
VATANDAŞ 
Bugünkü mitingte 

sen de bulun! 

= • 

Sa He_r Verd~ 100 Para 
Mir~e· kandili 

Di,anet itleri nialitind•ı 
, Tepini evvelin 25 inci cuma ,its.; 
nü Recebin yirmi altısı olmakla 
cuaıa &qlmı (cumartesi gece.si) 
(leylei miraç) olduğu ilan olunur. 
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Atana Bağlılığın 
Göstereceksin 1 •• 

Habeşistanda .Hainlere Linet! 
cenhane bo//andıBugii'! Be'!'!zıtta biiyS 

'.#' l hır mitıng oar •• 
Mısır kralının yegv eni Habeş Atatürkebağlıhk A::.:-:c: ....... 

tel'la etlnk, Atatlrt'h cenk 

Ordusunda kumandan.' 11aoa.e=.~=~;,: :::.:::ns:.-... ~=-
::=:.=:,::ı: kere daha berkitmek ve a&stenalkt 
U.C .,_. ,.,,,,,_ Wnler terin • • çin ..... blda lataalndlalar ..,la 

Bir ltal7an vapuru 1 

Çevrilmiş! 
Maltaga büyük bir 
lllf iliz hava f iiosu. 

geliyor 

8-lin, 22 (0zel) - Paria p
-.elerine röre yakmda Maltaya t!':. bir lngiliz hava filoıu ıe • 

ır. 

lakenderiye, 22 (A.A.) - lıte
faai ajamı bildiriyor: 

la Mfta içinde ltalya'ya oobin 
~ pamuk yollanacaktır.Roma, 
'""'-ıonun ilinmdan önce bü -

~ı~ pamuk satm al-ki 

Bir Htıbq Hecin lıola harp alanımla. 

Hal#ş komutanları, Habeş gruplor,ını 
birbirine zincirle bağlıgartik bir 

insan istilıkimı gapmrşl.ar I 
(/Ut ,,.,.,. t..ltlrall,,,... • .... ..,,. 

luıkrlmmu ı ıııeı ..,,,,,,,,.,. 

dlkeddlr. Atatllrlc Tlrldgenln gfll. nacaklardır. Miti•&' ... ton bt,ae 

nız C~ .,,,,,.,.. 0 11 ~Irk U· 

,,,.,,,,,,,. .,.,.,.._ oe llik#k mo 
dlr. ,ttatlrl'e hilfll&k MM ~ 
,_...,,,,., 6lr '1tDllle, lal 6 a 
.,,. .,,. ,.,.tUr. 

yaatta Cuaariyet ........... ,... 
laeaktır. Mltlnp fttlrak ... 
halkin hatipleri kola;,lıkla dfaı.nlti 
.... içim mqdanm tirit yerı.IM 
patllr•er konmuftar. 

CSou8e.18M.ıJ 

Dldl ·Deprem 
Yer sarsınbsı bazı şehirlerimizden 
duyuldu. Zarar olmadığı umuluyor 

Dan Hbcılı ,.,,,,.. 6'r .,,,..,,. 

"'*'•• ,,.,,..,.,.. bir ""'1ll lıorlad • ....,,.,.Bu dqreın 'Pli rCINUaanend
m .,,.,..,, ,,..,.,,_, ,,,.,. : 

Baıtln aat ~,G5 te tlat merkesi 
ruthai.ı. • klıo .. tre •-'• 
ft alt ..... •tlu ........ lıDo • 
•*9 d,trlallkte oldüp fl••w " 

latanbalda hafif surete da111laa 
depıea oba-.m. 

Depreaba yeri Çaaıldsıle 
dnnnda oJda'11 tah•ln edftmekte 
cllr. 

Aakara, 22 (A.A.) - Almaa 1ıOil" 
,.. ..., ....... Çorl8, Jla11* ' 

