - J4i•.,-iı!lll 

- Ne yapsın zavallı, fırmd<..1 

gece tam saat üçte, o da zorla bir t 
okka ekmek alarak dönebilmiı, o

nun i~in hali uyuyor! Ya sizinki 
- Bizimki de içeride hamur a

çıyor. Ne yapayım, ıiz yine bir ok
ka olsun almışsınız, biz hiç ala · 
madığımız için bugün evde ıaç 
gözlemeıi yapıp yiyeceğiz! 

Bu aralık mahalle bekçiıi köşe 
ba~ından göründü ve kadının biri 
ona seslendi: 

- Bekçi baba! 
-Buyur! 
- Ayol ıevaptır, ne olur, dün 

Acluva ve Acliğratı bombalayan ltalyan tayyarecilerinden biri akıam ekmek teliıesiyle suyu u • 
nutmutuz. Küpte içecek bir damla 

Kalairetlen Fran•ır. gazeteleri~ ıubatın birinden birincitc§rİnin suyumuz yok ... Ne olur ıu köıe ba· 
"- )'azılıyor: ikiıine kadar SüveYı kanalından Jındaki çeımeden bize bir koğa • 

B~güp Mııırı en ziyade ıinir geçen talyanların sayısı (200,000) cık ıu getiriveraen! 
1eıtı.:ıiren teY tudur: Mttır liman . i geçmiıtir. Sivil memurlar, zabit~ - Tam ııraıını buldunuz. Be • 
1.,ında pek çok İngiliz harp ge . Ier ve aakerler bunlar•n için eledir. nim vazifem var §İmdi! 
llllai bulunuyor. Havalarında pek Gidenlerden geri dönenlerin ıayı _ Biz bugün susuz ne yapaca· 
Ço)( tayyare, Kahire ve İıkenderi• 11 8,250 dir. Yerli aıkerler de :var
:te •okaklarında da birçok İngiliz dır. 
atlterleri dolqıyor. 1915 de Türk Bu müddet zarfında İtalyanın Sü 
lerin hücumundanberi ilk defa o· ven kanalı kumpanyasına verdi· 

tl 1,"k Süveyt kanalında lngiliı. ği para 750,000 İngiliz lirası tut 1 

'
1 • ha~ ~emisi ıörünmektedir. muştur. Harp bitinceye ltadar bu 

Sellum' dan Cabuba kadar bü rakamın birkaç kere büyüyeceji • 
~ Trabu1us çölünde bir kay - ne füphe kalmıyor. 
~vardır. Mıaırdan Bingazi · Aksumun düşmesi üzerine 

ğız? 

- Kuyu yokmu evde? 
- Kuyunun suyu acı ayol? 
- Biraz teker atarsınız, tatlı 

olur! 
ötekikadm: 
- Pençereden kovayı uzatın 

da biz size bu günlük bir koğa su 
verelim! 

,., yahut Bingaziden Mısıra gi imparator ağ'amış 
dece& olanlara kartı su pınarla . Adisabab, (Deyly Telgraf) _i 

r11ıı kapay,an üç yüz kilometre u Habeş imparatoru mukaddes Ak· 
ıu"aJCığunda ve dör;t kat yeni tel . sum sehrinin sukutunu haber al 
~ler konmuıı.tur. İtalyanlar Mı · " 

',f dığı zaman teeHüründen ağlamış •tr hududuna birçok tayyareler İ· A 
1 ve Habe§ kiJiıaımın reisi olan · • birlikte ıekıen bin kiıilik bi( k dd h 
L bunayı çağırtarak mu a es §e · 
'~Vet de yerlettirmitlerdir. rin istirdadı mukaddes bir harp tu. Bunların arkuından da beyaz 

Biraz sonra pençereden pençe-1 
reye koca bir teneke ıu uzatılır • 
ken kadının birinin elinden tene -
ke kurtulunca haydi ıokakta ya· 
tan bir köpeğin üıtüne ! .. Derken 
bir patrrdı, bir kütürdü, bir acı a
cı havlama ve bir kahkahadll' kop 

Süveyt kanalından ınra halin . ilan etmesini aöylemittir. Ahuna· takyeli, gecelik entarili tıknazca ve 
ele doiu Afrikaıına giden ltalya11 da teeasüründen ağhyarak bütün yatlıca bir adam pençereye kot • 
l"!hileri g!M'.mektedir. Bu gemi ler -;s memleketi ayaklandırmağa söz tu: 

~inlerce asker, top, tank, ka. vermiıtir. Memleketin bütün tau.. - Nedir bu yapbjmız canım, 
lır \'e milyonlarca mermi götürü· subu ltalyaya kartı şiddetlenmi§ nedir bu patırtı, kütürtü,? Şunun 
~~lllr. Yalnız bunlarda tayyare bulunuyor. fura11nda tam biraz uyuyacağım 
""'lunınıyor. 

