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i'çiler! 
Baka1tlık sikayetlerinizle 
yakından alikaclar olu
yor. Iı kanununda jster 

• r ~ dilderinizi 
1 

derh'al . bize . 

18·1 inci Yll O Sayı 8372·312 • PAZAR 8 Blrlncitqrin,ıo uncu ay) 193& . . 
. gönderin. r 

= 

Tayyareler bir çok Habeş şehirlerini bombardıman ettiler 
~--~~~~~~------------~~~~~~~~ 

ltalyanlar Somaliden de · · !aa~ruzal 
qeçerek J! oloqu işgal . ettiler 

Konsey dünkü toplantısında karar. · veremedi 

Italyan harp gemileri, lngiliz gemjlerini çeviriyorlar 

Meselenin 
ekonomik tarafı 
İtalya htiktmeti Habeş eef erini aç

"'-kıa k4iıncHmnin de tahmin ettiğin. 
d-. bl;ytik bir dava içerisine girmiş -
tir. Ha.bet aeferinin. böylece önemini 

\tttrran ttY. ltalyanm kar§JSına lngilte 
~- ~lf olmuıclır. llk zamanlar
.. İtalya 1alnız Habeşistana karşı 
.. r taanıız haı1Jine hazırlanmıştı. Bu. 

''" .. dolu Afrikuma en çok iki 
>tlı bin kip ıBndennek yetişeceğin; 
"-Yorchr, Bflttin flftler planlan bu e
.._ göre ballrlaft~. 

Rialhatf ın.nı.-m :IOP. duru -._.daa &Onr& İtalya bu askerin ısa -
-- uttmnafa lüzum gördü. Bu -
ttln dofa Afrikumda toplanan ltal· 
>'•n askerinin iki ytiz elli bin kişi ol
dtıfq yeni haberlerden anlaşılıyor. 

Fakat it bununla da kalmıyor. t. 
j'l1a. Ak ve Kızıldenizlerde toplanan 

l'ltfJız harp gemilerinin yann ne ya. 
~taiını bilmediği için elindeki ada· 
le rr, Trablusgarbr da müdafaa için 
b Un-etler hazırlamak mecbuıiyetinde 
)' Ul~nuyor. Oralara, da bir taraftan 
~nı Yeni askerler gönderiyor. 

. Daha sonra ltalya bütün sahilleri. 
· :ı ".'şehirlerini karadan, havadan n 
enızden gelebilecek herhangi bir ta

arruza karşı müdafaa etmek için yi · 
~e tertibat yapmayı Jüzumlu buluyor. 
y·?un için esasen daha geçenlerde bü
b~k manevralar münasebetile büyük 
k~r _ıse~~rberlik yapılmışken şimdi bu 
farı storülmüyor. Ayrıca bir sivil se
s~t.herlik yapılıyor. O kadar ki bu son 
,.'' ıl seferberliğe yirmi milyon ltal . 
j anın iştirak ettiğini yine ltalyan a· 
allsları bildiriyor. 

llütün bu i ~Jcr Jaf ile olup bite
~ek Şeyler değildir. ltalyan hazinesi 
fer gün hu işler için milyonlar sar -
kedecektir. Sonra böyle çoluk çocuğa 

"At!ua'ya giden yolda bir geçit 

Roma, 5, (A.A.} - Aduanın düttü
ğüne dair c 1 ;ın yayıntılan teyid ede
cek haber alınmamı!lır. 

Gayri ....-i tuNÖ9 

ı talyanlana 700, Ha 
........ 1.300 ölü 
..-dikleri tahmin 0-

ıuıunaktadır. 

lTALYANLA • 
RIN PLANI 

Lonclra, • ( A.A.) 
-Ta,.-•p:ilıtesi 
Habeti•taıuna ltal • 

1a. t.arruSunun &ir 
çok haftalardanberi 
huırlammt bir plb 
muciltince ,.apıldıiı· 
nı " bu plbm ana 
hatıarmm «1Uiin
"1M br çok A .. 
napa sWi İenWtrl 
tualmdaa Wlhlmıilr 
........... 7AS ......... 

Ba hal, ttaıyaa • 
larm taamaaa mf 
Habet seferMrliiİ 
Derine seçtikl.-i 
JiülmulaJô • ...,... 

notuile turna MI· 
kil etmektMİr· 

JtaJ,....Jann lraY • 
ntlerinin İl•Je,İ • 
ti tôyle olacaktı: 
Teırinienelin bir 

'.\t'e ikisinde ımır , .. 
· çil,ecek, üç\inde is -
tilqaf harebtleri ,.. 
pılacak ve dördün -
de yeni mevziler it· 
&'al olunacakb. 

ltalyan ılratejik 
planı mucibince, ti· 
mal ve cenup tara
fından Adisahahaya 
doÇu ilerleMCek ve 
üçüncü bir hareket 
de ortadan l:tu ta

"" .... ...::..... arruzları aetrede -
c~kti. 

(Sonu Sa. 7 tle) 

M ·usolini 

.Jstanbulun 
Yapılacak geçit ·töreni ve ·eğlenceler 

Buıin ltt«nbulıın · yabancı or- nuıtır. 
Julann . ifralin,en temizlenJiii Tören ıeçitinde yer alaeali 
lıııtlu lrurtuluf gününün on ·ilri~ci . olan aıkeri . kıtalarla olcıil • 
yıl ,tlörrü:mütlür. lıtanbu:, bu p · lar, . cemiyetl~r ve halk- tam ... ı 
zel hatırayı önemle anacaktır. dokuzda Sulbnahmet meydanm • 
Büyülı bir geçit töreni hazırlan • (~o!lu S«. 5 Si. '>. 

iŞ KANUNU 

Tatil yüzü görmiyen 
işçiler var! 1 artar ayaklanan ,.e her gün milyon. 

har Narfrnı icap eden seferberlik Ha· 
r~ lllesclesi halledilinceye kadar sii
,. Cektir. l te bugiin me~elenin lta lva-
.. a a · ı · 
rar 1 olan en önemli ekonomik ta . 

1 budur. 

MUHAREBE VE DURMADAN 
HAVADAN BOMBARDIMAN 

(}"azuı 4 üncü ıagfalnWla) Yeniden konuş~a~~~~~~~~~~~~~~-
teklifleri yaptı Leviskiyi 3-0 yendi~ F'azla olarak bugün Yarın fapla · 

rıa • • 
tak olan Ulular kurumunda ah -

:a~k ekonomik zecri tedbir karan 

t~ talyanrn finansal \'e ekonomik va-
•Yeti • 

Jf\ t ndekı ağırlığı bir kat daha ağır-
tl ş ırac:aktır. Bu tcdhir ltal:rnnın sü·• 

01 ... nıahı.retteki tcc::ebbfü•lcrine en,.,el ~I 
'"asa bi • " tarı le İtalyan millcti:ıi ağır 1~t. 

ara SOkacr.ktır. 
nenıck . . 

ile l 1 ı.. 1 tı.roruz ki t ngiltere is ter. 
aıJC5\ ntnc 1 • . 1 

ıurı ı> " .e e>:ının hallini o;:adec~ u· 
ı . ıanıan •· ·· kı l\Ono . uru · emelde lta! rnyı c -

'

r lllık bir hult•· · · d •. ı.· . e ~ar .an ı ç ın c erıtcuılır. 
" • • e-t ltah·a 111 ·ıt · · d · ~ · .. oıa g 1 · · gı erenın ı te ı ı:; ı 
fir tı· e ntemektc ı>:ra r e<1er <::e en ln 

.ır ~e1' il , . .. • . 
~' ı Oın:: . \ u-"'"<' l·• ı nr •;c .. ·• ('ı: <'hilir. ' · , 

A!.IM US 

Adiaababa, 5, (A.A.) - Havaı ayta- ı 
rrndan: Adua - Akıum yöneyinde zor
lu aava,Jar oluyor. Habeı kuvvetleri 
bütün cüç!cı·iyle dayanıyorlar. Italyan 
lar piyade , topçu, tank ve hava kuv· 
vetleriyle hep birden ıaldmnı,lllrdır. 

Uçak filoları nöbetle,e uçuyor ve 
durmadan, Habeı kuvvetlerini bom -
bardıman ediyorlar. 

Roma, 5, (.A.} Reıır.i.- ltalyan -
lar, Habe~iıtanın güney ıınınnda Dolo· 
yu İH:al ctmi~lerdir. Ogaden ilindeki 
Goraha ~chri uç-aklar tarafından hem· 
baı·dımnn cdilmi~tir. 

BÜTÜN GECE HARP 
Adiıababa, 5, (A.A.) - Danakil böJ 

~"sind'!, bilhassa J\:5fnli yllnlarında bü
ti1n :;-=!:e :ıfr·=;ı ~ôlyct çetin YC r:ıldntlen 

hiı- ·"'~ 1.11 f':r;···t· ı-. 

Jl;i tar:ıfın da :ıayİall ıaycl çol,tuı·. 

Müstemleke harbi genel 
harb_e .. sebep o'amaz, vu
ıuşmalar kısalabilir! diyor 

Londra, s' (AA.) - Mu1101iD1° 
ı. 

Akdenizdeki bugünkü aıerıinH · 
ğin yerine, kati bir kotaı Jf ama -
ciyle, candan tlbirliği edilecek ol· 
sa, harp müddet: alazalacağı ıi -
bi, harıta da yardım edilmit ola
cağım İngiliz hükumetiııe bildir
miştir. 

Bu bildiri!. filen mev<.ut olmı· 
yan bir tehlikpye kartı butün ilgi .1 

l 
(Sonu Sa. :! Sü. ') 1 

Levulei üe kCU'fılcıwan, AMJi.ıalırm ~i 
.{'Ya1111 l lnei aa~anmda) 



f ;~~;;dl; fopİandı. ltalf an ve"flabeş Musolini yeniden kon uf ] 
delegeleri dinlendi; karar verilmedi ma teklifleri yaptı . 
~ O.ene, 5 ~~~.'il.): - Ro1Hr yin umumi toplanbsı buıün saat kat etnıedifini ileri ıürmüttür. Ha (Üsıyam birincide) ninin fikrine göre, Afrı~ada b911' 
t!IJa111mm aır-~. ~·~ 19 18 Clen az eyyel Ntlamııtır. ltal- beşiıtanın dahili vaziyeti ve tarzı liler .tarafınd~n &lınmıt ihti~ali lıy~n ıüel .. teu'birler:. t\an~ k' )of 
1er liomite.inin ini aaliali tetkik ya deleaeei Baron Aloisi ve Ha • hareketi İtalya için ilaimi bir teh· tedbırlerden hemen ve hep hır · İngıltere hukümederı ıb bar f . ror 
ettiii t&VIİJ~ler ~apoN tü bir l:>eıiıtan dele,,.-i ,Bay Eıle Ha • dit m&ftiyetincleclir. ltalya huna den. vazıeçilme•İn.~ tekfü· .. e~ek • n~ımala~ı .kap.ıını kaparn~ 
nıadcle41ea il:ıiarettır •e ltalya ve varyan maaa 'etrafında yer almıt- kartı tedbirler almak mecburiye _ tedır. Bu amacı guden 1-:orutme · gutmekıızın bu konu~ma l', 
Habefleta• derhal . naulıuemata lardır. tindedir. ltalJa Habetiıtan tarafın ler Romada ivi karşılanacak~ır. hazır bulunacıktır. Bay M~ 
niha1et Term•lsi haklaa•adır Kouey ltafbnı 13 ler raporu· dan taarruza utram11tır. Fakat ec MUSSOLIN1N1N YENi KO- FRANSA DA lNGlLTER 

Lelaietaa •• Tflr1d1e ••l•ıe~ nu he1ete tndi ederken bu ra - nebi tahrikat neticesi olarak vazİ· NUŞMA TEKLlFL ERi CEVABiNi VERDi , 
ri preJ97i kainat etmeden enel por hakkmda r•J• müracaatın ryet teraine çnrihniı Ye ltalya mü· VE GAZETELER Londra, 5 (A A.) - F~ 

'1hilk ... tlerl .. danıtmak lıt-1f Pasart.,lnden e.;vel olmıyacağı . tearriz mevkiinde g8ıterilmittir. Londra, 5 (A.A.) _Gazetele- nın Londra büyü!: elçis; bu.. . 
1lerdir. m da bildimıittit. Batkan ajni ltalya hükumeti kendi meıuliyet - rin yazdığına göre, Bay Muuoli . İngiltere Dıt oakanhgma ~ 

Cenevre, S (A.A.) - Kome. zamanda bu raporun ayırca mer- ferini ;müdrik olarak Hab~iatan ni, Pariı ve L'lndıadaki büyük el- rek, sanıldığına göre, c\kd~ 
yin on içler komitesi bu sabahki butları mevcut oldujunu da bil - tarafından aebebi:yet verilen ted • çileri vasıtuiyle yeni konu~ma bil' hücum takdirinde Fra I , 
toplantıııada ihtilifıa halli için dirmiıtir. birleri almıttı~. ki, bu teabirler u· tekliflerinde bulunmuştur. Bay yardımı meıe!~ıi hakkındaki 0

, 

};:~na.eye taniyelerde hulunmaya . iki taraf deleıeleri. rAporu 0 • luslar kurumu paktına nazaran Grandi Sir Sa'lluel Hoaıe',a Bay gitiz ıorularına hükum~t~nin c• 
karar vermiıtir. Komite ıaat 16 kumaja vakit bu)madıklannı ıöy- ınuhiktir. Muaıolinin s:oiı Hmiml bir mek _ vabını vermittir. .. . ,ı, 
d1. tekrar toplanacaktır. O ana ledikten ıonra BaTolt Aloiıi bu Baron Aloiıi ıözünii bitirirken, tubunu vermiştir. Bu mektup, t . Fran11z cevabının ıuı..o.:aıt 
kadar bazı hüktinetlerin hattı raporun muhteviyatı hakkında Cenevredeki müzakerelerin Habe- talyanm Paris büyük elçisi tara _ duiu ıanılma'dadır. 
~ Jı_are•etinia ltelli olacair ümit e · ihtiraz kayıtları ileri aürmüı ye tiıtaaı bu meydan okuyucu yazi • fından Bay Lavala verile:ııin ay - Muıolini 1061Jel~ye :nır 
llıliter. fakat Pasarteıi günü noktai na - yetinde teıvik ettilini ıöylemit ve nidir. Bay Muuolini aıı:afmclzlı- d k 

Konaeyin aaat 17 de huıuat bir zannı ayrıca '-etdh edeceğini ili- ıeçen eylulde bu memleketi uluı· ğı genitletebilecek her türlü te • an ° umam.lŞ · 
1 toplaatı yaptıktan aoa'a 1ıemen ve etmiıtir. Rapor hakkındaki hu larlNrwnundan ıayri liyik Dir a· ıcbbüslcrden -;eainecei:r.i bildir- Loadra, 5• (A.A.) - B. Gran~ 

l. nml Wr topİanh yapması karar- sünün müzakereıi bu ıııretle bit- za gil>i atmak için İtalya taraf m- mekte ve her ;ki büyük dev .et]:? Sir Samuel Hoare ile yaptığı ıö r.f' 
l.a~1-:..&.. • eanaıında Mu11oliniden aldığı tclı _., ~ 
~aaı-•ra•• • • • mittir. dan yapılan teklifi hatırlatmı§tır. tetriki mesai uzuıunu tebsrüz ıahıi mektubu tercüme ctmi~tir. Jttuı-
İ· IC01tM7. Oll Uçler koaut•ının Bundan ıonra, ltaJyp ve Ha - ALTILAR KOMiTESi KU· ettirmektedir. ıolini ba telgraf •e mektu!)da lngiJterf' 
r&pliınaM ri tatıiyelerine ittila heıiıtana ait en ion hi.diıeler RULDU ltıılyan hükumet başkanı, son nin ltalyan durumunu ) anhı telakki ,ı ~rı 

! liaü1 e4~ liarp a~humdaki hakkında yapıimıt olan tebliaa - ,.__ 5 (AA) H L... hadiselerin, ~taiyan durumu.ıda mekte olduğunu bildirmekte idi. D~ 
• • ~ '-'Cl18Yre, , • • arp _,., • 11 k d b.. .. ...ı,. ~I 
laf' liltliMler clolayııiyle durumu tın müzakeresine ıeçilmit ve ltal- lanaıcı meıuliyeti meıeleıini ince· hiçhir deiitik!ık yapm)Jıiını ve Habe,iıtana tu u • en utun rJ 

• olh'la Iİiİ. tetkik eyliyecektir. yan deleıeıi ilk olarak ıöz almı!· 1 k .. k f d eaer her 11:eyi keı.di arzusuna tabi malnrda Habe, im~aratorunun <!-: ~rlll' ~t 
• el!e uzere onsey tara ın an tef • .,, bulunmaıı Jizım ğcldiji hakkmlraki "!. 

