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20 lLKTEŞIUN - PAZAR 
GENEL NOFUS SAYIMI 
Sayını işine verilen önem 

Türk ulusunun· kallanma ve ço
hlma çağında buhmdu'ğunun Yazan : · 

Necip Ali Kiiçillta belgesidir. · 

(4 üncü Hyfamızda okU)'Unuz) 
18· 1 inci Yll O S•yı 8388·808 + Pazarteal 30 E,ıu~ ( !J uıı'cu a' 1 193& 

Harp arlık- başlamak Uzere: 
1 - Italya Harardaki Kons0losunu Geri Çağırd~ 
2 - ·Habeşistanda Genel Seferberılik ·ilin Edildi 

Rüştü AraS, Atatür~Ün ·.ve .. Hii:l~r ·M~car .Baş~a .. 
Başbakaılın talimatlarını almak üzere · . kanii~.· d.ün konuştu · · . . 

. cenevreden : .'hareket etti · Macar-gazetelerine göre bu kon~· 
: ·: m'alar siyasaldır. Fakat büyük. 

Bir teşhis 
· ltal11an - Babeı meıelninin nmııl • 
6ir netlce11e varacağı hakkında iter • 
ke. kQdl,.. l#Öre bir likfr ileri11e .6Ü• 
1'il11or. Si~ i)l~r üzerinde illi ma
l~t iHrine Mfrigat yapan bir 
li"ranaız 1'1.eClllllaı dikkate d'4er bir 
~ lltamıffır. Bi.ı l/OZ'l/ı oldugu gi. 
6f dilimize ~rlgoru:: · 
ıı.:~nl Mmollninia ne· iıtedifini bi
••191'. Ne Canrede, ne de aı ploına
tilc ~enleır"41e hiç kiNe bundan fti.P· 
1- etmiyor. Muolininin iıtediji hi
lt Ha..,.ilerin 1'atlf'8mda ya~mak
ta olan <A4!11~a) ..ııtltiyetfni :Wr U· 
t.rıe silmektir. Böyle bir zafer •fni 
!!'~ •• ıaa~ .. H•~• iıe . 
............. .. tS.l!W ............ 
::: rejiJWb\in taJaôlt .. ti d• 

Cenevre, 29 (A.A.) Anadolu Ajanıinın özel •JlaTı 'bil .. 
diriyor: . r 

. Dif !flt!İ Bdarıı ·!fiiftü ltra.bü 1tcılttılilr aralılıtan :Ufilo:
Je ei/erelı. laıilıulnetle tema eımfılı ve Bayj;lı ı"elin, Baıvelrilin 
•mir ve talima'tlarını almalı üzere llaPn '4nlt.raY,a harelıet ef-: 

s 
miftir. ltal~ - Habeı mftel•i Jroriiqalurlren Jıoıuey ııçfim•n· 
Jo: hazır balanmalt için )'fıiınla tekrar~ •elecelrtir. · 

· AtlJi • . Ababa, 29 (:A. A.) ltOiya elçin Harar'JtJilıi "lt{ll~ 
yan hn•ol~a;unoı h.,,.ett • ouolMlianeyi lu11ptıtarak Ci6ııti,ye 
htıreliet .elm••İni eMret'l'İftİr. . · . . . 

Siyascil çeuenlerile bu · emir laarp "-t/an .. eanın yalnnlaı; 
;,.; olm.Dini . w,·~ İillrrtri telülli· ~ilme .... ir. $i'"4i 
,, .. ~iitir'.lilf .. ;.;p.,. ı.tonıeı Aıil•JChll -~ 
li,:ilr tl11 ~~••fi 'iilınJiclir. 

ilk ıelatelıraflahmıı:· yedinci ve.dit•r ton'hat.rı.ieli:ı 

k-<?mbi~~z~nlarla ilgili değildir 
~udap~Jte, ~ (A.-A ) - · Ma- • · 

4 car basinı, bathakan .Gö~ün ' 
.. Berlin ıezisi, etı afmda yarı ·res
mi bajE ... neıriyat yapmak-tfclll'lar. 
Bu nqriyat· ıezisinin ~apıen Ö· 

zel bir mahiyeti olduju~~·itlater. · 
meye çalıjinaletadır. : • 

Hültuinet~ütaftVı • · ıazet.,Jer. 
· Bay' Gcsml>aiün filhüi\ra · e*zı 
aiyasa'ı -~üzake~el~rd

0

e bul~n~ -
iını söylemekle berabe: 'büyük 

1-c mikyasta' bazı kom'binnonların 
• .. lf,. 