(L6tf• l&Jfa1ı pwtrbdl) 
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Ankara da Büyük Miting 
~~~--~~~~-----~~----.....__--"-'---'---

Elli bin 
kıl}mak 

Ankaralı, Atatürk' e 
istil}enleri tel' in etti 

Ankara, 22 (A.A.) - Boglln saat, 
11,30 da Hakimiyeti milliye mey da -
nmda elli binden fazla Ankaralı Ata· 
türk'e olan inan ve bağlılığını bildir 
miş ve komployu tel'in etmiştir. J 

DilyHk top1antıya j§tJrak etmiş o -
lan b.alk, yüksek ve orta okullar ta -
)ebeleri ellerinde büyük Önderin fo -
tograflnrını Ye kırmızı beyaz zemin ü· 
zerine yazılmış semboller taşımakta 
idiler. 

Mitinge rntizikanın çaldığı ve on 
binlerce halkın hep birden söyledik -
Jeri erkinlik marşr ile başlanmıt ve 
sıra!ile Kütahya saylavı Naşit Uluğ, 
ismet Paşa kız enstitüsü öğretmen -j 
)erinden Süheylfı, Cumuriyct ,ayum 1 

l\fükki Esen, yüksek ziraat enstitü • 
siinden Necmi, hukuk fali:iiltesiııdcn 

Esat, Baytar f akültestndl'n lhsan sözı 
söylemi:;lerdir. 
. Bu toplautıda ilk söz söyllyen Nn -

şit Uluğ, "GQrüyorum ki, çok coş -
kunsunu7., yüzleriniz.in gerilen çizgi -
)erinde, gözlerinizin sert bakışların -
da Atatürk'e kıymak istiyenlcre kar • 

eı duyduğunuz lfiııet ve nefret yıhlırım 
Jarı çakıyor. Atatürk'ün resimlerini 
ba~rınıza basmış duruyorsunuz, bu du 
ruşunuz TürkJüğün en aziz duygula
rını dır.an \'Uruyor. Bit.t yaradana, bf 
zi kurtarana karşı yüreklerimizden 
C" ;:ın derin sevgiden doğan toplulak
:<ı, r<>f'ınç teıebübsü önünde ulusun 
•' "1"'· ~uSlJnu Ye isteklerini haykırmak 
· : ·oruz.,, diye başladığı sözlerinde 
•· ~ İJl' • .soJ""UZ serserinin A tatlirk'e 

mnk TUrkl "f!ü can eyinden YUr -

ın k istemc!.le yer yüzüne en büyük 
···:Hüı"fü yapmayı kurmuıi olduktan· 

ıa i7aret etmiş Ye demiştir ki: 

"-Bütün dünya inaruın iri, eam ·' 
ler lıiçblr zaman, hiçbir şekilde şart ;. I 
çimle Atatürk'ün bir tek kılına bile 
doklınanuyacaklardır. Dağ başındaki 

sal bir çobandan tutunuz da odCUJında 
kendisini ilnuJ vermif, dalgın profe • 
söre kadar milletin bütün evlatları- 1 

nın en uyanık, en duygulu olduğu tek 
bir iş, en yüce ödev, Atatiirk'e bekçi· 
liktir. Bir millet. dünyanın en yijit 
bir ml/leti, zakası, ıuuru, iz'canı ve dlk- 1 

kati ile yer yüzüniin en büyük kalı • 
rcunanını Atatürlc'll beklenıektedir. 

Hepimizin göğsü Atatürk'e siper .. 
dir, ona köüüiiğü ludalaruulan g~ -
ı·enler, kurduklan tuzağa 11uı·arlan • 
nuılardır, yıwa.rlanacakldrdu.,, 

Suikast teşebbüsünden duyulan nef 
ret hislerinin ve kendisine ölan dere 
cesi ölçülmez hnfltlrğın Atatftrk'e bil
dirilmesi kabtil edildikten sonra An • 
kara saylan Yahya Galfp'fn lbsa bir 
liitabesiyJe toplantıya ı;;on nrlJmij • 
tir. 

TEKIRDAGLILARIN 
HEYECANI 

Tekirdağ, 22 (A.A.) -Büyük 
kurtarıcımıza el kaldırmak isti • 
yen hainleri tel'in eden binlerce 
halk bugün ıaat 15,30 da Cümhu· 
riyet alanında Atatürke candan 
bağlılıklarını göstermek için tek 
duygu, tek ülkü ve tek yürekle 
birleımitler, Ulu Önderimize sol· 
maz ve deiifllln mutluluklar di
lemiılerdir. 

Mitingte çok içli söylevler ve
rilmif ve bütün Tekirdağlılann 
isteğiyle At~türke mitinı kurulu 

tarafı;ıdan şu telgraf çekiJm;ştir: 
"Sana ve senin ülk~ne uza· 

nacak eller kırılacaktır. Bu :<ah · 
pece giri§meyi yüreklerimizin de
rininden gelen tikıinmelerle kar 
şılar sana ve ülkene candan tJağ 
lılığımızı ant içerek sevgi ve say 
gı)arımızla tekrarlarız, Ulu On • 
der.,, 

TRABZONDA NEFRET 
Trabzon, 22 (A.A.) - Ne ol · 

duğu, nereden ve kimlerden türe• 
diği henüz anla~Jm3nuı olan ha -
inler febekesin!::ı Atatürke el ka~
dırma yolundaki te!ebbüsleri mu· 
hitimizde çok aerin akislet' ve 
nefret duyguları uyandrrmıtlır. 

Bir miting yaparak hiılerir.i \ı 3 

içlerini açmıya ımkan bulamıyan 
ulusal te§ekkülhr Atatürke tel -
graflar1a teessliderinj yükıelt • 
mitlerdir. 

DIYARBEKIRDE MiTiNG 
Diyarbekir, ~ {A.A.) - Bu

•ün saat üç bu;ukta bütün diyu
bekirliler beledi1e önünde topla
narak büyük biı miting yapmış 
ve Ulu Önd~rimize karıı suikast 
teıebbüıünü ve faillerini nefTetle 
tel'in etmit ve Atatürkün yoiun • 
da bütün inanı, sevgisi ve varlı · 
ğiyle yürüyeceğine ve onun lıer . 
h~qi bir iwetine ~ldq-ııg hız,y• 
la kqıacağına bir ker daJJ~. ~nt 
içmitlerdir. Mitingde çok heye -
canlı ıöylevJer verilmittir. 

Zecri T edb · rler Etrafında 
lngi iz Deniz Baş !~ordu iki zırhlıyı Akdenizden 

görmediğini bildirdi çekmekte mahzur 
Ld!lı'dra, 22, (Kurun) - Moringı nikbinlik. devam etmektedir. Aft-ı 

Pos~ gazetesif'\in · tahminine göre rı umudlar beslenmemekle beraber 

2"?cri tedbirler 31 ilkte§rindcn son 1 herkes bh ibirini tebrik etmekte • 
ra tatbik edilecektir. Soıyetenin l tlir. Heni\z mütküller olduju, hal 
durumu, İngiliz hükWnetinin çe - yola bulmak i~in kolJU!ID&l&l'a 11-

rında 24 saatten fazla kalnmıya • 
cak1ardrr. 

Malen gazetesi aylarına ıöre 

bu iÜn!erde seçimlerle uğra!acak 
olan Londra &fırı bir tazyik yap -
mıyacakttt. venlerince herhanei bir kotarma 

yolunun en tesirli amili telakki e· 
diliyor. 

FRANSIZ G!&ZETELERINE 
GÖRE 

Pariı, 22, (Kurun) - Avam ka 
marasımn toplanmasının yakınlaı 

bğJ §U sırada gazeteler tef ıir ya,,. 
ınakta, ;ti yabancı aytarların yazı-
lanna bırakmaktadırlar. "Peti Pa· 
riıien,, in Londra aytarına aöre 

ra gelmediği de anlaıılmaktadır. 

Eko de Parinin Londra aylarına 

göre Akdenizdeki deniz lmnetJ. 
rinin azaltılacajı ınahaldcak ıörii
lebilir. Bu hareket ıeaıis aeduız 

yapılacaktır. lnriltere ile Sutlan 
kolonilerinin 1907 andıa.-umm 
bitaraflık hüktimlerine da,.... -
caJdarı ltalyaya bildirihaiftil'. Ba 
na ıöre Somali ve &itl'eye sicNn 
halyan ıemileri Jnıiliz limanla • 

lngiltere iki zırhlısını 
Altdenizd~n çekiyor 
Londra, 22, (A.A.) - Franıa, 

Yerdiji cenbında, ltalyanm ta • 

amazu halinde lnrilterey~ yardım 
ila tııulunmayı Yadettitindea,, de
nizt.,lordu Heed Ye Renown saf. 

fıharp knıYaz&lerinin Akdeniz • 
tlen ~kilmeıinde h~bil' teknik 
malmrr rinneditini bildirmiıtn. 

Son dakika: 
Berlin, 22 (Özel) - Fölkiter 

Beobahter gazetesinin Adiaaba . 
badaki aytarının bildirdiğine g<;. 
e :::s 
Kebımd, Kütahya, Eskişehir, lzmit ve 
Bursa da . duyulmuştur. 

Deprem Kebısud'da tiddeli ve sü -
rekll.olmattur. Hi~ bir tarafta zarar 
olduğu bUdirilmemektedir. 

AMERIKADAKI DEPREM 
SORUYOR 

Nevyork, 22 (A.A.) - Hellena dep 
remi basan Uç milyon dolar tahmin 
ecliltıektedir. Deprem fasılalarla ve 
hafif surette devam etmektedir. Halk 
kırlarda çadırlar altında oturmakta 
ve soğuklardan çok şıkıatJ çıekaıekte.
dir1el'. 

re, Mısır Kralı Fuadın yeleni ••ı den cliifmil bir halde bulunan es
Muır ordusunun tanı..., ıeae - ki aii bakanı B. Fitaurari Berru, 
raHerinden Prent lamai) Adi1a • buıüa Habet imparatoru ile barı~ 
baya gelmiıtir. mıftır. Eaki t.ii bakanı, orduda bir 

Prens, Habeş ordusunda mü - Jaimandanlıia ta7in edilecektir. 
him bir mevki algcaktll'. Ken:liai, iyi ltir tabiyeci olaral: 

Adisabaha, 22, (A.A.) - Yann ~DID•qbr Ye aıkerler arasında da 
yürürlüğe ,U.eeek bir emimame, Sok MYilmelıtedir. 
harbe dojTUdan doğruya veya bil- 1,100,000 HABEŞ ASKERi ! 
vaırta yarıyacak her feye, meseli 
otomobil, petrol, at vesaireye hü • 
kUınetçe vaziyed edilel>ileceiini 
bildirmektedir. 

ESKi HABEŞ SO BAKANI 1 
Adiıababa, 22, (A.A.) - Göz-

Berlin, 22 (Özel) - Alman is. 
tibbarat hüroıunun Adisababa .. 
dan aldıit lri1' habere göre, Habe1' 
ıef erberliti bitmi!tir. Bugün J 1 

milyon 100,000 Habeş sefCl her 
bale gelmit bulunmaktadır.. l 

, ""'1nır!l""""1tnmııııııır.ijutttıaııııHih1~ılltflflJllltlttall•u--"ıt11ıı1111nıııtııH11111nmeııllfff1ııumlflllll" 

İ Harp Durumu 
l ltalyanlar· Cenuptan büyük bir 
I taarruza geçtiler 

J Doğu AlriktMUttlan gelen haberler IWyanların ce ı r 
cephaintlaı 6iiyilJı bir :aartıa• g~lilılmni M'ılinwirt». Bu•· 

)
== arru:: Habqluin heklemeJiji bir harekettir. Zira Hllh~ 

ltaly•nları:ı ikinci büyük tCJllmlzlann1.1 M,, fimal cçlwıi..ntl.
i (Atlına) taralınJan beili1orlarJı. lhnaJam Makıılleye .-1• 
g ceklerini, ondan ıonra (Deısiye) yolu ile ( Adisababa) iıtıka-
~ melini tuhcoWararu .am~larJı. Onan i~in flabet llftJHlt'ı:Hoc'fıl 
~ bugünlerde Mahalleden •onra asıl müdale11 .'ıattmı teşkil fder. 
j Desfiyeye gifmefc haalanıyerJu . .4,,,.; ztllfl4lltlla Ras Seyum 
f ile Ras K.autı ilri yüz elli hinden /azla lir '-vveı Üe bu müda· 
~ laa hatl«rr iize-rinJe vın:yet alrrn~ btılurruyorlanlı. 

j Ôyle anlCJ§ılıyor ki. Jtalyanlar Habıqlerin fİmal cephuin· J 
' 

de böyle kflvveıli hir .. ,.elle luuırlamlıAılarını. görüacc !Wa 
a: az kuvvetler ile miiJaleıı Cli:leceğirti ıaltntin ettikleri c~'"" 
İ ceplter..nden taarruza ~eçmi1latlir. Bôylecc H•6'efle~c ._,. 
i bir f<Z§Ufıruıca plam tatbikine girİpııi§lerdir. 
8 Dün gelen ltalyan tebl~ği Cenupta kumcında eden G~ 
1: ner«l (Graziani) nin cznup •nın iiurindelti (Miietaltil) Jııa • 
! .abasına y:ıkın olan (Da{tna,ei) dağının iıgal e'iltliğiıti 6Jai,
i miftir. ltalyan kaynakları bu dağın İfgaline hüyük önem .ıeri· 

I yorlar. Çünkü bu dai •tratejik bakımdan (Cheneliı) mın~aka~ 
sına hakim. bulunmaktadır. (Birinci ••yalannmt.ıki harıtaya 

~ bakınız). ltalyanlar burada baılıyan taarruzun yeni inkifclllar 
fE göstereceğini ve yakın br z-:amanda ltalyan Somaliıi ile Erit· 

renin birlqmif olacağım temin ecliyorlcar. l tcıJ1an tcblifi ce .. 
nupta (Cheveli•) bölg~si ftdi olan.Sultan (Olol - Dinle) nin(l J 
ıimalde Ras Gukıanın yaptığı gibi ltalyanlar tarcdına ıeçerela 
ıan taarru~ hare/retlerin~ i1tirak ettiği bilJir;lmi§ttr. 

Düne 6elinceye ltaJar cenup cepheai ltakkınJa gelen htt' 
berler hep ıiJJetli yainuırlardan llahaediyorda. Bunda11 ılola
yı siiel hareketlerin Jariuğu nu kayd eyliyor lu. Yeni taıırrus 

hareketi ile bu daram tanH1111iyle deiİfmİf bulunuyor. Battılan 
sonra ltalyan taarnnlanAın merkezi cenup cephesine ge~eceği 

anlQfılıyor. 1 
Bunanl• beraber timel cepheıincle ltalyan ltarehellerinit1 

bütün bütün durJafunu zanndntemelitlir. Bu ctp/teie- ltalyart 
lar Salla n.ehri boyunca yavo§ ytıVQf ilerlemelı:te, iffial eJiltnt 
yerlerde dar yollar g~etilmektedir. Beı .aretle yeni 1JıV1iiA 
-;;;~";~ar için .. h~~ırlıkyqdmaktadır. Şimalde ltalyan lnıuvct· 
lerinin ıol cenahı (Atlcırma•o) yalnnlc:rına katlar B'elnriflir. ,,,. 
rası (Makcı1le) ye olaz leilornetre rnaklılırta bulunmalltatlır. 

~ u. 

l
- (1) - Jtalyanlar tarafına geçtiği bildirilen <Odol - Dinle) halr' 

kında Fransızca {Beyoğlu) gazeteei şu malumatı veriyor: 
''Bu mbclüman sultan, (Chevelis) nehrinin sol kıyrsın.da, bd 

nehir ile kolu olan Fafan arasındaki Cbe\·efü~ memleketinin ırst 

( 

hAkimi bulunmaktadır. 1992 aıon teşıininde Habeş hükumeti ile arala· 
rında kavga çıkmıttr. lmparatorun gönderdiği toplu, silahlr muntaıaıtt 
bir kun·ete karşı duramryarak otuz kadar muharioi1e ltalyan Soma· 
lisine il1ka etmişti. 

~ Habeş askerlerini idare eden Mezlekiya, ontm yerine b;rlMi Melr 
1 met Ha.sanı sultan olarak tayin etmişti. Bu haberi almış olan ()del· 
?~ DLnle adamlarile birlikte Somalideıt k~ank Habeş toprakmrıRa gir" 

/ miş \'e iki yüz kadar taraftar toplayıp tahtını ele alm:ı.k için bnı·be fi: 
\ r:iımişti. Mezlekiy.a ıürekli çete harplerinden yorulmuş, mayı ·ıl\\ sonla .... 
~ nna doğru Bur Dodi'yi bırakmağa mecbur olmuştu. 
İ 1933 HaziraJtında (Hara.r) ve <Oga~R) ,·alisi Gabrentaraim ~ 
~ l\uv\"etıi askerle gelmiş ye Bur Dodi şehrinin surlarına kadar sekuıa· 
~ rak Odol Dinle'ye teslim olmayı teklif etmiştir. Asi sultan btl tfftlif~ 
fi reddcrerek kale kinde kalmrş, uzun süren muhasarada!\ sonra ,·alı 
% yorularak Harar·~ çekilmiştir. 
.§ Bu muvaffakryetleri üzerine Odol Dinle bu defa tecavüze karar 
~ veriı> Chevelis nehrinin öteki kıyısına geçmiş Bw:ıtei'>i eline gcçirmi~ 
~ orada yerleşinee nli Uodaciyo ile harbe girişmi~tir Vali bu ttarpte. 
§ ölmüştü. Sultan bttndan sonra (Dağnerei) yi multasarayaı bnşladı. ~ 
fF disababa bu durumdan sıkılarak Odol Dinle üzerine mühim kur;et1er 
~ gönderdi. Sultn buna karşı duramıyacağını anlamış ,.e yeıriicn mcıtt· 
.§leketini bırakıp lt.alyaalar tarafına geçmiştir. Şinrdi ltalaynlarla 
i:I birlikte hareket eden bu sultandu.,, 

'91111!f IH 1111'"1' 11fl4lllllllltııtM!llllllllllnWtt t11llHlfll .. 11t1ll~ llnff ~il llltft11111 Hllllllfftll!ltftlllll" llllllııt1tfllPllfllMilfl 

Samuel Hoare Suikast 
DilnönemH b . Psö~fevverdl Yeniden tevkif 

Londra, 22 (Özel) - Sam1u~f edilenler mi var? rtl'· 
Ankara, ~2 ( Kuna) - Suikast _. . 

I-ioare, bugün söylediği önemlı ı r y• 
nascbe.füe yeniden bazı t~if c " 

söylevde, süel 2ecri tedbirlerden pıldığı yolundaki şayialar uzerti' ıtfıl 
bnhıederken de:niJtir ki: icara müddciumumiri Baha Arık, 

" - lVluMıolini kendisı, ıon za · kon~tum. l\tüddeiumu~ ba h~:,tll' 
mandt'. baykotajla muharebe ara· hir şey söyliyenwiycc~ğinı. tnhk_

1 
,., -·-· . bıldl' 

aında fark göze~miş ve Laya) dn tabii seyrinde deva~ ett1gın1 

h~bi:r siie.l :ucri tedbir teklif et - di. 
mediğimizi alenen kabul etmiıtir., A /sancakla bulunafl 

"Süvcyş kanı-.lmın ab!okası ve iske et! "'~ 
lte.lyan münakale yol!Arının ke lzmlr, :?2 <Kurun) - AJ~ll d' • 
silmeai 3ibi te!ıdıtler tatbik edi ~frat Amflf Zfyırrrrft §lttlft' tl._fll· 

sunu r.bclt9&11awe fik•r• 1141""....,. 
lehildiği h '·d1rde, Habeş harbi !lelt lftt.ele*t TMıhmtllt.o AtPiJe lllfl> 
bir Avrupa lı:ub~ne ç~vrilmi§ o leya e'J141)'du n ~· ....... 
lacaktır.,, altına alındı • 
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Ona kem gözf-c 
bakanlar H&ıa, Atatürke kem gözle ba - f stan bu)da tifo j Lutfi tarihi 1263 Meri :rıJr Mdi~e. 

ka-1 ~ D l Yenı· Ku·•ıtu••r lerini yazarken şunu kaydediyor: 

Eski 
gazetecHerden! 

Yaş KUltUr itleri meyve 
••ar var. emek hala onlar ya· u k · t k 7 neT esın mu la a · ayyare ife eima nÜmU· Takvim hanei amire memurların • 

fı~rl.,., bizim tenelliis ettiğimi.. l J 1 DirektÖru··· dan, Ramiz Paşa zade lzzct beye sa· 
hQ:JQ onlara henüz zehir olmamq. aşı anması Q.Zlm neleri f!Önde1'iliyor lise nişanı Yerilmiştir. 
bizim ba§rmızda dolcqan güneş lstanbulda son günler zarfında ti· Birkaç gündenberi Alman te • Miri mumaileyh divanı hümayun 
koynar bir ateı yığını olarak on fo Yak'aları oldukça çoğalmıştır. Sıh· • Vazifesine başlamak cim odasının lstanbula gönderdiği kaleminden neş'et cdüp pederinin ve· 
ltt- erı·tmemi•. hat bakanlığı bunu dikkate alarak üzere emir bekli11or b hah . 'k B fatında çocuk kalmış ve sadrı e.sbak 

'~ .,. ~ b. ' İr rapordan setmıstı . u ra-
sıhhat direktörlüklerine yaptıı;ı ırı ~ Salih paşaya damat olarak birlikte 