~ lrillaa1R l»ir teca.Yilzün br. kil edilen altılar komiteıi konıey bulunmuş olıa anla~mazhjın rna- aliz ~örüıünü kabul etmemekte, utıı~ 
te11tlt edilip e4ibtai1eq1ile met • Baron Aloiıi, evelilen yazılmıı içtimaını ,müteakip derlıal toplan- halli mahiyette kalarak bir müs · Jar aoıyeteaine kar!• meydan o':ı.:1111 ftt. 
Jul olicaktır. Durumun hakild ba- beyanabnı okuyarak kon1ey tara· mıt Te kontey verilecek raporun tcmleke harbinın ıenel l:.ir ıava~ ı driını, ancak uluılar ıo•yetuinin "' 
liml4fa tfddkillin 'l:na11i1J bitmui· fmddan ihtillfı aidermek için sar umumi hatlarını teapit emittir. Bu doğurmıyo.caiı ıöylenınekted.r. dıin mecbur etmedik~e bu IO$)'•~ 
ne ildliııaal Terilmiyor. Ve 18 mcı folunan ıayretleri tasdik etmekle yeni rapor 1talyanın taarruz ıu • Bay Muuoıinınin fikrine ı:>re, çekilmiyec:iini bildirmekte idi. ,1' 
maClcleaia tatbikine henüz karar beraber bU mesele lıakkmda da harbin ıebebi ortadan kaldır,Ja - Sir Samuel Hoare, cevaber;, ital1 

ÇUDU yapmı9 olupolmadıiı meae· anlaıma ... Jıjın devamı müc!c!clince ı .. ,· ----=•--. i.;._.,~r. • ... ;,} 
..-..-.... .r~w ihtiraz kayitlarr dermeyanma m~ lesinde kont ey taraf rndan verile· bilir ve vurut mal ar kıuıtılai:ilir. ıilterenin takındığı "•ırur.1 t:r.k'ııtl 

Komitenin toplanbıından e• • bur oldufunu, çünkü konseyin, 1- cek ,karara eıaı teıkil edecektir. Eier ıergin durum kalkar ve ni- pek aitr bir tarzda yandmıt bulut'~~ 
nl IAn.l ltalya del•ıeaiyle ıCS - talya tarafmdan talep edildiji gİ· Komite yarın öileden aonra top hai bir hal ıureti bulmak için it iunu ıöylemit n te~ehbüı eGil-:n tf 
riiflll\ijtir. bi Habeıiıtan ahvali hakkında e· Janarak raporun metnini hazırlı • birliii yapılmıya batlanı.· iıe bü • hareketin herhllnl'İ l>ir anla~mayı ,;t: 

Ceanre, 1 lA..A.) - Kome • aaslı bir tetkikat yapmaia muTafa yacaktır. tün lnıilizler, hakikatt .. m~vut tikçe müıkülleıtirdii fikrin izhar .t 
hı k k miştir. 

ft•lgım/.,- All_iıratl'ı 1 çok kanlı bir muharebeden sonra ne havada hücumlar yapmıt olan 
alam,mıı/or dütmüt~r. ltalJ.Ular bu muhare· Amerikalı Zen'-i tayyareci no • 

r " Aclia • '.AJ;a'ita, 5 (A.A.) _ Re· Lede bütün aari. •!liblarmı kul.lan benıon t~~af ı?d~n Addiı - Aba • 
: at..- ajansı anarmd•n: 1 mıtlardll'. Her ıkı tarafm zayıatı baya getırılmıtl•r. 

H.ıietı.rin ~duayı olduju ai • aill'dır. Adiırat önündeki muha· Habetler Ulu•lar aoayetealne •i A"trt-•'ı d~ hala muhafaza rebeler deY~ etmektedir. K~ya· yeni ltlr nota verdiler 
•••• ol4uldarı burı.da ifade lıtdarda mevzı alan HabeJlıler, Cenene, 5 (A.A.) - Habe -
edilmektedir. Aduanın timalin • tiddetle mukaTemet ediyorlar. Bu ıiıtan uluslar soıyeteıİDe bir no · 
i:lelri dtifman iuınetleri ltalyan rada zayiat da çok mühimdir. hal ta vererek 16 ın.:ı maddtınin ikin~ 
ıiperleri önünde umudıuı bir mu- yanl~r, Habeılerin mukayemet ci fıkraıının tatbikini ; ıtf'miıtir. 
hareJ,er• ıiritmiı bulu>ımaktadır- göıtermek niyetinde olmadıkları 815 lt•lyan ealr dUftU 

• lar. bölgelerde günde takriben yedi ki· Adiı • Ababa, 5 (A.A.) -
Göıüı ıöıiiae yapılan ~rpı! _ lometre ilerlemektedirler. Bu Je· Gayri reımt bir habere ıöre, A 

ınalarda sünıü vtı hançer kullan· rait altmda yakında Ak•umun İ!· game muharebesjnde ltalyanıar -
makta fabt; hiç bir taraf ksyde gali beklenebilir. dan 85 esir alınmıttır. 
'deltr bir uıtüııtük eld~ edeme - Habeşler 200 öıii Aduaya imdat 
mekttdir. - daha Ve1'di/er gÖndcri/igor 

Çok telefat vardır. 
ı Oıaden c~pbcıind~ Goraha• Pariı, 5 ( A.A.) - fari Soir Pariı, S (A.A.) - Pariı - Soir 
nın 50 mil kuı:ey doiutuntla, ıer· ıazetesine Addis - Ababıdan bil gazeteıinin Addiı - Ababadan 
lorubi mevkii etrafında çete mu· dirildiğine göre, ltalyaı! tayyare- öirendiğine ıore Habet uçakları 
hare1>eleri yapıldıiı bild:rilmek . lerinin Gorahi teiaiz tetıraf İ•taı- Aduaya mühimmat taıımaktadır. 

d. yonunu bombardıman etmeleri Buradan çekilmekte olan kuvvet-te ır. 
neticeıi olarak 200 telei .-ukubul· leri takviye için cönderiien mun · 

ltalgan/ara karıı husumet mu9tur. tazam asker kıtaiarı henüz bun · 
AdiM.,_ba, ;; <A.A.) H•lkta ltal · Bu haber, Italyan tayyare!eri larla temaıa gelmemittir. 

