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KURUN.'a '~ abone· 
olunui.· . 

Etem ·uaini Yakalandı! 
lnqiliz Polisi Elemle 
Bitin Tlrklye 

Hainlere linet ediyor 
'turdun her bucağmdan Atatür
ke çekilen bağhhk telgrafları 

Kardeşini Amman'da Yakaladı 

Büyük harplere doğru 
Somali ceplıesindeki ltalqan 

yürüqüşü devam ediyor 
Musevi vatandaşi/ırımız- dün toplanarak dualar 

ettiler, Ulu öndere sağlık dilediler 
Bir habere göre Eritrede de ltalyan yürüyü,ü başlamışbr. 
ltalyan tankları müthiş mukavemetle karşıla,mışlarclır 

lngilizler Kızıl denizi kapatıyorlar mı ? Filistinde lngiliz 
otoritesinin 

dürüstjüğü 
AtatUrk'ün mukaddes şahsiyetlel' i 

ne karşı Suriye ve Filistin toprakla - : 
11.?cta hazırlanan komplonun önemi 1 

~urı geçtikçe daha ziyade artıyor. An. 

1 ara adliyesinde bir taraftan mevkuf
arırı sayısı çoğalırken öbür taraftan 

~~ika.stçilerden üçünün Hayfada }'i -
7tindeki lngiliz idaresince tutulmuş 
~ rt':ısı bu mel'un teşebbüsün kökleri . 
~ tahminden fazla derinlere gittiği

~· t'Ö.:;t~rmiştir. Anlaşılıyor ki Çer · 1 

tıa Etemter \'e Reşitler bu hal"Salayn 
;bı~.ı cina,Trlte-4a!J olmatk1111 ziya 

ot e bıre.l" Alettir. Filistindekl İngiliz 
Otitc· jnin gösterdiği dürüstlük Türk 

tnetoyunca derin bir memnuniyetle 
bi rşılanmıştır. Suikast şebekesinin 
b r ,arçası a.ı 5:urh•e topraklarında 
td•Jnd ~ .. • a· h d . uguna gore şım ı erkes ora -
~kı Fransız idaresinin de ne suretle 
bı teket edeceğini öğrenmek için sa _ 
rsn:lanmaktadır. 

1 Suriyedeki Fransanın, Fili.'ltindeki 
~gillı idaresinden başka türlü bir 
ltı 1"7.da hareekt edebileceğine akıl er • 
'tl~ı. Onun için yakın bir zamanda br_ 
"it~ da Türk ulusunu tatmin ede : 

laaberler bekliyebiliriz. 

lzmir'de 

t~s . müsabakasında 
ilen ildik 
..• ~ir 26, (Kurun) - Ruslarla 
~et- Yapılmadı. Bizimkiler ara
~a. göıteriş müsabakaları yap 
l' : Çoban Necmiyi ıayile yendi. 
ı:ı••te yenildik. Midivani Suadı 
)' ' 2.5 Novikof Sedadı 2-6, 3 6 

Amman'da yakalanan Çerke
Etem Haini 

Amman. 26, (A.A.) - Royter 
ajansı bildiriyor: 

Atatürk'e knr:,:ıı yapılan 3uikast 
teşebbüsü ile ilgili olarak açılan 
tahkikat üzeıine Mavcraişeria po 
lisi Ammanda, Türk İstiklal har
bi esnasında düşmana geçen E -

Addia - Ababa, 26 (A.A.) -
Son günl~rde Tiğreye eriten Ru 
Kaaaa kuvvetle:-inin, ltalyanların 
Adua'adan öteye ilerlemelerinP 
engel olduğuna dair ıayialar var 
dır. 

H abqliler Kuvv~tli M ev:ziler 
VücuJe Getirdiler 

Addiı - Ababa, 26 (A.A.) -
Ogadenden gelen haberlere g6re, 
genel karargahını Sasabanedc 
kurmuı olan Ras Naıibu, ltalyan 
ların muhtemel taarruzuna kar!' 
gelebilmek için kuvvetli mevziler 
vücude ıetimıit tir. 

if ........ eeı.t ..... ltlt li· 
zerine kurulu olduğu bildiriliyor: 

1 - Dagabur - Buro hattı. Bı.: 
hat İtalyanların, İtalyan - lngi 
liz hududu boyunca yapacakları 

ileri harekete mani olacaktır. 
2 - Saıabane • Daror hattı. 
3 - Arussi dağının timali ga~-l 

bi eteğinden uzanan ve Uebe -
Şebeli vadisini ikiye bölen hat. 