· bu müzakerelere bailanmaıı doi 
na olmıyac&jını 10,lentWitedir-•• 1

• Sr.~:blr. memTe°k~ ~r-~- ltalya bir kere ba • 
-..._.elde ederH o.uian sonra~er 
·tn111u rniizakerelere &i~bilir.,, 

"Laftl ela biliyor ki bu şartlar iÇ;İn · 
~nkU~azan~U~mdr~Italya- ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
•rn askeri harekit ve tezahürat '1•P· !:' ~ir;zaaaada iki tarafıa?uında bir 

ikinii ıayıfadadır. · 
ft ,Wr ı~el .. antl~ı"a . '{eJ~ her 

. hanıi bir anla~mabu .y91daki.mü-
zakerelere ıiremez. · , ' . . " . 

'1ye ,.kli bulmak için •ldahale 
ttırıek çok zordur. Fakat bu harekit 
"~ tezahüratın akabinde böyle 
'bir ıniida'hale lcolayea yapılabilir.,, 
l "Bunan içiJI Laval Cenevrede

0 

U -
~ Jtar•mu mebaizıauinı elin -

den .ie~dfii kadar aiuJaıtırmak ınak· i4"'• takip ediyor. Eter Cenevrede 
t&bra1a kal'f1 zecri t.dbir yapılması 
lllevıuubaJusedilecek olursa Lava1 bu· 
:: kartı aelmiyecetir •. Anca\ bu zec
ı..~~bir o tekilde yapılacaktır ki l -
~ iileriıltle te.iri 'ıayet az ve his
~ez dvececle olacaktır, bu suret-
~ hını Ul•lar Kurumunun usulle -
~ 1erini hlaeak, hem de İtalyanın 
ofu Afrikuında 'aiittüiü maksada 

:ı:llluıaa_ ensel • olmıyacaktır. J\at'i 
arak Jlnm olan teY Ulwılar Ku -

tq111uman muharebe olup bittikten 
toı.ra .... liflllUıthT.,, 

............ ......_ , 

· Meni:eı ft. ~~ç~ml · yap~.ıaı-. 
'Almanya·. bu işi Sillhla . mı 

· halledecek ? 

'i$ KANU 'Nu · ·· 

ça.Jişma kaç saa~. ·oımaıı? 
1919 da Litvanyahlar t._rafın ·ı 

dan inal edildikten ıonra ):ırı 
müıtali:il bir hale konulara}< dört 
'büyük de~letin kontrolü altınd:ı 

da, Orta ~ft'Up•da meydana p . 
lir ribi ıöriinen bu yeni ..-kta ltal 
yanm id~ buyiik bir kuvvet mm -
baı· Olarak ittirik edtcejine dair 
ç.ıkan yayıntdar, Meme1 itinele ı -
talyanın Alıu:nyaya bir avaıy-Te· 
rerek· iki· devletin yüJ~k üze. 
re bulundujWıu ortaya koyuyor. 

Bütün mektuplarda sekiz saatten 
. l ~ ~ · · · • . ~a~l~ i.~ . istenmiyor 

bırakilan. Memelde ıeçidt Xlafs,e
ida· da 68 bin kitinin ittira1'ile mm 
yapılmıttır. Habet·ltalya11 mete· 
leainin ıürdüiü bir ıır-.da bütün 
ıözleri ifİddetle üzerinde toplayan 
Memel seçimi, Orta Avrupa:--~.bu 
aünkü vaziyetini tayin edecek ya

Son ielen ıh&berler, Memel ae-. 
çiminin. uriıit eclildiii 'ıibi raülrii • 
net iÇindc ıcç.meC:Hgiııi röıtj ... -.:ek . . .. .. .. 

