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Bakanlık sikayetlerinizle 
yakından alakadar olu
yor. iş kanununda jste
diklerinizi derhal bize 
gönderin. 

• 
harp 
bomba 

Tigr'in şimcilinde şiddetli bir 
ltalyan uçakları Habeş şehirleri üzeriiıe 

yağdırdılar; 1700 ölü ve yaralı var 
Bir şayiaya göre, ltalyanlcir Aduada bozguna uğramış 

• 

o 
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i Ş K A N U N ~ 1 Ateşin sonu 
Anketimizi okudukları i neye varacak? 

• ! Ankara, 3 (Başmuharririmizden, 

')Ç • • t 1 ı ı ' 'I ~lefonla) - Italya ile Habeşistan 
ın iŞ en çı tt arı mış ar. aruında harp hareketleri artık 

~ resmi olarak batlamıştır. İtalyan ' d - · · 1 askerleri bir taraftan Habeşistan 
a er matbaasında iş saatinden bah- 1 sınırların• ıeçerken, öbüryandan 

d 1 
bombardıman uçakla11 faaliyete 

Se en iki işçinin başına gelenler . ı girişmi~tir. Habe!istana gel~nce, 
• bunların sadece mudaf aa \"azıye • 

'"erinden ~ıkarıean Avaıdiale NevlJ.: 

tinde kalacakları tabiidir. tik mü
dafaa ~arpışmalan Habeş çeteleri. 
le olacaktır. Asıl Habeş ordu.ı;u da. 
ha gerilerde ltaJyanların llarşısına 
çıkacaktır. Bütün Avrupa sU uz • 
manlannın (askeri mütehassısları-

! nın) tahminlerine göre, ltalva \"al. 
i\rz başına Habeşistanı maiİup

0 

e • 
der. Fakat, hiç beklenmiyen hlldi
seler ile de kaTşı1aşabilir. Onun f. 
;in kan neticeyi almadan bir hii . 
küm nrmek doğru değildir. 

Öbür taT:ıftan Habeş meselesin
de İtalyanın karşısında bir de Jn. 
glJterf' vardır. Asıl meselenin öne. 

ASIM US 
<Sonu Sa. 2 Sü. 2) 

!.Yan.ı 1 nci ltJllf°"">. ..;~-..._.,... ______ _. 

Babeı süt•arlleri 

Son dakika 

Italqan elçisi Habeşis
tandan ayrıldı 

lngiliz ve ltalyan kralları muhabere 
ediyorlar; lngiliz kuvvetleri lskende

riyeye yığılıyor; 13 ler topalndı 

ita/yan konsolosu Aduadan ayrılırken 
konsoloshaneyi yakmış/ 

(Son telgraflarımız 2 nci 8agladadır) 

Bulgar suikastçılarının 
ölüm listesi bulundu 

l<ralıi J<raliçeyi, bütün bakanları 
birer birer öldüreceklermiş 

- J' an8ı 2 nci ıa11_ılada -
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Son dakika 

ltalqan elçisi Habeşis S-oN·:·.-,::~'H .. · .::Aı::t,E:R·t·. ·_L······ ~~~.' 
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tandan ayrıldı 
Addiı - Ababa, 3 (A.A.) - Habet kuvvetleri, İtalyan kuvvet

rine doğru ilerlemektedir. lki kuvvet arasında tema• ıimdiden ha 
d olmuıtur. 

Londra, 3 (A.A.) - Röyter ajansı AdiMbabaclan öfreniyor: 
Tigr'in şimalinde şiddetli bir sav af olmuştur. Habeşler ltalyanlan ıe

çekilmeğe mecbur ettiklerini iddia ediyorlar. Geri çekilme hartiteti tayya. 
!erin himayesinde olmuştur. 

Addiı - Ababa, 3 (A.A.) - İtalyan elçisi ile elçilik memurla
ma bugün aaeJ 15 de Paıaportları verilmittir. Bunlar yarın sabah 
ıuıt bir trenle Cibutiye hareket edeceklerdir. Trene, mitralyhlü 

ir piyade kıta11 da muhafız olarak binecektir. 

Bulgar Suikastçılarının 
ölüm listesi bulundu 

Kralı, kraliçeyi, bütün bakanları
birer birer öldüreceklermiş ! 

Elçilikler mahallesinin muhıl fazası için bet bin kiıilik bir kuv-
Sofya, 3 (Ösel aytarunızdan, 

telefonla) - Kral Borisi, tahta 
c;Jkıtının yıldönümü olan bugün 
öldürmek, T otef hükumetini dü • 
ıUrmek, cumhuriyeti ilan etmek 
makaadiyle bir tetkilat kuran 
Bulgar .A.skert Birliği Dqkanı Al· 
bay Velçef ile eaki Finana Baka.nı, 
Todorof, eski Belgrad Elçiıi Te 
arkadaıları, Belgrada yakın Ze -
mal' de .uikaıdı huırladıkları ev· 

et ayrılmııtır. . 
Adc:lis - Ababa, 3 (A.A.) - Buıün öjleden ıonra Adua'dan 

lınan haberlere ıöre, ltalyan uçakları açık tehir üzerine 7 O bomb~ 
tmı§lardır. tık bombalar, Kızılha ç iıaretini ta,ıyan hastahanenin 
ıtüne dibmü!tÜr. 

İkinci bombardıman, iki tay yare tarafındıın saat 10 da yapıl
fbr. 

Cenevre, 3 (A.A.) - Habeş hülrum~ti uluslar ıoıyeteıine 
.. nderdiği bir telerafta, Adua'nın tekrar bombardıman edildiğini 
cl.inniıtir. 78 boml:>a atılmııtır. de yakalanarak Sofyaya ıetiril -

Londra, 3 (A. A.) - Röyter A
anımın .A.diaababadan selen bir 

bere göre, Adua'nm timalinde· 

i Habef kumandanı Raa Seyum 1 
kalyan hatlarına alır topçu atqi 
~ıtbr. 

Londra, 3 (A. A.) - Adiıaba • 
hadan Röyter Ajanama gelen bir 
telırafa göre, ltalyanlar Muaa Ali 
vadisinde ciddi hiçbir mukaveme
k maruz kalmadan ilerlemekte -
dirler. 

değişen duruma göre tavsiyeler tes • diler ve ha.psolundular. 
biti lazım gelip ıelmiyeeeiine karar Bu~ün Sofyadaki mevkuflar &

''erecektir. ' raunda eski Baıbakan Görgiyef, 
Londra, 3 (A.A.) - Burada, si - eski iç Bakanı, eski polis müdür 

llh ve gereç üzerine konan amharp- mua•ini Alıbay Malhulef, Ziraat 
nun denm ettrllmesinden bafka ay • Bankaıı müdürü ve uki teceddüt 
nca ancak iki zecı1 tedbirin tatbiki müdürü Zatef, Bur gaz umumi va· 
kabil olduiu sanılmaktadır. Bu ted • 
birler şunlardır: lisi Dançef, birçok gazeteciler ve 
ı - ltnlyan devleti mUeaaeaelerl ve Kampana gazeteıi direktörü Po • 

vatancla§lan ile biitlin kredi muame- polki, aayla•lar, mütekait ıubay • 
lelerini yasak etmek. lar bulunmaktadır. 

2 - İtalyan mah eatın almamak. Yalnız, Knl Boriel Wuat 61 • 
Italyan çıkatrnm yiiıde altmlfll\m dürmeie mennar edilen U111110f, 

ulular sosyete.I olan memleketlere Yugo.laTJadan hududu ı8'•rek 
yapıldılt blldirllmate ve bu tedbirle- Sofyaya selip ..ıtlanmıpa ela, he· 
rln harbin uzamuınm ön8ne reçeee- nüz ele ıeçirilememlttlr. 
it •m'lmlıllwtm 

A1~y Vcl~·'; ~ ..-• Y .... 
lNGILJIZ KUVVET~ERI goılav hududundan Bulgari.tana 

lSKENDERIYEYE YIQILIYOR geçirmeğe yardım eden 20 hudut 

ıubayı derhal tardolunarak hapse 
tıkılmıtlardır. Eski Zara ile Bur • 
ıaz ve R...-çukta da 20 kadar mü· 
tekait ıubay ve bazı Bulgar gaze
tecileri tevkif ~dilmitlerdir. 

Bakanlar meclisi bugün kilisede\ 
kral için yapılan düadan sonda ken
di aralarınd:.& yine göıii§tüler. 

Kral Boriı, Varnadaki saraymda 
mütemadiyen hadisenin cereyanından 
haberdar edilmektedir. 

Tevkif olunanlar arasında kırk ka
dar da komUn~t lideri vardır. Tevkif 
olunanların istic,·aplarına bütün ge • 
ce n yortu olmasına rajrwen bqün 
devam olunmaktadır. Btiti111 Bulp • 
ristanda illn olanan ırn idare fld · 
detle tatbik olunmakta, Ye ailltrf mah 
kemeler f aallyeta ıeçmif bulunmak -
tadırlar. BUtUn istaayonları asker 
beklemektedir. SüiıkUtı tertip eden • 
ler z.,enef siya.it anP• ile eski u
kerl blrlJte dahil ıubaylar, Y:qoe -
laTya Jle yakından anlapnalt iatiyen 
pf~ler, ordudaki cumariyetçt kUtük 
rfltbeH eabılyJar, ıeneral hflttoıe. 
rof gnpuna mensup Makedonya ko • 
mlteeilendir. 

Bu komitedltrden bir çok ldfl teT· 
kif olunmuştur. Salkutplar, plbları 
maetMnee qiillkl lııl)'ilk ltlfJ tire. 
ıu t:zu .. u.;s.u .• ac.-. 1 ••. --.:1. ::ı..au.__,u.ı ... __ ---

karı~ıkbktlln istifade ederek sorıa . 
nın posta, telefon. kışla gibi en 11U -

him yerlerini zaptedecekler n cumu.. 
riyet llAn ederek Bulgariatanın ida .. 
resini ellerien alacaklardı. 

Suikastçılarda bir liste balunmuf'" 
tur. Bunda öldürülecek olanların t • 
simleri yazılıdır. Kral, kraliçe, biltüıl 
bakanlar, kırk kadar yüksek rütbelf 
aubay, 100 kadar da kral taraftarı nil· 
tuzlu zat bu listede bulunmaktadır. 

Bu eaate kadar Bulgaristanda 215 
kiti tevkif olunmuştur. 

Sofya, 3 (A.A.) - Emniyet 
direktörlüiünün söylediğine gö • 
re, Velçef'in, yabancı bir ülkeye 
sığınmıt olan çele batkanı Dov • 
ço Uzunof Ue temaıta bulundu • 
iu meydana çıkmı,tır. Şimdi Sof· 
yada !»ulunan U7unofun kr:ıl ve 
bakanlara kartı bir yağınç ( Sui .. 
kaıt) tertibin.e memur edilmiı ol· 
l'lup ıanıhyor. 

Dün lileden aonra sorguya çe• 
kilen Velçef, pol:ıe verdiği ifa • 
dede, yabancı ü!kelerd~ yaıamar 
la rücü yetmediğinden Bulg~riı· 
tana cl&adüfünü söylemittir. 

Onun nelet< hazırlaı:nakta ol • 
dulunu haber a1an hükumet 27 
ıüpheli •ilbay tuttaınıt\.Jr (tevkif -"' 
etmiı\h-1. , tt • ~> 

uercle daha çok kinueleri1',. 
lutaanmıf oldukları keatiriliyor. 

Pa.riı, 3 (A. A.) - Periıuar ga· 
zeteıinin, ıon tab'ında, Londra • 
dan a)arak ne,rettiii bir Adiaba· 
ba resmi tebliline a&re Adua bom 
bardımanmda lVOO ö)ü ve yaralı 
vardır. Bunlar asker kanlariyle 
çocuklardır. t.kenderiye, 3 (A. A.) - insi· 

liz kuvvetlerinin toplanması faa!· 
lasız devam ediyOI'. Matrut mevki· 

----------------------------------.....---Adiaababa, 3 (A. A.) - Bura· 
da dönen bir tayiaya göre, ltalyan 
Konsoloıu, Adua' dan ayrılmadan 
6nce konsolothaneyi yakmıfbr. 

iMPARATORUN SÖZLERİ 

Adisababa; 3 (A.A.) - Habef im • 
parRtoru deml,tir ki: 

''Habqistana gönd~rlleeek sillh • 
Jar üuıine konulmut olan ambarıo. 
nun derhal kaldmlmaaı llzım reldi
iini sanıyoruz. ÇUMti ltalya bizi yal 
ntz tehdft etmekle kalmam!§, 90n ha
berlere göre, bir çok noktalarda smı· 
n geçmiş ve Adaa ile Adıfrafı bom • 
bardıman etmiştir. 

Topraklarımızı sonuna kadar mü
dafaa edeceğiz.,, 

lTALYAN SÜEL ATAŞESl 

Adisababa; 3 (A.A.) - ltalyan el-

i
lik bill88J, imparatorun muhafız kı
larına mensup atlı ve piyade 300 ki. 
Jik bir kund tarafından korunmak-
dır. Italyan siiel ataşesi Bay Cal • 

erini'nin evi de muhafaza altında ve 
tecrit edilmiş bulunmaktadır. Bu su
retle her türlü casusluğun önüne ge. 
çilmck lstenJMktedir. Bununla bera • 
.her ltalyan elçtsi Kont Yincl'nln hare
ket serbestlitfne kat'iyyen dokunul -
maftU§tır. 

SlVlL ABALl BOMBARDIMAN 
EDlLMIYECEK 

Loadra, 3 (A.A.) - ltalya büyük 
elçlklt katibi, Bay lfusollninln sivil 
ahalinin bombardıman edilmemesi i
çin hususi talimat verdiğini teyit e
decek vaziyette olduğunu bildirmi§
tfr. 

ON ÜÇLER KOMlTESl TOPLANDI 

Cenene: 3 (A.A.) - Konseyin on 
üçler komite&i bügün iki saatten faz
la süren bir toplantı yap:mı,tır. Ko • 
mite re::ımen yalnız konseye vedlecek 
raporla meşgul olmuştur. Raporun 
tarih~ye ait olan kıem1 kabul edil • 
aılş ve anlaşmazlığm sosyete paktı 
lııabmından tahrlrlnt yapmak üzere 
bir l;omfsyon teşkil edilmlıııtir. En mü 
him kısım, yani U\Ysiye?cr kr·:nı için 
fe1ectık ceJae beldenecc!;t:... 'fü:DMy, 

Deniz üzerinde harp 
ine yeni lnıiliz kunetleri ıelmit 
ve topçu hava hücumlarına kartı San Di .. o, 3 (A • .A..) - Kali ·ı harp gemiıi ile yüzlerce uçak it · 
tertibat almıttrr. Garp çölünü lı. forniyanın ıüaey kıyılarmda ıe - tirak etmittir. Cumurluk batka .. 

nl·• ':.t'-:ı,3e bir ...1-1•• harp o--· nı Rooıevel• ">U oyunlarda hazır 

oyunları 
murluk baıkanmın deni& maneY. 
ralarnula lNlunmaıı ilk defa va• 

kidir. 
kenderiyeye bajbyan demiryolu . ,. "'~"" .... ,.. ı--, bulunm .... u; Bir Amerika cu -

nun ıon duralı aavq kereçi ile do- =y=a=p=ı::lm:::lfbt==·==l=u=na:::::::l:::l::30::=='*='ç=a==== ...... =·=::::=:::::::====================:::: 
ludur. 

Elahram ıazetednin yazdı~ma 
ıöre, ltalyanlar, .A.uium marm • 
daki aınm, aiperler kazarak talı • 

Dış bakanı 
kim ediyorl~.. Ayrıca ~~ler Cenevreden geldi 
topluyor ·..e hücum otomobıllerı ge f 
tiriyorlat. 

Gene Elahram gazetesinin yaz· 
dığına göre, Mısır hizmetinde bu
lunan ve izinli olan yüluek lnıgi • 
liz menK.rları telgrafla itleri batı· 
na çağrılmıtlardır. 

lakenderiye limanında 46 inci· 
liz gemisi durmakta ve bu filo her 
gün limandan açılarak manevra • 
lar yapmaktadır. 

INCl~IZ KRALI, iT ALYA KRA· 
LI iLE MUHABERE' EDiYOR 

Roma, 3 (Özel) - Lavaro Fa· 
tiıta gazetesinin Londra aytarına 
göre, fngiltere Kralı, kuzeni olan 
ltalya Kralı ile barı!ın korunması 
yolunda tedbirler ahnmaıı için mu 
habere halindedir. 

İngiliz Kralı, lngilteTe ile ltal· 
ya arasında doğrudan doğruya bir 

çarpıfma doğurabilecek her türlü 
hadiseden sakınılmuı huıuaunda 
mümkün olanın yapılması için Sü 
Bakanı nezdinde 11rar etmiftir. 

Ankaraya gitti 
Bir müddetten'beri Cenevrede 

bulunan Dıt Baka.nımız Bay Tev

fik Rüt tü Aru bir haftalık ara 
dan istifade ederek talimat al -

mak üzere dün Sof7a yoliyle teh .
1 

rimize gelerek ak,am üzeri An -
karaya harek~t ebnittir. 

Bay Tevfik Rüt tü Ar as Viya -
nada tedavide olan re=fikaıiyle 
birlikte ıelmittir. 

Cumartesi pnü tekra•· latan · 
bula dönerek ayni günde Cenev: 
reye hareket edecektir. 1 

===================-! 
taatının AU88& eyaletinde Musaall 1 

dağının cenap mıntaka.sında Habeş 
sınırlarını tecaYiiz ettiiini ve Habeş 
topraklarını bildirmekte Te konsey - 1 
den bu teeaviizttn tesbitini istemek -
tedir. 