temle kardeşlerinden birini tevkif -- - - - --- --

~~~=~gazeteleri Belediyeler 

Eritre cephe.imle bir ltalyan topa ytnl.rilirlren 

Bu hat hepsinden kuvvetlidir. f betlerin Muaaaliye kartı taarruz· 
Aımara, 26 (A.A.) - Stefanij lannm önüne ıeçmiıtir. Habeı • 

Ajanıı bildiriyor: ler, Dapereide, Addiı • Ababa • 
Bir ltalyan hava filoeu, Ha • fSona Sa. 1. Sil. 3) • 

- - -
Musolininin istekleri · 

Apaülmecidin hainlere 
par~ verd.iğıni qazıyor kongresinde 1 inci şart: Habeşistan ikiye bölünecelC 

Atına, 26 (A.A.) - Yunan matbu- .. b l /ı ·ı 
atı Atatürk'e karşı hazırlanmış olan Londraga gore a şart arın sosyete, ngıılere 
suikast meselesiyle meşgul olmakta - Belediyelere geni Habeş lmparatorıı tarafından habuliine imkan ·golt 
dır. /' J t • d•IJ 

Gazeteler bilhassa ~rkes Etemin ge lr er emzn e ltUl <Yamı 2 nd st111ltlmlstla) ı 

istiklnl muharebesi esn~ındaki va • ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

zi.retini gözden getirmekte ve Berut Evkaf ve tapunun yüksek 
ta bu caniyane hareketi hazırlarken mikyasta yardımları 
bazı ecnebi memlek!!t!lerden muavenet 
görmüş olmasını işaret etmektedir - teklif edildi 
ler. 

Bu meyanda lmeri.sios Kiriks ga -
zetesi diyor ki: 

Atatürk'e karşı hazırlanan bu su 
(~~o r.u Sa. 4 Sü. 1) 

Ankara, 26 (Kurun) - Birinci be· 
lediyeler kongresi lzmir belediye re· 
isi Behçet Uz'un başkanlığında top • 
landı. Belediyelerden gelen tebrikler 
okundu, teşekkür cevapları yazılması 

ilk okulların okuma kitapları · 

...._ eııdiler 
--"ı......:..:. 

--~~~~~~~~~~--~~~~- kararlaştı.Bundansonra encümenler ta 
rafından haırlanan raporlar okundu. 
ilk olarak okunan imar encümeni 
mazbatasında, bugünkü kanuni mev
zuata göre yapılacak imar planlan 
elli yıl sonraki nüfusu alabilecek bü 
yüklükte olmasını amir bulunduğun -
dan bu plan dışında her türlü yerleş. 
me Ye meksen inşası yasak edici bir ka 
nun maddesinin yapı ,.e yollar kanu -
nuna eklenmesi teklif ediliyordu. Ay
ni zamanda yapı ve yollar kanununun 
yanlış bir şekilde tatbik edildiğinden 
de bahsedliyordu. Kanuna göre yapı 
lan bayındırlık planı elli yıl sonraki 
artmış nüfusa lazım gelen büyüklük 
te olacağından bütün bu sahanm ima. 
nnın fstiyeceği masrafı bugünkü nü
fusa yükletecek bir iş prGgramı yap. 
maktakf yanlrşlill lleydandad1r. Bu • 
nan için gehir plAıµ içinde bugUnkO 

tiler.~ Müaeviler SinakogJa toplanarak suikastçı hainleri tel'in et· 
QI .......... Ôndere .ağlık dilediler-. Yuka~lıi raimler Je bu ôyimle 

.. j (Bana Sa. i sa:4) 

Tek kitap ve dil devrimmin gidi- buraya koyduğumuz reaimlerini 
ıine uyğun olarak Kültür Bakanh• aslında olduğu gibi renkli nakle • 
ğımn hazırlattığı ilk okul Okuma demediğimiz için üzülüyoruz. Bu 
kitaplarından 3 üncü ve 4 üncü s1- güzel kapakların içi de ötedenhe
nıfınkilerin Devlet Basımevinde - ri çocuklapmız ~çin özleyip dur • 
ki baıkııı da bitmiıtir. iki kitabın . (Lfltlen MIJ/ftll/I ~) 



• 

MusolininiD ileri sürdüğü şartlar 
Habeşistan ikiye bölünecek, bir kısmı Italyan mandasına 
verilecek, Tiğrede ltalyan hakimiyeti kabul edilecek 

Pariı 26, (A.A.) - Dün B. La
val ile İtalya büyük elçisi arasın
da bir saatten fr2la ıüren bir ko
nuşma olmuıtur. Bu konuşmalar
da Habeı harbine bir nihayet ver 
mek için bir esu arandmı§tır. 

Müzakerelerin çok dikenli ol -
duğu anlaşılmaktadır. Çünhü bu
lunacak ıureti hallin uluılar soı • 
yetesi ve beşler komitesince kabul 
edilmesi lazımdır. Ve bu komite -
nin muvafakati olmaksızın hiçb;r 
şey yapılamıyacaktır. 

Londra, 26 (A.A.) -Times'in 
yazdığına göre, Mussolininin tek
lifleri şunlarmış: 

1 - Habeşistan, biri aaıl Habe
ıistan, öteki de Amharik olmıyan 
ıkıınnlardan ibaret olnıak üzere 
ikiye bölünecektir. 

2 - Amharik olmayan bölge 
üzerinde, ltalya'nın manda ya . 
hudki imtiyaz ıuretile kontrol 
hakkı olacaktır. 

3 - Tigre halkı, papazları ve 
:rUesaıı tarafından kabul edilmiş 
olan ltalya'nm hakimiyeti bir em
rivaki olarak tanınacaktır. 

4 - ltalya'nın hakimiyeti al • 
tında bulunan toprakların emniye. 
tini korumak için Habeşiıtan'ın 
silahları filan kontrol altında bu· 
lundurulacalttır. 

t; - Sontiyago 

eıir ticareti veıair ıuiistimaller niyete kartı ıadakatini teyid, ve 
hakkındaki hükümlerine Habe - yeniden silahlanma prensiplerini 
şistan tarafından tamamile riayet müdafaa etmiştir. Bundan önceki 
olunacağına uluslar ıosyetui ke- hükumetlerin, baıka devletler si -
fil olacaktır. lahlarını arttırıp yeniliyorken, do 

6.- Habeşistan, ıerbeıt liman nanmaıını ihmal ettiklerini hatır-
olarak Asab'ı kullanabilecektir. latan hatip, lngilterenin ölçüsüz 

Times, bu ıartların uluslar sos- teslihat dilemediiiini, lalc•n dush r 
yetesi, İngiltere ve Habeı impara- sosyetesine mü:ı:aharet siyasası bir 
toru tarafından kabulüne imkan harbe ıebebiyet verdiği takdirde 
görmediğini yazmaktadır. önemli bir rol oymyacak olan de -

AVUSTURYA SiL.AH F ABRlKA niz kuvvetlerinin modern bir hale 
LARI DURMADAN lŞLlYOR konulmasını istediğini söylemiş . 

Londra, 26, (A.A.) - Daily He tir. 
rald gazetesi yazıyor: ROMA UYSAL DAVRANDIKÇA 

Avusturya topraklarında bulu. LONDRA DiRENiYORMUŞ 
nan silah cepane fabrikaları hal- Paria, 24, (Kurun) - Fransız 
yanın siparitlerini yetiıtirmek i - gazeteleri uzlaşma. teşebbüslerinin 
çin bütün faaliyetleriyle çalışmak yakında Cenevreye intikal edebi· 
tadırlar. Bu siparişler ltalyanla . leceğini tahmin ediyorlar. Reımi 
rın elinde bulunan Avusturya es- çevenlerin susmasına raümen pa
hamının iadesi suretiyle yapılmak ıarlıkl rın uygun bir yola girme • 
tadır. ıi ümidi daha fazlalaşmıştır. Ro-

Londra, 26, (A.A.) _ B. Bald- ~a uy~~~ dav~andıkça Londranın 
vin, radyo ile yayılan bir söylev- dırendıgı duyguları da vardır. 
de demiştir ki: DIOER HABERLER 
"Ecöer bütün uluslar, uhular ıoı Diğer ' haberlere göre, Amerika 

yelesiyle birlik hareket ettnc.aeler· zecri tedbil'ler yolunda kararım 
di, harbi durdt.ut Jak mümkiln c:- yakında. sosyeteye bildirecehir. 
lurdu. Laltin, ltnlya, Almanya ve Felemenk, Arjantin, Avusturalya, 
Japonya ıoaye\enin t'1 ında kal zecri tedbirleri önaylamıştır. ln -
dıh: ın i r" •o ·tur. g;Jtere de finansal zecri tedbir . 

B. B l vin, lngiltercnin Cenev· lerin tatbikine 29 ilkteşrinde baş -
r r11 ' __ .. nr ~ ... ., ı. ır. 

dak ka: --Ordulary 
R·oma, 26, (A.A.) - Reami tcb· • 

li~ Je deı,iyor ki: 
Eritr~ ceph':!sinde Farasmai neh 

ri bölgesinin işgali için bazı hare
bıt yapılmıştır. Yerlilerin inldyad 
h!\rel:cti devam ediyor. Dün Bo.ha 
A randa İtalyanlar tarafına geç
m:gtir. 

Som,.li cephesinde yeni hiçbir 
§ey yoktur. 

Aımata; 26, (A.A.) - Haber 
ahndı'1ma göre Somali İtalyan c 
duıu Eritre ordusu ile iltisak pey
da etmek üzere ileri yürüyü~üne 
hazırlanmaktadır. Tanklar Oga -
<lenin cenubunda Burei vadisine 
ıirmişlerdir. Ualua.lin garbında t. 
talyan. kuvvetlerine ilerlemekte 
olduRu teeyyUd etmektedir. 

Amıa.ra, 26, (A.A.) - Tigre 
cephesinde Mareşal Badoglio, 
Marebantişotzolko yolunu açmış
lrr. 

CIBUTl DEMlRYOLU BiTARAF 
HALE KONACAK 

Cibuti, 26, (A.A.) -Adiaaba. 
ba Cibuti demiryolunun bitaraf 
bir hale konulması için Franıa 
Habeşistan arasında müzekere -
ler yapıldığı haber veriliyor. 

Roma, 26, (A,A.) - İtalyanın 
Habeşistandaki ordusunda firar -
lar olduğu ve İtalyan hava kuv . 
vetlerinin sivil halkı bombardı -
man ettiğine dair Havas ajansı • 
mn verdiği haberleri lstefani a . 
jansı tekzip etmektedir. 

HARBiN DÖRDÜNCÜ HAFTA-
SINA GiRERKEN ... 

..-.ıınıımmaımmı11mı111111111mıınıliiııibıumtııımııımı: nınnıuıımıınımıııınıın L 
duğumuz ıeçme \re gene Önceki • . ondra, 26, (A.A.) Reuter a -
Ier gibi temiz baskılı sayıfalar ve Jansı yazıyor: 

, ltalyan Habeş harbi dördüncü 
sene iki üç renkli resimlerle dolu· haftasına girerken k•t'i hiçbir ha 

1
Gur ve ciltlidir. 150 büyük sayıfa . reket olmamaktadır. Ve iki taraf 
yı gdçen iki kitabın üçüncüsüne ordularının hareketleri hakkında 
25, dördüncüsüne 27 buçuk ku • garip bir sükut vardır. Mamafih 
ruı fiyat konulmuıtur. Kitabın iki taraf da karıılıklı olarak kuv· 
ya%'1iarı arasında sayılı kalem sa- vetler yığmakta devam ediyor fa. 
hiplerimizin de eserleri vardır. kat temasa gelmiyorlar. 
Xitapları memnuniyetle görüp Zannedildiğine göre, General 
tnkdir ediyor ve bunlardan (Na • Dö Bononun kuvvetleri ikinciteı-. • . -n.A au!;ıgzn G[lv>111w pAA3 u~puıJ 
ırrlı eller) baılıkh hırım alıyo ' ru"mı"yecekl d' B ı b b. 
ruz: 
No.aırlanınaaaydı eğer o eller 
Aoı çıplak kalırdık yer yUzUnde biz. 
Nurrlı ellerde l1Jlcnl.r, biter 
'Ylyeccğlmlzle gtyeccğlınlz. 

er ır. ununa era er 
cephenin bazı çıkıntılarını düzelt 
rnek için münferit hareketlerin 
yapılması muhtemeldir. 

Ras Seyyumun 150 bin kadar 
askerle Tembion mıntakaıında bu 
lunduğu sanılıyor. Ancak ltalyan 

' • 
de mühim Habeş kuvvetleri tahşit 
edilmiştir. Sakota ve Debratolor -
da da ihtiyat kıtaatı bulunmakta -
dır. 

Somali cephesinde General Grn 
ziani şimdiye kadar yalnız yerli 
askerleri kullanmıştır. Bu General 
Bohetlehdolo hattını tutmaktadır. 
Fakat şiddetli yağmurlar yeni bir 
ileri hareketini imkansız bıre.k -
maktadır. 

Danakil çölünü geçmiye baslı -
yan ve Musaaliyi işgal eden Ge -
neral Mariottinin kumandası al -
tındaki ekserisi yerli olan 15 bin 
kişilik İtalyan kuvvetinin httreketi 
bir esrar perdesi bürümektedir. 

HABESLERIN BiR YARMA 
PLANI AKIM KALDI 

Asmara, 26, (A.A.) - Ko.llafo 
ve Dagarrei ile Ucbi§ebeli boyun
ca uzanan mevzilerin ltalyanlar 
tarafından zabtı Habeşlilerin 1 . 
talyan cephesini Nehişebeti ie 
Gerlogo arasından yarmak plan -
larını akim bırakmıştır. 

İtalyan mahafirne göre Gora. -
hai i~gal edilirse Ouadendeki yer 
liler Habeı; idaresine hı.r.şı isyan 
edeceklerdir. Olodiob ımltanının 
ltalyanlar tarafına geçmesi bunun 
bir delilidir. Bu isyan neticesinde 
de Harrar çarçabuk ltalyı:ıuların 
eline düşe~elttir. 

Hahe,lerin Ras Na~ibunun k..ı
mandası altında bulunan sol cc -
nahlarının üssülharekesi S:u• bj.· 

nabda ve Ras Detanm lm .. "tlanda:mı 
da bulunan sağ cenahlarınm üas:.i} 

harekesi de Gobabhigerdedir. 
Tarlay: süren o, ıUt eafan odur. 
O yapar ekmeği, )'Utdu o korur; 
'.Kan.nllk ltılerdo o ktııce arar, 
Gl~ceklcrt diker, dokuma dokur. lbn;ssuut evlendi 

uç.akları bu mühim tahanüdün ne · 
rede olduğunu keıfedememiıler -
dir. Şam, 26 (Ötel) - Hicaı kralı lb -

nissuut Şamda yaşıyan şeyh Na\'a .. 
f elşallnk'ın kıı:i1e evlenmiştir. Kral 
Şama bizuı.t gelemediğinden Hicaz -
dan 40 şeyh göndererek nikah mera • 
simini yaptırmıştır. Kralın bu izdi -ı 
vacllew siyasi nUfu:tu HlcAZın ~lıttalln· 

Eğer insan ell ıınmrlan.masa 
Ne vapur bulurduk, ne ıtmendltcr 
Denizde gertler, karada ıc!er 
Olurdu blzleN bllyQk bir la.sa 

laygtyla 6peMz nasırlı eli 
Yalnız o n.-ırlar olduysa l§te.n, 
Saytıı.t e.ncak çatıaıp 1§1lyen 

Daha solda, Sudan sınırına ka
dar Ru, Kasaa ile Y elubum biri 
yüzbin ve diğeri 40 bin kişi ile 
mevzi almı§ bulunmaktadırlar. 

~dagahamusda lta.lyanların 
karşısında 20 bin Habeş bulun • . . 

, ~ııııtltt11111ııııılffM&ıınıııılffllffltııııılfflJllUltllffı.-Ht1t1etııt1Uıı 1 nıı11ııııııııııııııı ı11ııııuıııııııııı"ııuııı'"11'\ 

ltalya - Habeş savaşı 1 -26/10/93Ste 

Askeri Durum 
Muharebe cephelerinde beklenUen ltalyan Ucri hareke

tinin bQflamak üzere olduğuna dair haberler çoğalmaktaclır. 
Taarruzun, ICJ§iatlerin Roma Ü%erine yüryü§lerinin dönüm gü -
nü olan 28 Birinciteırinde başlıyacağını ajanslar yazıyorlar. Bıı 
aralık Ja her iki cephede kayde değer bazı hac!iseler olmuıtur· 

Eritı e cephesinde 
Habq §imal cephesi komutanı Raı Seyyumun mühimce 

bir kuvvetle ltalyan cephesinin sağ ba§ına Aksum tar.alından 
bir taarTUzda bulunduğu anla§tlıyor. Musaali dağına da halil 
bir Habeı te§ebbüsü haber verümi§tir. 

ltalyan .ağ cenahına yapdan Habeı taarruzu püskürtül· 
miiı ue Musaali dağı hareketi ltalyan tayyareleri tarafından 
durdunılabüecek kadar :t.ail olmu§tıir. 

ltalyan ordusu Adiğrat - Aduva - Aksum hattında kuıJ• 
vetli bir surette yerlqmiı bir halde dururken ve henüz ileri ha
reket bile baılamadan sağ yanına yapılacak münferit bir taar
ruz pek manasızdır. Böyle bir yan hücumu ancak cephede mu -
harebe kıı:t§tığı bir anda düıünülebilir. Habeşlerin bütün gay~ 
retleri Desye - Ababa yolunu kapamak üzere Mahalle ileri· 

sinde Temyen nuntakaıında fazla kuvvet toplamak ve bura4d 
ita/yanları karıılamak olmalıdır. Takaza ırmağı kollarından 
Oueri dereıinin gerisindeki yüksek dağlar Makal/enin önünd~ 
pek müsait bir müdafaa mev:zü olabilecektir. 
ltalyan ordusunu Mahalle önündeki kuvvetli mevzide bir 

ay tutmak mümkün olur. Böyle yapacak yerde kuvvetleri neti· 
cesiz erken yan hareketleriyle israf etmek akıl~zc~ bir hare-
kettir. ı 

Somali cephesinde 
Bu mıntaliada harekat sahası daha ,ok fÖl olduğu için 

büyük ve foplu kuvvetlerden ziyade tanklar ve tayyareler daha 
iyi İf görüyorlar. Geniş bir cephede muayyen izler üzerinde 

tanklar ve küçükpiyade kuvvetleri tayyare yardımile mühim 
istikametleri kapayan tahkim eclilmi§ mevzileri ele geçirme· 
ye çalı§ıyorlar. 

Bu mıntakada ltalyanlar Talan vadisitJde mühimce bir 
istinat noktası olan Gorahiyi ele geçirmeye hazırlanıyorlar. O· 
gatlen l ~lgcsindeki Habq kuvvetlerinin yerleriyle müdalacı 
tertibatları hakkındaki haberler biribirini pek tutmıyor. Birin
de Habeı cephe kumandanı Ras Nasibunun Süsabene etralın • 
Ja müdafaa edeceği, diğerinde ise daha ıimalde Har.arın ıar; '°1 

ı:: kında Ciciga'yı tutacaklarından bahsolunuyor. 200 bin 1.1,cy11 J 
-i 250 bin kişilik Raa Destanın ordusundan bir haber yoktur. ~ 
~= Hasılı Somali cephesindeki HabC§ müdafaa planı henüt. ~ 
~- meçhuldür. Acaba Habe~ler Sasa yeneye kadar olan 200 kilo' i 

metre derinliğindeki sahada yalnız münferit. dağınık ;.cınoı ~ l noktaların ele. müm/.ıiln-Dl.Jı.t.-T.katlar. .pm~g parça müdi:ilaa et· f 
~ mehle mi iktifa edecekler, Sasayenede ve yahut cenubunda f 
1 toplu bir mukavemete imkan bulabileceklerini? mı, yoksa Ha·\ 
§ rar da mı toplanacaklar? l 
~ Bütün bu karanlık noktalan ancak ilerideki vaka.yı ar)f; 
iiff dınlatacahlır. * * * 
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Bay Musolininin yeni . söı1levi 

Ekonomik tedbi~' er 
sefaleti arttıracaktır 

. h~ 
Roma, 26, (A.A.) - Mussoli - ltalynn vapurunun limanı det • 

ni Roma üzerine faşist yürüyüşü- terketmesini mahalli lneiliz oı• 
nün 13 üncü yıl dönümü dolayısi- murları emretmişlerdir. )<eti 
le gönderdici telgrafta ezcümle Jngilterenin bu bitaraf h~e .o 
§Öyle demektedir:. 1907 de La Heye de imzı:ı 0 bıı1'. 

Tarihin uluslar arasında kargi\- bitaraflık muahedesine :nu~ta ~l•· 
§alılı ve ıcfaleti artırmaya matuf tır. Bundan böyle İngiliz h~Wi.i J .. 
manasız bir cinayet olarak tak - rında mühirnmatıharbiye yu fa:ılır. 
bih edeceli ekonomik taarruz kar talyan vapurları 24 saatten 
şısmda İtalyan adına layik bütüa kalamıyacaklardır. yt 
İtalyanlar en §iddetli bir müdafa- İNGIL TERENiN CENEVRE: 
a halinde toplanarak savaşacak · BILDIRICil I ·ıtr 

lar, donstlariyle dü,manlarını ayırt A) 1111 

edecekler ve bunu her zaman ha· Cenevre, 261 (A. · -1 ·n t•t· 
re, ekonomik zecri tedhi; erıl .ı · 

tırlıyacaklardır. biki için icabeden tcdbırlettetlııe 
Roma, 26, (A.A.) - B. Musso- mı!l olduğunu uluslar so•Y" 

lini ltalyanın her tarafından ge - h.ld' · r e 
len 501 köylüyü kabul ederek Ha- re~ıı;,:r~, 2~,(l.~.) -Habfl~:ıı 
he§ harbinden bahıederken bütün rildiğine göre lto.lyı:ıya kkartlıl•"'" 
ulusun İtalyan davasının haklı sal tedbirler finans ~af ane ırıu " 
olduğunda müttefik bulunduğunu bugün ne~rctti 1i emırn•: itib•· 
söylemittir. cibince carıamba gUnUd 1 "".~k • Diğer taraftan ltalyan ve ya - ren tatbik edilmeye bat • 11 

hancı gazetecilerini de kabul et · t ır. oArl 
mit ve köylünün rejime olan ıa • AVUSTURl'A JTHAT.1ATINy,.tCttt 
dakatini ehemmiyetle kaydettik.. ITALYAIJA nESllJI AT.1/NMI 111• 
ten sonra ve Afrika hadiıelerinin ura net'° 
fatiıt rejimiinin giditini durdur . Romıı. 26 (A.A.) - Dui u~tur!ad~" 
nıak şöyle dursun tersine da.ha. zi• nan bir emll'nnme ite A". güroru• 
yade tecil edece~ini söylemiştir. gelecek difümc ,.e çcliklcrın J<Jiırıdı.ı· 

L d (ö 1) ı 1 rnomı·nd"n n1ıtaf tutuımns1 . 11.~"c·e 1\0 • on re, 26, ze - ngi te - ...., " r ı.. • 
re müstenılekelerinden Kehyanın ki !lO O)'lfıl :ınlnşm:.ısı mc 