Sam$ul)da"tütiin fabr!katsJtı·fa: ç .. ,., 
hşan bil' i§çi gönderdiği mektup -

, ta. iş kanunu hakkındaki fikirleri
ni söy)üyor ve • bügüfıkü çabşn1a 
rt~rzlJ}dan şöyle şikayet·edi-yor: 

"Sab~Jı'.Üt yediden 12 ye ka -
aa~. birden de --S,3o kadar ça1ıt~o

, ryen. ~)Clıi~ ıü~elik·JO ~ •• 
tur. Ben l>U para ile keİı.climi mi 

~ . ~, nüE'"uilu aiİemi mi reçincfire -
ı yim. ~i~o~in içinde ç_alıpn,bir )t· 

; !:İ parasını da itin ağırlıimı, ve ~· 

hut :hüdüt İtlerini .birdenbire ka - . 
Yıttiracak mühim Avrupa itlerin · _ 
den biri olar&k teı&l&i edilmekte- • -
dir. Bir Alman - Maear. • Polonya 
anlqlnaımın konutulC:luiu sıralar 

' 
1 o 6(ıj jp.tted e 6"-iıaci.i !Y...-:- . . 

hammül ıüçlüiünii . kutıJ.yacak 
ıurette almalı dejil mi? Du • 
rum bu lialde iken tek kimee •• 
çıkaramıyor. Çüftlcii her tün ka
yor. 1çimizden· !biri ııdaiıaa !iapı 
pm•n önünde 25 . 30 kit İJ bekli -
dıf&l'ı edilir, bqka bir ifçi alınır. 
Onun için her ajırlıja boyun •i · 

, m~k mecburiyetindeyiz.· . 
Tütün ameleai eziliyor. Mede

ni memleketler sekiz ıaalı azalt -
(Sonu S•. • $6. ı' -· --

/'<-11,;J,~ .......... -..:..;,~ 

"8 ._,.... ~. . . . . . . · laq) ile ~ü"caM Rf:r'A lltı»&ıl' . • .. 
~ •İl• ~Miri'-an •etınl en Yunan oıtle,ti l11ı:anırlıen -.lf!}tı4dncu tarfl• ~·nYcın• . ,. . Uç aJı"fcI,. Yqn4Wn atletinın llfl~fi. 
-\lf u:ı O.JUnl:trı, urıkln ~ ükstk atJ::r.ı a h:ult;, ,i ;ip akş:,tnt 1ı:tti. Buıün tal)1a mlatı~ ;._.., hu .bakanın netfees i der<'c~ltre te ir e~miyecektir. 'Bi~n cilİii 148 puva11la Yunlfthlar. iluncı • 

Pavanla Y..-1:,,Jar, iiri!'c::i JGjii ·;; pu,anla Rom~nlcr,, diird~n;ü lüiü 72 puunla Türkl•r l.:ıtz:inuu~ ·o~JorlAı : :t'afsiH'ltı spor siitonl~l'n•!•zcla! o~ÖJ.Ünaı. · _ · · 
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Yeni zırhlılar 

lngiliz tezgahlarında 
inşaat başladı 

Türk • Yunan 
silah arkadaşh 

Yunan sübayları Edirne 

Lotıdra, 29 (A.A.) - Preaı 1 f b ı•k 
~~iati?n'un. v~rdiii ~.aberlere mparator se er er l 
ıore, yenı denız ınpatı proıramı ' 

•ı A törenle karşılandılar 
~dirne, 29 tKurun) - Bu 1 anın 1 bah saat 9,30 da Çöreköy yoli 

takriben (10) milyon İngiliz lira-

11na ıııal olacaktır. 1935 yılındll uı ı .. t 8 I belde d e 
~p~~=~~::;:;;·:~!ı.~!~ us ar sosye esıne ı ır ı 
1'a inıaat heıa1tlarını ~iftlr. 

Masraflar ıu suretle takıim o- K B •• t ı t ı f 
lunmuıtur: 3 kruvazör için bet onsey ugun op anıyor; e gra ın 
milyon lira, torpitolar için üç milı 

~o_nli.rave~iier.ufakı~mileriçin suretı• u··yelere dagw ıtıldı 
ıkı mılyon lıra, ınıaat üç ıeııed~ 
bitecektir. Aııl intaata önümüz . 
deki ilkbaharda baılanacak Ye 

Şubata kadar tezgahlarla uzlaı 
ma iti halledilmiş olacaktır. 