Kurtulan, ye1ıi.den kurulan tap· tebliğte tifo nk'alarının önüne geçil / Evvelki gün İı;- porda taze ürün çığatı ile Türk te derri eyalet cylemis, cihandidc ,.e gn· 
1Clf':e vatanda, kurtulu§ ihtilalinin mesi için tedbirler alınmasını bildir 1 ~ tanbul kültür di cimerlerinin iyi bir surette me~gu) yet ho~nüvis, hiuw;li rneşreb, hiç bir 
tltk inaan haniyle suladığı tarla miştir. Bilhassa tifo lsanbnlda sal -· · rektörlüğüne ge-1 olmadıkları yazılı idi. Dün bir mu şeyden ürkmez, korkmaz, kaviyülkalb 
l<lrda yeninin, güzelin ba§aklan gın halinde görülmektedir. Bu mese nel ispekterler ·ı harririmiz Türk Ofisi İstanbul di· bir şahsı zişt ru idi. 
cltğı günlerde bi.,. punı, bir hıya le etrafında. alınan tedbirleri görüş· <len Bay Tevfi .. rektörü Bay Mahmut ile görüşmü~, lstanbuldan ::::.,.':" · acibane ile Mı-

mek üzere sıhhat işleri direktörü B. r • t d v n sıra firar etmic:: ve orada .. · ... ~ .-. ı Ii • rıet çöreklenebiliyormuş! :ın a an ıgı ı. yı:.ş meyve çığatı etrafında fikir · ~ 
Ali Rızaya başvurduk. Bay Ali Rıza k yakati zatiye ye kalemiyesi sebebtle 

Kötü niyetlerin, kötü makıa.tla- bize şunları söyledi: yumıştı · lerini sormuştur. Bay Mahmut §Un tı mühimmede istihdam olunup du · 
rın 101 ve emin görünen kuytu hö · "- lstanbulda tifo r:ak'alan gittik-' Dün çıka.n bir ları söylemişti: rnrken oradan dahi bir hareketi na· 

l --'· d 1· t y • t ti aa.bah . gazetesi y · · h §e erde sin&i, ıınsi çalışacağını çe a:alnı-uAta ır. a;ı ıgımız ıs a s • - aş meyve çıgatı ıçın er ma 'de ile Ista~bula avdet etmiştir. 
h tiklere nazara.n ls.tanbulda tif·o· va.k. ·'·{ ise direktörlük ö kam kendine diic:cn vazifeyi yap · Mesken n mebes ve me'kel'den .'a-

er zaman tahmin edebilirdik. k ~ d dü devı"nde veka"le. -:. 
r asının gündelık mı ·dan 11 e şm.uş- ım~tır, Geçen yıl yaş meyye çıga · rl olup, hatt! üç gün üç gece bir dut 
.1,;cn güzel çiçek köklerinin güb- tür. Halkımızın bundan kendisini ko- Hay Tevfi'· ten bulunmakta -rel'" kl ., 

1 
d h " tının normal hadde gelmesi değil, ağacının altında bir hasır paresi üze· 

ıge ya cqtıgı yer er e aıere · ruması lazımdır. Sıhlıat direktörlüğü olan Mehmet Emı"n Erı· •ı"rgı·1ı·n bu · d t d jJ ta .. k l ıl :r mP.mleketteki istihlakten faz lası • nn e ya up, ut e ayyuş etme tc 
erin cirit oynadrğını, en zehirli tifodan korunmak için aşı yap nıası vazifede çalı•acag"mda israr edi • olduğu olvakit hariciye nazırı Ali pa· 
l · d k. t b' l rin ve serta- :r nrn memleket haricine gönderil • 

.Yt anların çöreklendiğini hatırla· ıcap e en mev ·ı a ıp e e yordu. Bu haber tamamile uıl • şanın malllmu oldukta, Ceridei Hava· 
mı" k bf.plere emir vermi~tir. Arzu edenlere mcsi ic_in "ahşı}mn:.:tı. Yaş meyve dıs· muharrı·rıı·inne del:ı1et ~e bı"r mu··d· ,,.an yo tur sanırm. sızdır. Direktörlüg" e Bay Tevfik ~- ·':"( I!)• a • 

burada maccanen aşı yapılacaktır • ., t b 0

" • t·hıa· k tl lan memle ~ t 'ki b. k · Bu hazin m.:Jcera da böylece 1 atanmıttır. Atanma tasdik edil - a 11 ıs ı e ayı I o . <ıe en sonra l ın uruş maaş ıle 
T·· ketlere gönderilecekti. Bunun için takvimhane kitabetine alrnmasma 

urk in/?labının ta kend!sine, P•fi• halterleri mek üzere cumur baıkanhğma hı"mmet etmı"şti. T·· k birçok tedbirlere ihtiyaç vardı. 
r.rr inkılabının ruhuna, inkılabı - gönderilmiıtir. Bay Tevfik dün ken ..:.., --------------

l'Qratan mületin kalbine ıavrul - Bir Üniversiteli yaralandı disile görüıen hir yazıcımız~ ba. Ambalaj, nakliye vasıtiwan ve bu K 
lllttk • b. h • h.k... k 1 ,_..._ 1 1 nakliye vasrtalarmm ıneziforotik iş anunu muhtelif 
··d· ıstenen ır ançerın ı aye- Dün sa.hah köprü üstünden ge - an IKUıD atanma. emri ge ir ge ~ bo .. lu""mlere ayırıldı 
.. ı d · b 1 ı dertlerinin temini gerekiyordu. ır. O . · l b · d B mez ö evme &§ ayacağmı söy e - , 

S 1.1 d l çen, nıversıte ta e esın en ayan Türk yaş meyvelerinin bozulma - iş kanunu üzerinde incelemeler 

h 
~ ı h.CJ§.erc nere e o ursa. Maddeye di• doktoru Mehran Ka· miştir. 

an... t d b l :ı: HAYVANLARI HiMAYE KU dan göndennekle onlara karşı rağ yapma.k üzere muntazaman topla-. ... ı far ıçın e u unursa mu - h • tomobili çarp • • 
~E_:ider olan akıbetini bulmaya sapya.nın 

1 
ususı 0 y 

1 
b RUMU DERS VERiYOR- Hay- beti arttnnıak mümkün olacağın- nan muhtelit encümen, iti daha e-

r-' k mıı, yara amıttır. ara 1 aygın · · d ·1 ·1·1 · d b h susta aydın · b' ld ·d k b·ı· ,_ ~"''(aca tır. bir halde Haseki hastahanesine kal vanları hı.maye kurumu üyelen anı gı ı en e u u - mm ır yo an gı ere ı ırmeK 
. A.tatürke uzanan el, •adece bir dırılmıştır. Suçlu yakalanmııtır. • dünden itıbaren bütün okulları do !atmakla çalL5malarnmza devam için konuıacağı meseleleri beş 
'rta<r:::? değil, bir millete, bir mille· MARMARA HASANIN MARl rumak ve onları sevdirmek için ettik. muhtelif kısma ayırmıştır: 
tin varlığına kar§ı kalkmış de . laşarak çocuklara hayvanları ko. Köstence yolunun temini ile or- 1 - Sosyal bakımdan, 2 - EI~o 
lt:•?ktir. FETI - Meşlıur sabıkalılardan konferanslar vermeğe başlamış .. ta Avrupaya daha kolay çıkat ya nomik bakımdan, 3 -Teknik ba-

0 el muhakkak kırılacaktır. Marmara Hasan rıhtım caddeıin· lardır. pılaca~rı: düşünülerek bu yol da kmıdan, 4 - Etik bakımdan, 5 -
Bil millete ölüm d-ü§ünen, bir den geçen Vangelin beş lirasını FAKÜLTEDE GRAMER DER· temin edilüi. geçen yıla nazaran Halkın sağlığı bakımından. 

"J..i.ll~ için ölüm tasarlıyan kala zorla almış, kaçarken ya.kalanmış Sl - Edebiyat fakültesine yazılan bu yıl ihracatımızda daha fazla Muhtelit encümenin yaptığı bu 
Plakanı içind,.. P.ZÜmcğe mah . tır. yeni lise talebelerinin, fakültede o bir canlılık göıiilmüştür. Bu sene tasnifte gözetilen ha§hca gayeler 
lta~ur. AYA<ll KAYDI - Yağ kapa· kutulmakta olan Osmanlı edebi - çok iyi bir tecrübe senesi oldu. 0- arasında miJli bünyeyi kmrvetten 

Atatfrrhe kem gözle bakan su· nmda Ali arkasında taııdığı yağ yatını kolaylıkla takip edebilme .. nümüzdeki mevsimde çıkacak olan düşürecek, i~ fartlarının ka!dml . 
l'Q~arı hep tanırız. Onların mak . fıçısı ile giderken ayağı kayarak leri için bir 'Osmanlı edebiyatı,, kışlık meyve için de çahşryoruz. maıı, it verenleri korumal:la bcr:ı
ııc.::lctrını istiklal harbinin ilk gü • düşmüş, mchtelif yerlerinden ya· kürsüsünün açılacağı yazılmıştı. Bu meyvelerden Çehi.slovakyaya ber i§çinin sağlık ve kültür ihtiya~ 
rriindenberi ezbere biliyoruz. Is - ralanmıştır. Bu mesele etrafında bize ilgili bir vagonlara dökmek suretile elma larma cevap vermek gibi mühim 
ti'-" l SANDAL DEVRlLDl K t I .. I · t" noktalar vardır. Encümen bütün ~Ci harbinde onların hedefi, - a · za şun arı soy emış ır O'Önderilecektir. Bugün yarın da 
T~rh milletini toptan ateş altına sımpa~a iskelesine mensup bir san "- Fakültede böyle bir kürsii tayyare ile bircok elma nümunele itlerini, bu teftiş çevresi etrafın
~'rnak, toptan y:ık etmekti. Çetin dalcı Fahri dün sandal mı Fenere ve bir kursun kurulması düşünül- ri gönderilecektir. Bundan başka da konuşacak ve her maddenin u
~c:vQ§ta anladılar ki, bir uluır götürmek üzere Sofya, Marika, mü.~ değildir. Yalnız ilk smıflardn uzun köpıü ile kırkağaç kavunla· m.umi bölümünü de yaparak, i
l)}Qh~edileme::. Bu düşünceye Katine, Vira isminde dört kadın al esasen fakültede okunmakta olan rmm da Almanyaya gönderilmesi cap ettiği takdirde alakadar ha -
t:'lrclıhtan sonra onlar tcıbiyeleri _ mış, iskeleden, ayrılırken Hasan Osmanlı edebiyatının gramer kı· içiİı ç:alışmaktayız. Kavun nümu . kanhklarla hususi teşekküllerden 
?ti deği§tirdiler. Modern Türkiye- kaptanın Necmi ikbal motörü çar snnlarmı öğretmek için bir saat neleri de yakında gönderilecek • izahat isteyecektir. 
~~ rııhunu, modern bir milletin parak sandalı devirmiıtir. Kadın- ihtisas dersi verilecektir.,, tir. Bunlardan başkalaş meyve · Yabancı seyyahlar için 
,.~lbini, §uurun:ı yok etmek eme. lar etraftan yeti~enler tarafından KUMKAPI OKULUNDA lKlN- sinden ayva da sevkedilecektir. iç işleri bakanlığından uraya g& 

Zne düıtüler. kurtarılmışlardır. cı SINIFTA AÇILDI - Kumka - Yaş meyvenin gelecek yıl daha len bir yayımda, belediyelerin ya-
lı:' .. ~fillet bunu biliyoı·, onun için pıda açılan yeni orta okulda bu yıl geniş mikyasta ihraç edileceği mu bancrlarm memleket içinde şüpheli 
l.'.a!ı\ıyaıına karıı çeıı·k bı·r ka.'e ha Türk fal ebe BjrJiP,'indeki yalnız birinci sınıflar açılmıştı. h kk kt a ·a ır.,, gezinmelerini kolaylaştırdıkları 
~nile bütün kalpler birle§miıtir. konferans !Bakanlığın gönderdjği bit e ·ı OFiS DiREKTÖRÜNÜN GEZlSt anlaşılmıı olduğu bildirilmekte, 

etkes bu hazi~ macera heıabı · Ulu•"'l Tu··rk talebe birligvı"nin mirle ikinci sınıfların da açılma • B' el T·· k f 0 

• • l d • llt .._ · ır gazete e ur · o ısının s · yur ıcin zararlı neticeler verecek' 
1l tıi1ratle görülmesini istiyo:-. tertı·p ettı•gvı• konferansların bı.rin- sı bildirilmiştir. Okul direktörlüğü b l d. kt .... o_ 1l.t h d b -tan u ıre oru U'.J.Y ma mu un u gibi itlerde belediyelerin uya .. 

.. Ben adsız bir vatc:m1a~ olarak cı'sı· du··n Halkevı·nde •aat on yedı".. dünden itibaren ikinci sınıfa da ta T k d b. • k ... f - .. ra ya a ır gezıye çı acagı ya· nık bulunmaları söylenmektedir. 
O}le dü§iinüyonım: de profesör doktor Fahreddin Ke- lehe yazımına başlamışt~. zılmıştı • 
• • Adaletin merhameti vatandaş rim tarafından verilmi~tir. Bay Mahmut Ar.karadan mü • Belediyeler konS!J'eS1 
i~~~· Bir yurcla, bir yurdun en Bay Fahreddin Kerim dünkü Vapurculuk sosyetesinin saade beklemektedir. Gelirse Trak Vali ve be1ediye reisi Bay Mu • 
f timsaline el kaldıran va · konferansında Hekimliğin inkişa.. istekleri yada yeni ürün ve ofis i~lerini i}. hiddin Üstündağ belediyeler kon· 
,:;~~ değildir. Onun en bayük fından ve bilhassa Türk t~babcti ~konomi Bakanlığı ile temas et · gilendiren meseleler üzerinde in - grasmda bulunmak üzere bu ak • 
frr. Qfatı darağacına kavuşmak • nin türlü safhalarda inki~afı ile mek üzere Vapurculuk sosyetesi de - celemeler yapmak üzere gidecek- '·amki trenle Ankaraya gidecek -

legelcri Ankaraya gitmişlerdir. Sos • t 

...____ Sadri Ertem 

l<o . 
nıısyoncular bir alım 

satını kursu açıyorlar 
cn::

1
tanbu1 emlak ve arazi muamele· 

lfık b son Yaptıkları bir toplantıda em 
tap 1 °l'Sası işlerini görüşmüşler, ve 
''er~~ası . lazım olan barı kararlar 
lsta Şlerdır. Du arada olmak üzere 

nbutd b. . 
Satıın k a ır emlak. ve arazı alım 
tır }{ oı:nisyoncuları kursu açılacak-

• llrs Uç d'· t O.nc.1k k or ay kadar sürecek, 
koın· ursta muvaffak olabilenler 
t:ı.ra~onculuk yapacaklardır. Diğer 
~ılac kn Ankarad:ı bir ajanlık da a -

a ,.e 
bctfceJe • orada takip edilen işlerin 

rı ce . 
§Untılcn b nııye~e çıkantması dil • 
lltı ltl lr ktla\'uzda nc:;;redilecektir. 
ilıcre ~elefori hiikumetle görüşmek 
rlecekt· r heyet Yakında Ankaraya. gi· 

ır. 

eski zamanda Türk tababetinin bü tir. ır. 
yetenin dilekleri şu suretle hülasa e B ı d. l k d • 

yüklüğü ve llmisina gibi alimlerin e e ıye er ongrasm a van .. 
dilebilir: 1 - Sosyete ile denizyollan 

Yeti"tig .. i devirlerle isklastik zihni- Ek k b ·· d • •b dat bayındırlık, ekonomi meselele :r işletmesinin yaptıkları seferlere esas me ugun en yfı aren 
yetinin haklın oldugv u devirler ve tut ı to · · · daimi b. · bet ba • leri esaslı bir surette görütülecek-u an naJ ışı ır nıs e g on iki kuruş . 
son zamanda cumuriyet devrinde lanmalıdır. 2 - Fenerler resmi işinde tır. 
Bilgisel eıaslar dahilinde Hekim.. iki idare arasında fark gözetilmeme · Evvelki gün tesbit edilen ekmeJc 
lisin ilerlemesinden babsetmiıtir. lidir. 3 - Sosyete kendi ve~aitine ve francala narkı bu sabahtan ifr 

mahsus kömür ,.e suyun yükleme mu haren tatbika başlanacaktır. Ek .. 
Terk osu daha temiz amelelerini limanda ve rıhhm idare · mek bu sbahtan itibaren on iki, 

francala 16 kuruştur. Un fiyatla• 

Kiralık elbise1er 
Kira ile verilen elbiselerin etüv

den sık, sık geçirilmesi uray ıube
lerine bildirilmiştir. jçeceğjz sine yaptırmaya mecbur tutulmama· 

hdır. 

Kiğıthanedeki T erkos, terşih ================~====-=-=-=-=:
havuzunun geniıletilme işine baş• YURTTAŞ 

rı değişmediği takdirde bu nark ı Kısa ffnberler 1 
on beş gün kalacaktır. Un fiyat·~------------~ 

lanılmıştır. Birincikanun sonuna 
kadar bu iş bitirilecek, T erkos su· 
yu bundan sonra daha temiz ve -
rilecektir. 

Sebze haİinin binasına yeniden 
ilave yapılmasına karar verilmit 

Bankada biriktirme hesabı ol . 
mayan yurttaş, arsrulus..-:ıl tasarruf 
gününe sen de bir tasanııf hesa -
bile çık. 

Ulusal ekonomi 

ti. Bu eklenme 936 senesi bütçesi· Arttırma kurumu 
ne konacak tahsisatla yapılacak • ====================== 
tır. 

lan inerse nark daha evvel değiş· 
tirilecektir. 

Bugünkü buğdily :!alış fiyatları· 
§unlardn·:. 
Yumuşak buğday 9 kuruş Sert 

buğday 7,5 7,10 kızılca 7,30 8,10 
mahJUt 8 8,30 • 1 

Bugün 7,5 ton bu[;day, sahlmış- 1 
tır. 

• Etibba odasının alt katında a
çılacak kütüphane için şimdiye ka 
dar 1000 kitap hediye edilmiştir. 

• Tüze bakanlığının kararile ls. 
tanbul tevkifhanesinde bir "mm• 
taka tedavi evi,, yapılmasına baş ,. 
lanmıştır. 

Hasta mahpuslar burada t.eda .. 
vi edileceklerdir. 
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Türk-Romen klering 
ticaret anlaşması 

ve Telefon -----ücretleri ı Hak verlerinde: { 

Suçlu ben değilim, 
kabahat uykuda! 

Ankara, 22, (Kurun) - Yenij 
Romanya ticaret ve klering anlat
maları bugün güımiiklere bildiril· 
di. Anlaımalarm meriyet müddet
leri dokuz aydır. 

Romanyanrn memleketimize 
kontenjanla ıataca~ı eıya arasın -
da ka!l<aval, deri, tutkal, şapka, 
kereste, ağaç fıçı, mukavva, fırça, 
süpürge gibi maddeler bulunmak
tadır. 

Ayni suretle Romanyaya ithal 
CJeceğimiz qya arasında zeytin ya 

ğı, susam, nohut, balıkyağı, f>orta· 
kal, kestane, pamuk, çu\ral ve ku
tu içinde incir, kok kömürü, fm • 
dık maddeleri vardır. 

Anla,maya bağlı bir liatede, Ro

manyaya ıevkedilecek Türk men

şeli mallar için Romanya tarafın

dan tatbik edilecek tenzilatlı tari· 

feler ayn ayrı gösterilmiıtir. Ro -

manyalıların mallarımız için ka -

bul ettikleri tenzilatlı tarife vasa

ti yüzde 25 nisbetindedir. 

Anonim 
• 

yenı 

şirketlerin kontrolüne 
bir layiha hazırlandı 

dair 

Konuşmalar beş 

kuruşa inecek? 
• 

Aldığımız malUm.ata göre, tele· 
fon ücretlerinin indirilmesi hak .. Namık, "ÜIJkU qüzünden 
kında yakında bayındırlık bakan - suçlu yerindeııim,, diyor 
lığınca kamulaya bi~ kanun }iyi • T '--· d d b' b.. · 
h 

·ı kt. a&aım e uran ır oto uı 1 • 
aaı verı ece ır. çeriıindeki Laz Osmana ait olan 