unAn hir nulınustur. 
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~ i •ar etler 1 
Belediyelerimizin 

gelirleri 
l~bakanı Şükrü Kaya beledi· 

)elerim• ' el" l •_J L ' L-d, ızın g ır ennuen uanse -
trlıen tunları anlattı: 

Cümuriyet 
bayramı 

ııe,. .''Bizde umumiyetle belediye Halkevlerinde yapılacak 
d ıileri nüluı bQfına 4 - 5 .lira· tören prpgaramı 
,.'"

4
· Nevyorkta 1'15 dolat, Alman Kadıköy Jıalkevinden· 

'" a 54 ô . . 
11 

marktır.. yle beledıyel.eı Cumuriyet bayramını kutlula.mak 
ı..~' bki, bizim devlet bütçemide üzere 28 birinci teşrin 935 pazartesi 
""f Qfadır.,, ak03mı saat 21 de halkevinde konser: 
lJ. _Yabancı memleketlerdeki 1 - Kadıköy halk kuralı, 2 - Salon 
;;-'iyelerin tarihi çok eılti de , orkestrası, 3 - Mandolinat, 4 - Şi.. 
liı'le,.e daya B d el b iri er, 5 - Diyev ve konferans. 

la.1 nır. u evr er e • 29 b' • • • 93~ 1 il U ..qİyeJ • b" • k ırıncı teşrın <> sa ı g n saat 
1'IQJd ere zengın ır gelır ay· 14 de Yeldeğirmenlnde 12 nci okulda 
Ct arı temin etmİ§lerdir. Yaban Halkevi temsil şubesi tarafından 
,. >'lırtlar belediyeleri yalnız emin "Himmetin Oğlu,,. 
I ~l'l• kaynaklarına ıahip olmak 30 birinci teşrin 935 çarşamba günü 
~ <ılmamqlar, biz.zat bir /inam saat 14 te Sakızağacı 8 incl okulda 

6 ""eti halini almıılardır. Biz.de Halkevi temsil şubesi tarafından: 
::ediye te§kÜatı yenidir. Finana ''Himmetin Oğlu,,. 
YnQklarından mahrumdur. Be§ Yerlerin mahdut olması dolayısile 

Wlıclen fazla belediyenin yıllık bu konser ve tiyatroları görmek isti • 
tel iri ı 8 Ü r k yenlerin 27 birinci teşrin 935 akşamı . 
fQtlrr m yon ırayı Cl§mama na kadar çağınlarını halkevinderı al. 

/(.. mnları Jtizımdır. 
'l'>rt· ı~a bir tarihi olan b~ediyele· • • • 
rl •.ıın harikulade ~ayılacah ka Usküdar halkevinden: 
l ~ bol igi vatı:lır. Şehirlerin yer · Üsküdar halkevinin cumurfyet bay-:;'tn tayin etmek, planlarını çi.z - ramı onuruna yapacağı toplantılar a· 
)ı ekten tutunuz da halka ucu.z ha· şağıda yazılmıştır. 
~ Qf ve eğlence teminine kadar her 1 - 28-10-93:> sa1r gilnll saat 11 de 
''JI on b b d B halkevi spor ~ubesi tarafından voley. 
ltı1· un oynunun orcu ur. e· bol maçı. 
l._ 1>'elerimizin uazileleri bu ba -"''lttd 2 - 29-10--93?) gUnU akşamı ~aat 

I an henü% baılıyor, demektir. 21 de halkevi salonunda Ar ve göste· 
'tt f cıncak gelirle kar~ıla§lığı :za rit şubeleri tarafından (Himmetin oğ-
Q>ı Herekle§ebilir. lu) piyesi oynanacaktır. 

ıl •Belediyelerimizin bu bakım - 3 - 30-1()......93i ~arpmba günü sn.. 

i~~~ iclirlerini arttırmaya <1lan nt 13 te Üsküdar 48 inci okul çocuk · 
''Ya(:lan zaruridir. lan tarafından halkevi salonunda in· 

,.. F Qkat gelirleri arttırma ktl~p piye.si temsil edUecektlr. 
"'l!ael • 4 - 3().......10--935 çarşamba giinU ak. 
l!İ) eaı deyince akla ıatle (ller· şamı halkevl cazının ıwtiraklle sabaha 
[J ! ler.i arttırma gelmemelidir kndar pnrnsız b(r balo verlle.cektlr. 
c~ e:li;ye m:ısralfo.tını ktı.r§ılıya · 5 _ 31-10--935 perşembe günü ak· 
~ e?~onom:k kaynaklar bulmak şamı hn lkevf ar n gösterlt şubeleri · 

=ın en kestirme yoludur. nfn btrlhlll• mtısamere tekrar edlle • 
vj tvrupa belediyeleri için bu ne- cektir. 

;'Yn.aklar pek çoktur. CUMURIYET GENÇLER 
Otr.-a Q~at b=z:m belQdiyel~rimiz MAHFELtNDE 
ı, .. · Clnlt ltnpt:t':ıtorluğunun açık Cunwriyct gençler malılelinden: 
~c:~ı Politika~ının z~allarını hala Cumuriyefliayranunı kutlulamak 

' lrlekterlirlc;-. üzere mnhtelimizdn 28 nazarte5:i, 29 
)e :·'itekim memleketin birço1~ s.ıh, 30 çaqjamha 2eceleri saat 21 ıte 
~'C!rinde bel-9diyelerin elinde hirer müsamere verill'cektir. Uu trm • 

li ...... ~".m.aıı zaruri olıın •ehir nak • siller para ızchr. Herkes gclelıllir. J{a 
""l!ıl·:ı.· :f pılar sant 20,4;) te kapan.ıcıtktır. 

ıt, tgı, ıehir f"lektrilr. ve ru te • 

Cinayet 
Mezbahada bir adam 
arkadaşını öldürdü 
Dün sabah mezbahada bir ci 

na yet olmuıtur: 
Mezbahada koyun titirici Mu• 

ratla kesici Şaki!' oğlu Bekir ara · 
amda bir alacak yüzünden kav -
ga çıkmııtır. Bu kavga birdeıı 
şiddetlenmiş, titirici Mur~t elin • 
deki keskin bıçağı Bekirin göbe • 
ğine saphyarak öldürmüştür. 

Katil etraftan yetiıenler tara . 
fından yakalanmıı, dün akıam 
üzeri de adliyeye getirilerek tev• 
kif edilmi9tir. 

Boğul anın cesedi 
Evvelki gün Lodos fırtına•• 

esnasında Yeni!lapı sahilinde de
ni:ıe girerek boiulan seyyar kuı
çu Salahattinin ceıedi dün girdi· 
ği sahile yakın bir yerde görül • 
müı, sandalla çıkarılmıştır. Cesef 
muayene edildikten sonra gômül
mesine karar verilmiıtir. 

Sarhoıun Marifeti - Vefada 
Kırkçefmede oturan aiı2lıkçı Sa· 
im sarhoı olarak evine giderken 
mahalle bekçisi Hüs.eyini döv · 
müş, ağzını, burnunu kanatın.ttır. 
Sa;hoş yakalanmıthr. 

Boru Hır.ıı:ıı - Sultanahmet 
camii yanında 19 numaralı ev~ 

hırsız girmiı, ne kadar kurıun bo
ru varsa söküp kötürmüıtür. Hır 
sız aranmaktadır. 

KUltUr itleri 

Yeni bir ki11JJ1a 
enstitüsü yapılacak 

Fen fakültesine bağlı kimya 
enstitüsünün bugünkü ihtiyacım 

kar~ılamadığı görülmü9, Üniver -
siteye yakın bir yerde yeniden 
bir enstitü kurulmasına karar ve 
rilmittir. Karar dün Bakanlıkça 

Üniversite rekt>rlüğüne bildiri} • 
mittir. 

Atatürk 
köprüsü 
Yapı ışı bir Alman 

gr upuna t1e1 ildi 
Atatürk köprüsünün münakasa

sına giren grupların te!diflerini 
tetkik eden komisyon evvelki ak · 
şam ıaat dokuza kadar toplanmıı, 
ihaleyi yapmıttır. 

Komisyon, münakasaya giren 
grup mümesıilerini biter, birer ça
ğırmıı, dinlemit, bunun sonunda 
köprünün yapıaı dört Alman fır -

masının iıtiraki bulunan ve Hugo 
Hermanın temsil ettiği M.A.N 
grubuna verilmiıtir. Yalnız bu 
grup Almanya ile Türkiye arasın 
daki klering mukavelesi kalktık -
tan sonra belediyenin parayı nasıl 
ödeyeceği meselesi ile diğer bazı 

maH ihtirazi kayitler ileri siirmÜf · 
tür. 

Bu ihtiraz kayıdları hakkında, 
munakasanın Ankarada tetkiki es 
nasında bakanlıkça bir karar ve· 
rilecektir. Grup bu huıuıta bele -
diyeden keain teminat aldıktan 

sonra yapıya batlanacaktır. Be -
lediye on be9 gün zarfında muna. 
kasa hakkındaki raporu Ankara
ya gönderecektir. 

Grup yalnız köprüyil yapacak, 
fakat montajını yapmıyacaktır. 

Bu it de ayrıca eksiltmeye kona -
caktır. 

Yeni köpril yapıldıktan sonra 

Unkapanı köprüsü Eyüple Sütlü
ce arasında yerleştirilecektir. 

ihtisas mahkemele rinde 
BERAAT - Tütün kaçakçılı • 

ğından suçlu Adem ve Hakkının 
duruımaları dün 9 uncu ihtisaı; 
hakyerinde bitirilmittir. Suçlula
rın kaçakçılık yaptıklarına dair 
kat'i bir delil görülmediğinden i -
kisinin de beraatine karar veril • 
mittir. 

bq Qft bir 2.ama:ılar imtiyazlı ya • 
"~ • k ~lal tir etlere, yahut huıuıi ıa 

Üniversite rektörlüiü incele -
Edebiyat Eakültcsi me yaparak sonucu bakanlığa bil-

EROiN SATANLAR - Eroin 
tatmaktan suçlu Sırrı ve Muam . 
merin durutmalarına dün 8 inci 
ihtisaı mahkemesinde devam e • 
dilmiştir. Şahitler dinlenmek üze 
re duruıma başka güne bırakıl • 
mııtır. 

;a. lerkedilmi§tir. 
10,.i ızım belediyelerimiz yar' ko· 
r1,.

1 
olmayı gö:za alan ve hu~pla

f~l ~na göre kuran bir impara 
irı~~ lıiinyeıi i~inde canlanmak 
l'rt'>'tlf:/ etmek in:kônından mah 

e.. ''Qftılmı§tır 
''·rrıd. b. tct8 rt· ' ıt taraftan bunltırın 
• )le • 

beter1· 81 Yôpılıy~ı, bir taraftan dıa 
~~·ıl.Voe!!~re medeni hayattı reh • 

l11 et . • . 
lı ntesı ısicnıyor. 

r::": ~ .. "' lf çeı :nd lr. Fak at yapıla • 
~it-/:;: Belediyelerimiz ideal ıe · 
fe'l··· 

1~ htilihı olacaktır. Bütün 
r,ctst' ~":?rih, bütün acelelerin ma 

14dıır. 

. S~dri Ertem 
>~~j· e . . 

d .~ rn zden bir kısmı 
.\ ltuo akşam g\tti 

Çit ton atad.!l ya.ı.aılacak olan ge • 
l" tenin · · 'tlli ... d e ıttırak edecek izcile-
A 

4 en b" "~- ır kısmı da dün akıam r•ya . . l . b" d aıtnue erdır. 
l" il an b Ü llrlu f llfkll niversitenin 
\\),be d•kültele:·inden 50 kadar 
tldeıt Le Yarın aqam Ankarava 
rı '"l•rd· \'~t~~ba '.~· .!alebe ve izciler 
ltı'*t bul &unu tehrimize dön 

Cultl~na~k la.rdır. 
~İl-le b-~~~Yet Layramı münas~ 
~ten l•t~:un ok~llar dünde:o iti

tilıı .:~ 1 edılmıtlcrdir. Tatil üç a·· .... recek d 
"aıu '-tı ' erslere Perıembe 

•n•caktır. 

ta ebe cemiyetinde direcektir. Enstıtünün yapılması 
Edebiyat fakültesi taıebe ce . iki ay kadar sürecektir. 

miyetinin yıllık .. kong~esi dün öğ . ... ..,ıın• .... lll\p 1 nsı lede:ı evvel fakulte bınasında ya• • 11 tat! ŞARAP DECilLMIŞ - Evinde 
yapılan aramada 65 kilo taraba 
benzer mayi bulunan Gazanf erin 
duruıması dün 9 uncu ihtisas 
mahkem.esinde bitirilmiştir. Tah. 
li1 edilen bu mayiin ıarap olmadı
ğı anlaşıldığından suçlunun bera· 
etine karar verilmiştir. 

pılmıştır. 1 arih Kö~esi 
Kongrede olan bir yıllık çalıf' 

ma raporu okunmu§, raporun ü . 
zerinde üyeler söz almışlar, yöne
tim kurulundan bazı sorgular 
sormuşlardır. 

Neticed«; rapllr çoklukla kabu1 
edilmit ve yeni yıl çahıma Peklı 
görüşülmeye ba,lanmıştrr. Yeni 
yılda cemiyetin claha verimli ola· 
bilmesi için bir ~alışma programı 
hazırlanmasına ~arar verilmiş ve 
yeni yönetim k-ırulu seçimi yapıl· 

mııtır. 

Gümüş yeni beş 
kuıuşluklar 

Bir keklik avı 
"Edirnede padişah ava çıkmıştı . 

Kmm Hanlığına talip olan Mehmet 
Giray, Nasuh paşaya hediyeler tak · 
dim ederek anı kendi tarafına celbet. 
mişti. Nasuh paşa dahi bir fırsat bu 
lup padişaha söyliyecek, hanlığını Belediyece kesilen ve 
icra ettirecekti. Avı fırsat addetti. toplanmıya r f 
Padişahın haberi olmaksızın Mehmet n pa a ceza atı 
Girayı ava davet etti. Belediyeler teftit heyetince 

Padişahın şahini bir keklik ko,·a · timdiye kadar toplanmamış ..>lan 
hyordu. O sırada da diğer bir şahin para cezaları etrafındıı tahkika • 
tuhur etti. Padişahın avını kaptı. Pa. ta giritilmiştir. 
dlşahın c.ıını sıkıldı. 1'.imln şahini ol
duğunu tahkik ettirdi. Mehmet Gir:ı· 
yın olduğunu anlayınca, anın ne mi;. 
nasebetle orada bulunduğunu sordu. 

Son seneler zarfında kesilen 
cezalardan 23000 lira kadatının 

tahsil edilmediği anlatılmıfh.·. 

Evvelkı gün Darphane direk . Sadratam tarafından davet olunduğu Tefti§ heyeti bir yandan bun -
töı'lüğü Cümuriyet Merkez ban anlaşıldı. ların müruru zaman vaziyetleri 
kasma 35 bin liralık yeni gümüş L~kin müzenirler işe giriştiler. ile bu cezaları tcplamıyan me . 
25 kuruıluk vermittir. Ankaro.ya, Mehmet Girayın Cengiz evlrıdındnn, murlar hakkında da tahkikat 
biri 18 bin liralık, biti 20 bin li yani Osmanlı hanedanından daha ka yapmaktadır. 
ralık iki parti 25 kurutluk gönde- dfm süHUeye intiMhından bahsetti · 

ler. Nasuh pa~anın ihanetile Mehmet Yurdum uzda o·· 1en Yugos 
rilmittir. Girayı tahtı osmanil'e lcl:ı!~ ettirmek , • • • . 

Dün piyaıadn yeni 25 kur.ış fikrinde olduğunu iddia ettiler. asit et et ın1n k emıkler ı 
luklar görülmeğe ba~lamıştır. Eı• Sultl\n Ahmet Han şu cnhiMne fc". Umumi harp unasında Tüı·ki 
ki 25 kuruılukların toplanması i - dialarr şayanı itimat gördll. Nasuh yede ölen batı \'ugo!llav zabit ve 
çin Finans Bak•ıııhğı bir emir ver- paşanın katline t:ıerıet ittihnz ettf... askerlerinın 1=,,m & ~~ri top.an · 
memit olduğu için ıimdilik yalnız cTıı.rlhl Etııııtanıb tan r.uş, dün ak~am Konvansiyonel~ 

bankalara girenler saklanmakte, -........ıı111u~!IUffUlllUlllıllUlll*''"'-tllll" takılan husast b'r vr~-nla Yucos 
dııarı verilmemektedir. lavyaya eönderilmi§tir. 

Gezintiler 

"Sayım,, dan sonra 
Son sayım tutai-ı, gazetelerde 

çıkınca irkilenfo> oldu. Tamiık · 
lardan da kaç ki§İ, konıı§urken: 

- Vah vah! Umduğumu bul· 
matlım. Ben, hiç değilse on •ekiz 
milyonu aımışt •dır, ıatıtyordum. 

Dedüeı. Çok almağı istemek, 
bugün Türkiyed~ yalnız uzağı gÖ· 
ren bir uyanıkla" "münevverler., 
dileği değıldir. Bütün deı.:let ma -
kineıi bu yol üstünde ,alıfıyor. 

Bir yandan sayarken, bir yan • 
dan da doğanlrın korumak uğ -
runda arkaya, yarına bıraktığı bir 
§ey yok. "Sayım,, a geli~i giizel 
bir merakı sö!ldürmck i,in b6f 
vurmadık. Bunun ardında illerin, 
ilçelerin, köylerin bakım kuram -
lanna, İf ve ödev dağıtan bir ;yü • 
riiyüf var. 

Artan, duran azalan yerler ne
residir? Nasıl artıyor? Neden du -
ruyor? Niçin azalıyor? Sorğuları, 
çarelerle birlikt3 yürümekteJir. 
Bunlan bildiğimiz. için nüfus dal· 
galanııına yakından balıarken i · . . ... . 
çınu.z urpermıyor. 

Doğrusunu islerseniz, on 8t:>ktz 
milyonu bulmı)'an bu sayıların 
gerçekliğine de elenecek söz bu • 
lunamaz. Fakat tura11 da gcırek
tir ki, ıurada, burada hala sizli 
nüluıa rastlanıyor. Hele doğH il · 
lerinde, göçcbelzr arasında epi a 
damın &aklandığı umulabilir. Son 
ra "Sayım,, ela ::r.utma, dalg·.tlık. 
yanılma gibi ıeyler için fı ·ç yer 
ayrılmaması, bur.ların onarııma · 
6lna bir açıh k-:ıpı bırahlmam.ccı 

da tutarı ekıil~eı• engcllcrder.ci:r . 
Kehdini yazmı van k:mbilir kaç 
ıayıcı, §imdi biivük nilfws dı::nl · 
~inden dalgınlılıla bir damla f'R 
ailttiği için üzülüp duruyor? Gc· 
lecelı •ayımda 3ay:cıle.rın yerı son 
yaprak değü, i;~ yapra~ olm..:.lı 

dır. Sona kalnuk, lı~le ıu /o~cu 
iıte, atalar a5:ziinde:ıi dcmt:r l:al • 
mah anlamının ıiağruluğun:ı or · 
tayo çıkanyor. 

Bütün bunlar bir yana bır.:.ı.kı · 
lacak olursa, tutarın umddtJeuu· 
dan az çıkmas:, ~rin ne kadar Jcf:! 
ru yapıldığına en bü)ük bir trınılz 
" h •t t ıa ı ,, ır. 

Kendimizden bcglıyarak .Ueri 
aldatmak ve yafar.ın duman c:pcr
leri arkasttıa sı~ınmaktan ne u . 
:zak bir temizlik içinde olduğu -
muzu gösterdiği için beni sevin • 
dirdi. Asıl korkulacak §e)', bunun 
baıka türlü olmusıdır. Yalan, kir
li bir aarğıya benzer. Onunla ka • 
panan yaralar çok g~~meden ltatt
granlagır. Her feyde olduğu gibi 
bunda da açık, :loğru davrandık. 
Kurtulu§, yüh3eliı yolu i!te bu • 
dur. 

S Ci•zgln 

1 Gelenler, Qidenler : 1 
BAY ZEKi - - Belediye Hıf · 

zıasıhha mütehassıaı Bay Zeki 
Avrupaya gitmlttir. Bir mü.Jdet 
tetkikat yaptıktan ıonra döne • 
cektir . 

T aşdelen suyu 
Birkaç gUndenberi latanb :ılda 

Taşdelen suyu .ıablmamaktadır. 
Bunun sebebi T1.sdelenin kayna • 
ğında yeniden uıı:ı.ı tesisat yapıl -
masıdır. Su on gün kadar daha 
indirilemiyecektiı. 

Uankadn bir tasarruf hesabı olmı· 
yanın yarını karanlıktır. 

Vlusal Ekononıı 
l'C 

Arttırma /(urumu 
ilttMilıllfiiftHUhltüUIDöltliiltliia&ibllt~diİlıtl-
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Bütün Türkiye hainlere ıanet ediyor Belediyeler kongresinde 
Yurdun her bucağından Atatürke 
çekilen candan bağlılık telgrafları 

Belediyelere yeni gelirler temin edildi 
( OstJaıtt birincide) 

teşekkül ve iş istikametlerini göz ö • 
nünde tutarak mevcut nüfusu şehirci. 
Jik bakımından alabilecek büyüklük · 
te bir parçanın hudut ve genişlik te!'l
bit edilmesi lazrm geleceği de söyleni 
yordu. Ayni zamanda imar işlerinin 
masraflarını karşılamak için imar e 

dolayı da encümen raporunda kli~ 
şehirlerdeki et .meselesinin yer aını• 
:ı;ı lazım geldiğini söyledi. il, 

(Ustganı birincide) 
!kastta diğerleri gibi ademi muvaf • 
fakJyetle neticelenmemiştir. Çerkes 
Etem n Reşldin gönderdikleri sui • 
kast çetesi, Ankaraya bile yaklaşa • 
mamıştır. Reşit dört sene evvel Ati -
nayı terkederek Türkiye cumuriyeti 
aleyhinde çalışan kardeşi Etemin ya· 
mna gitmişti. 

Etem Türk odrusu zabitlerinden i
di. Çerkes asilzadelerinden Anza.vur 
"rklerJe mücadele ederken, Etem o 
na kar§I hareket etmiş ve bu cenk -
lerde bir çok ırkdaşlarmm da kanlısı 
olmuştur. 

Anadolu felaketinden sonra Ati -
nada pek az kalarak Mezopotamyaya 
yerleşen Çerkes Etem, Mustafa Ke -
mal'e kar§I suikastlar tertip etmekte 
'Ye bunlann hepsi ademi muvaffaki -
yetle neticelenmektedir. Beşeriyetin 
bUyük şahsiyetlerinden biri sayılan 
•e memleketini uçuruma ve padişah • 
lar boyunduruğundan kurtaran Ata· 
tUrk'e suikast yapmak itsiyen Çerkes 
Clnavarına karşı Yunan mi1Ieti hür
met bes1iyemez. 

NEO ..KOZMOS DiYOR Kl: 
Meydana çıkarılan suikast teşkila· 

tı Türk efkftn umumiyesini çok mü -
tees8ir etmiştir. Matbuat, basın büro. 
sunun nrdiği haberleri neşretmekte 
dir. 

Anlaşılan, bugün Niste bulunan 
halife Abdülmecitten para alan Çer
kes Etem, Berutta bu teşkilatı vücu -
de getirmiş ve Fransız makamatının 
naz.ı,ırı dikatini celbetmemek için Şam 
tarikile göndermiştir. 

Türk polisi Suriyedeki ajanları va
sıtasile bu hazırlıklardan haberdar 
olduğu için, derhal tertibat alarak 
setı..'jri hudutta yakalamıştır. 