Cenevre, 29, (A.A.) - Habet 
imparatonı uluelar soeyeteeine 
ıönderdiii bir tell'l'afta, genel ae

. ferberliji ili.n ettiğini re.men bil· 

hesaba katılacak şey ıınırın Htı tara-ı desinde derpif edilen bütün zecri ted· 
fındald otuz kilometre defil, aef er • birlerin filen ve derhal lnsilten tara • 
berliktir. fmdan tatbiki buıuıunda ıizin hüku • 

1 •ıt . b dirmeldec:lir. 
ngı erenın ceva ı eenewe. 29, <A.A.> - Reute .. 

Cenevre, 29 (A.A.) - lnıtuz heye- metinizin ilerde ne dereceye kadar e • 
ti murahhasası adına gazetecilere ve- nün olabilecepi öğrenmek arzuswaa 
rilen diyevde lnatltereııln 8011 hafta. bana lıduır ettmiz. Bu haıuta WU..•· 
lara gelinceye kadar İtalyayı A.fri • aa Avrupacla Uluslar sosyetesi üyesi 
kadaki niyetlerinden vaz geçirnaek f. olsun olmaaın, herhansi bir devlet ta. 
sin hl~ bir P1 yapauuı oldutuna rafaulan kanete mti-=-t e.U....i ita 
dair ltalyan teblltfndekl iddia red - liinaJine telmih ettiniz. 
dolunmaktadır. 

Dün akıam Faris ~e 
Londratla yagıltlı 
Pariı, 29 (A.A.) - Avrupada 

bir muhuame &at ıısöatel"ecek o • 
luraa ulutlar ıoıyeteai paktı mu -
cibince tedltir alınmaıı ııreji 
karınında lnıilt~renin takınaca· 
ğı dunun hakkında F'.ran .. tara -
fından yapılan sorgulan verilen 
lnıilb cevabı buıün ıut 19 da 
ıere1c Pariı ve ıerek Londrada 
yaydacakbr. 

Söylencliline ıöre bu vuika. 
Sir Samael Hoar'ın ulular IOIJeı 
teel At11ml»leıi hünde verdiii 
di1m isah eden daktilo He yaııl· 
mıt dlrt aayfadan i1-ettir. 

laılli• inancalanıun 1etkeH 
çnenler tarafmdan ~ok millait 
IUNtte kartrlandılı tlrtllmekte 
dir. 

------------------- ' ~n-Japon 
Or11rya gayet nazik bir 

vaziyet çıkmıı 
$aaıllar, 8 (A.A.) - Fulden 
ıabillerinde kiin Vateau gümrük 
memurlr.n, Japon pirinc1 ı&ttiTen 
birçok ıemiler üzerine ambarıo 
koymuılar ve tayfaları hapeqlt 
)erdir. 

Bunun üzerine Japonya (10) 
askeri ıeml ılnclermiı ve (120) 
ki,i karaya çıkarmı§tır. Japonla -
nn bu hareketi rayot nazik b;, 
.uiyet te~lit etınif\ir. 

Betçika Dıı Bakanının 
önemli bir diyevi 

Brükıel, 29 (A.A.) - Saylav.· 
lar kurulu ve senato d11 iılui en
cümenleri önümüzdeki Cvtamba 
ıünü için toplantıya çalnhnııbr. 
C.ıetelerin haher •erdllderin~ 
ıöre, Mı toplantının ailttdellıqı · 
de drt itleri bakanı Bay Van Ze· 
elaa'ın dıtarı durum •lrafında 
çok önemli bir diyevi vArcbr. 

Yugoslavya tayyare 
ah yor 

Belırat, (Özel) - Yqoala• 
hükbıeti Hovker uçak 9;rketinin 
son model UÇ&klarından 11 adet 
Jiarp uçaiı aabn ahmftır. 

Diler taraftan, hiikGmet falwl· 
kalarında yeni model vçaldarm 
da lnıuı bıvlqtrrdaıııtar. 

Karadenizde fırtına 
lnebolu, 29 (A.A..) - iki sUa· 

dür Jalan hol ,. ....... .., .... •Ilı 
ra cleniscle ıiddetH bir fırtına bat 
ladı. Yrldısdan .._ rilqlr pk 
aert. clalplar yil)aektir. Gelme1l 
beklenen vapurlar llmanlardaı• 
çrlaMmqlardır. Limanımıada de· 
mirli •lgp• Jirmi tonluk bir 
yelkenlinin demiri kmlmıı, ril• · 
•lr Ye ıularm cernanına kapıla. 
rak Sinop iıtikametine aifmlttir. 

ajaumın öiı'endiiine ıöre Habet 
iınparatot11tarafından11hatlar aos. 
Jete.ine ..aerilen telsrafm bi
rer sureti konsey azalarına hemen 
dajıtılmıttıT. Konaeyin yann top 
lantr yapmuı mulıtemeldtr. 