24 lira seksen kuruta mukabil 1 · · · ıçı süt dolu bir RÜyümü aıırnıak 

bir abone timdi senede 500 görüş-! 
me yapmaktadır. Bu proje ile gö

rütme adedi 550 ye çıkarılaca.k, 

bundan batka yedi kurut on para 
olan görütme ücreti de bet kuru~a 
indirilecektir. 

[ Gelenler, Qldenler J 
Yeni Alman elçisi 

lan suçlu Namıkm İstanbul üçün
cü hakyerindc dün duruşma.n ya• 
pılmıttır. Namık•n bu süt güyü . 
münü aıırdrğı, Hamalbaıı deni . 
len yere giderek kaldrım üstüne 
yangelip yattığı, ıüt güyümünü 
de yastık yerin"! başınm a!tına 
koyduğu ve uyur vaziyette yaka • 
landığı, tutulan zabıtta yazıhdır. 
İddiaya göre, Namık, güyüm a . 

Almanyarun yeni Ankara elçisi B • 
Fon Keller dün Almanyadan şehri • tırmakla kalmamı§, kendisini ya-
mire gelmiştir. Bu akşam Ankaraya kalamağa gelen polis Alinin d~ 
gidecektir. elini ısırmıı ! 

Yeni el~i Alman baş konsolosu Bay Namık, hiçbir suretle ıuç işle P' 

Topke ,.e işgüder Bay Fabriçyus ve mediğini söylüyerek, §Öyle diyor: 

Atatürk köprüsü 
Münaka&a yeniden mi 

IJapılacak? 
AtatÜl"k köprüsünün munaka • 

ıasına giren fırmaların fenni tele ' 
lifleri urayda; bir fen heyeti ta " 
rafından tedkik edilmektedir. 

Heyetin bet gündenberi devaıtf 
eden incelemeıinde dört AJmaJI 
fırmaamm birleterek bir f ırma ıelı 
linde münakuaya girdiği ve diğet 
üç fırman1n çok yükıek fiyat tek' 
lif etmesine rağmen bir fırmaııı1' 
ucuz fiyat verdiği görülmüttiit• 

Bundan bqka Fransız, Belçik• 
gibi memleket f ırmalarmm da ı-· 
kaı ıüçlüğü yüzünden girmdik ' 
leri anlqılmıttır. Bu durum kart" 
unda fen heyetinin ne ıibi bir k•" 
rar vereceği iki ıün zarf mda an • 
laırlacaktır. Ekonomik kolaylık · 
lar gösterilerek bütün frrmalartl' 
münakasaya girebilmelerini tenıiıt 
için eksiltmenin yenileneceğini 
aöylüyenler de vardır .. 

An1çara, 22, (Kurun) -Ano -
nim tirk~tlerin daha iyi bir tarzda 
kontrolünü temin için ekonomi ba
kanbğmca yeni bir kanun layiha -
ıı hazırlannıı~tır. Bakanfik, bu ka
nunla., anonim §İrketler hissedarla 

rımn menfaatlerini korumak hu -
suıunda genİf saJihiyetlere malik 
olacak ve §İrketleri mürakaba neti 
cesinde göreceği yolsuzluklar hak
kında doğrudan doğruya dava aça 
bilecektir. 

Alman kolonl•1d karşılamı~br. - Bu işin batıma gelmesine 
Yeni Mekaika efçiıt - Meksikanın hep uyku sebep oldu. Bu İf, batı·----------..-...:.--

Madrit elçisi Bay Manuel Frezino ma uyku yüzünden geldi. Anla • Tepeba91 

• Gümrükte yenı teşkilat -----
Ankara, 22, (Kurun) - Yenil 

gümrük teıkili.tı kanununun tat -· 
bikina batlanmıştır. Bu kanun mu 
cibince tetkik ve tarife müdürlük -
lerile İstanbul ve Galata ithalat 
gümrüklerinde birer muavinlik ih 
das edilecek ve satıf itlerile Ga -

lata yolcu salonu ıenel müdürlük 
haline sokulacaktır. 

Galata ithalat gümrüğü müdü • 
rü Tahsin Fazılın finans bakanlığı 
na nakli hakkındaki iıteği gümrük 
ve inhisarlar bakanhğın<:a kabul 
edilmittir. 

Belediyeler kurultayında Önemli bir rapor 

hazırlanan het yılJık imar progra· 

mı, hayatm ucuzla§hrılma11, be -

lediyelerin gelirleri etrafında mü· 

him bir rapor okunacaktır. 

Ankara elçiliğine seçildiğinden dün 
şehrimize gelmiştir. Kendisine katibi ~dan, ben uyurken &!Iran adam, 
Bay Sanduz Klarl refakat etmekte • batmıın altma koymuş! Poliıle • 
dir. Otomobille gelmişlerdir. Bir iki rin Pe§İne düştiiğünü anlayınca, 
göne kadar Ankaraya gideceklerdir. teli.Ja kapılmıf, fÜpheyi kendi ü-

Franıız develt ııird&ı mba~kanı - zerinden başka birisinin üzerine 
Fransa devlet §Ora.,ı asbaşkanı B. atmağa kalkıtmıı. Bula bula da 

Teodor Tisye şerefine Fransız elçi· benim gibi zavaih masumu bul · 
lifi tecim ajanı Bay Lekont tarafın -
dan dün bir ziyafet verilmiştir. muf. Onun yerine ben geliyorum 

Bay Tlsye akşam üzeri Yiyanaya suçlu yerine! 
zitmiştir. Genel savamanlık, ceza istedi 

iki lngUiz BQ.ya.nı. - helin Filip •;e durutma karara kaldı. 
Ket Edvard.t1 ls!mli iki tn~lllz bayanı Herkesin rcıhatını kaçır
otoniobflle ~hnmlze gehaı~ dUn E -
ge vapurile otomobillerini de alarak mış mı, kaç11mamış mı?. 
Mımra gitmişlerdir. Emlak komisyonculuğu yaptığın: 

lngiliz bayanları otomobille bütün söyliyen Mığırdıc isminde biri h· 
A\"lllpa:·ı d_ola~rak. şehrimize ~el • tanbul üçüncii ~eza hakyeri~de 
mlşlerdı. ZıyaretJcrınden çok mute · d"' h k d"J · t• K d' 
h 

• ı· 
1 

un mu a eme e ı mıı ır. en 1• 

iı1~nbul Btlediqnı kışlık tiyatroJıl 
s~hir1i°yatrosu 
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Naşif - E1 tağrul Sadi 
Şelızadebafı TURAN Ti11atrosurıdO 

Bu gece saat 20,l:i te 
7 inci defa olarak 

OTELLO 
Rüyük Hatle 5 perdt 
1 tablo. Klbns perde 
sinde Zaf tr EğlenrP.
lcri. Her tarafa tram 

ny. Ttlefon: :!~127 

.Anlçara, 22, (Kurun) - Per -
:;-::mhe günü toplanacak belediye
ler kongretıine yüz belediye İ§ti • 
rak edecelctir. Kurultay münaae -
hetile, iç bakanlığı tarafmdan, be 
Iediyelerin mütaleaları alınarak Kurultay Ü~ gün ıÜl"ecektir. 

assıs ır er. . • h 
sının, erkesin rahatını kaçıracak 

Norveç elçüi - Bay Bentzon kan- -----------
sile birlikte dün Suriyeye har~ket et derecede sarhoş olduğu, gelen ve Fransız tfyatrosun:la 

• Süreqga Opereti Ana-Jolu ve Toros 
sür'at tiren/eri 

iskan işler inin Sağlık 
Bakanlığına devri 

miştir. Oradan Filistine gilecektir. ihtarda buluna., polis Zekiyi döv-
Gelineeye kadar işlerine işgüder düğü iddia olunuyor. 

~ra, 22, (Kurun) - 25 bi-1 Ankara., 22, (Kurun) - iskan 
ı!ııfatile Bay Greun bakacaktır. Mığırdıç, bu iddia edilen fey• 

tinciteırinden itibaren Anadolu itlerinin sağlık bakanlığmc devri 
Yollar çabuk b.tirilecek lerden hiçbirisinin ash olmadığı. 

m 8Öylemiflir. Muhakeme, şahit -
ve Toros ıürat trenleri, uzun meaa- hakkındaki kanun layihzı.ıı bakan Kıt yaklaıtığı için bütün bele • 
fe ve arsıulusal yolcu tarifeleri ü- br kurulundan çıkrrak üzeredir. diye şubeleri 935 senesi içinde ve
zerinden bilet alanlara ayrılmı~ - Layihanın bir maddesi iskan teş - rilen tahsisatla yol, kaldırım ta • 
hr. Diğer tenzilatlı tuifeler üze • kilatmda bulunan merkez ve vili- mirlerine önemle devam etmekte· 
rintlen bilet alan yolcular bu tren- yet memurlerı kadrolarının bakan dirler. Belediye kısa bir zaman 
ler1e ıeyahat etmek istedikleri tak bğa devrine dairdir. Diğer bir mad zarfında bu itlerin sonunun alın. 
ditde kat edecekleri ~esafenin u- de, sağlık bakar.lığına, lüzum gö - muını dün yeniden bildirmiştir. 
muınt tarife üzerinden heaaplana· receği yeni tetkilatı vücude ıetir- --------------
cıfk ücretlerinin yataklıda yüzde mek isin salahiye! vermektedir. AT .. ENI TEŞEKKÜR 
25 ini, adi vagonlarda yüzde 12,5 
unu munzam i\cret olarak verecek 
lerdir. 

f{,o<Jperatifler kanurıları
utı tatb;ki nizamnamesi 

Ankara, 22, (Kurun) - Zirai 

ıatıı kooperatifleri ve birlikleri ve 

çiftçiler kooperatifleri kMunlan
nrn l'camutayca kabulü üzerine e

konomi bakanlığı bu kanunların 

tatbiki teklini gösterir birer ni • 
zamııame hazırlamağa baılamı!

trr. Esaslar evvelce tcsbit edilmit 
olduğundan nizamnameler pek ya 
kmda bakanlar kuruluna verile • 
cektir. Ondan soma, lzmirden baş 
lanılara.k, kooperatifler kurulacak 
tır. 

Eczaneler arttırılacak 

Bu ay 77 bin ~Öçmen 
gelecek 

Ankara, 22, (Kurun) - Kös -
tencede bulun.an 17 bin göçmen bu 
ay içinde memleketimize gelecek
tir. 

Askerlik dersleri 
Ankara, 22, (Kurun) - Okul

lardaki islam olmayan talebelerin 
de askerlik derslerine devam etme 
leri lazımgele--...eği ilgililere bildi -
rilmittir. 

Sovqet sporcuları 
Ankara, 22, (Kurun) - Sovyet 

sporcuları bu ak§am tzmire hare
ket etmitler, uğurlanmı,!erdır. 

Kıııldize gümrüğü 
Ankara, 22, (Kurun) - Kızıl 

dize gümrüğünün Sürmeneye n:ık-
Ankara, 22, (Kurun) - Sağlık li meselesini yerinde tedkik için 

bakanlığı, ıon sayım neticesinde Kaı'a giden gümrük inhiıarlar müs ' 
nüfusunun arttığı anlqdan tehir- te,arı, oradaki tetkiklerini bitirerek 1 
lerde eczahanelerin rnikdarmı ar - Trabzona gelmittir. Mi~stt,;~ar T
tırmak üzere ıimdiden tertibat al· rabzon gümrüğünü tetkikden ıon ..ı1 mağa baılamıthr. ra Ankaraya dönecektir. 

Müptela olduğum kilye ve barsak 
tif osu hastalığının teşhis ve tedavisi hu 
susunda görtermiş olduğu hazakat ve in 1 

sanlyettcn dolayı Guraba hastanesi 
dahiliye hekimi doktor bay Mı.:zaffer 
Şevkiye teşekl•ürlerimi sunarım. 

Guraba hastarıcai diyet lıemşircai 
l'edianın ablası Ar!fe 

Yeni çıkan kifaTJ 1ar 
Markıizm bibliyotekniğin VI ve Vll 

numaralı neıriyatı, soıyete ve teknik: 
Yazan Fatma Yalçı, Fiat 20, Emper • 
7alizm ıebercn kapitalizm: Yazan Hik 
met Kıvılcım. Fiat 35. 

Saı~ yeri - VAKiT ldi.tüpluıncsi 

[Nöbetçi eczaneler 1 
Aksnraydf: Samn, Karagiimri.iktc: 

·M. Fuat. Şehremininde A. H:ımdi, Fe 
ner<lc: Hüsamcttin, Şehzadeba~rnda: 
Hamdi, Saınatyada: Rıdv.ın, Sirkecide 
Ali Rıza, Cihalide: Necati, Gedikpa!a 
da: Asndorynn, Beş ik taşta: Sülcym:ın 
Recep, Çemlıcrlituııtn: Sırrı Rasim, 
Karakiiyd~: Hüseyin Hiisnü. Bcyo~ 
hmcla Dcllnsud:ı. Ertuğrul. Y eni~elıir 
ele: S. Uarnnakyruı. ~ in•;knıh: Feyzi. 
Kasımpn~ucla: Mer!4cz, II::s:.üy<lc: 
Halk. 

leri çağırılmas1 karariyle başk:ı 
güne bırakılmıştır. 

Sürpaf!op davasının 
lJeni bir safhası 

Sürpagop mezarlığının ai :!iye
li cihetinden Belediye ile Ermeni 
batrikliği ve Beyoğlu ermeni mü
tevelli kurulu arasında hukuk 
hakyerind~ açılan davalar, muh -
telif safhalar rıeçirmi!, bu iş son 
3afhada belediye lehine kuar11 
bağlanmı~lt. 

Bu duruşma~arm bir safh:isın· 
ela, mütevelli k'.m.ılu, belediyenin 
icrayı g~ri bıra.kmasmı temin için 
yirmi bin lira kefalet akçe5inin 
yirmi bin lira d:ı.ha katılmak su . 
retiyle kırk bin !iraya çıkarılm1'
smı ve derhal ödenmesini İ!tİyor. 

Buhı:ıusta hoenüz bir karar ·c-
rilmi~ değildir. Mesele, tetkikte -
dir. 

Randevucu ı'uk mu 
yapmışlar? 

!\farika, Eleni, Angeliki iaim -
lerinde üç. kadın. dün akşam üze• 
ri polisçe Tüze7e getirilmi,le-rdir. 
Sebep, randevuculuk iddia;ıdn. 

Tüze, araıtırmı\ yapıyor. 

C'eker kaça/{çı/rır1n1n 

du1uşmrı arı qapıldı 
Bir yıldanbcri sürmf!;te olan ~eker 

lmı;;n!tçrlır';ı c~:mı-;ma C::in scld~inci ih 
tL<111'.l ha': .. Nindc devam e:Hlmiştir. 

Gli:ııl'iik vddll~ri!ld~;ı İhsan iddi · 

Bu akşam 20,:JO da <EUIR S5f'1: 
l'OR) Operet ?. perdt. Pek pakııtdş· 

BAY - BAYA~ c 
Yazanlar: Mahmut Ye\aıi, Necd;. 

Rüştü. Müzik: Seı.ai ' 'e ~e~·fettit1· 
saf karde§ler. 
=============:::s:ı:ı:===~~ c• 

aname::;ini okudu. ~özlerine şöyle bll' 
ladı: 

-··Artık kaçaltt;ılık suru bütün rı;: 
laklığUe m'yctana rıklm§ bulunntO ··~ 
tadır. Geçen yıldanberi kaatı cü,.,,ıu~ 
nasd kurulmllf, nasıl icra ,mııasıJ!. 
girdiğini ve adım adır.ı gayeye ıJo9 • 
ru naı1ıl yü,üdüğünü bütün <"arılı~;ot 
ğile gürüyoru:. Sal{ı}ıaddin Rı • 
lstanbuldan ayrılırken kötJcle tfcare • 
ti için gittiğini söylüyor. Sorır~ T>P; , 
disinin Uk ve son taltldkatının ıf a • 
sinde ise ılık banyo almak itftn ftı~" 
naya giltiğinden bahsediyor. l' l11''

1 
• 

konsolosu Hayrinin lıuzurunu:da e. 
fadc ı·crdiği zamana kadar devaTTI gol> 
diyor. Fakat Hayri Varnada ılır~ ce 
tur. Uzak mesafede ı·crrdır,. de// 

11 ri. 
bu, sal{ıhiyettar f'Jhaın ifade-' ~~,,Jr 
ne nrar edilen ifadeden Mrhal ;ı .. 
lerek Varna Ue Burgaz arasuttl 
miştim." deniliyor. t1I 

Na garip tuadültür ki 8 11'""';93' 
Gallp de aynl tarilıte gani 6 f"~ol4 • 
te V arna,,. hareket ed4Jorlt11'· ,ot" 
haddin Rifcmn tatlı lll banllO'~ " 
mak için değü tatlı bir f~ dit· il" 
BU gapnıak için gUiği afikd' ,.ı ı · 
üç arkadOfın orada tuadüf::: pli " 
laraJ.: bulu~maaı kurultnlll ız11rt11'' 
n:n btl§langıcıdır. buanlar arrJ,,,ı 
zamanlarında multitlerüıl 1 

Jt brl' 
:a:ır.ederler, zavallı uörmnıl'r 
na kandılar . ., 9ifıterfı1' 

nay Ihsan ceza isteti tıe ssdf ıırı' 
ı::on verdi. Bundan sonra 1lP ~ 

•• 1 ı ·· ~·ı .. kı'tı· .. ,. ce' -11· sfl~ ::ı. ~rl'. < gumru • ''"' ... : ba~ , .. 
rli. l\1•1h'\1<~m· ..,üdafas ıçın 
ne bırakılmıştır. 



~.._-mm _______________ llİlllİll.._İlllliillllil ...... ___ l!!!!!!!!!!!i!!!!!i~!!l!!ll!!!!!!i!!!!!!!!'!!!!!!""'!!ll!'!!!!!!!i!!!!iıl9-!!1!!!!"!!!!!!1!!!!!!!~~'!!11"'!!~--~!!1 5 - KURUN 23 J, TEŞRiN 1935 ~ 

Amerikada Silih ambargosu kalkınca 

Habeşistanda Cephane, eler Gördünı7 
:::::---~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~ 
::::::::-:::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::-.. ıım::ı ssııe 2 ::::::: 
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mitralyöz bollaştı Masonlar •. Masonlar! 
tiakikatte erkek miydi, kadın miydi? 
Adolfin bunu kendisi de bilmiyordu! 

Habeş komutanları, Habeş gruplarını birbirine 
zincirle bağlayarak bir insan istihkamı yapmışlar! 

d k~İrçok kahvelerde, gazinolar
h~ 1 garsonlar, mağazalardaki 
k ııllletçiler başlarına kırmızı fes 
ı~0:nıu~Iardı. Yalnız bunların fes· 
d 11 kağıttan yapılmı§tı. Bunlar • 
to.~ a~ne hep ayni: "Hot geldi . 
I~ aıill ' .. .. l "d. R \' 
1
... er.,, sozu yazı ı ı ı. uz -

}~ın oturduğu "Beyaz ev,, in 

d lllında bir eğlence parkı var • 
'rk· 

tı: ı, burası sv.dece "Ho§ geldi · 
I~ i\ 'I it sı br,, yaygaraları ile dolup 
~'Yordu. 
B·· tıı • -.t;,tn bunlar benim oda ara -

t' ~ i;•n otomobil ile §ehir içeri • 
"".ıe •. ' ı~ • ~UYteee gezerken gördüğüm 

.~;r•'etd. 
ı. 

~"Nihayet ~oför oda aramak için 
ne d l 'Ik L k .... • C:ı' o nşa ı . nare et ettıgımız 

~" ıtla:,·a gelmişti. Bereket versin, 
lj ı 

hi 0nra istıı.syonun kartısında 
di~ otelde bir tek bo! oda bulabH
lb:~ Bunu yüksek bir kira ile tut
~ ia rnecbur oldum. Bununla 
~aher odayı verenler benim 
fct krı11dn hususi bir lütuf ve itı • 
ı, dfa.pnıış olduMarını gösteriyor" 

l' r. 

- }i· ı~. ıç §Üpheıiz kongre için ge-
Otaunuz, değil mi? 

"'il - Hayir. Ben Pariıten geiiyo• 
~ ... 

1Yia.- O halde Franu.da Fran -
~0'tı.lar yok, demek?,, 

A~ Ununla beraber ben gene bu 
·'Q\e •ı__ 
dak' tıq, Masonlannm baılarm-
l'tıt 1 fesin mana um bir tilrlü an • 
Q,. 'Yordum. BU!lu tekrar ıordum. 

"'l\ıt . ııah ettiler: 

~i~..._ Anıerikada (Şrayner) de -
~i-=? bu Masonlar Masonluk ale· 
lı.ı:•n en yükselr derecesinde bu .. 
(San adamlardır. Bir adamır.. 
l~l'al:tner) olabilmesi için küçük 
~ar · · l 'ı " ıçınde sene erce uğra,ma-

lı.ı11 e (32) derece yükselmit bu -
ti hına.sı lazımdır. Amerika asille-
~ı.ı ~r Yıl bir kongre aktederler 
>Uk ~ngrede kendilerine en bü -
~t>ıı ır reis seçerler. Bu defa bu 
~ı.ı ire Vaıingtonda toplanıyor. 
1 llun İcı' h" d b"' ··k b" k abo.ı k - n şe ır e uyu ır a · 
'1ern~· Vardır. Bu çok neıeli bir 
~ı:ık hır. Göreceksiniz, sizin de 

0~unuza gidecektir.,, 

