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Bakanlık sikiyetleriniz1e 
yakından alikadar olu• 
yor. iş kanununda iste
diklerinizi derhal bize 
gönderin. 
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birli gaz kullanıyor 
llalva Ogaden
den de çekiliyor 
ltalyan elçisi casusluk -yaptığı 

Adisababadan koğuldu ! 
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.............._ Durumu ~ok dikkate değer bir §ekil alan Eritre cephesi 

--------- Londra, 9, (Özel, gece yarısın· üzere pasaportlarını istemiıtir. 

1 
9 ilkleRrİD dan aonra) - Londra gazeteleri- Cenevre, 8, (A.A.) - Hahet de-

v nin Adisababadaki aytarları (mu· legeıinin ltalyan elçiıinin Habeıiı 
~ra(Telefonla) -9 Hkteştin .. Ge~en habirleri) Habeı ordusunun Adua tandan çıkarılması ıebepleri hak. 
ha b11gun l\larsilyada patlıyan bir ta. yı ltalyanlardan tekrar geri aldı • (Sonu Sa. 2 sa.!) 
sa ilca dost bir ulusun şefi, büyük in • ğmı gazetelerine bildirmiılerdir. 

( 1111ı1ıtıı--.N_.......,,~1 ıa n ı uıau•mıtııınııııııınnıı1111111ıınnııınıı111111ııı~ 

ıSüveyş kapanmıqacak; 
= =. 
§ Pari•, 9 (Gece yan•ından •onra, öı:el) - lntreaijan i 
= -
~ gazete.inin pek emin bir kaynaktan aldığı malumata göre Sil·§ = = ~ ven lranalı soayetu-:. P.ariste bir toplantı yapmf§tır. T opla11tıda ~ 
~ kanalın kapatılıp lfapatdmamcısı üz.erinde görüfülmü§, büyük ~ 
~ bir çoğunlukla, kanalın kapatılmamasına karar verilm~tir. ~ 
~ Soıyete, kana!dan geçme ücretlerinin iiç mi•linf' çıkarıl·~ 
= -
:=; dığı y~lundaki haberleri de yalanlamaktadır. 1 
~11111ırııııııuııııı ıııııııııı11u 1111 ıııı ı ınııııun'HıtttııltltltffffllllılHNllıııpııııı1111ıa111"""""""'llflih~ 

Acıklı bi.r günü.n 
yıldönümü 

Dost t'uqoslavyanın 
kralı Aleks"andr 

bir yıl önce bugün 
öldürülmüştü 

Bugün, tam ırir yıl evvel geçen ~e 
Balkanlar kadar bütün Avrupayı mti· 
teessir eden acıklı bir günfln yıl dö. 
nümüdür: Dost Yugoslavyanın dos& 
kralı Aleksandr bugün öldürülmüş • 
tü. 

Kral, 1934 birinciteşrinin 9 uncu gü 

nU, orta Avrupa meseleleri ile Bal • 
kan birliği davalarını konuşmak ü 
zere Fransaya yaptığı bir gezide. 
Fransa dış bakanı Bartu ile birliktt 

Marsilyada menfur suikaste uğramış. 

tı. Cinayet, tam Marsilya borsa mey
danında olmuştu. Aleksandr, birine• 

(Sonu Sa. 2. Sü. 1.) 

,. 
Krtil Alelııaridr 

k~İ Yaratıcı bir devlet adamı olan Berlin, 9, (Özel, gece yarııın -
ıa1ı18 .Aleksandr'ı dünya tarihinin n dan ıonra) - Habet hükUmeti 
!'ak unun hafı7.8Sına aziz bir hatıra ola Adiıababadaki İtalyan elçisinin 

dQ llak§etti.Kral Aleksandr Fransaya derhal Habet topraklarından çık-
ltalya konseyi protesto etti! 

~Ya. salhünü perçinlemek, uluslar maımı bildirmittir. Romadaki Ha. 
ı'-kt. lldaki gerginlikleri iyilik ve dost- bet elçisi de ltalyadan ayrılmak 
tı. 

0 
tedavi etmek için ayak basmıJ • 

8'llh·~~n. F-ransa seyahatinde Avrupa 
~ u •çın ne büyük arzular vardı. 
ı, tç~kterı bir sulh adamı sıfatile yo· 
~d~ı llUftı, Marsilya faciası onun ce. 
dallı rıı hUYlik diplomat büy:Uk llim a
tırd 1 lhtinr Bartu'nun kanile bulaş-
l'lıtı~ lk~ ölü sulh yolunun iki kah -
tı. Alrı tırnsali olarak hatıralara geç . 
)ol eksandr'ın emeli bugün onun 
leıı~ fizerinde yürüyenlerin gerçek -

:;,.raeğe çahştıklan bir tezdir. 
J110r u sulhün kurbanı olarak hatır· 
hl d'!-!- .. '·e .. insanlığı onun ölümüniln 
ltksa onurnu günü taziye ediyoruz. A· 

lldr Yalnız sulh için çalı~n bir 

Sadri Ertem 
(Sonu Sa. 2 Sii. 5) 

ltaıya 
Süel duruma 
lıakim değil ı 
Basınuh · . . har " arrırımız Asım Us'un 
P vazi"""t· · h • ~,, • J<.- mı u lasa eden ya-
... ncı sa~tıfar'adır. 

Kocalarmın y<t11ındcı Tıarp t"dcn lJ(. 
,,.ı kUualtınntltlll ~ L 

' 

Fransız - lngiliz ekonomik eksperleri zecri tedbir
leri konuşmak üzere Cenevreye geldiler 

Avrapada bir barp korkas• 

MaltaJ.a toplanan lnııüiz dlretnotlıınmn g6rllniifll 
{.Y uuı 1. nd 1<11!!ada) 





} it ar etler 1 
Ateş çenberi 
ltolyan - Hlli6., döfiifm.leri 

~ 1aa1taını bulmadı. Fakat Kömür depolan 
• ._,.eler birilliıi Üdiln• llyle )'lfı· 

~~ •. ltl, hareltetin lacd•li lı..Ji 
"'IWJ'ICfıne orta)'G ~ılnyor. 

lto11an tarnızlan, i.ıinaı nolf. 
•alcrrı ue ilerl~e vai1ederi hflf 
~ 6ir ortlayu, onlamın lriilli 
ıtqVVeflerini dm~#ıfen IHqluı #ae • 
defler takip edilmekte ol4lağıınu 
IÖ•termeltteılir. 

ltalJ'an taarnım EritTe, w So
'!"'li mınıalıalannı ve Şop tlenüi 
ile Hint Jeni~i limanlarmı har• • 
~! noktası yapmlfhr. T aamımn 
llfikametlerine k/mıca wörülecek 
fe)/er ıunltırdır: 
ti A) ltalya, Habq. lıavvetlerini 

" Giınık bir ha(Je bırakmalı. 
BJ Habe, ile Şap denizi arcı -

lırıclaki en kıaa rabıta)ı kesmek. 
C) Habe, ile Hint denizi ara • 

Kuruçeımedeki depolar 
yakında kaldırılıyor 
Kuruçeımedeki kömür depo • 

)arının yerinden bir müddet ev - ı 
Tel kaldırılacajını yazmııtık. 

Depoların kaldırma itiyle beleıı
di1e idareai yakından mqğul ol -
maktadır. Dün bu mesele etrafm-
da belediye reia muaTini Bay Ekr-1 
rem kencliıiyle ıörüten bir vazı· 
cnnıza tunlan aöylemittir: 1 

"- Kuraçqmedelri ltömiiT Je
polarının lıaltlırdmmı i,in teJbir-1

1 ler almaktayıs. F alrat ltemür li · 
yatlarının yülı.almemeei. ifin de 
lramür depOlannın mümldin oldu
ğu kadar •ahil bir yer,,, nakle -
dilmai.ne falqm«lrta71s.,, 

tındaki rabıtayı kearpe.k. 
b) Hab4 ile yaban, .. lıer itan- Yeni ıarap fabrikası 

ri bir devlet arMıntlaki münaae • nerede kurulacak? 
6
etl kesmek. lnhiaarlar idarulnln yeni bir 

Cenup mıntakaııntlan yapılan tarap fabrlkuı ~ak ibtlmalleri 
~~rruzlann h~Jeli lngili~ Soma· iiserindekt tetkikler Ye deneme . 
~ile Hc:bq vııttlanun temaını )eri devaıa edi1or. 

rnelttir • Şimdi.W halde Tekirdatında 
Somali ile Habl!f ortlumnan bulunan tarap fabrika11nın veri . 

ı.,,,Clsi lreıilince Halnf ortlunı · mind•n daha fazlasına ihtiyaç o
,.,,. Somali &HMtmyle memleketi· luna, bir diler fabrika ~mak va· "* •ohacağı ıllah ııe laarp mabe ziyeti bat göstereceiinden, lnhi .. 
1>teai n "hayet lng.'lü: topralıltırın • 1&rlar ldarui timdiden, memlek• 
~cı ."~maya yahut ltalyan kuvıJef· tin tUrlü yerlerindeki üzilmlerden 

1""111,,. eline f~ntefe 'lftlllalıim o- &rnek ıerbetleTi ) apbrmaktadır. 
:· lltinci bir nolrt~ muhtemel Netice itibariyle bu şaraplar • 

r l11gilia - Hah., ônlaımaı dan hanıisi iyi ve aabta elveritli 
"teu~uu b-/aaolıı,..a onan önüne oluraa, fabrika 0 mıntakada ku .. 
t:~rneh i~in yapılacak *" i;i ga • rulacaktır. 
~el~rdcn biri ilti alet oraında 
~cdmamak ifn ftmditlen HalHf Yanhf zabıt tutanlar 
~ıı{~rmın tutunacajı yerleri eltle Belediye memurlarından bazı. 
~ır. 1$ır •nııılıa - tlab9f lf tarı tuttukları zabıt varakalarını 

hır!i~i mevz.ı.ıubahı Jzfilclir. O yanht olarak tanzim ettikleri ı& -
Qlue Soma/iden harek~t• geferl rlilmilttlir. 

7ttarı emin bitoral bir nolctaya Belediye id:ıteıt dUıı bir yayını 1 
~ ~l''lttnuı olacaktır. Bu noktatla- yaparak bütün ıuhelere yanlıı z.,.ı 
tı hareketin framız Somaliıi btt yapan nıemu\'ların CHalandı · 
~•tıtahaaına kcular uzanmcuı hot- nlacatmı bildirmiıtir. 
tct "1uaatıli Jağınclan laarelıet eden ....... - ....... _. ____ .... _ 
~fcaların bir cephe fqltil etmeleri yanma/dadır. 
rok muhtemeldir. 

Cenup ve ıark laardetlerinirt 
;: mühim laaliyt!tl Cibutl - A • 
I ~~ba dMrir10lumı tutmak, 
"rilıa ve Frarım aomalUmıw !-"!' •1anıA Jurnttılı, JotWe ff o. 
e,ın f'Clbıfe111m Aam~Atir. 

ttal Şltttald•lıi lacirelr«e relince, I • 
., )CIJll lıwvHtlerlnin laureief lruv
,:'-W ba ltolltll' iisetintle ol4afrı
§i falarnin etmek müıkül tl~Jir. 
"'11 rttQl<f en relen, AJirrat ve AJa • 
,.Z "ÖfiJfen Akıum etrcJıncla ha· 
'ti etler )'fıpan ltalyan lnıvoetleri
~ hedeli, Tarta ılSlltte hdar irr 
.,., "- f»'ad an H ahef 1t1rtlanu 
, .. llıdan kaıatmolt tlavtuıtn l'if · 

u.l'or wibi gözülmelrte4ir. 

Bu ımif plan bü:e ıunlan an· 
fGtır: • 

ltcılyan taarruzu ıatlece hir me· 
ıelenin siyaa ile halletlilmiyen 
ceplımni laall~tmek için kull•nıl
mıı uıuf JeğUJir. Bu harp görü· 
niİ§e göre Habeı yurdunu haıtan 
nihayete kadar koloni halir.e koy· 
mak emelini laedJ dmi,tir. 

Bu taarruzlar, Habq ,,mlrmu 
tayyarai ile, tanin ile, rnoJern ıi
lalılariyle atq çemberi \sin, al • 
malı iatiyor. 

Bu genİf ateı ,emberinin .onu 
ne olıır? 

~ember içine tlüıen •ha Ja -
iÜfe, clöiiife ciarcılır. Sulh maa • 
heci.teriyle imzalanıa llile bu ti -
pilr bir lıoloni laarhiclir. Çetin oe 
uzan olacağında fÜphe yolıtar. 

Sadri Ertem 

Ali Fedai 
7 a'7ae hapse mahkD.m 

edildi 

. 
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Okullarda 
Kumkapı ve Haydarpaşa 

lisesinde yeni sınıflar 
LiH ve orta okullarııı durumu 

Sarmı•ak yemenin 
adabı 

(Mecmeuladap) adlı bir kitap gör
dUk. On uır önceye göre bir ma h1 • 
matı medeniye kitabı .... Yemek yeme· 
nin 93 adabı var; yaıd )'emek üzeri
ne 93 fıkra kaydolunmuıtur. 93 üncü 
sarmtsak üzerine. Deniliyor ki: 

etrafında kültür direkt:>rlüğihıün "Doksan üçüncü: Çiy aarmUKık ye. 
yapmıt olduğu •• aıtırm~ sonl er· mektir. Nitekim, hadisi ıerilte <kü-
nıittir. li1sstme ... ) bugurulnwıtur; yani çiy 

Kumkapıda aç.ılan orta okul . ıarmualc ye,· eğer meleklerle söyleş . 
da yalnız 11 tane altıncı ımıf var- meldllfm olmasaydı bt>n dalıi yerdirn; 

de~kUr. Lakin namaz kılarken ko • 
dı. Bakanlık bu okulda yedinci •ı.- kusunu gidermek lazım.,, 
nıfın da açılmasını kültür direk • Nasıl? Sarmıaak hakkındaki hüküm 
törlilğilne bildlrmittir. bugUnün taze htfkmU •• 

Haydıı.rp~a lisesine bu yıl or- -------= .,_...._nlill 
b okullardan gelen talebe çok ol- • k 
duğundan iki dokuzuncu ıınıf da· ış an unu 
ha açılacaktır. 