Cenevre, 29, (A.A.) - Haltet 
İmpM'atora uluslar tcMyete.ine 
ıönderdiii telsrafta, Afribdaki 
ltalya.n ~n miltmnadiyeıı 
kuvvetlendirihMkte olıauma bi • 
naen ıeoel .eferberli!in artık ıe· 
çiktirilmiyecetini btlıdırmekte ve 1 
talyanın ıaJdm aiyatuıns lcarıı 
bütiln ihtiyat tedl>irlerinin alınma 
ımı uluelaT IOl'l•t•inden rica et
mektedir. 

lmprator, aefer'herliiia, Hahe • 
ıiltaam uı.lar tNyeteıi ile tetri· 
ki tMl&İ hUM11undaki t.aa"lleri
Dİ ula deiittimıiyeceiini ill ve (9~-
mektedir. -

ROMA SUERBFJU.tru SOCUK 
KANLILIXLA KARŞILADl 
Ro .. , 29 (A.A.) - Hab,t 11fır • 

berlffi Romada pazar yapyışım bt-
i71en boaamamıp. Sıyual ~en • 
ltr b11 aeferberlltt h~ bir ehemıntyet 
vermemlflerdlr. ÇiinkU bu fff erber • 
litfn filen daha nTel•en yapılmıt ol
dufuna kani balanu:rorlar. 

GueUa Popolo son '8 saat içinde 
Eritreye ainderilen mühim aaker 
kHTetlerinl Habeş sef erberliflne bir 
eevap surtUnae telikkl ederek diyor 
lrh 

Cenewedeki barıKıl haylar, asıl 

INGILlZ NOT ASI 
Londra, 29 (A.A.) - İngiliz neta

tu Jl'ra ... ya ıhderlJınlf olmikla be· 
raber bunun genel deleri üzerinde ıs
nır olunmaktadır. No\Ulrn eftlrr. a • 
mumiye gözünde statekoyu sorla iter 
tfirJU bozmak t.ftbMirinün yeniden 
n reatl'ft bir takbihl olduju ehem .. 
miyetle kaydedilmektedir. Yine tas • 
rih edildlifae ıöre mtisbet tecavüz -
le llltnft tecavUz arasında bf r fark 
clstettlınesl bir kaçamak yolu olmak
tan ~ 11saktır. Ba, tenkil harlkett. 
nl :mtlerimiyıtia derec.tinı ıöre ta • 
yin etmek anutundan ileri ıelmek • 
teclir. ıs ncı matlcleniq böyle derece 
üzerine tefsiri de ayni kanadan ileri 
rılmektecHr. Sonra Umlt ediliyor ki 
İngiliz notası Britanyanın istihale sı
yuuiyle Fransaya kendi cofraf ya 
4anamnun zaruri kıhlılJ emniyet 
kanmunu telif etl'Mktedii'. 

FRANSA BOYOK ELÇILICINE 
VERiLEN MEıKTUP 

LONDRA, 21 (A.A.) - Dıt 8a • 
kanhiı 26 Eylulde Franaa Büyük elçi 
liiiM ..-ilmit oı.. ....... ...-i • 
ni nqntmlkttdir. 

Ba ımktupta Dıı hakanı Sir Sunu. 
........... kit 

ŞhPclilb 1 tal)-a • Hahet llldatlMZ• 
lıiı miinHebetiyle Uluılar wyeteli 
pakbNa ilalili "AmapaA INvvet. •ii 
ncaat talıdirfnde m1..ırm 18 meı 1Md 

Cenevrede 11 Eylıllcle aöylemit ol· 
dupıa ntlikta Britanya hUkhtetkaha 
Uluslar sosyetesi paktına kartı olan 
tubhltleriai kaclreti yettiii ıüillette 

7erine ıetinnek hususunda ilk olınalc 
,fikrinde llaJaWanu beyan etmiı n 
paktcla zikredilen fikirlerin ve bilbu • 
A anrulaeal itlerde kanunu hakim lal 
~le emelinin, hüyük Britanya uluu 
vicclarunm bir cüz'ü haline sebNt oldu· 
iunu ilave etnıittir. 