yanlara kar§ı büyiUc bir Jluunset hi~. 

~~~~m~u~H~~hllh~hh. ~===================~======== 

7fc ..... ltalyrnt krtalarnun zulüm . ltalyan gemı·ıerı· lngı·ıı·z 1 Jerfndtft bahMden rt.ıımf tebliğler -
dirı 

Jljvayet e4ildijine röre, Tigre e- 1 • e 1 
raletindtki ltalyan avcı tayyareleri vapur arını çevırıyor ar 
Jıiç fark 1iut•~fiıi11 halk üuria• 

'•ttt tt•"te Yt allaJI kac•fMAkt.adır. 
· Ba bet• ı..tlk dakınlarla roeukJar • Londra, 5, (A.A.) - Star ıazel etmitler •e 'hu muhalefet üzerin~ 

·.ıır. CtlıkU trkelderiruJea ht"I uk•· teai yazıyor: ltalyan gemileri ıararda bulunma· 
rt ah•••fhr. Akdenizin dolu taraflarında ıe· mıtlardır. Kaptanlar kumpanya . 1 

/ttı/pon/ır iki "''"'kii yahat eden bir çok lniiliz ıemile· !arından talimat iıtemektedirler. 
• rinin İtalya harp ıemlleri tarafın- • lıkenderiye, 5, (A.A.) - Mı • 

zıpiittı/•r elan hamulelerini hildinneie mec- ıır ıularında bulunmakta olan ln· 
" Aalita~aba, 5, (A.A.) ._ Bir ret bur edilmeleri lnıiliz deniz maha.. ıiliz kara, deniz ve hava kuvvet-

1 Mf 1'il•irilct• ltalyanl&rın Vııata filini pek ziyade müttheyyiç et • Jeri pazarteıi ıünü büyük muhtelit, 
•• Equela m•'fkilerini itıal ettik mittir. Bu hadiselere dair bazı va..l manevrelerde bulunacaklar ve scn

1 lerl •• t;ifr. •. ols ölU olduiu haber ve~ 1 1 1 k d · k ki d · pur kumpanyaları kaptan ardan ra s ·en erıye so a arın a &:eçıt, 

rilıaelcteclir. •• raporlar almışlardır. Kaptanlar ·l reımi yapıla~aktrr. Bu ıe;it re3mİ 
~r/!ıtt flü$fll! ldan ba!tıları İtalyan g9miler"nin bu ne 10,().00 l:a·hriye a1keri de itli:a1

;

1 

~A~.~b-..~, 1, iA.A.).-:- Mua, t:11lrl9'ine kat't 1\ıNlte muhalefet i edecektir. l 
., 

ol!luyan bir te. i eye ar§~ ı1n .:. il 
lngillı: dı! b•kanı, bundl\n ba~k<' , 

mıt ihtiyat tedbirlerini iıep birJik· denii havzaıında ahnmıf bütü:l t:ci~ 
te ve derhal i<alclırarak bu yold3 leri~ ~Y~~ z:maııda seri alın::ı·~~ı h'21' 
it birliii yapabilirler. İtalyan •undaki İtalyan telkina~ır.a hi:'Jir '' ' 
menfaatlerinin korunmaıı bakı - vap vermemi~tir. . . 
mından kendi meıuliye~İerini ta - B. Muuoliniye resmi bir c:~·•·::' I:~ 
mamen anlamıt bulunmaktAdır. dirilmcıi mevzuubahs dciiid;r. 
Fakat dig .. er taraftan, Avrupadn Londra, S, (A.A.) - Prus "''cfİ' 

• d .. ·· d" l 1 n ff devamlı bir barı9ın en eıaılı far - abonun yaz •i•na ~ore un ta ya 
firi ile dıı İ!leri bakr.nı B. Samuel aı' 

tını teıkil eden uluslar i:: birliği - il 
ıında vuknbulan ıörütm~ cınaıııt 

ni de muhafaz;a etmek İ•lemekte · lnıilz bakanı, Akdcnizdeki ihtiyati t.J' 
dir. Bu bakımdan, ltalvanın Ce · birlerin aynı zamanda ve rr.uvz::i oll' 
nevrede haklı muamele ~<Örmlye · rak geı·i ahnın:11 ıuretinc~ki lt.ab'-" .,. 
ceii fikrinde olrluğu halde Ce . teklifini kabul cdemiycccği:ıi :;C:;·lef'l'll. & 
nevre konf ennıları muhitinden tir. lngilterenin mütııleasınn göı-~ ;,il l 
ayrılmıyacaktır. 1~alya, cier ıos · 
yetenin diier lıye1erinin alacaği 
durum dolayıaiyle mec~ur edil · 
mez iıe ilk f ınatt.a çekilme niyeti 

til&f uluslar ıosyctcıinin elinde but1" 
maktadlr ve üç tararıı m\=;;ek~rcl,,. r 
tckı-ar giri~ilmc:i arzuya şcynn deJil • 
dir. lngiltere, B. Mus$o!ininin trl<Jifll • 
rine ceva!' vermiyecektir. ~ 

-~~~~~~~~~~~~~~-..-~~~~~~~~~~-----

Saat 5 te: 

Adua düşmedi 
Roma, 5 (A.A.) - Resmi mahafilde 

Aduanın ltalyanlann eline ıeçtikten 
ıonra tekrar Habe~ler tarafından zap· 
tedildiğine dair olan haberler yalan -
)anmaktadır. Bu dakikaya kadar Adua 
1 talyan askerleri tarafından iıial edil -
memi§tir. Cumrte:;i günü yapılan ıüel 

hareketler yalnız Adua ürcrine tazyiki 

artırma hedefini takip etmi,tir. Habt • 
!istan müdafaası için çol< mühim o~ 
bu mevkiin önümüzdeki günler za~· 
da belki de yarınki Pazar günü ltalY~· 
ların eline dÜ!•ceği iddia edilmek.t~ 
İtalyan aıkerleri araımda firar e_...-
buluncluğuna dair olan halterler de f"'J 
lanlanmaktadır. 

Türkiye, · imza ettiği 
teahhütlere sadıktır 

Ankara, 5 (A.A.) - Kamutay par- sı hakkında Jzalrat vermiş ve ır;, 
ti grupu başkanlıiından: bakanımızın bu izahatını wri• 

5 Birinci teşrin 1935 cumartesi gü- mittir. ~ 
nü saat l:l.!\O da Kamuay grupu Dr. -----------~~ 

Cemal Tunca'nın başkanlığından top- 20 ilkteşrİn Pf.df 
landı. 

Ceneueden gelen Dış Bakanı Dr. Genel Nü/us Sayıt111 f, 
Tevfik Rü~tü Ara.s, genel sıyasal du. Sayım günü, sayım işinin bitdli,r 
rum ile bu durum karşısında Türki . lan edilinceye kadar ~ocuklartnısl 
yenin imza ettiği her türlü misak n kağa bırakma),nız. • 
mua heclelerle üzerine aldığı taahhüt· Kiiçük ~ocukların sokağa çık-=. 
lerc ka ı·şrlıkh n• dikkatli sadakat ve 1nrından ana ve baJ;-alarr r.:e.~·uJ 
B 11 \nıı n ;itt efi kleriyfo birlikte r?.ÜŞ- tutulacakhr. 
fo··~·, rı 11 • :1i · ..... l'\'ens ipinc ' 't> Cemi _ Ea~ı-ekülct 
Hti ukv::.1.1 rnİS~!!.iır.a riayet politika. i statistik ur:ıur:ı U ü -fi' 



i· 

~tler 1 
İ\t1akyavel 
Parlarnentolarda 

l' /
1

Ql::c1 - Italyan m~ıeleti hal 

ro·llnu klaaik çare.ti e klJu. Bu 
Ote h • 

arptır. 

d, ~ o'lt.Qt ALJrupancn bir ~olı 
l' rtıılerinde Habq - /ttıl • 
Qft FJ\e l • • --1' 'L- nl . . ıe eıı tÇ yvatti""' oyu mı 
•tın b. ea,; tr mculıe halin; almıfhr. 
>o,. ~·~a FranıaJa Hab~ - ltal· 

11 
'f1 bir parlamento mcıneuraıı

'" ;ıanivelC.ı halini a!mqhr. 
/f ranıatla •ol cenah partileri 
ttb- . • . b . b. l b ı 
1
• ,. ııını ı,. :r eım~ cıyrafı 

IJ~ l L • 
1'e "oymutimtlır. 

, d ICorıımalr iıtniklerı t ımer a . 
.. a1tt1.l Grin yüzleri bir boitlctıdır. si~ 
,.t, eri J 
d, . :-ıuen Jalıa b41lıa bir ıey 

l liltlrr. Nutu"lar, ıözier, likir . 
,.. " , r ·, Pe mültimtlir: F ar..rme ~~fr ı 
~ 11te~, inıalığı kurtarMak ıibiı 
I ffftlı ıözl~ f 'ranıanın tök • iri • 
11 .,,,"' çınlatma.~taJcr. Sol c• · 
i it ltrzeteleri •ün ge~tilçe aJ.to 
~~rtlık ve iıt'ltlôl Javaarnın b!ret 

"CU?!anı luıfini alıyorlar. 
Foltat .. 

~ Biitiin bunl:ır, bu koı.ı.ıımalor 
r ?n~nıcrlar &;, kapıyı ı..çmolt, a
,.'.""' bir kapılan ilrtitl~ı mevltii· 
~·_ ıtsmelt içi,, laıllonmın ~ilingir 
·ltınrJan bcql<a bir §•Y aefiltlir. 

il Epi zam.an lır iktidar mevkii · 
tı.' i' ~elıen •ol cenah - iti bunla- , 

0 r: ~~ ıa~lılll cuını ıaWıyan I 
:ı;rt~n~tlertl~r - Parlôm•n~otlo 
Pflon~ıyet elJe n•re/ı. lıua bir za· 
.., ~a olıa - ,ünlrii Habet me •• 

11 
~!ttde kurulan luırmoltarııılı 

~' ctıiı11a lıokarz yer• .ol ti enen p· ı 
t~~Qr ilctiJar mevlıiin11 f•lıtıl&larc 1 
~1"1.rlen itibar.m tlGfılmoya malt·I 
ıl ~durlor, miuılleri ıimtliye ita . , 
'ht.f Çok •öriilmiiftür. - Devlet 

1 ·e~cin.!zmaıını ifletnwlı if ini üıl 1 
'"i 11e alacalılarılrr. 1 

1 ltcılyaya karıı ıiaa·.,ıu .z:ecri 
~el b; 1 il . .. nl • k t r er erı nıre arın 6erçe · 
,,, 4aaıtları bunlardır. 

İf/ ln~anlığın :Jeal~ koVUJmaır 
4 ttt1 irin döfüfme•İ güz~Jir. Ftı· 
l Qf ideali bir i,aıamak diye kul 
,,ctrıo..ı ir.ıa~laı·.• naııl immabilirıi-
'ı:> 

.., l~gilterecle .zecri fec/Lirler me· 
~ ~, lıonUfulurlr•rı ~oi cenahın 

I Qaı unaurlcuı .zecri tetl bır rne1e -' . l' 
11

1te ktırfı weltlüer. Onlara wöre 
liqPtltıcalı htJ'fp ••rçelııen lıa.pita· 
/fl~n menlaotlerini ltetrumalt İ· 
,:: oçılacaktır. Zecri tıtlbir bu -

l'I i~in ortaya atılac~lttır. 
"tı OrcıJa tla udhü ltonımak, Aı.1 • 
t ~crcia yeni karıdılrlara ita''' 
,.~ 11tek yarınki ıaylav '~irileri i· 
~ırı I_. 

0 tr vaııta:lır. 

et Sıdlaü MVmek, ıulh~ yartlım 
b·"'1~h intihap oltasının ucuntlrı 
ır • 

~emtlır. 

) 1nıanJı,"f maıkeıi altır.Ja Mak· 
4:.el, l'Mlamento ıaionlannJa, 

tıl.,.incle tlolCJfıyor. 

't'--- !adrl l!rt•m 
0kıntalarda yeni şekil 

deJc~lcantala,·m ıokak iizerlerin· 
hı 1 C&mekinlarında döner keba 
trı.' ?-Iık ve yemeklerin ıöıt.ril · 
~e~~ı Yasak ed:lmitti. Be1oihı cİ· 
trı. k~deki lok.,,ntalarda lt1 gibi ca· 
tı~ •nlar beyı.ıza boyanmıt. dö · 
d lrebabına mahıuı yerler :Cal · 
ı~~ılını!tır. lıta.nbul cihetinda de 
b t.nta cam-!kinları bu feKildf 

lJ 0hnacakbr. 

tay .. Evkaf an1aımazlığı 
ı, lıray ile Evkaf araıır.clüi &n· 
~ '"'•zldcları Kotaracak olan ha 
ri:': lrotaiayonu, iki taraf vekili•· 
ilk •n alddcla~ı llyih•br ü•triu 
\> ~larak Sürpaıop me.ct.rlıimm 
•ı:11ır . tk. ını le ık~ batlamıttır. ~ 

a - l\UJU.ı~ 6 J. 'l':ESRlN 1935 

1 arih Köşesi 

Istanbulun cuıi•I 

Olgunluk 
imtihanları 

JSusuzluk Ye darlık) Şehrimizdeki 

Altı · teırinievvelin kurtardılı 
fstanbul nasıl bir yer? Bunu tiirde 
Nedim, nesirde Ruşen Etref yaz• 
mqtır. Birincinin: 

Talebenin yi: zde yetmişi 
muvaffak o'am•d• 

Liselerde olaunluk imtihanla -
rr bitmit ve ıonuçları ilgililere bil
dirilmi,tir. Talebenin yüzde yet -1 

mitinin muvaffak o)amadıfı gö · 
riilmüttür. Bakanlık genel iıpek • 
terleri vantaıile ıebepJerini arat· 
tırmakdadır. ı 
Diğer taraftan duyduğumuza 

aöre bu imtihanlarda, bir deratt!n1 

muvaffak olamayan 110 talebe1 

bir yıllarmın ıayip o'mamaaı için 
Ün'veniteye kabu')arı husuıun • 
da bakanlığa bir ~lgraf gönder • 
miJlerdir. 

Bundan iki yıl e\·ve!iı 'ne kadar 
hir deraten muvaffak olamayan ta 
lebe Üniversiteye kabul ediliyor · j 
du. Bu u8ul ıonra değiştirilmi! ve 
yalnız bir denlen k•l•n talebe din 
leyici talebe olarak Üniversiteye 
alınmaya ha~'anm:!h. 

Orta tecirisat direktö1il 
~ehrimiz.e eeliqo~ 

Kültür bakanhcı hiçbir talebe .. 
nin a~ıkda kalmamasını temin için 
kültür direktörlüklerine yolladıiı 

bir yayımda muhakkak ıurette her 
bat vuran talebenin okula alın • 
maıını bildirmittir. Kültür direk· 

törlüiü bu yayımı çoialtarak bü· 
tün okullara göndermittir. Şimdi· 
ye kadar okula ba9 vurupta yazı) .. 
mayan hiçhir çocuk kalmamıtbr. 

Bundan ıonra yapılacak müraca· 
at1ann kahulüne ay tonuna kadar 
devm edilecektir. 

Orta tedriaat rene) direktörü 
Bay A mi CSnümüzdeki hafta için· 
de tehrimize ıelerek ,ehrimiz•n or 
ta tedrisat talebe ve öiretmen du 
rumunu inceliyecektir. · 

Kumkapıda eçı'an yeni crta o-
kulda clerılere Ç&rfemba gi"nü~ • 
den itibaren bL'.§lanacaktrr. 

Kadıköyünde açılan yeni orta 
okulun hazırlıkların:ı d.evam edil •

1
1 

mektedir. ilk okulların durumuna 
1 

gelince, kültür dfre1ctörlüğü bu yıl 
hu okullara 928 doiumlu'a·ile l 
929 doiumlularınm ikinciklnıan 
tubat, mart ayında doianları da 

alındıiı için ilk okullarda durum 
biraz 11kıtıkdır. Fakat alınan ted 
birlerle bu durumun da bir hafta· 

ya kadar düzeltileceii umulmak· 
tadır. 

KüıtQr müaleıa'ı 
Bazı huıuıt itlerini halletmek 

üzere lcültür müıteprı Bay Rıd • 
van Ankarada!"! fenrimize ıelmite 
tir. 

Bay Rıdvan Nafiz bir iki günej 
kadar Ankara ya diSnecektir. 

BiYOLOJi ENSTITOSO -ı 
Yeni ~ılacak olan Biyoloji enı· 
titüıü bir teırini aaniden itiba • ! 
ren çalıımaya baılıyacaktır. 

ONIVERSin RASATHANE • 
Si - Oniverıite ruathaneıi gele· 
cek lıaftadan itiharen çalıpnaya 1 
baılayacakbr. Raıathanenin bir1 

çok nokıan iletleri tamamlannnt·: 
tır. Yalnız Hattıüttüva dürl:ıiinü 
çok babalı olduiundan bu yıl alm· 
ma11na imkin ıörülememittir. 

Y ABANCJ DiL OKULLAR! -
Oni•ereite talebeeine malı1111 olan 
ya~r dil okulları bu Jrl 12 W • 
JIİadteff'iıulen i•=~.. ...... .. .. 1 •• -. 

'ı)qlayacakbr. \ 

Fınthklı yangınında alta 
ev yandı 

Evvelki ıece N.Daha kartı çı • 
kan f ındıkh yanıınmı dünkü ıa · 
yımızda yazm ttk. Zabıta raporu· 
na ıöre, yanım Fındıklıda Alçak-

dam aokağıuJa mütekait Bay 
Necminin ıahip bulunduiu ve ma
liye memurlarından Bay Mekjnin 

oturduğu evden elektriiı telleri • 
nin kontak yapmaıından çıkmıı 
tır. 

itfaiye yanım yerin~ ıelmif. 
fakat mahalledeli.i Terkllı bonıla. 
nnda ıu bulunmadıiı ı~bi arö e 

zözler de dar sokaklardan ıeçe • 
memif, denizden ıu alınarak yan· 
sının ıöndürülm!ıine b lfl&nmlf . 
tır. Bu zaman& kadar üç eY tama

men yanmıt l)ulunuyor.c:iu. Yan -
gında altı ev yanmı~tı •. Nüfusça 

zayiat yoktur. Yanan evlerden eş· 
ya kurtarılam&ml!lır. 

1'•11• halterleri -------Bıçaklı At s'!1" 
Beyoğlund• oturan iFlim ya -

nında nitanlnı Sabahat olduğu 
halde Cin dereı: nden ıeçerken 

önüne Aslan ııminde bir adam 
~ıkmı~, lslimı bıçakla birkaç ye· 
rinden yaralamıttır. Aslan yaka · 
lanmıttır. 

KUMAR OYNARKEN - Sa
matyada Alip.ıta cadde.ind~ E · 
minin kahvesi"lde Ali K~mal, Hü
ıeyin, Ali Cenıil isminde bet ki!i 
kumar oynark~n yakalaraınııbr. 

KUMKAPlDA YANGIN -
Kumkapıda S uaç lıhak mah•lle . 
ıinde Tulumba çıkniazı !okağm . 
da Kavas Alinin evind~n yangın 
çıkmıı, mutfaiın bir kıımı yan · 