~~~Burada asiller denilen A • 
, a nıasonları kaç kişidir?,, 

~U~ 
1 
Bunlar }'irrni bin delegedir 

buy~k değ~I mi? Hele bu akıam 
ltııç 8~1t resmi olacak. Bunu 
Sit .. ltıtıa.nıaluınız. Çünkü bu ge -

·eını· taltt,.. 1 çok az&metli bir şey ola• c·· t~Sit · unıhurreisi Ruzvelt bu 
ha.aa r;tro.inde bulunmak için bil• 

evyorktan buraya geldi.,, 

A.detfini ziyaret 
' ı baha. g . aoahl . eçıt resmi başlamadau 
tadde ~Y~n erken (Pensilvanya) 
l'h- sının ·ı . 
"""4lia b 1 iı tarafı halk ile dol-
'~fı te:~~aınııtı. Halktan yüksek 
'ıa.tt h ıl eden bir kısmı battan 
~ dıt b~Yadar giymi!}ler, bqları· 
d· ırer Pa • • l 1• Cadd nama geçırmış er • 
~~l'elerin~~e bakan binaların pen-
1~k n bakanlar çoğalmıştı. 
~ind Ç<>cuklar bugünün eğlen -
~llıd erı ze.,.k l k . . 
~~."'..' a 1 a ına ıçın yanla • 
~e b na a.rı ha baları olmadığ: 

nra1a gelıniJlerdi. HUiasa( 

Asmara, 22 (A.A.) - Stefanr 
bugün büyük Vqington ıehri bü- ajansı bildiriyor: 
yük bir kermes haline girmi9ti. Sciaveli bölgesindeki cephe -

Yavaş yavaı gezinirken öğle sinde İtalyan kuvvetleri biribir -
yemeğinden evvel eğlence parkı - lerine zincirle bağlanmıt 3 veya 
na gelmiıtim. Burada birçok yan• 4 Habe§Iiden teıkil edilen hakiki 
yana yapıtmıı barakamıa yerler bir insan istihkamı bulmuılardır. 
vat'.. Bunlarda insan kalabalığı Habet kumandanları taratın · 
kaynaşıyor. Her tarafta hoparlör- dan tatbik edilen bu ıistem, gu • 
ler. "Geliniz, geliniz, burada in - ruplann dağılma.sına engel ol · 
san volkanını görünüz.,, "Dünya• mak ve daha sda bir ate§ hattı 
mn en garip adamı buradadır,,. vücude getirmek için kabul edil • 
insan volkanmt tasvir eden safi mittir. 
yane bir reıim: Bir insan ki, ağ· CENUP CEPHESiNDE 
zmdan ate~ler püskürüyor. Biraz Berlin, 22 - Aduvadan bildi,. 
ileride garip tipte bir insan daha, rildiğine göre İtalyanlar cenuı' 
hem erkek, hem kadın olan bir cephesinde tabiye- bakımından ö• 
· Ad lf" ' nemli birçok yerler itıal etmif msan: o ın •.. 

Ben de bunu görmeğe merak )erdir. ltalyan kuvvetleri Ved 
ediyordum. Esasen ben gitmek Şebelli vadisine hakim bulunu -
istemesem bile arkamdan gelen yorlar. ltalyanlann, askeri har• 
halk kalabalığı beni oraya doğnı ketlerin tiddetini cenup cephesi · 
itiyor. Zor ile sürüklenip gidiyor ne nakletmek istedikleri an\qdı· 
dum. (Adolfin) karanlıkça bir yor. 
barakanın içerisinde geziniyor. Burada General Arazziani. en 
Bir boksör kıyafetinde giyinmiş çok denenmit müstemleke harp · 
bir genç. Dü,ünc~li tavırlar ile ikı leri gibi usullerini tatbik etmek • 
tarafa doğru geziniyor ve müıte · tedir. Yakında Somali ve Eritrc 
rileri bekliyor. biribirine bağlanacaktır. 

Yanımda kırmızı fesli iki ma - HABEŞlSTANDA CEPHANE, 
son Adolfin'i görmek için ell~rir MİTRALYÖZ BOLLAŞTI 
le kollariyle iki tarafa çarpılarak Adiıababa, 22 (A.A.) - Ber• 

liner Tageblatt gazetesinin öğ · 
uğraııyorlar. .ı . • 

rendiğine ıöre, Habetiatana l<o • 
Adolfin bir aralık durdu. Et nan silah ve mühimmat ambargo 

rafa baktı. Kafi dereccc·• mü1ter; H · ıunun kaldırı!m&sı üzerine a • 
toplanmıı olduf,una kanaat ~etir- bctistana. o kadar harp malzeme· 
di. Arhk hayatın! anlatmak için ıi akmağ& başlamı,tır ki, salibi • 
söze baıladı. yettar bir askerin söylediği ıibi 

AdoJfin doğ.duğu zaman bunu bu akın daha bir müddet devanı 
kıy zannetmitl~rdi. Küçük iken ederse, Habcşiıtan, hiç deiilıe 
kendisini bir kız pansiyonuna çete harbinde, a~·tık yenilmez bil 
yerleşt.lı-diler. Kız elbisesi givdir kuvvet olacaktır Şimdiye kadar 
diler. Fakat sonradan erkek oidu- ancak subayların emrine v~ril · 
ğuna karar verildi. Bu defa bh· mekte olau mitralyöz askerlere 
erkek gibi san'at öğrenmek için de dağıtılmağa, baılamııtır. 
kendisini çırakhğa verdiler. A • imparatorun askeri müıavir -
yaklarına pantl\lon giydirdiler. }eri ki, şimdiye kadar old•1kça 
Fakat hakikatte erkek mi idi? bedbin bulunuyorlardı, arbk Ha· 
Yoksa kadm m'!? Onu kendisi de beşistanın kazanacağına itimat 
blmiyor. Buna karar vermek için lan vardır. Mad.~i tesirinden baş 
burada toplanan halkı hakem ya• ka ambargonun kaldırılmıt olma· 
pıyor. sı maneviyatı da yük.seltmiıtir. 

Halktan biri bağITıyor: Bu bir ILERl HAREKET HAZIRLl(il 
kadındır, diyor. Diğer biri itiraz Asmara, 22 (A.A.) - Tiğn 
ediyor. Erkek olduğunu iddia edi cephesinde sükt7net vardır. l~çi 
yor. ve istihkam böliikleri, kervan ge 

Bu sırada Adolfin üzerindeki •••-••-••••• .. •! 
gecelik elbesine benzer §eyi çı -
karıyor. içerisinde gayet garip 
bir tuvalet meydana çıkıyor. İç 
elbisesinin yarısı erkek, yarısı ka• 
dın kıyafetidir. Sol bacağında si
yah bir kadın çorabı var. Bu ço -

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbnl Acentalıiı 
Liman han, Telefon: 2Z925 
Galata §Ubesi Tel: 4.1663 

··--------------------------! rap ta baldırın~ kadar varıyor. Aqflalık Yolu 
Sağ bacağında :,e kııa bir erkek 

KEMAL vapuru 23 Birinci. 
çorabı var. Bu ikilik ayaklarının 

d b k d d 
teşrin ÇARŞAMBA günü saat 

ucun an aşına. a ar evam e • 
19 da Ayvahğa kadar. 

diyor. Bir bacakta bir kalson, ö - •----·---------

lzmir Sür'at Yolu 

çitlerini araba ve otomobil yolu 
na çevirmekte ve yakında yapı · 
Iacak ileri hareketin esaı ıarım 
bazırlamaktadr:lar. 

Tembienden ıelen sadık ~tal 

ajansının ayları, Muntazam ordu 
ile karagömlek!iler arasında çe · 
kememezlik bu~unduğuna dair ya. 
hancı gazetelerde çıkan havadi ,_ 
sin yalanlanmak lazım geldiğin! 

yan askerleri o bölgede çok ö - ıöylemiıtir. 

nemli düşman iruvvetlerinin bu • KABİLE ŞEFLERİ iT AL YAN KA 
lunmakta olduklarını haber ver · RARGAHINA ÇAGIRILDI 
mişlerdir. Asmara, 22 (A.A.) - Guksa 

45.000 bin Habeşin Somaliye Deccaz ile bazı kabile şefleri, 
girdiklerine dair Adisababadan Tigre alahisinin hayat şartlan 
verilen haberler, yalandır. Bunun hakkında General De Bono ile 
yalan olduğuna en güzel delil. görüımek üzere İtalyan genel ka· 
Dagerei'nin zaptedilmiı olması ~ rargahına çağrılmı§lardır. 
dir. Habet kuvvetlerinin hareket . 

Aımara, 22 (A.A.) - ' fiğre 

cephesinde 3 ltalyan kolordusu, 
durumlarını ku-;vet!cndirmckte • 
dirler. 

İtalyan uçaktan dün ~e keşif 
uçu1l~rına devam etmi!lerdir. 

ESKtHABEŞIMPARATORU 
Asmara, 22 (A.A.) - Dün ak

tam dola.tan bir ıayiaya göre, 
Negus tarafmdc1.n 1916 danberi 
Harar civarında mahpuı tutulan 
eski imparator Ligyas harp aaha
aından daha uzak bir yere nııkl~ 
lunmuftur. 

Ambealagi bölgesinde 50 bin 
kadar Habeş ukeri birikmiıtir. 

Fakat iaıenin müşkülatı dolayı · 
aiyle ileri hareketi ancak birkaÇ 
hafta sonra için bekleniyor. 

Habeş askerlerinden alınan iki 
eıir kurşuna dizilmi,tir. Çünkü 
bunların üzerin Je Adua harbinde 
ölen İtalyan .subRyı tegmen Mor · 
ganti'nin eşyalf'rtndan ba-ııları 

bulunmuıtur. 
Yarı rHmi makamlara göre l· 

talyanların ~İmdiye kadarki 7ayİ· 
atı 97 ölü ve yaralıdan ibarettir. 

DOMDOM KURŞUNU VE ZE
HiRLi GAZ 

leri hakkında Generale matumat 
veren tefler, ltulyan ordularının 
muvaffak.iyetinden emin olduk)a· 
rmı söylemitlerdir. 

AZAT EDiLEN ES!RLER 
Asmara, 22 (A.A.) - Stefon1 

ajansı bildiriyor: 
Associatcd Presse aytarmrn 

dediğine göre, General dö Bono · 
nun beyannamesi üzerine azad <'· 

dilen esirler pek çoktur. Bu ayll\r 

Entiseio cephesini 7.İyareti e3nı\ · 

sında, sevinçlerini 1ıöstermei< ir,in 
bayraklar aıan ve o mıntak l z; " 
yasal komitesini alk1şhyan ~ı.ır -

ler gördüğünü söylemektedır. 
Havas ajan,1 aytarmın dedi -

ğine göre de, azad edilen es;: le -
rin eline, balya kralı adana burı · 
ların hüviyetledni lesbit eder b ı · 
rer vesika verilmektedir. 

Genel nüfusu :rüzbin olan Tir. 
rede ahalinin yuzde yirmir:.i esı r 
idi. Şimdiye kadar Habeşi6l8n · 
da cari olan adet mucibince e.sn·· 
ler ziraat itlerinden başka hiçbi r 
it yapama::zlardt. Bundan ıcnra 

bu azad edilmiş esirler küçült şan· 
atlarla ve ticaretle uğra"abil .. cek
lerdir. 

................... llC4ZllB$~4~1mm 
Londra, 22 (A.A.) - Habe§İS ~ 

tan elçiliği. ttalyan kuvvetlerinin Deniz y o 11 arı 
ne zehirli gaz, ne de dumdum i ş L E T M E S i 
kurıunları kullanmndıklarınn da· Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ı 
ir Roma'nın idrlialannil kar~ı bıt Tel. 4~62 · Sirkeci Mühürdar zade 
cevap neıretmi~tir. 

Elçilik, Bu ''fevkalade mede • 
ni,, hıırp usullerinin, Habeşistan ı 
dak; yabancı sihhiye heyeti ~ye · 
lerinclen biri ta ·afınaan teıbit ~ 
dildiğini söylüy.>r. Şayed, hu usul 

Han te1Pfon: 227'0 --l!M 

Trabzon Yolu 
CUMURİYET vapuru 24 

Birinciteşrin PERŞEMBE gü • 
nü saat 20 de HOPAYA ka -
dar. "6668,, 

lere devam edilecek olursa, Ha · _ 
beş hükU.meti kendi askerlednin /mroz Yolu 
de İtalyanlara kar~ı ayni vasıta - KOCAELi vapuru 24 Birın· 
lan kullanmalanna mnni olmıya• "t • PERŞEMBE ·· ·· a .. t k cı e~rın gunu ı " 
ca ı;· 

22 
AA) R 16 da IMROZ'a kadar. ''6667,, 

smara, ( . . - euter c;a :+ ;aı 
. 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi Müdürlüğünde: 

İstanbul Elektrik Şirketi Cürr.huriyet bayramı tsnasında umumi bür bacakta bir pantalon. Gömle· 
ğinin yansı ıeffaf bir kadın, öbür 
yansı erkek gömleği. Bu nihayet 
gülünç. bir manzara teşkil edi • 

SAKARYA Vapuru .,er ve hususi donanma tesisatına lazım olan elektriği \·ermek için, müt-
hafta PERŞEMBE günleri ıa- teri saatinin kudreti dahilinde hu lunmadıkça me7.kur tesisat hak • 
at 16 da lstanbuldan IZMlRE kında bir ihbarname verilmcai icap ettiğini tekmil '11akadarlara ar. 

yor. ve PAZAR aünleri de fZ- zeyler. 
Barakadan çıkıyordum. Dt§ar- ı MiRDEN lstaobula kalkar. Bu ihbarname en geç 25 Tefrinievvel 1935 tarihine kadar tir-

da hoparlörler büyük gürültti ile ı ' kete gelmelidir. 
geçit resminin başlamak üzere ol· Mersin Yolu Takı zaferbrin ve tekmil mühim donanma tesisatmın nı;ıt inl., 
duğunu ilin ediyor. Bütün Va • INONO vapuru 25 Birincitef- kanları evvelce tirket tarafından tetkik edilecek ve bunlar rulıaatlı 
şington buraya top)anmıf. Niha . rin CUMA ıaat tt de MERSi- tesisat müteahhitlerine yaptırılac.\ktır. 
yetsiz bir insan kargaşalığı var. NE kadar. Bu ahkama riayet edilmemesi yalnız buna sebep olan ten.ate. 

<Arkaaı w). ı•------------- deiil,, bütün bir ;nahallenin donanma tertibatına :zarar verebilir. 



- 1-KURUN 2S L .TEŞRiN ttu 

Bir borç .. mf®tk~M-iZ Df/I~ 
Müdür elindeki kartı okuduk • birlikte damettilderi bir zat her Hopadak yaralama Boya batta yapılması 

tan aonra, kollarmı yana açh, ıağ ikisine de vazife veımıiıti. hadisesi 
tarafında kendisine ümitle bağla • Bu muhterem, hamiyetli adam, I " • ı 

nan, vereceği cevahıheyecan ve sa Bay Ş&ldrin bir hafta evvel tavıi· Gazetemizin 1935 • ıo · 3 tarihli azım JŞ er var 
bırıızlrkJa bekleyen geniı omuzlu, ye edildiii lıtanbul A.S. ticaret • ıayııında Hopada bir kaza başlığı 

ıiyaıh burma.bıyıklı adama dönüp: haneıi müdürüydü .• Bay Şakir bir altında bir haber çıkmıttı. 
- ·Maalesef efendim ... Mün • hafta evvel bir kitiJi.k bot yeri ol - Dava vekili Hüseyin Molla oğ. 

hal yer bulunmadığından pek mü. mayan ticarethanede bir hafta lunun tüccardan Y akup Kazdal İ· 
teeuirim !... sonra iki ~e .memur ihtiyacını Je araımda bir alacak meselesin . 