Kadıköyündc açılan ctrta oku • H b 
lun yazılma itleriyle Üık:jdar asta akıcıların da 
kültür memuru m91ğul olacaktır. h k k k l 

Egüp okulunda U u u orunma ı 
B takala dak. 'lk okulla· Adı bizde aakiı bir mıtabalucı 
azı mn r ' ı .. d d·ı· mü. 1 Ali F etlai tliin laalıymmle nn ıınıf azhiınm 6nüne ıeçmek ıon er ı ı tupta tan an ya. 

Anadolu Ajanaı daktiloların.. makıadiyle bodrum katlanndan aıyor: 
dan Suunı ölJürmekten suçlu A da istifade edileceii yazılmıftı. "Y alna lıtanlnıltla rami ve 
·n Fedainin dün lltanbul afITCeza Bu mesele etrafında :t•Ptıiımız gayri reMIİ lautahanelertle salı • 
haberinde yeniden duruımuı incelemede yanm tedri ... t yapan fan 500 lıatlın .,. erlıelı IKutaba -
yapılmıt ve ıuçlu yedi ıene hapse lstanbul 36 ıncı ilk okuldaki ıınıf lncı oartlır. Altlıfı,lnu Pndelilı 

'-A~ d. lr.ırlı ile ıeluen lmrıq ara.ındadır. 
mnhKuuı e ılmi,tir. azlıoı vaziveti clUzeltHmif, tale • 

o ~ H11Tp i~intle oe ceplae klD'f"lnJa 
EVYelce ıeçen muhakeme n•t• beden 140 taııeıi gene okul yanm· 

F d nöhf bclrliyen bir alıe,. gibi müt-
ceıinde o ai 19 aene hapiı ve da bulunan 37 ic~ okula gönderi• 

l lalı pôtin/Jtirla iter sanı,~ ~arpıf· 
6080 kunıt para cezuma çarpı • lerek, okul tek tedrisat haline ıe· aJıt, 
mıt ve bu kanr temyiz tarafın • t• .

1 
• ti' m rqa. Ba yibt/en k~uban gi • 

ırı mtf r. Jenlar Je mühim 6ir yel un tı.ı'aı. 
elan bozulmuttu. 

Dün, karar okunduktan aonra 1 ilrkçe öfrenmek iatigen l~e çok em11kular var • 
Jır. Bmwı ,..,,,..,. ne grJ11ma •aa· 

reiı ıuçluya dönerek br ıöyli7ece- prof•sÖr tlmis, ne tle altlıfımu iicret tlü . 
ii olup olmadıirnı ıormuı. Noneç Uılo Unil'eniteai pro· flbtlllilyor. On •~iri% ıa.:ıi çall§ıyo-

Ali Fedai: . • feM>rlerinden Bay Konral Nlaaeıı 
- Hayır •• cevabını vermıttir. . . 1 k 

J'llS. 

Erfrans sosyetesinin 
juıliyMı-; uıukavclcs1 
Şehrimizle Pariı araıında •tr 

f•r yapan Er Frana iılmH eotyete
nin Paristeki idare heyeti azaıın
dan General Duval karııiyle bir• 
likte ,ehrimize gelmit ve Ankara· 
ya aitmlıtlr. 

General demlttir ld ı ~ 
"Tilrkiye hilktimetl il~ yaphft· 

rm.z imtlya malravelesi bitmek Ü· 

zaedir. imtiyazı yenilemek için 
Türk lıüldimeti ile temaıta bula · 
nacafım.,, 

Fransız ıoıyeteıinin delegesi. 
yeni imtiyaz üzerinde hfsillt iı -
temek tasavvuru olmadıfı Ye 
me•cut ıartların her iki taraf için 
tatmln edici olduiunu aöylemiı • 
tir. 

Yeni posta gişeleri 
Uyıun 7erl~rde daha çok Te 

modern tekilde poıta ve= telıraf 
eiteleri açılmuı kararıa,tıktan • 
beri dün Galatada yeni bir poıta 
ıiıeai açılmııtır. • 1 

Giıe Galt.tadaki Denizyolları j 
iıletme binası yanında ve çok Y"." 

1 
nl bir tanda açılmıt •• büyiik ı 
raibet ıörmüıtür. 

Bir yeni ııite de Beyazitte a· 
çdmqtır. 

yakmcla ıehnmıze ıe ece ve u • 
zun bir müddet kalarak Türkçe 
öircncc;eklir. 

DIREKTOR MUA VlNI GEL
Di - Yabancı •• azlık okullan 
hakkında Kültür bakanlıfma l · 
zahat vermek üzere Ankaraya 
giden kültür direktör muavini 
Bay Nurullah dün Ankaradan 
tehrimize ıelmittir. 

ONlVERSITEYE Y A.ZILA.N • 
LAR - Üniversiteye bu 'Jll yeni 
giren talebenin ıayıH 1000 kitiyi 
bulmuıtur~ 

Bu talebenin 400 t&Deıi Hukuk 
fakültesine 331 tanesi Tıp fakül· 
teaine 269 kadan da edebiyat ve 

fen fakültelerine yazılmı~tır. 

Yurtsuz çocuklar 
Belediye 4dareainİn kurduju 

çocukları kurtarma yutduna gir • 
mek için bat vuran bazı fakir çor 
cukların düıkünler yurduna ıön · 

derildiii görülmüttür. Buraya 
ancak sakat ve çahpmıyacak ih-

tiyarlar sönderil~iii içi:D beledi " 
ye idareıi yurt direktörlüfüne 
yaptığı bir bildirikte bu çocukla · 

Bi~olı memlelıetlertle be, lıa•
taya bir hatabalm:ı bakmakta • 
Jır. Buna luırtdılr ela bi" haıtaba· 
lnmmn qt/• altlıfı para yih lira
tlır. Ayrım m.,..,p oltlııklan mii
enuela taralından sigorta Ja e· 
JilmI,lenlir. lı kanununda larıata· 
baku:alanrt Ja göz önünde tutula· 
rak haklan korunmalıdır.,, 

Bqka bir okuyucumuz da 
§Unları yazıya .. : 

"B _ ...... _ e1·L &...! • • • 
eft uuı~ •en lR VIF lfflllm. 

Hayatımın on bq yılı ço1' iyi •eç· 
ti. Son on lief )'Ilı in, lınnen her 
a1 Jolıtorlar araınıla bocalan -
Jım. Doktorlar ,alqmanın ~ok .za. 
rarlı oldrıfanu .B~eılUer. O va • 
kit: "Ala tletlim, alJıfınns maa -
fUI laig olmaua İ4°çte biri kaJar bir 
teWJiyem ol•a iJi de, ,un.li bir 
ltetltltl'CI çekilip kemli laalimJe ,_. 
ıatı7"ım? .,, 

Fakat, iti bırallınam lalWllıtı 
bcnı bir ıey oermi)«M .. difa la· 
raftan dtam ren• Hnl• ,,,, alı
k• dmclr. 6eltlneceltti. BenlM wi· 
6i yüzlace İfçf rJaf'fill'. it idna • 
nan4a bütan 6a "°""""' tllf'Jnii
lerelı T iirk igiainin lttqllfl iotaır 
molıJır !.,, 

rın dütkünler yurduna g3nderil • _____ .....__.. _____ _ 

miyerek çocukla,. eYine almmaaı C. H. P. ilyönkurulunda 
bildtrilmi~tir. dün görüıülenler 

"'- tema muataltcuc HalHf ,at4a
rf 11 ere İfe 'YGJ'oJt ttırallttnnltın hl· 
e, ~tlup gi6i Nilin mftltlbcdannı 
r:t.7 ~ek itibariyle ele rok elaem· 
~lıdit. ltalya için laydolı 
ı.~. ~eAe nuntakaı bım:ıltirtlan .=:::::::::::::===================================== Dün C. H. P. ilyön kurulu. ilçe 

batkanları ile, genel bir toplantı 
yapmrı ve ıu ltlerl 11Srü9mU1tür: 

""'fl•Yeca1ttır. 
lltı -'Yni aatnani11 6t; mıntalraJa 
~rltl11 horelıetlmn hedeli öbür 
~:::- için olduğa gibi H abet 
~e lllr yabancı temımntlan 

11efnaeltt·..ı· .. aır. 
8 ••• 
a il J>l&nrn tatbiki lıolay m11lır'1 

Politi'""'' zaıncın, IMWiuler, Jünyo l 
~4,. ltaanu. -'""'•• ı&tae ~ 
tı1f "'· Belki :le ba luaeket siya · ' 

~e&eprerfe )'Clnm lıalalnlir. 1 

ı-, :::" • .,.,_,..,,._ igiıt biri 
"' ..,,._. F.,_, l,,,m lmmı· 

,....,_ genif 6ir ,,.,.. , .. 
Ankarada baılıyan Tıp konıre&ıne aıt resimlerimiz: 

Baıbakanunu •ersiyi •ai~or - Ko,..renin ~Ulf toplantuınJan bir Börı.iniq. 

A) 20 llktetrinde yapılacak 
nüfus sayımında, ıa7ım itlerinin 
eluikıiz ve tam yapılmur için bü· 
tün parti örıütilnün dikkatli, de -
vamlı yardımının sağlanmaaı, 

B) 29 - feşrinievvel Cumu • 
riyet bayramında, parti kuralla · 
rında, Halkevler;nde, yapılacak 
kutlama iıleriain proıramları ile, 
halk künülerinm yerleri, kiinü 
komiteleriı halk hatipleı·; konula
rı üzerinde ıöriıtülmüt, kararlar 
verilmittir. 





K•n1•"8• Bulgaristanda suikastler 
BNG ve ÇA.NG = SAG ve SOL K J 8 • } k ı· • h -• t k•JA 

•Ul•:U-Tuaa:RuclolfV•nWellrt.. )f8 OrJS e Jra JÇeyJ angı eş ) a• 
Firşov,, Anlatıqor: tın adamları öldürmek istiyordu? 

tcAnlab§lanna göre, ikisi de hep ayni 12 seae önce lat•nbuliski'yi düşüren adam Bulgaristanda 
zamanda hastalanıyorlarmış! it başında • 19 Mayıs gecesi· Kırafın fotoğrafları gazetelerd 

L.~ _Bava, dGtUncell bir Wde; 
-...ı allıyanık, t11le a8yWi: 

- Peki. 7& ikili Wr am1a aa • 
111 hareket ediyorlar?. Bir arada 
!:__~? Ben mael11ef ~ 
~için Yaldt bulamadan. Ma.. 
~ .,.... aın he,.mlmi Yal', ha
;.-;.~~ nıhtelif rak-
1..!".: 8 lieta'meleri terek 1 Biri· 
~erini boyuna rahatsız etmiyor-
""DU? 

- Ha,.., haJJr ! Biribirlerini bu 
...,_elan sem kadar ralaataız et -
~-1 &..ifa" aanld ikiıine 
"- •J'Di ana ve irade hiilrmedi -
1°'1lnlf intihar UJmllJGI'· Tabii hu 
-.ı iddia edeıfıen ihtiJ&tı elden bı 
.......... k, ihtirad kayitleri ileri 
...... i ilmral etmwk ve bilhaa :U lll6tterek arzu ve iradenin te . 

i ~ aba71 daraltmak ıerek 
tir. Yokta, aradaki bai lllÜ8tMna, 
~ bafb tarafları mühim bir 

•lı.tte ayn am iki ftrhktır. Ay 
11 &Jrı iki nrbkt elbette ba.a. • 
~. _ ~uuaiyetleri olan ferdler, 
~· Bunlarda fercliyet, hü 
~ farkmm meYCUdiyeti. m.iina· 
? kabul etmez &ir hakikattır. 