Habe~ dı§ bakanı da resmen ttaL 
ya~ sUel uçakların Adova ve Adigrat'ı 
bombardıman ederek sivil halle ara -
smda bir çok zayiat -.erdiklerini, A -
game mıntakasında Habe.' toprakla -
rmda müsademe cereyan ettiğini bil. 
dlrmekte ve bunun Jtalya tarafından 
Uluslar soeyetem paktınm ihlali de -
mek oldufuna eöylemektedir. 

Nüfus sayımı 
Ateşin sonu 
neye varacak? 

! sviçıeli müşa\1irle uzman· 
' lar inceleme gez isinda 

(Vstyam birincide) 
mi de b11radadır. İngiltere, Ulular 
kurumundaki devletleri ltalya a . 1 

teybine zecri tedbir almağa çatı -
racaktır. Şimdiden kendi harp fi
lolarını bu maksatla Akdenlzde 
toplamıştır. Vakıa Uluslar Kuru • 
mundaki devletlerin süel mahiyet
te bir zecri tedbir kararmda itti - ı 
fak edeceklerine hiç ihtimal veril. 
miyor. Ancak bu meselede lngilte
re yalnız batına kalmıı olea bile ı 
zecri tedb?r alacağını zannedenler 
de vardır. Onun için vaziyetin inki
şafı bu meselede UlMlar Kurumu. 
nun toplanarak yeni bir karar ver
mesinden sonra olabilecektir. lnril· 
tere o güne kadar bugünkü hazır . 
lıklı intizar siyasasını gütmekte de
,·am edecektir. 

Almanya, Lehlstan, Macarletan 
gibi, ltalyan - Habeş kavguından 
istifade ederek muahedeleri boz • 
mak iatiyen devletler de şimdiki 
:.alde Ulular Kurumunun kara • 
nnı, lnailtere ile Fransanın ve di -
ğer devletlerin ltalyaya karp ala· 
caklan son vaziyeti bekleyecekler. 
dir. 

Uluslar Kurumu harbin önüne 
geçememiftir. Dolu Afrlkurnda 
ha§hyan atqln sonu neye varaca
ğını bııgtlnden tahmin etmek mUrn
kiln değildir. 

Aakara, 3 (A.A.) - Genel nü• 
(111 sayımı için mi!avir ııfatiyl• 
meml•ketiaain çatrdan lniç,. 
federal ıtatiıtik bürosu müdür3 
Bruıvayler, bu'gün statislik genel 
direktör muavini Selim Aykutl• 
birlikte Kayaeriye hareket etınit· 
lerdir. 

Seyahatları Sivu, Amuya "'' 
Samsuna kadar devam edecek "/f 

bu yerlerde •ayım hazırlıklar• 
tetkik edilecek ve Selim AykUt 
sayım hakkında umumi konf e -

ranılar verecektir. 
Ayni maksatla ve ayrü zaman· 

da ölüm doium anketinı hazrtl ... 
mak üzere, genel direktörlük 9ef• 
lerinden Faik Sinoba, Şevket Er 
zuruma, Mehmet Ali Erzincaff 
Gümüthane ve Trabzon&, N• ri 
Maraf, Urfa ve Anteh'e Nu 
Turıut Buraa ve Menemene b• .. 

reket etmiılerdir. .d 

Halk Partiai ıenel aekreterlı•: 
de bütün parti mensupların• ta 
mim etmittir. 

Y~anistande askerli11 
müddeti 18 ag • 

Ankara, 3 CA.A.) - Uluslar ıos . 
yetes:i genel sekreteri Bay Avenol, 1-
ta.lyan kun·etlerinin hareketi hakkın
da Rabet imparatorundan ve Dıt-ba· 
bmndan aldığı telgrafiann birer 
kopya.mu drı bakanlığımıza rlnder • 
miştir. 

(tik gelen telgrafiaruuız 5 in . .._ ___________ 13_s_ı_M_u_s~ 

Atina, 3 ( A.A ) - Hü~ • 
tin kabul ettiii bir kanuıı prol• 
smcle askerlik müddeti 14 ayd•" 
18 aya çıkarılmaktadır. ı..uator telgrafmda, lta))raa kı· ci sayıfamIZdMiır.) 

J 
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~aretler 1 
~em Vetgi alıyorlar 
1~rn çocukları mektebe 
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1 Gezintiler 

Cep kılavuzu 
gotürüyorlar 

Bir L" ı·· l 
11 KO~ u gun arı ıöytedi: 
~ - Hem maar.il vergin alı. 
,, .••• et:-' f:em Je çocuğu mektebe 

Kutlama programı hazırlandı 
Türk dilinin ne duru kaynak. 

lara'an 1ııkırdıfiını bümiyenler, 
elleı\nden gelem a.:haltrTma hoy
mur~uılardı. Binlerce ırıl toprak 
o:cınaa kcJJıhtan sonra güne§e 
ktwu .. 'lUI taglmıfo, aııtlarda1 bu 
J..-Un g;ehginllğini görenler bile, 
Turk~an:rı enılnliclni kavraya • 
madıtar. 

ııOfl{Jii rf .Yo ar. 
Sordum: 
cı 

,, - Ya ne yapanlar? 
ı,,,~ - Vergiyi ucrenlerin ,oCıık· 

Ordunun Istanbula ayak bastığı dakikada muhtelif 
yirmi bir pare top atılacaktır yerlerden 

"'illa .. sl leb ~uaacı e etmeli onlar mek· 
fe :_ i,ıfnıuWcr, Tıpkı cukerlik· 

vq;fel Verild•w• •L• k ıgı gı11ı.,, 

,,. . Qr§ımdaki adam maarif vcr
·~•n' b e· l edel kar§ılığı •anıyordu. 
d <ı, entcllektiiel kalamı:!a bu a · 
~Q kızarr:, aöyleniri:; 

,,._ .. - Cahil adam, bilg:nin kıy-.• 14:(, • 

~tri ":• okumanın )'a:manrn J. e • 
'1t a.'11arnıyor. 

6 ilktqrin pazar günü yapıla • 
cak olan lıtanbulun kurtulutu tö· 
reni programı keain olarak hazır· 
lanmıfhr. 

O gün bütün resmi ve özel bina· 
lar, vapurlar bayraklarla donatı -
lacaktır. 

Törene İttirak edecek olan fota 1 

ve mektepliler saat tam dokuzda 
Sultanahmet meydanında toplana· 
caklar ve ordunun lıtanbul topra· 

Eminönü. köprü, Karaköy, Tepe· 

ba§ı yoluyla Taksime gidecekler· 
dir. 

Kıte.Jar Takeim alanına varınca 
uray tarafmdan abideye bir çe • 
lenk kona:aktır. Bir müfreze polis 

ıaf nizamında cepheıi tribüne kar 
§ı olmak üzere bulunacak ve ıe -
lam vaziyeti alacaktır. Bu sırada 
meydana dikilen direğe Türk bay· ~ lJ el ki bu ıöderi •bylemeğe 

dok~llnt:t. vardır. Çünkü karıım • 
C 1 Qf/crm ger~ekten cahildir. 
.ı erçekten okumanın tıazmanın 

ğma ayak bastığı ıaat olan tam l ==========================:
ıı.c; • ' , 
A etıni anlamamıftır. Bunlar 
ep doğrudur 

~ ~:~at, on~n b" ıözle,·inde bir· , 
rıır :.g haklı nolt.ta.lar bulunduğu ... 
rl 0 '1ceden itiraf e.deyim. Bu a -
b Cl'lnrıt haklı tJlduğu tarafı gen~ 
,. ~~ bir köylü ile konuıarak öğ· 
trıdim. 

ltr1· Gu köylü bana ıunlaTı ıöy-
t: -,, 

ti{ , - Okumak, yazmak hi, hö· 
<e ~qr mu? iyiliği iyi amma.. lı-

C?lıtm"'' VCV' • 

Sorc:luın. ,, . 
11 - Bu amma nedir? 

onda ıehrin türlü yerlerinden yir· 
mibir pare top atılacaktır. 

llk top ıeai duyulduğu zaman 
limanda bulunan büyi.lJ<, küçük 
taşıı:ıa vasıtaları düdük çalarak 
kurtulu~ bayramını kutlul!lyacak
lardır. 

Törene iştirak eden kıtala.r ve 
okullar ihtiram vaziyeti alacaklar 
halk, kara ve deniz nakil vautala
n bir dakika oldUkları yerde dura
rak, lstanbulu bu günlere kavuş · 
turan şehitleri selimlıyacaklardır. 

Saat onu he! geçe krtale.r yürü
yüf sıralarına göre Sultanahmet • 
ten hareket edecekler ve Sirkeci • 

Çocuğunu iple 
boğan kadın! 

tel -. Ka)'liinün tarlaıında!ti la
~ bıle ürem~lidir. Çocuklaı-ı • 
rı' (<:r:a:la ~alııaccıklarr zaman 
, '310rsı:ııu:;, mektebe götürüyor • 
IJ~ll~z s· . . . k b s . b .dd' ·ı l(nc~ ızun ,,ırı çocu ' ana, a- er vetJn u 1 ıa J e 
l'( d CH::~I Y .. WCll llU &G'Ol.lllol~U V.J \JUfUŞmasJ yapnıyor--

~ıi!!',ifdir, Ben a::pa'1ımı ekinde Çocuğunu düJürüp iple boğ _ 
efe 4Clnr.ı:ı.'t için aldım. Baıka yer· maktan suçlu Servet iıminde 
eli r.ılfonmam. Çocuk la böyle -
'le": r cırlada çalr§matlıktan kelli genç bir kadının durutmuına, ls-

lfe )'ar-, lan bul ağırceza hakyerinde baş . 
(( ""'' • 1 anmııtır. 

•cı,,1 - Mcktuplannı yazar. He . 
11
Qrrr.1 tutar, sana faydalı olur. Bekir kızı Servet, evvelce Şiş-

G lide bir doktorun aparumanmda 
tcı11 - eç beyim, g~. Okuduk· çah§ıyormuı. Çocuğunu apartı · 
~ 1°'1ra bizim yanımızda 'kal • 
'>tek iti, mektubumuzu yazsın, manın banyo dairesinde düşür . 
lfea ftıbq gene lıocaıya ya::ilırırı:. müş ve boğmu9. Bu iddiayla hak· 
fi,..,~!cırı tutacak uzun boylu i • yerinde cluru9ması yapılıyor. 
··q~ :Volt Servetin suç.unu itiraf yollu 

u • b 
B azı ifadeleri vardır. Fakat, hak· 

4il":ı - ırakmayın, çocuklar 
"'"e ı. l , yerinde inkar elti. Bu arada ak -

~asın. 

bo.{t' ·'ictın giilümıiyere'k yü.ziime lından zoru olduğunu, arada sı -
r. rada ıebepsiz güldüğünü söyledi! 

f/;,;·- Bcıyım, ya ıen köy görme • Ayte isminde bir §nhit, bi':' j • 

Itır~ )'cı rnektep. Mektep!ertle 0 • nihi ve patırdı işitip bar.ya daire 
lftr"'01tlar hiç bu köyl.ercle oturur • sine gidince, Serveti kan, revan 
leh~· t uttarurlar ille bi.z ~idip içinde gördüğünü, kızın çocuğti. 

l.> e katip olocaiız diye... nu iple boğduğu.nu söyledıijini 
_, ' 1 em b L l anlattı. ile ok ayım bi%im meRtep er-

1 ctrıl<ım "Y<ınfor bizim dilimizden Durutma, şahit çağırılması ve 
\r ~ oluyorlcır. arathrmanın genİ§leti!meıi ~çin 

biri ~tiyla bi::im kö;ydekilerden· kaldı. 
~ 081qnu I t b l .. J. • =.....=.~..:-----------

ollrctJı •an u a gon ermıı. " - Hele ıen 
tlct ıeı:!tu~n adam oiıun, •o~ra bas ... 
'lQ ).ıq "' 

0 mrümün •onunda 1'a • Tırpanın ucuna baaınca tahta 
it\~, :rn etsin diye •.. Çocuk 6it· sap ita/asına çat diye sarpmrJ. 
.l'qllrn rnuı, öğrenmiı babcuının Çocuk cc1Jap 1Jermiı: 

,, ~elrni.f. Babcuı demi• ki: '' A ... ~ -. - nannı ıattıgım tırpan ... 
ÇOctık ettir bakalım fU llrpam.. Hikaye bu kadar. Bizim ço • 

'ttlf, bc:bannm yüzüne balr - cuklar mektebe gidince köydeki 
~ J fe)'ieri unutuyorlar. Her unuttuk-

~İs!-.. Babacığım ne dedin, Je- lannı öğretm::k ;çin kalalanna 

BQJ, bir tahta mı vurmak lazım, o za· 
ıc Q tekrar et.....:.• - ş .. .,. man da mankafa o!urfor. Bize 
"- . u tırpanı ver... l b k ~k b öy e ir me tep yapın ki, çocuk· 

tırp tql ann• d ·· ·· ... 
~ 1'eclir tJ• ···~ " unnwge. lar köydeki §eyleri unutma~ınlar. 
Bcıb ıye ... 

~lf: q ~ocu.fun bu halirHt cıcı • 
,, 
-0-1 

"~ ,..! um demif, '" •ağdaki 
'tQ ~)'f.,. ~ bas, aılrnı ıcı • 
~· 
'• k hayretle b-L . 

- B b ~mı.J. 
Qfa,. Q a benim bil d·ı:.: • 
~ 11tıarl bilir? . me '•~ 

Köyd~ mektep gerçekten me -
•elffir. Köy:l 2ki mektep köy lcal· 
kının ihtiyaçlanmn parçcuı olma· 
lıcl1r. 

Köydeki mektep çocuğa höy -
ilen ba.Jka yurtlara muhaceret ar-
zun vermemelidir. ı 

S•drl Ertem 

Tali kuşu 

l:l yaşında bir mektepli 
lozın başına kondu 

Bayan Pakize 

Memlekette arttı~'!. fikrini genlş
letmclc maksadile ve muhtelif kur'n
Jarla kumbara sahiplerine heı· sene 
20.000 lira mükflfnt dağıtan Türkiye 
Iş Ilankas1 l 1'. erHl 3:> kur'asında 
207 kumbara sahibine a.000 lira isa{>ct 
etmiştir. Bu kur'ada l.000 Jiralık bi • 
rinci m ükafn tı Sirkecide Şeref oteli 
sahibi bay Ahmedin kı:ıı 12 yaşında 
ba)'an Pakize kaZAnmı tır. Suıtanab
met ilk okulunda beşinci sınıf talebe
~j olan baynn Pakize kumbara keşi . 
desinde kazandrğım ilk C\'vel gazete
cilerden Öğrenmiş bu güzel haberden 
bütün ev halkını ve komşula1·ını ha • 
bcrdar etmiştir. Dayan Pnkizcnln ol
duğu gibi kara ~i Y:a :ırın da bir kum 
hal'a ı ,·ardır. lki inin de imdiye ka. 
ela r toplanmtş paraları 100 liradan 
fazladır. Bu defa başlarına konan tn
Jlh ku;;;undan sevinen nne erkanı bu 
paraya asld dolmnmıyacaklarmr ve 
Pakfzenin yüksek tahsili için kulla • 
nat'aklnrını s öylt'mektedlrler. ı~ Ban. 
lmsının bu dcfnl:i keşidesindc bil'İn . 
ci ikramiyeden maada 2:>0 liralık di • 
ğer ikramiye 100 er lirnhk 10,50 şer 
liralık 20 ve 10 nr liralık 17ii iknıml • 
ye c;ıkmıştrr. 

Nüfus sayımında nasıt 
çalış1Jacalt? 

Kaymakamlar ve nahiye mü • 
dürlcri dUn belediyede toplanmıı· 
Iar, iki saat süren bir görü me 
yapmışlardır. 

Bu görütmede nüfus sayımı gü. 
nü çalı~acak memurlnrın ayni §e • 
kilde naııl çalııaeakları tespit e • 
dilmiştir. icabında, işi biten mm • 
takadaki memurların, sayımı biti· 
rilemiyen mmtakalara yardımcı 
gönderilmesi karar1ntmıthr. 

Binalar boyanacak 
Belediye yapı kanunu mucibin· 

ce binaların boyanması mecburi • 
dir. Bazı yapıların aylarca, hatta 
senelerce boyanmadığı, tamir edi· 
len yapılarda da bunn dikkat edil· 
medici görülmii§tür. Uray, yapı 
ru1ısatiyesi verirken yapılum bo . 
;y:anmasını temin edecektir. 

rağı çekilecek ve bayrak çekilir · 
ken çelenk konacaktır. Bundan 
sonra Harbiye okulu mızıkası ta
rafından istiklal martı çalınacak, 
gençlik namına yükıek okul tale
besinden ve !ehir meclisi üyelerin· 
den bir zat tarafından söyle\rler 
verilecektir. Söylevlerden sonra 
merkez komutanlığının verecefi İ· 
şaret üzerine kıtalar, mektepler 
tribünde bulunacak Jstanbul ko • 
mutanrnın önün-den geçecekler -
dir. 

Saat on altıda Belediye reisi •e 
şehir meclisi üyelerinden Ye ıoı . 
yete!er mümesaillerinden, parti 
ba,kanlarından birer heyet lstan· 
bul komutanlığı merkezine gide -
rek halkın ordumuza olan şükran 
duygularını bildireceklerdir. 

Gece Taksim alanında Şehir 
bandoıu tarafından milli martlar 
çalınacaktır. Saat 20 de de lcahra
man ordu ferefine Perapalas sa • 
!onlarında bir ak tam ziyafeti ve • 
rilecektir. 

Halkevlerinde de müıamereler 
ve temsiller verilecektir. 

Şehrimizdeki 
ltalyanlar 

Bugün on dokuz gönüllü 
gidiyor 

Evvelki gün bütün ta.tiıt ıivil 
kulüplerinin sef el'berlik tecrübe -
ıi balyada yapılırken. tehrimiz • 

deki halyan kolonisi ae Jtal • 
1 

yan konıoloıu tarafından çağırıl-
mıı ve Tepebcıtındaki lruhipte 
toplanmıtlard ır. 