Yia• C.evrede 1.ütiin telınilı1-le 
verdiğim cevapta Jqilz h~ 
hattı hareketinin uluılar aosyet.elİlle 

ve onun temıil ettifi herıeye aanrlınaz 
1nr 1&dabtten batlca ltir t•Y olma~· 
aı ve aluılar .oıyetw i7elerine teret
tüll eden vecibelerin tamamiyle kabul 
edı1ıneıi huıuıuııda hütün lnıilq ulu· 
ıunun naal kuvvetle hGkdmete ınU.. 
hir olchliuaa" l~aa • H~ qlaf 
~tlaki •••• ..,......... ..... 
huıuıi nfüt1tr4en "tdn.eıtr Oldfaiu 
Jaaklmulaki tehnihlenn ... ne adar .... 
kikatten uzak huluadafunu eh911U9i • 
yede lray-.U,tim. 

Bu fıraattaa btif.le .-... talft t.ü
.....-,..ea. a.laıu- ~--ki. ..... 
n ul111u ulular t0tJeteıi prcnıiplerin 
elen herhanıi birinin husun teaüürü
M tletiJ, o prtQIİ ...... W... MıclUi
ne Miblıimt tlıteı mektedir. hadan 
l.qka herhanıi bir fikir ve mütaleacla 
baal..unak Britaa1uun lıü•I niyetini 
n wniın'b-etial tannnanalır olar. 

Memel seçimi yapıldı 1 Bir kasır~a .~lori-
--- daya yoruyor 

(Ünyanı birincide) cWc anrulu.al lcıararlua imauını 
lco7B1Ut hulanan dnWleTe 1M1'çok Havana, 29 (4.A.) - Kuıey• 

tedir. Seçimde kontrol vazifMi • defa uçimleıitı bC)llllal 19ralt al • den ıeierek takribo 200 kilome\· 
ni ı&mek üzere ,.ı.. lnıtiltere tmda ,..rlacafr MWanda temi • relik hir 'bölıe üaerine '!•""lan ıc .. 
tar&finıdan Wr mütalsit ıancleril • M 1 

• 

-ı.. ltaJ-- " Frama '°" chkilca • nat "'111İfti. Buna ratmen, e • cak hir lcuırıa, Manta•n, Saata 
,__,. '•7• mel hanurnm her tarafından 
ya kadar bayle bir mUfahit yolla· ıelm t.1'erfıercle laQsün ltanun ak. Cara ve Caman illerini brrttn·· 
manu.a... Buaunı.lMrMMr Al • einin TU'id olıduiu bildirilmekte. mrı ve münakal&tı durdunmıı-
man ai,...U seveDlerincM •uiyet d , __ , __ 
bir aeçim iti olarak delil, M.mel ir. Halk Litn.nya ma.-..rı tur. 
--1 • .... ı.aL .L• b'l tarafından taeiz edilmekte ve bu Kalırıadan evvel almmıt olan VW>Aıyeıtiae llalnRr.a var eon vere 1 • mehm•r, memurlarla itÇiler ii· 

mek için mühim Wr ,...ıoy arife. ·-.1- · · ı__,_ .1__ tedbirl4tr• raim•n hatann anem· 
.. : teı.u1• -.Jı''-=L& ... .Jır· • M-l LH a.rtaue MÇllD oyu .,...nnmat111 te· 
- _ .. _ ..,. ...-u.u - .... ıir icra eclec.ek barelr.ttlerde b~un U olmuından korkulmaktadır. 
kbıeti. tehir clahilinr.l'!t çıbrdıiı ...... _ ..1 M .--1 t--ıı W.. biWirikle 1Hr ıün Tein alkollü ..._.,..,. ...._. " "l'Jio_•er Belen raaathaneılne ı&re, ka· 
içkilerin aatılmaaını tuÖamiıle J•• Wr P ,_..._ UWaDJa lilblert ıırıa Floridaya doiru ,.Urümek· 
sak ebniftir. Bütün Anupada hi- ne N1 1•mk isin -ir alautlar· tedir. 
kim olu~ M-t itinin, dır. ' Son kuırıada 30 kadar adam 
wi bir IODUll&. ~ .... ,.tarafın- Al d f il d aımüt, 30 kiti yaralammetır. dan lillftla halWlllceti wllteaie man em tyo arın a 
.tlirı çahpn Y ahuclller • . • 
SUÇLU OLARAK YAKALA· Berlln, 29 CA.A.) _ Alman General Bek ıade echbyor 