&hat da minabtaY& hacet bı • 
~as &ir ftlua, diyeJim, ister
~ Yalnız, ha farka rainıen, 

eri, dbıaatlan, uytUnluk KÖS 
N hllir, arada ahenk teminine 
&:.;.: ~• .. ımın ha!ur. Ancak her aa· 
~ clefil, bazı sahalarda! On • 
lai hir nhus alhek nahi1elerincle
.. bç aantimetTelik yer, l&bi-
~ir. Eler buraya do-

ikisi birden dokunutu 
lliaa L!~~.ı..t.; ~ ,allM: aririJ- • 
.. ~ll'DÇ MDtimetre solana Yeft 
~-- dokunacak olanamz, bu 
~ daima ikisinden biri his ;!*· Sala doinı eçıldmızaa 
.,._~: ~la dÖinı açddmız ... Çanı! 
c-'de ikiai &irden delil. Deeli 
lir Ribi , bir ıöbek nahi,..iade a.!:!*'" çenesinde birkaç an • 
...__ tik yer müatema olmak Ü· 
-. ı Oraya dokunut. ikiiine de 
~-deececle tesir icra ecHvor. 
ı._""~ ediyOl'UID, yalnız aradaki 
11111.t fazlahiile birletik bir çift U.. 
~" · W... teker 1-nLulca birer 
ı;::et: laamen d6silneeteri Mr • 
~ ~. mahtelif hueaalarcla fer 
'-~ uaak ve diler taraftan 
e..a_ fanbiyonlan aon dere • 
"6:·~ alçide armoni ifadeli! 
~ .. Defea alqlan •e na&ızla . 
L::: &tlfı. umumiyetle avni rak • 
~la 'belirtilebilir. Fakat, iki .. 
~ biri heı-hangi bir teYe fev
~ .._ hiddete kapılır da, 
~ lair nıü~det i~in b1'detinin
lıı:_-91a dalt" hızlı ataf. O ba.a.! 
~1 halltt ve 9utlar munce
~tle tek bir ftl')sk aib"dirler. 
=-~etleri • .biribirininkiM o de
~ inceden İnceye UJ'111D il • 
~ua1lr iri. Apr&Jlf, kotut v.a. fa. 
~~erinde l(&Vel enik daY. 
.,..._ •Yorlar. Hati pek çabuk, 
._ &llf hareketlerde \ile bu uy • 
~~il •e ami derecede mii
llli 1 olat. taze çar,NJor. Bir 
~-L.~~- sise. K•dilerile, 
~ ~ r~1an an dair konu • 
~=~· Bir aralık. nud ay • 
1tf .. ~ aoracak oldum. San
~ '"'.~Vlk eeref&Dma u~ışlar 
~1.:.~ı birden bir anda kollan
~........_ ıetirip. hHme nitaa 
ı.tı •• &tlf vaziyetine seliverdiı • 

~ 1-kahil her 9ftyde ildai biri· 
-~ tana M4niıile eflir. hdal ele 
el, flh~a acıkırlar. ikilinin 
~. -hi J:::bda uıkulan nlir 
clel11t 1aa da QJamrlar. Gin-
~l~ fttm ~)erini " ye . 
~ llıfı.t ' libirar Ye hiddeti p 
lal ~ de-aJ'lll .-.anda'" a,
~ ica1- si-

" •asak ediliyor - 6ir maceraseverin son dakikalan 
re hareket ed•ler. Fakat, onun ve 3 

Yahut bunun fevkalade aaydıiı biT Sofya, (Kurun) - B,dsar kn.· 
hldite brpamclaki tabauiia ve he lı Boris, kraliçe Y oanna, Batba · 
yecanı, o hidiee kendiıini alika- kan T otef, kabine ualan. 70 b · 
lanchrmıJanm 1&kin halini boza • dar ıeneral ve büyük rütbeli zabit 
maz. itte o uman da, demin ifaret ler, kral taraftan yüz kadar nüfuz 
ettiiim ba.a. ),qkalık, kendini lu zatı ildijriip hagijnkii idare re 
sWerir 1 jimini deiittirmek makaadile lef· 

Peki, ya ikiıinden biri butala· kil&t lmıwut olan ihtiWcılann bü 
nıraa? O zaman itekinin vaziyeti tün liderleri yakalanıp hapse b · 
ne oluyor? lnldıtnu bildirmittik. 

- Bu ciheti de arqtır.Uaı. Ya· Bu kadar bGyilk ve tumullü bir 
pııık kardetlerin anlatıılanna ıö- terrör Ye ihtilll tebekeıi kul'lllUf 
re, ikiai de hep aJDİ zamanda hu- olan bu adamla1"J11 h~i tetkilat, 
talanıyorlanmt. Ancak, çok defa parti ve komiteler ve ban5'i ülkü 
önce haatalan•nm çektiii acıyı o- n•mma hareket etmekte oldukla
nu takiben hutalananm da çek • nnı anlatmak iyi olur. 
meıi için, aradan üç aaat kadar ge lhtilil ve ıuikutler yapmak ia-
çiyormuı. Çocuklarmcla hep bir teyen tetkilltlann bqmda, daha ~ y elçel Ue T oJorol 
likte huı haatabklara tutul~ut • dine kadar Bullar orduRı men • 
lar. Siyamda oldukça tehlikeli ne saplan araamda namus. cesaret ve dalyeleri bir türlü paylaplamıyor-1 General Zilitef, Kimon GlrP 
ticelere ıebep olan bazı hastalık • düriiltlütü ve ukert .a-h .. eti ile ta- du, herkes çok iateyordu. Bütün yef kabine.inde harbiye baba• ol 
lan, atlatmıtlar. Sonra zararsız nmmıt ayni umanda (Lavrenı) bu sün)ercle memleket munkkat malda beraber, krala kartı mu • 
bir nezleye ikiıi de okadar ayni namile de maruf olan eski harbiye bir kabine ile, ,ani bbineaiz duru habbet be.liyorclu. Kral hemea 
zamanda tutulurlanmt, ki, bu nez· mektebi müdürü mütekait miralay. yanla_ itler Jüt-iimüyordu.. kendisini çaiırtti ve kabinenin tet
lenin kimden kime şreçtifini. ken- Damyan Vel~ef bulunmaktadır. Tam ba aaalanla (19 mayıs 934 kilini itimat etmekte olduta ... 
dileri de kestiTemezle1'1Dİ4. Onlar- Damyan Velçef harbiye mekte- ıeceai) Damyan Velçef tekrar or· General& bavale etti. Banclan eon
dan aldıbn malGmata ltakıbna, bi müdürü bulundun ya.Jcit. bil - tara çaktı, o ıece (askeri birlik) ra hiikimetin aiy...ıi, tutaalı yo
klh biri biraz önce hutaJanıyor huea tetkilltr.dıit ile ön almlfb. {lip) reisi ufatile ordudaki za • lu; bir procram halinde ilin et • 
w hastalık tedricen &tekine ıira- 1923 een.-inde, latanbu1iatkinin hitan ile birlikte Sofyadaki bütün mek üzere 811lediii bir IMllılka ,... 
yet edivor, klh da hutalıiı ikiıi ciftçi idaresini vıbnlann bumda bakanlıkları zabtetti; pwta, tel • ni Bqbabn.eaki :U.,bakana hü • 
birden kapıyorlar. Damyan Velcef nrclı. Çünkü o ıraf, ve iıtuyonlan eline aldı. cum etti. Krala kartı KHnon Gar • 

S8zünUn bu nolctumda. Fi~. zaman Yucoslana ile valanlqma Bqbakan Mupnofa zorla isti • liref ve miralay Damyan Velçe-
&ir an IUllu. Kadehini dudakları- nm tara~n delildi. Fakat 12 ae- faaau verdirtti, ve kral Boriain fia takmnut olduklan hürmettiz • 
na ,ötürdü. Boiazı kurmnmtu. ne sonra lstanhaliit1"nin alrmda imzasını tafımayan bir beyan..," · ce) t&Yrl Bulpr milletinin önüne 
BordC)f&r&bmdan bir yudum aldı. öldü~ mefktrni Damyan Vel- meyi ertesi 1&bah Bulsar milleti- lerdi. 
O 111aar auamu, Erenbers hemen çef latanhalidkiclen daha fazla be ne dafıtarak, yeni hükGmete ıire- iki Bqbakan Kimon Garıiyef 
1lftDlllldr. EIJli lcletiae u.....lc, Dimledi. cek olan zevatı fikirlerini ıorma • ile, kendini ancak Sup pzetele • 
FiraOY daha izahatına hatlarken latanbuliatlriden IOlll'a Çankof ya lüzum görmeden hakan yaptı. ri ile miidafaa edebiliyordu. Çün
tatlı bir uvkuya dallP tekerleme ond~nra da IJJ.aRçtf bU)dbnet Evlerinden gece v" ı··"ı to· 1- "" • kü Sofıa g~rüıd~ ~.ar .U 
vapan mulıterem Pir, timdi mey· im m~ıeketi iaüt-4\llet. it ~ ıeçircli. Yeni bakanlar dı. 
tiaaed'eltl l'6 ilmt töPiaıftt~ riya- F~ VeJi8'$r tfrll •dar- arumcla lyleleri nrclı ki, SOfya MGnelrapL!ar mqn&zaalar u • 
eet eden adam ftbimı taJrmm.., ma,_.ı.. P~ •'' ""ttlı laer 1- cüdeı.bıi asker dolqtp zaptet • kert bttlik araa;..da ayni~ hat-
IOl'llyMcht: fe kafttmak iateclill ~bal Bo • tilini "8riince hapİtemi tılulacak, ladı. 

- B--.tt'k-. söz iıtiyen var mı bu riı ile araaı açıldı; harbiye mekte. ne olacak diy~ evinin pençereain- General z·titef kab" · 
b '- d · ? b' üd" ürı·· x..:~d :...&"f d -'- d ti" ·ı t• ·ı t• k b0 1 1 meaıne U· a"ıe aır · 1 m • ~'5 ..... en .... ı •. e 4:1'aa .e !' ' ın 1tn:r en. ~ ~t .er ma keri birlik mutemedi gibi dahili.e 

Ranert, fU ciheti merak etmit· uk•t ~'!lik (lıp) yı tea.11 etti ve rıfetile otom~ıle bı~ınlere~, vekili olarak ıirmiı olan miralaJ 
ti: iN tef)dlitm bapu ıeçti. Damyan Velçefın kararphına ~o- Kurum Kolef de Bqbakan ile ı• 

- Jlemin ayni zamanda uykula Orda ile zahitan aıumda sin· tiiriildüler, ondan hakaret. bekl~r- çinmeyordu Bu ııralarcla kral Bo-
rı geldiiinden ve uvudulctan aon- d• dile lmnetla••• ..... olan (li- ken, pliimaeme ile brtılqblar Ye ria itimat eÖiıi Generalleri etra • 
ra da ıene ayni dakikada uyan· p) Mapnof ML•ııwati nnyınm • küciik bir emirle bakan oldulM. fma toplayarak kuvveti tema•ile 
~ıJd,.nndan bahsettiniz, FinoY! da faaliyetini büdütiin aıttvdı. Damyan Velçef o ıece (askeri elin aldı 
Acaha vabıkta naııl yatıyorlar? Bilhaua 1933 aeneainde (pya birlik) reisi 11fatile 17.deno ıiyaıl 9e ~ül md General 

- ~~111 vattıklannı da bana saldı bir tetkillt olan) lip aiyue. curupu bakanlarmı da çağırttı ve Zil"~ f bb" 8': araacak .M;rt ka 
,a.terdiler. Daha ziyade yüz vüze te adam akıllı k&rlflD&ia &qladı. kabinenin tef Ye azalarmm ekse · d a e meubild" an21 • 938•Y el· 

tmalr. te--!L d" 1 t•1t• l"'.:ı-.Lıı (ft~l-·-ı) .!! .... _ • • • • L __ .:_ı_ mel • a__._ lir J&f&ya 1 llll&D 8 ya ıd nane ı•or ar. ~ ın, ~u, wwww. ...._. teYı, r1'mı DWUa1' araa an ıeçtı, .._,... kT ...:..· 
ant üatü de ...tabili,,.lar. Bövle Balrıaridanda çok an1dumf ve bakanlı•• da <lneno) prupu a· çe 1 ıp ......... • • • • 
de u111,abilirlermif. Onlar yattık• 5 • 6 mil1oaluk .._milletinin zalanndan, mütekait binbaıı Ki • ~al, __ yenı kabmemn t~ial 
lan yerde birihirlerinitı üzerinden baıma, pütldillii ı..ll cibi, twmam mon Görgiyefi tavin etti. buıünkü Bat~bn ~~ T~ 
JUV&1'1anmumı da biliyorlar. 811 42 dane aiyut partiJi ..... Uat et- Millet mecliıini, partileri, Mak& tefe havale ettı. T~tef Mki bil' d• 
1uret1e ~ aai tarafı y-. Çang sol mitti. Çenesine ~ her çı • donyaya muhtariyet isteyen lvan lomat ':e kurnaz ~~ devlet adi~, 
tarafı üzerine vatıyor. Bu yuvar • iırtkan rast ıeldiii Y•de mulate- Mihailofun Makedonya komiteai . dır. Bırkaç tene once Makedon • 
lanqı meharetle yapıyorlar, ama lif D"Dlarla, aal, tol, orta, seri ni daiıttı, kapattı. Y!- ~uhtariyetini müdafaa yolhl 
&u vaziyette yatq da, ayaktavken namlariyle sipd tetkilit Jmruyor. Yuıoalavya ile doıt Keçinmek, bır kitap Y&Zmlf olmu~ raima 
yana 'fe arkaya clö"i!' ci&i, hiç Oleden beriden pança hir par- eok fbla yakmla!ft'ak. 12 yıl önce Yugoılavlara bunu hot gordürme
hotlanna şritmiyor. Tekrar ı.ııin ça nrdımı olanlar İle etnflarma &ldürttü~ latanbuliatkinin ıiyue- ie muvaff~ ol~u. 
imi wunrlanıyorlar! topladıkları buı itais ciiçliisler • ti gibi. Sırpl"rla b1rlikte Adriyatik Totef kabıneame krala çok ... 

KBlliker. liSu brqtı: le hemen bir parti lideri ohneri • denizinden Karadenize kadar bü. d~k üç de General F.i· Birbç ft 
- Şimdi en mühim auale ııra yorlarclı.. yük bir Y~oelaTJ& meydana ge- kıt sonra (askeri bırlik) de en_. 

ıeldi. Sence bövle bir •amtabil 1931 senesinden l!Bt aeneei 19 tirilmeaine dojru yüriimek i9tiyor- him rolü oyn&mlf olan "(dokm ml
teıelddilün ıe&ebi nedir? Şimdiki mayu seceeine kadar Demokrat du. ralaylar) ordudan çıbnlclıt.. 
halde ilk defa raqelinen bayle partisi liderlerinden Mapnof, Kn1 Boriı ile aralan pnden gü Damyan Velçef de. pa•port el.I • 
npqık ikizlerin &u auretle doiut çiftçi. radikal, libcal, ve demok • ne dalaa ~ok aıcıl1J"1'~t1. (Bulıa • ne verilerek hudud harici ..-0-
larmm sebebini ıen naad taaanur ratlann hir araya sel.ek tetkil ristanda Damyan Velçef her ıey di Ye bir tayyarere hmcliril..ek 
edl~. Anlat, balralım! ettikleri bilok hüldbnetiain ı..mda olmattu). Kananlan 0 yapıyor. o- Yapalavyaya dolnı,........... • 

h lauauata Raytert. Fil'fOftan bulunuyordu. Hük6meti tetkil e • nan aduıı tasdik ediyor, ondan dL . . 
ince talul "8riitünfi &ildirit yollu den &U partiler arum.da ihtira. • sonra da krala imza ettiriliyordu. Oç aydanberi hada4I lmic:We 
.a. atıldı: lar o derece mll"'t idi ki, cinle- Guetelerde kralm fototrafı ha. yaf&lllÜta olan ha --- (Lrw. 