Uı'fa saylavından mada diğer ri • 
calin de methaldar bulunduklan tah· 
min olunmaktadır. Parayı veren ha -
life Abdülmecit olduğu tahakkuk e -
decek olursa, Türkiye hüktlmeti Fran
sanın nazarı dikkatini celbedecek ve 
hariçteki antf Kemalist teşkilatlara 
karşı cezri tedbirler alacaktır. 

ELEFTEROS ANTROPOS DlYOR 
Kl: 

lsta.nbuldan yazılıyor: Cumur baş. 
kanı Atatürk'ü öldürerek bugünkti re· 
jlmi devirmek istiyen büyük bir sui
kast şebek~inin meydana çıkarılma· 
81 herkesi hayrete düşürmüştür. Bil
hassa bazı devletlerin perde arkasın. 
dan lnı işe yardım ettiklerinin duyul· 
ması, çok tuhaf görülmektedir. 

Aıtkarada yakalananların üzerle -
rinde naühim vesikalar bulunmuşsa 

da Titrk makamatı ketumiyetini mu -
haf aza etmektedir. Buna rağmen sui
kast~ılanl) ecnebi mahfelleriyle te • 
masta bulunduktan anlaşılmakta o -
lap, TUrkiyede kargaşalık çıkarmak 

lstiyen Italyanın bunlara yardım et -
tiii hatıra gelmektedir. 

SuikMtçılann üzerinde külliyetli 
mikdarda ltalyan lireti bulunmuş , .. e 
J'ılkahnan vesikalar arasında Berut
ta ıhukim ''Françesko Beyanki,, na • 
mmda bir şahıs ile çete reislerinin 
muhaberede bulunduğuna dair mek • 
tup1ara tesadüf edilmiştir. 

Toplanan malumata göre, İtalyan 
kurmayının ikinci şubesi zabitlerin -
den olan ''Beyranki" , İtalyanın şark · 
ta C'B.SUS teşkilatını idare etmekte o -
lup, doğrudan doğruya propaganda 
nazın Kont "Çiyano,, nun emrinde bu· 
lunmakta \"e oradan direktif almak -
tadır. 

Evvelce yalnız şüphe edilmekte i. 
ken, bugün bu nokta bir hakikat ola · 
rak meydana çıkmıştır. İtalyanın A· 
nadoluya sokulmaktan vaz geçmemiş 
olduğu, bu sarsılmaz ,·esikalardan an
laşılmaktadır. 

Meukuf /arın üzer/erinde 
ita/yan paraları 

çıkmamıştır 
Alakara, 26 (A.A.) - Bütün dünya 

matbuatı Atatörk'e karşı hazırlanan 

suikast haberleri ile, büyük şefimi • 
ze ve Türk ulusuna çok sempatik ola
rak, l§tigal etmektedir. 

B bana bir deY • 

letin alakasına naklen veya resen işa· 
retler vardır. 

Ala.kadar mahafilde yapdığımız 
tahkikata göre tevkif edilenler nez • 
dinde liret bulunduğuna dair çıkarı • 
lan şayialar asılsızdır. Dost Yunanis
tanın bazı gazetelerinde İtalyanın 
Türkiyede gözü olduğu hakkında ile. 
ri sürülen telmihler ise bura mühi -
tinde makes bulmamakta ve böyle en· 
dişeler yer tutmamaktadır. 

Yahudi yurttaşlaTın 
dünkü toplantısı 

Ulu Önderimize uzanmak iate -
nen hain elleri tel'in için dün ıeh
rimizdeki Türk yahudileri de bh 
toplantı yapmı§lardır. 
Beyoğlundaki Kent-Sen-lzrael 

Sinagonununda Türkçe söylevler 
verilmit, dualar edilmi§, Atatürk' 
ün sağlığı dilenmiştir. 

Sinagona ıabahleyin Beyoğ • 
lundaki kız ve erkek yahudi lisele 
rinin talebesi, yahudilerin ileri ge
lenleri ve birçok diğer camaatle 
dolmuştu. 

Törene, lise çocuklarının, Sina· 
gon içinde İstiklal martını söyle
melerile başlanmı§ sonra haham 
B. Rafael Saban ve Bene Berit li
sesi direktörü Eskinazi cemaat ru 
hani başkanı B. Markua birer söy· 
lev vermişlerdir. 
Arkasından avukat B. Marko 

Neham Türkçe söylevini şu yolda 
okumuştur: 

"Saygılı yurdd~larım ! 
Pek saygılı ve pek sevgili Ulu 

Şefimiz Kamal Atatürk'e uzan -
mak isteyen katil ellerin Türk u
lusunda uyandırdığı nefret, kin o 
kadar çok büyüktür ki, her gün 
Türkiyenin her bucağında tezahü
rat ve mitingler yapılmaktadır. 

Bunlar, Türk ulusunun Büyük 
Atatürk'e karşı olan bağlılık ve 
sevgi duy,gulaı1ru göstermekte -
dir. 

Evvelki gün, İstanbul halkının 
Beyazitte yaptığı o muazzam gös 
teriye birçok mu.sevi yurddaşla
rımız iştirak ettiler. Şahsan işti
rak edemeyenlerin, tezahürata kal 
ben ve ruhan iştirak ettiklerine e
minim. 

Fakat bununla Türk musevileri
ne terettüp eden vazife tamamen 
ifa edilmiş olmuyor. Zira, Türk 
musevileri Büyük Ulu Şefimize o 
lan bağlılık ve muhabbet duygu -
muzu, her vakit her vesile ile iz -
har etmeği, kendisine mukaddes 
bir vazife telakki eder.,, 

Avukat B. Neham suikast yap
mak isteyenleri tel'in ederek genç 
musevi yurddaşlara hitaben §Öyle 
demiştir: 

"Ey gençler! Size cumuriyeti e
manet eden, size medeni bir mu -
hit içinde parlak bir istikbal te -
min eden, yeni bir tarih, yeni bir 
devir hazırlıyan, Büyük Atatürk
ten sizi ayırmak isteyenler ... Dün
ya alem bilmeli ki, Atatürk, Türk 
milletinin yüz bebeğidir. Onu 
Türk milletinden ayırabilecek hiç 
bir kuvvet tasavvur etmiyorum. 

Ey Büyük, ATA TURK: Emin 
ol ki ; şahsın mevzuubahs olunca 
bütün millet; ihtiyar, genç, erkek, 
küçük, büyük olsun hep birden 
çelik bir kal'e teşkil ederler. Bü
tün millet yekpare bir siper ola -
rak seni ihata ederler. 

Emin ol ki, millet daima se -
ninle beraberdir. Daima senin gös 
tereceğin yollarda hep beraber yü 
riiyecektir. 

Aziz yurddaşlarım: Hepimiz 
birden Büyük Atatürk'ün ömrü . 
niin uzun olması için dua edelim 
ve hepimiz birden yaşa bin yaşa 
var ol Atatürk diyelim.,, 

Bundan sonra halk "yaşa,, diye 
bağırmış ve lise çocukları cnuncu 
yıl marşını söylemişlerdir. 

Arkasından Atatürk' e §U tel • 
graf çekilmiştir: 

ÇEKlLEN TELGRAF 
"Kudsi varlığınıza karşı uzan -

mak isteyen hain elleri tel'in et -
mek ve Ulu şahsınıza bağlılıkla
rını .. ek . . b .. Türk 

musevileri toplanarak candan ve 
gönülden sağlığınıza dua ettiler. 
Omrünüz çok olsun; var olun; 
pek sevgili Büyük Önderimiz !,, . " "' 

Bugün Beyoğlu ermeni kilise - dilen yerlerin arsa sahiplerinden bir 
sinde bir ıağlık ye sevgi töreni ya mikdar re.sim alınma"ı da tekJif edi. 
pılacaktır. Iiyodu. Rapor okunduktan sonra lçiş 
Yurdun her köşesinden leri Bakanı daha bazı cihetlerin tet. 

Ç
ekilen telnraflar kiki için raporun encümene gönderil 

5 mesini teklif etti. Bu teklif kabul o · 
Kayseri, 25 <A.A.) - Atatürk'e son lundu. Bundan sonra yaşayışı ucuz • 

yağınç teşebbüsü dolayı.sile Kayseride Iatma encümeninin raporu okundu. 
23-10--935 günü on binlerce halkın içişleri bakanı un n et ihtiyacından 
iştirakile yapılan çok heyecanlı ve mu raporda bahsedilmediğini söyledi. 
azzam mitingte hatiplerin ateşli ''e Mezbaha ve soğuk hava depolarının 
heyecanlı söylevlerinden sonra bü • büyük şehirler için kabili tatbik ol· 
tün Kayserililerin Atatürk'ün uğrun· duğunu, küçük şehirler için bunun 
da can ,·ereceklerine ant içilmiş, ha • mevzuu habis olamıyacağını bundan 
inler lanetlenmiş ve aşağıdaki telgraf '11flllllllllllllllttUlllUlllllllllllHlllllllllHltlllllDWmvımmlDlU1lllllllU:llUlltntlllUlllllllllDI 
Atatürk'e arzedilmiştir: Antalya idman mm takası, Bolu dan V. 

"Kurtuluş savaşında Türk ordusu· Ersan. 
nu arkasından vurmak istiyen hainle. Konya Ural spor kurucuları na • 
rin bu defa da aziz varlığınıza sui _ mına Kemal Kaynak, Bolu Abant spor 
kast yapmak istediklerini duyduk. başkanı Ş. Ünsal, Mersin ulusal eko· 
Bundan acı duyan binlerce Kayserili nomi ve arttırma başkan vekili Ali 
uğrunuzda her varlığını feda edece- Buğday. 
ğine bugün yaptığı büyük bir miting- Antalya çocuk esirgeme kurumu 
te ant içti. Ülkün için tek bir yürek başkanı Kaya, Sivas spordan Ahmet, 
gibi çarpan Kayserililer sağlığını ve Sarıkamışta Fevzipaşa okulu başöğ -
başımızda uzun yılJar yaşamanı öz retmeni Oğuz, Konya esQaf kurulları 
yürekten diJer ye hainleri lanetle a • . adına sekreter Mehmet Yazan, Gala· 
nar. tadan Hüseyin Gönül, Antalya kızıl -

Miting heyeti ve halkevi ba§kanı ay başkanı Mamza. Kökten, Eskişehir 
Trabzon, 23 (A.A.) - Türkün eş • çifteler köyü halkı, İpsala C. il. par. 

siz kurtarıcısı ve devrimimizin yara- ti başkanı Ali Rıza, Antalya kadınla· 
tıcısı Büytik Şef im ize karşı hain bir rı namına Karacan, Eski Foça şarba· 
elin suikast yapmak haberi üzerine yı Ergören, Konya halkı namına u· 
yürekleri sızlamış ve ulusal heyecan· ray başkanı Nuri özel ve C. H. par
ları artmış olan Trabzonlular bugün tisi başkanı Halis Ulusan. 
uray meydanında akdettikleri çok ka· Koylasar şarbayı Doğan, Lülebur. 
labalık bir metingte bu menfur ha - gazda Toraman oğullarından bezaz 
diseyi teessür ve derin nefret duygu. Hüsnü Ceylan, Çarşamba kııılay baş 
ları ile tel'in etmiş ve kahraman ön- kanı N. Şükrü, Konya idman yurdu 
derlerinin geçirdikleri bu tehlikeden genel sekreteri Vanbogli, Urfa halk 
titurü 8evln~lenerei'.'bUyUlr şetJerinln evi başkanı Muzaffer, Akçaabat C. il. 
daima sağ ve>S1hhatli o1mafanın Tan· partisi ilyön kurulu başkanı C. Ser -
rıdan dilemiş ebedi bağlılık ve bera - dar ve şarbay Temel. 
berliklerini değerli ve yüksek katını· Alaçatı şarbayı 1\1. Varol ve C. H. 
za bildirmeye söz birliği etmiş olduk. partisi başkanı H. Demiray, Kangal 
larını sarsılmaz iman ve bağlıhklan • şarbayı A. Durun, C. H. partisi baş -
mızla arzederiz. kanı B, Kangal, Dikili miting he.r.eti 

Trabzon Şarbayı Kadri Evren namına Y. Sözay, Afyon, • Turgut, 

Bu rapor da encümene iade ed 
di. ~ 

U~ünkü olarak belediye gelir~ 
raporu okundu. eDnizli şarbayı ~ , 
maliye, belediye ve muhasebei h_. 
siye tahsilat şebekelerinin birleŞd ~ 
rilmesini ve hunun için de ayrı 
teşkiJat kurulmasını teklif ettİ· riİ 

Celal (fürkağaç) temizlik "~ ı,ı. 
nin kaldırılmasını, buna mukabil , 

··yJe na vergisine zam yapılmasını SO 
di. 

~ıtf 
Rıza Etem (Burdur) evlene<: . ti' 

den bir harç alınması hakkındaki rt 
cümen teklifinin yalnız zengi~ltti 
tatbikini istedi. İçişleri Bakanı Ş~ 11' 
Kaya medeni kanun yapıhrke~,i. 
harç meselesinin kabul edilıned .ır 
vergi almak Jazım gelirse bunu ' 1• 

nenlerden değil, el'lenmiyenlerdt~ 
lınmasının daha muvafık ola~ 
söyledi ,.e esasen belediyeler kO ~ 
sinde böyle birtcklifin yapılınasıı'~ 
doğru olmıyacağına işaret ed~ 
maddenin çıkarılmasını teklif ett•· rt 

Ahmet (Adapazarı) belediye~ 
yeni gelir düşünülürken halkın Si ,. 
daki yüklerin nazarı dikkate ıılı11:. 
dığını söyliyerek raporun bu bak .. ,.. 
dan tetkikini istedi. Daha bazı 111 11~,
kaşalardan sonra rapor encürne11' 

de edildi. ııl · 
Encümenler yarın sabah topts 1', 

caklar, öğleden sonra da genel tor' 
Jantı yapılacaktır. Kongredcaı s0:,~ 
bayındırlık encümeni Şükrü J{.sY: ltf 

başkanlığında toplandı. Şu ıneSt t 
görüşüldü: ~ · 

1 - Mevcut imar komisyonll aç 
latı atkviye ediJmeli, bu komis)'°';a · 
şehir mühendisi, üç imar n sll 
hendisleri alınmalı. tŞl'il~ 

2 - imar bürosunun sureti t. ·eltt 
imar işleri mali vesaitinin beled•Y 

bankasınca temini. " '"' 
3 - Harita işlerinde milli t11fl fi 

ca yardım edilmesi, ,,1t 
4 - Planların tanzim ve ıııı•\;i 

ri için imar birlikleri ve iınar şı 
)eri \rnrulması. ~ 

5 - Memlekete Jılıı .... <1tan :su !il 
bnn•n nı\:mleket içinde yapılma 'ı 

Belediyelerin ye111 
Mersin, 23 (A.A.) _ Unlü ulusu • Zile şarbayı Zihni, Suşehri şarbayı S. 

muz için yarattığınız şerefli varlığın Ece, A. Karaca, Akyazı C. H. partisi 
sarsılmaz temeli çözülmez ve aşılmaz başkanı Maksut Temel, Düzce c. H. gelir lerİ :1 
"elik bagvı, budunumunun ulusal n partisi başkanı H. R. Erisen, halkevi "'ı 11111 
, p ~ 111 • ı• 
soysal ülkümüzün ve ilerleyişinin bin başkanı ~~~duz. . . . . . ~ Yeni belediyeler gelirlerı ~: l 
bir ışıklı güneşi ulu Önderimiz Ata · Çerkeskoy beledı}e reısı Edıp An- : rak şunlar teklif edilmektedı \ 
türk, canavar suikastçilerin size hor can, Koylasar C. H. başkanı Tahsin E \r k fl "d · · b Jedi~'''"ı . = a ·ı . ar ı aresının e " ...J 
bakmağa "'eltenen kudurgun gözleri. Fırat, Ceyhan şarbayı Selım, C. H. ~ d . k f .. ks 1, pıi1'1' " .. :. evrı veya ev a ın yu e 1 • ni oymak, can damarımız olan sizi iri- başkanı A. Ülku, Zonguldak semt o. :: t d t . t . lik "'e • , , v .. 

1 
• b 'l.t' Al E a yar ım e mesı, emız 111 mizden kapmak istiyen bu yurtsuz ve cagı uyc erı kongre aşkanı ın. tı = d 1 t . . r , ce s ı l 

soysuzları tüzeyin kızgın güneşi gibi ok, Erbaa C. H. partisi başkanı Ali, § ın a mtoa taresmınt 11n ma ı) enııt filet 't 
•• p E ması p n sa ı an e~ya 

yanan ve kaynıyan ateşli kanlarımız Ç .. kale bolke başkanı Mustafa Kara - : ' :. tJırl' '\ 
la boğmak için bugün binlerce Mer - deniz. § huri olarak belediyeler kart ~t 1 
sfnliler ayaklandı. Coştuk, gükredik. Gölcükdeniz fabrikaları spor klübü ~ rile satılması, bina \'e kazaJ1ÇiS9' '\ 
Ulusumuzun ünlü şefine ulaştırırız. namına Lsk, Bolu Yeşilova klühü baş ~ gilerinden ayrılan beledidy~: ııo 'I 

kanı Kamil Doğu Urfa belcdi .. ·e baş ~ terinin arttırılması, bele ıY ıııtı''l C. H. P. il11ön kurul başkanı Mah· , " ::. d d .. d k" . t koru "' 
mut Develi, halkeı•i başkanı Mansur kanı Himmet, Şarkışla C. H. Partisi § u u ıçın ~ 1 ?1ezıua ın aS"ı iı• 
Bozdoğan, Şarbay Abdullah Ersoy. başkanı H. Köse, Sinop parti başkan ~ sına mukabıl hır harç alın~ ·elerct 

Erzincan, 2.'l (A.A.) _ Bugünkü vekili Turan, Silifke komite başkam ~ tiyar heyetlerine ait be~edı.> JtİPte
kudretli varlığımızı kuran ve koru • S. Uğur, Nazilli asşarbayı Hasip, ~ ifasına karşılık olarak ış sıııırl' ·\ 
yan değerli varlığınıza hain bir elin Niğde toplantı başkanı .Fahri, :Mersin ~ rindcn bir ücret alınması, g~eriııi"l 
uzatılmak istenildiğini duyan binler- C. il. partisi başkanı Halil Göksu. i rin tahakkuk ,.e tahsil usu\,erd'") 
ce Erzincanlı bugün halkevi kura~ı Gölpazarı şarbayı M. Barut, Adana ~ sadeleştirilmesi, tuz ve .. şe ıışt"~ 
önünde toplanarak bu kötü teşebbüsü miting heyeti üyesi Sahih, Aydın C. ~ gayri inhisar maddelerın.ın saayrıl•\ 
tel'in etmiş ve sana uzanacak herhan il. partisi ilyön kurulu Ye halk"·i baş E dan belediyelere birer hısse ·rıer 'l 
gi bir eli kıracaklarına ve dikilecek kanı N. Yazgan. ~ ması, inşaat n bilhassa ıarn• 0t•O\ 
kötü gözleri ~ıkaracaklarına ve bu u Şarkışla C. il. partL"i başkanı H. ~ de hiç denecek derecede azı ı •i 

ğurda hatta canlarını da seve .seve ver Köse,Samsun tütün işleri ba~kanı 1\leh ~ resim mikdarının arttırılrn~aı' Jıİ!'l 
mekten çekinmiyecelclerine ant içe • met Ali, İstanbul öğretmenleri adına ~ razi vergisinden belediyele~• .11 ft 

~T il n-ı.· G" K h" • = . k tıer1"1 

rek sonsuz bağlılıklarını tekrarlamış · dır, ıresonun eşap na ıyesı ~ se alma"'• ı;;igorta şır e rilllll 
olduklarını derin mıygılarımızla ar . 49 köyü halkı namına C. 11. partisi § faiye masrafı iştirak bisSele rt l 
zederiz. başkanı IInPan l\.iberu, Aksaray şar • ~ arttırılması, taş 0caklarıııdall ,_ l''f 

Erzincan şarbayı A. Nalcı C. H. P. bav vekili S. Gedik, Gireson halk~vi ~ sim alınması elektrik, su ha'f ff · 
b · ı D · G ·· k ... 1 · !! ' ı d ·ye terce ıt ba§kanı M. Altınok. aş rnnı emır ur an, n enemcn mı ~ zı sarfiyatından be c ı . tırıd• 
t . k "t · K k · t - ·arıda Ulu Öndere memleketin diğer ıng omı esı, um apı ermenı pa • g sim alınrnn3ı, tapu ' Jtl, 

• v . N s·· t h lk · b 1 - · Jerf, ter ti tarafından telgraf çeken!erin ad . rıgı aronyan, ' ıır a evı aş mnı ~ hir kısmının l:eledıye · ece 

1 
M. Aykm, Kastamonu parti başkanı ~ tediye miiessesatından rnalıY 

arını yazıyoruz: ..# T. Arslan, Arapsun belediye ve parti ~ sim alınmaması. _.,ır / 
Antalya hava kurumu başkanı Fey· h k 1\f y··k 1 = 1111111111111111111 aş anı . u se . fııııııııı ıın ı1ııııııı1111ııııııı11111ıııı111111ıı•ı 

zi Berker, Alanya parti başkanı na -
mına D:>ğan, Gebze belediye başkanı ~ B:.agUn SUMER sinemasında 
A. Eldem, Antalya şarbay v2kili Tah 1 Görülmemi~ bir rnu,·affakiyet kazanmış olan 
sin, Urla ikinci okul talebeleri, lğn<'- 1 HA R R y B A UR 'un 
ada halkı namına C. H. partisi başk2.' 

nı Etem Girmen, Şarkışla şarbay \•e s . h G o·· z 11 er 
kili Basri Ozc!, Lüleburgaz parti baş ı y a 
kanı Arif, Adanadaki AntakyeliJer na 
mına şehir mecıtsl azalanndan An • 
takyeli Rasim Yurdman, Antalya c.ı ••• ,. Muhteıem filminin son günüdür. Gidiniz, görüniiZ· 
H. Pp.rtial llyön ba§kam Karacan, 1 
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Amerikanın Beyaz evi 
B.ir-leşik Amerikada gazeteci olmak 
bir mareşal olmak kadar onurludur 

BEYAZ EVEHÜCÜM 
D6rdüncü mevkiimiz be;raz ev 

~ldu. Güya burası Birle§ik Cumur-
uklann reisinin yeri imiş. Acaba 

clotru mu? Eğer doğru ise dört 
l'-.hut sekiz yılda bir değişen bu 
l-.Iihsiz ailenin çekdikleri vardır. 
lier gün muayyen saatlerde bura. 
11 aeyYahlar kafilelerinin veya me
taklıların istilasına uğramaktadır. 
lıChrı olursa olsun beyaz eve gir -
!bek hakkına maliktir. Vakıa ka 
:unda böyle bir madde yokta da, 
Su, dokratlığın bir urfü olmuştur 
. ~rbest vatandaşlara, cumur re . 
~~~ilin hususi hayatını bilmemek o
"'lllrlaz. Zavallı cumur reisi! 