Dedi .• Ka:J:Dıakam Ba~ Şakir; pek tahit bulmamııtı. den çıkan kavga aonunda taban-
eski tekaüt kanunuyla istirahate Filvaki kızların aldığı. maajla çasmı çektiği ve elinden tabança· 
çekilmitti. müreffeh geçiniyorlardı. Fakat •ını almağa uğratan bir üçüncü 

Bir eıi ve iki yetifınit kızıyla Bay Şakir bu refa1ım, kızlarmm ,ahun o sırada patlayan tabança 
aldığı maa.t ancak aym 'liaftaamı güzelliğine borçlu olduğun·u ani~- dan çıkan kur§unla yaralandığr ya 
bulabiliyordu .. Bir aralık büyük kı makta geçikmemi,-ti... zılmııtı. 
zı "yeni gazete,, idarehanesinde Böyle borçlar belki de birçok Hopadan Kazdal Yakup İD12asi 
daktiloydu .. Eve giren ikinci ma- kimıeleri be.aleyen kolay bir vası- le aldığımız mektupta bu hadise· 
aş ailenin geçim belini biraz doğ. ta, idi. Bay Şakir bu borçlar öden den bahsedilerek deniliyor ki: 
rultuyordu. Gazete kapanınca yi- mez, yalnız faizi verilir diye dü - Hadiseye sebep filhakika Hüse. 
ne bütün aile onun üç buçuk kurut tündü: yinin altr aydanberi atlattrğI bir 
tan ibaret olan tekaüt maaıına _Ancak mütekait memur bu alacak meselesidir. Ancak aiaca-
mı.ıhtaç kalmııtı.. borcun ıade faizini vermeği fere • ğıru isteyen Yakup Kazdal müna. 

Zaten Bay Şakir kızmm eline fine yediremedi., tekmilini ödeme· zaanm bidayetinde kardeşile be -
bakmağı büyük bir ar telakki edi. ğe ç.alıtb, muvaffak olamadı, yo . raber olmayıp yanrzdr, yanlarında 
yordu .. lııtiyorduki kendi çalışsm, nıldu, hasta oldu, kısa 'bir zaman giirnriik kayrkçrsr Akif vardı. A · 
kendi ka.zansm.. Mevkiinden çok aonra pençesinden kurtulamadığı lacnk isteme tanı nezaketle ve 
aşağı vazifelere razı oldu, .. Nere- borcun ye'ıi onu ebedi istirahate sürüncemeye nihayet verme rica· 
ye bat vurduysa; hep ayni neka. yoUamıtb.. sile başlanuştll'. 
r:ıtla karıdaıtı: Mrıuller Fuat Hüseyin, bu isteği hakaret ile 

-Cidden münhal yer bulunma-....-----------,- karşılamıştır. Lisan! münazaanm 
dığmdan pek mükedderim. Slklyetler fili safhaya ~mesinden korkan 

Y a§amak için yapılan borçların Süreyya Paşa Akif Hüseyinin koluna girerek o-
yeJ'cUııu büyüdükçe; mütekait kay fabrikasından şikayet radan uzaklaştnnıağa çalışmış, fa 
makamın tahammülü kısall)'or • kat tehevvüre kapılan Hüseyin A -
du •. lki genç lamun, karıamm dü- Süreyyapaıa fabrikasında ça • kifin kolundan sıyrılarak hemen 
şecekleri akibeti gözünde canlan· lııan bir iıçi elinde iki vetika ile belinde taşrdrğı polis tabançasmı 
dırdrkça, bu fena şartlara rağmen, dün matbaamıza gelerek bize tun· çeloniş, öldürmek kasdile aOOş et . 
ya,amağa tahammül ediyordu. 1an ıöy1edi: miştir. Tabança patlamadan evvel 
Dişlerini, yumruklanm sıkarak _ 16 t.emmuz 1985 de yani üç hayatını tehlikede gören Kaz<lalm 
son :::aman1arda bir İnf4atta ame- a.y kadar evvel yol parası: olarak atik davranarak Hüseyini.n eline 
le başı olmuştu. benden 800 kuruş kestiler. yapışmasr ve namluyu yere çevir-
' Yapı bittiği zaman onu bir ar .. Kesilen bu paranın vesikasnı mesi neticesiledir, ki, ölüm hapi · 
kadaşı Jıtanbul A.S. ticarethane . işte görüyorsunuz. Fakat aradan sesi vukua gelınemiştir. Birinci a • 
si müdürüne tavsiye etmiıti. Mü· üç ay geçtiktiği halde bu parama- tışdan sonra yazınızda ismi geçen 
dür, Bay Şakire ayni nekuatta bu liye tahsil şubesine Jıa.lia gönderil- Hamit vak'a mahalline koşmuş 'Te 
lunmuıtu. Bay Şakir arttk alı,trğı memiş bulınıuyor. Dün, şubeden t.ehevvürle kükreyen Hüseyini kom 
bu tabii cevaplara boyun eğerek san bir kiğrt aldnn; şimdiye ka - şuluk gayrtile ve koııımak kasdile 
ikişer ikiıer çıktığı merdiveni; ya. dar verilmemiş olan bu paranın se tabancayı almakta Y akuba yar -
rım yarım dütünce ve inkisara uğ· kiz gün içinde derhal tesviyesini, drm etmiştir. Bu sırda Hüseyinin 
ra.yan ümitlerinin bat döndürücü almi takdirde evimin haciz edile. ikinci ateş etrnesile Hamit elinden 
titremeleri içinde rüzgara kapdan ceğini bildiriyor. yaralanmış, bundan sonra hadise 
kuru yaprak gibi gideceği iatilca • Işin en tuhafı bu vaziyet karşı- adliyeye intikal etmiştir. Kazdal' 
meti bilmeyerek indi.. smda fabrika direktörlüğüne mü - m kardeşi ikinci tabancanın pat -

• • • raca.at ettiğim zaman hiç aldırış lamasından bir dakika evvel vak' 
Bu aktam Bay Şakirin kızların- etmediler; beni kapr dışarı çıkar - a mahalline gelmiş ve hiçbir şe -

·da; billur bir sevinç kaynağı, tat- dılar.,, kilde işe karışmamıştır. 
lı bir nete dalgası var!. Dün ak - Fabrikanın hu tikiyet üzerinde Müddeiumumilikçe yapılan talı. 
ıam akrabalarından birinin dijğü. meıgul olacağı 'Ye bir yanlıtlık var kikat neticesinde vak'anm bu rna· 
nünde tanıttıkları, sabaha kadar sa düzelteceğini tabii buluyoruz. hiyette bulunduğu ve t:a bancayı 

Mahsul islih e'dilmeli, pirinç çeltik 
fabrikasından geçirilmeli! 

Boyabat, (Anadoluda dola -
!Cin genel aytarımızdan) - Bu • 
raya gönderilen ilçebaylar sık sık 
değiımekte ve b!rçok zamanla" 
yerleri boş kalmakta olduğundarı 
iflerde o kadar ~)erleme görüle . 
memittir. 

Bir zamandanberi gene açık 
bulunan Boyabat ilçebayhğma 
Bay Halil Tufan gönderilmiştir. 
Bu genç de çalııkan ve ate§li ida . 
re amiridir. Kendisinden çok iy~ 
itler beklenmektedir. 

!TÜZE iŞLERi 
llçenin kıvaıtçla görülmeğe 

değer yerlerinden birisi de ceza 
hakyeridir. 70 bin nüfusluk bir ilM 
çenin bakyeri itlerini vaktinde 
görerek C.ümhuriyetin adaletini 
tamamiyle tatbik eylemek her 
halde büyük bir 111esai sarfma 
bağlıdır. Oç yıldanberi buranın 
ceza hikimliğint yapan (Servet 
Yener) bu yüzden bütün halkın 
tükranmı kazanmııtır. Sulh ceza 
ve asliye ceza davalarını gören 
bu çalııkan hakimin masasına 
gelen yüzlerce dosyalar kar gibi 
erimektedir.' 

FJNANS iŞLERi 
Uçenin büyüklüğüne ve nüfu .. 

sunun çokluğun& göre yıllık gelir 
leri o kadar yü~ güldürecek rad ~ 
delerde değildir. Bura ikliminin 
ve lopraklarmm kabiliyetlerine 
göre endüstriye önem verilmesin· 
den, ürünlerinin rılahına ve meş
hur pirinçlerinin çeltik fabrika -
undan geçirilerek daha yüksek 
fiyatlarla piyasaya çıkarılmama -
sından ve daha batka para geti -

atmanın öldürmek kasdile olduğii 
teeyyüd ettiğinden Hüseyin Molla 
oğlu tevkif edilmiş, evrak sorgu 
hakimliğine verilmiştir.,, 

Hadisede alakalı olan Yakup 
Kazdalm mektubunu koyduk; işin 
hakikatini ve tabancanın kaza ile 
mi, kastle mi atıldığını adliye tah. 
kikatı ortaya koyacaktır. 

BoyabaJ Ceza Hakimi 
Servet Yener 

ı• 
recek şeylere baş vurulınaY1P ,t 
AUah ne verdiyse onunla k~~ ~ 
etmesinden dolayı parasızlık e 
di buralardan eksik olmarnıı~;;, 
dır. Halk kendi ha§ına bıra1'1 ftl 
sa pek az şeyler yapar. Vili ~~ 
ziraat direktörlüğü kurul11"11ıt 
kıymetli önayağiyle ve Hallet• ğl 
ri köycülük !ı:olunun ktJr~~~I 
komitelerle bu dediğim şe1 

,pekala baş~rdabilir. a· 
Maliyenin yıllık geliri kai1;.,~ 

zerinde (180,000) liradır, bıSb'. 
da yüzde yirmi.;i şöyle böyle ~i~ 
kayada kalmaktadır. Bu ~~~ed~~ 
yağmur yüzü görülmedıgı~.1ıa• 
ürünlerin pek a'.!: olacağını ·~ (5) 
yorlar. Varidat lıadrosundt11'1 \e~ 
ki.tipte~ birisi. Maliye OJ~ts-11, 
mektebınde otduğundan (.; 1~1 
köylü bir kazaıun finans iı~eı oe 
katibin üzerine yüklennıiıtırJef · 
ne bu hal ile her yıl vilayet ,att 
terdarlığma 50 - 60 bin Hr• ;t • 

"te1<1 ı derilmektedir. "alnız ınu 1' · 
lerin üç aylıklar1 (I0.000) ~e dı1' 
lık1arı ( 40.000) ıira tutnıaııt-{if~ 

R.K.C~ ____ ...................................................... ._ ... __ .................. _____________ .... __________________________________ _.. __ .... ____ .. ____ , ______ .....,. __________ .... _.~-.ııı-~~ 
çekilip gitti. o kadar güvenerek söylüyordu ki.. - Yüzüğü aldın ve n~reye~ 

Aradığı• Kadm7 
., . Aşk, Macera ve Hayat Romanı t• 

Yazan: Kadircan Katlı 

Diye kekeledi.. } 
Zavallı çocuk hUft. annesinin öldü • 

ğünü anlamamıştı. 

Onun yanma gitmek istiyordu. 
Bu sözler bana pek dokundu. 

- Sen oraya gidemezsin yavrum. 
Fakat umanm ki annen daha çabuk 
gelir. 

Onu yanıma aldım. Srrtını okşadım, 
avuttum: 

- Sen üzülme •• Her şey iiüzelir. Ne 
de olsa benim kanın senin annen ye. 
rindedir. Zaten fena bir düşünce ile 
söylemedi. Gene senin iyiliğin için .• 

:feriha sustu. Fakat eminim ki sa· 
dece beni saydığı için böyle yaptı. 

* * * 
Şehirde korkun~ bir kolera salğrnı 

vardı. Köprü başJannda, büyük mey. 
danlarda kocaman semaverler kaynı· 
yort halka parasız ~Y veriliyordu. 
ölÜmün buzlu nefesini her an ense • 
mizde buluyorduk. 

Hastaıu~de ve klinilde o kadar yo
l'!!lmu~tam ki eve varız vannaz ken • 
di~f'1yatağa atacak halde idim. 

Btilern: 31 

Kapıdan girer girmez, gene Züber 
denin çmlıyan sesini duydum: 

- Söyle!. çabuk söylet .. Senin el. 
lerini keseceğim, piçkurosu ... Edepsizt 
terbiyesiz, soysU%. Ne olduğu belirsiz 
Allahın belbı .. Söyle! •. Nereye sak • 
!adın? Kime verdin? Kime sattın? •• 

Tokatlar, yumruklar,· saç çekmele. 
ri ve yerden yere vuruşlar •. Ferlhanın 
kısık hıçkırıkları, inleyişleri .. 

Arada bir Aliye Hanım araya gir· 
mek Jçin çabalıyordu: 

.... Kızım Zübeyde, dellmi oldun? Bı. 
rak çocuğu? Arıyalınt hele!.. Bir ta · 
rafta kalmıştır, canım ... Bu çocuk 
yapmaz bunu ... 

GUrülttinUn geldiği tarafa koştum. 
Karım, beni görünce durdu. 
Yerde ıürünen ve hıçkıra hıçkıra ai• 

hyan F erihaya bir tekme vurduktan 
sonra teyzesine döndü: 

- Zaten bu coçuğu ıımartan ıizıiniz! 
Siz yüz verdikçe höyle her fenalığı ya• 
pıyor. Biraz daha büyüyünce evin ka 
p11ma bir de 1am:nzı efner au.cafrz.. 

Son .özleri söylerken bana baktı ve 

Yüzüm hiç gülmüyordu. Ona dedim: sa söyle!- Yoksa seni pohse"' 
Gördüğüm manzara beni çileden çı· - ~ sık •ık ),öyle değerli ş.eyleri Dedim. ı.ıı •İ1 

karabiJirdi • rast gele yerlere koyar yahut saklarsın. Zavallı yavrucağın öyle caJtoP 
Bu ıözler de caba.. Sonra da unutursun. Bu da öyle olma• yalvarıııı ve ant içiti vardı kİ·· .. lif' ' 
Zavallı kızcağızı kollarından tuta • ! ., u ıo1 ~jt 

rak kaldırdım. ıın •• Bunların takma olduguıı tşfl , 
Gene bana saldırdı, ben, hep o kızdan b·ı k • · • . b ~ da ta! ..k 

S 1 1 
ı me ıçın ınsanm agrın ge'fV 

aç arı tutam tutam yo unmuı ve tarafa çıkıyorm~şwn. yürek ta!}rmaıu veya çıldırın11•1 , 

yüzü bnmk içinde kalmııtı. Ağ - Neredeyıe koynuna abp yatacak • ı• 
zmın kenarından kan sızıyordu. ım!.. ti. Evin bodrumundan bathY~ııl' 

Dizlerime kapandı. n· b w d d w u1° '-"1 
ıye agrr 1• beydenin girdiği, otur ugu, eti• .,..-

Yüzünü kaldırdı ve gözlerinin içinde Kendimi zorla tuttum.lçimi çektim ve ve hatta yolunun geçtiği her 1 
ölüme hazır olan bir mahkumun ihti • gü)diim. Ona, rok ıert bir yüzle cevap ,., " köşeyi kendim aradım. -
nasız ve umutsuz yalvarıtile inledi: verdim: ' 1• 

- Gönderin beni .. Annemin yanına - Utanf .. Bu ne demek? Sen kendi· Yüzük bulunmadı. klt111' -· 
gönderin. ne olur?. • ni bilmiyorsun? Fakat birdenbire batna~ a 

Ateıten yanan ba,mı avuçlamnın i· Onu olduğu yerde bırakarak ayni • di. 
çine aldım. Ölüm dö.,eğinde yanusu • d Oraya da gittim. dı• " ım. da~•' 
nu bana emanet eden zavallı annenin Aliye hanımla görüştüm. o da ra . Yanımda Aliye haı:ıırn 

11
, 

düıünceli ve korkulu bakışlannı hatır hat değil: Aradık. ·r çıld1' , 
ı eh d gl'rintı 1' .. ı-' 
a m: - Belki bu evin rahatını kaçıran bi- Burası pek o ka ar ıııal' 

- Annen çok uzakta .• ÜNlya gide • ziz. Belki kabahat bizdedir. Çünkü Zü lı bir yer değ.ildi. Çok ~:::; .. dılı· ,.,. 
mczııin. Fakat seni bu evden götüreo:e· beyde hiç de fena bir kız değildi. Gene cet kalmadı. Orada da da lı",,..., 
ğim. ve artık rahat edeceksinL kötii bir kalbi yoktur. Biz gidelim bu Fakat tam çıkacağunız ·~~dii"1' ~· 

Kanm yemeğe gelmedi. radan... · ~ ta•ınrn dibinde bir parıltı gofr •· Jtİt ,.. k. u .... 
Yemekten ıonra yanına gittim ve ni Dedi. rası iki mermer arasında 1 ı 

çin dövdüğiinü sordum. Zaten bu, Ferihanın birinci dayağı lıktı: ıi-1"' 
Önce ıöylemek istl!medi ve çıkıştı: değilmi§. Bir haftadanberi her güıt böy• - Bir hamam böceği .. Or•'I• 
- Ona sen kanşamazsm ... 