Sekiz aydanberi Mıaır üzerin - Habeşlilerin ne yapacak-
den on kadar tayyare geçmiştir. ları anlaşılamadı 
~ııır hükumeti bunu proteıto e · Londra, (Deyli Telgraf) - Ge· 

111
te İtalyanlar için bu yol ka · neral T ~ınperley süel durumu şöy· 

:-lılnıt oldu. Halbuki, Eritrede le tahlil ediyor: 
~rt JÜz kadar tayyare vardır. "Son günlerde Akaum şehri 1 .. 
l lllaı- naııl ve nereden geçmit talyanların eline geçti. Bu şehirci 
~d!r. itte >·ıı·n ıırrı budur. Bir ta· d k. lt ) k 1 · ·n çok ... lllll ,·arın a ı a yan as er erını 
1- •rının diltündüğüne göre bu luğuna bakılırsa onun şimdiye ka· 

'hreler aökülmüf olarak vapur dar neye düşmemiş olduğuna hay
:lltbarlarında gönderilmi,tir. Di· ret edilmek lazımgelir. Bu hadi • 
E ... erine bakıhrsa geceden İ•ti selerden ıonra Mak&lleye ilerilen· 
d-cte ederek en büyük irtifalar · mesi bekleniyor. Cenup cephesine 
~19Çnıek suretiyle eritreye gelince ltalyanlar bu tarafta pek 

1
tlard11'. ı fazla ilerilemit değildirler. 

J.teıele 'böyle değildir. Asıl yol ' Henüz ne ıimalde, ne cenupta 
.llldUr: k b 1 1': ciddi bir muharebe vu u u mu§ 
r.ıc •11areler, Trablustan kalka · ve Habeılilerin ne yapacakları an· 
ı,_ • -.kert yollan takip ile cenu· Iatılmı§ değildir. 
~ofru ileriJeyor, Mııır Suda • Naşit _ E

7
tu;irul Sadi 

1 . •e F ranıız Afrikasmdan o 
Çi~l~~orlar. Bu yolun onda dokuzu Şehzadebafı TURAN Tiuntrmwnda 

zaman .•• 
Ayni evdeki kadm: 
- Ne yapayım, ayol, komtudan 

bir teneke ödünç ıu alacaktım, te
neke elimden kayınca ... 

- Dün akim nerde idi, evin ıu
yunu dünden neye almadın? 

- A a a ... üstüme eylik sağlık ... 
Bilmiyormusun ayol, dün ıabah • 
dan akıama kadar ben, akşamdan 
da gece yarılarına kadar sen fırın 
fırın dolatmaktan su almaya vakıt 
bulabildikmi? 

Gürültü üzerine biraz ilerideki 
evlerden birinin pençereıini açan 
bir kocakarı hila havlayarak sil
kinmekte olan köpeğe bakıp: 

- Ayol bu da neıi böyle, zaval· 
1ı hayvan.cağı su ıelasına tuhnut -
lar ! Hangi yumurcak yaptı bunu 
acaba? • 

,- Yeni Eserler ' 'IUr Fak be · 1 I Bu gece saat 20,15 tr hlıl . at iki aydan rı ta . 4 üncü defa olarak 
el-. a., ~ ile Aamara raım • 

0 
T E L L 0 it 1

19Jllbıi hazırlamıtlardır. Büyük Haile :; perc'ı 
1 FATMA 

Fuat Nebil Ertok ı ı 
1 ~ Yı, Süveyş kumpanya- ı tablo. Kıbns per<l(• 

Si k .sinde Zafer Eğlen re-
. ~ h& 8Ç lira verdi? lerf. Her tarafa tram 
' Ort &it <TaJmia): - Geçen vay. Telefon: 22127 

Küçük hikayeler 
60 kuruş 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
Satış yeri "V AKIT,, 

~,...;.ri-T'T 

Ustte: Sokak yeri~ pencerelerJP. 
oynıyan s-oealJ.,.. Altta: St1balı

leyin Köprünün hali 

Kadının, ikisi birden kıı kıt bi
raz gülüşürler ve sonra biriıi ko
cakarıya takrlrr: 

- Şerife teyze, ıayım memur • 
ları sana ,.atını ıorunca ne diye· 
cekıin? 

- Ne mi diyeceğim? Onu, bi • 
zim Kuımpapdaki gelinle ıiz ta· 
zeler düıünün .. Ben ditıiz ağzımı 
göatererek: "itte yafnn... tuzauz 
aftın ... kaygnız batım!,, deyip itin 
içinden çıkacağım ! 

,,. . 
Saynn memurları kapıya diki -

lip birer birer ıoruyor ve içeri • 
den orta yafh bir kadınla on üç, 
on dört yqlannda bir çocuk ce -
vap veriyorlar. 

Memur - Çocuğun muayyen 
bir me•leği, yani bir iti, gücü var· 
mıdır? 

Kadın - Yoktur! 
Çocuk - Vardır! 
Memur - ( Şatırarak) ya var -

dır, ya yoktur canım! 
Kadın - Yoktur canım! 
Çocuk-Vardll' ağabeyciğim! 
Memur - (Çocuğa) peki, ne -

dir muayyen mesleğin, söyle baka· 
yım! 

Çocuk - ileri spor kulübünde 
untırhafım ! 

"'"' 
Memur yine kapının birinde or-

ta ya§lı bir kadınla yine orta yq
lı bir erkekle konuıuyor ve erke • 
ğe soruyor: 

- Vücudünüzde bir noknnhk, 
bir aakatlık, bir arıza, bir h:ıata • 
lık falan varmıdır? 

Erkek - Hiçbir ,ey yok, tT1rp 

gibiyim maştallah ! 
Kadın - Nasıl yok. rakıdan. sı· 

gara yüzünden ıabahları ök~ü • 

rükten boğuluyor! 