- Bence bu ıayet basit &ir tin it ve ıücüne belnnektaa ziyade 11d1111atma müaaade etmezdi. Ve rem) aittiii yerlerde hat durma • 
~I Bir'-tik hi,.üyen ikizler ta • menfaat PetİDde lr9P'ak moda ha S..blıbn ona IOl'IDadan bir adım yarak çalqmlf w ............. • 
hiriaia, 'tarih &ir minlıı Yardır. line aelndtti. Oyle olmQfbı ki, ra- 1ril. atamazdı. Kendisi hicbir ret- ki taraftarları ile kariJw)er ftll • 
Ba talrir havadan konulmut deiil, dibllerle, liberaller \akabk mn mi Yaif•i olmadıir halde (Cu • tuile münue&ete aeçenık .,_ı • 
bir asla claywrak ortaya çdmut kii yiizüıMln kamarada bolu, bo mur reisi) imit ıibi hareket edi • den sizli tefldl&t WlllUf ve ha a
Ye J&Yllmlfbr. Encle Ç&ns. daha laza geJmitler Ye kanualar Sob • J'GI'; helkt ~e haumı için hazırla• J'lll J • 2 ıeceti Jnıdadu Y1MoalaTi• &eliriı 'YUiYtlllerinde, daha ),q ranyadan yalam 20 • 30 mebmun DIJOl"da. Bul,rarianr tam dokuz yadan ıeçerek Bulsan.tana clalail 
lantıçta biriWrl--. ıeçmif hal- ittirakettiii içtimalarla ıeçirilme a,. hlJ)e istecliii ,i&i idare etlik • obnattur. V elçefi hadud ıanm
de hiiJ'ümeie kOJUJmutlardır. Ya ie baflanmqtJ.. ten aoma bayle ..at itler yüzün- bmandanı Sliyef aaklaJIP ....._ 
DJflk dc>iatan ae&eW. itte &uclm. (Demokrasinin) ıeqekiiji ve den, daha dojnuu icraataızkk, ve fua etmit ise de krala Aıdık Mr 
Barada &ir tn habrbJoıam. Der- dalaverelerin çok fazlalapnaıı y6 bilhuaa Bulprlarm kral Boriae zabitin ilaban üzerine .,..a,. ele 
Jer, ki, bir kadın ıebe iken, karnı- zinden en nihayet Mapnof, ka • lcanı olan aey,i Ye muhab&eti ae . vermit ve Sofyaya ıetirllmiftir. 
mn qat11ma dolnı Gat ilde bir • Mnenin iltifuaü bala ıltüriip beLile lıalku do*an memnuniyet- ~ kadar macera Ye ikbalclea 
kaç defa tekme yemipe &unun ne verdi •• Kral, bUtibı partiler tefleri ılsli\-...e o ,,.Jdt laa"hlve ltdıırm o- 10nra meılnır miralay, bupa, em
ticeal olarak, itte ha yapııık kar • nl &irer birer sara,a pPrarak mG lau General Zil~tefle de araları •· niyetiumumiye binumm bir kop. 
d91ler sibi bir ıuiteıekkül eseri tavere ediyor uzlattmnaia ~ • cılmca Kimon Garaivef istifa e . tunda, mahkeme huzunmda, y..-
&{Gnyaya ıetirmit! fJYOr. Müstakil kabidenira ~~ dip~ mec&ariyetinde kal· tıklarmm heaahmı vermek üzere 

( ~r"'- ""'J uiraPJordu. Fakat •balık ... dı. - derin 1 d..m clatln-..._... 



- 1-KURUN 1 L TEŞlt.Df 19S 

Sayfiye bekçisi 

Otuz yqmda, hem de hiç umınadı • ( ::vaıb kızın oturmakta olduiunu ö~ 
fi bir urada yetim kalnutb. Şimdi ne 
yapacaktı? Fani dünyada bu otuz yıb 
botuna geçirdiğini, ıimdiye kadar eli
nin ekmek tutacak bir ıey yapmadığı
nı biliyordu. Baba11, annesi orta halli 
çiftçi idiler. Küçük bir çiftlikleri vardı. 
Bütün ömürleri bu biricik oğullan için 
Jyi Ye bhmetsizce bir yatayı! hazırla. 
malda geçmiıti. Onu orta okulun son 
mufma kadar okuttular, bu ufurcl. 
hirçok fedakarlıkta bulundular. Fakat 
Bay Toyon tembeldi. Cüçbela bir orta 
ekul diploması alabildi. Köye döndüğü 
zaman okumuı bir Bay olduğunu gös
teımek için daima yükaekt~ abp tu • 
tuyordu. 

Münakata etmek, herkesi bilgiçliii· 
ne inandırmak için bayılırdı. Şehre 

cittiii zaman daha batka olurdu. Bü • 
tün iti ıinema artiatleri gibi, iki dir • 
lıem bir çekirdek ıiyinmek, barlara, si
nemalara gitmek, raıtgeldiii genç ba
)Wllara yaranmak idi. 

Biraz da doğnısunu ıöyliyelim: 
Güzel, yalaııklı idi; genç bayanların 

hoıuna gidiyordu. Amma, evlenmeyi 
hiç te aklına getirmemiıti. Hem neden 
setinin? Pek güzel aerbeat ıerbest ge
zip elleniyor ya. Ne diye baımr bela-
7• bağlasm 

Fakat otuz yaımda yetim kalınca 
elini takaima dayadı, düıünmeye baı
ladı. Babası, anneıi bir iki hafta fasıla 
ile ı~lerini yumup gitmiıler, ona kü-

çük bir miras brrakmrı!ardı. Halbuki 
daha önceden tembelJikle, eğlenceler 

ile bu mirasın önemli bir kısmı, kemire 
kemire tüketmiıti. Kalanlar da bir iki 

ay içinde ıuyunu çekti. Davar, tarla, 
~ik birbiri ardı sıra haraç mezat e
aildi. Elde avuçta hiçbir ıey kalmadı. 

Şimdi ne yapacaktı? Çalışıp kaza • 
nacak değil mi? Ne münasebet!. Bay 
Toyon böyle güçlüğe dü§er mi biç? 

Kataımrn içini kazıya kazıya çok sü • 
zel bir fikir buldu. Genç, yakıJıkh de
ğil mi? Elinde Tannnın Terdiği bir 
zenginlik olduktan sonra çalı~mak ne

..::ıe gerek! Zengin bir kız bulur, ev • 
lenir. Ni~in olmaım? Amma kız güzel 
ohnamı§, kimin umurunda? Parası ol· 
sun da! 

Kararmı verdi. T abü bunu köyünde 
yapamazdı.Kendisini tanmuyanlann a
nama gidecek, orada çalım satarak 
bir av vuracaktı. lzmire gitti.Zengin bir 

üzüm tacirinin bir kızı olduğunu gören
di. Şimdi kıza çatmanm yolunu bul • 
mak geNtkti. Ne yapbysa yaptı, tacirin 
tımma amele olarak girdi. Bir gün, iki 
rGn ıesti. Arada bir İf için tacirin e -

•e gidiyor, yavq yavaı teklif sizliğe 
yeltmiyordu. Tacirin kanaı ölmüıtü. 

70700 eve gittikçe kızla görüıüyor, 
.az söylerken kendini hoı gösterecek 
t.rYırlar alıyor, tatlı tatlı konuıuyordu. 

Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır! 
Cenç bayan az kaldı, T oyonun atı • 

na d'uıecekti. Bir gün böyle yanyana 
kap'uıup gezerlerken zengin Üzüm ta· 
ciri de eve geldi. Kızının böyle bir u • 
pik parçasiyle senli benli konuıtuiu • 

nu görünce tepesi atb. T oyonu yaka • 
ımdan tuttuiu gibi, beline yerleıtirdi· 
ii bir tekme ile kapı dııan ediverdi. 

Toyon bu beceriksizliğinden pek ıı· 
kıldı. Amma cesaretini kaybetmedi. 
Türlü tecrübelere ciriıti. Obııüı zen • 
iin bir bakkalın dul kansına çattı, bir 

bar sahibi kadmla oynaımaya baıladı, 
bir clefumda kam1nır fakat zengin bir 
kızla göriifmenin yolunu bulda. Ama, 

tali kötü! Her defaımda bir engel çı • 
ıa.r.or, itini sonuna kadar varclrraım.-
)'Ol'da. 

Cene cesareti lanlmadı. Her tarafı 
Ullfbnyor, icap ederıe oturıJuğu apar• 
tnnam deiiıtiriyor, her yere bumunu 

aokuyor, yakalanacak bir av bulunca 
peıinden koıuyordu. Arbk ne olacak • 
aa olmahydL Boğazına kadar borca 
batbtı için bu ite bir son vermek Ja • 
zımch. 

İzmirde bir ıey bulamaymca latan· 
kıla pldL Boğaziçinde çok güzel bir 
sayfiye a~üne çarptı. Hele etrahnda
ld kora yok mu? Toyon bu cana can 
katan sayfiyenin ltıkı olmuıtu. Bir de 
bu kvskoca bina içinde tek bqma bir 

nince aklı oynadı. Daha ıörmeden, ta· 

nrmadan bu aayfi)oe ile beraber içinde 
oturan yqb km da candan aevdi. Yü
reği hopladı. Bir dakika kaybetmeden 
sayfiyeye koıtu. Kapıyı çaldı. Abdal 
bir upk selip açtı. 

T oyon yaıb kızın karpaına gelince 
kendiaine çeki düzen verdi. IÇuvvetli 
çenel~i hazırladı. Arbk var kuvveti 
diline wes erek kendmi befenclirec:ek 
neler, ne diller dökmedi. Yen ıeçesi 
iısizlik. buhran! Nereye bq 'f'111'sa bir 
it bulmanın imkim yok. Onun pi z• 
ki, onun gibi çalrıkan, tahsil gönnüı 
bir sencin böyle aefalete düımeai ne 
kadar yazık? Arbk dünyaamdan ceç • 
miı, taliine küamüı, boiaz toldufuna 
ne it buluraa kabul edecek. 

Yatlı im hayretle dinliyordu. Bu 
&'enç adaram aöyleyiıindeki tatbhk pek 
de tesirsiz kalmamıı &ibi ıörünüyor· 
du. Birkaç ıünlük bir it bulunda. Bah
çedeki odunlan keıecekti. Birkaç ıün 
çabuk geçer. Bay Toyonun akb başka 
yerde. Onun için kendisine it çıkarma· 
ya baıladı. Bahçe yollannı temizliyor, 
tarhları çapalıyor, sebze fidelerini e -
kiyor, ıuluyor, bir dakika dumuyordu. 
Eıkiıine bakınca büsbütün başkalaı • 
mıf, cidden çalrıkan bir genç olmuıtu. 
Bir hafta içinde neler yapmadı, neler? 
Y aılr kız, pek memnun olmuıtu. Ara 
11ra yanma aeliyordu. lıte bu Toyon 
için bir frnatb. Sayıı değer bayan için 
her ,eyi yapmaya, her feclakirhia kat· 
!anmaya hazır oldufunu anlatıyor, 

gizli bir kuvverm onu buraya bağladı· 
ğını aöyliyordu. 

Y qlı kız, görünüıte çok ciddi ise 
de, bu konuşmalarla kalbinde bir ıey
ler oynadığını duymıyor değildi. Bel· 
ki hayatında ilk defn ofarak bu genç 

adamla korıuıuyor, böyle tatlı sözler 
iıftiyordu. Kendisini daha genç gör • 
meye başladı. Taze bir kızcağız! Bir 
iki derken görüımeler ıddqtı. 

Bayan konuımalan amlt.mak iıti • 
yor, bayın yanından fıir türlü ayn1a • 
~ordu. Akıamlan yataima yattığı 
zaman her vakitki ıibi uykusu selmi • 
yor, bir feyler düıünüyordu. HenÜz o
rada aöylenmiı bir söz yoktu. 

Fakat Toyunun aıkı dayanılmaz bir 
hale geldi. Bir akıam konuıurlarken, 
mm yanına oturdu. Sözleriyle birlik· 
te elleri de harekete geçti. Nihayet aık 
ateıi zavallınm aklını brrakmarmı o

lacak ki, kızın boynuna sarıldı. Ateıli 
dudaklan onun dudaklanna ilk srmnı. 

emanet etti. Kız bir ıey demedi. 

Uzatmıyalım. Sonunda evlendiler. 
Sayfiyede bir müddet güzel bir bala· 
yı yatadılar. Bir ıün taze evli ihtiyar 
kız kocaıma dedi ki: 

- Arbk yavaı yavq evin içini in • 
tizama koymalıyu. Yaz geldi. Bir ay 
sonra aayfiyenin aahibi l'elip yerlete • 
cektir. 

- Kim &elecek? 
- Sayfiyenin aahibi. Her aene ol • 

duiu &ibi bu yıl da ıelip yazı seçire • 
cek. 

- O halde sen burada nesin? 
- Ben mi? bilmiyor masan? Ben 

laım evi beldiyen bir bekçiyim. 