öyle istedi. 

Onu tatlı dille yatıştırdnn. 

Canım 

En ıonra ıöyledi: Yakut yüzüğü 
kaybolmu, ... 

Yüzüğü Ferihanm çiı.Jrmı olduiu.nu 

le olurmu~. Benim geldiğim saattlerc miştir. $f' 
rastlamadığı İçin görmüyormuıum ve o Diye kapıdım çıkacıı~ bıı1' f~, 
da . ü:ı:mem~k İçin haber nrmiyormuş. ı Ayrdmağa yeltenirkerı ~1~,~ "' 

Ferihayı çağırdım. k geli~i gi.:ı~et t raya yaklıtt J 
Çok ukışhrdım. . \ riiü tamdrm. (,A.r1'fll' pt/ı 
Tatb ıöyl•dim, ac:.ı aöyledinu 
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Hainlere Lanet ! tan bu ı l:::ie led ı.yes ı lan •a11 .. 1 
Jı ( UstgQ1U, birincide) 

laıt u UlusaJ miUngte söz söxlixecek o-
11.~r ştnlardır: Ôğretmen bayan 
~Ilgaz, Istildal lisesi direktörü 
~ Sll"rı, öğretmen Bayan Meliha 
lf.n , ectdüstri birliği genel sekreteri 
~ cteba, şair Bayan tff et Oruz, avu 

t Celfllettin Fazıl. 
Mitlngten sonra girişim kurulunu 

teşkil eden doktor .Mustafa Hayrullah 
~"1ıkat Muharrem Naili, tecimer Ali 
lii t~nköprü, tecim odası yayın direk 
t tij Galip Bahtiyar, endüstri ltirliti 
~neı sekreteri Müctaba aksim anıtı · 

bir çelenk bırakacaldardrr. 
Sc:ınayiciler ~ilerile 

1 
beraber 4ia rr.ıhyorlar 
stanbul Jlilli sanayi birliğine: 

t& Uıu Önderimiz; gözbebeğimiz Ata
~ıt'e suikast ) :pmak isti;ren algak 
•t nJere lanet etmek üzere bugifn sa 
~~n beşt2 Beyazıt meydanında ya -
le b~~ mitingte sanayicilerin işçileri 1 
~ 1"lıkte bu yürekten gelen duygu -
le ~nı birleştirmek için gelmelerini di-

tiı,, 

08kiida1 da da bugün bir 
1nit nf ~a ı naık 

ltllı;ugiin C'sküdarda da bi~mlting ya· 
ti acaktıı:. 'Miting sa n be m -
PaŞada başlıyacaktrr. 
€, 1ntnile1in Atatürke 
~evgi ve saqgiları 

'1ıı;; l!..,.~,umi patriği Naroyan Mesrup 
l>t·~~ıle Atatürk'c şu telgraf çekil • 
"flit: 

l' iirkiyc bEiyUk önderi 
\' ..ttati.h:ke. 

d~ atan ıza en büyük daırbe~i in -
ta· •°ek kastında bulunan bir takım 
~~lcr~n caniyane tasanuru, ruh 
tarııtlıgını dahifinde bwunan n Türk 

t 1~1nın bir cüzünü teşkil eden Er· 
11 cenuıatm e :aefı:etle. işitildi. 

ib~ernaaun bütün efrat ve smıflarile 
~lı;i b~r derin sevgi n saygılarile se,·-
1~1 fl!ız ~nlt önderimiz için her tür
l~t~det Ye sıhhatle dolu uzun ömür
tcı·ı 11-t ve Erer <::ı:niyanc tasa.nurli 

ll ... _ • 
~~nz. 

t '"1· ni kili•elerinde 
~ clua ed~lccEk 

~:/~ lllünasebetle Patrikhaneden dün 
'hu~ kilise ı ıanl memutl:ınna bir 
~ıitıl"~~t göı . .._ Herek gelecek pal.ar 
~ iytn esnasında cumur başkanı -
~ kar ı raınlması mutasavver su -

ta d . . h 1' • ul'd aır haberlerın umum a a ının 
tu ı.ığu nefreti izah ve Cumurlyetin 

nq~~İik ,.e önemini halka anlatarak 
~ı~da Başkanımızın afiyeti ve başı • 

~ tksik olmaması için dualar e r ta~ otumnn ur:. 

ll,.et.un her tarafında 
J• • 
~·ızt;nf!ler qapılıyor 
. tat• rk' . k t bb" ııu i!; c suaıkast yapma eşe u 
ııİl!t brcnen yurtdaşlar yurdun her 

dt ftıitingler yapmakta<, hainlere 
~la;t111~ ·ıııer. Dtin ~den tcl -
t'ıı!tı... l\ gore Denizlide, Sıvasta, Ço ·-ca ı· 

rı, ' \lrşebi-rdc Sam unda., Bur · 
G'°' Ot... r il .. '-Uda, Ay\'alıkta, Muğla.d~ 
Dıtııı1~hanede büyUk toplantılar ya · 
ı~· Ş, ttı'J h ııııde 1 Yontarca yurtdaş eyecan 
llaşıar ll'lc}rbnlan nefretle anmış, yurt 

rı a~~ t. türa• yürekten bağhlık
ere ~1nu1, A rtürk'e gelecek teh 

~~l\aıı götü ge.r.mek için, ona 
~)llı.i t'~ tUc.rt knmak i~in antlar 

ır. 

ı ı\>"tatık 
ftfi.11 ce taki topl bda halk, hain · 
a~lq h~lnr-ını hemen görmeleri için 
t~lerı ~ ll!ıniye tahammül edemi · 
-.oı.: nı, bunu .b. h. ti . h" 
1 
~en 

3
. n gı ı ıyane erı ıs -

~t, ~h C!.tde boğacaklarını söylemiş 
tı.ı1~lıklılann Ulu önderlerine 

~t~ 2t l!tnın canlı bir ifadesi olmak 
t'at\lr1. ilk t ·ı·in günün Ayvalıkta 

1\ günti ka olank her yıl ltutlan -
rar rıni lerdir. 

llurs 8URSADA 
a, 22 (A 

1., .A.) - Ulusal c:efimiz -.:e h >' 

~ ~" Cit ~l it fsteM.D mel'un 
t'ti ~dır. Biru B~rsa. sabahtanbeıi a.

ıı 1eri )'apıırihlrı ardınca lanet zös 
til'tt lll Rlnktadır. Saat 17 de Cu 
"· anında ~ttıı sayıiannyacak ka -

' Jbtlt~11;11 bir hali< kütlesi i-
\ onun hatipler söz aldılar. 

Yoluna baş koyduğunu tek 

ı:arladı. Ve C. H. ı>arUSinden duygu -
lannın ve dileklerinin Atatürk'e ,·e 
yüksek katlara gtldirilmesini• istedi · 
ler. 

ORDU' DA 
Ordu, 22 (A.A.) - Türk ulusunun 

göz:bebeği sevgilisi Atatürk'e karşı 
kahbece yağınca yeltenilmesi haberi 
ilimizi yerinden oynattr, bu heyecan -
fu.ı binlerce halk Cumuriyet aüınında 
toplandı. Bu namert yağınca yelte -
nenleı:e kaqırnelııe_t ,. ilençlerini yağ 
dırdı. Ordulular büyük kurtarıcının 

uğruna bütün nrhklannı feda etme · 
ğe her an hazır olduklarına, ona u · 
zanan elleri kıracaklarına ant içtiler. 
Bu ant1armın se,vgili .Atatfitkte :ulaş • 
ürılm nı ilin büyüklerinden açık ve 
ta;-kın bir istekle dilediler. 
HlYANETLEtd HlSSET.TlGl ... HlZ 

XERDE BOGACAGIZ 
Ayvalık, 22 <A.A.) - Ulu Önderi • 

mize karşı tertip edildiği duyulan su· 
ikast haberinin halkımız üzerinde u • 
yandırdığı heyecan ve asabiyet pek 
büyüktür. Şehir ,.e. köylerden binler· 
c.e.: halk cumudyet alanında toplana -
rak Türk dünyasının güneşi ve büyük 
Tür:R uliısunun lfıymetıi I>aôası .Ata
türk'e karşı tasarTanan hinayet ~şe& 
büsünli kanunlarımızın ce.za.Jandıra. · 
ca.ğılıdan emin olmakla lieraber .hain· 
lerin cezalarını hemen görmeleri için 
fiızl:ı beklemeğe tahammül edeıniye • 
ceklerini ve bunun gibi hiyanetlerl 
hissettikleri yerde boğacaklarını, bü • 
yük babamız Atatürk'ün bir tek Türk 
kalıncaya kadar evrensel ve kutsal 
bir varlık olarak Ya§lYacağını bütün 
acunun bilmesi lhımı geldiğini ve Ay: 
vahklılarn Ulu Önderlerine bağlılık -

tSTANBUL - 18 Dııns musikisi. 19 • • • w ,.._ .. ,.. · ,. ı tanti 1 Sırkec.ıde Vezır ç kmazı aa~egmd:ı 
-yuı.UA esırgeme "'urumu B u mer . .. .. .... 
kezi adına verilecek aö~lev.Çocuklara ö 9/ 11 No.lı .Emınonund~ 421.:15 ınet.· 
ğütler. 19,30 İstanbul belediyesi §ehir re murıabb ı yol ıubğ1 
bandosu tarafından büyük konser. Di · Sirkecide Vezirçıkmazı sokağında 
rije profesör Cemil Cevdet. 20 haber - 3/ 5 No.b dükkimn önwui• 3,25 
lcr. Anadolu ajansı. 20,10 şehir bando_ tre _ Lb 1 h 1.. • me murau a:ı ve:- ar .. ,gı 
su konserinın dcvamı.20,30 Gavin kardeş • . . . 
ler. ve radyo caz ve tango otkestralan. Sır.kecıclc Murad•ye S. 35 No.lı hl 
Z'l,35 Son lr.ıberlcr, öorsalaT. 21,50 !s na ~anında 50 metre murabba.1 :y;o.1 
tanbul konservatuvarı nefesli sazlar artığı. 
profesörleri konseri. (Serenat Blum - Sultanalimette Park M. set üstü S. 
mer). Georg Ernst: Flüt, Jozef Kob 22 N 1 d""kk" ·· .. d 54 t . . o. ı u an onun e me re 
linger: O bu va, Ccmıl Cevdet: Klannet!, 
Eric.h Kühn: Fagot. Rudolf Eidler: Ko murabbaı yol artığı. 
rno. Beyazıtta Kaııkçılaıı S. 35 No.h 

B'OKREŞ - 13 - 15 pl!k ve du • dükkan önünde~ metre rrnmlbba1 
yumlar. 18 OskcstTa .19 Sözler. 19,20 yol artığı. 
konserin ıUrcği. 20 duyumlar. 20,1s B t B wd l S 9 N t 

.. 
1 21 .. ·-· 

21 45 .. eyazıt a ug aycı ar . o. ı plak. soz er, org muzıgı, , sor 
ler. 21,50 garkılar. 21,15 radyo orkestra kahve önünde.. 3t metr,e murabbaı 
sr.. 22,30 duyumlar. 2245: konserin il yol artığı. 
reği .23,45 fransızca ve almanca duyum Süleymaniyede Tiryakiler çarıı so
lal' • kağında 55. No.lı dükkan Cinünde 
VARŞOVA - 18,20 keman konseri. 36 12 metre murabbaı yol artığı. 

18.50 sözler, 19 hafif müzik, sözleri. 10 ' . 
45 plak. 20 reportaj, sözler, 21 plak. Süleymaniyede Tıryakiler sartL •o· 
sözler.22: Chopein konseri. Sözler.23, di kağmda 63 No.lı dükkan önünde 
nt müzik. 23,30 Salon ce dans müziği. 43, 9 metre murabbaı yol artığı. 

LAYPZİ"G - 18 hafif müzik. 19 söz Süley_maniyede Tiryalaler çarp .5. 
ler, 19,30 müzikli ıkeç. 21, duyumlar. 61 No.lı dükkan öniinde 54/26 
21,15 ulusal program. 23, duyumlar. :23 bb l ~ 
15 olimpiya servisi. 23.30 danı. metre mura aı yo artıg•· 

BUDABEŞTE - 18,30 İtalyan pr Süleymaniyede firyakiltıl' çarıı S. 
kılan. sözler. 19,15 ders. 19,45 plak. 20 43 No.lı dükkan önünde 8I metre 
10 söylev .20,45 opera orkestrası. 21,30 murabbaı yol artığı. 
piyes. 21,35 duyumlar. 23, Macar müzi. s:!I • d y· -1-!1-- S -· ı .. . tueymanıye e ıryaAUCI.'. çaqı . 
gı. 23,so talyanca soylcv. 24,10 pı~ -

59 
N l d .. kk" a .. .J' 90 o. ı u an nunue metre no. 

Senelik muharnme• 
kirası 

7S. 

300 

90 

130 

l38 

9 

ıs 

9 

• 

12 

Miı•akk•i 
lemi'ıuıtı 

5,63 

22,50 

fi.75 

9,75. 

10,35 

0,68 

1-13 

•,68 

0,90 . 

larınm canfı bfr i!:adesi olmak iizere
1
,_ __________ -'""---.a murabbaı yol artıfı. 

21 ilk teşrin günün Ayvalıkta Ata • Çarşamba Perştmbe Süleymaniyede Tiryakiler Ç&J'!I S. 
tiirk günü olarak ~r ne ltutlulan - Takvim ?;l ı cı teşr n N ı el teşrin 65 No.lı dü~kan önünde 28 met.re 

12 0,90 

masmr ,.e büt"ün sevgi ve !aygtlarile 2~ Recep 'l6 Ret.q> muraliliaı yol artığı. 
:Atatürk'e bağlılıklarının telgrafla bil 
dirilırieslni diliyerek toplantıya san 

GtlD doğuşu 6.\9 
2,25 

\'erildi. 
DENiZLiDE 

Denizli, 21 (A.A.) - Bugün Cumu~ 
riyet alanında toplanan 'binlerce De -
niZ\ili sevgili Atıttiirk'timlize yağınçı 
yapnla.W fstiyen me.Irunlan lanetlemiıı: 

Gtiıı bıtm 
Sabah nıma:ı: • 

O~le namazı 
l'klııdl nımazı 
Akşam ııamaı• 

Yauı qamazı 
.. 

lmsat 
Yılın g .. ea gllıı.lut 

17.!0 
~.OQ 

tı.59 

14.58 
17.~0 

t&.!'ıl! 

4.39 
294 

6.11 
17,19 
!1.09 
l l.5S 
H.!16 
17, 19 
18.M 
•• 41 
~95 

Yukard& aenelik muhammen kiralan ve muv.akkat teminatları 
yazılı olan mahaJ1er-93i aenesi Ma yuı acmwıa kadar kiraıa verilmek 
üzere ayrı ayrı açık. uttırma.y.a konulmup. Şartnameleri Levazım 
Müdürlüğünde giltiilür. Arttımıaıa girmek ittiy;enler hize.lannda 
ı~lea ım&v~lıat Wllll..et, lilak bara veya mek~e MAlWP-81 2 
ci teırin 935 Cuma günü saat 15 de daimi encümende bulunmal,dır. 

terdir. Atatürk•ümüze karşı yürekten 
1
._ ___________ , __ _.