•• 
Bizim arkadqlardan biri öile

ye doğru matbaaya gelirken Çen
berli tat taraflarmda han gibi bir 
yerin pençereıinden birkaç afili 
delikanlı, kendiıini ıayım memu· 
ru aanm19lar ve ıeılenmqler: 

- Bey bili.der, ya fU iti çabuk 
bitirin, yahut lütfen bakkala aöyle 
yin, biraz anzarot göndersin! .. ,,. 

Memur - (Y qlıca dul bir ka
dına sorar) demek dulaunuz, kim· 
ıesizsiniz, bu evde yalnızıınız öy • 
le mi? 

Kadm - Allah bağıflum, bir 
de arılan gibi, nurtopu gibi oilum 
var! 

Meİnur - Hani nerede oila • 
nuz7 
Kadın - Getireyim! ( diyip içe

riye dalar, biraz sonra kucağında 
van azmanı bir pamuk kedi ile ae
lir) lıte ağabeiiai ! 

Memur - Hay Allah müttah•ln 
nızı venin! 

•• 
Balatlı eskici aayım esnasm'da 

evinin pençereıinden aokağa ba • 
tını uzatarak ikide bir baiırır: 

- Eayiler alaaayim! •• Eayi pal· 
tolar aliyorum, jaketler aliyorum, 
pantolon aliyorum ! 

Bir pola - Ne yapıyorsun be? 
Hayım - Veıikalılar aerheet 

ıerbeıt yelip, yeçmiyorlar mı ba • 
radan? 

- Ondan aana ne? 
- Nuin bana ne Belki içleria 

den acele ilen eayi falan ıatacak 

vana, yetirir buraya, ben ayafnm 
dJ'f&nya baamadan pençereden a• 
lrrnn! 

Şitlide aayım memurlarmtlu 
bir genç, aorulann cevaplarım ya• 
zarken "çok aüzel,, demeyi _, 
edinmit- Sonıyor: 

- Y qmız kaç? 
- Otuz f>eı. 
- Çok ıüzel. 
- Görünür bir ıabtlılma ,.. 

mı? 

-Topalım. 
- Çok güzel. 
- Ka.muz Yar mı? 
- Hayır, geçende öldil. 
- Çok güzel! 
Ben veıikalı olduğum ~ aa • 

bahtan sokağa f ll'ladım. Fakat her 
adını bqında bu vesikayı çdcanp 
göstermek gerekti. Onun için ~n 
veaika ki.ğıdı elimde açık olarak 
yürüyor ve onu görenler bana hiç 
bir ıey ıormuyorlardı. Böylelikle 
F evzipafa caddeıinde oturan ar • 
kadatlardan bizim bir tapulu Na
zım vrdır; onun evinden sıeçerken 
Nazım bana aeılendi: 

- Gel, yahu, ıel ! 
Pençereye ıokuldum: 
- Ne var, haYl'.'ola! . _ 
Kızının yakaıından bir lfne te • 

kip çıkararak: 
- Al tu iğneyi de elindeki -.. 

s ikanı yakana iğnele, baylelikle 
sana da, memurlara da daha ko • 
laylık olur! 

O. C. Kay91eız 
~·. __,. 
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~D~D ôliSI CH SBi'.IÜI ! 
ffJvf tarafı dünkil ve evvelki 
günkü ıagılannuzdadır.). 

Süha kendine de bir bira ile bera • 
her sandoviç ısmarladı. Yiyor, içiyor 
ve dansedenleri gözetliyorlardı. Süha, 
arada sordu: 

- Pervin dansediyormusun? 

- Ederdim. Evlendikten sonra va· 
kit bulamaz oldum. Sonra kocam kı

sa boylu idi. Erkek kadından daha 
boylu olmayınca danseden çift, zan -
netlerim ki, hoş görünmez. 

Süha, muhakkak ki Pervinden boy
lu idi Fakat tereddüt etti. Pervini 
dansa davet etmek belki de onu sıkar
dı. Hem bu kadar ileri gitmek de iyi 
bir şey değildi. Fakat sanki ne ola -
bilirdi? Kadıncağız ömrünü evin i · 
çlnde g~iriyor, her eğlenceden malı· 
rum ya~ıyordu. Sonra şayet danset -
mek istemezse bir özür dilemekle me
selj'! kalmazdı. 

Süha bunu kestirdikten sonra Per. 
vfne döndü: 

- Danseder mJsiniz? Dedi. 

- Ayaklarım dolaşır, diye ko:rıka • 
rım. 

- Beis yok .. 
- O halde baş Ustüne.. 
Kalktılar, dansettiler. Ve Pervin 

mükemmel dansediyordu. ikisi birlik
te ayak atıyorken Sühanın gözleri bir 
aY1;1Aya ilişti. Boyca biribirlerine çok 
uygundular. 

İki üç kere dansettikten sonra ev
lerine döntlUler ve kapıyı açrp içeri 
gİrtli!er. 

Pervin: 
- Geceniz hayro]sun, beyefendi, 

Ç(~;: teıel\kür ederim t 
Süha: 

-..- Ben de çok teşekkür ederim. Çok 
iyi bir gece geçirdik. 