Konıoloı, gelen ltalyanlara 
önce vaziyeti an)atmtf, arkasın -
dan radyo açılarak Mussolinin 
söylediği nutuk dinlenmiıtir. 

Nutuk dinlendikten sonra, Ro
maya bir telgraf çekilmit ve ltal • 
yanlar hazır olauklarını bildir • 
mi~lerdi~. 

Bugün ıehrimizden ıaat on 
birde kalkacak olan "Çita di Baı 
ri,, isimli vapurla 39 İtalyan gö • 
nüllü olarak ltAlyaya, oradan do
ğµ Afrikasına gidecekleı dir. 

Giden gönülliilerin hepıi be • 
kardırlar. 

BiR KONFERANS 

lstanbuldaki 1talyan mektebi 
direktörü Bay f'errari yarın · ak • 
tam İtalyan i~alübünde. ltalyarı 
kolonisine bir kc.nf eranı verecek
tir. 

Konferans saat 18,30 da verile
cektir. Ve doğu Afrika"• hakkın
da olacaktır. 

Halbtdti )' t y;iziinde bu11Jan a~ıll 
bir ge~e aı bülum.ır Bir clüin 
telt he~ölötd~n kurtulmtar, renk 
taıımaaı, iç Jü "yaıının duygu kök· 
le>ihin gerti.§liğinl, inceliOini re.,. 
çeveliyebümeıi i~i.H çağlarm altıp 
gitmeai gerektı'r. Bir dil, hMay ltoa 
foy edebi ürün vermez. O. en güç 
ç;çek açan, y~mi ini en geç biti -
lc.:ndıran liclattlardatt ıayilır. 
Türkçenin, yalnız bütlin Aıyaya 
yer.yılan lehçelerini ittceleMelt, ne 
biiyiik, ne ulu bir honu 'lt.arıttın • 
da bulunduğumuzu göıternWğe 

yeterdi. Fakat ne yazık ki, ~ok ya• 
hrn geçmiılne kailar itimle bu -
nunla uğrtqmadı. Uğr:aımaN tör 
le durtun, akıl ermez t;i,.. 1.4/tın
lılılcı dilin 6'ntrları açıldı. ifı'd6on· 
cı ıözler, bütün bulanık 1t.urc:lları, 
uiilgam,, '''" "ilôl,, teriyle birlik
te lıitaplarımua. yayıldı. Medrue 
oluklctrından b~:ıyarak her ye -
re dağılan yabancı akıntı; en •on
Ta J.ilimizd en, aeıimize .arılJı. '(). 
nu da bouular,. ''tecııit,, elenilen 
'lra.ntarmalarla JuClaklanmız, 
gırtlaklarımız parçalandı. "ayın,, 
ittra boiazlarımırda göbe.k attır -
malı, birçok harllerre di§lerimiz 
uıtünde cambazlık ettirmek için 
'tliJindik JarJuk. Zavallı ağızla .. 
runız, Arap tecvidinin şÖmürgeıi 
"müıtemlelk.i,, olmuftu. 

Gerfi bütün bunlar his: yoktan 
Joğmıyordu. Ômet "ümmet,, ~cığA 
larının yer yiizünü ikiye böliifü, 
bir Y,anJa Latinceyi Hıriıtiyanlı
ğın 4ili ydaprlien, bir yanda Müı· 
lümanları AraPS'a konuıturdu. 
Ronuanıa kailar riiren bu karan· 
lık leuri, tarih i~in bir olın ycı
•ı saymaktan bC'f ka çcae yok. lı 
batıda da /;öyle olJu. Y alnı:: on -
lar, erken uya~dılar. Çabulr ril • 
kindiler. -

• • • 
Yeni çıkan cep kılavuzunu 

gözden geçirirken, zihmmdcn de 
bütün bu e•ki §eyler gelip geçti. 
lrinde öyle ırcak sözler, öyle ca
n!T yakın kCJ1'tılıklar var ki, bir • 
denbire anaklarJan (h11lızalar • 
dan) önce gönüllere y~rleıiyor • 
lar. Halk araıında bunların belki 
hepıi tutmıyacak. Fakat okul 
•ıralarındaki Cl§tların yüzde sek -
•eni mutlaıka lilirlenir ki clünya
da hiçbir emeğin verimi bu ka -
dar çok ve bol olamaz, clenilebi· 
lir. 

Cep ltıla1Ju~, atlı üıtünde iı • 
te, minimini bir §ey; amma yap· 
raklarıncla mi!vonlarca ınıanın a· 
lıntni var. Bıı uğun:la biitiin İ§ -

yarlo.rrı., öğretmenler, ordu çalrı • 
tr. O Jağlar gibi li§leri yıl/(l]'ca ~ 
leyen, ıüzen, beyin imbiklerinden 

Yün ipliği fabrikası geçirenler iıe, çok kalabalık de. 
ğillerdir. Bunlar, ömürlerinin ay-

B~t yıJlık endüstri programı • larına yılların uerimi.ni sığdırdı· 
mızla kurulması kararlaıtırılan lar Ne mutlu onlara! 

Bura~ Kamgarn ipliği f ıı.brikası · s. Gezgin 
nın inıaatına gelecek ay batla·------- --------
nacaktır. Sirkeci - Bahçekapı 

Türk yünlü mensuca~ endüstri- kıt ası 
sinin gıdasını le•kil edecek G}an Hük 

:I' •• umet delegeleriyle Tram • 
bu fabrika, ~n§aatı, direklör!ük vay Sosyetesi ara11nda yapılan 
binası ve yollan ile 1 ,35'1,320 Ii · son konuıriıalardan sonra Sirke • 
raya mal o),~ai<lır. Fabrikanın ci . Bahçekapı kıtası kaldırılmıt· 
936 yılı sonunda İ!liyeceii ümit tır. Sirkeciyle Eminönü arası bir 
ediliyor. lota itibar edilmektedir. 



~ 4 - KURUN 4 1. TEŞRiN 1935 

Rnkaradan: 
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Beş bin lira rüşvet J Kamutayda bugün 10 önemli 
layiha konuşulacak Bir hesap mütehassısı 

zili.t yapılman ve tetkik bürosu elindeki zarfla yakalanmış 
hariç olmak üzere kadroların u • Finans Bakanlığı hesap mü • 
mumi hükümler dahilinJe doldu . tehauısları!'ldan Mecdı Tevfik a· 
rulması, A seriıine ancak umumi teybinde, Galat" da Voyvoda c:ld · 
hükümlerin verilmesi ıonucuna desinde "Danlib,, sigortc.\ soayete 
varmıı, tasarruf temini için bazı ıi defterlerini tetkikten ıonra Ba· 
memurların icabı halinde ayni kanlığa vereceği raporda sosyete 
maaşla daha yüksek memuriyet - aleyhindeki bazı noktaları iehte 
lerde istihdam olunabileceğinj belirtmek için rüıbet aldığı iddi· 

Ankara, 3 (Kurun) - Kamu
tayın yarınki (bugünkü} toplan -
tısında, konuşulacak on mühin:ı 
kanun layihası vardır. Bunlardan 
:üçünün ikinci ve yedisinin de bi
rinci müzakeresi yapılacaktır. Bi
rinci müzakeresi yapılacak ka . 
nunlardan Evkaf teadül kanu -
nunda bazı değitiklikler yapıl · 
masına ait olan layihanın hüku , 
metçe geri istendiğine dair tez -
kere Kamulaya bugün gelmiştir. 

Diğer taraftan Evkaf genel di
rektörlüğünce yeni baştan tetkik 
edilen ıbu layihada yeni değiıik • 
lil<ler yapılmı~ ve bu değitiklik · 
Jerin tetkiki 'Başbakanlıkça Fi -
nanı Bakanlığından m;ittaceliyet 
kaydiyle istenmiştir. 

Y armki ruznameye dahil ka -
:nunlar arasında maliye teıkilat 
kanunu da vardır. Bütçe encüme· 
ni yaptığı teıkiklerle, maliyece 
teklif edilen kadrolarda bazı ten-

tasrih etmiıtir. asiyle takibata airiıilmittir. 
Gene bütçe encümeni, eıki iddiaya göre, Mecdi Tevfik 

kadroların yeni kadrolara intika· beı bin lira istemit, dört bin Hra
li için üç senelik bir devre kabul ya uyuıulmuı, ilk taksit olan beı 
ebniştir. yüz lira verilmeden, sosyete di • 

Askeri tahıslarla ailelerine rektörü Hikmet Emniyet direk ; 
karşı seferberlikte itlenilen suç .. törlüğüne iti haber vermit ve bu 
ların takibi ve hukuk davaları . suretle tertibat alınarak dün ıos
nm görülme tarziyle taıarruf yete binasındaki direktörlük oda· 
haklarının korunması hakkında - sında cürmümeıhut yapılmııtır. 
ki kanun li.yihalarr hükUmetçe Mecdi Tevfik, Hilanetin uzattığı 
Kamutaydan geri istenmittir. zarfı eline almıt ve içinde polis-

Harcırah kararnamesinin 13 lerin evvelce numaralarını teabit 
üncü maddesinin tefsiri hakkın ~ ettiği para bulunan zarf elinde 
daki tezkere de geri istenmiıtir. bulunduğu halde, hemen orada 

Keten ve kenevir ziraati Üzüm için asgari fiat 
yakalanmıştır. 

Mecdi Tevkif, dün polisçe Tü
zeye getirilmit, genel Hvaman -
hk, önce iıyarları muhakeme ka;· 
nununa göre gerek olan muame -
le tamamlanmak üzere, kendisini 
ilbayhğa göndermittir. 

için program usulü kalktı 
J\nkara, 3 (Kurun) - İspar - Ankara, 3 (Kurun) - İzmir. 

tada keten ve kenevir mütehassı· de bulunan ü l:üın kurumu direk ,· 
tada bulunan keten ve kenevir törü lımail Hakkı, üzüın durumu 
mütehassısı Tobler, Antalya, Ma- etrafında bakanlığa izahat ver -
raı ve Gaziantep havalisini del mek üzere birkaç güne kadar 
gezdikten sonra dönecek, raporu.· Ankaraya gelecektir . 
nu verecektir. Bu rapor üzerine Türkofis tarafından üzüm için 
ll'arım Bakanlığı keten ve kene - kabul edilen aırari fiyat usulü 
vir ziraatinin ıslahı için bir proğ· kaldınlmııtır. 

tu ram yapacaktır. 
Diğe r\lraftan Ekonomi Ba ., Divanı muhasebatta terfi 

Dnlığı da keten ve kenevir san· eden mürakıpler 
atinin inkiıaft için bi? program 
Jiazırlıyacakta. 

Ankarada yeni bir spor 
kulübü kurulacak 

&,kara, 3 (Kurun) - Ankara. 
' Ba, tanınmış bazı zevat taraf m -
aan yeni bir ıpor kulübü kurul -
maaı için uğraıılmaktadır. 

Ankara otobüslerinde 

Ankara, 3 .(Kunın) - Divanı 
muhasebat birinci ımıf murakıp
larından Feyzi, Talat, Mustafa 
Kamil bafmurakıphğa; ikinci ıı· 
ruf murakıplardan Turhan, Mit . 
hat, Sadi birinci sınıf murakıplı -
ğa; Kemal, Seniha, Haydar birin
ci sınıf katipliklere terfi edilmiş • 
lerdir. 

Ada biletleri ucuzladı 
Adalara gidip gelme vapur üc • 

retleri evvelki günden itibaren İn· 
dirilmittiT. Büyükadadan 'Ve Hey· 
beliden köprüye 8'idip relme alm
mak ıartiyle birinci mevl<i 'bilet üc 
reti 30 ktıruı, ikinci mevki 20 ku · 
ruıtur. 

Burgaz ve Kınalıdan köprüye 
birinci mevki 27,5 .kuruıtur. Bu ta
rife iki ay müddetle muteberdir. 
Bu müddetin bitiıinden sonra E • 
konomi Bakanlığının vereceği ka· 
rar üzerine tarife ya ipka edile • 
cek, yahut da yeni battan deiitti· 
rilecektir. Bilet ücretlerinin in -
mesi Adalarda oturanları çok ıe • 
"Vindirmi§tir. talebeye güzde 50 tenzilat Göçmen işleri 

~ara, 3 (Kurun) -Ankara- Ankara, 3 (Kurun) - Bükreş ı Kaa Haberler t 
a& iıliyen otobüs ücretlerinde ta • elçimiz Hamdullah Suphi birkaç -=----...;.__-------~ 
Jebe için yüzde elli tenzilat yapıl· güne kadar Ankaraya gelecektir. • Evkaf direktörlüğü tarafından 

B 112 camide 224 hademe kadro hari • 
mqtır. u önemli indirif, talebe a- Elçi geldikten ıonra, Batbaka . ci bırakılmıştır. Hademeler münhal 
l'asrnda sevinçle karşılanmııtrr. nın batkanbğr altında iç ve sıb - camilere yerleştirileceklerdir. 

Deniz T~cim okulu hat bakanları toplanacaklar, aöç • Sağlık direktörlüğü tedrisata ye. 
Ankara 3 (Kurun) _ D . men işlerini görüşeceklerdir. ni haş1ıyan bütün okullarda tifo aşı-

. ' ena ---ımnnnıwııwwwııııııını;ı;--.-- m tatbikine karar vermiştir. 
r tecim okulu için, bugünkü ihti • ders programı hazırlanmrıtır; 

1 
1 k • Şirketi Hayriye Ayvansaraydaki 

yaçları kartı ıyaca tekilde biı tetkik edilmektedir. tezgahlaruıda vapur inşa.sına başla • 
mak üzeredir. Yeni vapur şirketin or-

Çavdar ekmekleri ta vapur1arı hacminde olacakbr. 
Nişanlanma • Tramvay sosyetesinin Brüksel 

KUltUr itleri 

Üniversitede 
Bazı ders programJarı 

değişti 
Üniversitede derslere dünden 

itibaren baılanmıthr. Fakat bazı 
liselerde bütünleme smaçları he -
nüz yeni bitbğinden, tafra lisele· 
rinde gelecek talebeler ce göz Ö· 

nünde bulunduıularak fakültele • 
re talebe yazıimaıına devam edil · 
mektedir. 

Bu yıl On~veraite derslerinde 
bazı deiiıiklikler yapılmııtır. 
Hakuk fakülte1İi1İn birinci sını -
f mda iktisadi hukuk dersini pro
fesör Noymark, Meden; hukuk 
denini prof eaör Samim, Roma 
hukuku dersini Şuvarto okutacak
tır. Türk huk-.ıKu dersleri de her 
ayın son haftasında Sadri Mak • 
ıudi tarafından okutiılacakbr. 

Fazla şubeler açılacak 
Okullarda dersler baıbyah 

bet gün olduğu halde henüz tale
be durumu tesbit edilmemittir 
Birçok okullarda talebelerden 
bazıları açıkta kalmıştır. 

Üsküdar orta okulunda 70 tat 
lebeye henüz yer buhmamamıt 
fazla ıube açmak için .bakanlığa 
telgraf ıönderilmiıtir. Ha:ydarpa
§a lisesinin 9 uncu ıınıf ına bu yıl 
orta okullardan yazılmak üzere 
bat vuranlar ·ia çok oiduğu için 
bir ıube daha açılmasına karar 
verilmit ve bu hafta yeniden ta -
lehe kaydına bqlanmıttrr. 

K.adıkoycıe a~uacaK oıan "'' ... 
okulda talebe 1azımına önümüz .. 
deki Pazartesi günü batlanacak
tır. 

Kumkapıd.ı açılan yeni orta 
okula da bu yıl 900 talebe alına
bilecek kadar yer vardır. Şimdi · 
ye kadar 296 talebe yazılmrttır. 

Okul direktörlüğüne vekale -
ten ilk tedrisat iıpekterlerinden 
Bay Mehmet Ali tayin edilmi! -
tir. 

Yabancı ve azlık okulları hak
kında kültür bakanlığına izahat 
vermek üzere kültür yar dire.ce:tör
lerinden Bay Nurullah dün ak • 
ıam Ankaraya gitmittir. Bay Nu· 
ruliah bir haftaya kadar döne • 
cektir. 

BAY AN KIYMET - Üç yıl
danheri ilk tedrisat ispekterliğin
de muvaffakiyetlc çahtan iıpek -
ter Bayan Kıymet Pekdeğer Kül
tür Bakanlığı tarafmdaıa Eli.ziz 
orta okulu Türkçe öğretmenliği · 
ne tayin edilmiıtir. 

Son günlerde Çavdar ekmek -
]erinin bozukluğuna dair beledi • 
yeye türlü §ikayetler yapılmakta 
dır. Şikayetçiler bu ekmeklerin i-

Ekrem Billent Oıtünda.ğ ile delegesi yakında Ankaraya gidecek· 
Da~an ailesi kızı Bayan Ja1enin tir. Bozulan 1926 mukavelesi yerine lstanbul gümrükleri 
niıanlanma töreni, Vali konağın. yeni tekliner yapılacağı söyleniyor. nümüne gümrük oluyor 
da Dış İtleri Bakam Bay Tevfik * Son günlerde mühim mikdarda 1- Gümrükleri:ı yeni te~kilat la-
Rüştü Aras tarafından yapılmıt • talyaya kepek, Filistine de elma ih • yihaaı bugün Kamutayda müza -
tır. raç edilmiştir. kere edilecektir. Ankaradan ge -

Törende birçok tanınmıı zevat •ı•llll••••••••• .. , len haberlere göre İstanbul güm· 
hazır bulunmuıtur. Yeni niıanlıl&. Stimer Sinemasının rükleri tetkilatmda yeni bir ta · 

k tıar Z kim degwi~iklikler yapılacaktır . Bu 
rı u ı • Bu akıamki ralası için yerleri· -

Hava kurumu 
Fatih ilçesi yeni çahşrı1' 

programını hazırladı 
Hava kurumu Fatih ilse~i ~ 

kanı öğretmeni Bay Nurettırı d 
kendiıiyle gö,·üşr.n bir y111:ıc1~\ 
za ilçenin hava kurumu faalırt , 
etrafında hazırlanan yeni P~r 
gram hakkında ıunları söyledl

1 

tir: . 
" - Hava kurumu merlıeP' 

den aldığımız talimat üzeri11e ~ 
lıımalanmıza devam etmekteP 
Şimdiye kada.- ilçemiz hava k~ 
muna 30 binden /azla üye Y'Pr 
mııtır. .