Kalabalıkla itilerek bahçeyi 
btçtik. Yalnrz bir geçidi görmeye 
b -.ltkunız varmış. Fakat bahçe 

Clftan başa boştu. Beyaz evin i· 
~i dah~ beterdi. Herkes itişe 

Şa elbıae dolaplarını, bibelo 
<:aıtıekanlarmı, küçük ve büyük 

~· 1 ~ .. on arını, çalışma odasını (?) 
~~- , 
()-.Uph~v~yi gö~eye çalışıyordu. 
lrendıgıme gore burası bet mil· 

~~olar değerinde imif, 1878 den 
t\ telefonu, 1848 denberi de hn 

"a. C?azı varmış. Beyaz evin elli üç 
Odaaı, doksan bir pençeresi, hah . 
Çede .. .. lt b" v uç yuz a mıı ır agacı var . 
~ı!. B-:n burasını kiralamak niye· 
kllti.e olmadığım için bu izahata 
ık uı~t vermedim .. Fakat muhak . 
.ahtır ki, hiç kimse Rozvelt aile· 

•ı . 11~ nereye sığındığım söylüye · 
!lıe\li B . ·· b" · enım zannıma gore ıça . 
tele 
~ r, tav~n ara:.ında bir yere so-
iç~)lltuflar, evlerine bir iki saat 
.. lJ\ Yerleşebilmek ümidile ziya . 
etç.ile · · · · b kı· 1 ğ,r rı.n ~p~esın_ı c ıyor ar. E 

l'af fehır ıçınde hır apntman ki
aınanuş larsa ! 

BASIN KULÜBÜ 
lc'Jlıel :ttU: evden sonra. r.ıillet ve . 

1 er· · b· •nın, şu meşhur kongrenin 
~~nı yine o kalabalıkla istila 
ff Bu İ!i de bitirince Nevyor'< 

•r-.}d t .b.. · h ltrı rı un gazetesı mu arrir· 
il ilden bir meslekdaşımın yeme 

e da\ret ett•w• "b k 1 'b'' titr ıgı asın u ~ u,, ne 
til 1ı:r1· Birleşik Amerikada Bazeto 

etın -··h· b" J •• 18· •••U ım n n:ev nı ''ardır. o): R&.zeteci olmak bir mareşal 
ti~ .ıc kadar onurludur. Şerefi, i· 
4letil:ı ?9.! muharririnkinden aşağı 

ır. 

t~~erika gazeteleri sıkı bir su . 
atJ~ ~ahallidir. Bu sütunda ha
' hır gazete Şikağoda satıl . 
~I l<ırk •ekiz hükUmetin ka 

Lokanta, kulübün üst katında 
bir yerdi. Yemeğe gelenler hapıi 
erkek cinsinden ve gazeteci idi -
ler. Oldukça büyük bir masanın 
başına geçtik. Burada hararetle ge 
vezelik eden bir düzüne centel -
men vardı. Ben bunlara takdim e- . 
dildim. Bunlar arasında Amerika 
nın en kuvvetli gazetelerinin mü· 
measilleri vardı. Bütün meslek • 
daşların küçücük bıyıkları olduğu 
nu hayretle gördüm. Ben bunların 
arasında tamamile traş olmuı hu· 
lunuyordum. Halbuki bir Fran -
sız olduğumu göstermek için kıv
rık bıyıklı ve sivri sakallı olma . 
lıydım. 

Bu yemeğe çok ehemmiyet ve· 
riyordum. Amerika siyasasının te 
kamülü hakkında bana en değer
li malumatı verecek bir yer var . 
sa o da ancak burasıdır. Laheye 
de görüştüğüm gazetecilerin hep 
si filezofi doktoru idiler. Bütün 
dünya meseleleri üzerinde görü§ 
leri vardı. Fakat buradakilerin 
böyle olmadığını pek çabuk anla
dım .. 

Küçük bıyıklı bu Amerikalı 

meslektaşlarım, gerçekten nazik 
sevimli adamlardı. Hoıa giden 
şakalar yapıyorlar, Kollejdeki 
hatıralarını anlatıyorlar, bana 
koktey tarifeleri veriyorlardı. 

Cehnletten mi, adetlerinden mi, 
her nedense ya!mz siyasadan ko
nuşmıyorla.rdı. Ben bu hususta ıs
rar edince, biris: hana iyi bir ders 
vermek için olacak, dedi ki: 

- "Bu Fransıı gazetecileri ne 
kadar gariptirler. Bütün mütale · 
alarını, taraf klrane başmakale 
şeklinde yazmak, asıl metinden 
ziyade tefsirler yapmak için çıl -
dınrlar. Bfa ise haberleri o!du&rrı 
gibi vc;·iriz. Ondan bir fikir edin· 
mel: okuyanlara ait bir iıdir.,, 

MManm öteki uc•.m<la otur · 
muş şişrı1an bir genç vardı. Bir -
düziiy.:! bana hak1yor ve kinli b!ı 
süktıt muhufazi\ ('diyordu. Yeme
ğin iptidasından'bcri onu gözden 
kaçırmıyor, ispirto şi~,]erini bir . 
biri ardı sıra boşalttığını görüyor
dum. Birden bir:"" dile geldi: 

- Eğer, bundan •onraki hesa· 
bınızın masraflannı ödeyeceği · 
mizi zannediyoraanız alJ anıyor -
mnuz. 

Dedi. Hiç beklenmiyen böyle 
bir sözden arkadaşlarımın cam 
sıkıldı: 
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Büyük harplere doğru 
Somali cephesindeki Itall}an 

yürüqüşü devam ediyor 
(Üsıyanı birincide) r 

dan gelecek ve yapılacak taarruz 
hakkında kesin talimat getirecek 
olan iki uçak b~klemekte idiler 
Bu uçaklar, bombalarla, taarruza 
iıtirak edeceklerdi. Bundan bat -
da, alınan esirlerin de teyit ettik. 
lerine göre, Agneres' deki Habeş• 
ler birkaç tabur muntazam asker· 
le, yiyecek ve cephane beklemek
te idiler. 

Yabancı gazete aytarları İtal
yan uçakların:n Tana gölü ile 
Gondor üzerinde ketif uçuıları 
yapmakta olduklarını haber veri
yorlar. 

Bu aytarların teyit ettiklerine 
göre, Gondar ahalisi ltalyan u -

çaklarını gördüklerini, beyaz 
bezler sallamak suretiyle bunları 
dostcasına ıeli.mlamaktadırlar. 

/tal.yan Elçiai Hareket Etti 

Addi•· Ababa, 26 (A.A.) -
İtalyan elçisi Bay Vinci, anaızm 
hareket etmittir. Elçinin özel va
gonu trene ancak son dakikada 
takılmıttır. 

Fırtınadan EvrJelki Sükun 

Addis. Ababa, 26 (A.A.) -
Burada söylendiğine göre, Bay 

Mussoliniden hiçbir ıııüzakere f 
teklifi almmam:şhr. İngiliz diplo 
matik mehafilinin düşündüğü gi• 
bi, bugünkü sükun, f ırtmadan ev
velki bir aükundur. Buradaki dip
lomatik mehafil, lkinciteırin ayı 
içinde büyük muharebeler olabi 
leceği fikrindedirler. 

. /ngÜtere Kızildenizi Kapamaya 
Karar V ermİf 

lngiltere Kızıldenizi kapama • 
ya kati karar vermittir. Hatti ıı· 
rarla söylendiğine göre, Aden li• • 
manı timdiden her türlü muame
leye kapatılmq ve kadınlarla ço· 
cuklar ıehirden çıkarılmıılardır. 

ltalyan Kuvvetleri Burci 

Vadüine VarJılar 

Roma, 26 (A.A.) - Somali 
cephesinden gelen hal>erlere gö • 
re, ltalyan kuvvc:tleri Ogadende 
ilrleyi,Ierine devam ebnişler ve 
Burci vadisine 'kadar gelmitler -
dir. İtalyan tankları, Habe,lerin 
müthit mukavemetine maruz kal
mışlar ise de en nihayet Habeı • 
leri püakürtebilmiılerdir. Birçok 
esir ahnmı§tır. 

Eritre cephesinde ileri liare .. 
keti baılamıştır. Makalle ve Tem-

lin yakınlarında İtalyan talişida• 
tı yapılmaktadır. 

Eritreden Somaliye Naklıyat Yok 
Aamara, 26 (A.A.) - Havas 

aytarı bildiriyor: 

Büyük miktarda İtalyan kuv • 
vetinin Eritred~n Somaliye nak • 
!edildiği hakkında Adiı · Ababa
da dönen yayıntılar yalanlan .. 
lanmaktadır. 1 

Bombardıman V~ Yüı'ilyiif 
Sürüyor 

Aımara, 26 (A.A.): - Stefanl 
ajansı bildiriyor: 

İtalyan uça.klan, Ogaden YI • 
gesinde SadaQ,.nek' e kadar gic{e· 
rek birçok1ke,if uçuılan yapırfıt • 
lar ve Guila bölgcainde de Mü.ai
leye doğru bazı yerleri bom\u • 
drman etmitlerdi. 

öteden yandan Olol Dinle 
batıl>ozuk kunetleriyle bçma)C. 
ta olan Habet kuvvetlerine raat -
lamıt çarpıtmada bunlarm tefi P 

lan Badil ölmiittür. 

Olol dinle, birçolt teflerhı te. 
Iiın olmak için timdiden ltalyan 
kumandanına bat vurduktan Cal
lafoya doğru yürüyüıüne devam 
etmektedir. 

Çin de Hariciyedeki yeni 1 

tayinler 
Saatte 480 

kilometre 
Ankara, 26, (Kurun) - Bel - I •

1 
.,d . . h. 

Japonya yeniden süel 
harekette mi bulunacak? 

grad ~•liii ı,-. Jeatibi .saıfet. Ka ngı tere e yenı .b.ır arp 
hire elçiliği katibi Cemal, Bürük- uçağı yapılıyor 

~~l mTashlahatküf"zarl~ğkı ~bt~biŞŞa f. Londra, 26, (A.A.) - Daily 
"'ır, a ran se aretı. a~ı 1 • er~ telgraf gazetesi hava encl;;.strisi • 
Osman, Ro_dos. ka?çıları Faık K~s nin lngilterenin hava ihtiyaçlarını 
tence kançıları Kazım derecelerı- giderebilmek icin tam verimile ça 
le merkeze alındılar. lıımakta olduğunu yazmaktadır. 

B~lgr~.d müsteş~l~ğı?~. Şefkati Saatte 480 kilometre süratle gide
Nun, Bru~e~ ?aı~a!ı~lı~~J?e Ve • bilecek yeni bir harp uçağına ve 
dad, K~hıre ıkıncı ~a~ıp}~şıne Ke. makinelere ait planlar bitmek üz
mal Saıt, Tahran katıplıgıne Ke • redir. Sonra bir stratosfer balonu 
nan, Rodoa kançilarliğına Abdul- da yapılmaktadır. 
lah t~yin edildiler. 

Sofya elçiliği konsolosluk ~ube- 1 Kısa Haberler 1 
sinden Emin Köstence muavin .....;:_~~~~~~~~~--~~.;;.._ 

Londra, 26, (A.A.) - Japonya 
hükilmetinin, kuzey Çindeki istik
lal hareketine kartı gitgide arttn 
alakası, Japonyanın yeniden süel 
hareketlerde bulunacağı endiıeıi
ni doğurmaktadır. 