dıkdan ıonra ıöndürülrnüıtür. 

HEYECANDAN DENiZE 
DÜŞTÜ - r~şköprülu Zehra is· 
minde bir kadın Karadcnizden 
gelen Vatan ·vavurundan çıka . 
cak bir akrabasını karıılamak Ü· 

zere rıhtımda Jururken heyecan:1 
kapıhnıf, deni..ıe dü9rnüşsf' de ça· 
buk kurtarılm,ıtır. 

PENCEREDEN SOKACA -
Y eniıehirde oturan Alekıandrnı 

(tal yanlar 
ikinci bir kafile daha 
yakında gidiyor 
Şehrimizden !talyaya ve ora 

dan doiu Afrikauna ıönül11 ıi· 
decek olan ltalyanlarda.1 40 kit?
lik bir kafile .:!aha,lıazırlanftufhT. 

Bundan önce riden 38 kiıilik 
kafile yarm ltalyaya\varmıt ola -
caJdardır. 

Yeni kafile i•e, ö~üzdek; 
Cuma aüi1ıü, Loyd vapu~arından 
birisiyle hareket edecektir. 

Bu giden hal) anlar da \t:;eki.r· 
dırlar. Gönüllü gitmek iize~ bet 
yüz İtalyanın yazılm11 ok!uiu 
ıöyleniyor. \ 

Yunan hava filosu 
kômutanının teıekkÜrü 
~nlerde Yunan donaDmUJ 

ile birlikte lıtanbulu ziyaret eden 
Yunan' ltava iiloau adına Amiral 
Sakellaridlı .tarafından Türk ha • 
va kurumu lıtanbul dir•ktörlüiü· 
ne fU tefekkür 'mektubu aönderil-

mİflİr: ·-.. • · '' 
Sayua Jireldör: .. 
Türlıiyeyc •el•n Y .,~ tıQ • 

manlarına lrtırfı rolt .ıc21ı '1İf 'lia· 
bul göıtftren Türle /aaıJa iunıma~ 
Yanan lüoıunan hcı psel ıelıir
de balUMMUUtı bWari ~olı 1aü • 
lentlir•n ue laiçbir uGlrit ıilinmiy .. 
cJr tatlı latıtırolGT hırdan lılllp_ • 
ten ue cantltın 6ir .Uuan ile laıt • 
ltıtlı. Bunıın için ıamimi .tqelılrilr
lmmi oe emrim .Itıntl« 6uluMn 

B u §Chti Sitımbul, k i blmlslil beh a drr, 

Bir ııeJll'lne yekpare Acem mUlkl fedadır 

Beyfle başlıyan manzumeyi 
huıün terhetmeden anlatmak güç 

tür .• Ruıenin yazısından bir kaç 
parçayı lıtanbulun bu aevinç eü· 
nüne katıyoruz: 

btanbul, ana şehir, seni bizim nes. 
Jimiz kadar duyan var mıdır? Senden 
ayrıldığımız gün darmadağınık mül • 
kün orta yerinde, iftiralı; surları i~in
de, birer ah n nhı andırır simsiyah 
bayraklarınla bütün ' 'atan ölüslinün 
ya.sına tutulmuş hicran ve hicret bel
~iydin. 

.... Yatan aşıkları kırk ay siiren ,.us. 
let yollarma düştüler. 

Ve işte iki gündür seni o harika -
lar yolunun bir ucundan bin hayret 

ve bin tükürle tekrar seyrediyorwn. 
Seni iftirak hisarlarını deviren dtv 

ruhlu Türklerin sayesinde tekrar gö
rilyonım n bıraktığım tehir bu de • 

fildir diyeceiim geliyor: Taptaze bit 
. kavupıa ıenJifinin cuşişi için de~ i se. 
·~ini gözlerim yaşarmadan dinleycmi • 
yorum. Türkler başı efik gestikler\ 
yabancı rengi akisli sokaklarından 

tıpkı fç Anadolu gibi vatan vah~etini 

.ııatlar ea hür bir yekpare vıh•eyJa 

'fla1inM tekrar dirilmi~ Ta~ına de • 

iiJ, kalbine basarak yürüyenlerin ö
nfinden siyah &ifnleıi~ hmcını çifni .. 
yerek ıeııi vatanasJte».~i hakimiye· 
itine reY, ve111Deye gicJiyor. 

~ ....... 
Yara.blıl, Gazi'nin nlcla ettiği ve ant 
f~ d~nMrl bizimle dünyaya 

göStıefdffin mucizeler M&limize ve 
neallere yetecek kadar çoktur; Türk 
tu'dretfne Türkleri de hayran bırak· 
lm'!.. t .. .. . "P 

bütiiil .ah~-an~ hillia.,a n.ı 
Türlilyenin tl.,_,.li uprtanl.ftyle DiJ 
bir ltn tlalta t.,,.a eJen bütün 
Yıınan hava ıiibaylarının •oruuz 
ıaygdannı Türk hava iıurumuna 
bilJirmenizi rica etlerim. 

hakkın dl 
Etimolojjk 

Bir anket 
En tlerin •ayıılarımın ltttbrılii· 

nü clilmm, ıtıyın clire"tör. 

Çocuk tiyatroıu başladı 

ı - Sa'öalia. $\Dahleyin 
2 1o Oyle, öyleyin 
s. !kindi, ikindiyin. ikindileyin 
4 - 'Akşam, akşamleyin 

6 • Yatsı, yatsıym • yatsıleyin 

6 - Gündüz, gündüzün • gündüz 
leyin 

7 - Gice, giceleyin. 

lıtanbul Şehir tiyatı01u bu )'11· 
dan itibaren çocuklar 1\- in de o • 
yunlar vermeği kararlaıtırmııtr. 

ilk oy,1n dün öjleden ıonra ve· 
riJmittir. M. Kemal Küçük tara
fından yazılan tiyatro dt.ni iıimli 
çalgılı oyun oynanmıthr. Ay-ai 0 • 1) Yukarıdaki kelimelerin ilk ve 
yun bugün ıa ıt onda rene çocuk- asıl kökleri nelerdir? 
lara oynanacaktır. il) Bu kelimeler naııl te,ekkül et• 

İstanbul Şehir tiyatroıu, "Ço • mitlerdir 
cuk tiyatrosu,, adı ile lir çocuk 111) Bu kelimeleri tetkil etmek içia 
mecmuaıı çılurmala batlamqtJr. köke ili ve olunan ekler ne1er· 
On bet kuruta satılan bu mecmu • dir ve eklerin her birinin ma .. 
ada faydalı yazılar 1'ulacak olan na farkları bakımından rolleri 
çocuklar, tiyatroya da p1.ra yeri · ne olmu§tur? 
ne mecmuadan kea.cekJeri kupo· iV) Bu ara,tırma neticesinde: 
nu vererek ıil'eceklerdiı . Çocuk • A • Türk dili kökleri, ve, 
lar tiyatroda hoy 11ruiyle otur -
tulmdtadır. B • Türk oili ekleri, ve, 

C • Türk sözlerinin teşek.ki.ilü 
hakkında bir kaide çıkannak 

· · mümkün müdür? 
Buğday yükseliyor 
Son hafta ~çinde Poiath buğ -

dayı yedi kuruf otuz paraya, A -
nadolu serti ele 6 kuru, on para· 
ya çıkmııtir. 

Bu çıkıt, lt.lya - 11abet har
binin baılama11 üzerinı bazı teci · 
merl,rin fazla miktarda rnal çek 
tiklerinden olduiu ıöylenmekte 
dir. 

Dil Javcuını lıencli dovuı bil· 
mİf olan Ula•, yulıarıki anketi «· 
çaalr bütün büginleri cevab ver
mefe ve memlelretteki !Jütün 60.• 

zetelcri Je kenJiıine yardıma ~a
iınyor. 

kızı dört yaıınaıL Ağavni evin Sovyet doktorları 
penceresinden ıokağa dütmüf, a· Ankaradaki Tıp konıreıine iş · 

M eule, ya kartla İfaret ettiği • 
miz gibi, Jilimiztleki kelimelerin 
kö/rlai, elılni ve teıelıkülleri 
halrlnnJaki 60TÜfleri e:ınlamaktır. 

iır •urett• yualandıiından Bey • tirak etmek ü ~ere ıehrimize ıelip 
oilu haıtahaneaine katciırılmııtır. Ankaraya ıitm.,leri beklenen Sov-

OTOMOBIL ÇARrMASI - yet doktorları yarın BerJin 1oliy· 
Boıtan'batında oturan EınineDİD le geleceklerdir. 
kıaı .. lciı yatında Sabriyeye 2341 Doktorlarımız kendilerine •nih· 
numara1ı otomobil çarpnnı, ttirIU mandarlık adecek ve birlikte 
yerinden yaralamıttır. , Ankaraya ıideceklııdir ' 

BilginlerJe;ı ricamız cevapla • 
rını ~azetemiz yazı iılerr direktör· 
lüğüne göntlermeleri, 

M eılekclQflar1mızJan ricamız 
bu tlileğimizi bütün memlekete 
yaymtılarulır. 

"ULUS,,. 
\. 





' 

Yapışık Kardeşler 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
ll!s«Hem: 52 ~nıoo,mmmınıllllınım~ınllllllllli~ Yazan: Rudolf Van Wehrt MIWll 

1 enkidin Sonu, 
Yaşlılık devresindeki turne sebebine 

ışık serpiyordu! 
Batını okumıyanlara 

Ytıflılık zam.anlarında ye. 
niden turneye çıkan ve Berlin· 
de Renta airkinde seyircilere 
l/Örünen yapııık kardckler için 
~irçok reklam yapılmıştı. Di • 
(ler taraftan bunlann sirkte 
oörünüı tarzları lıakkında da 
bir hayli tenkit yazısı çıkmış • 
tı. Bu orada "Foıişe Tsay • 
tung., un 26 ~ubat 1870 tarihli 
•ayunndaki bir tenkitte, yapı

şık kardeşlerin artist olmadık
larından, san'atsız san'atkar 
olduklanndan balısediliyor, 
te"'8ildc şö11lecc seyircilerin ö
nünden geçip, viicutlerinin !Ja. 
Pı§ık kısmının ancak bir par • 
Çasını gösterip reveranslar yap 
tıktan sonra çekilmelerinin 
Yetmediği mülcilıazosı ortaua 
atılıyor, yazıya §Öy/c devam o
lunuyordu: 

f Daha fazlasını beklediğimizi i
kl'af : delim. Bunu söylemekten 
a ~~dımizi alamryor, içimizdekini 
t ç ga vuruyonız. Bu tarzda bir 
yetnsil, seyircinin seyretmek ihti . 
~cını pek az tatmin eder. Yaprşrk 
na rd_eşler, her günlük yaşayışları-

aıt muhtelif pozlar ortava koy
;ahydılar ! ıre::ern. otuıın~lr, bir 
.ey Yemeli, bir sey içmeli konu<:: . 
l11nl • • ' :t h 1 ve bu kabil daha ba.ı::Jrn bazı 

t areketle!·le. ya!'a'·ı~laıı;,m ne 
aı · # ·' • 'Zda olduğ-una dair seyircilerde :ishea bir ... intiba uyandınnalıv • 
h 1 

al'i Hatta. buradaki bir kütfip
/~C'nin neşrettiği broşür de aha. 
t~ll.ın teees.<::iis duyguşuna karşı ye
~ 1 c·::ıvap mahiyetinde değildir. 
•il ,ı.., · ' T h k" 1 

1
•• "' ~ 0 mcz. anmımş e ·mı e-
ın kn .. lt 1 . l . do m. u rı.s~·on a11y e tespıt e . 

k Ccıklerindcn fazlasını, ikizler 
heııai söz ve hareketleriyle belil' -
. rnezıer P1ivdi Y Ruhi ve fikri \""l -

Zıy tl . . • 
,, · e erı hakkmda? İkizlerin 1 ·al . 
•ı rz · J 
ayrfıç yaşayışları hakkında değil, 
1. 

1 zamanda dış "'a!'avısl arı hak-
l'ı:ll'ld • .ı • • ~ 

lunduğunu öğrensek! Basılan bro
şürde yazılanlar ve sirkte kendile
rine refakat eden adamın verdiği 
mahdut izahat, yukarıda not etti
ğimiz gibi, kafi gelmekten çok u
zaktır.,, 

Bu tenkidin son kısmı, aydın • 
}atmayı bundan evvelki bölemler
de yakın bir ileriye brraktığımız 
turne sebebe, karanlıkta kalan 
batlıca sebebe, ışık serpiyor. Ya • 
pıtık karde~ler, yaptıkları bu yeni 
turnede para kazanmaktan ve 
gençliklerinde olduğu gibi ya,Iı • 
lık zamanlarında da kendilerin . 
den oahsettirme!<ten ziyade, . bu 
esnada şimdiye kadar batvurma • 
dıkları. yahut haf vuramadıkları 
diyelim, çok meıhur hekimlerle 
kartılaşmak fırsatını elde etmek 
istiyorlardı. Ve onun için, pek ta· 
mnmış bazı hekimlerin yer tuttu· 
ğu Berline gitmeyi tercih etmiş • 
ler, baıka yerlerden gelen bütün 
turne teklifleı·ini reddetmitlerdi. 
Berlinde bu hekimlerle neden kar· 
şılaşmak istiyorlardı? Belki onlar· 
dan biri, yapışıklık bağını kesmek, 
aralarında ruh ve fikir ayrılığı sü· 
rüp giden iki muztarip insanın vü
cutlarını h~ribirininkinden aY.ır • 
mak, böyle bir çift insanı kurtar -
mak cesaretini kendisinde bulur, 
diye! Bu ümitle! 

Vücutl•rını ayırmak ilmidi? 
Hala mı ayrılmak bahsi? Evet! 
Bundan anlıyorsunuz, ki araların· 
da açılan dava düıtükten sonra 
noterlikte imzaladıkları 7 mad -
delik mukavele hükmün<:e yaşa • 
maları, karılarını ve çocuklarını 

ayrı ev]ere çıkarmaları, anlata • 
mamazlığı ortadan kaldtrama . 
mıştır. Hiç değilse büsbütün! Ta
mamiyle fayda vermemiş, ancak 
yarım bir tedbir mahiyetinde kal
mıştır! um a ~a bu·çok E;ey bilmek isteği . 

ltnnyetle vardır. ·rArhn.~r ıırır ) 

re }{~laktan kulağa işitilcnlere gö. ••••••• 

Siyamlı ikizler 
)o...:. ~apışık kardeşler Berlindeki 
·• •ııte11 ... . 
Iaı • assıslarm ~·apacagı hır top . 
~~trda kendileıinin tetkike, mti • 
h. lede ve ınuaveneyc tabi tutul • ve hekimler! 
·•ıa • . 
bi arına ınuYafakate. bu yoldaki 'ı J k 
~ r ~avete icabete haz•rnnşlar ! .l arın i sa gıda bu 
" arı bu iş akim kalmasa bir an • .llz "Vveı • yenı saı. a 
lly Yapılsa da, onl arın merak 
:Vrş~ndrran birleşik vücutla yaşa. başlıyor ! 
~nrn ne gibi hususiyetleri huı•••••••••••••ll 
lstanbul gümrükleri satış 

~ k.N. .....____ 
komisyonu başkanlığından: 
Cinsi eşya 

-1741 
İçi ipek utarh 

Ağırlığı 

Ki!o Gram 
94 910 

Kıymeti 

Lira Kuru~ 
9111 36 

1 
Çanta. 

tıla~ k - Yukarda yazılı e!ya ka pıı.l zarf usuliyle ve arttırma ile S3.· 
a hr. 

2 . # 

hllak 
1
:- Şartnameler parasız h tanbul gümrükbri satı! knmisyonu 

· an ıo d l 
3 

°1n an a macaktn. 
da ko :- Arttırmaya ait zarflar 2 2 - 10 - 935 5alı ıünü saat 16 30 

nıısy b k ' 
4 

_ on aı anlığı odasında aç1.acaktır. 

5 _ ~uva..kk~t t~minat mikt., rı (684) liradır. 
Odr da ıteklılerın tıcaret odasınca kayıtlı tüccar olduklanna dair 
lrı'lıarınl" alacakları vesa?ki usulü d~· İresinde te'dif zarflauna kov . 

azırndır 6 . 
kanutıu-; 8~ a.~~tırmaya airecekle rir. teklif mektuplarını 2490 sayılı 
rarl,_ y .. n ld3 uncu maddesindeki gösterildiği ve yu!{arda (3) ı.ayılı fık· 

.,.zı , ... ·· 
Yon rej l' '"· gı •12ere saat 15,30 a kac!ar makbuz mukabiH.11de komiı-

s •gıne ~ermeleri mecburidir. ,(6191) 

lvüfus s lP· --sayımı llt 
Yazan: Dr. Ceı•det Nauhi Savran 

Ziraat Bankiaı 1 tlare 
Mecliai Reia Vekili Leviskiyi 3 - O yendik 

!?O birinci tefrin 193S pazar günü en 
ge~ sabahın saat sekizinde, yurtta. 
genel nüfus ay:ımı başbyacaktır. Bu 
iş, ayni gün~e ak§llm karanlığı bu • 
madan sonuçlandmlmı~ bulunacak . 
tır. O gün, ana yurt içinde nülıuça 

sayımızı ı-e aıramızı ıaptayacağız (tea· 
bit cdeCC'ğiz) . 

insan sayımı, insanın yalnız sayı

sını değil, türlü bakımlardan. değe . 
rini, irasını <vasıf, seciye) ve sırası · 
nr da alana çıkarır. Şimdi ne halde 
olduğumuzu bilelim ki, bundan sonra 
olmak istediğimizi gersekleştirebile -
tim. Bu öğrenti, gerçekten var olmak. 
ta. bulunanı, olduiu gibi Te kwıarsuz 

biu bildirmelidir. Ye artık bundan 
Bulgar Leviı ki talnmt 

sonrası için de, .her zaman her defaki Leviski takımı birinci maçını' 
nüfus durumumuzu göz önünde bu · dün, Fener ıtadında, Ruslar için 
Jundur.acağız. · hazırlanan milli talam namzetle -

1 - Yerimiz, yurdumuz, evimiz, ko-
numuz. nerededir? rinden mürekkep bir kadro ile 

2 - Adımız, soyadımız nedir'! yaptı. 
:l - J<;vde konuştuğumuz dil nedir? Maç saat on altıda, Şazi Tez • 