~urlarımızın aordukları 1 
Avcı vesikaları muteber 

değil mi? 
Osküdardan avcı Şefik imzaaile al • 

dıiımız bir mektupta fÖy!: deniyor: 
Oaküdarda imrahorda bir •vcdar 

tqeklrillli vardır. Buraya yazılı bulu -
nan avcıların hepsi av vesikutru &lmıt 
bulunmaktadır. Birkaç giln 8nce avcı 
arkadatlar toplanıp Kartala gittik. Bu· 

rada avlanrrlcen bizi men ettiler. Elimiz 
deki av vesikalarını gösterince de "Bu 
vesikaların burada hükmü yoktur. Ay· • 

n bir vesika almak lizımdır. Burada 
avlanamazsıruz.,, karşılığını aldık. Av -
cıhk ıporanun yayılmuı içia her yer

den beklediğimiz yardımlan görürken 
~da bu tekilde kartrlanrnemrz bi
zi hayrete dü§Urdü. tlcili makamların 
dikkat nuannı çekmenizi biltUn avcı 
arkadqlarmı namına dilerim.,, 

Harbe dair saat 20 ye kadar gelen telgrafJar 

Durum Değişiyor 
----üç Habeş kolu ltalyanları çeviriyor 

Italyanların 1 Fedai Habeş böHikleri 
ilerileyişi Eritre içinde! 
i~i ~ü~ süren ltalyan kuvvetleri de Aksumu işgal 
yuruyuşten sonra t . t H .. 1 300 kla yapılıyor 
it 1 k 1 . e tı er. ucum ar uça a yan as er erı edl 

k t k Londra, 8 (A.A.) - Adi.sababadan\ ferinin b1rlnci afhası, ltalyan il bi, 
ÇO 8 atSIZ bildirildiğine göre, Habt§ "fedai bö· terinin birinci hattını te§kil eden ı8' 

- - - 1 lükleri" Eritreye girerek Adıkale şeh. tün noktaların alınması ile sonuç gorunuyor ar rini işgal etmişlerdir. mıttir. ..,.. 
Paria Soir gazetesinin gönderdiği VAZIYET DEGIŞIYOR Yeni bir ileri harekete başları 4' 

özel aytan Aımaradan telsiz telgraf. Ailisababa. 8 (A.A.) _ Reuter a _ dan eneı, işgal edilmiş topraklat _. 
la gazetesine bildiriyor: jarun aytarı bildiriyor: Ras Seyyug yerlqmek ve yeni bir hareket 

1 
ft' 

Mareb kıyılan otuz dokuz yıldan - Dedja, Smateh • Ayelu ve Kassa'nm hazırlamak 117.ere, kurmayın, Bile J 
beri Habeşistan ile Italya arasında lrnmandast altında bulunan 3 Habeş aliye.ti bir mttddet için durdura 
sınır olmuştu. Aduanın üstünde yük· kolunun Eritredeki İtalyan kuvvet - saaılmaktadır. 'f'J 
selen dağların etrafında insanlar, terinin sağ cenahını tehdit ettiğine Şimdiki muharebe hattı, .AJt!ıdlll ti" 
tanklar, komyonlar, toplar, katırlar dair buraya gelen haber, cephedeki baaa .. dan, Adaad~ Antisclo kase~• 
içerilere doğru gidiyorlar. Bunlar yü· durumun yeni bir şekilde inkişaf et • den Te .Adigrat'ln doğrunından 
rildükçe çıkardıkları büyük toz, top. mekte olduğunu göstermektedir. mekiedlr. tJerf 
rak bulutlan göklere yükseliyor, gü- Haber verildiğine göre, SO,OOO kip- İtalyan cephesi, Habet kuVfel ~ 
neşi karartıyordu. Bu manzarayı gö- lik bir ordunun başında bulunan Ras nln toplanmış bulunduğu bir da 
renler, hiç bir şeyin durduramıyaca • Kassa, Eritre smrrr Uzerfndeki Setit slleslnln önünde bulunmaktadır. J1' 
fr ınet•um bir kun·etin varlığını his. nehrine dofru ilerlemektedir. Jtalyanlar asri Habeş ordd911 411 
sederler. l:"ERLI ASKERLER HABEŞLiLERE karşılaşmadrklan Ye şimdiye ~.ti' 

Toprak tizerinde görülen manzaı'a iLTiHAK EDiYOR ancak, bfiyilk, kftçftk but gruP d,.ı 
belki bundan daha helecanlrdır. On - ADISABABA, 8 HükUıne • çarpıfbkl:ırı l~n, iki ordu arasıt' 

11
• 

de Piyade, bu tozlu topraklı havada temas ba yUkSek arazide \'llkubU 
tin teğliğine göre, Eritrede yerli l · 

boğulacak bir halde ilerliyor. Sağda talyan askerleri arasmda kütle ha - eaktır. Afi 
,.e solda, taşhklan tırmanan tanklar linde firarlar başlamıştır. Ita.lyanla· INGILIZLERE GÖRE ITALY t· 
gidiyor. Piyadenin arkasında cepha • • ZAFERLERiNiN FAZLA Ki rrn zenci askeri efradından ellisi, yer 
ne ve en.ak taşıyan kamyonlar ve ka· li zabitleri, mitralyözleri ile beraber ~JETi YOK ~, 
tırl:ır yürilyor. l\Iakalada Habeşlilere iltihak etmi~ - Londra, 8 (A.A.) - İngiliz J • 

Arada b11 uzanan kol birdenbire !erdir. telerinin silcl nıabarrirleri, ~a°"' .-• 
duruyor. Bir taraftan kayalar arası. KURŞUN iSABET EDEN UÇAK talyanlar tarafrndan elde. edıleJI -1 
na saklanmış olan Habeşliler ateş e.- Asrnara, 8 (A.A.) _ Bir boml,;ır - vaffakıl•etlere fazla kıymet yerıtl' 
diyorlar. Bunun üzerine tayyareler a· dıman esnasında yüzbaşı Ciano'nun fe davet etmektedirler. I', 
şağılara kadar inerek bomba atına • kullandığı uçağa kurşun isabet et • Dally Telegrnph gazetesinde 
ya. yahut mitralyöz ateşi açmaya baş. neral Semperley diyor ki: . .M 

miştir. ·ı telfl"..ı byor. Ve Habeşli~erin hücumu kesili· A "SUM DV§Ttl •/talyanlar, ye~.iden ı er D~ 
yor. Jtalyanlar böyle 11fak tdek- htt- Adisabnba, 8 (A.A.) _ Reuter ay.. geçmeden eıırJel, gıınlerce buO lilf' 
diselcre kar~ı müthiş cephane. sar • tarından: Aksı::m ~~o:nnüştilr. Böylece gerlmnde lcalmağa m~cburd"' 1. 
!ediyorlar. Bir kaya areında tiç si • Adigrat, Adua ve Aksum şehirleri t· Yol yapmak. erzak ve muhinınıalj,ı4 
lih patladı 11u hemrn yirmiden fazla talyanların ellerinde bulunuyor de- tirmck ve ayni zanıanda Habe ~ 
top atılıjor. mektir. ılmtli tatmakta oldu/dan rete 1'I , 

Sıcaklık, yerlerin verdiği gftçlük, Adisababa şdırinden uzaklaşmak mevkilerinden atmak lazımdır. ~ 
dağlara tırmanmak ltalyanlan çok istiyen yüz!ercc yabancı, dün, Cibu _ dan sonra ise ltalyanlar, k?.r~~ ti 
yoruyor. Bir defa düşününüz, .. Mareb ti'ye gitmek üzere şimendifer istasyo· da, nuı1ı'!1'kak ıı:rete d~ıa bügU~tıf • 
bin iki yüz, Adua :iki bin Uç yuz met· nuna hiicum etmişlerdir. Ancak, tren danla düıman kuvı;etı bulaca 
re yüksekliktedir. iki gün süren yü • tıklım tıklım dolu olduğundan, bun . dır_ 
rtiytişten sonra askçrJer sanki altı ay ıar sok üzü!müş bir halde evlerine HABEŞf;/LER EVVELA K01l1'' 
hasta yatniıtlar gilü takatsiz kalıyor· dönmişlerdir. MUŞLAR, FAICAT 
Jar. 1ıtte ba sıralar~ Habeşler bir istasyonun manzarası hazindir. Bil Roma, 

8 
(A.A.) _ Doğu Af~~ 

göriinttp saldırıyor, bir kayboluyor • tün bir ömür hasrettikleri işlerinden, •- i i ICP"'. 
ıında ltalyan süel hareket111:r n ili• 

la.r. güçlerinden şimdi ayrılmak mffburi - eda ıeael karargahtan irildlrild _., 
Habqler biraz toplulukla görünür ı yetinde kalan ve artık tüphesi:ı ki k ka 11 , ... • 

J 1 t ne ıöre, bir ara korkara ÇS .11• • görünmez hemen üzer er ne a eş açı· muhakkak bir sefalete düşe.celC . olan ri d•'JIJll.., 
..ı_ • h f.f H Habetler, soaradan ge o ~...,., hyor. General Maraunya nm a 1 1 bı·r yıi!ın ı· .... .,,D, burada beklemekte • .ı-;ı.~ ... ,..-

- ...,,.. Jer ve kendlleriae erzak UA6·~· tanklan Te mitralyözleri böylece beş dirler. ı dır 
...uz kt.t par .. •Jayıp geçm~tir. AKSuıı.•uN lŞGALI ETRAFINDA zna servisleriae yanapnış ar d. dfl, 
J.. r r- "~ cıeııer;. hit biri meydanda Yeni sillh1arın öldllrüdi kuvveti RESMi HABER YOK sı 

Ras Seyam'un askerlerini şa~rtmak· Roma, 8 (A.A.) - lyi haber alan dlirT .. ALYADA SEViNÇ VE GURrJtı • 
tan ziyade korkuya dftşUrmüşttir. Bu ~venlerde söylendiğine göre, İtalyan ıoJ 
durumda blttniyen ordu düşman mem kuvvetleri Aksum'u i§gal etraifler • Roma, 8 (A.A.) - Bütün ıae ~ 
leketinde, öldOrilcli toz toprağı sü - dir. Bu ha~ henüz resmen teyit e - kette Adua'nrn zaptı ile hasıl ol•; 61' 
rUklUyerek devam ediyor. dilmemiştir. Aduanın işgalinden 90n • yecan ve gurur daima büytiyere 

Her on kilometrede, kamyonlardan ra, bu şehre 25 kilometre uzaklıkta vam etmektedir. ~ 
inen yüzlerce amele işe koyuluyor, bulanan Aksum'un da düşmesi bek . Bundan başka bir milyon iki Jı' 
makinelerin gesmesile açılmış derin lcnmekte idi. bin genci tophyan gençlik nıu~· 
çukurlan kapatıyor, icap eden yerle. 2000 metre yükseklikte bulunan teşkflAtınrn beşinci yıl döniimll ~. ~ 
re köprfiler yapıyor. Etrafta kadınlar Aksum ,ehri tim diki halde ltalyan sebetlle dUn başlryan merasim yıJ, 
ve çocuklar bunlara hayretle bakıyor· cephuinin en 11ağ' yanını tetldl et - vatanperver havanın denmına 
Jar. Fakat İtalyanlar pirinç çuvalla • mektedir. dım etmektedir. 
nnı açarak kendilerine pirinç verin · Aksum·u Jtalyan ordusunun sağ 

/ 
R VOLLO'DA 

ce ytb;lerf gUlUyor. Bazı köylüler, köy yanmr korumak ödevi ile mükellef o- MPARATO ~ 
)erini bombardımandan lcorumnlc için lan Maravlgna ı,oıunun iKal etmiş Roma, 8 (A.A.) - Corriere 11,.,. evlerinin damlan ttzerinc bir değaek olması muhtemeldir. Sera'nın haber verdifine göre, 
ucunda beyaz bir bez asıyorlar. Aklum tarihsel büyük fSnemi olan imparatoru Vollo'ya gitmi~tfr. 11' 

Gece olunca. biltun faaliyet duru · bir Habeş tehridlr. Eskiden Habefis· HABEŞ PARACA YilRDIM JS 
yor. Jtalyan karargA.hı tiç katlı bir tan payit."lbtr elan Aksum, şimdi il . MIYECEK ~ d' 
nöbetçi kordonile çevrilir. Bu kordon· kenin ınu!;:ıcldes bir ~chridlr. Biitün Londra, 8 <A.A.) - Londra rl'"' 
lar nöbetdlerln dirsek dirseğe ıe - imparatorlar, orada taç giymişlerdir. beş elçisinin oğlu Ben Martin'~ll ,. ' 
Jecekleri kadar sıkıdır. Bir tek ışık HABEŞ KUYJ'ETLERI DESStDE Chronicle gazetesine söylediİİ:~' 
yakılmaz. Hatta sigara i~mek bile ya_ TOPLANIYOR re, elçiliğin yakında, Habeş 1111~ ~ saktır. Kttçük bir ateşin görünmesi Roma, s (A.A.) - "Corriere Della asına paraca yardım edilmesi it• 
bfr tarafta pusu tutmuş olan Habeş • Sera,, gazete:!inln Asmara'da b11Ju • bil diriğ neşretmesi muhtemeld ti~ 
lilerin kurşun >:a!'dırmalanna sebep nan aytarına geire, on binlere. ki'i • GONDARDAKI ITALYAN 1'0 
olur. de:ı mürekkep iki Habt"t kolu impa • SOLOSU ' 

A radığlm Kadın 
Romanımızı yazmuzm ç:.oklu -

ğundan bugün koyamadık. Ozür 
dileriz. 

rn!orun k· :n~~dası al~:"\dl\ Des.ıde'<le b ,,-,_ 
Kartum, 8 (A.A.) - Yanın ... t ~ toplanma!dadır. GOllor 

De8Si~ bölgesindeki st:el hareket • ıoloaluk ifyarları bulunan •" 
taly:ın konsolosa, Sudan sınrf'f ler inkişaf istidadını g68termektedir. ~ 