Süha, kendisine dört senedir biz • 
met eden bu kadim sevindirdiği için 
memnundu. Bir insanı sevindirmek 
neriyi bir şeydi. Söhamn yaptığı iyi • 
Jil~jçini ılıklaştırmıştı ve kendisi bu 
dakikada bütün insanlara ka~ derln 
b~r c:;evgi duyuyordu. 

- Geceler hayrolsun! Dedi ve bu 
dl\kikada bahtiyar olduğu için kolu -
nu Pervinin beline doladı ve onu du -
clıekhrından öptü! 

* * "' 
Siiha her gün Peninin odasına ge.. 

Jip mektupJ;ınm getirmesine kadar 
uyurdu. Fakat bu gece, saat altı bu -
ç~kta uyandr. İçinde tanımadığı, tu
haf bir his dolaşıyordu. Her gece ba
şının albna iki yastık koyarak yatar
dı: Fakat bugün bir tek yastık var
dı. Öteki yastığı berikinin yanı ba§Ill
da idi. O zaman her şeyi hatırJa.dr ve 
~rinden srçrıyarak oturdu. Kalbi 
Çl\rpıyor ve alnr terliy•du. Kendisin .. 

den nasıl olur da böyle bir hareket 
sadır olabilirdi? Hizmetçi kadınlarla 
maceraya girişmiyecek bir kimse var
sa, kendisi idi. Onun yaşında, onun 
rnevkiinde bk adama böyle bir hare -
ket yaraşır mıydı? Buna çılgmlık de 
mek bile yetmez. Şimdi ne yapacak • 
tı? Bu kadını evde tutmak caiz değil
di. Faıkat onu kovmak da haksızlıktı. 
Kabahat, hep kendisinde idi. Hem in-
san, durup durduğu yerde kendisini 

1STANBUL 
18, Bayanlara jimnastik. Bayan A

.zade Tarcan tarafından: 18,20 Trav • 
yata; opera. Birinci ve ikind perde ı 
(plrut). 19,20 Bayan Paterelli. Mando
lin orkestra konseri. 19,50 Romen haJk 
musikisi. Stegaço orkestrası. 20,30 Ba
yan Bedriye Tüzün ve radyo ca:r: ve 
tango orkestraları. 21,35 son haber -
ler, borsalar. 21,50 orkestra eserleri 
ve hafif musiki (plak). 
---

ne diye böyle mükemmel bir hizmet · •••••••ı••••••••ll• 
çiden mahrum ederdi. Denı·zyolları 

Süha kendi kendine: 
- Bun1ar hepsi kalbimin yumuşak. 1 Ş L E T M E S 1 

lığından.. Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Dedi ve ic;inl çekti. Tel. 42262 • SirkecJ Mühürdar zade Mufassal notlu 
kanunumedeni 

Istanbul -1933 

Onun elbiselerine kim bu kadar ifr 111•••• Han tt~lefon: 22740 --•I 

na ile bakar, onun gümüş takımlarını 
kim bu kadar hünel'le temizler, kim 

te1efona koşup herkesle konuşur, kim 

bütün misafirlerini ağırlardı. Fakat 

çaresi yoktu. DUn akşamki b!diaeden 

sonra onun bu evde kalması caiz de -

Iskenderiye golu 
EGE Vapuru 22 Birindteş• 

rin SALI günü saat 11 de. İS· 
KENDEERlYEYE kadar. 

(6577) 

Herhangi bir hadise esebebiyle ka • 
nunu tetkik ve o hnclistye rnüteferri 

Satış merkezi: 
VAKiT Matbaası Ankara Caddesi 

Fiab 35 Kuruıtur. 
kanun hükümlerini bulqp çıkarmak - --------------
taki müşkülat mattbncbır. tır. 

ğildi. O halde münasip bir hediye ver- liiıııı••••••••••••ıeli 

Eserin eahibi, bu nıü~ül!tt glrf.er • 
mek içi (Her maddentn altına: Ka • 
nunu Me.Jent. BorçlaT, Ticaret Ka • 
nunlarında at!ka ve irtibatı olan) 
maddeleri hülasalariyle birlikte ya.z. 
mış tetkiki son derece kolaylaştırınrı. 

Ha.kimler, avukatlar, talebe, ,.e llıd
kukla iştipl eden zevat aradJkJ&f(lll 
derhal bulmakta güçlük çekmiyeceJc-
lerdir. • meli ve bir an evvel sa.vmalı idi. Za • 

ten şimdi neredeyse içeri gelirdi. Kim 
bilir artık ne kadar teklifsizleşecek, 
ne kadar arsızlanacaktr. Belki de bun 
dan böyle va:ıif elerini birer birer ih -
mal edecek, sabah postasını alıp ge • 
tirmiyecetld. Belki de kendisi yata • 
ğına uzanarak aşçı kadını gönderme • 
ğe kalkacaktı. 

Süha bunları birer birer aklından 
geçiriyorken: 

- Yazckt diyor ve derinden hayıf -
]anıyordu. 

Derken kapıya vqruldu. Zavallı 

Süha, endişeden hastalanmış gibi idi. 
Zorla: 

- Girin~! dedi. 
Pervin içeri girdi. H~r saıbah iş sa

atlerinde giydiği dbise yine sırtında 
idi. Her gün gibi Sühaya bakarak: 

- Gün aydm ! dedi. 
Sonra perdeleri çekti ve gazeteler

le mektuplan uzattL Yüzü her gün. 
kü gibi ciddi idi. Halinde, tavrında 
en ctlz'i fark yoktu. Süha ona bak • 
tıkça onun kendisine bir ima da biJe 
bulunmadığım gördü. 