4 - Yaoancı dil bilir miyiz? can'm hakemliği ile baıladı. Mil-
;; - Nerede doğduk? Ji takım namzetleri §Öyle bir kad· 
6 - Kadın, erkek miyiz? ro göıteriyorlardı. 
7 - Sağlam ve eeenlikli miyiz? Yok. Avni - Yatar, Lutfi • Rqat, Ha 

sa hasta veya sakat mıyız? 
s...:. Ya~ımız kaçtır? · ıan, İbrahim • Necdet, Muhtetem, 
9 - Evli miyiz, dul muyuz, boşan· Raıih, Şeref, Fikret. 

mış mıyız, bekar mıyız? Bulgarlar birinci dakikada, 
10 - Yui harflerle okuyup yazma- golle neticelenmesi muhtemel gü -

sınr ,bilir . mi).;z? zel bir fırsat kazandtlar. Fakat Ya-

. 
Bir dakika ıonra Filüet, d.8rt 

metrodan ~zel bir gol f.,,..,,atını 
havaya vurarak kaçttdı. 

Birinci devre kar9ıhldı hüe~ -
lar arasında ~lsüz bitti. 

ikinci devreye ıağaçık yerinde 
Niyazi olduğu halde bqladık. illi 
hücumu Bulıarlar ceza çizıisi i • 
çinde favuHa keadiler. Penaltı vu 
rutunu Raıifı, rüzel bir tut)a role 
çevirdi. 

Onuncu C:lakilea: Bul sar orta mu 
hacimi (Üze) bir ıol fırsatı yaka· 
ladı. Fakat fentl bir vuruıla ka • 
çırdı . . 

11 - . l~imiz, gücümüz. geçimimfa tarm uzun bir vurutu tehlike mın-
nedir, işsiz miyiz? . 

Sayım günü iaabahın aat sek.iiin . takasından uzaklqbrdı. çıyor. . 

Dakikalar ze•ktİz bir oyunla ıe 

den · başlıyarak, ·konumuzda sayım me Oyun ilerlediıkıçe Bulgarla.rm 30, cu dakika: lbrahimin orta • 
murunu bekliyeceğiz. Sayım memuru· daha ağır bastıkları görülüyordu. ladıir topu Naci küçük bir kafa 
nun sorgularını dinliyeceğfa ve doğru 26 er dakikada Leviski'nin sai a· vuruıu ile Ruihe ıeçirdi ve Rasilt 
cevap vereceğiz. çığ?, mükemmel bir gol fırıatı ka - yerinde cüzel bir pilise ile Levis-
Sayım gµni.i ıabahın ıekizinden ak- çırdı. 30. cu dakikada takımda kinin kaleci~ini ikin<: defa mai • 

şamın karanlığına ve İfin bittmine ufak bir değişiklik . oldu. Bozuk lup etti. . 
kadar yu·rtta bütün vatandaılar, yal. 
mz ve yalnız bu uluaal ödevle yüküm- oynay!ln Haıan'nın yerine Lutfi Bundan aonra oyun biraz can • 
leneceklerdir. ,S.rda, kentte, köyde, orta muavin yerine ıeçdi. Onun landı. Ve aüratli bir manzara al
kırda, Citicfif. ~rtlumcla, "erie, handa, yerine. de.1 Faruk alındı. YiDe ho- dı. Ost ülte yaptıjımız hücumlar
otelde, kulübede, çadırda, yolda n zuk oynayan muhteıem çıktı. Na- la 41. ci dakikada üçüncü ıolü ka 
karada ·re denizde, vapurda ve ııimen- ci.girdi. zandrk. Maçta böylece bitti. 
diferde; hep ayni ödel"i ödeye~ğiz. ---=----:7";-~----------...!...--------

özet kanununun ıa~ıd1ğı dilev1ere gö. lstanbulun kurtuluşu 
re n önceden hazırlanmı' bir düzen 
içinde sabahtan akp.ma kadar 8e8 

yok, çıt yok. gitme gelme yok, dolaJ· 
ma yok ... Herkes ve her arda (aile) 
olduğu yerde; , evinde. otaunda (ika . 
metgah) konmunda oturacak ve sa . 
yım' i~yarlannı bekliyecek; sorula ~ 
cak sorgufara, savsaklamadan ve doğ
ruyu hiç saklamadan, itin yüluıek ö. 
nem;ni bilerekten cevap verece"ktir. 

O gün için, aaganların ve ıagılan • 
ltırın ödeı•leri, yurtta ulusal ve kut • 
ıal b~r.ödev olacaktır. Yuridaşlar, da. 
ha şimdiden bunu akı11anna yerleş · 
tirmelidfrler. ·o gün gelmeden, bütfüı 
yurtdaşlar, Türk toprağında oturan 
yerli ve yabancı herkes; bu yönde ya
zılacak, 5Öylenecek, bildirilecek öğ • 
retileri ilgili gözle okumalı, can ku • 
lağı ile dinlemelidirler. Bu ifin nasıl 
başarılacağını öğrenmeli·n bllmiyen. 
lere, öğrenemiyenlere öğretmelidir • 
ler. O gün sabahtan akşama kadar, 
yurtta bütün yurtdaşlar itin ödene -
cek tek ödev vardır; nüfus sayımı ö
devi. 

Sayılacak olanlara, sayacak olan • 
tarı tanıtalım: Her yerde, devletin 
yüksek resmi orunları (makam) ta · 

<Baş tarafı 5 incidt) \ 

da toplanıp krokide gösterilen 
yerleri alma, t>ulunacakln.rdır. Or· 
du İstanbul ~oprağına on iki yıl 
önce bugün Sl\at tam onda ayak 
basmıtb.' Buıün de tam saat onda 
İstanbul komutanlığından tayin e
dilecek yerler ien 21 pare top atı· 
lacak ve ilk top sesi duyulduğu 

zaman limanda bulunan büyük 
küçük bütün vapurlar düdükleri . 
ni öttürerek kurtulu~ bayramını 
kutluhyacakl ırdır. 

Saat onu bet gece kıtalar yü -
rüyüt sıralafl ~a göre, 3ultanah -
met, Alemdar, Salkımıöiüt, Re · 
ıadiye caddesi köprü üzerinden 
tramvay yolu boyunca Taksime 
ıidecekler, Taksim meydanınd~ 
tribün önünde duracaklctrdır. 

Kıtalar Taksim alanına ıeldik
ten ıonra belediye tarafından a . 
nıta bir çelenk konacaktır. Çe 

rnfmdan, yurtdaşlar Arasından daha •••••••••••••'• 
önceden seçilecek ve hem edilecek D 8 n 1• z y 0 l I arı kimı;:elere; sayım memurluğu n sa . 
yım kontrol memurluiu işleri yükle- 1 Ş L E T M E S 1 
tilecektir. Acenteleri: Karaköy - Kipriibqı 

Bu işler ücretsiz olarak görülecek Tel. 42.1&2 • Sirkeci Mühürdar ade 
ve yalnız zoraih (zaruri) masraflar .. __ Han tf!h•fnn: 2.."740 --• 
ödenecektir. En çok 200 kişinin bulu. J k J 
nabileceii her bölge, bir nüfus U),m • S enaeriye yolu 
bölgesi olacak; her böJgenin bir sa . EGE vapuru 8 Birincitetrin 
yım memuru; her beş bölgenin bir sa- Sah günü saat 11 de ISKENDE 
yım kontrol memuru bulunacaktır. RtYE'ye kadar. "6186,, 
Bölge dışı sayımlar da, özel tedbir • l .. •••Iİll•İlll••••İlll• .. 
terle sağlanılacaktır. <Temin etmek) 
Sayılanlar. sayan1ann ödevlerini, her 
suretle kolaylaştırmalıdırlar. 

20 ilkteşiin 1935 pazar pnii; sa -
ynn memurlan sayım kontrol memur
Jarr, bu işle ilgili resmt orunlar, bü . 

-yük ve küçük i'yarlar, sayıma fire • 

cek bütün yurtda,ıar ve yurtda otu -
ran yabancılar; bir tek ödevle yüküm. 
JüdtirJer: Tilrkiyede nüfus sayımı 8' 
de\i. 

Dr. C. Savran 
lstatiStik Umum müdiirlüiü tara -

tından ıönderilmittir •. 

lenk konarken bir müfreze vüza 
tribüne kartı olmak ·üzere selim 
vaziyetinde bulunacaktır. Mey • 
dana dikilen direie Türk bayra • 
iı çekilecek; bayrak çekilirken 
çelenk konacak ve Harbjye okulu 
muzikası taraf rndan istiklal .. nar
fI çalınacaktır. Bundan sonra 
gençlik namın!\ yüksek okul tale
besinden ve ıehir namına Şehir 

Mecliıi üyeıinden birer zat söy • 
lev verecekle:-Jir. 

Söylevlerd~n sonra merkez lco
mutanhğının itareti üzerine ayJtİ 
sıra ile tribünün önünd~ ıeçit tö
reni yapacaktır. 

Öğleden ıonrr. saat on altıda 
ltbay ve Şehir meclisi üyelerin • 
den, cemiyetl~r mümeuillerinden 
ve parti batkanlarından aeçtlecek 
.birer heyet İstanbul kom1,1trobiı 
merkezine ıiderek halkunİzın or 
duya kartı duyd'-iu tükran d~-
iularını sunacaktır. .. 

GECE PROGRAMI '. 
Gece Taluim alanmda ~ehir 

bandoıu tarafından milli ·pu'i,a -
lar çalınacaktır. . 

Saat 20,30 7.ia ilbay, kahr&man 
ordu şerefine Perapalasta bi: tö." 
len verecektir. lstanbulun bijtün 
halkevlerinde de mü~amereler 
verilecektir. 

Orman yangını 
Balıkesir - Çakır kamununa bai· 
lı Sarıçayır köyüne ait tar1alarde 
bir yanl"ln çrlmnıtrr. Ate, bü~ -
müt ve o civardaki ormana ıira • 
yet etmittir. Bütün çamlar yan .. 
mıt ve orman battan l:;aıa kül ol • 
muftur. · · 



Bir Garibe 
Yazan: Well• 

(Bf:I taralı ı. 3, '• 1 Birlnei teı., 
rin ..yı111.nmızdadıf.) 

Çeviren: H. Varoğla 
"Da.vidson,, reame evveli. la • 

kayd bir nazarla haktı, ıona çeh· 
reıi birdenbire canlandı: 

Bu Mıbleria adedi ıittikçe art. _ Garip teY 1 c1.edi. 
tr, .ahalüı bilyudü, nihayet birle-1 "Otkinı,, 

Filvosta 
20 kişi tıirden 

boğuldu 
tMuallimler ders yılı başında 

bir toplantı yaptılar 
.. Nlc seniılüi ... •'Davidaon,, un 

--L .... _ ... L 1 - Ne var? Diye ıordu. riqet ....-.mda mUpnem olarak 
8 

b 
blıbç k&fiiclkten ~aıka birıey kal - en u gemiyi bir yerde ıör 

• dUm gibi geliyor. J 
m& ı. k 

Artık kendi undine kalkıyor, - Bana alırsa buna imkan 
ıuuntoıı'ı 1tmelinl yiyor, lıatti yoktur. Bu gemi altı ıenedenbe- 1 

kitap oku,vr, ıiıara içiyordu. Eı· ri cenup denizl~rinde dolatıyor.' 
ki lsalmi wlm~tu. ondan evvel de .••• 

fptidalarr, tebünün önünde, bir "Davidıon,, onun ıözünü keati: 
laotem majiiin reıim deiittir . - Dur bakayım, dur... Evet .. 
meai ıihi, üstüıte binen iki man • Bu benim hayalimde gördüğüm 1 

geminin ta kendisi, katiyen emi- ; zara Tardı. Bu onu hayli ıaıırtı • 
'yordu. abt sonra tonra, hakiki nimı, bu gemi odur "Penguen,, ku-

1 

manzara ile hayali hiribirinden §u dolu bir adanın açığında duru· 
aeçmeie muvaffak oldu. Iyileıme- yordu, ve hatta top attı. 

Filyoı ırmağı üıtünde insan ve 
hayvanları karşıya geçirmek için 1 

pot denilen ıal azmanı tekneler
1I 1tm!e!. 

kulJanıhr. t~ 
Evvelki gün, Filyoı (Hiaarönü) j 

nahiye merkezine yakın olan yer-1 
de. içinde 23 kiti ile karfıya geçen 
pot, son yağmurlar dolayıaiyle ço· : 
ğalan akıntıya kapılmıt ve cf ev • 1 
rilmiıtir. Potun içinde bulunan 

ve z:nguldağa salıtmağa giden l 
23 köylüden ancak üçü kurtulmu§, 1 
diğer yirmi kiti bogulmuıtur. 

t "Davidıon,, un ıeçirdiği haata· tP 'b!"fladıkça ıizlemtie lüzum 
ı d h lı hkdan malumatı olan Otkinı hay 
ipnne ili üyük bir •~Tinç iı • retle sordu: Akdai madeni, (Özel aytarı · \ 

Hidiae, Zonguldak merkez ka· 
zaeı bölgeıinde olcfuğu için, ite 
Zonguldak Müddeiumumiliği el Ak<lağ macleni bölgeıi öğretmenleri bir tıTtuld 
koyınuf tur. 

· eetti Ye 'riicudunu eszerıiısler ve 
,5Nnetli ırdalarl& takviye ederek - Allah, allah. Naul olur da mızdan) - Inönü okulunda ilçe· 
lbir &Denet 11hhatma kavuımak· bunu hayalinizde görününüz, an· Ağrı suçluları bay Bay ·M. Ali Alpaar'ın batkan! 

'"tan batka birteı aüıümneı oldu. lamıyorum? Ve "Fulmar,, gemiıi· lıiında toplanan öğretmenler ye· 

r
f IFa.kat 0 etrarenıiz adanın hayali nin seyahatini bize ıafha ıafha 90 kişi beraet etti ni öğretim ve it yılmıii yürütüm 
nuarl~cı.n tedricen ıilindikç.e, anlattı. Ağrı dağı iıyanma katıımak • durumlarmı konutmu9Iir, özlü 
"i~mde ona kartı hir allka peyda "Davidson.,un hutalandıiı gün, tan ıuçlu ve mevkuf olup önce • tedbirler almıtlarcTır: lITus okul • 
-~vyOnlu. Tekrar kendiıini deni • ıemi hakikaten kayalıklarla dolu den ölüm ve muhtelif hapiı ceza. )arının ücretsiz olarak gönüllü e • 
zin dil>inde görmek arzusuna ka· bir adanın açığmda demirlemit. )arına çarpılmıf olan ve hakların· mekle yaptılmalir( verilen karar 
pılıyordu. Geminin kayıklarından biri, gf"..e• daki hüküm, yargutayca bozulan lar arasındadır. Yeni ilçebay Ali 

GündUz ziyuı artık ıözlerine "Penguen., yumurtası toplamak ü dokaan bir kiti hakk.mda Adana· Alpıar onuruna verilen çay töle • 
lam~iyle dolunca, hayali i.lem zere ıahile yanqmıt fakat o ura· da dva.m etmekte olan durutma ninde ispekter Oıman Turgut Er
INlbGtün .Uindi; yalılız ıeceleri, da bir fırtına çıktığı için kayıkta bitmi1, bunlardan önceden ölüm kekli, ertikdaflarmın cumuriyete 
IC.aranlık bir odada kalma, adanın ki tayfa, ıemiye avdet etnıemit ve 

1 cezaıma çarpılmıt olan Ere.itli Ad haghhğını tekrarlayan -,C)yJev!nde 
liaıalrktannr, kayaların üzerinde· aa.baha kadar adada kalmıf. "Ot .1 duııun ceza11 indirilmek suretiyle ''Türkiyeli devrimlerin inanları u· 
ki heyaz lekeleri, kuın ... lda dola. kinı,, de onla?' meyanmda imit.j yedi ıene hapıe mahklim olmuf, luı bnbaaı ulu önder Atatürk'ün 
tart "penruen,, kuılannı ıörebili· Bize adayı, tahit "Davidson.,un dokaan kiti beraat etmittir. izer ve emanetine aınıruz aevgi ve 
Yordu. Bu ........ •aralar da nihay•t tarif ettiii ıibi anlattı. Şimdi ar.' B l • ·ınd ·· 1·· Ahrl 11 h .......... "' 1 un arm ıç ~ ıuı u u a ıonıuz ıaygı ile bağlılıktır. Andı· 
y&Yat yavq kayl>oldu 'Y~ kız kar· tık hiç 'birimiz "Davidıon,.un bul denmekle. tanınan ıuçlu, kız ka • •• ...,_.. ............... N"'"'""'""'""'"'""'""""'"'~'" ""'~""'""'""'"'"'-·• 
deıiasle bıdi•a~lanndan bir müd- adayı 'hakikaten görmüt oldu~n . çırmak ve adam öldürmek ıuçun· mak üzere Vana gönderi1ee;el<!ir1 

det SON'& Lunlan aon ctefa olarak dan . katiyetn fupne etmiyoruz. 1 dan da hakkmda tevkif tezkereıi Diğer ıeksen dokuz ıuçlu karar 
bir kere d~a ~rdii, o ~adar. Kendiıi Londra sokaklarında bulunduğundan durutmuı yapıl • dan sonra ıerbeıt hırakılmıılardır. 
Şimd~ ~h~in eng~p gezdi~hald~nuıl~luyordagöz'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

noktaıma ıeldik. Hutahk aeıçtik· leri bu uzak adadaki m.anzarala-1 dia etmek bana pek ıaç.ma ıörü -
ten takrihen iki sene ıonra bir rı ıörüyordu? Halli kabil olma .1 nüyor. fakat bu belki de benim 
~ ''Dav,id'°n,, ]ara öile yeme • yan bir ıır! ı riyaziyattan anlamadığımdanair. 
jino ıitnİiftim. Yemekten ıonra "Davidıon,,un hikiyeıi burada Profesör "Wade,,in iddialarına ce 