Burada bir istiklal hareketinin 
Japonlardan yardım gördüğü' ka
naati vardır. Zira o bölgede Ja ·· 
ponyanın menf aatları hem ıüel, 
hem de tecimseldir. Çini ikiye böl 
mek te§ebbüsünde bet ilin dahil 
olmak ihtimali vardır. Bunlar: 
Şahar, Şihli, Suiyan, Şansi ve Şan
tung illeridir. 

konsolosluğuna, tayin edilmiı, Sof 
ya elçiliği konsolos tubesi muavin 
konsolos Muammer de derecesile 

istifa - İstanbul milli emlak di • . . . Buglin gündür 
rektörü Bay Münir İstanbul mıntaka rst~~bul ~eledıqnı saat 10 da çocukla· 

merkeze alınmıştır. 
Vekalet emrinde bulunan İsma

il uşakligil on birinci derece ile 
merkezde bir memuriyete tayin e
dildi. Sekizinci derecede bulunan 
konsolos Kemal, Barselon konso
losu Kudret yedinci dereceye, d~ 
kuzuncu derecede bulunan Mosko 
va başkatibi Nureddin sekizinci 
dereceye, onuncu derecede bulu -
nan Lütfi İsmail Belgrad dçiliği 
ikinci katipliğine, Belgrad ikinci 
katibi Muammer dokuzuncu dere· 
ceye, terfi etmişlerdir. 

sı tahsil müdürlüğüne tayin edilmiş - Ş2hır1İyi1İl'DSU ra tiyatro dersi. 

~~;r!:~:ı~~:i;t~~ş~~~ifeyi kabul etmi. 111111111111111 SaatK1051J/teEDu~uma 
ikramiyeli Yeniccler - l~inde ik • ... 

ramiye fişleri bulunan Yeniceler cu· 1111 ~ 
muriyet bayramının birinci günü pi ----v--

yasaya çıkarılacaktır. 111 Gece umuma saat 

JJlahkemcye verilen doktorlar - E 111111111 20 de 
tıbba oda.•u icraya Yerdiği doktorlar • YARASA 
dan ge~en ay 600 lira· tahsilat yapmış, Tohum ve caz, saz bu hafta oynanacak 
duyduğumuza göre oda evvelki gün -------------
aidatını vermiyen 300 doktoru daha 
mahkemeye vermiştir. 

[Nöbetçi eczaneler 1 

Fransız tiyatrosunda 

Süre1Jya Opereti 
Bu akşam 20,30 da, matine 16 da 

EM/R SEV/YOR 
V ~ hile kendilerine aittir. 

'.bu ~onun siyasetini bütün 
~':ta . etler içine kadar yay -

11a.1:ıka~. Y_~ktur. 

- Sakın cevap vermeyin, o M ., l k b .. ..k 
&ersemin biridir. Ne söylediğini ug aga yumru ugu -

Sama tyada: Erofilos, Aksaray da: 
Sarım, Karagümrükte: M. Fuat, Şeh 
rcmininde: A. Hamdi, Fenerde: Hü -
sam ettin, Şehzadcbaşmda: Üniv<!rsi • 

Son gün 

Yarın Akı:<am 

b;:t·· kulubu on ı._. katlıdır ve 
.. Utı Jca ~ , 

d'1ı . tlar, gazeteciler tarafın. 
. •t&al ed·ı . . H 

llın e ı mııtır. er gazete • 
d1r. 8

11 ·afağı on bet mümessili var 
l~ile ~~~rın daireleri telefon tel-
1,rdak' Krudan doğruya, uzak . 
Qerıi dı IXletkezlerine bağlıdırlar .. 

'"et tm• lıtn, hiiyük e. If olan meslekda-
.._ "C bır sevinçle kal'Jıladı. 
~ Oek:ltıurluk reiıile yahut bir 
1•ternı. . ? -ve ayanla görüşmek 
il ••ınız? n· 
Utnaı- 1 • ıyerek icap eden 

S a "1'ı . 
Ortr._ aa .. ÇeTirmeğe başladı. 

di )~efe~:~amladı: "Şim-ı 
Rn de ...• 

bilmez. tüğünde doLu yağdı 
Diyorlardı. Fakat öteki tsusa.

mı? Susturmak ca imkan haricin
de. Devam ediyor: 

- Bizden tekmeyi yediniz, 
amma gene devam ediyorsunuz. 
Borçlarınızı ödemek için paranız 
yok da muazzam bir ordu bulun 
durmak için milyarlarınız var 
değü mi? Artık bu İ§ tekerrür et
mez. Aldığımı.z der& bize pahalı • 
ya oturdu amm:ı, aklımızda :yice 
yerleşti. Bütii.n bu dolandırıcı A11· 
rupaldar, ho§larına gider•e, biri 
birlerini boğazlıyabilirler. Mcu · 
raflarını da kendileri öderler. 

( Arkaiı var) 
' . 

Muğla, 26 (A.A.) - Dün gece şid. 
detli bir sağnakla fırtına olmuş n 
şiddetli yağmur yağmıştır. Gökabat 
ula mrntukalarında şiddetli yağmur 

ve dolu olmuş ve ula da yumruk bü • 
yüklüğünde yağan doludan camlar kı
rılmıştır. Bazı ihtiyarlar şimdiye ka.
dar böyle dolu görmediklerini söyle -
mişlerdir. 

Utuslar sosyetesi 
tensik mi edilecek? 
Cenevre: 26, (A.A.) - B. A • 

venolun Paris Ye Londrada ulus -
lar sosyetesinin tensiki hakkında 
görüşmü, olduğu hakkındaki ya · 
yınblar genel sekreterlikçe yalan· 
lanmaktadır. 

. .. 
BAY - BAYAN 

Yazanlar: Mahmut Yesari ve Necdet 
te, Eminönündc: Salih Necati, Çent - Rüştü. Bcsteliyenler: Sezai ve Seyfed
berlitaşta: Sırrı Rasim, Cibalide: Ne din Asaf. 
cati, Gedikpaşada: Asadoryan, Be -
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l\UDRET HELVASI 

VodYil 3 perde 

Yalunda: BABA. Her 
tarafa tram\'ay. 

Tel: 22127 

27 Teşrincwcl 1921 
ftlaltada mevkuf bulunan arke> 

daşlarınıızdan 21 teşrinievvel tari~ 
li aldığımız bir telgrafta teşrinie~ 

relin 25 inci salı günü saat be,
tc lflontenor ve Krizantem ı•apu~ 

tarile / stanbula müteveccihen yola 
~ıknıalarmın te1.:arrür ettiği bildi· 
rilmekttdir. Vaiandaşiarınıız ieşri· 
n!evı·elin 28 inci cuma günü akşamı 
veya cumartesi gilnil sabalıı lttan
bula ı•asıl olmuş bulunacaklardır. 



- 6-KURUN Z'I 1. TEŞRiN 1935 

tıity f1f Albüry gemisinin ikinci 
kaıtanı, sabah erkenden birinci kap • 
tan Spelding'in bürosuna girince, kö 
tü havadisi keşfediverdi ... Bu küçük 
ka bi.nede f n tizamsızlığı gösterecek hiç 
bir şey yoktu. Her şey yerli yerinde 
duruyordu. Yalnız, kaptanın az önce 
içti&1 pipodan çıkan dumanların ko · 
kusu duyuluyordu. ikinci kaptan Ray. 
son için odada yapacak bir iş yoktu. 
Dışarıya çıkıyordu. Fakat küçük ma _ 
Mllm önünden geçerken ayakları mıh 
landı. Gi>zleri faltaşı gibi açıldı. l\la 
sanın üzerinde geminin Yukuat defte 
ri açık duruyor, biraz önce yazıldığı 
anlaşılan bir kaç satır, bütün felfl -
keti açık açık anlatıyordu. lkinci kap. 
tan, şaşırmış bir halde etrafına ba · 
kındı; ağzından bir küfür çıktı. Son 
ra kararım verdi. Hemen e!i, tavan 
dnn sarkan ipe dolrnnnrnk felaket 
çanını çaldı. 

~ü~ük subaylar ko§uşuyorJardı. 

Ravson, elinde vukuat defteri olduğu 
~nlde güvertede görününce zabitler 

etıafını sardılar. O, yesinden bitkin, 
çtlıre.si sararmış, elleri titrek bir 
hılde, birinci kaptanın yazdığı şu sa. 
tı:lan gösterdi: 
''2~27 şubat gecesi 21,3 derece ar 

z ccnubide ve 77,22 derece tulü gar · 
•ıde City of Albliry gemisinin kap -
tanı knybolmuştur.,, 

Subaylar, ilkin bunu, birinci kap .. 
tanın bir oyunu sandılar. Tayfalar gc 
minin her yerini, en gizli de1ikleri a 
ray•p ta bulamayınca hakikati anla 
dı]ar. Evet, Spelding kaybolmuş. Pe. 
ki amma koskoca bir kaptan, deniı 
orfa mdn giden üç direkli bir yelken 
gemisinde n:Lsıl kaybolur n bu vak 
ayı da kendi eliJe nasıl deftere yazar? 
l\Hıhakkak bu adam kendisini denize 
atmış, o taraflarda çok bulunan kö · 
pek balıklarından birinin midesin<' 
yetl~şmiştir. 

Bu hadise gemiciler arasında bü~ük 

day'ın bilinmez bir ~kilde kaybolduk 
larını inkar edemezsin ya. ı 

- Elbette edemem l 
- Pek güzel, bunu nasıl izah ede · 

ceksin? 
- Çok basit: Biliyorsun ki RaYsona 

karşı kadınların mukavemeti pek az .. 
dır. Bu subay her iki kaptının da ka· 
rısına aşıktı. 

- Yani Rm·son bunları öldürdü de 
mek mi istiyorsun? ı 

- Acele etme, biraz dinle. Ben bu 
vnzif eyi üzerime almazdan önce ge .. 
miye girdim. Kaptan odasını güzelce 
ara§tırdım. Döşeme tahtalarından bi· 
rlni kaldırdığım zurnan gözüme bir 
mikrofon ilişti. 

- Bir mikrofon mu? 
- Evet! Bu aletin doğrudan 

doğrııya subayların salonuna 
b:ığlı olduğunu gördüm. Biliyorsun 
ki suba,>lnr az çok çapkındırlar. RaY. 
son ise onlara üstün olduğunu gös · 
termek için, zaferlerini anlatmayı pek 
c;ever. lşte bir akşam ilk kaybolan 
kaptan Hulliday bu mikrofonla Rav 
~on'un anlattıklarını dinliyordu. Ka _ 
nsının bütün suhnylar önünde rezil 
edildiğini i~itince namusunu denizin 
tuzlu suları içinde temizledi. Ondan 
beş.) ıl sonra Spelding ayni şeyi yaptı. 

- Demek ki knybolmuş kaptanın 

yerine ge~mekten korkmuyorsun.? 
- Ben mi? lmt'iyyen. 
- Mikrofonu kaldır<lın mı? 
- Hayır, buna lüzum yoktu. Bu a 

let bana subayların bütün konuştuk. 
1arr seyleri bildirecek, yalnız kaybol 
muş kaptanların namusunu berbat e 
den sözleri söylemekten mahrum kn • 
lacak. Nişanlımdan ayrıldığım için 
korkacak bir şey kalmadı. 

* * 

SPOR 

~l._~_L _f_M_· __ . 
•• •• • • • • iz mir uzum pıyasası gı ıyor 

Alsancakta bulunan 
Çif çi borçları geri 

çıkan 

ceset ne zaman gcmülmüş ? -
bırakılıyor - Sayım günü sokağa 
13 kişi ceza yedi 

lzmir, (Özel aytanmızdan) -
Sovyet sporcularının l:mıirde par 
lak bir şekilde karşılandıklarını 
bildirmiştim. Gönderdiğim resim 
hu karşılamada bir intibaı göıte. 

riyor. Resimde Sinop saylavı Bay 
Cevdet Kerim, İzmir vali muavini 
Bay Sedat, İzmir Parti baıkanı 
Bay Avni Doğan, lzmir askeri 
komutam, Sovyet miıafirlerimiı 
ve lzmir sporcuları görülüyor. 

ÜZÜM P?Y ASASI iYi GlDlYOR 
Üzüm piyasası iyi gidiyor. Ku-

ru üzüm şirketinin faaliyeti saye . 
sinde fiyatlerde istikrar elde e. 
dilmiştir. Yükseliş vardır. Satı~ 
artmıştır. Tacirlere de fazla ıi · 

parişler gelmeğe batlamııbr. 

Şirket, bilhassa 9 numara cin • 
sinden fazla mübayaat yapmııtır. 
Çünkü rekoltede bu cins üzüm 

' büyükçe bir parti tutmaktadır. 
Şirket yakında ihracata haıh· 

yacaktır. Hususi Türk tipi olmal< 
üzere mütehassıalara tip tayin et
tirmektedir. 

Bu, ayni zamanda tasavvur edi 
le.n standardizasyonun esasını te§
kil edecektir. 

Şirket, Manisa havalisinde de 
mübayaat yapmaktadır. 

CESET NE ZAMAN GÖMÜLDÜ 

Sovyet •porculannın iz mirde karşılanma töreni 

ratifleri, çiftçi borçları hakkında- çuk üç kilo kadar gelmektedir. 
ki tecil konununu tatbike ve tecil Bu ilçt epey .:e bir zamand:ıt' 
lere batlamıtlardır. İzmir ve Ter- beri bayındırlık ~şlerindf.: baidıf.' 
balı kazalarında 100 küsur köyde sız kalmıştır. Fakat yeni ı.rr.Y 
3147 çiftçinin 473,493 liralık borc başkanı Bay Hakkı bir yıl içtrıd~ 
ları tecil muamelesine tabi tutul - büyük bir faal\yet göstermiş b.ir 
muttur. çok işler başarmıştır. Şi!tld1 '1 

1 ' 
97000 liralık borclarını ödeye . halde ura.)' kanbadan şosey:: ç ~i 

memiş olan Tirt:de Burgnz çiftli - kan yolu yaptırmakta ve c
5 
e • 

ği halkı da, ayni tecil sayeainde, kaplıca yanında. modern bir ş 
bundan evvel bankanın uhdesine kilde yeni kaplna kurmaktad

11
' 
1). 

gcçmit olan bu toprakları tekrar Bu yeni kaplıca on, on beş "i 
ı l k B l G··ııe" 

ellerine geçirmişlerdir. tak ı o a.cn tır. u suret e o. le' 

b~r ~eyccan uya~dırdı .. Kimi ~~in:, Panatinaikos takımı 
kımı boyuna çekıyor, kımse katı bır 

Alsancakta müskirat amili sa
nayiinda ~arap deposunda bir ab-

desthane için hafriyat yapılrr1'en 
insan iskeleti bulunduğunu bildir
miştim. Yapılan tetkiklerden anla 
şıldığına göre, bu iskelet, genç bir 
erlteğe aittir. Dişleri ve kafa tası 

Banka, , müteselsil kefalet u - urayı banyolara gelen misafıt, ' 
sulünde, tekliflerin hepsinin de rin istirahatlerim daha iyi teııııfl ' 

merkeze geimelerinin zorluğunu etmiı olacal<tır. Bu kaplıcıı.0'11 
dü§Ünerek buna da formüller bul· yapılması bitme~< üzeredir fCY söyliyemiyordu. Gemi karaya ya . şehrimize geliyor 

naşınca hadise ora zabıtasına bildi • 
ri\111. O gün nkşnma doğru yeni biı 

haber çıktı. İkinci kaptan Ra\•son tcY. 
kif cdllmi~ ! Allah, Allah! Bu da ne? 
Y~l~ sakın ikinci kaptan birinci 
)i ~·ldürüp denize atmasın! Olur a. 

muştur. Tecil muamelesi normal 
bir tekilde devam ediyor. 

Bu Rnvson'u bütün gemiciler ta -
nırdı. Şen, şnkacı bir odamdı. Hele 
l<nclınlara karşı yüreği pek zayıftı. 

Söz anmızcla, kadınların da ona kar 
şı zi'ıfı vardı ya! Bu tevkif lıfıdisesi 

herkesi müteessir etti. Onu müdafrı ... 
aya karar verdiler. Ben bile en çene 
11 avukatlardan birine bu işi havale 
ettim. 

Önümüzdeki cumartesi ve pazar 
günleri Gnlatasnray ve Beşiktaı ta 
knnlnn ile birer maç yapmak Üzere 
Yunnnistnnın milli küme ınmpiyonu 

(Pqnntinnikos) takımı Apoliun takı 

mındnn bazı oyu::lculnrla takviye edi 
lerek ~ehrimiz:c ueleccl-tir. 

Birinci maç Be· i .taşla, ikinci maç. 
Gal tasnrayla yapılncnkbr. 

Sovyetlerle yapılan m n. 'a:- clolnyııi 

le Ankara ve lzmirde bulunmı Galata 
saray ve Bc§İktntlı oyuncular telgraf 
la çağırılıruşlardır. 

Kara Ali Pariste 

bunu göstennel..-tedir. 

Burası on beş sene evvel bahçe 
imiş. Bir cinayet karıısında bulu
nulduğu kanaati vardır. Tahkikat 
ona göre yürümektedir. Cesedin 
kaç sene evvel gömüldüğünün de 
tesbitine çalışılmaktadır. 