- Bugün kurşuni elbisenizi giye • 
cek misiniz? Dün terziden geldi. 

- Evet. 
, 

Süha mektuplarına daJmış gibi gö· 
rünüyor ve onu gözetiyordu. 

Pervin yeni elbiseyi açtı, sandalya. 
run üzerine serdi. Teıniz bir gömlek 
çıkararak düğmelerini taktı. Temiz ço 

raplar çıkardı. Gömleğin elbise ren -
gine, kıravatın gömlek rengine uygun 
olmasına dikkat etti. 

Bütün bunları yaptıktan ıso:nra dön-

düve sordu: 

- Evvela kahvaltmııı mı istersini:ı:, 

yoksa banyoya mı girersiniz? 
- Kahvaltımı? 

- Peki efendim. 

Pervin her gün gibi odadan çıktı. 
Yüıünde aneak ciddiyet ve vazifeye 
hürmet okunuyordu. O kadar ki ge • 
~n hldiseyi ancak bir rüya sanmak 

mümkündü. Pervinin, hal ve tavnn -

da, hareketinde onun geceye dair bir 
tek nokta hatırladığını gösteren bir 

şey yoktu. Süharun içi ferahladı. De

mek ki bütün işler yoUu yolunda gi 
deeek, hiç bir şey değişmiyecekti. Bu 

kadını evden aYJrmağa Jüzum yoktu. 
Bu kadın mükemmel değil de neydi? 
Süha, onun bir sözle, bir tek hareket. 
le bile ilcisi arasındaki münasebetle -
rin bir Jahza için efendi ile hizmetçi 
münasebetlerinden bambaşka. oldu -
ğunu üşa etmiyeceğine emin oldu. 

Süha, hakikaten bahtiyar bir ada.m-
dıt <SON) 

Fiyatı 200 kurut. Satı~ yeri ı.ta11b11İ 
İnkılap Kitaphanesl. 

~ ;_.. ... o;,_~·:-., · .. , r ·r . . . . . . -ı 

Jürk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
Yeni tertip planını görünüz 

1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir,, 
Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye
Jerfe ( 20.000 lira ) Irk bir mükafat vardır.. 1 

Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilileri arasına giriniz. 

J _________ •_•_t•_n_b_u_ı_E_v_k_a_f_M_u_d_u_r_ı_uı_u_ı_ıı_n_ı_._,. _______ _ 
Erzakın cinsi 

Toz teker 
Miktarı 
11000 

ilk teminat 
210,50 

Tahmin edilen fiyat 
25,50 

lbale günü 
"24 - 10 - 935 Pel'şembe ı.-t 
"Onbe,de açık eksiltme. I 

Gureba Hastahane.sine Ma yıa 936 nihayetine kadar ihtiyacı olan yukarda nevi ve miktan yası ' 
toz şeker açık ek.siltmeye konulmu~tur. ihalesi 24 - 10 - 935 Perşembe günü saat on betde idare to~ 
cümeninde yapılacaktır. İşteklilerin 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 saydı kanunun ikinci ve üçüı'J'ı 
maddesillB göre ellerinde bulunan belıelerle ticarethane namına ite giru~lerin ithu kanunda yası 1 

şartlar içinde Noterlikten alınan vekaletnamelerle eksiltmeye girebilirler. lstekliler~n yevınü ıneı1'4f 
ra kadar teminatlarını Evkaf veznesine ya.trrmalan ve eksiltme §cırll&nnı almak ve germek üzere p:,.1'• 
Levazım veznesine gelıncleri. (6266) -

~I Aradığım Kadın? 
bilgiler ve görgülerle dönüyorlar; 
kendilerini daha çok tanıtıyorlar. 

Ben de ufak bir Viyana gezisinden 
bahsettim. 

ki son bağlar da birer birer kopqyorl 

"' * • 
lşimi bitirir bitirmez eve koşma}( 

ar:ıusu hiç aı:abnamıştr. Ayaklarım a. 
l:rşkanlıkla oraya. giderkel\ kafam be 
ni geriye çevirmek istiyordu, Çünkü 
gittiğim yerde şen bir yüz, sevgili bir 
kadın ve iyi bir arkadaş bulamıyacak. 
tuu. Biliyordum ki o gene başına: ye
menisini bağlamış, köşesine çekilmiş, 
bekliyor. Fakat gülmek ve sevmek i
çip değil, zehirli söıleri, sorusuz şüp • 
he ve şikayetlerile kalbi dağlamak, 
üımek ve kızdırmak için .• 

değil, :endimde.- Kalbim y11nıu~;. 
Uyşa.hm. Acıma dnygul.arnn bfra.J .>Jı
kın ... lnsa.n biraz da sert o1ntalı ... 
met Beyin dediği gjbi: . . ~ BI Aşk, Macera ve Hayat Romanı ı• 

Yazan : Kadircan Kafh 
EZ, •• , fiiffiM ---- • 

- ~u klinik işini bitiremedim. Pa -ı 
..-am çıkmadı da .. 

Deciim. 
Sırtımı okşadı: 

- Bu mıydı düşündüği,in koca bu 
dala ı .. Ben de merak ediyordum. 