1 
Y'ılın talın eı.nlerl 1t 74 (JJ.) (8684} 

bağlillk ve baynlıklannı bir kere da· 
ha göstermişler ve Atatürk'e gelecekll.=============== 
tehlikeye göğüs germek için ant iç· ~ B Q R S A • 

Senelik mulıam.r.neır 
kirası 

Muvakkat 
teminatı 

mişlerdlr. 

SIVASTA 
Sıvas, 22 (A.A.) - Atatürk'e sui • 

kast yapmak teşebbüsünü işiten bin -
lerce Sn·as balkı büyük heyecan i -
çinde Cumuriyet alanmda. toplanın~, 
soysuz suikastçılar için lanet ,.e nef· 
ret sadaları göklere yükselmiştir. Söy 
)evlerin sonunda büyük Atatürk'e 
sevgi ve saygı telgrafları yazılmış, 
toplantı hep bir ağızdan Cumuriyet ı 
mnrşı söylenerek nihayet bulmuştur. 

ÇORUMDA 
Çorum, 22 (A.A.) - Cumur Baş -

kauımız Atatiirk'c yapılmak istenen 
n miitetasirleri yakalanan suikasti 
işiten Çor.um halkı büyük meydanda 
toplanarak mel'unları nefretle anmış
lar. Bu yiizden duydukları acıfannı ve 
hiikılmetin gösterdiği öngörüden öt 
rü duvduklan: minnet hislerinin bü • 
yükle;imize bildirilme ini kararlaştrr 
muşlardır. 

HIRŞEHIRDE 

. 
2 2 • 1 O • 935 ~ Be§iktaıta Sinanpafa maliallesin• 

dit.alannda Jlldn apretli ol&nlaı, nu . de Hasfırm sokağında üatünde bir 
rtnde muamele söreaJucUr. Rakamıu aa. odalı 9 No.lı dükkan. 48 3,60 
~ kapamf sat11 n1atıam1D· 

Eminönünde Re~diye mahallesin-
rtukut -----• 

1 

de eski Kantar kulübes. 330 %4,75 
* Londu 
• r-;el'yoo 
• Pırls 
" Mllbo 
* f\riik!e 
• Athr• 
• Ccatnr 
• Sofya 
• Amstudı ı 

* Puı 
• lho1m 

tıl8 * Viyana 
t'lli. -- • Madrld 
16~. - • Berlln 
ıeo - • VırŞtrtı 
8~. - • Bndapeşı r 
ı.c,- • BUkre 

• 18 • - • Belgrad 
H, - _. Yotohamıı 
f4 - • Altııı 
96 - • Mecidiye 
St. -· *' Bıntwm 

~3. -

!'i - Yukarda semti senelik muhammen kirası ve muvaillat teminatı 
ll4. -
!4 1 yazılı olan maha!ler 936 seneii M"yısı sonuna kadar kiraya verılmek 
i:I. : üzere ayrı ayrı açık arttırmaya kn nulmuttur. Şartnameleri Levazım 
1:1. -
~•. - Müdürl'üğünde gôrülür. Artbrmay a girmek imyen!er hizalar;nda 
3~· - gösterilen muvakkat teminat 11tak baz ~eya mektu'"71e bent.e:- 4/ 2 
c4~. - · t __ 

53, _ ci t~rin Pazarte:Si günü saat 15 de Daimi encümenJe uulunmeluhr. 
t33 - (B.) .(6611" 

·~---,Çeki-er ----
r, • Loııdra 6t .~o * Sto\hfm 3,1_367 1 A - Türk o\mak. 
ı • t'ery,orL o.794-4 • Vlyır. 4.St 1 B - Siyasi haklarına ..itip &ltnak. 
* Paıls t2.0J· • :\Tadrld 5.8ti5 '--- h 
• l\mADo 9,7!ıl!4 • l!erllıı ı,9763 C - lyi ahlak sahit.i olmak ve yüz .IUU'arlıcı •Ç • .,. &ir.:' a-

+ Erfitse Ul.'.O • VıtŞOTa Ut ps veya o derecede cezayı müıtel zim bir fiil ile mahkUın olmut bu• 
• Atin~ ·.~.6144 • Bu:lapeşır 4 ı~ diki b b l k d } k) 
• Ctncm Hl- • Bükre• 101 :7~20 lunmamak (polisten alınacak tas · i ir elge i e tevsi e i ece 
• SofJı 6~9fl'M • I?dgrad .ı4.&.s3 Ç - Laal<al Lise mezunu olmak (Şahadetname veya tasdik-
• Amterdanı ı.ti3.ı • Yokohamı 2.764J name ile tevsiki) 
• Prır ıo,'l t * l\loskovı ıoıo ~o • 

Kırşehir, 22 (A.A.} - Atatürk'e D - Askerlik çağında huhınanıarın askerlik hizmetini ifa el· 
d. · '--b • ---ESHAM---suikast yapılmak istenil ığı """ en miş veya sınıfı ihtiyata nakle iilmi t veya askeri hizmete elverişli o~ 

Büyük heyecanla karşılandı. Iföylü '• Baııh~· Q.~·ı- rraruvay 9,- d b' b 1 ·ı d"l . 1 k (N f d 
ve kentli on binlerce halk Atatürk'e •A111dolı• ~·:\.l\~ •Çimento u 8.iO ma ığı sa ıt u unmut veya tec1 e ı mıt o ma ü uı cuz anına 

Re ı z t'S Gnyon De1. • askerlik şubesinden ya:ıılaca!< ta! dildi bir ıerhte veya ayrıca askeri 
uzun ömürler diledi. Hainleri l~net . Slr. llıyTtye ıs.- •art Oe?. 
Jedi. Büyüklerimize ulusça korucu ol- Mcrım Raohsı 58.- Raly• -.- belge ile tevsik edilecek). 
malt için andfar içildi. ı ı C'~ ıı:on~ -.oo ·~lt m. ecu -.- E - Bulaş·ct hastabllara müptela olmamak veya vazi.fc11i.ıü 

Ct1Mt1SHANE'DE l'omonu uo ıeıeron -.- muntazaman ifa.ya mani olabilecek bedeni ve akli anza Ye haa~hk· 
Gümüşh~ne, 2; <A.A.) - Dün sa· -fstikraz!ar - tahviller- larla malul bulunmamak (HastahC\ne Heyeti sıhhiyelerinden biriadeu 

at 16 da halkc,inde büyilk bir top • 41 Q3~Tilr'k Bor. ı ~.ao Elckıri~ -
3
·
1
-.,

0 
.• alınacak raporla tevsiki.) 

ll f!ı,40 rrım\"I\ 
ıantı vaptlmı tır. Ulu On derimiz Atı- 1 Rı"ıı•ı• ı F ,_ k·-n.- __ 1 tL t ı · k' •ı _ T L 

.J • - ıı 3 :10 " H - - wtenoya vmu.wığı naT .ı,erı ma ına ııc W• yazıaına sert 
türk'e yaprlmak L'ttenen l-1uikast te - •lstltr&z.ıUıhllt ı 9D - • Anadolu ı ~?~o b" • k 
şebhti&ü herke.,te derin hiı· ~fret u - •f.rıaat ıstClıraıı ıı * Arr•do'o ı 3Q,:ıo 1 ır surette çevırme · 
yandırmıştır. Veırilen si>yle\'lerde Tür ıoıs " \1 ıo. Anadohı ı ı.•o i Umumi Meclis ve Daimi Er. cümen zaltıt ve muamelat Ş. için 

k • t• Sı\"u·Frzurum (H, \tOmt,sl' ' 4 • ı~ •• b k ·ı 50 ı · ·· ı· ı..· t w f _ ı 1 t Yuk d kün kutsal varlığına uznnma · ıs ıyen 1ı::=:=:=:=::=:==:~:==~=~· ~· ~ musa a a ı e · ıra ucret ı ;,,ır sı ne ogra ııuınaca.t ır. arı a ya-
hain e11erin parc;alanması i tenmiş ·ı zıh şartları h iz bulunan ist 0 klilerin vcsikalariyle birlikte (24) Bi • 
tir. ZA yt rincit~şrin 935 Per§cmbe güiıü. saaL. onda İstanbul belc..diyesiAde U-

Toplantı halkın ve genrliğin Ulu ~T rmı.."lli Meclis aa: onuna gelmel:!a-i. (8.) (6590) 
önderiac olan sonsuı b:ığlılık 'fC 5aY
gr duygularının blr kere daha te1.a • 
hürüne Yesile olmuştur. , 

Toplantının sonunda omt uz.:ınmnk 
1 

lstiyecek ellerln ve. ba~tarın yok edı1· ı 
mesi için ant ic;ilmiştir. 

Niıantaıı im: orta mektebi yedi:t - , 
ci ~ınıfnıdan aldığµn ta~?:ı:,~::ıeyi :m 

yi ettim. Yenisi i abca~ c:;~ .• 
nin hükmü yoktUl'. (V. No. 10059) 

Sdmo, 

OSMANLI BANKASI 
! LAN 

Osmanlı r:. nka. mm Galata, Ye
nieaıni ve Beyuğlu daireleri, Cü -

muriyetin ilfüumn yıl dönümü mü
nase hc>tile ilkte!-lrinin 28 (öğleden 
sonra) 29 ve 30 ncu. Rtinleri kapa
lı buhınaeaktır. 
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MJ'IM?k no - - UO 
~-,.... im 111 - -
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66 Asri Mobilya 66 
...... • Sal••••Je ·ve , ... k od.a.ınan • - .-.. 
_._. .. , •• Hezaan Sanılal9alarının ..,,., 
~I r ... I• flı•tın• leblnbuld• Rla ., ... ,.. 
11...-•• AHllET FEVZi d• 1tuı.1t111n1111a. 

Tel. •407 

Karamürsel sağhk suyunu içmek 
istiyenlere müjde: 

Karamürsel Belediye Bqkanhfından : 
Xaramünel Fmdı1dı Saibk 8UJ11 aatıcuı lataüul c.ı-ıu. 

chanada •• tramft1 7olunda 30 N o.lı dükklnda lmk kiloluk iaatbk1? 
Ye üaeri mühürlü •• tite ile mantat üzerinde etiket 7&Plftmlmıt al& • 
meli müwlara dikkat edilmek lbımdr.-. Beller d•••c•u için Jiir" 
oba 7e:li kanıt fiyatla attmlmaktadır. Damac•n• rehini d••vıua 
iaMilade l&bcl seri 'Nrir. Ba IUJUD raporlan •Jl'IC& netredllecekti!. 
S.t"MtifiiD miktan u oldaianda n lıtaulxıla ancak ynmiye otuz 
damaana ... slnderiJmektedir. (8430) 

--- DAOLOt1l • OPE~ 1 OA ---· 
C>r. REŞiT SAMI 

idrar yollan butalıldan miitelaUaıaı, BeJolla latildll cuW.i 
(Eald Mal• Ruj bftm) Velaü B. Ap. No. 81 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
sabnalma komisyonundan: 

1 - Eldeki nianme enaf Ye boylara UJIU olmak prtİJle 
3000 kapat •e 11,000 tUmı erat kqlık ellllHlinin dikimi (lmali1eai) 
ayn ayn ebUtmeye koaalmaftar. 

2 - Her iki ite ait prtnameler Ankara Jandmna aenel komu 
t:ınhiı bratıntlakl komiaJıoadaa puua oluü ..... tla almaWlir. 
ı-~air-..ı.tü••• .. 7Ullı ~ ı.at tik· 

. ~· •DMliliel lfia."'419~tı1 ı•ı 111' .ıtt•.._~_., ... " 
nektaplannı l'ntltme .aatinden •"el ı..u.,on. ftnlit Rhaa•ılr 
b rclrr. 

4 - 3000 kapat iır.ali7e tahmin bedeli 3800 Uk teminatı 270 
lira ve açık ebiltm•i Z4 - 10 - 9SS p_,...11. sini aat 10 da. 

S - 11,000 takım IDtlık e11t1 .. imali7eei taJmin .. deli 24000 
ilk te-1mb 1800 lira w bpah arf muliyle ekıUtmesi zs - ıo -
131 c-. a&GB ...e ıo e1a IComlaJODCla ,...ıı.c~ıı. (2897) (8223) 

Muhtelif Elektrik Malzemesi 
As~ri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

T ... ia edilen bedeli 70000 lira olan JQkaııda •iktan Ye clnal 
ıazıJıı Aabrl hlnilralar amam mil dUrlQi aatmalma komil)"omnc:a 
7 - ..... _ 931 tarilabule P ...... &iDi uat 11 te kapalı 
,arf ile W. MU...ı.tır. Sartname 115 lira IO brat ...-WWe lro
mia~•6'• wrilir, Talipla;n -nkht temi•at olu •7IO &n.,ı laa 
Ti tlldif ...... ......._ .... er sinde l9at 14 tle bür ...,., ... 
.... ti .. mclil8rinin de 2490 Jl1llllUalı bnmn 2 •• 3 madde
~ ....... •ılklr SÜD •• •••ite komiaJona m8ncaatlan. 

(IGS) 

~ - iriye Biiyük Millet Meclisi 
idare heyetinden: 

1 - Acık eksiltme ile Mecli• •• mittemillb blariferleri içiD 
tllt,.) lolı Irak klmiirii l&bD ab•c•kbr. 

2 - fartaam•i Meclia Daire Mthlirliilibula hedelaiz almaJai. 
lir. 

3 - ~teminat tutan C.4'0) cllrt Jb elli liradır. "Temi· 
Dal 1-ah meldaba,, oı.c.kbr. 

4 - Apk -.Utme 7 -11 - 931 .... he ..... aut - bette 
h,lk Millet Mecliai idare heJeti otl•emda icra Hmıcakbr. 

S - Ebiltm8J• .Umek ietiyenler 931 ....a TICant ocluı tetd: ..... DM................... (2990} (la) 

nir ve akıl hastalıklan 
Mitehawı Dr. Etem Va188f 

........... , ...... ,~...,~ 
lldu9: ...... 

~ Yml)llrlı _... 

T .,..._ IMlnllı ıman ı.t.ı.a 

l ............. 

31 Teşrinievvel günü arsıulusal 
arbrma rinüdür. bu münasebetle: 

iş Bankası Çocuklar 
ında bir m sabaka 

-
H r ÇOCU "Artırma,, h 

ki dQ Oncestnı on 
geçm v c k surett 

d 

y lıdır. 

Bu yazalar: 
29 Te11inievvel tarihine kadar 
iş Bankası ıstanbul 
adresine gönderilmelidir. 

En iyi yazan çocuğa 100 nra mUkA 
venlecek, ikinciden itibaren 5 kişi 

irer k mbara hed1ve edU ktir. 

Sl T*°1ewdde da~blacakttr. 

Janclarma ge 1 kom anlığı A~kara sabnal 
komisyonundan: 

ı _.....,...kapalı wf eüilblieline .atm abnaa~ eaa:ra ait taftillt (4) dl -~•ki 
.a- MI, .. rwlJe,ala 118, C-••tırME haiD 288. Yadlk .a.iMlik kmt ... Mı/ 

.................... ._dahııı;i~ad..a aıabillder. 
3 - SWiltm87• ... ltdr.ı. ...... Y• ~· Juıh ~ ft ilk tı ••• 

NJ• ...... ' ıa1m içiJMle ....._ t*lif tDektaplarmı elui1- Yaktladen en wa Mr ...r 
btacla laddar8a Glael Kwul•nlılı lmraiaada Satın..,._ KomiqoDUDa •ermit oı..=•) 

4 - ltJum: Miktant Deleri: ilk t-inab: llaale ~ 
acli Ad .. ~ Lira kiırilt l.ira Karat QIDlı 

1Wim 10,000 32.IOO O 24.17 IO 11 - tl - - .,_.~ 
Battani7e 4400 33,000 O 24'11 O 13 - l 1 - 931 ~llllll"S:ıit .... 
~- 17>• 1.1,180 40 3908 
Yulık.11tiH-

70,820 o 4781 o 

C.,.WJa BtWfalamer eadtt.l KeNirea aputnum kat No. (1) Tel: 21131 1•ı.1t--........ _. 
tnl. ~-- ...,,,,. ,,.,., ............ ı. f'.W•: .,,, 

BAl'IUK. BV 
Ullk Lbsa Ktlrkcflllqı IBllllal • ........... "* JÜlll lkl ı.lltlk, 

......... ...,.. • .,mı büpıll .. 
leklitl ft ..,. ı.ıwa u ....... 

n atıl*tlr. car_. " almak idi · 
7ealer evla ._....len 7&h•t ŞeJm 
....... 85 ......... Dit dekton 11&7 
reUla 7Ald19 •tneaatlar. <V. No. ..., 