TA.4RRUZUN RIRINCI MEll· rindf'':i Gallarbafa gelmi~tir. 
Konsolos, yollarifaki suısr ~ HAl,ESI BiTMiŞ r' 

Kfma, s <A.A.) - Habeıietan M • . Devamı 
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ltalya konseyi protesto etti ! BORSA 

8-10-936 ~ 
~anre, 8, .(AA.) - Baron A-ı Yetimi Habetiatanda bası aüel güç 
~ ı, uluılar ~!eteai komeyine lüklerle karfıla§Jnaktadırlar ki bu 
...,, llota •ermııtır. Bu notada al - rüçlükler sonucu olarak hükGmet 
,...ar raPo .. ak • • h" . ı 
~•bin' nı muz eresmın te ırı gayet ihtiyatlı hareket etmeğe mec 

ler programma . karıfJllıyacaktır. 
Ruzvelt kararla•trrdıgv ı tedbirler . 1 .tJaaıanndli ,Ylld•• ıpreuı oıaruar. ııu · 

:ı- rinde muarnrll' gilnoplndlr Hakamlar .a. 
den batkaımı alamaz. Kanuni sa· 12 kapıuıı, Mtış n)·atıarırlo ı 
lihiyeti de yoktur. l ---- Nukut 

cled·1ın uı. konsey tarafmdan red· bm kalmaktadır. Ul111lar IOlye • 
İhl.1_ esı Oz~ne İtalyan tezinin lesinin karan, anlaımazhğm hal. 
~._bndan bır fayda umulmadığı 1" • k ı 1--· d ı 1 ~ te'"-! _, ,_. • b . __ ,__ ını o ay&G9bracaiı yer eı ta ya· 
~ :wr wueuının u ı~ · t ı et • 1 • • 
"'il •erilm • ak d" I . 'Jd' nm u u• ar .toıy esme o an ıtımat 
li l>Udlriı:ı-•ı: d.•a ıy e ıstenı •· ıızlıimı fazlalqtmn11hr. Her hal-

Yine ~de ;.İdi "Jd" • de, yeni müukerelere baflamak 
9', kon~ al 1 

, ~ ~~ ıö- için ilk hareketi ltalya yapmıya . 
~ .. -:,,..n a mıt onıu5!" ·aarar, caktır.,, . 
~aının meselede en zıyade ala · 
~ .?lan tarafı dinlemeie lü • lngiliz gazetelerinde 

B. ıo~~diği~i c?·~~rmektedir. Londra, (Kunın) - Gazete • 
Gı- Akloıaı, vazıyetını ızah etmek ler ltalyanlarm konsey tarafından 

... e onıe • b .. .. v 1 d a.., lop} yın ~un og e en son mahkum ediliti hakkında uzun 
icat anmasını ıstememekte, fa- taf ıilat veriyorlar 
,_ Yarın uam.ble önünde izahat· ''T • ·· · C ... bulunm k h kk h f eymıı,, e gore enevre sar • 
... ı~ a a mı mu a a~a et l . . . . ""'el[tedir. ıı madan bır buhran geçırmı1tır. 

8. Aloiıi1 protestosunda hilhas- L~va! diğer üye~erden. ayrıl~ 
"•unlan eöylemektedi • nıyetınde olmadıgmı göıtermıştır. 

AMERiKA ANBARGOYU KAL-
DIRMALI ÇÜNKÜ 

Newyork, 8, (A.A.) - New -
york limanının gelitimini konut -1 

mak için toplanan konferans, B. 
Roon·elte ıu telgrafı çekmiıtir: 

''İtalya ve Habeşistanla tecimi 
yasak etmek üzere kendi başınıza 
ilan ettiğiniz ambargo, g;erek fil. 
kenin, gerek N evyork limanının 
tecimine önemli bir darbe olarak 
telakki edilmektedir. Bu kanunu 
kaldrrmamz için şiddetle israr et
mekteyiz.,, 

Amerikanın Nevyork limanı va
ırtasile ltalya ile yaptığı tecimin 
100 milyon dolar olarak ahmin 
edildiii, telırafda kaydokınmak
tadır. 

• Londra '>17, ,. \'iyıınt 24, - · 
• "eYVOr• 126. - • MatJrid ! ı -
• Parls 1<18 - * Ptrllo !i8, -
• Mili.Do lfO - • Vuşova 13, !-() 

• Rrilhe 8 2, - • Budapest' ~~ -
• Atloa '4. - • BUkre~ ı~. !10 
• lCDCYn • 18 .• • Bclırad .~ -

ı • Sotyı Y4, - ~ Yokohımı 35, -
.. Amsterdı ı 8'),- • AIUD 94f. -

' • Pr•ı 97. - • MtddlJc 13. -
• Stotholm 31, -· • R~nkaoı !3l -

Çel61er 
• l.ondra 6H>.OO * Sıothlm 3. 144~ 
• N°CY)Of• 0.79.U • VIJ&r. "-IOl~ 

ı • Pırls 12.06 • Mıdrld 5.8U9 
• Mili.Do 9.7ıcs:- • Berlln 1,97~ 
• l!rfikse 4.707!1 • Varşo~a <&,tno 
• Atla' ıl'.8t75 • Ba:laptlft t.7037 
• Ccnnr~ 1.44- • BUtr., ıoı,66.i5 

* Sofyı 63,9086 • Delgrad :ı4.9475 
• Amıtrrdını 1.1766 • l'okohams t.7596 
• PraJ 19,t!l30 • l\1ostova 1089.ll!I "'O_ıküm hakkında, uJ~~lar sos - hal!an ~~}egeıi 24 ~~lik _1;1ıüh • 

:Vdae~nin ilk defa olarak en ipti • let ııtedıaı z~~~· butun gozler J. 
YUNANIST AN VE ZECRi 

TEDBiRLER 
11----E S HA M--....ıı 

l nıfıtad usullerle acık bir tezad talyanları muıkullerden kurtar -
teşkiı eden metodlar İrullanmrs ol mrt olan ~aval~ d~üt, fakat 0 Atina, S, (Kurun) - Dq itleri 
~asından ··ru· .. ··t 'f" ~- hu sefer bır el ısaretıle yapacak bakanı B. Makaimus Cenevreye 
d'd o nı mu eessı nu. uım- b 1 b' 1 ~ d v g1'tmı'1t1"r Yunanı

0

1ta t tedb' tiı ~n, bütün ihtiyati kayrdlar! ile- •!ta ır ıey o.ma ıgmı anlatmıt· · n zecr ır-
Slltınek isterim.,, trr. let"e İflİrak edecek ve bu hususun 

,., ''D ..ı1· K ki durumunu diğer Balgan antantı 
<-.::.CRI Trrıı.BtRLER MEC!ELESl e.,,ı roni "e göre Laval ıe d 1 1 . . d d r.JJ ·~ 'km l · akül ev et erının urumuna uy ura • 

KONUŞULUYOR cı e erı m .. görmekle büyük caktı 
l bir meıuliyet yüklenmittir. ___ r_·-------===~=-

~ 1°n~ra, 8, (A.A.) - Fransız "D l H ld l 
b' n~ıliz. el<cnomik eksperleri Ce. ey Y era •• tal ya ile her Yoksullara yardım 
.ı e"lreye uelmi~lerdir. Bugün öi?le- türlü münaıebetlerin hemen ke•İI· 
qen mesini, tüzumu talcdirinde Eritre Topkapı (Türk Fukaraperver bayır 
•İni ı~~n~11., zkcri tedbirler mesele- ve ıomalinin abluka edilmesini. müeuesçıi) yoksullara yardım kuru • 
~;dır ~rtış'Ile üzere toplanacak • içilecek ıu, yiyecek üzerine ambar mandan: 

ASAMBLEYE HAZIRLİK so konumaam..ı , Süveyt kanalının Önümüzdeki Cumhurluk Bayramını kut 
Ce kapatdmaıım istiyor. ]arken çevremizin yoksullanru enin • 

l'et !'evre, 8, (A.A.) Uluslar ıt>t· "Deyly tel$!raf., a göre ltalyan dirmek ve onlann kış azıklannı ve kı§ 
ı~:sı ~enel sekreterli~i. yann ör,- delegesinin fikirleri insana hav - Irklarını elden geldiği dek karşılamak 
ha n. sonra toplanacak asamble ret verecek mahiyettedir. Barbar üzere ulusal ve insel bir i"" olarak 300 
"Yetı \ • • • 1 :r ıtit h ımumıyeıının top antısma devlet sayılan Habetiıtan sözünü yoksul için şimdiden çalrşmağa baıta-
tk t\Zrrb~1arl11. metıul olmuftur. tubnuf, medeniyet bayraktarı ita). dık. 

<let~ ?nomık ve finamal müeyyi. ya sözlerini yerine getirmemi~tir. Yurtta§ ve arkadaılanmızı çağınyo-
lt.,. ~1 tarif ve tayin edecek teknik "Mornı'na Post,, hu"'tıuı·· a•.zete • v ğ' · "lnıte · 1 ) -~ ~ G~ ruz. erecc tnız azık yağ, makama, 
e · nm ça qmasma ya nıs mu • )erden ayrılmakta, ltalvaya ekon~ ~'(Yn ~dt~lere taraftar olan devletle- mı'k ve fı'nanıal bı"r abluka kurma· pirinç, faaulya, patates, ıoğan, ıeker, 

lf ı k d ki • l k ıhlamur ve aynca kömür, sabun ve ge-

it Bantuı O.ık>- Tramvay 9,-
Aaadolu H.90 • Çlaeııto • Ll5 
Reji US 011yoa Def. -.-
sır. liıyrlyı 15.- Şart Del -.-

•MertuBıatuı 57 .. ~ Bılyı -.-
1 U. Sigorta -,00 Slt't ID. tal -.-

1 Boınontı 6,50 Telefoa -,-

-istikrazlar - tahvlller 
• 1913Tllrt Bor.l /4.50 Eltttrlt -.-. il !1,00 Tramvay 11,fO 

_ m 21.ıo Rıbtı• 4'-
udtıl&IDahltı l 95 - AHclola I H ,10 l lrruı lıtlkruı 95. - Aaadola il '9,10 
t9t!I A M 10, • A11ldola 111 1.40 
Sıv11-F:rzunım 9,, •:O.ID111t"ll A 43 -

Perşenıbe Çarşambı 

Takvim o ı d tcşr n ıo ı d •qrtn 
11 P.ıcep 111 Rec.«p 

GOa dotuşu 6.05 6.06 
Gllo batısı 17.40 17,lt 
Sabah aamuı l'.00 l.Cll 
oııe 11UllZI it.Ol il.Ol 
!tindi Hmazı 15.12 .~.il 

Akşam BUIU 17.40 17," 
Yıuı namazı 19.tt ıuo 

laısat U7 4.'JS 
Yılın ~ ... en ııtınlerl !80 nı 

'1r;ı.. ra e ece erı aanı ma ta· nm hata olduğunu. bütün dünya yim araçlandır. , 
r~~sso .zeçri tedbirlere filiyatla riayet , _ ____, _____________ liiı ___________ __. 

~L\ LlNI YENiDEN KOM\Jş. etmezae bundan bir 9ey çıkmıya • ÇOCUK ESiRGEME KURUMU. lı. 6 tı icra JMmUrlu#unilan: 

Yılın talan ~ı.nlert 116 85 

' y A RAZI DECILMIŞ caimr, bunun ancak akaüllmeller NUN TEBRİK TELGRAF Bir alacatın temlal için hae. 
:ttt~~ 8, (A.A.) - Matin ga- doğuraca~mı, her iki durumda da NAl\mLERI zedflip bu kere paraya çevrilmesi -

c •ının Roma aytan yazıyor: harp teh!ikesi olduğunu ileri süre- Çocuk Esirgeme Kurumu merkezi ne karar Yerilen 928 modeli Boik mar-

lstanlJul beşinci icra memurluğwt. 
dan: 

Jpotekten dolayı açık arttırma ile 
paraya çevrilmesine karar nrilen \ 'e 

tamamına yeminli üç ehli vukuf ta • 
rafından (37SO) lira kıymet takdir e
dilen Bin birdirck mahallesinin ecza. 
ne sokağında 101 ada 13 parsel eski 3 
yeni 7 kapı numarasmı taşıyan bir e· 
vin tamamı açık arttırmaya çıkan) -
mış olup 20-10-35 tarihinden ftlba • 
ren şartnamesi herkesin görebilmesi 
için daire dh·n.nhanesine talik edile· 
cek ve 14-11-35 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat 14 den 16 yaka
dar İstanbul beşinci icra dairesinde 
satılacaktır. 

Arttırmaya IJtfrak için takdir edi. 
lecek kıymetin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat akçesi alınır. 

Arttırma bedeli muhammen kıy -
metin ylsde yetJalt betini bulduğu 

takdirde satı§ yapılacaktır. Aksi •aı. 
de ea son arttırmanm taahhüdü baki 
kalmak üzere on bet stin da.ha tem -
dit edilerek 29-11.....M tarlhiııe mil -
sadlf peqembe gtlntl &J"Dl aatte mu. 
bammen kıymetiıifn ylzde yetmff be· 
şlnl bulmak prtlyle en çok arttırana 
eatılaeaktır. Abl takdirde boq <!280) 
numaralı kana htlldlmlerlne alre 
t.ehlre tabi t1dalaa.ktır. 

(20M) amunlı icra lm. Jraam11-
nu (121) ıaer madd..._ t.rffku 1 • 
potek aahDıl aJaolrJılv De 4Ulw' a • 
Wwtarlarm n h1ifak hü:ta aldp • 
lerlnln dahi lfbu pJrl menkal411111 
ha.klarmı ff h.....U. fals ff :mura. 
fa dair olan ldcHalanm enaJo 11111 • 
Mtelerfyle :r1rm1 ... ._... tera -.. 
hwllne bllcllrmelerl Jlsmubr. Abl 
halde haklan tapu llldllDerlyle •bit 
olmadıkça aatıf Welblla paylap • 
nlm.umdan ~ bhrlar. 