1 
Üyenin artması için 1ııbetfl1 , 

ve diğer ruıhive ıubeleri çal'~r 
maktıeıclır. Yakında büyi.ik ~ 
seyyar uçak •ergisi J e aıçac~ 
Serginin açtlıı törıeni 19 Biritı", 
tqrinde yapıfocaktır. Ve btJ ~ 
giye Fatih merkez nahiytl 
Şehremini, Eyiip, Samatya, 1'1 
gümrük, Fener kollanmız Ja ~Jı 
rak ecl~ceklerdir. Sergi her 1tol r 
bir halta açık bulundurulac~tt 1 

Serginin içinde hatJa. ~uru~ 
Ytlfdım ve hava telJike.inJe~ J 
ı'Unmak için muhtelif ıeJıill , 
göıteren grafikler bulunaıc1 

Bundan ba§ka önümii~..ıı 
ıonbalaar ve kış mevıimlefW 

hciltanın türlü günlerinde koli:, 
mız: hcaka miiıamereler ve Jıo .. ,, 
ranılar tertip edecektir. Bu "jı 
mere her kolda iki Jela tekt J1 
nacak biri ücretli, diğeri ücreır· 
olacaktır.,, 

Yağ satışları da hale 
alınıyor 

Müteaddit teftiılere r~ 
yağlara hile karıf tmldığı anl_.tJ' 
mıttır. Uray yağ aatqlannı cl!Jil' 
le almak istemektedir. Bu taı'J'r 
de bütün yağlar halde kontrol I 
lecek, fıçı ve tenekelere mühiit , 
rulduktan sonra piyasaya çılcJ11 
lacaktır. ( 

Yumurta satışlarının 'da hile 
lrnma11 incelenmektedir. 

Temizlik için yeni bi1 
talimatname , 

Bazı bakkal dükki.nları ~!I , 
makamlar tarafından teftit e ~ 
mit, yiyecek ve içeceklerin ~· I ' • o 
satıldığı, dükkan içlerinin pıt e( 

duğu görülmüştür. Camekin ~it 
buriyetine hiç dikkat edilırıe~. 
de meydana çıkmııtır. UraY• ti 
kal dükkanlannın iç ve dıf ~ 
hakkında yeni bir talirnat11J 

yapmak taıavvurundadır. 

Yakında Yugoslav 
uçakları da geliyor 't; 

İstanbul ve Ankara.ya gelt~~
lan Romen uçakçıları, dün ·tıtıi( 
köyden kalkarak Bükrete 11 
lerdir. kf1'd' 

Öğrendiğimize göre, y• 
11
bJ 

Yugoslav uçakçrları da h~:ıJi< 
ve Ankarayı ziyaret edecek 

çinde çavdar unundan batka her 
§eyin bulunduğunu bildinnitler -
dir. Bunun üzerine Beyoğlunda 
çavdar çıkaran bir iki fITın he -
men kontrol edilmit ve çavdar 
ekmeğine de etiket konması için 
karar verilmittir. 

nlzi temin ettiniz mi? arada biri Gal!lta yolcu salonu, 
Sarhoşluk qüzünden.. G M•l diğeri satıt salonu olmak üzere ..,.._Nİıılilıııı.-b--.-----1e-T eorges 1 ton iki direktörlük ibdaı olunmak Ü • ô etçı eczane 

Nazillide Çulha oğlu Oımanın ....IL--------~~llyıi'1 

20 ilkteşrin - Pazar 
genel nüfus sa~ımı 

Bugüniin küçükleri yarının bü
yükleridir. Sayımda en küçük ÇO· 

cuklan bile yazdırmayı unutmayı-
JUZ. .. 

Başvekalet 

istatistik Unuını Müdürlüğü 

d M sizi eğlendirme.k, candan gül- zeredir. Diğer taraftan paket Samatyada: Rıdvan, .A.kSılr e1ert' 
Şükrü ile Dereköy en ustaf a A- t c:. '' .ı. 

dürmek ve oynıyaca.ğı gümrüğü müıtakil bir hale konu: Pertev, Karagümrükte: Sua '. ';;/'rı·t'I' 
Ji, sarhoılukla biribirl.riyle kav·- d 

PARA KRALI lacaktır. mininde: A. Hamdi, Fener C·rı ~ ' 
ga etmiılerdir. Bu kavga netice • Şehzade başında: lbrahitn Ha ;,:,-tt~' 
sinde Muıtafa Ali hıçakla Şükrü· sevimli ve ne,eli operetinde Yeni Yugo5Jav elçisi minönündc: Agop l\finasya~· }ıe;il' '. 
yü muhtelif yerlerinden yaralıya- bütün ıen p.rkılannı taganni Yugoılavya Dıı Bakanlığının te: Yorgi, Beyazıtta: Cetnı 'de.Si"dt· 
rak kaçmı,tır. etmek için sizi bekliyor. Kah- batka bir ödevine seçilen Yugos - taşta: Ali Uı:t.a, Ankara cad ııdif' 

k h M ikA F t i 1-k t Eşref Xe~ el, Galata da l\fah. Jfl tt<al>' 
Şükrü Aydın memleket hasta - a a - us 1 - an az - u 1 u· lav Elçiıi Bay Y ankoviç bugün • · > d c: >" 

valetler. lli.veten: jurnalde: caddesinde: Mi~el SofronJ"B ı~~ııW'' 
nesine gönderilerek tedavi altına Bütün ve son dünya havadtaleri lerde memleketine gidecektir. ~imde: NiT.nmettin, K:ıJyonc\I 

11111
11' ' 

alınmıı, Mustafa Ali de sekiz sa- Telefon; 4'28Sl Yeni elçi Bay Lazaroviç'in de ğunda: 'l.afiropulos, Şişlide ı~a'J'ılı1',ıı 
at sonra yakalanarak adliyeye teı ----•••••••••-' Cumhuriyet bayramından önce da: Halk, Kıısımpa şada: Y<'nı 
Hm edilmittir. , Ankara>:& ıelmesi bekleni:ıor. Halıcıotlunda.: Yeni 1'ürld1 

.. 
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Habeş Ateş içinde! 
~--------"'!""l"'"c~ı-..."-----·--~------------..-ı~ .......... ~--~~----~...\fı~~~----------

Italyan uçak arı Eritrede ui Adigratı bombardıman 

C...n, 3 (A.A.) - ...... it-
-lei hwı, ......_ kww ...ı ... . 
ftlıaiw, ......, ................. . 
.... la ........ , ... •ittir: 

..... ..,.. • ... •• -- • tara-................................ 
.. 9Fldllll Wr telsnfta ı ...... 
'1114-rı .U.. n A6indı • ......_ 
.._ etlld iıai ft .. ~ • ..... ... ..,. ............... ~ 
.... .mı .... öliialiae ...... 
... ai••llil6ımitdr. A,.._~ .. .. #....... Halla Ap.-
,., .. ı .................... .. ... ı...,. ........... fWlettıepnk. -..,....... ........ ........... .. _ .............. .., .. 
........ sii-n1Mıi -..tir. 
~AN NASIL OLDU? 

Loaclra, 3 .(A. A.) - Aclua ve 
Adrisat'm hcmı'bard111MU1 edildik . 
leriae ......... haberi .. teey • 
1iit ebaektedir. Reater Ajanamm 
Ceneneden bildinliiine s&e, 
..... llilkGmaeti, Ulmlar Soe
,....ine Wr telıam ....... 
..... ha ı.om1-rc1nnan1an tld
detle protelto etmfttiı'. Nota. iman 
- ..ı za1iatmın ....... oldatu. 
.. ipret ............. t.n1lar. 
~-- hill ...... .,Jeclifini 
•ildirmektedir. Nota, ~ e • 
hletWe ele ............. j. 
liaedlys. 
ifABEŞIST AN SEFIWRLtlC 

ILANE1TI 
Adiu.haba, 3 (A. A.) -a.... 

"l'lltonm biitiin Hı•ıı-... iPa ... 
ftel seferberlik emri, -.ia saat 

ettiler. Birçok kadın ve çocuk öldü 
...-• ._._hlm' •ı ri ._._.. ...u. _._ lralf )• .... , 7a ba tedbirlerle muka11et olmı · 

itaba apklarmm Leiehehk _.. • •naılll ......._ 11 YDı U _.,. yacak ye bütün hareket aerbe.tli • 
bdlri ._. .. , etı11lm M1ice- •mitti. G...ı ....... 9llllli 6-- tini muıhafua edecektir. 
aiade ~ .._ ..W oWalm 1la- riM k temla WiJ~ "a-.it Wr iSPANYA ENDiŞEYE DOŞTO 
ir a-.. .......... tanıfmtlaa ~ -- ............ • ..... , ... "'" • 
ı.. .._,, ..... Pli ·ı " ..._ m t.aaa. lhflnwll-l ~- Maclnd, 3 (A. A.) - Alman 
niyetle rd 1 Wr inil .......,... iri .............. ...m,.t ......... ... havadia bürosu bildiriyor: 

SEFFABERLIK DBdNIN ..,_,.. .... .._ saif•t - ..... llalyan kunetlerinin Hahet 
METNi _., 'ali • toPraklarma ıinnit obmlan la • 

AdcHI AL.~ .. · 3 (AA ) Al 8l&lla ...._. nuan Bdcate alua panya biildbnetini enditeye dütiir· 
• -, · - · itaba lailm.ti, Eribı•ıld l&uttede- m:;_.iir n.. n...:..1_&DI Le L~•-11. 

man handla hc&otu bild;.ı-: . • • ı. ı.a-.... _ _._ L- ~ • ...,"' a.a rrouz ....u-
Genel aeferherlik emrinbı ... ;.... na=1~:."':~ -~-:::._~ •-:- - met ve devlet reisleriyle ıörüttü • 

.._ " ----- apn s-11 .. 0 b0 1 ni tudur: aw,.t ••uılttlr· iii ıı ı lpU'yanm Ulualar Sosye· 
"ltalra ikinci defa olarak top. iT.ALYA.DA SML teıi deleıui B. Madariaıa ile ele 

raldanmıza tecaYiis' etmiftlr. Ya· 9EFPJtBEılUJIC konutlDUf Ye parlimentoJu da du 
pdıjımn: aaatler, inemli Ye ft • ...., 3 (A. A.) - Dlakii .. • rumdan haberdar ~tir. 
himdir. Bitin Haı..tler kallmuz, ferlterliie iİtirlk ecteal.m •JUi MEKSIKODA AKiSLER 
aUihlammı almn: Ye Yatanı mu . 20.000.000 olarak aatirili,.,... Ro- Mebiko, 3 (A. A.) - ltalyan 
d~faa için ham bulununuz. Şef· mada aat 19 dan 10nra, halk IÜ• truplarının Hal,eıistana ıirmit ol
le::inizin etrafmda topla11111n:, on- k8nJa dalılnuttır. Gece, 1riitfin 1'i· dUklan haberi üzerine, parl&men
ların emirlerine fftlde itaat edi· ular dom11mlfb. to: Kapitalizmin mutlaka harple 
ab ve mütecaYiai kcmnau. Bu şehir 1ıer :umanld tlriiniitünü ionuçlanan caniyane hareketleri • 
laataal •Yatta eli aiWt tutuuJ& • a•• ıt•. ne kartı, dünya emekçilerini hep 
cak olanlar ,....aldara .,.._. 1- BOTON1TALYA BiR ORDU birden aydlanmala çapan,, bir 
~in Kmlh.ç kuralairan emriao lf.AU_,E bran ~irUfijle onaylamıtbr. 
1'otaealrJardır. Roma, 3 (A. 4,.) - 1'orriıa TAHŞIT F.DILEN HABEŞ 

Büthn dün1a ıeneloyu llizlm ~ 5-a, 4a il-. olanan ai'ril KUVVE'n.ERI 
tarafmmı batmakta Ye müteca • ..ı.t.likteıa ~ di7or Adiea1*l>a, 3 (A. A.) - Harar 
Tizi itli•• etı!Mktedir. Allala J'~ Jd: balıeıinde, Zeila ile Cicip yola 
dımcmm .ı.an; Her ,.,. bapan. ''Dünckmberi bütün ft.alya sefer- -.in•s elli 1Miı -,-.. Hallet u-
tar ~ha; 1ier .., ftlıaa için'.,, ber edilmiş bulunıııaktadır. Bu • bribin tabtit eclilmit ohiUiu bil • 

SIUH AtTINA ÇACIRLAN gün bütün ttaıyan uluiau tek birıot. diriliyor. Mühim miktarda ıillla 
KUVVET VE ASKdttN du ha1h&dedir. Bu \leferberiik ulu. "''•hı• kul,_.... tqmak 

V AZIYITl - aa1 amaçlar elde edillneeye hdar tada. 
Adilabaha; 3 <A.A.> - Genel• - d -ı.......~-wı- ITALYAH..Xuvvnuat e..un ~ıu.u-.,, 

ferberllk. Mr ~ 1'S ... ~ MltllfloD'Mtl tKC1L1Z IOZGUNAMI UCRAMIŞ7 
Mr antd 8dA Alt.& PlmiDfm. lCONSOLOSLUCU ON6*>E A4i.U..k, 3 (A.. A.) - Reu • 

&imal ordanaa koa•taaı, R., 
x.-•r ., • ._~ ldn4P'da ~ ,.. NtJltA~ ter Ajansı aytan bildiriFor: 

ljil4ı~llhlıllıll•"'1~.-..-.H JDI •Ilı:·~~~~ , }.i,'),.'t'~A- ~'W-1oıhlne ~ ed.itler, 
ela bü)'tik Mreale ~ pıatokol ~bir Jaarlle ~ -~ 
bakanı taralmdan ~in ııı•· ~~ctn"t.~ :!.'..!.ı L....U.:k ..1.;;. .__ &h ı..,tlS it i 1hıliia· ~-~ ıw P'ıwı• impa • 
Ac!in.baı.da balama tNtün pze. ·ı~ ırm-. ..... ....- ._ .. _ - de aillllaJlller ~ r.-...~.~ çekmif 
tecibr Ras Seyum kumandasında 208 bin u- ~ .-...:.· olan binlerce ı.:.ilik mtıaum bır" 

l&RJ lmri ........... a top· ker nrlır. Bu ordan11n sat eenôr Reater eliyor iri: · ·..u ilClım&Jif- • ., 
tlanmıt .... •nayonlu. 1!0 bin klflMtir. Ve komutam Makale lerin inceden huırlaallllf oldala halkm haykmtlariyle kartılan • 

Taanıaun '-tladıi .. Wirea n1n Blet 11ba11drr. alrilliıoriu. Çlnldl nGmaJigil• mqtır • 
haberlere w1r9::rftaı,a uçmdarı • A,_ - -... eep1a.mıa ,..el ihil t.irfDiıa "ıliıiıt.e W. ne ,a • Burada .Qyleudiiine ıö~, A • 
ilin Adaa Ye Mi.-at tiserine J&P· komutanı ltU Sei•m'dv. p1JOf1,, w.....a IMp 1tir atndan dopa Ye Adiırat arumda Jıame'· 
bklan bo-..mmnda birçok ev• Si bakanı 1tu Mllupta, Kalo • "Bizi ıenil elbort bı • • ye dofnı ilerleyen ltalyan lmYYet· 
&er yıkılmıt ve pek çok bdm w i..te=~!.:!.uıt=..--:a ·~ JiJOrCla.,, •r arra wn leri bo~ 11iramıtlardır. 
tocukölmüttiir. rat lhclerllmlftir. ltaınalana... SEVKIY~T DEVAM D>IYOR HABEŞ PROTESTO mtYOR 

ltalyan hüaaa laaher aLmr a· ieesfhlerl lt1l 1U1tab fllerlaWlr. Napoli, 3 (A. A.) -tlusün de Adiaaltalta, 3 (A. A.) - H,he-
ı..,••:1, Raa 18,_ (ba.ıc-an. Yeni bir mirle, Godjam w Brifrata f.000 ubrle 300 .-1'ay1 Ermeye fiatali, Ulular Soayetesine, Adoa
.ı...) Ulmlar So.,eteaiae bir tel • eyaleQerl ..ıw Bu Meaap, ftUü· ıi• tk ~ ~ P.••scbr. a'mn homllaTdwnanmı proteato e-
-~ _ı_ tla.idanelndeld ordalara JU....... ~ J&nnuv& BiTARAF den &_ir Dcııla t&ıdermiftir • 
.... çwaerek :rardım ilt .. ittir. eeitlr. Ru M•ekp'nm ldanilıMte ~•A 

Otadea epletincle de çaıpıı • ;tls bla mer •rm. Vellüt, d m· ~CAIC KONSEY P AZARTESI 
lllalar baflamlfbr. &~ada eavaım kanma Damaldl .,.ıetlerf w Aw TCJbo, 3 (A: A.) - J1pOD7a TOPLANIYOR 
-.kezi Aaamen'dir. tofra1dannr mldafaa I~ emir Yer· Ajan'liiai JUi reiai Mlcltrttme Cenene, 3 (A. A.) - Ulaalar 
~ l&AOA COŞKUNLUK mfftlr. .-.Jaıir ..,_ oharaa,.f11MmAx•1 • Sot~tti Konae:fi, ~ui Aba· 

Aclil&W., 3 (A. A.) - ltal • -· . Habeş Jm,.ratona J8e ihtimal Jlar. taraf alacaktır. Hüetillaa U . lu ~1.-.,. çainlnuftır. 
~- -'-~ 

1 
_ _;a __ dan ;,.""..;. rar ve Opclen mmtablan kararı&· lael C-..a-• -::....--• ecl BLÇIQ'K JIEMURLARı YOLCU 

.ır-n w~uuu ıllll"...- -r-• hına rldect'ktlr. ar ,_,.,,.._.ıne --~ er ~• ~.: 
,_ ilerlemij oldaJdan hal»eri, hü . ELÇi PASAPORTUNU Xl.J>I •• Soe,ete eti ncı.ad-'e nmci- Adi..,,.., t (ıA. ~-) - ltal • 
>Ilı Wr imla JaJıldıimdan, hara· AW•e, 3 (A.A.)- ltalpa .apu. lbiw secrt tedbir1* alına; Japon· :ra. ElçiHll iıyarlan, yarın trenle 
4a tiddetli bir cotkunluk Yardır. ii .,..... ,.... .... c;:ilMati)'9 Citlouti'ıe ı.u.t..edecakleıdit. 