''Atlcint., iıminCl~ hir ahbabımız, bitiyor. Bu, uzak mesafeden riive·j vaben, bulunduğumuz nokta ile 1
2iyaretlerine relclt Kendiıi Dahri- te en hakiki miaal olarak zikredi·ı "Davidıon,. un hayalinde gördü. 

1
ye mülazimidil". C.irıin, güzel ıöz lebilecek yegane hidiıedir. zanne iü ada ara11nda on bin kilomıetre 

1~1er 1rir adamBır. "Davidıon,, i· derim. Bu hidiıeyi, profeaörl den fazla bir mesafe bulunduğu· 
le çolC aamimt •kadaı olduğu için "Wade,, den l>qka hiç kimse i 1 nu töylediğim zaman bana, bir 
"• zamanda bıenimle de doıt ol • zah edemedi. Fakat onun izaha· kairt parçası üzerinde biri birin
~· "DaTidaon,, un amcumm tmı da doğru diye kabul etmek i· den bir metre uzakta bulunan iki 
bı ile ey]eqraceiinden bahıede • çin, ebadı ıeliıe haricinde, dör .1 noktayı yaklt.ttırmak ve birlqtir· 
reli, nifanJ:.S,nm en son fotofrafı· düncü bir bu'dün ve muhtelif me- 1 mek için kiiıdı ortasından bük • 
m aöttennelt üzere cebinden biri aafeler, ve fezalar hakkında yeni ' menin kifi geldiğini söyledi. Oku 

; albüm çh,.dı. Albiimdeki diğer yeni nazariyelerin vücudüne ihti· I yucular bu delili tahlil ederek bir 
re.imleri de ıöstererek: mal vermek lazım. Fezada bir ne-I hakilCat elde etmeğe çalışıınları 

-Bucb. bizim "Fulmar,,, dedi. vi düğüm mevcut bulunduğunu id 1 ben kendi hesabıma akıl erdire • .,.. ............................ --...._ ......... -----...... -----.---..... --
A d i dl ., 1 

yeni nlilerden farldan yoktu. Babam 

ra 1 1. Ka D . işine gidtrken annem onu kapıya ka· 
dar götürüyor, orada öpüşüyorlar • 
dr. Babam sokağın kö~ini dönerek 

Aşk, Macera ve Hayat Romanı j ıöıden karooıuncaya kadar da hiç oı. 
mazsa bir defa bakışıyorlardı. 

Bölem· 18 Babam, akşam işinden çıkar çık -
ı•••••••••••••••••-~•-•••••••• ~zne~n~Mdu.OMb~yıa~n 

:.. N..t.. yorgunsun .. nt~n acele t· ı - Fakat ben o i'1 sizi satın almış her halde annem oluyoı-du. 
llb1aun? olmak için yapmadım. Evinize dönse. Kendimi bildim bileli, en büyük ar-

- .A.rbmmtlan ıellyorlar... nfı daha lyi edersiniz!.. ıum babam gibi olmaktı. 
Son aösltr Ttirk zabitini dıprıya - Hayır ..• Dönemem. Siz beni kur- Annemle öpüşerek işime gideyim. 

l~ctv. tardınız; ben de siıi kurtaracağım. Ak~m beni annem karşılasın, e1im • 
~lanın bfririi bırtktılar. Sonya- Acı çektijinizi, ü.züldüiünüıü iste • den kıhcımr, ıırtimdan paltomu, ba • 
~ selcllii araT>&ra airdller. Od~~ mem. Şimdilik ~ılgınca sndiğim bir şımdan kalpağımı al!'4m ! ... 
Y}lundan aynldrlar, Kaf)lu tarafına adam defilsiniz; fakat iyi )'Ürekli, "' "' "' 1 
iaftılar. . yjğiüini:ı. Sevebileceğimi sanıyorum. Sekiz ya,ında idim. Artık mekt~be 

• • * Eğer bu bir sevginin tohumu iseı bu gidiyoraum. 
l - Soaral.. kadannı da ancak si:ıe karşı duydum. - Moskoflarla savaş var ... 
-·Ne var?.. O zaman böyle ,;öyliyen annem ev. Dediler. 
- Beni HTdiğini hiç 1Öy1tmedin?. Jendikte1t sonra babamı her gün da · • Sokaklar davul ve zurna seslerile 

- ..... ha engin ve sonsuz bir a~kla, çılgın· doldu. üstünde !yetler ~azılı kırmı . 
- Yôba size Korsakof itinde yap. ca sevml§. hunu düşünerek kendi ken. zı 've yeşil b..-ıyraklann ardrnda alay. 

tılrm küçiik yardımm karoılrft ol$un dime fU kararı verdim: Jar gezdi. Bunlar beni eğlendiriyor -
fire !ftl arkamdaıı geldin?.. Evlendikten sonra ~en:ıenler, se - du. 

.... ~imdilik öyle- Bunu yapınasay- rişerek evlenenlerden daha me.i'ut O günlerde bir gün baban1 vakit -
..., INtlalMalttla. n bağlı oluyorlar. ııiz eve reldi. Sırma1t üniforınaJannı 

- Demek ld beni ıevmedin?.. • • • giymlt; kılıç ve tabanc~ını kuşanmıf. 
- S!ıfıı ele benim sibi dofruyu le'f· Ben altı ~a vardıfım zaman on. tr. Annemle uzun uzun sannaştılar. 

diğiırizi blHrorum. · · ~ Tar en az on yıllık evli idiler. Fakat . Genç kadın bu yakı~klı erkeğin göf -

medim. Onun fikrine göre "Da • 
vidson,, büyük elektrik miknatiıi· 
nin iki kutbü araıma eğildiği ıı • 
rada, yıldırımın teıirile birdenbi· 
re artan elektrik kuvveti onun göz 
leri üzerinde şiddetli ıarsmh ya • 
parak o neticeyi doğurmuf. 

Yine "Wade., in iddiasına gö • 
re, bir insanın "cismen,, dünyanın 
bir noktasında bulunurken "baı • 
ren,. diğer bir noktaıında yaşama 
ıı imkan dahilinde imif. Bu tezini 
isbat etmek iç!n tecrübelere bile 
girişti fakat timdiye kadar birkaç 
köpeğin gözlerini kör etmekten 
batka bir netice elde edemedi. 

(SON) 

sün ele hıc;.kıra hıçkıra ağlı) ordu. 
Beni aralaı1na aldılar. 
Bu sefer babam beni ne derin bir 

~e,·gi ile göğ~iine ba.~ıyordu. Göıleri· 
nin ıslandığını bile gördüm. 

Biraz sonra beni yere bıraktı. Yeni
den annemle sarmaştılar, öpüştüler. 

En sonra paı-Jak üniformalı, dinç \'e 
yakışıklı miralay Hasan Bey güzel 
bir Arap kısrağının üstünde sokağın 
köşesinde kayboldu. 

Kö§eyi dönerken son defa ba~ını 

~eYirmi~ elini hayaya kaldırmış ve bi. 
zi selimlamıştı. 

Bu aynhk beni üzmüştü. Fakat ar· 
tık annemle bir odada ve karşılrkh 
köşelerde yatabilmckten duyduğum 

saadet üzüntümii çabucak savmış gi -
biydi. 

Annent, uzun günler ,.e haftalar, 
pc:ıceremi1:in kafesi arkasında yoııa. 
ra baktı. Gözleri yaşardıkça bana sa· 
rıldı, beni öptü ve ağladı. 

Babama ağlıyordu o ... 
Ondan bir ka~ mektup geldi. Son-

ra bunların da ardı kesildi. 
Artık bir haber gelmiyordu . 
Annem bekliyordu. 
Haftalardan sonra hir haber geldi 

Te evin içinde bir çığlık koptu. 

mızı da o ulu emanetin korunııı• 
ve Y.atatılmaıı uğrunda i;tik. Ata• 
türk büyük kurultaydaki ıöyleV"i • 
nin bizi ilgiliyen böli..~-:Zünde Tür~ 
uluıu ancak varlığını d~rin ve ıısl 
lam kültür 11nırları ile çevreledik• 

ten ıonradrr ki, onun yükıek k•' 
paıiteai ve erdemi, uluılar araııtı' 
da tandır buyruklarile amcamız' 

daha çabuk varmaklığımızı itaret: 
lemitlerdir. Atatürk'ün her iıarett 
hızımızı arttırır." demittir. 

B. M. Ali Alpıar kartıhk ıöylr 
vinde Atatürk'ün uğurlu çığrınd• 
ödev alan öiretmenlere ülküd•t 
olmaktan kıvançlarının en büyU • 

iünü duyduiunu ve ülkücülüğii1' 

ıereklerini anlattıktan ıonra ''&iı• 
lerle aynı yolun yolcusu olan ar • 
kadatmızdan Atatürk devrimi •' 
)anında her emeğin harcanmasın~ 
isteyitinizi uluı buynığu olars~ 
kartdarmı.,. demişlerdir. 

Cumuriyete bağlılık ıeTgi ~e 
aayg111nı yenilediklerinin ve ulu• 
okullarını ilgiliyen kararlarırıt1' 
Y ozgatm devrimci ilbayı Bay Sil' 
rana bildirilmesini öğretmenler il• 
çebaydan dilemiılerdir. 

Afyonda Atatürk 
zafer abidtsi 
Afyon, (Özel) - Afyon ilb•f 

lığınea ilbayhk özel bütçesile ".~; 
ya.nada yaptırılmıt olan Bü)'U 
Atatürk Utku anıtı getirtiJmİfı 

· o O Krippel tarafından Afyonda 11'1 

tajina başlattırılmıttır. 

Çünkü babam savaşta ölmü10tiİ· 
•• 'İ' 

Annem bana hiç bir ıaman Ru! 0 : 

1arak görünmemifti. Zaten "-aktile fltl" 
bası Baküde nlilik etmişti. Sonyaıt'.1 
~ocukluğu orada geçtiği için tü.rkÇfJr 
de öğrenmişti. lstanbul türkçesıne 1 r 
türJU büsbütün uymamakla bcr:ıt>e 
ayrı bir güzellikle konuşuyordu. ( • 

Kont Ostrof ~ki kızını çoktan '·tf 
f etmi4'ti. Babam öldükten ~onra bl 
yanına çağırttığını sonradan öğreı1 ~ 
d. A ·t · t• c nı)·oru ım. nnem, gı menıış ı. ..a ııŞ 

ki bunu da babamın arzusuna u)'ıtt 
olmak için yapıyordu. 

A 1-:ıdan yıllar geçti. J<I'• 
O şen ve her zaman gülüm~yen ıf• 

dın, şimdi mermerden bir heykel 
biydi. ·niıt 

Babamın gittiii ve ölüm haberıJııf• 
geldiği akşamlara btnziyen zaman ö r 

da beni bağnna bıı.sıyor, sık.ı)'~:'ı rf" 
püyordu. O zaman derin man got ele • 
nin sislendiğini görüyordum. 1"1ll1:t 0 • 

·· ere Janndan aşağı yuvarlanmak uı ıçi1' 
lan gözya~larınr göstermemcl< 
ba~ını ~eYiriyor: Si' 

- Haydi yavrum, biraz dolaŞ·· 
kıldın artık ..• 

Diyordu. 
~ ·r Ark(Mı var) 

1 



R (Üstyanı birincide) 
~n~' 5, 5A.~.) :. Propaıanda J,a. 
l"\ıııu g b\Cgun oale uzeri ikinci rapo • 
ıızu çıkannıftır. Muhasamatın Somali 
Po r'ltıda da batladıiuu bldiren hu n • 

t .~tıdur: 
Oıın d.. . 

l'ij •• .ort ılkte!rİnde kıtüt ilni yü· 
t~Utlerıne daha büyiik bir thk ve he 

8:Ja .devanı etrniılerdir. 
ktrl ncı uluaal kolordu ve yerli aı • 
ht tr kolordıuu ileri kollariyle Adri· .... \' . . 
hllıllt e antııcioya vannrtlar ve b-1k 
I~ rı beyaz bay,.klarJa karıdı:rarak 

5
1-:'rn himayeıine l'inniılerdir. 

1) •ı cenahta ikinci ulusal kolordu 
ı."'° lacle civannda mtvai almıı o • 
~ d .. 
11~ tıtınan kıta.tının mukavemetini 
~~ Y&rdiml1le karmıt Vt cınu\ 
dij tinde ileriliyertk iktam üzeri 
!?naıun • 1 ·ı · · · · liçeJc o mevzı ennı ıeçmııtır. 

ll:ı '' f lar sultan Tenınin kun-etli bir 
il l'e;ı •• 

' •sını dafıtmıı ve Raı Berunün 

re zayiat, bq bin 1araJı ve öliidUr. fa· 
kat riv-.yetlerin hiçbiri kontrol edilmit 
haberler deiildir. 

Romada aöylendiiine göre cuma gün 
kü hücum netic11inde 400 ltalyan zabit 
ve neferi ölmüıtür. 

ASIL MODAF AA VE MU HARE· 
BE NEREDE OLACAK? 

Londra, 5, (A.A.) - Da.ily teJırapb 
gazetesi aytannın Adiıababadan bil • 
dirdiiine göre, Habeı hükumet adam • 
lanndan biriıi, Ha&etiltan iyiee tetkik 
edilmiı bir plana &'Öre Asum • Aclua 
llattmt müclafur• denm etmirecıfini 
ıö1*niıtir. A•Jl ve kati muharebe 
'ok daha ıüntyde olacaktır. 

Güney cephesinde, Aıadeıt eyaletin· 
ele l Uılyanlatın ıentl &ir Uerleyiı ta • 
mamen rayri kabildir. Çünkü bütün 
topraklar, y•imurlardan dolayı ha.tan 
•.-iı ulak tiir haldedir. 

ITAL YANLAR HAB·EŞ TOP· 
RAKLARINDAN ÇEKIMEDIKCE 

~ b luafından ittal dilmekte olan 
'lııti l ve Decurtanı da bombardrm4J\ 

ltir. Adiıababa, s. (A.A.) Havas aytan 
>ii ~~ner-al de Bana kıtaabn, uzun yÜ • bildiriyor: 
~liflerin ve ıiddetli aıcaldann çıkar· R.aı Sayyumun bütün kuvvetlerinin, 
Liı;. bütün zorluklan ıevkle yendiiini Aksum • Adua yöneyinde ıürüp giden 
e 1"nıektedir. zorlu aav•ı• henüz katılmadık]an ha· 
~ lllhah aaat beıte ileri yürüyüıüne her veriliyor. Habeıler, bilha11a yayan 

Sor- hatlanmııhr. • piyade • hareketlerine önem veri7or • 
d. d ın.li •rnınnda da Jataatırnu bab· lar. Habet aıkerlermin manevi durum 
~ roloYll \'e ımır bölat1ini itıal et • lan tükel • mükemmeldir. Reımi çe • 
~ ır. Altı u@klık bir hava filofu Lor vınler akım~ • nikbinlilderini • cö· 

l.cj.,,· bo b d • • zetı'rorlar Sr. .1 m ar ıman etmı~tır. . 
\JVEYŞ KANALI KAP ATIL- Bunlar, ltal1anlann, propaıanda 'kl· 

M.A. y ğıtlan dafıtmak ıuretiyle ülkenin içe· 
l ACAK FAKAT.... risinde aynhklar uyandmnafa çalııma· 

I~ ~lldra, S, (A.A.) - Daily telıra • larmm hiçbir tetiri olmayacaiına kan· 
~ti·~ \'erdiiine göre, İnailfaı hüku· mıılardır. ltalranm durumu laıkırtıcı· 
ttçi~ Suvey!! kanalmı kapatmak11zın, Jıia yo~luyor. Habet hükQm~ti bu har 
~k rnaı~afını pek p~a1ı:ra 1!1al et • binbütün ıoravmı ltalyar• yuklemek • 
ltt •tıretıyle, dolaymrle zecn tedhir· tedir. Hükumet, bir yandan, halyanm 
>tttal~ayı düıünrntktedir. Süel mahi· aaldırsan durumunu Cenevrede protoı· 
~ ~~ı her bir geminin te~it harcının to ebnei• öbür yandan da ltalyan trup 

!•lınden üç tiline çıkarılacaktır. Jatmm aaldıntlanna kartı koymaia ka· 

ÜÇ MlSLI HARÇ rar Termİttir. Burada h-1yan kuvvet-
t~Otıdra, s, (A.A.) _ Da.ily telsraf teri lfüeı topraldumdan çekilmedik· 
4- ~~~ainin siyasal muharriri, Londra • çe, t talya ile herhanri &ir pazarhia gi· 
"-lt o~en rİ\'&yetlere JÖN, Süvtyf ka· riıilmeainin imklnıız olduğu kanaatı 
tiıı direktörlüiüne ıüel nakliyattan pe Tardır. 
tditol~rak ü~ misli harç alınması teklif Adiaabetiadaki ltalya elçiliii çevenle 
I llııJtir. ri, İtalyan kuvvetlmnin ilerilemesıyle 

N~ILtz GEMILF.RlNDEN IS· hadiı olan durum üurine, hali Habe· 
~t ıiıtanda bulunan uyru • tebea • lariyle 

ı&lc NDERlYEYE JHRACAT he.nüı: buraya iriıememit olan konso • 
~~deriye, 5, (A.A.) - Burada liman loılann telametlerinden ötürü tasaya 
tkt llltınan İngiliz l'emilerinin hep bir dü.mütlerdir. 
t~11~ ~a.ker ihracı yapmalan pazartesi İtalyan elçiliii seçenlerde Aduaya 
11' •çın kararlaıtrnlmııhr. dönmek üzere buradan yola çıkmıt bu 
ve At YANLAR BÜYÜK MUKA· lunan Adua konıolosu Franka'dan biç 
~E.TLE KARŞILAŞIYORLAR I hr haber alamamı~tır. Habeı hükume· 
~ttıa 5 (A A ) R . . . ti, B. Frankanın, ltalyan kuvvetlerine ha 

l'ol': ' , • • - euter bıldırı • ber ileteNk Aduayı bombardıman et • 

ı.. A.dua.n d" ... .. .ı .. : .. .._ . mekten vu ıeçmelerini dilemiı oldu· 
~ L ın uıtugune ~ ıııuraya hıç· • hab kt d' 

rııı.b • • t gunu er verme e ır. 
l'~k ~ gelmemııür. tftl7anlann bü- H .. H ..__ &-1..t d b 1 bir ka 1 k enuz &oef payuuı m a u unan 