ÇIFTÇl BORÇLARI TECiL 
EDlLlYOR 

Ziraat bankası ve kredi koope -

SAYIM GÜNÜ SOKAGA ÇI
KANLAR CEZALANDIRILDI 

Tebligatı dinlcmiyerek snyırn 
günü sokağa çıkan 13 kişi, 25 şer 
lira para eczası ile tecziye edilmiş 

lerdir. 

Gönende 9eni kaplıca 
Gönende hu yıl meyve ve seb

ze pek boldur. Bir patlıcan iki hu-

lzmir hükumet 
dairelerinda kalorifer 

l · d b ı · · d"' 11u· zmır e u tış mevsımın ~ 1• 
kfunet dairelerinde kalorife" J;ı.1 
!anılacaktır. ·c 

tlbaylık bütün daireiere ~ııı 
bildirim göndermiş, hatta J , 

d • .. .. .. l nı 1'a ve o un r.omuru a ınması ' . e· 
lorifer tesisntı lıulunmıyan do.ıt 1. 

)(Ol' 
lerde de alınacak sobaların tı' 
k .. •· •• k • • d o}rtı:ı!I omuru ya ar cır.sın en 
bildirmiştir. #"'_,,; 

Şimdi mesele orada değil. Uç di · 
rekli y.elkenlinin tayfaları bu hadise Deglana 11enildi lıcycti bCl§kanlığından: 
ile başka bir şe~i de hatı_rladılar. Kap Pnriste yapılan serbest güre§ şam Adları aşağıda yazılı lisansiye fut y u ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tan Spclding'dcn ev\•elkı ·de bu su .. · 1 d o· ı Meh bol hnkemlcrile hal\em namzetlerinı·n u t d 
1 1 

x pıyonnsına, geçen er e mar 1 • 

reu~ or ~ nn_ iaybo muş. vyle ise bu metle kendisilc beraber giden Kara Ali ~1-10-935 per:ıembe günü saat 18 de J 1 
gem~de .?ır ugursuzluk var. Ben bu . de iştirak etmİ!tir. Knra Aliye meşhur bölge ı:nc~kezinln bulundu.ğ~ Beyoğl.u Adalara kuvvet gönder in sebep er 
n~ ~k onem ver~i!.or, .. Ravs~n'u dU §ampiyonlardan Deglan ile güreşmek hall<evı bınnsına gelmelerı onemle rı- .~· 
şu-.ıuyordum. Duşundukçe fıkrimde d.. .. h .. 1 f .. • . . ca olunur: - ~. l .. derild•S' 

. . f ki t d U§muı, cnuz na rnnga gurcşı ıyı . At'n 26 (Kurun) Krallı oraya suel kuvvet er gon ,,ıı 
ye~R yem u u ar açı ıyor u. öcrcnmcmiı olan Kara Ali bu güreı Nurı Bosut, Adnan Akın, Kemal 1 a, ' - - h , l ;l d d karılan yn> i 

aVE;on kaptanın kansına tutul • te yenilmi§tir.. Halim, Sait Salfıhattin Cihanoğlu, Sa ğın teessüsü münaseoetile ~..![;! n- t a.Kl tdın ay ışarı f~! urrıı.ırrıiYe! 
mu"tıı. Onu çok seviyordu. Bu ise 0 0

• 
1 

. y . d'K S h' n t C r Ah kü milli bayram, hazırlanan pro- ı ar an unan e arı 
• . . . . . ' ınar ı ıse unan ıampıyonunu ye ı arsa, up ı a ur, a er, met ••t . 1 t 1dıJ 

nun vazıyetlnı gliçle~tırecektı. Daha k r· 
1 1 

lını tı Ad D . nut'· Halit G r E gtam mucibince kutlanmıştır. Ev- mu eessır o muş ur. de 0 

önc'9 kaybolan kaptanın zamanında nere ınn a ta § r. ı· elm, nl\slnh. . uAn, k eo iaTıp z. vela Metrepolit:ıane kilisesinde di Bütün seçim devrelerin ·ı biitUll 

A k 
... . / . g ı. zzet u ıthn pa , çaz eıcan, ... 'b · 1 Giridde değı ·ı . 

da H:ıvson yine bu gemide idi. Jşte s er ı lıse erımiz Saim Turgu~ Mehmet Reşat, Kadri, ni bir ayın yapılmış, sonra ba~bd- gd 11 1 
Y<>:.n;zk vvetler gondetı .. 

nl~yhine bir iltinci delil daha! Canım arasında müsabaka/ar Snbih, Rıfkı, Zarif, Mehmet Ali, Ba - kan ve kral naibi General Kon !! a aktarda. auBe lua apılacak ''gett 
sıkıldı. Artık ben de bu uğursuz gc · . . lis kilise . bir söylev söylemiıtir. me e ır. un r Y l i tV 
mi'e kalmak istemiyordum. Daha kü. Askeri liselerimizin ntletlcri arasın hattın, Sınan, lzzet Asaf, Talat Oz Söylevden t1onra, Atina kolor - neloy,, için mahalli kuvvetber:ıol " 

.L ışık, Samim Talu, Ali Rıdvan, Ekrem vı'ye e"",ecekler ve asaişin ° 
çük bir gemide ikinci kaptan olmaya wı ynpılnn müsabakalar dün adıköyü x l dusu tarafından başbakanın önü.1 a 

dı fü·soy, Halit vzbayrak, smail 'I'ah · m .. •ına manı' olacaklardır- •· 
rnzt oldum. sta nda tnrnnmlnnmıştır. 1500 metre . de bir geçit töreui yapılmıştır. ..... h tıır .. 

d d sın, Mehmet, Sabit, Refik Osman. y d l k , Yunanistanın er t•"' 
Il<tnololodnn döndüğüm zaman, e c~iz. lis:sinden Galip 4,55 le birinci * * * arın Başbakan, b~ yın ı:r ı • ba dd de 

Sp;.J•1'ıng'ı'n yerine Joc S'~kes'ı'n ta . kulelı lısesınden Sndreddin 4,56 ile i kanlıgw ı balkonundan h::ılka hita . fmda oldu~u gibi Giri e ~ u w T. 1. C. /. lstanbul bölgesi fu.tbol .. k" d - ı.1l 
yin edildiğini habe.r aldım. Ben bu su kinci, 200 metrede deniz lisesinden /ıcyeti başl:anlıjjından: ~n siyasal bir t;Öylev söyleyecek - ~~~~kt~E;CI BAŞ1'AN};l'V-· 
b~YI daha mektep sıralarından tanr. Vedad 24 saniyede birinci, deniz lise 3-11-193:> giinünde başhyacak o tır. Ü Ü 1 1 nA'JŞLER··· 
yordum. Soıı zamanlnrda da amca . sinden Hilmi 24,3 de ikinci, 400 metre lan 193:;._1936 yılı birinci ve ikinci kii. 28 KO~UNIST S RG N TEVK F ED Lın ··kiitııe" 
mın kızına nişanlanmıştr. Doğrusu bu de deniz lisesinden Şükran 56.3 ile me tik maçlarını idare edecek olan EDlLDl Atina, 26, (A.A.) - ıtiriJ'd~ 
ce'!iaretine şaşırdım. Kendisile görü . birinci, kuleliden Feyyaz 58,15 ile ikin hakemleri seçmek üzere salfıhiyettar Atina, 26, (Kurun) - Eski Baş tin tekziplerine rağmen k' 181i • 
şetek böyle uğursuz bir gemide ynzi - ci, 300 metrede maltcpe lisesinden Va klüp murahhaslarının 30-10-193:> bakan B. Çalclaris, krallık lehine, fesat hnreketi hakkında~ hııtdtı 

sıf 1049 ile birincı· kulel'de H.. · propa.,aanda yapmak için Yanya - k d'r ner G' 
fc nlmasının sebebini sormak iste · ' ' 1 n useyın çarşamba günü saat 18 de bölge mer- - alar devam etme te 1 

• • Ve 1
' 

d
. 10,51 ile ikinci, güllede deniz Iisesin ya yapacağı aeyahati havanın bo · dır ım. kezinin buJundu~u Beyoğlu halkevi zuklunundan geribırakmıııı.tır. Kral vaziyet oldukça. gergın . · ·r 

Beni dikkatle dinledikten sonra de den Fcti 9•48 ile birinci, deniz lisesin hina~ına gelmeleri lu .. zumu o··nemle lJı·ı b :ı: 'd' ·ı · l ··nderilı:rıt~l1 · 1·İ 
d H·ı · 9 47 ·ı 'k' cı liderlerden General Metekı;as, rı e 1 u a :'.lY go . rd• es~ di ki: en ı mı , ı e ı ınd, bayrak koşu dirilir. f Atınn .. ı·ıı 
sundan 48.15 ile deniz lisesinden Ve Ka!amns şehrine cidere~ !-raflık Diğer uıra tan }İS, 

- Meseleyi bu kadar bÜ'-'Ütmek, bir · t Jdc P
0 

.. " d d • ı ------···· -··"""'""""' wwww"™"' lehinde bir söylev söy]üuecckt;r mezhe.,.l"'-·· bakanı o e aıı•· 
dram haline koymak doğru detil. Ne a bırinci, 50 ile culeli lisesinden Ca Aradıg .. m Kı d " 6.. ıştır· v 

1 
hit ikinci olmu,.lardır. l a l n Harbiye bakanlığının ernrile ~8 muhafoza:sı nltın~ ahnrrı 1 ...... 1~ 

ynpa nn, hayat but Her şey olur. :ı- k · · b Ş~"'" 
n U k l h k Yazımızın çokluğundan bugün ko omunıat adalarda sürgüne gön · dan ba.,ka curn•ır;yetçı 3N 51 .. s" 

- .na-r, azizim, 'l.An işı' bir dram a em erle o em d 'l O O .. 
.,. V'= namadr. Okurlarımızdan özür dile · erı mışt:r. • d P ~ ~ 

haline koymuyorum. Sndoce btldlkle _ A · rm ve bu nrnda 3 ap ,. ,e"" 
namzetlerı çag"•ılıqor riz. tına, 25, (A.A.) - Atine. ı-. - • S:>fils 1ıı 

rimi söyliyornm. Kaptan Speldino"in, ' · b'l ı· · yo Krıhrndnrı3 \·c d·r f"O hllllAllUUUUUlll illlllllllllUUIUlllUUllUlllUlllllUlllUUWIUUUlllUlllUllılnlllaUllUll:IUlll JD.Il&J C.Jrıyor: I .. L kte I • 

___ o_n ....... d_an___.b ...... e......,..=l'-b.;..;·n"""c=e-d=e;....;;;;;;ka~ta=n.....;;H;.;;;.u.;;;;l;.;;;li;;.....ıı- __ T_. _,1 ..... c.;...._J_._1..;..st_a_n..;..b_ul;;....;..bo.;..;··ı....:cg::..e;;.;;s.:..i ..:."_;;'u;.:.tb:...:o:...:.l __________________ ~G!!i~r!.!id~d:!_C:e~k!!n!:.!l'l~ıkgl!,!ıki!IM,ar çiktıfı ve kJ cc!ilc! il ~ _:-i söylenıne 
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7 - RURUN 'l:1 1. TEŞRiN 193:i -

Istanbul Miili Emlak Müdürlüğünden: 
Soğukçeşmede Hocepata m:thalleıinin Alemdar caddesinde 

Yönetim Kurulundan : 
l' ~~kiye Ziraat Banke.tı genel kurulu adi surette olara.k ikinci 
~tının 26 mcı Salı günü saat 15 te Ankare.da Banka Merkez bi· 

~26- 10 - 935 -, 
ki 72, yeni 44 No.lı içinde ayazma suyu bulunan kargir binanın para• 
sı iki sene ve iki müsavi taksitte ödenmek şartiyle (9405) lira mu
hammen bedel üzerinden 11 - 11 - 935 Pnzarle~; günü saat on 
dörtte kapalı zarf usuliyle ıatıiaca ktır. İsteklilerin o gün saat on üçe 

rnda. toplanacaktır. 

1~1ıda i:rimleri yazılı delelelerin bu toplantıda h•zır bulun 
1!1&'4Q'I rica olunur. 

Toplantıda Görüıülecek işler : 
1 - 1934 yılı itleri ve buapla.rı hakkında yönetim kurulu ve 

rııUrakip raporlarının okunma •ı. 
ld 2 - 1934 ydı bHi.nço, kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve 
lr. Meclisi üyelerinin ibrası, 

3 - İdare Mecliıi Üyeleri:ıin Banka ile kredi haric·.nde İ§ gör 
llttleı; hususunda karar verilmesi, 

4 - Murakipleri ... 1 1934 yılı ücretlerinin tayini, 
S-1936 yıb için iki murakip ve iki yedek muraki'W' ıeçilmesi. 
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Ali Çetin Kaya 
Bakanı) 

(Bayındırlı:~ 

izzet Ülvi Aykurt 
Berç Türker 
Nafiz Aktın 
Rıfat Araz 
Şakir Kınacı ' 
Saffet Arıkan 
Rasih Kaplan 
Numan Akıoy 
Adnan Ertekin 
Nuri Göktepe 
Dr. Mazhar Germen 
General Kazım Ozal.ı 
kanı) 

Hayreddin Ka:-an , 
Tevfik fikret Sılay 
Ihsan Tav 
Salih Bozok 
Ali Şevket Ondersev 
Behire Bediz 
lsmail Hakkı Uzmay 
Mustafa Şeref Ozkan 
Refet Canı tez 
Dr. Galip Kah&aman 
Sadettin Ferit Talay 
Ziya Gevher Etili 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yatın 

Mustafa Abdülhalık 

(Kamutay Baıkanı) 
Rıfat Ünür 
Fuat Bulca 
lımet Eker 
lsmail Kemal Alpsar 
Dr. Kazım Samanlı 
Necip Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 
Zülfü Tiğrel 
Faik Kaltakkıran 
Mehmet Ali Yörüker 

(Sü Ba 

Rend; 

Fuat Ağrah (Finans Bak~nı) 
Hasan Tahsin Berk 
Abdülhak Fırat 
Nakiye Elgün 
Aziz Akyürek 
Celal Bayar (~konomi Bakanı) 
Emin Sazak 
Ali Kılıç 
Nuri Conker 
General Ihsan Sökm ?n 
Münir Akkay9 
Hasan Fehmi A.taç 
Hamdi Üngün 
Ferit Celal Güven 
Emin lnankur 
Selah Cimcoz 
Abdülmuttalip Oker 
Ziya Karamursal 
Mahmut Esat Bozkurt 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğh.. (Tüze B"kanı) 
Kemal furan Unal 
Mükerrem Ünsal 
Baha Öngören 
Dr. Tevfik Aslan 
Sami Erkman 
Hilmi Çoruk 
Ahmet .Hilmi Arga 
Retit Özıoy 
Şevket Ödül 
Mehmet Seyfeli 
Ali Dikmen 
Ragıp Akca 
Tevfik Fikret Sılay ' 

d.Wıtarmda Jlldız tpteW otanıar, bu • 
rtnde muamele cGttnlerdlr. 1'8kamlar ""' 

12 kapıınıı aatıı flyatlanda 
,,__ ____ ttukut 

• Londra 
• l'İC'rfOrk 
• Paris 
• MUAılo 

• Brütse 
• /ıtlna 

• Cenen• 

'ıiO. • Vlyanı 
iM. - • MıtJrld 
168. - * Rerlln 
17i, - • Varşon 
SY, - • Badapesı • 
24, - • Btıkre~ 

'\18 -- • Belgrıd 
• Solya 
• Am1tcrda 

H, - • Yotobııı ıı 
4. - • Altıo 

93, -

!'i -
:i4, -
"i4, -
2!1 -
(!I, -

•4, -
35, -

• Puı 
• Srotholm 

I 
• Loodra 
• Nevyor• 
• Paıls 
• Mll&no 

96 - * Mecldlyt 
8t, -· • Bnkaoı 

Çekl._,r 
618,50 * Stothlrıı 

0.7D4i • Vlyar. 
•2.0~5 • !\ladrld 
9.7511~ • Rerllo 

• flrükse 4.7!1~ • Varşon 
• Atin• f:~.9030 • Budıpeşır 
• Cenevre 1.4$75 • Rlltreş 
• Sofyı 63,9844 ıt Relgrad 
• Amıtcrdım ı,ti~O • Yotohanın 

• Pru 19.'2094 • Moskovı 

53, -
!3.l -

:ı.ıll~4 

•'-918•1 
s.8ı 

l,9770 
4,t:H; 
4,t033 

101,847~ 

.l4. ~0 

'l.762~ 

lOQ•). -

---ESHAM---. 
iş Bantıs• 9."'•l- Trımny 9,-
Aoadolıı ~4.~0 • Çimento as 9.~o 

R ej ı 115 Ouyon Oet -.-
~ır . il ayrı ve ı5. - •ark Oel -.-
\lerkcı Rantuı ~7.7 Balya -,-

1 lJ. Sigorta - ,00 art m. ecu -. - I 
Homont 6,50 relefon -.- I 

ı -istikrazlar - tahviller-
• [9S3Tllr~ Ror.I 7, t.'I 
• il 25,-

~ I[[ 2$.90 
lstlkrtı:ıOahlll 1 99 -
tr~aal istlkr1t• o~. 