Dmli'D.W ITAt..YAN hanbtedeceldenlir. HOLANTSE YUNAN ~iLERi ITALYA 
KONSOLOSU ITALYAN BI~ ICJN UYA ALMIYOR 

Adi..t.ha, 3 .CA. A.) - Dehra c.a....., • c.u.> - ı..,_ hi- Bank - Unı N. V. Atina, ı <A.A.> - Aı... ha..& 
~'d,;,.~ ı-1.....- ICon--'--H l&il!lllli .._... tariWe " 8. Sa- 41BollutleiM Jlaak • U1lie • V." Wiroıaadan: 
~-- mu uu7..a llVIV9U tiPn ......... ....._ kww ..... 
11tl ..-'---!-1• 111111ırı1n .. xe mu•af~-'- ..... , aha Geael ~ - .._ Y---: uhi-•--= L--&..-•--marm .,_~ ... nı& w• Hl&Nterine epfrdelri ._.___._ ....... ·~ _,._ •- ...,..-., _..,__..... 
~. Hafta eomma dolna Adi· -.-

1 
.. -. .. -. ne riW % 3 di1'iduul claidd•ısm, 19 ı...,_ , ............ .._ ..,. iN limanlar 

---- l»ekleamekteclir. 'rom •• nr felllwi ltaJ,a ile .. Tepialenel 1915 tuliia ... .Amater • itin eva • ....._ .. ,... tenlrih etmit· 
4DU dala'• toplamıak olu •llledarlar lerclir. 

ADAICI ITALYAN KON· ~ ~ •• ..-. h ...... ..,_ ... tılkHf ıillldWJaalaeralM. UakprktabulunaaY ... ......_ 
SOLOSU TUTULDU ...... ..,. ..... .. IWMıt ,.,. -- ._ ... , ........ n.--..: .._ __ • rine de --L:-.ı--: a...-L-...L...... Si-,.,, L-

A ...... .ı;. _ 3 ( .. &) ... 8.i...L --- ...... -. .,. iatill ialıltdlri, ... 0
• ._ ____ .,._ _.,...._ -- ı-ouull'.....-• ....-- --

..... ,...,... w ~...., -~al afUıdullt. AJDI a•aa41a nahn11ea l'eçmeJip Omit Barnun&laa 
.... 'ıld tw,. 1caa..to .. a ......... .,_ ...... .......,. ........... 21 -. w. Hol'--ı-........ -.:ı.* -- "mF..- • dole.-'=- w;. -:.. _.,_:-&!... p:-._......,. • ;..:... ı ....... -----=-..... eylGJ ~. llir ......,.. llil4lrjlea ""' .,., ............, .- ...... ...... --- .....- - ·--....... .. .. 

"'T- ..._ .........- tndle,, aatıMJwlrla ..... lerlıda ade • _liprta lnnımpm,.Jen. lta17aa " :ra· 
ULUSLAR KONSEYi ....ı _,..._. _ble w..--. •· Mi Mn1r 

TOPLANl
-v:OR u teenlt ........ a. .... , ltmJrm dlal N&Jttı. Satmaldllı •t1rınm ....._ plan .._. mta-

r-- • · lmnretlaiDe kup ........... Mvııo• "Carat"Mı. <V• .. la) Ye '"WilJelu. lııelar iPa aisorta priminini ,..,,. 
-~ 3 (A. A.) - Ulular Wr tadil ...... tlr. Bltarel w mıcıita· tad,, (earap. ....._ ilırerüuW) .... • ...........-. 

So.1eleai bmeyi, HllLetiatanda bmD aynlmsf ...__., -- 1tr1 30 llUlna t• tulhladea1*1 ye. Londra, 3 (A. A.) - lnsilis 
~ t,.iJamaıı dolayıaiyle orta· daha ziyade siçlef~. illa.Pi nl lnTUlan altında ifJeıHktedtrler. bmoyu, ffalMtietana ailila ,atü-
h -.,llmıumu iaeelwek ye ne- hil&Gmeti, • auatalra ifilıi ,-.. lılr ren tecim ıemileri ile ltalpn ~ 
,...._ •lmü: iç.; ClllDaiteli ..u..:: ıuntt. ~ etmiftir. Hehld W ıemileri arumd& Kızıldenizde 

l.:...;..ıL .~.. lıratte 30 ldlamlİNlilE _;..,. .-!.1:- •· ~ ... 9\! __ ... .... !La. a1· d 
·-aı aat 10.30 da ...._aak . -L uh....ı. lai ~.-;:-:;.,•_., naaa.eıer ç •111111blı m en en 

tır. - ~ .. ___ -.. .... dite etmektedir. 

IOMA.TA GORE BOMBARDI • ...::::e..-::~ı:::-,:.: ADEN'Dl BiR INGILIZ 
MAN HABERt ......_ lllll7a •arn11i, 4 .,ıaı · KRUV AZORO 

.-., 3 C.4A) - Bum " ..,... .-. .... -. lt.JJ ... GıJ LOnd~ 3 (A. A.) - Şimdiye 

kadar Çin' de ıtuyoner 
Ye dünyanm en modern ınv..-• 
leriadeu olan laliliz Beniclc 
T&Zirü Aclen'e ıelmiftir • 
EDEN BIRŞEY SOYLEMIYOR 
Lonclra, 3 (A. A.) - BU .. 

Paria J'Olaylo Cennreye barıeklll 
etmeden enel, B. Eden ı-...cwıııı11 
lere ltalyuı • Habet an1atmazl 
mn durumu hakkmda ne ufak 
mal6mat hile Tertımiyecejillİ 1J 
dirmiftir. 
CENEVREDE ZECRi TEDBiR 
LF.R ETRAFINDA KONUŞU 

LUYOR 
Parie, 3 (A. A.) - \Anınredll 

ki Framız Ye lncil~ clelepayo 
nmn zecri tedbirler maeleai 
landa fikir dampldıjmcla hal•/ 
duklan haller alımmıktadır. 
deleauyonlar, teclhirlwia tamil!ıl 
bir tekilde tatbik edihulwi 
üzerinde •nll'fDltt hvlıı-llda 
dırlar. Genel -- eamWı 
lire ha tedbiri•, kredi ~11&11• 
Ye ltal,.,... ipitdal maddeler 
dermemek P,i aneak fiaanaal 
hiyette olacalltır. 

Franaa'am neak kollektif 
tekilde tatbik eclilcliii ıaw· 
bu mulatemel teAirlen ittirlk 
dehileceii ~-

Zecri ~ tkldetli o 
Y&caPu t.ı..ia eclea ...... 
Yenler, lıaitin dalaa ni'1nn 
mekteclirler. 
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Bir 
Yazan: Well~ 

<Ba6 taralı 2 ve 3 Birinci teşrin 
aayılarınuzdadır.~ 

Hemıiremle nişa.nlı idiler. Kız 
kardeıim kendisini behemehal 
görmek ittedi. Her ıün gelip ya 
nına oturuyor, onwı, hayalinde 
gördüğü sa.biUerden bahaeditini 
saatlerce dinliyordu. Hemşiremin 
elini e1inde tuttuğu müddetçe bü
yük bir teselli duyduğu anlafıh· 

J yordu. 
"David&0n11 un .anlattığına göre, 

bacliae günü, kendisini araba ile 
eve getirirken karanlıklar içinde 
büyük bir kumsaldan geçiyormı· 

1 
f UZ ve kayalrklar, ağaç gövdele
ri gi-bi bir sürü aert cisim!er ara • 
smdan •üzülüyormuıuz gibi bir 

1 
hine kapılmış, odasma götürü • 
lürken bqı dönmüı, düıecek gibi 
()muş, çünkü merdivenleri çıkar. 
iken kendisini, o mevhum adanın 
k~yalıklan Uzcrinde oh:.lZ, kırk 
kadem irtifaa kadar vükselmis 
farzediyormuı. Yolda ~ütema : 
d~n, yumurtaların kırılacağını 
te'krar edip duruyordu. En niha -
yet , merdivenlerelen tekrar in . 
Clirip, babasının alt kattaki mua • 
yene odasına getirmeğe ve orada 
ibir kanapeye yatırmağa mecbur 
olmll!lt.ik. 
' Hayalinde gördüğü adayı §ÖY • 

le tarif ediyordu: Oldukca kas -
vetli bir yer. Sazlık ve k;mı,lrk. 
tan başka nebat namına hemen he 
men hiçbir feY yOk. Yerde çıp • 
lak kaya yığıntıları. Bu kayala
nn merine konan ve manzarayı 

büsbdtün Çir1<ınleştiren sürü sü • 
rü ')>enguen,, ıru,ıarı, ekseriya 
fn1:ınalı bir deniz. Bir def asında 
bir fırtına çıkmış. Oturduğu ka
na.pede bu hayali fırtınayı seyre
derken her §İmşdc çakı§ında ağ-
zından bir hayret nidası çıkıyor • 
~u. Bir iki defa, iki fok balığı 
ah ile çıkını§, fakat bu ilk üç gün 
sarfında vu'!tua gelmİ!, sonra te -
!lierrür etmemiş. Penguen kuşla-

r rmın, salına salına etrafında na-
• •ıl dolaıtıklarmı, ku!ları ürküt • 
ımedep aralarında naul pzanıp 
yattığuıı anlatıyOrdu. 

Sir gün tütün içmek iıtedi, o 
prip hadiseyi biç unutmam. Eli· 
:ne l>ir pipo verdik ve yaktık. Az 
blsm piponun sapını ~özüne so-

Garibe 
1 DLKEMiNDE 1 
Odemişteki 
hastalık nedir? 

Habeş-ltalyan hudutları 
ateş içinde 

Çeviren : H . Varoğlu (Ustyanı 5 inci sayfada) lcre iştirakten kaçınmanın mümkÜJI 
lzmir Sağlık direktörü olmadığını ileri sürmektedir. 

ku d T .. ·· .. · · f ka h' lu.lar ıoıyeteıinin tl ayanııına 
yor u. utunu ıçh a t ıç ve ba, kck1·m Odcm1" •e ifasına göre, Fransa bu zecrıi ted· 

b. k ı d ı d. B Y bağlıdır. Fili mü.dahal.e.ı1: buıun-ır zev ama ığmı aöy e 1. u bfrlere l\arışmamağa ~alı~malıdır. F • 
vakadan sonra·, ayni ıeyi kendi j!İftİler mak uluslar ıoı)etHİni;. ödıevi - rantıt karnoyunun sağ ve merkeı kı. 
nefeaimde tecrübe eUim. Bilmem Ödemiıte kızıl haatahlmm tal- dir.,, sımlarının en faal unsurları, ltalja • 
herkeste de aynı ~ey var mıdır? gın halinde bulundulu hakkında FRANSIZ GAZETELERl:SE ya kaı-~ı bir hareket yapılmuı fikri• 
Tütünün lezzeti, ancak dümanı • bazı haberler vardır. İzmir vili.ye- GORE ne kesin olarak muaı-Jzdırlar. ı•ran • 

Pa ı. 8 (A A) Fra.... t sız milli>1etırileri, ln~:u,.rc ile kesin 
nı gözümle gönlüğtm takdirde ti sağlık ve ıoıyal yardım direk - r..,, · · - • ..,ız gau e- .. -

Jerf, ltalyan trup (kıta) Jannın hare. ve içten bi:r UUCak yapı1ınuını temoıl· 
hissedebiHyon~:n. törü Dr. Cevdet Saracojhı ve em· k ni etmekte ldı'l ... r. etlerine, Faşist seterberllğe, lngilit " 

"Davidson° un hayalleri. "Wa· razı airiye ha.ataneıi haıhekimi kabinesinin kararlarına ve hep bu - Londranın aaıma readettttt bu ft • 
de,, ın gezinti ve tebdili hava tav- Lutfi Sabri Ödemite giderek haı· nun gibi şeylere alt haberlerle dolu • tffnk yapılmış olup da, ltalya bunı 
siye etmesi üzerine. daha rarip talık durumunu yerinde tetkike dur. Erltre Mdlscsleri hakkında ah • boımağa teşebbüs etmi~ olMydı, Fran 
bir ~kil almağa baıladı. Ailesi te- baılamıılardır. nan haberlerin uyandırmakta oldufu sızlar sözlerine sadık kalarak onu rnU 

Öd ' t (k 1 1 ) d · coskunluk, bunlara dair olan haber _ dafaa edeceklerdi. 
kerlekli bir sandalya kiraladı. Ak· emıt e ızı sa ımı enı • ~ 

l h ı "' k 1 1 d .... h k lerin iri başlıklarından ve kocaman Fransız milliyetçileri bugün iki 
rabasmdan "Oster,, isminde ıag"'ır en aıta ıgın ızı o ma ıgı a . kmda kuvvetli bir ihtimal vardır. harflerden anlaşılmaktadır. ~enedenberl yaJnız başına olarak Tu .. 
ve inatçı bir adam vardı ki yanla. Gene en ~k gürültii eden ve hele na Uıerinde Hitleti durduran cesur 
rında sığıntı halinde yaııyordu. Çünkü bet aydanberi ancak do • Bay Musolfnfye çatan, sol yan basın- 1talyaya karşı, ihanette bulunulmıt91 
"Davidson,, u bu sandalyada gez· kuz ölüm vakaaı ıörülmüttür. dır. · fikrine kaı'Şt fsyan etmektt!dlrler. 
dirmek vazifesini ona verdiler. Halbuki kızıl ha.atalığı tehlikeli ve Komünist Umanlte gazetesi, bütün Anlaşma, şüphesiz bakanlar karll-' 

öldürücil bir haıtahktır. bir yüzünü, kaplıyan geni;;; bir baş - lunda oJacnktır. Fransız donanınası. 
Bir gün kendisiyle nipnlı olan ödemiıte yapılacak tetkikat so· Jıkta "Musolini harbi patlatıyor'' diye tahrik edilmeden bir tecavüze uğradı. 

kız kardc"'İm yolda bunlara teıa • ğ takd" d t "li fi d ır nucunda ıhaıtalığa kartı 1rereken yazıyor. ı ır e nırı z losun un yar ı • 
dlif etmif. "Oster,, köı kös araba- tedbirler alınacaktır. PopUJerde sosyalist önder J~eon mına koşacaktır. 
yı sürüyor, "Davidıon,, da - her BJUm, eliyor kl: lngiltereye verilecek Fransız ce,·a· 
halde birıeyden korkmco olacak- ",}Jzuolini, •alımını /;nceden hazır- bının özilnü bu noktalar te,şkil etmek· 

Çankırı yolunda yeni lıuan bir Baldırgan (mütecatıiz) dir. tedfr. 
körlere mahsua kararsız hareket· bir ista&gon Bunun böyle oluıuı Ulu•lar ıoıuete • ...-,....-.....------------
Jerle onun nazarı dikkatini celbet- ıUe onu teşkil eden uluslara ödevle • 
meğe, derdini anlatmağa çalışı • Çanlan, 3 (A. A.) - Çankın • rini öğretmelidir. Asamble olsun, kon-
yormuf. Hemıiremin ıesini ititin • Ereğli demiryolu üzerinde Çerke, seu olsun hemen yeniden toplanmalı 
ce, ağlamağa ve yalvarmaia bat • ilçesi iıtaıyonu haftada üç gün yol ve banısal zecrl tedbirler tatbik etme
lamıı: cu ve eşya taınmıasma açıldı.Çan- lidirler, Madebkf, harbin önüne geçi. 

kmdan dün ilk yolcu ve eşya va• lenwmlıtir, hlç değilse bunu kabil ol-
- Allahatkına beni bu korkunç gonlan yollanmrıtır. dulu kadar kıaa ıürdllrmeğe bakma. 

karanlıklardan çıkarın, kurların lıdır. Mahat, Avrupanın 00nıını, bu-
beni, yoksa öleceğim! Yardım gören çocuklar güniln banıını, J1Qnnın barışını eıir. 

izahat verecek halde olmadığı Ankara, 3 (~. A.) - Çocuk E- gem.ektir'..,. 
için kardeıim ıkendiaini eve getİT· ıirgeme Kunımu genel merkezi Pöti Pariz11en iıe Malen, Bay Jfu-

• ~ık L __ I ld 15 eylulden 1 lbirincit-rin 935 ta- solinin artık geriye dönüp de bir ko-
meyı muvar mı muı ve yo a ya· _.,. tar'* yolu üzerine pazarlığa girişme -
vaı yav&§ kOl"kuıu geçmi9. rihine kadar 1309 SoCUta yardım ıi için vaktin gecikmlı olduğunu ya • 

Sonra bana bu meıe~yi anlat • etmiftir. zıyorlar. Bu gazeteler, harbin Avru. 
tığı zaman: Bunlardan 263 ha.ita çocuk ve pa üzerinde gapabileceği tesirlerden 