~ıı.. mu vemet e arıılatbklan I&-' '--'- ka k h"k. t e g-l) "~tliltnekt ıı· w.ıJUUanı rıı gen u ume v ..., 

~SSIE.'NI~ ırBOMBARDIMANI rek ahali dürüst ~;r~ıyorlar. Adua· 
A.dia~ nm homhardımanı uzerıne yabancılar 

1'~~d • 5, (A.A.) - Burün aaat tasaya düımüılerdir. Bunlar, !imdi de 
bo% ' İtalyan tayy•relıri Deuieyi Acliaüabanm bombar4ıman edilmHİn • 
J ardıma tm' l d' 't At n e •! er ır. den korkuyorlar. Bir takımı daha tim· 

YANLARIN iLERLEYiŞ lS diden ıehirden uzaklaııp köylere yer· 
lo TlKAMETLERI lıtmiıler, bir takımı i .. nikbinlikleri • 

tİli~ tıdra, 5, (A.A.) _Bu sabahki in· ni muhal~ etmektedirler. . . 
t~ · · ~~eteleri, Aduanın yakında clüıe· Guetelerın savaı atanma ııtmelerı 

R'ı fa_ • k d'I ' . 
S~ &IQ'1ndedir yasa e ı mııtır. 

1) 1 • 
lı.ı/ endiiine sör• )"Ü 'bin kitilik altı 13 ferin raporu 
~t ~ l.Jl. fırka11 65 kilometrelik 1-ir cep· u .. / h • d 
·~d~erınde ilerlemektedir. ltalyanlann natJeş e ın e 
~ 1.~e ~•dar itıal ettikleri Habeı top Cenevre; 5 (A.A.) - Konseyin 13 
111111\ llç hın kilometre murabhaı tahmin ler komitesi dünkü toplantısında sa • 
)•~e~:lct~~·~· ltaJyu taamıau, ta:r • hahın birine kadar ç.alışmı' ve bu sa-
loJ)Jlti' kuçuk ve seri tanklar ve cebel hah Mat 10.:10 da Laval ve Eden de 
di,, ı:ıle takviye edilmiı bir halde • hazır olduğu halde tekrar toplanmış-
ıı~1. Yanlar, Adua bölr .. inin en ö • tır. 
~~ •tratejik noktalanndan biri olan 13 ler komitesi dün geceki toplan. 
'f•ğ,;_:rrtlannı ele r~innitlerdir. Çok tısında İtalyan - Habeş anlaşmaz -
)"°dııtıı uçan tayyareler ile tanldann hğınm bugünkü durumu hakkındaki 
~l't li •rı neticesinde lt-tyan hücum • raporu yazılmasile ufraşmı~tır. 
~· ltı ah~ıler-i tlındiye kadar tutunduk· Öğrenildi~ne göre rapor, durumu 
ltıi·t· cv~ılerden kacmaya mecbur et· ltalyan görüşüne umamiyle aykırı 

1 it, • 
)) bir •ekilde tasvir etmektedir. 

•ily tel 
>lı\ ı-. l'raph ıazetesine ıöre, hal· Raporda Httbe~istanın bütün taah· 
~tl\el'aı"~zu. ü~ koldan yapılmaktadır. hütlerini sada.katle yerine getirmeye 
11~ la antını kumandasnulaki ıol ce ('aJı~mış olduğu ve e~ircilik ve idare 
t ... ı ~ları Ad· "t!liroı· k ırratı almııtır. Gene· hususlarında ela Uluslar sosyete.sine 
~ A.d~ urnandaaındaki merkez lota • ~irdi~indenberi büyük ısUhnt yapmış 
d • ..__ 'lratın batı kuzeyinde Debra • oldu~u mfü. ı ah.ede edilmektedir. 

-·OQ ltıe l<li c! .. 
"'1 ~..,,. v. n 9 bulunmaktadır. Gene. Ru müşahedeler geceki toplantıda 
"1ı iıe A.Vıp.g Jnu:nandaıındalci .. i ce ittifakla tasrlp edilmiştir. 

..\diaaı, dua1• doiru ilerlemektedir. Bug(inkli toplantıda. ise 13 1er ko-
•-, liaı,. •'hadan alınan bir ha'beı-e rö • mitesf yukarıkf mü~hedelerden ~ • 
>iat ,.crı:;er ı~ney . ~eph:ainde 180 u k&nlmur ica.D eden netir.tl<'l'le ufra· 

tlerdır, Dıger- bır rivayete aö §&e&ktrr. Bu hususta llarih iki tema -

yUl vardır ki, blrlncial lnailtere, So\'. · l>ün1a etrafında bir gezi yapmak· 
yet Rusya ve küçük itilıifın tema~'iilü· ta olan Amerikan ''President Puyes,, 
dür. Ve ikincisi de Fransanındır. ln- gemisi de Va.şingtondan aldıiı bir e • 
ı-lltere ve arkadaşları şu kanaattedir: mir üıerfne şimdilik Napoli.>e değil 
Anlaşmazlığın barış yolile halli için .Marsilyaya gidecektir. 
yapılmı§ ola.n ilk tekliflerin yeni du- CEBEVCTTARIK1'A lNGlL1Z 
rum doJayısile artık hikmeti vilcudü GEMiLER! 
kalnıamı~trr. Konseyin en acil vazife· Cebelüttarlk, 5 (A.A.) - Geander, 
si mütecaviz ile tecavüze uğrayan İngiliz krun:ıöril ile Gondonderry 
memleketi hemen ~bit etmektir. gambotu tnriltereden buraya gelmi · 

Fran!a ise tamamile tersine ola • lerdir. 
rak formüllerin bu kadar şiddetle i- JSPANYOL GEMİLERi 
zah 'e tatbiki cihetine gidilmemesini, Elcezire, 5 (A.A.) - Lepanto ve 
zecrf tedbirlerin konulması tarihinin Churruca adlı 2 İspanyol dcströyeri 
tesbiti fçln milukerelere girişmek su- buraya gelmitlerdir. Ne kadar kala • 
retile vakit kazanılmasını iltizam et. cakları belli değildir. 
mektedfr. Bir İspanyol süel deniz ut.ağı da 

Zecri tedbir alınacak mı, Ceuta'ya relmi~tir. 
ITALYAN UÇAKLARI 

alınmayacak mı? Adisababa, 5 (A.A.) - Yedi ItaJyan 
Londr~ 5 (A.A.) - Sabah gazete· uçağı buradan 70 mil uzakta olan ffa. 

leri, zecri tedbirler hakkında karar • yaf eçi üezrinden uçmuşlardır. 
lar alınacağını ümit etmemekle bera- YEMEN 11\IAMI YARALI ITAL. 
ber uluslar sosyetesi konseyinin top. YANLARI KABUL ETMİYOR 
lantısını sabırsızlıkla beklemektedir. Aden, 5 (A.A.) - Röyter bildiri • 

Büyük gazeteler, durum hakkında yor: inanılacak kaynaklardan öğre
gayet tedbirli yazılar yazmakta \'ege· nildiğine göre İtalya hükum~ti Ye . 
nel olarak süel ncri tedbirlerden her men imamından Eritrede yaralanan 
hangi bir sur~Ue bahsetmekten ka • İtalyanları Yemen güneyinde bir ye. 
çınma.ktadırlar. Bununla beraber ga. re çıkararak nakahat del·irlerini ge· 
zeteler. lngilterenin Cenencde gayet ~irmesine müsaade etmesini istemiş -
enerjik bir durum .alacağını da ileri tir, Fakat imam, bu teklifi kesin o • 
sürmektedirler. larak reddetmiştir. 

Daily Telegraph gazete.sinin sıya • ADUADAKl l'l'ALYAN KONSO. 
sal yazıcısı, uluslar gosyetesi asamble. LOSUNUN HUKOMETINDEN 
si salı \""eya çarşamba günü toplan • RiCALARI 

• 
dığı zaman doğrudan doğl'Uya hedefe Paris, 5 <A.A.) - Aduadaki ltal • 
gidileceğini bildirmektedir. ltalya, sa. yan konsolosu henüz Adisababaya 
rih surette, "mütecaviz,, olarak ilan gelmemi§tir. Alınan haberlere göre 
edilecektir. Bay Eden'in perşembe konsolos Aduada tevkif edilmiş ve t. 
akşamı Fransız ba~bakanına lngiliz talyan uçakları şehir üzerinde ilk de. 
hükumetinin düşlinccsine göre zecri fa olarak gözüktükleri zam:ın lt:ılyan 
tedbirlerin önemli olması lüzumunu kuvvetleri kumandanına bir telgraf 
bildirdiği muhakkak gibidir. Çünkü göndererek şahsına karşı mukabelei 
kü~ük tedbirler. mikdarlan fazla da- bilmisil yapılnıaması için bombardl • 
hi olsa, neticesiz kalacaklardır. mana nihayet ,·erilmesini rica etmit • 

Times gazetesinin Ceneueden al . ti r. 
dığı bir telgrafa göre İngiliz delege • Adisababanın ve Habeşisfanın di • 
teri konsere gayet geniş tekliflerede ğer şehirlerinin muhtemel bombar . 
bulunacaklar ,.e bu teklifleri asamble dımanına karşı yabancılar Adi~ababa 
toplantr.smda tekrar edeceklerdir. A • nın ci~arında sığınak aramakla meş· 
hnacak önemli \'e muhtelif tedbirler guldilrler. Adisababadakf yahancı ga. 
her yönden ekonomik mahiyette ola. zetecUere henüz cepheye gitmek mü • 
caktır. saadesi verilmemi}tir. 
TEDBiRLER NASII, OLACAl{MIŞ SON TREN NE VAKiT KALKIYOR? 

Paris, 5 (A.A.) - İyi haber alan Adisababa, 5 (A.A.) - Son tren sa. 
mahafilde söylendiğine göre, ekono • lı günU İtalyanların sonuncu kafile· 
mik tedbirler mekanizması gerek ıa - sini alarak buradan Cibuti'ye hareket 
man gerek filiyat bakımından ted • edecek ''e demiryolları münakalatı 
ricen arttırılacak mahiyette olacaktır. ondan sonra durdurulacaktır. 
Frarunz delegeleri, muhasamatın ke -
silmesi sonucuna varmak için yapılan 
ıayretlere zaman bırakmak için ted · 
birleri mümkün olduğu kadar geniş 
bir müddet üzerinde tedricen dağıt . 
maya çalışacaktır. 

Fransadan bir kaç gün önce hare
ket etmiş olan 800 Senegalli asker ya. 
rrn Cibuti'ye ıelecek ve hemen demir 
yorunun himayesi için ileriye hareket 
edecektir. Bu himaye husu.~unda Fran 
sız n Hat>e, makamları arasında bir 
an 1 a: m a yaprlmı,tır. 

ADUADA OLENI.ERlN SAYISI 

Söylendiğine göre, Fransız başba · 
kanı Bay Laval, bir anla~maya var • 
ma.k için bir çok ihtimaller tasarla • 
mış bulunmaktadır ki hunların za • Adisahaba, 5 (A.A.) - Resmen bH 
mant gelince teklif halinde ileri sü · dirildiiine röre Adua bombardıma • 
rccektir. nında ölenlerin sayısı 63 tür. 

Pariste tt-barüz ettirildiğine röre BELÇiKA ASKERt HEYETi ADlS-
Fransa, Uluslar sosyete.c;i statülerinin ABABADAN GERi ÇAGRILDI 
yUklediği hiç bir mecburiyett.en kaçın. Adisababa, 5 (A.A.) - Burada bu -
mıyacak fakat ayni zamanda ara bu - tunmakta olan Belçika süel heyeti, 
lucu rolünden de ,·az geçmiyecektir. Brükıelden gelen bir emiİ'le geri çağ. 

Dublen, 5 (A.A.) - lrlanda hükQ. nlmıştır. 
m~t başkanı Bay dö Valera, radyo ile KIZILHAÇIN ADUADA HASTANE-
ne~redi?en bir söylevinde demiştir ki: St YOKMUŞ 

1rlanda hükumeti, Uluslar !"osye· Cenevre, 5 (A.A.) - UJ113Jar sos · 
tesinin IIabe~istnnda savaşın önüne yetesi genel sekreterliii İtalya. dış 
geçmek için yapacağı biitün gayret • Bakanlrğı yönetgeri bay Vuviç'den, A
Jere yardım edecektir. Fakat Irlanda, dua bombardımanında sivil ahaliden 
ulusal ~osyetesi statüsünün mecbu • ölenler olduğunu n kmlhaç hastane
riyetıerinden ba~!m mecburiyet tanı • sinin bombardıman edildiğini lnkb 
mamaktadır. Bunun için İrlanda her eden bir telgraf almıştır. 
meselede tam serbest olan kararını a· Telgrafta kızılhasın Aduada hiç bir 
lacak ve İrlanda. parlamentosunun has.tanesi olmadığı bildirilmektedir. 
müsaadesi olmadıkça herhangi bir ADlSABABADAKl AMERiKALI 
harbe i~tirak etmiyecektir. KADINLAR 

Bay dö Valera, ~öylel·inde, herhan- Vaşington, 5 (A.A.) - Amerika • 
gi bir devlet yeni mecbudyetler al - nrn Adisababa işgüderi, mt.yonerlnin 
tına girmeden evvel, Uluslar ~~ye . yanında bulunan üç kadınla altı ço • 
tf8inin tam olarak adalet prensipleri· cuğun ilk trenle Adisababadan ayrıl· 

nt dayanamıyacağınt ilan etmesi la • malan için ayak dirediğini, dı5 bakan-
zrm geldiğini de tebarüz ettirmiştir. hğına hildirmiştir. 

BlR lNGlUZ GE:\llSt lTALY AN ANVERSTE KOM:ONlSTLER YE 
LlMANJ,ARINA UGRAMADI 80SYAL1STI,ERLE POLİS 
Londra, ;:; <A.A.) - Röyter ajan • ARASINDA 

sının Nnpoliden bildirdiğine ı:öre, Anvers. 5 <A.A.) - Na.syonalistle. 
"Strathmore", "Franconie,. n ''At • rin bir toplantı11na engel olmak isti • 
lante.s .• adındaki üç İngiliz seyyah ıe· yen l!IOSyalfstler n komünistlerle po • 
misi son dakikada yollannt d(ği,ttr- liS arasında hAdi~f!ler çıkmr,tır. Po • 
m!şler ,.e İtalyan limanlarına uğrama Jk, g&tericilerin üzerine yahn kıhç 
4an başka limanlara gitmi~lerdir. ı. saldırm1ştır. Her iki yandan· da yara. 

lrlar ·rnrdcr. Polis, gös tericilerin ltal• 
ya kon.solo luğunwı öniil\e gitmeleri
ne engel olahilmi~tir. 
AMERiKA GENÇLERi ZECRl TED. 
BlRLER ALINl\IASINI TSTlYOR 

Yaşington, 5 (A.A.)' - Amerikan 
gençlik kongresinin bir delegasyonu 
dı~ bakanı yardımcısına\ ,·erdiği bir 
istidada lt.alyaya derhal ekonomik ,.e 
finansal ambargo tatbikini istemiştir. 

istida Yilson'un e\'velce Han et • 
miş oldu'ğu bitarafhktan bahsetmek • 
te, ral\at her §eye rağmen bu bitaraf. 
lığın, bitaraf olmıyan jş adamları yü· 
zünden harp yolunu hazırladığını ila
ve etmektedir. 

istidada ayni zamanda İtalya ile 
ekonomik ilgilerin de,-:amını müsaade 

edecek tarzda açık yol bırakacak her 
hangi bir bitırafhk ı-iya.,~na kon • 
grenin muarız ,olduğu kaydedilmek • 

tedir. ' 
HULL'ON SöZLERt 

Vaşington, 5 <A.A.)' - Bay Hun, ' 
Habeşistandaki durumun her safha • 
sını dikkatle takip ettiğini ve Amcri· 
kanın bitaraflığını devanı ettirmek i
çin gereken tedbirler de dahil oldu • 
ğu halde her gerekli lia.rekete giriş -
meğe hazır bulundu~unu gazetecilere 
~öy lemiştir. 

AMERIIL\ BlTARAFLIGI BOZMA· 
DAN 1'AVASSU1' EDEBiLİR 

Nevyork, 5 (A.A.) - Işçi lideri Bay 
Vilyam Gren, Amerikanın, bitaraflık • 
tan çıkmadan. Ilabc5 anlaşmazlığmd·ı 
mutavassıt rolünü y.:pması lazım gel
diğini ileri sürmektedir. 

FRANSA VAKiT KAZANMAK 
ISTlYOR 

Roma, 5 (A.ı\.) - Burada, dünkü 
Fransız bakanlar kurulunun toplan • 
tısına Bay Laval'in Yakit kazanma ı-i
yasasına devam etmek isin f el·kalcide 
salahiyetler almış olduğu manası ve • 
rilmektedir. 

Fran .. anın Ccnencde ltalyaya kar 
şı zecri tedbirler tatbikine karar ,·eril 
meden en-el İtalyan askerlerinin ba .. 
zı murnf.fakıyetJc~ ri.ii elde .ttme i. 
ne imkan blrakmak için • yedi seki:ı 

hatta kadar rnkit bırakılması nol,tai 
nazarını müdafaa edecektir. ltalyan
ların Habeşistanda kazanacağı siicl 
muvaffakıyetler Londra ve Romada 
sarfedilecek tanıssut mesaisi için ye· 
ni esaslar teikil edebilecektir. 

Burada bay I..n va l'in zecri tedbir
lctr mekanizmasına fren vuracağı ,.e 

, l'ğer zecri tedbirler kabul edilirse, bun 
larr, bay Musolini tarafından taham • 
mül edilebilir tclfıkki edilecek surette 
ihtiyatla kollanacağı zannedilmekte • 
dir. 
~~~~~~~~~~~~~~-