Hemen gitti. Yazı masasının çek • 
meeesini açtı. Bir çek karnesi çıkar • 
dı. Yazdr, imzaladı kopardı ve bana 
v~rdi. 

-Baktım: 

Bu, yüz yirmi liralık bir çek idi. 

!şler tıkırın da ... Umduğumdan da -
ha iyi ... Şimdi kendimi daha çok mes
leğime vermiş bulunuyordum. Kitap 
Jara ve mecmualara, raporlara eğile • 
rek gece yanlarından sonraya kadar 
'3hşıyordum. 

Zübeyde söyleniyordu. Bu yetmi • 
yormuş gibi benim sağlığımı ve iyi -
JjğiJlli candan düşünüyor gibi göriin
meğe yelteniyordu. 

- Hasta olaeak$ın. Bu kadar yor
ma kendini ... 

- Merak etme sen... Ben kendime 

Bölem· 29 

bakıyorum. lşliyen demiş I§Ildar. 
- Iyi amma, ben uyuyamıyorum. 

Bir yığın da gaz yanıyor. Her doktor 
sanld senin kadar okuyor mu? 

- Canım, seni rahatsız etmiyorum 
yaM Ne diye uyumuyorsun? Gürültü 
yapmıyorum. Işık da. senin odanda 
yanmıyor. Evin bir kenarında, kendi 
kendime oturuyorum. Teyzen de var 
bu evde, fakat rahat.sız olmuyor. 

Gene gazdan, hasta]ıktan kitaptan, 
paradan, kadın ha.sta.1ıkları ihtisasım. 
dan bahis açıyor. ~ni çileden çıkan. 
yor. 

Birdenbire kalkmak, önümdeki 
lambayı kafasında parçalamak, önil -
me gelen her şeyi yıkıp parçalıyarak 
çılgın gibi dışarıya fJ?lamak istiyo
rum. Fakat bu arzuyu susturmak ge
rek ..• Ve böyle yapıyorum. 

• * "' 
Bütün doktorlar bir araya gelerek 

bir cemiyet kurdular. Sık sık. topla • 
narak konferanslar veriyorlar, ya -
but verdiriyorlar. Bir kaçı her yıl bir 
Avrupa gezisine çıkıyorlar; yeni yeni 

- Ne iyi olur .•• Ben de gelirim •• 
Dedi. 
Halbuki bu yolculuk yalnız olursa 

hem fayda göre~ektim, hem de en az 
üç dört misli H mas.rafla kurtulacak
tım. 

- Eğlenmek için gitmiyorum. 

- Ya niçin? 
Ona anlatmağa çalıştım. 
Fakat emeklerim boşa. gitti. 

- işte her zaman yeni çıkan ki -
tapları, mecmuaları okuyorsun ya,. 
Görmekten ne fayda olacak? .• 

Onu kandırmak için uğ'raştım. Kan. 
dıramadım. Hırçınlaştı. 

Eve beş on dakika geç kalsam su · 
rat bir kanş .• Bana örnek olarak kar -
şıki evde oturan "Ve erkenden evine 
dönerek ya küçük ciçe1ı: bahçe.<rinde ya 
hut mutfakta vakit geçiren evkaf mü. 
'11'1eyyfzini göst.eriyor. 

Bu sıska, iradesiz ve hırçın kadın
da ne sonsuz bir benlik, bir gardiyan 
ruhu var .. Sanki ben onun zincirli kö
lesiyim. Zavalh !.. İyi arkadaşlrğ'ın 

ancak biribiıimtzin arzulanm elin -
lemek, hürf yetJni saymakla kurulac11. 
~mı anlamıyor. Bilmiyor kf koca!iilJU 
bu suretle bağlamak istedikçe arada · 

Gene onun teyzesi .. O sevgili ih • 
tiyar kadın beni karşılıyor .• Nt! iyi ... 
Elimdekileri alıyor ve hatır soruyor .. 

Gece yalmz knldtğtmız zaman Zü· 
beyde gene ondan şik!yet eaecek. O
nun bu eve sahip çıktığını, her şeye· 
karr$bğınr, hep benim tarafımdan 

çıktrğını, ona kayııanahk ettiğini söy. 
liyecek. 

Bu -ıavallıda ne var? •. Ne istiyordu 
bu? 

Mes'ut olmak için lazım olan her 
şey dtşandan gelmeı. İnsanda ufak 
veya büyük, bfr tohum vardır. Onu 
uygun yere atınca pek çabuk feşuir 
ve büyür. 

Bu zavaUıda böyle bir tohum da 
yok mu? .• 

Ben, çekiyorum. Kabahat kimsede 

- Biraz da kendisini sevınelı "'~ 
ihmıneli ..• 

Herkes bi1.e imrenerek bakı1otJ • 
- Ne güzel bir çift! .. 
- Ne mes1ut! •• 

Diye ilA.\"e ediyorlar. ıP 
Bu iki söıiln de doğru o1uta!T 

çok yon.ılmağa hiç: lüzum yoJtRL 

• * • 
Va.ktile karım için: 

"" - Enerjisi yok. ş, • 
Diyen piyano hocası mads.rrt~GJl'ç 

ce biraz kızmıştım. Fa)l&t "1k ı 
den hak verdim. cıuraıt' 

Dolapta sıra sıra elbiseleri 

ken: tdf 
- Giyecek bir ~eyim var ın:ı -r1• • 

• bt pa. ... 
Diye gezmeğe gitmek ıç ?Met 

nıyordo Giyecek ır:eyJeri birer b' -
• "$ . baha.ti• 

$ayınca da heJ)!ine bJrer 
luyordu: 

- Kısa geliyor ... 
- 'Rengi hoşuma gttm.IYOl'~ntnftt!Jl 
- Onun bicimbt:i sen bel' 

halb11kj ben hiç se-v111edil1'· 11&flf'• 
·yeUSS 

- F.~kfdf artrk ••. Giye gı nıt'1ıP? •• 
- Hep opu mu giyecek 

<Ark<J,8ı varl 

[ 

! 