- Mukavemet edilemiyeceık bir anne aenel merkezin polikilink - eridl1e etmektedirler. 
tarzda dalgalara doğru ıürüklen _ lerinde bakrlmıt ve ıağıtılmııtrr. Bu sö17Wrge harbinin Avrupaya bu-

d h. d. d d d' e·d Dit balamevinde de 342 çocu. Zaımaması içinı ltalyanın, elinden ge-
iğimi ısse ıyor um. e ı. 1 a· leni yapmak hususunda içtiği andı 

yette hiç korkmadnn ... Tabit ge • ğun diıleri bakılmıt •e ıajıtılm1t- seı,inerek kaudediyorlar. 
d. ç k .. ı ı - tır. Genel merkezin banyolarında ı cey ı... o guze -uır gece... ngiltere de ayni dileği duymakta 

- Niçin tabii? diye &Ordum. 624 çocuk ve anne yıkanmıttır. olup, paktın tatbikini sonuna kadar 

_Elbet, dedi. Burada gündüz- Süt Damlasından her gün 65 sağlamağa çalışacaktır. Ancak lnıil _ 
çocuja ıüt verihnit ve 15 ~nde tere, durumu daha da ağırlaştıracak 

ken orada gecedir ... Neyıe, ay ııı· 678 kilo bedava ıüt dağıtılmııtır . . hiç bir tedbir almağa kalkı~nuyacak-
ğmın altında pırıl pırıl yanar. de. • Yardım için bqvuran yokıut tır. Fransa kamoyu, ıararların çer -
nize doğru aürükleniyordum •.• Bu • . be... çensini daraltmak hakkındaki bu te-

ah 
çocuk ve aılelermden on tıne pa. ..1.. k bi h ts 1 kl 

deniz, ben içine daldıkça d a zi- mayu u &erçe r oşnu uz u a 
ra yardımı yapılmıttrr. kaydedecetkir. 

yade büyümeğe dalha ziyade ıe -
nitlemeğe bqladı. Sathı ıerıin bir Ekim iş/eri INGILIZLERE VERiLECEK CEVAP 

deriye benziyordu ... Adeta bot bir Çankırı, 3 (A. A.) - Son yai- Gazeteler, bilhassa lngiliz dış ba. 
saha üzerine kaplanmıt mücella ;murlardan sonra ekine ba.tlanmıı· kanlıiına nrilecek ce,·ap için Fran
bir deri. Denizin dibi tatlı bir yo· trr. Çiftçiler güvençlidirler. sız kabinesinin yarın yapacağı görüş-

.... _ ........ _www ___ ,...,...,,,,..,_,,,,.. meler hakkında tefsirlerde bulunmak 
ku! olduiu için ıu ıayet tedrici, muazzam derinin aathı boydan bo tadırlar. Basın, İngilizlerin Fransız
gözlerimin fıizasma kadar yükael- ya yırtılır ıonra kapanır 1ribi oldu. Jarı zecri tedbirlere sürüklemeğe ça _ 
di. Ve biraz daha ilerleyince o ( Arkn.~ı vnr) lıştrklarmı knydetmekte Ye bu tedbir-

P•ll• h•l9•rlerl: ................ 
Kama ile hücum 

Eminönünde seyyar balık~ 
Muharrem ıarhoı olarak balık -
hane memurlarından Cemal ile 
balıkçı Manoia on bet aantim u· 
zunluğunda bir kama ıle hücuıd 
etmif, etraftan yetiıenler tara • 
fından elinden kaması alınmı§lıT· 

KALP DURMASI ·- Altın• 
bakkalda oturan ltalyan tebea • 
sından 70 yatında Jan, Arkiritt 
kahveıinde ot:ırurken kalp dur ~1 " \ 

mıumdan ölmüitür. 
HAVAGAZINDAN ZEHJR • 

LENME - Beykozda de-re içinde 
havagazı borularını tamir ederı 

amele Yusuf hava.gazından zehir
lenmi~, Beyo~lu hastahanesin• 
kaldırılmı!tır. 

Randevuculuk davası 
Muzaffer isminde bir kadın, 

İstanbul birinci ceza h&kyerinde 
randevu evi ;9letmek idCliaıiyle 
muhakeme edilmittir. 

Kendisi inkar etmif, "Evde 
Melahat isminde bir kadın ctu -
ruyor, benim o evle bir alakal!' 
yok!,, demittir. Hakyeri, Vicda11 
isminde bir kczı tahit clarak ça
ğu acaktır. 

1 Aradllt• Kadla7 I reclifinl de duyuyordu. ,,. ,,. . 
Huan Bey balo gecesi Sonyanın ya. 

nından aynlınca saraydan çıkmadı. 

Korsakofun düzme mektup yazan 
kambur adamını uzaktan uzağa gözet. 
ledi. 

- Eğer güzellikle yapmazsan zorla 
yaptırmasım da b!lirim. 

Yahudi korkmağa başlumıştr. Fa. 
kat son bfr koz ılah:ı oynamağa kal • 
kıştı: 

laşıyormuş. 

Korsakof yayını olanca. sertliğil• 
germiş ve okunu fırlatmıştı. 

Yüksek mahkeme Çarın emrile ht• 
men toplandı. Kontun muhakemesi n• 
bftşlandı. 

1 Aşk, Macera ve Hayat Romanı 1 

Genç kız şüpbt!li gözlerle güzel 1 
=rtirk zabitine baktı. Sanki: 

- Güveneyim mi? 
Diye soruyordu. 
Jiasan Bey, Sonyanın elini kuvvetle 

sıktı. Kendisine daha çok yaklaştırdı. 
&elik kadar dinç bir sesle: 

- Bana tnan ve arhk hiç korkma ... 
Korsakof yor.itecektir. 

Dedi. 
Müzik durdu. 
Genç Türk zabiti Ras güzelini yeri

:.e götürdü. General Korsakof kontun 
yanındaki koltuğa oturmuş, birşeyler 
anlatıyordu. 

Basan Bey onun ancak son sözleri. 
ni duymuştu: 

- Bu Türle zabitini kızınız iç.in kor
kulu buluyorum. Onu uzaklaştırmah-

Hasan Bey i.optakiannı Diriblrine 
wrda. Sert bir asker selamı verdi. 
Konta n kmnı sclamladr. Korsakofa 
lıakarak: 

- Sizi daha çok rahatsız etmek is· 
temem. Tekrar görüşelim. 

BHlem· 14 

Dedi ve gitti. 

••• 
Sonya geceyansından 90nra eve dö-

nerken generale eon eCSıünU söyledi: 
- Babam 8fz1n Arzunuzu iyi karşı

Jadı. Fakat buna rağmen ben sizin ka. 
nnrz olamam. 

- Pi~an olacabınız ... - .... 
- Pişmanlık fayda vermlyecektfr. 
Genç kız bunu n~ıl ~yliyebllml§ti? 

Ya babası tevkif edilir, mahkftm olur 
ve sürtilürııe ... Mallan ellerinden alı
nırsa ,.e annesiyle beraber s&rftntlr
se. .• 

Pakat, hayır.- Hasan Bey ona öyle 
inandırıcı bir sesle, korkmamasını 

söylemi~ti ki ... 
General Korsakof arka arkaya iiç 

gün üç defa haber gönderdi. Son sözü 
istedi. 
Şu ceYabı aldı: 

- Son söz bir tane olur. 
Genç ktz bayle 88yltlyord11 amma 

ayni zamanda kalbinin derinden de
rine yaman bir ölüm korkusu ile ttt-

1 

Bu adamı tanıyordu. Onun hakkın
da epeyce bilgiler almıştı o ... 

Bu, bir ikaç defa hapee ~rip ~ık • 
mış olan senen Alman yahudisl OJı
tayn idi. 

Bir aralık bahçede Kont OBtrofski 
ile Koraakof u en iyi gören pencere -
nln dibine ~eldL Onlara bakmafa baş
ladı. OJıtayn, ceneral arzusuna erdi. 
ji zaman alacafı altınJann hUlyA.sı
nı kuruyordu belki. 

Hasan Bey ona yaklaştı : 
- Size kArh bir İl vısr. 
Ol§tayn ellerini osnştUldlL Parlak 

llctvert üniformalı yakl§ıkl! Türk za
bit!nl tanıdı. Haftan :ıyağa kadar s:it
dii: 

- Şimdilik işe ihtiyacım yok. 
- Fakat, her i§in kir1Lt11nı bulun. 

ca eTI"elklnf bırakmalıdır. 
Alman yahqdiei bir daha zabiti göz-

den ıeçirdl. Ge.-ıe: 
- tıııtemem, o!maz ... 
Diyecekti. 
Genç yÜlbnşı bunu anladı. Saylet

meden onun kolun:l gi!"di. Sık ağaç • 
lann karanhğu13 doğru sürükledi: 

- Beni bırakınız. Şimdi Korsakofu 
arar. Bağırırım. 
· - Bağı:-mak için ağzını açtığın sa
niyede kend 1ıli ölmüş bil ... 

Hasan Bey onu bahçenin bUyUk 
kapısına doğru ylirUtüyor, ayni za -
manda şöyle diyordu: 

- neni dinlersen çok kautnırmn. 

Korsakof bütün ömründe sana böy • 
le bir fırsatı yaraüimaz. Fakat din • 
lemez.cıen. Yazdığın düzme mektupla
rın hik!y~inl başbakana a~latmm. 

- Yalan .. Onlar düzme değildir. On
lan Kont Ostrofski yazdı. 

Kapıdan çıkmışlardı. Kapalı bir a -
rabanm önünde durdular. HaAAn Bty 
kapıyı açtı '\"e Olştayn't iç<!ri ittf. 

Yahudi yaptrğı işin b.vka5ıı tara -
fındnn öğrcnlldlltlni anladıktan sonra 
nğzmı bir tUrlU nçnmıyordu. • 

Hasan Bey arabacıya: 
- Türk sef arethancsi ..• 
Dedi. Kendi~i de fçerl girdi n ka. 

pıyı ~eldi. 

• • • 
Dördiincü gUn bir 'haber şehirde 

bomba gl~I patladı: 
- Kont Ostrofski, tutulmuş. Nih -

list talebeyi koruyor, onlarla mektup-

Fakat bu mahkeme bir kukla oyU• 
nundan farksızdı. Oynatan da gene • 
ral Korsakoftu. 

Ostrofekiyi, ne onun çok ağır ye •· 
sil hareketleri, ne de eski parlak giifl• 
lerin hatıraları kurtarabildi. 

Sahallne sUrUJecckti. l\talhırı etin· 
den alınacaktı. Karısile kızının dıı o· 
nunla birlikte gf dec~klerine kutıi<0 

voktu. 
. Fakat tam bu sırada Ba§bakan O· 
berni~, yükBek mahkemeye Çar·ın bit 
emrini gönderdi. Bnr.d:ı Knr .. :1Kı1fuıt 
tutulması ve Ostrofekl ile suç ,.rtııf 
olarak muhakeme~inin yı1p11mar.ı bı • 
diriliyordu. 

1 Ba"bakan Ohernlç Korsakof u h ~ 
~ • ...11111et 

bir gUn ~ekememlştf. Onun htiıw 1 f~inde hUktıınet kurmasına ve a.;• 
dnlet kun-eUerinden daha gUçlÜ 0 ; 

masına bir türlU d8yanamıyor. fak;. 
bunun önüne geçmenin çareslıd 
bulamıyordu. 

. ff• -Bu ınracfa Tilrk ataşemiliterı 
1 

Mn Rey ona Kor,aakofun nihlist ta• 
b ,-et· 

heye yazmış olduğu iki mektu u 
mfştl. 

'( Arl«uı varJ 



lvüf us saqzmında 
ulusal ödev 

Ya4.an: Abidin Daı;~r 

7 - KURUN 4 l. TEŞRtN 19.35 

iŞ KANUNU 
..................... İlla ........ 

Anketimizi okudukları 
için işten çıkarılmışlar! 

ilk ~u a),n yirmisinde mem • 
la~k ınfzde genel nilfus sayımı yapı. 
Caııd:ır •• N~fus sa)'lmt o kadar fay • 
lııı bir kı tger kolay ve ucuza mal o
l terd'kıiş olsaydı, her y:rl yapılmasını 

tutturmu~lardır. Onların bu uydurnta 
sa\•alarını ''iddialarım,, ağızlarına 
tıkmak için nüfus sayımı yapmak JA.. 
zımdır. Bütün bu baktınlardan nüfus 
S&},mr önemH (e.hemmiyetıi) bir mem 
leket meselesidir. · 

lSTANBUL - 18 da.na muıı11dsl (plAk). 
19 hafi! mwılkl (pltk) . l 0,4G Ege ca.z. 20,15, 
k onferans. 20,30 StOCyo orkeıtrtısı . 21 rad 
yo cu ve t.&nio orkcstra.tım" 21,SG ııon hn· 
berler . Borsalar. 21,l'iO Macar halk lnU!lkltl. 

Bayan Alekaandr Mayler ve arkadqlan. Kader matbaasında İş saatinden bah-
VlYANA - l't,10 &T&Jliofon, 18,0~ ,o · 

1 • 

cukıara el!§Cri. 18,35 ltonııer. 19,15 spor, ha· d • k• • • • b J l 
herler, konu§inalar, hava raporu, ulusal ya- se en ı 1 ışçının aşına gc en er 
ym. 20,SO Glocondtı:: '- perdelik opera. 23,4:l 

ıııaf ebindcki paraaının, dükkinındaki 
da~rırn, ağılındaki koyunların hattA 
•trad len gideceğim, cnnd~kl aile!l 

Bir memleket meselesi karşımıza 
çıkınca da, bu ayın yirmhin • 
de yapılacak olan nDfua sayımın • 
da, her Türk yurtdaırntn clitıden ge· 
lını tairgcmemeıf, ktndiM verilen i§i 
tamamlle yapmtı$t, sayım memurları. 
mn sordukları &orgulara dobru ceva{J 
ı·ermcsi uluaal bir ödev "mllli bir ııa· 
zile,, dir:. 

tlalkımızın bunu yapaca~ı l!'e ku • 
kusuz " üphe izdir,. dir. 

lstati8tik umum müdürlüğü tara • 
fından gönderilmiştir. 

dama ııampfyonluğu haberleri. 23,55 konuıı· 
ma. 24,10 cğlenceıt ltoneer. l,O:S Çingene mu· 
sttdııı. 

BERI.JN. 19,35 konu§rna. 19,45 .ıa.ınane 
~>aytnL 20,05 F'rankfurltarı. 20,40 gtlnUn a • 
ikiblerl. 21,05 haberle!'. %1 ,20 Ktınoııbcrgl.1en, 
20,20 hlktı.ye. 23,0t> halx!rler. 23,35 aaıı'at ha· 
berlerl ve edebi yayın. 24,05 kuzey muslkLlf. 

BUDAPEŞTE - 18,35 Viyolonsel konse· 
rt. 19,15 gramofon. 20 koıiferaruı. 20,35 Tie!· 
land operaamm nakli. 2~.20 cı.ngene orke9 • 
trası. 24,ll'i Mlon mU.llklsl. 1,10 lu!.~rler. 

BOKREŞ - 18,05 radyo otkC3lrıuıı, 19,05 
konferans. 19,2~ konserin devamı. 20,40 kon 
ferana. 21,0:S graınotonıa. bir opera yayını. 

23,l)O yabancı dilerda haberler. 

1 laının sayısını bllmi)·en adam na. 
tay !nvvur edileme~e, nUfusunun 
ta ısını hilmiyen devlet de öyle ta • 
);'Ur ed~lemez. Bir ulusun en bil -
tıı !Uaddı kU\"Yeti nüf~udur. Nüfu. 
)'ot~rtrn~yan, eksilen millet zayıflı • 
tor ~U~ulUyor, inhitata dolru ftdl -
laıı' eznektir. :Nüfusu eksilmiyen, ar. 
tii~lus ise kuvvetleniyor, bllyüyor, 
\'•tr lnıeye doğru gidiyor, demektir. 
l'ı ç ~lıırı en sağlam uluslar, nüfusla-
ltıillogalanlardır. Onun içindir ki her Z A Y t 
tol' et nüru unu artttnnıya ufrA§t • Zehra \'e Nfgllr fsJmli 2 adet ~net 

BELGRAT - 17,15 htı.lk §atluları. 19,0:S 
daha muıUds'I. 20,05 reklAm\a.r ve gr&mofon. 
20,20 haberler. 20,85 uıueııınn zn.matu. 21 ,o:ı 

Zağrcpteıı. 23,0:i hnberlcr. 23,25 l:T&DlOfon. ttı' Japon)'Q, Itaı,-a, Almanya, ov. zayi ettlm. Yenisini çtkardım. Eski • 
lttı lhıayada nüfus, her yıl )1it. bin· slnln hükmü oyktur. (Y. No. M09) 
1ır; artıyor. Biz de nUfusu.ınuzu art- Zelıra 

PARlS (Radlo Parls) 20,05 konferans 21 
05 fr1Ui81tcs &arkılar. 21,3:! haber~er. 2i .~o 
"Doktorf\ık yflzUtıden a~k .. o-penun. 23,55 
dıu'1.B mu ik181. 24,05 gece kons rl. tııı ıya çalışıyoruz. Bir yandan doğu. --------------

hi t Çobltnıak ve ölilmü azaltmak ri· Eyüp icra dairesinden: 

tGt~birl.er alıyor, diğer yandan da Mahcuz olup paraya çevrilmesi mu-
~laıı Yenın elinden çıkan topraklarda karNr bulunan karyola, dolap ve sa· 
tfp . SOyda 1anmııı ana yurda geti· ire 12 T. evvel 935 tarihine miisadif cu 
~t )~~l~Urmek için uğraşıyoruz. Fa. martesi gUnU ~aat 13 den 15 e kadar 

VAit~OVA - l6,8tl hatır :musiki. 17,20 
Lembcrgdon. 18,2~ ptyıuı:o kotı.W'L 19,05 ha
fif mwıild. 20,0li haberler. 21,05 hafif mu· 
flikf, 21,u5 haberler. 22,10 ııentonlk konser. 
23,25 gramofonla da.ne mUB!klel, 

bat le lltun hu işleri yaparken nüfus Ayvansaray çarpsın da açık arttırma ------~------------
lı ' etıeı-ini bilmek ve ona göre ça. suretile paraya çevrileceğinden iste • ~ B Q R S A • 

lllak gerektir. yenlerin o/o iki buçuk tella1iye müş • 
~ ~~ernıeketln her köşesinde doğum terfye alt olmak Uzere yerinde hazır 
lttde U~. mlkdarllmnı anlamak, nere· bulunmaları il!n olunur. CV. No. 9413) 
ta k nuru kendiliğinden artmış ve. 
1 t~ ~imiştir, nerelerde göçmen yer
~t, ~et~k sun'i surette çoğaltılmış· 
'1 ·~.. Uttin bunları bilmek Jbımdrr 
t-~ llf lı iyasamır.a, bilaire dayana • 
00,: hir Yöne (istikamet) verebilelim. 
('111~"tnun ve niif u8un azalıp azalmadı 
11,ıj tnlcur..ak sonra bunlann ıebtplt
llıı Qı-aştır:ıp bulmak içl1ı nüfus ıauı. 