Türk - Romen 
Ticaret ve trans t muka· 

ve~cleri imzalandı 
Ankara, 5 (AA.) -- Turk • 

Romen ticaret ve kleriuıı muka • 
veleleri bugün dış i.şleri l:.akaulığt 
genel sekreteri Numan Menemen· 
cioğlu ile Romanya elçıai Filotti . 
araaında imza edilmişti:. 

İki taraf gene bugün bu .nu • 
kavelelerden maada, Tür~iye 
mallarının Köıtence yoiiyle Ro • 
manya üzerinden orta ve Joğu 
Avrupası mem~ckctlerın~ gönc

1

. • ı 
rilmesini temin eden '1>ir tunsit 
mukavelesini :le imzalamı~lardır. 

F eyezanların 
• • 

netıcesı 

Beş buçuk milyon kişi 
yersiz, yurtsuz 

Nankin, 5 (AA.) Reıml 
tahminlere göre son feyeza:ılar 
Hepei, Honan ve Şantunı illt:rin
de bet buçuk milyon kişiyi y~raİ'Z 
yurtauı bırakmııtır. 

Maddi zarular 300 milyon do
lar tahmin edilmektedir. 

40 bin mil murabbaı yer ieye-
zana ujramııtır. " 

• 
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HAS 

KALMiM 
1 latanbul Evkaf MUdUrlU§U lllnları 

Değeri 

Lira K. 

1000 00 

708 70 

1 

. 912 00 

126 00 

104 84 

50 00 

150 ()() , 

150 00 

Pey parası 
Lira K. 

75 00 

53 16 

68 40 

9 45 

7 87 

3 75 

11 25 

11 25 

Eski Ahiçelebi yeni Zindankapı 

mahallesinde Zindankapı cadde · 
sir.de eski 284, yeni '50 sa.yılı tlük
};ar· ve üstünde odalariyie bere.bel' 
bütünü (10033) 

CİHANGiR 

Tor.hane Firuza.ğa mahalle:sinde A
fahamamı sokağında 25 ve 27 ıa· 
yılt ve 70 metre 87 ıant~m ananın 
bü!iinü. ( 697) 

TOPHANE 

Cihangirde Muhittinf enari mahal 
lesinde Tabancacı çıkmazı ıoka -
ğında 3 No.11 ve 114 metre ananın 
bütünü. (696) 
Orta köyde Yenimahalle ıokağında 
30. 32 sayılı dükkanın bütünü. 
(103). ,. .. 

Samatya Sulumanastır Kocamusta
fapafa mahalle .. inde Balıkçı Ki · 
gork sokağında eıki 28 v~ 26 No.Jı 
5?. metre arsanın bütünü. (5565). 
Ç~mberlitat M:>tlafenari mahalte .. 
sir:de Vezirhanı içinde küçükhan 
slt katta 2, 3 sayılı odanın bütü
nü (1155). 
Çemberlita§ Moılafenari mahalle
sinde Vezirhant :çinde küçük ha-
nın 3 üncü katta 19 - 13 sayılı oda
!nr bütünü. (5309). 
Qemberlitaşta Mollafenar: mahal -
le~inde büyük Vezirhan 2 inci kat-
tl' 2 No.lı odanın bütünü. (1101) 

Yukarda yazdı matlar on beş gen ara ile arttırmaya çıkarılmı~· 
br. Ostermcsi 17 - 10 - 935 Pe-; ~cmbc günü sa:\t 15 te komisyonda 
yapılacaktır. isteklilerin yüzde ye J~ buçuk pey paralariyle mahlulat 
füalemine gelmeleri. (6046) 

Kıymeti muhammenesi 
4945 

llk teminat 
372 

ihale günü 
23-10-935 

Matbaadaki makine hu ruf at ve sair e§ya açık arttırmaya kon
muştur. ihalesi 23 - 10 - 935 ta .-ih:nde Pazartesi günü Hat 15 de 
idare encümeninde yapılacaktır. 

lıtcklilerin ~şyayı görmek üı-ere her gün saat 12 ye kadar mat
b~ya ve şeraiti anlamak üzere Ev~af Levazım id&resine gele~ek te
~natlarım Evknf veznesine yatt:maları ve ihale günü de saat on 
~te idare encümenine gelmeleri. (6220) 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latanbul , Ankara caddesi, l VAIU'l yurdu) 

{ldare: 24370 
ı·e ı etoo 1 Yazı l§len: 24879 

~ Tet~rat adre!l ; IHJl<UN l.na.ııbuJ 

Posta k utusu No. 46 

cın!,;tan.bul ikinci icra memurluğun- ••••• I k 1 D c 1 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup sa. 

sıaıı ...... , 
tilmasrna karar verilen iki ki~iJik 

.somyah sarı karyola, aynalı garde -
rop, a.ynah komodin siyah demir kar
yola, küçük seccade, 10-10-93:i t.a . 
rihine rasthyan perşembe günü saat 
9 dan itibaren Beyoğlunda. Tozkopa -
randa Çatma mesçit mektep sokak 30 
No. lu evde açık arttırma s\netile sa
tılacaktır. Arttırma birincidir. Jstek
li olanların mahallinde haırr buluna. 
cak memuruna müracaatları ilAn olu 
nur. (:V. No. 9485) 

- Dün ve Yarın -
Tercüme külliyatının . 4 üncü 

serisi tamamlandı 

1 O kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda f oo h-uru_ş 

31 Raain Ahmet Reıit 
32 Ariı'.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 K.ı.dın ve So.,-alizm Sabiha 

35 Demokrit' 
36 Dinler T!lrihi 

Zekeriya 
Hay~_r. Rjf•; 
Hilmi Ömer 

37 FiJozofi n ıan 'at Suud Kemal 
39 Herak1it . Haydar Rifal 
38 Etika Aiaoilu 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

Müracaat yeri - Vaklt müesaeseıi 
latanbul • ~k~ra caddeti 

Asliye üçüncü hukuk mahkeme6in
den: 

Müberranın Kaaımpaşa Bahriye 
caddesinde tahta fırın sokağında 6 nu 
maralı evde oturan Salim Hidayet a. 
Jeyhine mahkememizin 93S/ 743 numa
ralt dosyasile açtığı boşanma dan -
sının Salih Hidayetin ikametgahının 
mechul olması do1ayısile ilanen teh -
Hği;,e mahkemece karar verildiğinden 
duruşma günü olan 16-10-93:> gü . 
nünde mahkemeye gelmediği ' takdir· 
de davacının iddialarını kabul etmiş 
olacağı Ye muhakemenin gıyabında 
devam olunacağı ilan olunur. <V. No. 
9491) 

lstaribııl yedinci icra memurluğun. 
dan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 
Mtrlmasına karar ~C!'t"ilen ev eşyası l"e 
saire 7-10-935 gününe relen pu.ar-

ilk okuma kitabı çıktı 
Devlet Basımevi tarafından, yeni dil devrimine göre bat•· 

lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mekteplerİJ1 
ikinci sınıftnda okutulan okuma kitabı çıkaıı~tır. Değeri on ye· 
di buçuk t<uruttur. 

Dağuma merkezi - VA KIT YURDU - Ankar;,. caddesi, 
İıtanbul. VAKIT'ın Türkiyenin her tarafıncia bulunan satıcıla· 
rından tedarik ediıebilir. 

V AKIT'ın Istanbul vilayeti satıcıları 
Büyükada: Bayan Anna - 23 Nisa~ caddesi - numara 4 
Bakıricöy: Vehbi - Tütün, sigara ve kitap satıcı:aı. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncukulluk - Çakmak •"' 

kak numara 226 
Beykoz:. Muhittin - Fevzipaşa caddesi numara 76 
Beıiktaş: Ali Yusuf-Tramvay caddesi numara 29. 
Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap satıcısı. 
Fatih: Hüınü - Büyük Karaman caddesi numara 2. 
Fındıklı: Remzi - Kırtasiyeci. 
Kadıköy: Sabrı Faik - Anadolu kitapevi -Altıyolağzı. 
Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - B üyükdere cadd~ainde numara 250 
Üıküdar - Sabri Cemal- Kitapçı. 

DiKKAT: 

- V AKIT YURDU, Devlet Ba11mevi ve Kültür BalianJijr 
ne,riyatının genel satıcısıdır -

______ /_ 

9'1JPOl\ILIJ·V4DEli·l'fEVDl14T 
OTURDUGUN ·YERDE·HER·AYı N ·Bi RiNDE 
PARAN IN·FAiliN i·AL • 

·ADAPAZAR.I · 
tesi günü saat 12 den 13 e kadar Ye- T'1AK •Ti~Alfl!T. BM fi" 

1 - Bahçekapıda 4. cü Yakıt 
~1r odalar. 

dikulede İmrahor ntah.allesinde, bü - _ --- . • • ~ 
Hanın asma katında 10 ve 12 ıa- ~ 

yük Kilise tayy~reci Ridvan sokak 7 J b h f 
2 - Üsküdar, Ruınimehmetp<lfa, Ağahamamında lskendcrba 

ı:, tekkesinin harem dairesi. 

No. lu hanenin üstünde açık arttırma stan ul Si hi müessese er arttırın9 
suretile satTlacağı ilan olunur. (1:>254) 

• • . tLAN eksiltme komisyonundan: r' 
3 - Betiktaş, Sin:ınpa,a vapur iskelesinde baraka. 

Galat.ada Haraççı ~kağında -i:>- Heybeliada Sanatoryumu i~i ı: lüzumu olan beş kalem ÖLıık ş. 
Yukarda fazılı mallar 936 - senesi Mayıs bitimine ~enlii pa · 

ıarlıkla kiraya verileceğinden ist~ .diler 10 - T.evvel- 935 Pertem· 
1ie günü ıaat 15 e denlu Evk111.f DLektörlüğünde Varidat · kalemine'! 

numarah .kuma!ilçrhğa ve terziliğe ait h 1. k v • h . . . Ibşplt' 
d"kk. k • 't . . ı·t 1 ve mu te ıf sıca. ve soguK su ve 3. va ı~terlızasyon cıhazları o u ·ammr uma~,vı nn V"e AAtr a a Te 
edııntilc Te biitün alacak l"e Terccek- ki ıartname ve resimleri veçhile aç :k eksiltmeye konmuştur. t .. ,aıı 
le~le bt!ra~ı:, kocam A?as~s oğ1.u 1 - Eksiltme 23 - Birincite~rin - 935 ÇarJamba ~ünU d• 

gelmeleri. (6219) Hnsto Nazırı ye satıp teshm etmış 1530 d C v l -ı d c- hh t M 'd" ı· ·v .. b' d k ' k ıniıyoıı 

ŞARK DEMIRYOLLARI 

t LAN 

ISTANBUL YÖRESi. KIŞ SERViSi 
Istanbul Yöre.."i trenleri kış sen:i· 

sinin 7 birinci teşrin 1935 günü yürür
liiğe gireceği sayın elgüne bildirilir. 
tianlara bakılması rica olunur. 

lslanbul, 4 B. Te§rin 1935 
Direktörlük 'X 

ıd v •

1
• ., ,.., 

1 19
,,_ , a aga og un a .JT a u \!r ugu ınasm a ı o 

_ o ugumun ı anr . ., ·•. e-rye "'' · · 
KAYIP Galata, Lüleeilıendek Narlıyan a - yap::lacaktır. 

Üsküdar maJmüdürlüğünden ey- partıman No. 9 da Kosl~ntin kızı Des. 2 - Tahmini fiyat: 1880 lira dır. 
tam maaşı olarak almakt.a olduğum pincı. (:V: No. 94'7:>) 3 - Muvakkat ga.ro.nti 141 lhadır. 
1:)21 kayıt numaralı maaş cüzdammı Beyoğlll 3 üncü noteri Senet J' c - Ş l 1 b'lir 
ve tatbik mühürümü kaybettim. Ye·- sari oğlu. 4 - artmıme er parasız olar:-.k Sanatoryumdan a ına ı · jJ:1 

nisini alacağımdan eskisinin hükmü . 5 - Eksiltmeye gir~ceklerin 935 Ticaret odası v.?sik•
51 rıti 

yoktur. (V. No. 9486) . • SaJıılbl: ASDI us - VaJat matbaası · , (2490) sayılı kanunda ya:t.ılı belge ve hu işe yeter muvakkat g.şr:ıı' 
fhküdarda ŞemJJipaşa Sala ·aokak Ne,rlyıt dfttkfürü: Refik Ahmet SeYmrtı Makbuz veya b,.nka meiduplariyle ~c-Jli gi.in ve saatte Jrorrıı~~ 

9 numarada Oammı karıaı Fat1"'1.· • gelmeleri. .(621 · 