AltbclarJarm itina maddeyi ka • 
•nly~ 11re ltanılEet etmeleri ve 
dalla fala maJtmat almak lstiyenle
rhı 3'/2113 .ı.,. ••••nslyle menau. 
ıiyetfmfze mtlraeaatlan fl&n olunur. 

(V. No. 95M) 

~,,ap..,,,. altltcfmı Jfllıalye hakim • ,,,,,.,,...: 
Kadrfynla Ramı.te yeni mahalle. 

de Hıdır lııey •bfmda 18 No. Jı ha· 
nede aJda ika halen bulunduğu ma
Jıal meçh1ll olan kocası Necmi aley. 
hfne ~it ..taka dansının neti -
eel muhakemesinde: Mahiye 14 lira 
nafabmn .....,_935 tarihinde karar 
Yerilmiş olduğundan hflkmü tebliğ rna 
kamına kaim olmak 1lzere 15 gün mücl
detle flAn olunur. <V:. No. 9554) 

d~ ~onıada B. Mu1101ininin yeni· rek İngiltere hükumetine sabır ve tarafından hazırlanan ve hususi auret· ka açık ve Ustubeyker kapalı ve Fiat 
•i ko111J!malara hazır olduğu his miisamaha tavsiye etmektedir. Ga te Viyanada bastınlan bu çok zarif marka 507 modeli müstamel 3 oto • 
~t değildir. Jtal,an kuv • zete ltalyaya da avni ıeyi tavsiye e· n her telgnf merkezinde bulunmak • mibil bir adet yıkama makinesi ve bir --------------
~ derek Adua ile iktifa ederek m~ tadır. Tebrik telgrafmızm bu ıüılü ki adet elektrik1e müteharrik kiriko 11 lıtanbul Udncl icra tlalr•lnden: 
« 9toınobtııe Asmara'ya hareket e . kadderatı daha fazla :zorlamıya • atla muhatablnıza verilmesini iıterıe • -10-935 günü saat 13 de Taksimde Bir borçtan dolayı :malıeaz olup sa. 
-ektir. caklarmı umuyor. Diz, telanf müsveddesinin bir köıe • Milli garaj derununda açık arttınna tılmasına karar verilen 7 adet pirinç 

l'BÇLI SVBAYLAR BABEŞIS • Pran$lZ ~azetelerinde ıine "lülu,, kelimesini yazmanız ve ile satılacağından taliplerin maha1Hn. fener ile 125 adet vazo tabak ve sa -
..._! ~NDA KALIFORLAB telgraf paraımdan aynca 15 kuruı faz de hazır bulunmaları ilin olanur. iresl 11-1~ tarildM rasthyan 

t
-.ıQIQloJm, s (A.A.) _ Babqlstan- Pariı, 8, (Kurun) - Gazeteler la vermeniz yeter. Bu khtlarm ge- euma güntl saat 12 d• He kadar Is. 
illet öiretm--1n. •- li 7 ilk teırin Cenevre gününün öne· ZATI tanbulda Btt-nır (Kapab) "•rşıda Zin 

,,1__ ~ yapan .111Yeç 811- • liri tamamen yurdumuzun yoksul yav • 3
.... r-

~ ~ ll ı....a.. da 1.-'1 mıni kaydediyorlar. Tıp fakültesinden ald x.. hU · el 11 ha da ık ttmn tf1 ~ , __ a~ ... tan &&&IDÜ maka· rulannm bakımına aynlnutbr. Tebrik I5ım vı • r nm aç ar a sure e 
~"'Ç ord11SUndan ~Omek fçin "Jurnal,, e göre1 ilk defa 16 ın· telgrafmm bu süslü kaatla alan muha· yet \-araknsmı kaybettim. Yenisini a. satılacaktır. Arttırma blrinddtr. Ta -
-ı.. de lstemişlS"dlr. Ancak bir tek cı maddenin mevzuubahıedildi~1 tabmmn fazla aevinç duyacaima ve lacağımdan eskisinin hükmü yoktur.l llp olanlaml mahalllnch b.ınuak 
lif -~ dl~. an tarihsel bir an olmuıtur. zarafetinize hükmedec:eiine ıüphe yok· (V. No. 9565) memura mUraeaatlan illa olanur. (V. 
Jto 'Jf A KUVVB'l'LERI 3QO UÇAK Sol parti gazetelerine göre ah- tur. 321 Faik Onat No. 9567) 

i'--;_illa. 8 (A.A.) - Yabana kaynak. nan kararlar pek memnun edici 
~ 'f'erU.a bazı haberlerin tersine o - deiildir. Mutedil aazeteter alma ·lliiilllllllllli!!!!!!M KA RV O LA ve M O B 1 L VA 
lll'bo-_ -ldaa etrafmcla eerena eden cak zecri tedbirlerin harp halini 1 ~ 
~•lardakl ilil mikdarmm çok umumile9tirmiyecefi ümidini göt- Hem ucuzunu hem gilzelini almaklçlnİatanbul Rızapata yokutunda 

il oJınadıfı 88ylenmektedir. teriyorlar. 68 No. A S R 1 M O 81 L Y A metazeamı zlyllNt edlnl 
'1 ~'Va kuvvetlerinin rr filotilla, ya- ,,,eti Pariıien,, e l'Öre 16 mcı 
tOı --:,~~ milrekkep o1dafa tas· maddenin. dünya harıtı adına, çok AHMET FEYZi Tel. 23407 

--..ektedir. büyük bir ihtimamla tatbiki ica.p tSTANBUL 18 c1an.1 Jnuslklat ve baftf 

... _ 8BVKIYAT SORUYOR eder. Futa tiddetli tedbirler ltal- (pllk). 19.30 bayan Halide kODIJIUYOr. 20 Istanbul gümrükleri satış 
,~lyo, (İtalya) 8 CA.A.) _ Altın- ya etrafına ekonomik bir abluka Bayan PatareW, Mandolin orkestrası kon • 

-~ru 150 subay ve 2000 askerle ~l~aımı intaç edebilir. ltalya- :,"~= ~:.e~2l~;::;ı:: ~:ı:~~= komisyonu başkanlıg" ından: 
"-rttı 'ra gitmek Ozere yola çık - e uu ablukaya tahammül edemi· aaJar. 21,ıso Bayan oıradoryan. (Soprano) 
il/ r. Y•rek onu ıiddetle yarmak niyeti· pl)'alıo retakaUte. 22.0!i PlAk nepiyatt. 

ı IJVTVN HIRISTIY ANLARI Dİ bealiyebilir. Sosyete kendini bu BOKREŞ - 13-111 pWı: ve duyum ııer -
12 - 10 - 935 Cumartesi günü satılacak e§yanm ihal~ıine a.aat 