~"llnıaktan başka çare goU.-ur. 
·n· '~ıtıl~ketin en buymt uvyeti fn • 

t.ı b.01dutunn göre, ara sıra sayımı
f.1~, ;1ttıek, l•urvetiml~i yoklamak lçtn 
~ibi ~l\a ayım yapmak gerek olduğu 
ıııı l" tnkım b3 ka bakımlardan da 

•il lü 
~t tum Yardır: 

ttkth tnlcl<cttckl nUftı!un ne kadan 

l'ij '' k dındır? 
glti hrı ~~ede yurtda3lar ar.asında va
>aşırı a~at kaç senedir? Tilrk1er kaç 
lı.totıa kadar çoğalıyor, sonra aza • 

lr? 
\' 

dın ~dunıuzda ne kadar ecnebi nr-
llıen il Yabancılar, hangi uluslara 
u6uPturıar' 
'llll . 

11\ır. kınıu:, arwnda ana dm konuş. 

- 3-10-935 ~ 
Ulzalarmda yildn. lşaretU olanlat, ıue • 

lstanbul asliye nıahkcmelcri Bi • 

1 

rl.nde muamele ı:Grenlerdlt. &JeaniJar .._ 
rinci yenileme bürosundan: t% kapıuuş ttAtış nyaııurıdiJ. 

4 klnunuevvel 933 tarihinden cvvt!l ı 11ukut 
ikame olunup İstanbul asliye .hukuk ' • Londu li17• - * Vtyau ~•. - · 

• NeYyoO 126. - • MııJrld !7 -
mahekemesinde derdesti rüyet hazine • Pırts 168. - * fürUıı ~8 ••• 
ile Münire tarafından mütekenin da- • Mll.lno 187, - • Vartova o3• l'ıO 
-ra dosyasının yenllenmes.i .tçln veri . • Brlikscı sı , - • l!udapeşıc s ~ -
len beyanname •• ı:önderilen du·etl· • Atlııa 94, ... • Blllcrc) ı .~ . :ıo 

. • Ceııcn~ 1! 18 • • • Bclgratı •6 .... yenin müddeaaleyhin ikametgahı me~ · · · 
• Sofya ~4. - :tı l'otolııma ııs. -

hul oldufu beyanlle mübaşiri tarnfrn. • Arasıerda" sı. _ • Altıd q·1s. -
dan btlA tebllf iade edilmiş ve "bir ay 07. - * !\1ccld1Je 53. -
müddetle ilanen teblifat ifasına n 31, •• .. Brntaoı !34 -

7-10-35 tarihine müsadif pazartesi ' Çekler 
gÜnU saat U de yenileme ınu.ımelesf- 1 • Londra bl .oo * Sıokhlm 
ne ba lantlmn rmı. karar vcrllmi ol • • Nevyor~ o.79 7 • vıyır. 

dufundan mezkur günde yeni posta
hane binasında kain ikinci yenileme 
büroouna gelmediği takdirde 2367 nu
maralı kanun ahkamınR tevfikan ye • 
nilemenin gıyabında :rnpılacağı ilan 
olunur. <F.) 

• Pııls 12.0ô • :\1adrld 
' • Mll~no 9.788 • Butla 

• tlrütse 4.70- • Varşon 
• Aılnr. :ı.8{)91 • Budapc,ıt 

1 • Cenevre 7.4:l88 • Bukrcs 
• Solyı 63,9086 • Pelgrıd 

1 v 
, • Amstfrdam l. li66 * .ı Okohıma 
1 

• Put 19.~o • ~ıosı.:ova 

3.(04 1 
4.201S 1 
S.8Hf) 1 
ı.~mo 

4,!mo 
4,1037 

101,44' 
;14.94115 

Y.7~Q(j 1 
10$8 ?S 

Ge11ve ıullı lıukuk hfıkimliğinden: ---ESHAM---
Geyn Hazine genel \'ekili S. Akyol iş Baahs• o.~ ı - Trırııvay o.-

tarafından Geyve Akhisarı pazar me· Anadolu ~M:- \1ınento as 8.70 
mutu Mehmet Fahri, ve Gey • Reji , ~s Oııyon Del. -.-· 

Kader matbaasında çalı ırken f te
rinden çıkarılan Avadic; ve Nevıat 
ndh iki işçi matbaamıza gelerek dert· 
lerini ,.e dileklerini söylemişlerdir. 

Bu iki işçinin dileklerini yazmadnn 
önce hn)'retle karşıladığımız işten ko· 
vulma hika)'elerini anlatalım. iki ar
kada~ işten ko\'ulmalarını şöyle an . 

1 
latb1ar: 1 

- "Bir giin matbaaya gelirf:en pat
ron bize rastladı. Söylendi. Bize, geç 
kaldrğımzzı ilıtar etti. Halbuki geç 
kaldığımız yoktu. Tam ı:aktinde geli
yorduk. O gün aranuzda: Madcrlıki 
bizi bu k~dar sıl.ıştmyor, biz ile mec
bur olmadı'iıntıx ve lıiçbir taahlıüdü· 
mi.iz de olmaclığ'?ntlan paydos saatin
den sonra çalıtnııualım, saat altı bu. 
rukta işi bırakalım .. , dedik. 

"Böyle konuştuktan sonra öğle pay
closu olmuıtu. "Kurun,, Jl.azdesf.nin 
I ı anl(etlni oklll/Orduk. Burat{a iı ıa· 
atinin sekiz saat olacağı, olmas'l /d · 
zmıoeldiği yanlıydı. A rkadaılar: 
"- Alı bıı iş kanunu çıksa da biz 'de 

kurtulscik ... n diyorduk. Du ıözümilzü 
patron du11muı ı·e fena lıaldt T.ıznıış. 
Bize: 
"- Gazetenin iki gün önce yazdığı· 

nı gördünü: nıü? lstanbulda çalı~fNl 
saati lıiçbir rakit sekiz saat olamcız. 
Bütün fabrika sahipleri on, onbir sa· 
at iatigorlar. Onbir aaat obun da gö. 
rün. .. ,, dedi. Biz de, muhakkak sekiz 
saat olacağını sö11lcdik. 

"ikinci günü bizi öğleden sonraya 
kadar çalıştırdıktan tonra: 
"-Artık lşrniz kalmadı ... Sekiz sa

aC olduğu va/.it çalıııraım:! ... ,. dedi. 
''Biz ne yapabilirdik. Birimiz on iki, 

birimiz altı ~~ne or,ada çalı~nuştık. 
Ko1ııintızdan tutularak 3okala atıl • 
dık.,, 

İk işçi bundan sonra iş kanunu hak· 
kındaki dileklerini de şöyle SÖylcmi~· 
Jcrdir: 
ıı_ Rizi koruuacak olan kanun çık

tıktan sonra elbette böyle hadiseler 
olmıyacctktır. Bizim bafımııa geltn 
kimbilir kaç yutida til başına da gc. 
liyor. Kanun i1rinin işinden 1ıahız o
larak r..ıkarılnatUınm önümı germeli
dir. Sckiı: aaatten fazla İf kaldınla • 

ıl~~l.ı ılı 

maz. insanı lıastalatır, ;ayıflatır. lı 
kanununun tatbikine baflandığı ı·akit 
birrok müfettişler bulunmalıdır. Haf
ta tatili kanur.u ı·arken cumartesi, 
hatta "Pazar gün!eri bile i§ yapanlar 
r:ardıt. ı, kallununa aykın lıarckct c. 
den fabrikalar ce.talandınlnıalıdır. 
Sonra işçi giirdüğü lıaksızlığı şika,;et 
etmcli1 'talıA'ikal ytı1Jılmalıdır. Bi;, 
§imdiye kadar lıer lıaksızlığa boyun 
eğmek rrıRcburiyetincltydik. Kü~ük bir 
şikayet bizi i§imizdcn ederdi. Bu[lün. 
kü korulmanıız da buna en büyük bir 
misaldir.,, 

Bir kahveci ~1ra§ının 
dertler 

A.kSaraydn Horhor caddesinde otu .. 
ran kahfecl ~ırağı Ömer gönderdiği 
mektubunda şunlnrı )'a~ıy.or: 

''Bir kahvede yardımcı olaroJ.: ralı
p11orum. Vazifem, garsona 'fl'lrdım et .. 
m.ek, müşteriye sigara almak, 'kahve
de Tcrkos olmadığından sul/U her gün 
15 • 20 teneke olarak seksen 'lnetre 
meıafcdc bir çeşmeden getirmektir. 
Çalışma saatim. gündiiz 17 den ertesi 
gUtı saat ona kadardır. Ba:an gündüz 
falı§an gar~on geç gelirse 11 .. IB ye 
'ile kadar durnıtık mecburiyetinde ka. 
lırım. Dem.~k ki 21 >Jaatt~ 'Ufağı yuka
rı 18 saat çclışıııı§ oluyorıun ve her 
gecem. uykusuz geçmeX· şartile temiz
lik yapıyorum. Her gece 2 ye Jmdar 
mil§terl bulunur. Kalıvenin temlzllğl 
bu saatten sonra ba§lar. 

"150 fskeınlt nUıidların üıerlM kal
kar· iyice süpüriilür, her ıeu yerleşti· 
rilir, toz alma i. i de bittikten sonra 
iş kalwc ocağına gelir. Burada ka/ıı:e 
mangalı yal.1lır ve biif cde lli.zını olan 1 

temlzliJ..: tanuunlarıı1'.. Saat olur heş al. 
tı. Kahve açılır. Garson gelinceye ka. 
dar giindüz işimJ ikmal ederim. l' eu
mi.yenı SO kuruştur. 

"Bu vaziyette çalışan bir İ§çi hak • 
kında fazla söz~ lü:mnı görmliyorum. 

"Bclcdiycnlıı yapacağı öAıl tyfllk • 
lerdcn biri tlc kahvelerin kapanma ıra
atini kontrol etmesidir'., Her gece aaat 
2 • 3 e kadar açık duran · kalıvelcr 
ı•ar.,. 

~ı~·ı:~w:~ılllRliittlli!Hlli 

dıt? ~ar "ar mıdır? Yarsa ne kadar
~ .. 'il <ıbancı dil bilenler n konuşan-

n nokta mUJhakhğından müte • ~ır. Hayrl1P ıs. ~art neı •,-
Olet1Ct.t Bankası 5UO Rılya , • -== 

kait Mehmet Asım, ve Gel''·e as • ll. ~ııonu -.oo ~uk m. ,cu -.- 1: __ Sel inik Bankası 
\' ~ kadnrdır? 

~~ :rtdaşıar arasında kör, topal, 
kerlik şubesi muamelat memuru kı .. rıomonıı 7,611 reıeron -.- I ='-' 

demli yüzba,ı Rıza aleyhlel'ine açtıfl -iatlkrazlar - tah viller- 1.=- .;./da re 
Tesis tarı hl : 1888 

merkezi: IS1 ANBUL (Galata) 
'fUrklyedekl Şubeler!: 

'ttı't tlbi akatlann sayısı nedir? 
ıa d.l ernıeket halkı arasında kaç tür
"atdın .,'-e bu dinlerin ne kadar saliki 
~r nr · Okuma yazma bilenlerin sa • 

alacak davasınm yapılan muhaken1e- • ı033Tllr'ı: Bor.ı .. uo t:ıettrlt -.- 1 % _ 

sinde: İlimleri yazılı müddeialeyh - • , ıı 2:ıı,9o rramYh a1,70 
1 .,. 

l!dir? 
l'\<ir 

dı.ıııa Us arasında evliler, bekarlar, 
"-da:d "@ hoŞahhıiŞlıırın rnlkdtrı ne 
de Öf tr? ller ferdin doğduğu yeri 
dCl/iu~enınek lfızımdır ki bakalım, 
'lk? nerelerde fazla. nerelerde ek-

l'Urk 
san'atı vatandaşıannrn meslek ve 
tııak d arını, ne iş gördüklerini anla
l~darra gerektir. Nüfusumuzun ne 

lere gazete ile ilanen tebliğat ynpıl - • • - ili .3 rn Hıhurn 44 -
dığt halde mahkemeye gelmediklerfn4 lstlkrtzıOıblll l 9~ - • Aaadolıı 1 .ıo 70 

lrtıııl lstlt'tatı 9~. • Aoal!o!o l ı 
den sa,·aman vekilinin talebi veçhile l!IU A M ı n. Anadoıo 111 
haklarında ,·erilen gıyap kararının da * Sıvu-frzaram o~. * \1jmeuıı A 
yine UA.ncn tebliğine •e muh.ftkcmcnin ~----------~ii-.ı;--;;;;;;:;;;..,. ... ;;;;;;;;;;~ 
de 7-1~93:> P. ertesi saat ona tali- 1pı_..,..,...,..._.._ __ ...ı..,. .... .,._..,. 
kfne ktıı·ıu \'trllmiştir. G3stenlen gün 
ve 8nattt do mahkemeye gelmez iti • 
raı etmez veya. nkil de göndermedi
iiniz takdirde hukuk usulü muhnke. 
meleri kanununun 398, 400 ve 403 inci 1 

maddeleri mucibince bir daha rn:ıhke
meye kabul edilrniyeceğiniz teb1fğ ;e• 
rine geçmek üzere ilan olunur. (Y. N. 

' Oi\lt\ Cuıtııırt.sl 

Takvim 4 ı t i tc~r n 6 ı d ttşıln 
tı Heccp 7 Recep 

GDn doJu~ıı 600 6 oo 
Gti n batısı •7 4\) ı:-...ı7 

!'ıbıh ııamu. ',00 :10.l 
o~ ıc nını.ar. • 1 i!.03 1 t,Q,\ 

!tindi r.a ına:: 15 .• 0 
'"· ' 7 

92:>9) 
A\:~ım namu l i.4'l 17,17 
Yatsı ııamuı 10.•9 IQ 17 

ti, b ntenıur, ne kadarı çift . 
'~ r.0 ka kadarı fabrika i~çi i 
~ekı<!r darı alelade ameledir? Er · 
~aj·a~~anlsbetle kadınlar a rft.!ı n da iş --, ı_t_a_n_b_u_l _a_s_lt_,.y_c_m_tı_.'ı_k_rm_c_lc_n_' _l_c_i ı lmsu 

Yılı n .ı: t ~ cn gOnJerl 
4 .~t 4 .l!J 
'l ~f) f :"6 

RUlij atııanlann sayısı nedir? yenilerruı bürosundan: J 

~~tatıl\ n bunlnr memleketin genel 4 kanunuen-el 933 tarihinden enel . liiılı.-.ıilllıii..,. ..... ..ııııı ... .-.......... ;._.__. 
tıllerı .,,' başı boş hn·akmamak, iste • fknme olunup I.stanbul nsliye hukuk --------- ............................... ~..__ 

\'ılın hlan l! finlcr1 l)ı 90 

ttı~ ilj~~~a "mecraya,, doiru sür • mahkemesinde derdesti rüyet hazine 1
(!tdir ~ı-· )tllnm'Si 1Azım gelen ıey • ile ~ehil tarafından miHekevvin da • 
latı e16"

1 işte nüfus 6a}"Jmr bize bun. tJ e et l ,.a dosyasının yenilenmesi için verilen 
I', ınei hnkttnınr da verecek • · d beyanname n gön erllen da\'etlye • 

r\urusu nln mliddeialeyhin ikametgahı meç • 
0lun~ ft'IUtun hakikt Myı ı belll hu1 oldux.u OO}'tinHe mUba iri tara -
d" ' e nrtt ğ g -
u rn:ınları t t mnydan& çıkınca bu, fından bili tebliğ i:ıde ecliJmiş ve bir 
~tır Ç" ırnza da bir karşılık ola • ay müddetle llAnen tebliğat ifasına nı 
ftıs ' Unkü onlar T" k' • ·· il atd ' ur ıyenın nu- 4-ıı-:ı:; tarihine rnüsadif saat 14 de 
tl1 top rr, gittik~ de nınhyor ge yeninme muamelesine haşlanılması • 
talara ~~klnr bom bo' duruyor,' bu ~ 

İ~lılnbul Bcl~d iq~si 

S«ıhirTiyntrcısu 

llllff lliilllH 1 

1 111...111 1111 
ltlilllll 

T epebaıı Kıtlık 
Tiyatroıunda 

Bu akşam 
saat 20 de 

ölçüye 
ölçü 

ı uııhn ara . . na karar verilmiş olduğundan mez -
ttliru~u zımıze sığmı)''a.n faz. Jctr günde yeni Postahane bin:ısrnda •ıııın ınııııııım111ıı:ıımmnıaımmııınmmnııımmnnwııııımn nıtnmııımıınuıı 

lir . muzu se 1 ti 
' dıyc bi r tınek gerek • kl.ln fkJn<i yenlJeme büroımna gelme· l<~mınn tevfil<an yenilemenin gıya • 

r cr.ıpcryalist politikası diği takdirde Z.167 numaralı kanun ah· bındrı yapılacağı ilan oluncr. CF.) 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri ı 

SeU\nlk . A tlna . Pire 
nevi Banka 

latanbul asliye malıkeml!leri 1 bü
rosundan: 

4 kanunuevvel 933 tarihinden evvel 
ikame olunup İstanbul asliye hukuk 

mahkeme~indc derdesti rüyet hazin~ 

ile A. Murnt tarafından rnütcke\"\·in 

daYa dosya•unın yenilenmesi için n· 

rilen beyanname ve gönd@rllel:\ dan· , 
tfyenin mUddeialeyhin ikametgA.hı 

meçhul oldutu bl.'yanile mUba iri tı,. 

rafın"i..111 bill tebliğ iade edilmlq ,.e 

bir a)' milddetle ilanen tebliğat ifa · 

sına ,.e 31-10-3:> tarihine mil.!ıadif 

saat 10 da yenileme mu:ımcltslne bnş· 

-lanılmasuıa karu \'crilmi olduğun • 
dan mezkur gUnde )·eni pottahane hl· 
.nasında kAin ikinci yenileme büro • 
suna gelmediği takdirde 2.157 numa -
r:ılt katıun nhkftmma tc,11kan yehl • 
)emenin gıyabrndn yıı.pı1acıı.ğr itln O• 

.lunur. (Fı) 

Yeni ne,rivat 
IIOLIVUT 

Holivutun bu haftaki sayısı hafta· 
nrn film mevzularının, sinema duy • 
gu1nrınr ,.e Çin ?ttaçin de altı ay i im
li hatıratı yüklü olarak çıkmıştır. 