ı<ı28 ,\ " ıo, 
Sıvu·F.noruıu 9~. 

t<:ıcttrlk -.-
rrımvat 31,70 

f{ıhtım 44 -
• Aaıdolu l 41 '-
* Anıdolu il 4-l..llO 

Anıdolo ili f,40 

* \!llDıcsıll A 4~.30, 

PAZAk Pazartesi 
Takvim ·7 , cı teşr n zq , cı teşrin 

~9 Recep JO Reı.ep 

Gün doğusu 
Gün batıs• 

~abah oamııı. 

O~Je oımazı 
ikindi nımnı.. 
Akşam ııamu 

\"auı nımaı.ı 

lmsık 

Yılın ı,e,cn gllnlerl 
Yılın talin etıılerl 

Kütahya. 

Malatya 

Manisa 

Maraı 
Mardin 
Muğla 

Mut 
Niğde 

Ordu 

Samsun 

Seyha~ 

. Siirt 
Sinop 

Sivaı 

Tekirdağı 

Tokat 

Trabzon 

Urfa 
Van 
Yozgat 

Zonguldak 

6.~4 

17. 14 
~.~o 

11.58 
14.St 
17.14 
18.47 
4.4' 
lt98 

68 
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kadar teklifnameleriyle 406 liralık muvakkat pey akçesi makbuzları-
nı komisyon başkanlığına vermeleri. (M.) (6619) 

l l•tanbul Harici Askeri I ' 
Kıtaatı lllnları _......_ 

Beher metresine biçilen ederi 
650 kurut olan 2650 metre kurşu
ni kaputluk kumaf kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesini paraaız 

almak ve örneğini görmek iste -
yenleri her gün öğleden sonra ko
misyona gelmeleri ve eksiltmeye 
gireceklerin kanuni 1291 lira 88 
kuruş ilk inanç parası ile 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını 2/ ikinci teırin/935 

cumartesi günü saat 11 den en az 
bir saat evvel Ankarada M.M.V. 
Satmalma komisyonuna vermele -
ri. "347,, "6349,, 

ZA Yl - Viyana vapurunun 13 üncü 
sef erile namıma gelip Galata itlıaHU 
gümrüğünde 2-1-935 tarihinde tes -
çil eylediğim E. V. marka 3475/76 No. 
lu iki sandık arişi pamuk, yün men -
sucata ait beyannamenin ilk nüsha -
sı zayi oluduğundan ve yenisi çıka -
nlacağından eskisinin hükmü olma • 

ISTA.ı ..... BUL - 12,30 plll.k neşriyatı. 16: 
çay saati, o tel Tokatlıyandan Dakil. Dans 
musikisi. 19 arsıulusal arttırım bnkkmda 
konferans. lD,80 mUzik Lejer. 20: Ziraat ba 
kanlığı adına kontcro.ruı. (Kuduz k6pckler). 
kuduz Uııtnıığnıa dair. Cevat Gediz taratın 
dn.n. 20,30 radyo cas ve tango gnıplı.uı. 21, 
85 son haberler, borsnlar. 21,lro ses ve orkc.s 
tra pl~an. 

BUKREŞ -;-- 12 koro. 12,35 radyo orkeııı 
trası. duyumlar. lS,65 plak. H,115 duyumlar. 
pl!k. 17, köy'lUye. 18 orkestnı. •özler, konse 
rln süreği. 20 duyumlar. 20,15 pUı.k. sözler. 
21,15 operet mUzlği. 21,~ sözler, 22,10 ope 
ret mllzlği. 22,Sb duyumlar. 22,4ts opereUerin 
sllr6ği. 23,30 plQ.k. 23,115 duyumlar. 

VARŞOVA - 17,15 aalon orkestrası. 17, 
•ts oarlalar. 18 dans s6zler. 18,55 acunun genç 
len taratmdan prkılar. Bu yayım 31 Ulus 
taratmdan nakledilecekUr. 21 eözlcr. 22 ııcn 

yayım. 22,30 mszıer. 22,4ts spor 23,0ts reklô.m 
lar. 23,20 dans. 

BUDAPEŞTE - 17,GO Alon orkestnsı. 
18,20 •kzler. 18,150 acunun gençleri ııarla eöy 
IUyor. 21,05 •tlldyo plyeısi. 23 duyumlar. 23, 
SO opera orkestraaı. 

MOSKOVA - 18,SO ptyıı.ııo. 19.20 Ukray 
na mllzlği. 20,80 Edebiyat. 21, Rlmsk!y, Kor 
n.kott konseri. 22-24 yabaDcı d1llerla ya 
)'mllar. 

dığmı ilAn ederim. 
Emarwel Enıanuelldlı ve Demos • --· Dün ve yarın - .... 

ten V clicanldls. Tercüme .külliyatının 4 

Altıncı icra memurluğundan: 
Bir alacağın temini istifası için ha

ciz edilip paraya çevrilmesine karar 
verilen varil, boya, boş §işe, ve man· 
tar, şişe içinde konyak, elektrik mo
törU, talk boya imaline mahsus ma -
kine ve teferrliab ve saire Galatada 
Sakızlar sokak No. 21-23 fabrikada 
11-11-935 pazartesi gUnU saat 13 te 
açık arttırma ile satılacağı ilAn olu • 
nur. (V. No. 10222) 

Ahmet Hamdi Dikm~n 
Mustafa Ulus'ln 
Recep Peker (C. H. P. Gene\ 
sekreteri) 
Muhlis i.rkmen (Tarım Bakam 
İbrahim Dalkılıç 
General ismet İnönü (Bat ba • 
kan) 
Said Fırat ( Z. K. Ko. Ba9kanı) 
Refik ince 
Yatar Ozey 
Tur gut Türkoilu 
Mitad Alam 
Rıza Erten 
Dr. Hüseyin Avni Er.:an , 
Nuri Tuna 
Şükrü Ataman 
Halit Mengi 
Cavid Oral 
Hamdi Yalman 
Muhiddin Bah::,, Para 
Etem Tuncel 
Dr. Asım Sirel 
Zühtü Durukan 
Ali Münif Y egt'na 
Damar Arıkoğlu 
Cavid Oral 
Mahmud 
Yusuf Kemal Tengir§enk 
Hulusi Oruçoğlu 
Rasim Başara 
Remzi Çiner 
Cemil Uybadm 
Faik Öztrak 
Süreyya Tevfik Genen 
Resai Eriıken 
Daniş Eyiboğlu 

Şevki Kıroğlu (Tüccardan) 
Behçet Günay 
Münip Boya 
Sırrı İçöz 
Sungur 
Rifat Vardar 
Hasan J<arab.ıcıık 

<S730 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kuruş 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kuruş 

31 Ruin Ahmet Re§İt 
32 Arial.o MeWizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 K.tdm ve So..yaliun Sabiha 

35 Demokrit 
36 Dinler Tarihi 
37 Filozofi ve aan'at 
38 Etika 
39 Heraklit 
40 Ruhi mucizeler 

Zekeriya 
Haydar Rif· · 
Hilmi Oıncr 
Suud Kemal 

Ağaoğlu 

Haydar Rifaı 
Cemil Sena 

Müracaat yeri - Vakıt müessesesi 
lıtanbul • Ankara caddesi 

l LAN 
Mukaddema Kumkapıda Çadırcı 

Ahmet Çelebi mahllesi Bali paşa so. 
kak 92 numarada mukim iken halen 
nerede olduğu billnmiyen :Macide 
Mansur'a. 

lıtanbul ikinci icra memurluğun • 
dan: 

Kumkapıda Fransız kilisesi mtı • 
rnessiH Per H. Paskal vekili Karnköy 
palas 4 üncü kat 11 numarada avukat 
Celıil Ensari oğlunun İstanbul beşin .. 
ci noterliğinden tasdikli 3-9--932 ta· 
rih ve 7868 No. Ju kunturatla Kumka
pı Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesi 
Bali paşa sokak 92 No. lu evin tahli. 
ycsi hakkında dairemizin 935/ 2619 sn· 
yılı dosyası tahtında yukarıda yazılı 

adresinize gönderilen tahliye emri 
mübaşir tarafından bila tebliğ iade c 
dilmiş olduğundan tebliğatm bir ay 
hakkı itiraz tayini suretilc ilar.cn tel•. 
liğine karar verilmi~tir. Tarihi iltın 
dan itibaren bir ay içinde mecur gay 
ri menkulü tahliye ve teslim ctrnt>~i -
ğiniz ve l.iranın yenilendiğine 'eya u 
ıatıldı ~ına dair bir itirazınız 'arsa i ~ 
tida ile veya şifahen bildirmeı" iğir iz 

takdirde zorla tahliye edilere'· l.ira -
hyana tes1im cdilece'ti malüm unuz oJ· 
mak ve tahliye emrinin tebliği yerine 
geçmek üz2rc ilUncn tebliğ olunur. 

(V. No. 10242) 

Dr. Hafız Cemal 
/Jalıiliııt:ı miitchassısı 

Pazardan başka günlerde sa
at (2,5 den 6) ya kadar lttanbul 
Divanyolundnki ( 118) numaralı 

husuıi kabjnesinde hastalarını 
kabul eder. 

Muavenehnne ve ev 
22395, yazlık te'efonu 
38, Beylerbeyi -!S. 

telP-fonu 
Knndilli 



ABONE ŞARTLARI: 
Sllldı e8Jll)I 1 aybll AJbk 

11.eml.attmı&de 'lllO uo 286 110 
Yab&Dcl )'U'lare 1lllO '1211 '°° 160 

Posta blrl1'fU J 
glrmlyea )'Vlere 1800 960 600 1110 

tıırldyenln her posta merkezlnde KUKUNa abone yazılır 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latanbuJ, Ankara cadcıesı, ( VAKl'I yurdu) 

ı ıcıare: 2t370 
reıeton 1 Yazı ~ıen: 24379 

· Telgrat attrest: K tın UN lı!tan bul 

Posta lcutUBU No. 4e 

nıuınıııııııuıuııınıııııııııınııuıııııııııııııııııııııııuıııııııııııınııııııııı111ıı•ııı11111ıı111ıı111111ıııııu1111ıııııııı1111ıııı11111ııııııın111111ıııııı111111ııım11111ııı1111ıı11111ıııııı111111ııııı1111111ıııııı1 11 ııııı11111111ııııııııııuıııııııııııııııtııııııuıııııııı1111ıııııııı111111ıııııı11111ııııııı11111ıııııı1ııı11ııııııı111111ı1111ıııı11ırnıı11111ırııııı11111 ııınıııı 1111 ııııııı1 1111ııııııı111111ııııııııııı•~ 

Yen1 OSRAM "D" lambalarıdır. Çif~ spiralli olan bu lambalar 

diğer C~RAM 15.mbalarrna nazaran % 23 ve ucuz adi lambalara nazaran da 

% 4'J d:?Jha idarelidir. 
Çi'İte spirallf OSRAM "D" ampulla rrnrn alırken ambaH\jlannt üzerindeki 

"D,. i~-ı rctine dil dm t ediniz. 

1'ürkiye Büyük Millet Meclisi 
idare heyetinden: 

t - Açık &siltme ile Meclia ve mü,temili.tı kalöriferleri için 
'(iki't'i.i~) ton kok kömüru satın alınacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminat tutarı (450) dört yüz elli liradn. "Temi· 
n::.l .'• Lnka mektubu,, olacaktır. "" .. 

4 - Açık eksiltme 7 - 11 - 935 Perşembe günü saat on '1eıte 
SiiylIK Millet Meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktır. 

5 - Eksiltmeye girmek istiyenler 935 senesi Ticaret odası t~sci: 
cüzdanm: beraber getire'7.ekle,.Jir. (2990) (6403) 

8'lJPOJ\ILIJ ·VADE li ·ME:VDU\T 
OTURDUGUN·YERDE·HE:R·AYıN·BiRiNDE 
PARANIN·FAi6iNi·AL· 

AOAPAZAR..I • 
T'1AK•Tj~AAE'1'· BM 

· ~1enbu• ~cledlyes ılan•arı ı-
·~ .. ~~~~~------------------------------J 

Fatih Belediyesinden: Sokak ta dolaıtığı görülerek tutulan bir 
ndt!t eıe,;!n tarihi ilandan itibare'ı 8 gün zarfında sahibi çıkmadığ. 
takairde -:atılacağı ilan olunur. (B.) (6791) 

• - .1 •'-" • ~:, .. ~~-.. ·:. _ı, ' NW'ka++A ....-

COCUk' Bt8ıY0R, ADAM OLUR 

, 
ıs , 

~,J 

KUMBARASI 
,, 

Siz de 31 ilk teşrin 
bir kumbara alarak 

arsıulusal arttırma gürıU 
para biriktirmiye başı~

yınız. Gelecek sene bu tarihte 
sermaye sahibi olmuş olursunuz. 

kücük bır 

4 

•·-----• Haddeler için 14 Kalem MalzeıJle. 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüg" ünd~~: 1 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42.'l62 • Sirkeci Mühürdar zade 

' ·~' 
Tahmin edilen bed~li 150000 lira olan yukarda mıktarı 'le c;ı , 

yazılı malzeme Askeri Fabrikala; Umum Müdürlüğü salP\al- ~~ııil 
. f ~ 

Han tel,.fon: 22740 --••ı misyonunca 12 - Birnci kanun - 935 tarihinde Perşembe 1'1' 
Trabzon Yolu saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname yedi lir• !W ,ı 

ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teıO~~,
KARADENlZ vapuru 27 Bi- 1 olan 8750 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur g:inde sa~t 14 

0 
• 

rinciteşrin PAZAR günü saat ıJıı 

20 de RIZEYE kadar. " 6767,, dar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 .numar.tl• k•~ yu1'1 

lskende1 iye qolu 
lZMlR vapuru 29 Birinciteş· 

rin SALI günü s.aat 11 de lS • 
KENDERtYEYE kadar. "6768" 

- y i Eserler 
FA1MA ' Fuat Nebil Ertok 

Küçük hikayeler 
60 kuruş 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
Satış yeri "V AKIT,, 

Z AY l 

1 

Is tan bul fen fakültesi P. C. N. den 
aldığım hüviyet varakasını zayi et · 
tim. Yenisini çıkaracağımdan eskisi • 
nin hükmü yoktur. <V. No. 10241) 

764 Cemal 

ZAYi - Istanbul lthalat gümrü • 
ğünün 2:i6974 No. 19-7-.1S tarihli 
makbuzun yenisini alacağız. Hükmü 
yoktur. 

ANTALYA 
Nakliyatı Umumiye Şirketi 

2 ve 3 maddeler:ndeki vesaiMe mezkur gün ve ~aatte koJll19 

müracaatları. ( 6697) 

----------------------------------~-~ 
IJandarma genel komutanlığı Ankıı'9 

satınalma komisyonundan: 
Örnek ve evsafına tamamiyle uygun olmah geregile 25,~ 

tane harp paketi 4 / 11 /935 pazartesi günü saat 11 de jaııdartıı _ 
genel komutanlığı kuragında kapalı zarf usuliyle satın atı~• _ 
caktır. Harp paketinin bir tanesi için 30 kuruş paha biçibJl~,r 
tir. istekliler eksiltme gün ve saatinden bir saat önceye k• ~ 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgelerle 

1
,. 

lira 50 kuruşluk ilkteminat parasını havi sandık makbuzu ~efil 
banka mektubunu muhtevi tekliflerini komisyona verıneler~İJS 
örnE>ği her gün komisyonumuzda görüleceği gibi ıartnaaıef 
de parasız olduğu . "2547' "5525'' 

.. 

Türk Hava Kur 
~ ··. ük Piyan . . . 

Şımdıye kadar liinlerce kışıyl 
zengin etmiştir. 

•• T emiztik amelesi için bir ceket, bir kasket ve bir pantolondan 
ih~·ret 1400 takım elbise kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur Bu ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!! 
elbisenin bır ta'c:ımına serpuıiyle beraber 590 kurut bedel biçilmiy AL~f.41\l KIT APÇI 

Yeni tertip planını · görün uz , 
tir. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde görülür. Ekailtme 7/ 2 ci tet- Erich Kalis 
rin 935 Perıembe günü saat 16 d:ı Daimi Encümende yapılacaktır: BEl'OGLU 

Eksiitıneye girmek istiyenler 2490 No.Iı arttırma ve eksiltme IST1KLAL CADDESi 50l 

kanunda yazılı vesika ve 619,5 liralık muvakkat teminat makbuz ve- TELEFON: 
41581 

ya mektubiyle beraber teklif mektuplarını havi zarflarını yukarda 
yazılı tünde saat 15 ıe kadar Dai mi encümene vermelidir. 

(B.) (6655) 

VEF 

nnıverıılt.e, 

YUkııek San'ııt Mektepleri 
Ye Liseleri için T&rlh, Ool'ra.fya, 
Tıbbi, Hukuki Um! Ye Lisan 
kitapları bulunur nı ılp&rlt 
kabul edilir. 

dı Jıfı 
1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 d r 
Büyük ikramiye : 25.000 Lira ~"e' 

.k aın11 
Ayrıca: 15 000, 12.000, 10.000 liralık 1 1 

ler' e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır~,. 
P anları okuyunuz. Ve bu zengin Piyarıgorı , 

talilileri arasına ~iriniz. J 
ACQQWQACSiCi#t!4i•SU5!3,., . _);: .. _$2$44 i !.. .~~;-~ 

Neıriyat direktörü :Refik Ahmet Seven&il Sahibi: ASIM 'US - V 