10 da bqlanac&ğı illn olunur. t6265) 
.\ IURDEŞ BiLiRiZ tehlikeli yola fazla kapbrmama- mı. 18 orkestra. 19 ııözler. 19,20 konserin 

~~~~8(A.A.)-Koptkll~. 1~~M~~~--~~u~~~~ 20 ~~~!i~~.~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------
., q "- 4 .ute t y I ı- ~ 21,l!i ao!ist (piyano - prkı) konseri 22,10 -

'ı.ha •~istanın yurt&enr mUdalaa - ır. apı acak tey. barıtı, bütün radyo orkeııtrUJ. 22,31 duyumlar. 22,411 kon-
t4d,r~ll'YVetJI bir ıekilde arka olmak - vaartalari kullanarak korumaktır. lllrin 8tlreğt. 23,45 Fr. ve Atm. duyumlar. ru·· rlr Ha va Kuv. umu 
~ "Matin,, gazetesi 16 uıcı mad • v AR.ŞOVA - 18,15 f1maJ. mllzlgl. 18,110 .~ ,. 

~~\'as aytan ne rfirtlten Habeş denin aynen tatbik edilemiyece. mlAh. 19 aoUst konııerl. 19,30 sözler. 19,40 
~;:~ıı denı•~- ki·. iini tahmin ediyor. llGzler. 20 rekllmlar. 20,15 aözler. 21 sözler. Bu·· •• k p· g 

oU "S'loU "U 20 rekltmıar 20,15 ııözıer. 21 hatır mllatk. Y U 1Y an OSU 
l'~ .t!n lllultarebe, dini .bir muha· ne,, l'azetesine l'Öre birkaç Sözler. 21,45 aözler. 22: Şopen konaert. 22. 

,.Jli-=wıldlr ve olmıyaeaktır.,. I~. e'YVel hiçbir anlamı o}mavan 35 edebiyat .22,50 ıı&ıer. 23, Poldlnl'nln ş • mdiye kadar bı•nle•ce kı•şı•yı• 
'bilb-ı- ı. btitl• hirlstiyan]an kardeş bütun maddeler büıün birer altın "Prenaes ve Vagabon,, adlı operası. 24,06 • 

llaı.~ ltaJ;vanlar katoliktlr, f'-L-t hükmündedir. Sosyetenin bir dev. dana pllkları. ' • t • t• ~ı.,1 ._ let ka k d BUDAPEŞTE - 18 konlerana. 18,30 Be· zengJD e m,, fre 
Q1 .. 11k

7 ere saldırmak1.. w.n-alP ... 1r hak e rfı oy uiu zaman olduk-.. y ~ .uu;, _ .., 1.:_ kul b" ku rend cazı. 19 mUzikll piyes "Geapcnt," 20,4S 79 • 6 k •d 7 • 7 • • 
"ahktr ~~tılar Ve taıınya kaqı gU - ça ıwr u ır vvet olduğu iı • piyano ile p.rkı. 21,15 l:onferıuıs. 21,45 ope· • cu ter tıp • Cl eşı e 71 .cı eşr ındetlır 
htsiı kt r -duruma dU§ttller. Biç ıUp- bat edildiği için Cenevre:ve ka111 ra orkeatras:. 23 duyumlar. ::3,20 pl!k. 24, I 
~rdır .j. Tann Ha~ De bera - yapılan mutad alaylar kalkmı,trr. 30 ~~~~~~ıızıtti8,30 piyano konııerı. 10,20 . Büyük ikramiye : 200.000 Liradır 
._,_.,~ a11nya, araıımu bir rtiTe • Amerika zecri tedbir- Jı&tu mUzlk. 20.so edebiyat. 21 "Çarm nı -
tt!r ola~ır. Omm nrdnnı De •maf- /ı k oanhsı,. adlı Korsakoy operasının rad.Yo a • 

"il •.,, ere arışmayacak dapt.Myonu. 2% Çekçe yayım, 23 tng lllzce. 

lt;n .. :~'1cllnden olursa olsmı, bO.· Nevyork, S, (Kurun) _ Nev • I.YPZtG - lUIJ mUzikU karıtılc yayım. 
ıtı .... ••ıt . ._,18t,ıerln 1Jtr tek dfJ...'M _., • rk T Z1 duyuJnlar. 21,lfi ulusal yayım. 23 duyum-

4 •• TQ.A ""O avn1iae göre Amerika e • ı 231"' oıı p1 .... (B 'ind ) ..... _ ....... .-Llb~.... J' #- e,r, •" m ya SerY&AI er; '4"1 I wUı 

~ .- --. laonamik ve finansal zecri tedbir so dana. 

Ayrıca: 30 000, 20.000, 15 000, 12.000, 10.000 
lira ık ikramiye ere beherı ( 50.000 lira) hk 

iki mükafat vardır .. 
1 

•· • .;.; -.~ I ' ,.... 
1

: ', ..,; • ~ • ı ' 1 ı \fıı • ' 
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ABONE ŞARTLARI: 

Memlekıtlmlzde · 
Yabancı yerlere 
Poata blrUğlne f 
ıtrmlYeD yerlere) 

Yıllık e aylık 
'lM t20 

1800 • 723 

1800 9W 

8 aylık Aylık 

2M llD 
400 1150 

1500 180 

Tllrk1yenln ber ~merkezinde KUBUN& abone yazılır. 

-
Mu~oyver Hasan Şevki 

PUDRA ve YAGSJZ KREMi 
Dünyada emaalsi1.dir •• Her yerde arayınız. 

Pari• yazdı etiketlere aıla aldanmayınız.. __.j 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lstaobul, A.nkare oaddeıd, ( \'A.K.l'J yurdDJ 

\idare: 24370 
l'eJ eıoo l Yazı ~ıert: 24379 

..,. • Telgraf ad.rest: KURUN lat.anbuJ 

Posta lrutuw No. .e 

-
~[j e!_n_i, z-y-0

119

1 ı-a r~. •• "-- İ k 1 D C İ 
ı ş LE TM Es ı ilk okuma kitabı 

sıaıı~ 
Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

TeJ. 42.162 • Sirkeci Mühürdar zade 
Han te]pfon: 22740 

çıktı 

Erenköy kız lisesi satınalma Ayvalık Yolu 

d 
BANDIRMA vapuru 9 Bi-

Devlet Basımev] tarafın dan, yeni dil devrimine göre bası· 
lan ve Kültür Bakanlığınca tek kitap halinde ilk mektepleriP 
ikinci smıhnda okutulan okuma kit.ahı çıkmı~tır. Değeri on Yfl' 
di buçuk ~uruştur. 

Dağuma merkezi -VAKiT YURDU - Ankara caddesi. 
lstanbuJ. V AKIT'm Türldycnin her tarafında bulunan satıcılı:ı· 
rından tedarik edilebilir. 

ko miSf ODU D an: rinciteşrin Çarşanba günü saat 

Okulumuzun senelik 37 kalem 22150 kilo ve 34100 adet ve 19 da A YV ALICA kadar.6238 

3300 demet yat sf:bze açık eksiltmeye konmuştur. Mersin Yoliı 
llk te"m.inat 170 lira 54 kuru§tur. Bedeli 2273 Hra 80 kuruştur. V AKIT'ın lstanbul vilayeti satıcıları 

Eksiltme 11 - 10 - 935 Cuma günü ııaat 14 te lstanl·ul Kültür di· ÇANAKKALE vapuru 11 Bi-
k 1 1 ş l l r . l rinciteşrin CUMA günü saat Büyük.ada ; Bayan Anna - 23 Nisan caddesi - numara 4 

Bakırköy: Vehbi - Tütün, sigara ve kitap satıcxsı. 
Beyoğlu: Esat Barutçu - Kalyoncukulluk- Çakmak ıo· 

re tör üğünde yapılacaktır. artname oku dan görü ür. emınctt at 
okuldan alınacak yazı ile Liseler Muhasebeciliği Veznesine yatırıla · illll•l•l•d•e•M•e•r•s•in111e•ka•dr1a•r•.•'•~6•2•68•"•i 
~aktır. ( 5932) 

oeuıeı ~emınaıınrı ue limanınrt ısı2tme umum · ı~nres' nınıarı 
12633 lira ı:puhammen kıymetli on dört kalem matbaa kağıtlar' 

ve kartonları gümrüklenmİ§ olarak teslimi tartiyle 4 - Udnciteş · 
rin - 935 Pazartesi gilnii saat 15 te Ankarada 1dare binı:.uında ka-
palı zarf usuliyıe batın aunacaktır. · 

Bu i§e girmek istiyenlerin 94 7 lira 50 kuruşluk muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ün..:ü maddesi mu 
cibince İ§e girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine ver· 
mel eri lazımdır. 

lstanbul Harlct Askeri I · 
Kıtaat. iUlnlarr ; 

--------·-----: ! İhalesi feshedilen 150 ton ağrr l 
benzin kapalı zarfla eksiltmeye 1 

konmuştur. İhalesi 25/ 10/ 935 
cuma günü saat 11 dedir. Hep -1 
sinin biçilen ederi 48750 lira ilk. 
inanç parası 3656 liradır. İhale .1 
ye gireceklerin 2490 sayılı kanu .1 
n~ 2,3 ünçü maddelerinde isteni· I 
len belgelerle teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evvel Ankarada M.M.V. sa• ' 

kak numara 226 
· Beykoz: Muhittin - Fevzipa,a caddesi numara 76 
. Beşiktaş ! Ali Yusuf - Tramvay cadde3İ numara 29. 

Çatalca: Şaban - Gazete ve kitap aatıcı11. 
Fatih: Hüsnü - Büyük Karaman caddesi numara 2. -d 
Fındıklı: Rem~i - Kırtasiyeci. 
Kadıköy: Sabrı Faik - Anadolu kitapevi - Altıyolağzı. 

Kartal: Bakkal Cemal. 
Sarıyer: Ali Kemal - Büyiikdere caddesinde numara 250 
Üsküdar - Sabri Cemal- Kitapçı. 

DlKKAT: 
- VA.KIT YURDU, Devlet Basmıevi ve Kültür P-akanht1 

netriyatının genel satıcısıdır -
• t:' .. 'Jı."" - • ' .. ,,· .. • • ·, ~ , ' - •• ,; •• ::! :.;-~ı ~ "'·~'f":l· .. Bu ite ait şartnameler parasız olarak Ankuo.da Maf.ze.me Dai· 

resinde, Haydarpa§ada fesellüm ve Sevk Müdürlüğünde dağıtıl -
maktadır. Nümuneler Matzeme Dairesinde ve Haydarpatada Tesel· 
lüm Müdürlüğünde görülebilir. , (6117) 

Muhammen bedelleri ile miktarları, eksiltme tarihi, günü, saati 
ve muvakkat teminat miktarları at ağıda yazrlı malzeme kapah 1.arf 
usulü ile Ankarada. idare binasın da satın alınacaktır. Bu işlere gir
mek istiyenlerin hizalarında yazılı oJan muvakkat teminatı vermele • 
ri ve kanunun tayin ettigi vesikalar ve işe girmeye manii kı..nuni bu~ 
lunmadığma dair beyanname ve tekliflerle eksiltme günü ~aat 14,30 
a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu itlere ait şartna

meler Haydarpa.şada· teseiiüm ve sevk müdürlüğünde, Ankarada 

tınalma komisyonuna vermeleri. ( d ' 
"333" "624s,, . stanbul av vergileri müdürlüğün ef1' 

1 - Büyükçekınece gölünün balık avlamak hakkiyle bslı~ 
,-Dün ve Yarın -~ vergisinin ve göl ağzında bulunan dalyanın dahi yaınız batık v-tıgı· 

Tercüme külliyatının 4 üncii sinin 1 - T eşrınisani - 935 Jen 31 - Temmuz - 938 tarihine ~ı~ 

malzeıbe dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (6195) 

ismi . Muhammen Eksiltme tarihi Muvakkat. 
Bedeli günü ve saati teminat 

77 kalem elektrik telleri ' 15260 Lira 8/ 11/ 935 Cuma 1144,50 
ve kabloiarı. 15,30 da Lira 

10 kalem muhtelif Kriko 7803, 96 Lira 11/ 11/ 935 Pazar. 585,30 
ve veren , tesi 15,30 da Ura 

· Muhammea. bedeli 2000 lira olan dinamo ve otomat kömiUleri 

serisi tamamlandı dar iki sene dokuz aybğ, 1 - Te§rinievvel - 935 Qen itibareıı 1 

.. 
1 O kitap· 520 kuru§ 

Birinci taksit 220 diğerleri 
ayda 100 kunış 

31 Rasin Ahmet Re,it 
32 Arisf.o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lskender Haydar Rifat 
34 Kddın ve So .yalizm Sabiha 

Zekeriya 
35 Demokrit Haydar Rif- · 
36 Dinler Tarihi Hilmi Ömer 
37 Fiiozofi ve san'at Suud Kemal 
39 Heraklit Haydar Rifat 
38 Etika Ağaoğlu 
40 Ruhi mucizeler Cemil Sena 

gün müddetle açık arttırmaya ;:ıkarılnuştır. 

2 - Bu müddete isabet eden sabık bedeli 1375 liradır. 
3 - Muvıtkkat temnab 1D4 liradır. 

.. 

4- Arttı:"ma 16 T~şrinievvel 1935 Çarşamba günü ıaat 14 Je 
İstanbul av vergileri müdürivetindeki komisyonıla yapılaraktır. 

istekliler daha fazta malUınat almak için h~r gün mbdüriYeıe 
gelmeleri. ( 6041) 

Güzel san'atlar akademisi 
müdürlüğünden: e· 

4 - 11 - 1935 Pazarte.ıı;i günü sa at 15,30 da kapalı zarf usulü ile ı Müracaat yeri - Yakıt müessesesi 
İstanbul • Ankara caddesi 

Aıikerada idar~ binasm:la satın a hnacaktır. Bu işe girmeli isti yenle· 

Akademi resim şubelerinde uygun bir günd~Hkle çalı'lm11k iııtı'i 
re kadm ve erd:ek modclıere rhtiy aç vardır. isteklilerin Akade 
ıdaresine ba§ vurmaları. (60~ 

rin 150 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği•••••••••••--. 

vesikalar ve iş~ girmeğ~ manu kanuni bulunmadığına dair beyanna Vapurculuk 
me ve tekliflerle ayni gün saat 14 30 a kadar Konı;tyon ;aeiıliğine 

Istanbul 3 üncü' icra memurluğundan: 

Emniyet Sand·ığına .
1
. 

veru:eleri lazımd1r. Bu i~e ait şart nameler Haydaıpaşada Tesehüm TORK ANONiM ŞiRKETi 
1

' 900 lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya çe"1'1 
mesine karar veriJen ve tamamına 1735 lira kıyme~ takdit edile; 
Beşikta~ta ŞenHkdede mahallesinde eski Ihlamur yeni Merdİ~eJ1şf 
caddesi eski 91 yeni 25 numaralar la murakkam mabahçe ht..ne t~ 

ve Sevk Müdürfüğünde, A.nkarada Malzeme Dair~ainde parasrz ola. 
rak dağıtılmaktadll". (6118) 

Muhammen bedeli 14878 lira olan muhtelif alat ve edevat 7 / 11/ 
935 Perşembe günü saat 15,30 -da kapalı zarf usulü ile Ankarada İ· 
da.re binasında satm alınacaktrr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1115,85 liralık muvakkat teminat ile ' 
kanunun tayin ettiği vesikaları, keza kanunun 4 ·üncü maddesi mu· 
cibince İ§e girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanna -
me ve tekliflerini aynı gün saat 14,30- a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Buna ait şartnameler parasız olarak Anıkarada Malzeme daire • 
sinden ve Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alma -
bilir. ( 6194) 

Tarım -Bakanlığından: 
Memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci ınaddeleı iİıdek\ vasıfları 

ha!?. olmak şart:yle Bakanlığımız yayın direktörlüğünde kullanıl· 
ınak üzere lngilizce ve Fransızc:ıyı Türkçeye ve Türkçeyi ou diller~ 
çevirmeğe muktedir olan ve ileride arttınlmak Ü l!ere şimdiHk ayda 
(1 l>5 - yüz yirmi beş) lira ücret VPrilmesi takarriır eden Mr müter·_ 
cime lüzum hasıl olduğu cvvetce i1 P..n edilmiştir. Müsahak;\ &ünü 23 
10 . 935 Çarşamba gününe kadar uz:!.ltılmıştır. Ankarada bulunan is· 
teklilerin o günü Bakanlığımız yl.ym direktörlüğüne ve ıstanhulda 
bwunan isteklilerin ise Vilayet Zi raa~ direktörlüğjne ayni günde ha~ 
\"lll'DJalan ilin olunur. (6199) 

Ha::~;e:U~~SSISI Dr. Etem Vassaf 
Cağa!oğlu Orhan B. apartmıam Tel: 22083 - Ev. Kadık!lyll Bahariye tteno sokak Tel: 60791 

lııtanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon: 22925 

Bartın Yolu 
BARTJN vapuru 9 Birinciteş. 

rin Çarşamba günü saat 19 da. 
C1DDEYE kadar. 

7 Tabzon Yolu 
AKSU vapuru 1 O birinciteş

. rin PERŞEMBE günü saat 20 
de HOPA YA kadar. 

mı açık arttırmaya vazedamiştir. . )(ıf 
Arttırma peşindir. Arttırm.ıya iştirak edecek müşteriietırı bİ' 

meti muhammenenin yüzde· 7,5 nis betinde pey akçesi veya rniU~.,,, 
bankanın teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müter3 ~ft 
vergi, tanzifat, tenviriye '\"e vakıf borçları borçluya aittir. Artt.ırede 
şartnamesi 26 - 10 - 935 tarihine müsadif Cumartesi gül\Ü da.ır936 
mahalli mahsusur.a talik edilecektir. Birinci arttuması 11 - 11 ' d~' 

l ı~arihine müsadif Pazar!.es~ günü dairemizde saat 14 den 16 ya~~ Je 
cra edilecek, birinci arttırmada bedel, kıymeti muhammenenin yu~ş· 

/zmir Sür' at Yolu 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdi:-de son artt;.t eıı 
SAKAR y A Vapuru her nın teahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha teJJ'I ~ 1ş 

hafta PERŞEMBE gün1eri :sa- dilerek 26 - 11 - 935 tarihine nı üsadif Salı günü r-aat 14 teıı 1 ıııı'I 
at 16 da fstanbuldan IZMlRE kadar dairede yapılacak ikinci arttırnıa neticesinde en çok arttır'1ı6 
ve p AZAR aünleri c!e 1Z- üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflas kanumınuıt ·po-' 
MİRDEN lstanbuJa kalkar. ıncı maddesine tevfikan hakları tapu sicilleriyle sabit olınıyaıı.' bıl llll••••••••••mmm• ll*SISi tekli alacakları~ diğer alakad:ıran ın Ye irtifak ha'kkı sahipleriıı~ıı t'' 
Asliye üçüncü hukuk malıkemesin- haklarını ve hususiyle faiz ve ma sarife dair olan ıddialart•!' j)a.;,,J' 

den: rihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müsbiteleriyle birl~k~~ ,;11' 
Tudu Murd:ıhay tarafından k oca . remize bildirmeleri lazrmdır. Aksi takdirde hakları tapu '.ıcıl e ~j,I· 

sı Beyoğlu fırın sokağı 26 numarada sabit olmıyan1ar satış . bedelinin paylaşmasın~an hariç kalırh•t···sıııı'" 
oturan Yalı:o, Firuz aleylıine a~trğı bo terakim vergi, tenviriye ve tanzifi yeden ibaret olan Belediye r; ff''' 
şanına davasmdan doJayr mü<ldeaa - ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha faı "1'1'~ 
leyhin oturduğu yer belli olmadığın _ 1m 5 55 1 _ı ., ev-r~ •fi lfunat a ak isfr~e.nbr i n 3 'S numara ı dosya ... a mevc:ı~ il' 
dan ilanen tebliğat icrasına karar ve- ktarf 

mahallen haciz ve takdırı kıymetraporunu görüp anlıyaca ) 
riJerck lS-11-93:> saat 13 bu<;uğa ta- (~277 olunur. li1t edi : ,1iş olduğundan mezkur g lin . _ ~ 
de gelmesi tebliğ yerine geçmek üze · - _ · - ~ 
re keyfiyet ilan olunur. (V. No. 9564) Sahibi: .ı\BDl us - Vak.lt matbaa.ili Neırlyat direktörü: Bef1k ,AJuDet 

.... ... 