Jstanbul asliuc üçiincü lıukuk malı 
kcnıcsinden: 

Hayim Bahar tamfındnn Ortak8y· 
de bahçe olmk 32 numaralı evde mu. 
kim Lenlemor ale,>'hinc 93:>/ 69() ~o. t. 
le açılan boşanma davasında ikamet. 
galunın meçhuliyctine binaen da,·a ar. 
zuhnlinc 20 gün zarfında cevap ver • 
mek üzere tebliğıtt makamına kaim o· 
]arak gazete ile ilan edilmi ,.e müd
dei bu müddet zarfında cevap \'erme. 
miş olduğundan kararı mahkeme mu. 
cibince 13-11-935 çarşamba günü 
sa.at ıg,30 da mahkemcm1te gelme • 
f!I gt'!lmcdl~i fı.ıklrdc 1•ckil göndermesi 
ilA.n olunur. (V. No. 9410) 
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En son çıkan Türkçe 
plakların listesi 

FE 83 - MÜNİR NURETTiN 

Her gün o güzel sahile 

Cemile kız 

A X 1857 • F AZILET 

Neden böyle durgun.sun 

Kqlarını bana çatma 

AX 1858 • MÜ ZEYYEN 

Mecnun 1 nci kısmı 

Mecnun 2 nci kıann 

AX 18:>9 • KÜÇÜK NEZİHE 

Bir bahar alqamı 

Nafile güLme 

AX 1860 • Nazillili Ahmet FEVZİ 

Niğdem. Türkü 

T alaa yolları. Türkü 

AX 1861 • PERiHAN 

Ralucılarız biz 

-Yıldızlar parlıyor. Fokstrot 

Erenköy kız lisesi satınalma 
komisyonundan: 

Okuhımu~un senelik 37 kalem 22150 kilo ve 34100 adet ve 
3300 demet yaı sfbze açık eksiltmeye konmuıtur. 1 

ilk teminat 170 lira 54 kurut tur. Bedeli 2273 lira 80 kuruıtur. 
Eksiltme 11 - 10- 935 Cuma günü ıtaat 14 te lıtanbul Kültür di· 
rektörlüfünde yapılacaktır. Şartname okuldan ıörülür. Teminatlar 
okuldan alınacak yazı ile Liseler Muhaaebeciliii Veznesine yabrıla-
ıcaktır. (5932) 

Kırıkkalede Gurub Müdürlüğü 
Binası inşası : 

AsReri Fabrikalar U. MüClürlüğünClen 
Ketif beleli (12114) lira (57) kurut olan yukarda yazılı inta· 

at Askeri Fabrıkalar Umum Müdürlüğü Satıııalma Komisyonunce 

17 - Birinciteırin - 935 taaihin de Pertembe gtlnü saat 15 de ka. 

palı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (61) kurut mukabHinde Ko· 

misyondan verilir. Talipaerin muvakkat teminat olan (908) !ira (60) 
lmru~u havi teklif mektuplannı mezkur ıünde saat 14 e kadar Ko· 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazılı veıaikle muayyen gün ve saatte Komisyona 
müraı:aatları. (5886) 

Maliye V ekiletinden : 
Etki Gümüt Mecidiye ve aksamının 1 Şubat 1936 carihinden 

rn;.ren herhangi bir kıymetle mü badele vasıtaıı olarak kullanılmı
yacağı ve bunun hilafına hareket edenler hakkında da takibat ya-

pılacağı 2257 No. lu kanun muci· bince ilin edifmittir. Müddetin 
hitamına az bir zaman kalmıı olmasına mebni halkımızın yedinde 

mevcut bulunan eliki gümüt paralarının gerek vergi borçlarına tediye 

!edilmek ve gerekae ilin olunau fi atlar üzerinden tebdil ettirilmek 
~ Malıandıklarına müracaat etetmeleri tekrar ilir olunur. 

lstanbul 

M.K.N. 

gümrükleri 
komisyonu 
Ağırlığı Kıymeti 

2743 (5933) 

satış 

reisliğinden: 
Cinıi efya. 

K. G. L. K. 
431 2.100 O 19 Çadırlık mutamba. 
448 1.180 10 62 Hallaç kiriti. 
524 400. 40 Gayri mezkur makine. 

Yukardaki eşya 7 - 10 - 935 G. saat 14 de açık artırma il~ 
aatılacaktır. isteklilerin yüzde yedi buçuk pey llkçelerini gösterir 
makbuzla kanunen muayyen zam anda Komisyon batkanlığına gel
meleri ve yalnız ihale günleri pey akçelerinin saat 13,5 ğa kadar 
:veznece alınabileceği ilan olunur. (6112) 

Türk hava kurumu piyango 
direktörlüğünden: 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

lat&Dbul, Ankara c~ddeat, ( \'AKJ1 yurdu) 

pcıare : 2.ıl70 
l'eteıon 1YLZJ ~lert: 24379 

r TelJl'&t adresi: KUR UN llt.anbtll 

Poata k UtU8U No. 48 

Kadıköy birinci ıulh hukuk h6kim.- "'11••• I k 1 D c 1 
illinden: ,. 

lstanbulda Gedikpaşada Külhan 
sokağında 9 n 11 sayılı hanede iken 
Yunanlstana giderek zamanı avdeti 
meçhul bulunan Selamsız oğlu Mari
kaya: 

Kadıköyünde Osman ağa maha11e. 
sinin Yoğurtçu çayın caddesinde 16 
sayıda Salim tarafıidan alyehinizde 
açılan Kadıköyünde Cafer ağa mahal 
lesinin Hüsamettin efendi sokağında 
kain müştereken mutasarrıf olduğu • 
nuz eski 41 yeni 8 sayılı hanenin ka -
biliyeti taksimiyesi olmadığından iza. 
leyi şüyu hakkındaki davanın gıyabı
nızda bakılan muhakemesi bitiri . 
minde mezkur gayri menkulün hisse. 
daran arasında taksim ve ifrazına im
klnı fenni olmayıp heyeti umumiye • 

ilk okuma kitabı çıktı 
Devlet Baıımevi tarafından, yeni dil devrimine göre b.,,. 

lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mektepleri• 
ikinci 11nıf1nda okutulan okuma kitabı çıkmıihr. Değt-ri on 1" 
di buçuk K:uruttur. . 

Dairtma merkezi - VA KIT YURDU - Ankar3. caddef1' 
İstanbul. VAKIT'ın Türkiyenin her tarafında bulunan satıcıI•· 
rından tedarik edilebilir. 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti satıcıları 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Nisan caddesi - nunıar• • 
Bakırköy: Vehbi - Tütün, ıigara ve kitap satıcısı. 
Beyoilu: Eıat Barutçu - Kalyoncukulluk - Çaknıak,,. 

kak numara 226 
sine iki bin lira kıymet takdir edileli. Beykoz: Muhittin - FevzipaJ& caddesi numara 76 
ği mahallen icra kılman keşif ve eh . -
livukuf tarafından verilen rapor mün- Beıiktaı: Ali Yuıuf -Tramvay caddesi numara 29. 
derecatından anlaşılmasına binaen Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap satıcısı. 
kanonu medeninin 628 ve H. U. M. K. Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi numara 2. 
569 ,.e 570 ,.e :>71 nci maddelerine Fındıklı: Remzi - Kırtasiyeci. 

te\·fikan müşaın asık arttırma sureti. Kadıköy: Sabrı Faik - Anadolu kitapevi - Altıyolajıı· 
le satılarak bedelinin hissedarlara · Kartal: Bakkal Cemal. 

• rasında hisseleri nisbetinde taksimine S Al K 1 .. d anyer: i ema - Büyükdere caddeain.de. nıımar.a lP" 
, n açık arttırma neticesinde baliğ o· O 
lacağı kıymetinin yüzde biri nisbetin. sküdar - Sabri Cema 1 - Kitapçı. J 
de alınacak harç ile bu babtaki masa- DiKKAT: 
rifi muhakemenin hi.'lc;edarlar beynin- - V AKIT YURDU, Devlet Baaımevi ve Kültür Ba.katffrl' 
de hisseleri nisbetinde kendilerine a. netriyatının ıenel ıatıcı11dır -

idb~~b~it~~~m*ft~O~--~······················~ hülasayi hUkUm tebliğ makamına ka-
im olmak üzere ilan olunur. <15136)) lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Asliye mahkemeleri birinci yeni· Halen iltametralıları meçlaul bUlunan: AnkaraJa lı B~lıl'!ı 
leme bürosundan: ela Müfettİf Galip :zevcesi Adalet (ölü Hüsnü varialerinden lıısl) Y' 

Yirmi üç bin üç yüz doksan beş bu· nalrltaleJe Dalyancı Avni ve yanın da Reliaya (ölü Hüsnü va# 
çuk kuruş atacak hakkında 'Z1 Nisan elen). 
926 tarihinde hazine tarafmdan u . M . . H ·· .. .. h l' h d 'k E · ·5 d ~ 
ı . hkem · 1 d urııınız uınunun a ı ayatın a ı en nınıyet an ti" 
ıye ma esıne açı a.n avarun ye • ,ı1 

nilenmesi esnasında aleyhinde hüküm dan 28 - 12 - 931 tarihinde 1200 lira mukabilinde birinci d~eP' .. 
vırilmediii•• dair. ,._ai dua etmek de ipotek ıöıterdiii Boiaziç.inde Sarıyer mahalleıinde yeni 
üzer:e Fahrinin 10 T •vvel 935 saat d . . · 50 50 .. 
1~ d b' . 1 •1 bü d ha sokalın a eakı 3, 3 mukeırer, yinı 146, 148, 1 , 1 / 1 nu .. e ınnc yenı eme rosun a • • :/ 
zır bulunması bulunmadığı takdirde maa müttemili.t iki evin tamamile bir m~iaza ve bir kayıkhane tj 
yenileme muamelesinin gıyabında ic- mit faiz ve komisyon ile birlikte 6 - 3 - 934 tarihinde (1645) 
ra edileceği tebliğ makamına kaim ol- .. . . . • · k J b l h..d'f 

k .. ·ıA 1 {F) 95 kuruı mezkur tarıhten ıtıbaren bermucıbı mu ave e orç u ~,,,., ma uzere ı can o onur. • • 
--------------na iıliyecek faiz, komisyon ve yapılacak bilGmum masarifi i 

lıt~nbul aaliye ikinci hukuk nuılr ve ücreti vekaletle beraber teminitahsili için rehnin paraya çe#. 
kemesınden: .,ti 

G.. ük" ··d·· 1 .. w • • ta f ıi yoliyle 24 - Niıan - 934 tarihli takip talebi üzerine adresle ,l umr umum mu ur ugu ra ın· ,r 
dan Moiz Bahar ile gümrük muay~ - ze gönderilen ödeme ~emrine verilen metruhattan mezkur ad~esl,_tilı 
ne memurlarından Osman ve Usku • olmadıjmız anlqılarak ili.nen tebliğat ifasına karar venloılf' 
darda Valdei Atik maba11esinde Çini· .,1 
Ji caddesinde eski gümrük kolcuların- lli.n tarihinden itibaren bir ay zarfında yukarda ~azılı b~rç ~· I 
dan Şükrü aleyhine açtığı alacak da- rafları dairemiıin 934/ 2723 numaralı dosyasına '>Jemenız laz.-a 'I 
vasından dolayı mumaiteyhlerden Os· Borcun tamamına veya bir kısmı na veyahut alacaklının takib•l-' 
man ve Şükrünün ikametgahlarının . • . .. f d • 1 ff' 
meçhuliyeti hasebile ili.nen yapılan raıı hakkrnda Lir itirazınız var ııe yırmı gun zar ın a yazıy e ' 
tebliiata rağmen . gelmed~lerinde~ tifahen·bildirmeniz lazımdır. ltira z müddetini lakip eden oıı f • 
H. U. M. K. 401 ncı maddesıne tevfı- yani ilin tarihinden itibar~n bir ay zarfında borç ödenmez vey• tr 
kan haklarında gıyap karan ittihaz . ki. · kul .. ııt' 
ve 141 inci maddeye tevfikan bir ay karda yazılı müddette ıtiraz olunmazsa ıpote t "ayrımen ~ t 
müddetle ilanen tebliğat yapılmasına lacağr ödeme c.mrinin tebliği makamına kaim ôlmak üzere ıl~ 
n tahkikatın 5-11-933 sah günü sa- lunur. , (6150 
at 14 de talikine tahikakat hi.kimtiğin· _/ 
ce karar \"Uilmiş n bu baptaki gıyap ---------:__--------------:--
kararları mahkeme divanhanesinde B · v l t h ·ı ·· d .. rlügu\J •• nden· 
yapıştın1mış otduğundan yevm "'sa. eyog U a Si m~ U • ~ 
ah!~.~eli~ğ~rhda mahdke~bedte ~~kitkat Kütahya vilayetine tabi Emet kazası malmüdürlüğünce 111,:!,1 
-•m ı uzurun a ıs a r vucu et- . d l h d'l · :>lup evvelce "'li".~ 

mesi veya taraflarından bir vekil göa kamıza olan ve:-gı borcundan o ayı ac~e ı mıt , .. . • ·ıeıı ~ 
dermeleri ve aks i takdirde haklarında 9 - 935 ıününde aleni müzayede ıuretıyle satıla~gı ılan edı y 
rıyaben tahkikatın de,·am olunacağı ton kurum madenine talip zuhur etmediğinden satıf 11 - . ı_c _.. tıll' 
maIUmlan olmak üzere ve tebliğ ma· tarihine tesadüf eden Cu~a günü aleni müzayede ıuretıyıe _. 
kamına kaim bulunmak üzere keyfi - kt ~ 
yet gazete ile ilan olunur. {F.) ca ır. 
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Talip olanların yukarda sözüıeçen kazama mu ur ugu
6141
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racaatları. ( Beyoğlu halkcı•inden: 
1 - Evimizde 4 ses üzerine bayan j ________ .:........ _ _:_ ______________ _ 

ve baylardan toplanacak bir koro ha- 1 . v k fi o· . t•• ) .. v .. den: 
zırlanacaktır. Bu koro için bu işlerden zmır a l ar ıreK ar ugun şif 
a~lar uzman bir arkadaş ha~tada iki B. ld ~ b . .. . d ahsılmakta olan Ödemit llçesini11 •• i-
gün parasız desrler verecektır. ır yı a .l erı uzerm e ç - ... eaıoıı" 

2 - Evimizde gösteril şubesinin bu ııi kamununda tarihsel izerler.den A~d~noglu .. Mehmetbey 11111' iti' 
kış temsillerinin repe~tuvarını ı.:ızrr . kapı~ pe~cer~ ~anatları ve ~ı~ber gıbı altı yuz otuz dokuz ibi it1,t' 
tamağa başladık. Tıyatro san atına ce agaç ıtlerının onarılması ıçın Uzman aranmaktadır. bu 1 '•tl,ı 
hen•.sli bayan ve bay ~~kada~la.nn ~u yapmıı olanların Evkaf veya Müze Yönetkeleriyle Güzel San z0 / 
derslere yazılmaları ıçın e,·ımız dı • Ak d . . d 1 L-I 1 · ili•direcekleri mektuplarla fJ"• 
ektö. J"ğü' ha 1 a emısın en a ınmıt ue ge erı :l' lii 

r r u ne ş vurma arı. = .h. k d 1 . v k fi D' ktör 
3 _ Koro ve gösterit şubesi c:Mnıı • Birincite~rin - 93" tarı ıne a ar zmır a ı ar ıre ZZ) 

Jerine yazılmak istiyenler her gün sa- bat vurmaları nildirilir. (~ 
at 9 dan 21 e kadar ev direktörlüğüne ~, .... 

10,000 adet takvim ba.~brılacak ve açık art:ır~a ile 7.- 10 - baş vurabilirler. SlNJR ve AKIL D t · • 58 
935 Pazartesi saat ıs de munakasa11 yapılacak.ır. ı.tekh olanlar Hastalıklarr miitehassıı;ı r. E e nı Vas . ,otP 
... rtnamuini Direktörlük Muhuebesinde her ıün görebilirler. Cata:oııu Orhan B. apartımanı Tel : 2:..!033 - Ev. KadıköyU Bahariye 1lcr1 sok.S '.l'el· 
~ nSau;ıs ı<ılJl1lV JtlJ~ :~RVPllP :ıtı.<ı.ıt..N 
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