' 
' 1 

' l 
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Muhtelif Elektrik Malzemesi 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahınin edilen bedeli 70000 lira olan yukarda miktarı Te cimi 
~r Askeri fabrikalar umum mü dürlüğü ıatınalma komisyonunca 

~ .tki~itetrin - 935 tarihinde Perıembe günü aaat 15 te kapah 
. ile ıbale edilecektir. Şartname üç lira 50 kunıt mukabilinde ko· 

i'1°rıdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4750 lirayı ha 
~klif mektuplarını mezkOr günde ıaat\ 14 de kadar komisyona 

:~~llleleıi ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
ııvrtııdeki Yeaaikle mezkiir gün ve aaatte komisyona müracaatları • 

. (6433) 

Yüksek Mühendis mektebi artbrma 
ve eksiltme komisyonundan: 

ltı' Mektep '.itimyahane liboratu van için olbaptaki tartnamesi v~ 
49!, ~açık eksiltme suretiyle bazı cihaz almaca\."tır. Tahmıni fiyatı 

•o lıra ve P!Y akçesi S73 lira 12 kuruıtur. 

~ Eksiltme 22 - 11 - 935 saat 14 de yapılacağmdan girmek iıti
:lerin vaktinden evve~ teminatı annı mektep \' eznesine yatırarak 
1ı b?ına ve eksilbne kam:.nunun 2 inci ve 3 üncü maddelerınde yazı· 
h ltıafk ile bera1'er betli gün ve saatte ve §artnamesini görmek için 
tt tün komisyona müracaatları. (6241) 

' . 

Sinir ve akıl hastalıkları 
Mütehassısı Dr. Etem Vassal 

~loitu Hildllahmer caddesi Keçfgören apartımanı kat No. (1) Tel: 22033 
• ICadıköy Bahariye ileri ıokak numara 3. Telefon: 6b791 

D11111 flıminılf ırı ıe uıanıırı iılelm! Umım idırni illılırı 
"el 22- 10- 935 tarihinden itibaren it'an ahire kadar Haydarpa· 
~t.rı - Ankaraya Salı günleri, Ankaradan - Haydaıpaıaya Çar~ 
ter l>a günleri Toros ıür'at katarları tarifesini takip etmek üzere bi . 
~cu katan hareket ettiril_ecektir. Haydarpaıadan saat 9,40 da 
~1> •dan ıaat 7,03 de kalkacak olan bu katarlarda her aımf yolcu 
oha t.lariyle bir yemekli vagon bulunacağı ınuhtereın yolculara ilan 

laılr. (3013) (6474) 

~ lira mu1iammen kıymetli onbir kalem manometre ve yetleği 
~ lenmiı olarak teslimi fartil e 5 Birinci Kinun 935 pel'§eDlbe 
._t l&at 15,30 da Ankarada ldar e binasmda kapalı zarf usulü ile 
~ llmacaktır. 

' u ite girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu· 
~ la.yin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince ite gir· 

• • • i : \ .. ""'' • • • 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
artırma günüdür. bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar Ara
sında bir müsabaka açtı 

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

geçmiyecek surette 
yazmalıdır. 

• 
l 

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

En iyi yazan çocuğa 100 
verilecek, ikinciden itibaren 

• 

lira mükafat 
25 kişiye 

edilecektir. birer kumbara hediye 

Mükafatlar 31 T esri~i~vvelde dağıhlae'.!aktır. 

• 

~·· lc.nunt manileri bulunmadığ ma dair beyanname ve tekliflerini 
1 tün ıaat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır ... ı•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ 8u İfe ait ıartnameler parauz olarak Ankarada malzeme d~ire - Arc::=ıcc:ııııfıııııı:IC=c==== ııııımıııı ~===-==-=-==-=c::m:IC: 
~ t \'e Haydarpqada tesellüm ve sevk müdÜTlüğünde dağıtılmak- Her sene bir çok kimselere zengin ikramiyeler dağıtan 

~. (6598) 

"--- Türk Maarif Cemiyetinin 
Seyhan ilbaylığından : Büyük Eşya Piyangosu 
ıı.-.!"""'' Muhuebe, Maarif, Sıhhiye Dairelerinin 3435 lira mu • ı 6 / 12 / 985 de çekiliyor. 
la~ en bedelli evrakı matbuasr huıuıt muhuebe müdürlüğündeki 1 • k • L • 

tınelere göre yaptmlmak üzere açık eksiltmeye konulmuıdur. 1 ramıye' . 1 s 400 ıra 
~•tekli olanların nümuneleri görmek üzere her gün Huıusi Mu · · • • 
~~\.e Müdürlüğüne müracaat etmelerini ve ihale günü olan Birin .. 
,, ~ &YJnm 22 inci Sah günü de muhammen kıymet üzerinden 

Rlr bilet bir liradır. Bütün piyango satıcılarında bulunur. ft26 

,: :edi buçuk teminat ak~eleri veya muteber banka mektubu He ta· C'lf====::C~~~-===c # :::CC::C:HQRCRSZ:*C«;• 
'-.. ~da Daimi Encümende hazır bulunmaları bildirilir.(6374) 1 t l '• I A 1 L 1 1 . •• .. .. 

....____---------------·nı::::maaa S .. A S 8 S Dırektorlufunden: --• 
______ ._Hı - Orta ve lise kısımlarının bütün sınıflarında nehari talebe için yer kalmamıttır. Ancak ilk Jae.. 

ff mma leyli ve nehari talebe kabul olunabilir. 
92 - Diler ıınıflara yalnız leyli talebe kaydedilebilir. . 

._ __________________ _.
10
.13 - Pazardan baıka her gün 9 dan 17 ye kadar mektebe bq vurulabilir. 

---....... ---- - - - - --------, 4 - Henüz kaydını yeniletmeyen eski talebenin yerine yeni talebe alınmıftrr. _...., 
Us - ısteyenıere, kayıt ,artlarını bildiren öğrenekten bir ıane para••z olarak eönderilir. 

_____ •_s_t_a_n,_b_u_ı_a_e_ı_e_d_ı_y_e_s_ı _t_ıa_n_ı_a_r_• ___ -.!ı 1. ı.ıam::a11w1 w::r.:::::n Şehzad .. baş. Polis karakolu kıırıısmda. T~lefon: 22534 , ________ .. 

Ketif bedeli Muvakkat 
teminatı 

~~l 34 ün .. kt . . 98886 76 '~l!ıılcö cu me ep tamırı , 

\..---- ilk okuma SATILIK EV 

Kilç&k Llnga Kürk~übaşı mahal ·1 Beşinci sınıf için çıkb 
]~inde tramvaya çok yakın iki bölük, Tavzl merkezi· V AKIT yurdu. lıtanbul Ankara caddeal: TeL 24370 

1 llıektep tamiri 712,25 54 
8&fı. dokuz oda, büyük mey,·alı bah~esi e-

1 
s 

~ •köy mektebi tamiri sıo,20 46 ıektrik ve suyu bulunan ıs numaralı Türk Hava Kurumu A ım atım 
'!titiiırıe~f bedeli ve muvakkat teminatı yazılı olan mektepler tamir ev satılıktır. Görmek ve almak isti • K • • d • 
~~f .... a)q ~zere ayrı ayrı pazarlığa konulmuttur. Şartnamesi ve ke- yenler evin içindekilere yahut Şch1.a omısyonun an . 
L 24eQ N evazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek iıtiyen· debaşı 85 numarada Df doktoru Hny· 30 bin cilt aynılık 200 bin cilt zamklı aynılık alrtı "ayniyat ... 
~ i o.lı arttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve buna rettin Zekiye müracaatlar. c\·. No. buzu,, ile muhtelif boyda 30 bin tebyizlik klirt 70 bin fırmalı ad 
~ı l'e :.Yaptığına dair bayındırlık direktörlüğünden ehliyet veıi• 9963) 50 bin kağıt rozet bastırılacak 413 te mühür kazdın1ac.ak ve açık ek· 
~hi}le bııalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek- ----------~- siltme ile 25/ 10/ 935 .aat 15 de münakaıaaı yapılacaktır. istekli o
t\llllende e:~er 4/ 2 ci te,rin 935 Pazartesi gÜl)Ü saat 15 de daimi en- N~rtyaı cltrektısru: r.erık Ah.mf't Senmgtı \ lanlar ıartnamesini her sün Piyango Direktörlütü muhasel:tetinde 

U Unntahdır. (l). (6534) lla.hlbl: ASIM US - \'akıt matbaası görebilirler. .(6547) 



ABONE ŞARTLARI: -ııcml•ketlmluıe 

'ı'tibancı yerlere 
Posta birliğine 1 
gtrmlycn yerluel 1800 

e ayııır 
'20 

1IO 

nırklyenlD ber posta aıerlrezfnde Kt7BUNa abone yudı:r. 

ı:ıııı1i~ııııı1111ıı•ıııı11111 11ıııııı1111 ıııııııııııııııınııuıııııılııııııııı•nıııuııııı•ııııuııııııltııııııııılıllı11nıııııııııııııı•tııııııııııııııııııııı•"ll•ıııılıtlllll11111ııııwı11111ı.ıınııı111111ııııı11111ıı11ıııı11uııııııı11111ııııııı111111ııııııu111ttıoıı11111ıııı111t1111ınn111111lfllll111t1ıt1l11•ınıııı 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latan bul, Ankara caddeal, \ v AJU'I yurduJ 

l idare: 24370 
ı'eletOD )Yazı ~len: 2t1179 

«'alıraf adrelll: KUR UN tstaııbal 
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lstanbul Dün Böyle Gôrürlüyocdıı - . -~ 

-· 
/(umkapıcla bir t1fJcle •ayım. ( 

f ıtiklô.l C aclcleıi.: 