NANLAR t1-il70lları id....,i etki a&ftKı· Berlia, 29 (A.A.) - Reipehr 
Klal pelda. 29, (A.A.) - Polis luün "Ja Darpte ~aklannı lcunetlerlnln eald .. fleriatlen Mrl 

dapk ve hakaretten 111çlu olan bir llaJMtmiı olanlanlan ela olaa he olan , .. ...ı a.ırı-. ,_ı•ea b· 
kaÇ klfiyl yabJım.,.tır. Ya~ılan aU. hl•ette llalanaa ltGtb Ya . rulan , ... ı kurmaJ ,.flllbae •· 
ıezrıuı::r~r· ~: hutlllerln itten p1canıma.1111 tuhe tamcatı 11JlmaeldM1r. 
I:ı at1t1•r1 yutmak w ~top· · ..,....._ ........ ,,.. e· k dü tü 
lantılaftnı kanebrmak için günde Bi L h ........ L .. cli ır uça 1 
yfnnl litas aldıktan anlafılmlfbr. r •• Yaue 1111 ıe MeDı., 29, <>..A.r- Bir ha· 
ALMANLARA GöR! Sl'.CIM Xlai.,.da, 20 (A.A.) - Bir va mitintine ittirak et\lil ı..m.. 
NORMAL SARTLARA UYGUN kahvede dün ıeee ltlr A.lıa&n po ribdan dinen~ r..trU. ma 

OLARAK YAPILMAMIŞTIR llalyle 111Ufteriler arumda bir kav- nocalin kullanmakta oldufu a • 

Meme!, 29, (A . ..\.) - Alman il. 
tw.ı..n.t ajamı bilclt-IJOf: - lt.ba••-· 9ti, M...ı ...... 

p çılanıı n bir el tabanca atd • çak yere dütmUı, uçman ile mimar 
'brıtır. Birkaç kiti tevkif olunmuı- Kunbarat "e diler bir volcu alraüt 
tar. l•rmr. 

Edirneya ıelen Yunan ı\ibay 
Türk - Yunan Joıtluğuna ya 
ıır yilkaek bir ıöıteri ile kar,ıl 
dılar. Doıt koauklarımıı. onu 
aılcerl mahfelde, urayda ve c· 
huriyet babçeainde törenler 
pıldı ve aöylevler veriid:. Yu 
lr ıübayların bqında bulunan 
bay Boyetiı, verdiği b\r ıöyle 
k&hraman Türk ordusunu ve 
nun yükıek komutanlarını d 
ıaygılarla ıelimladı. Verilen 
lende, dokuz yaılarında kü 
Kaliıe ile küçük Türkimn bat 
p vererek bira ic;iıleri Türk • 
nan doıtluiunun yükıek bir ;. 
reti halinde telakki edil:li ve 
ldkalarca allnılanClı. 

Edirne C. H. P. baıkanı ile 
dime ıatlan Bay Şeref Ay 
heyecanlı ıöylevlerinde iki u 
araıındaki kaf!ıhlch dottluk 
plarmı belirttilea· ve ıiirekli 
kıılar1a kartı1andılar. 

Türk-Yunan deni 
manevrası 

25 eylül tarihli Mançeı 

Gardiyan ıaz•tainde c:ıkundu 
na ıöre, Yunan donanmu ve 
nan filoau Türac donanmaaile 
Jilete Çanakkalede mUıterek 

manevra yapmak üzeredir. 

Gene ayai ıu•t•, fU haberi 
riyorı 

Miiıtarek donansnanın W. 
dut Y.11nan amiralinde olacak 
bu amiral Türk aırhbıı Y awı 
buluaacaktır. 

KURUN - Mançeater G~r 
yen ıazeteıiodı okunan bu ha 
diıin Yunan filoıunun limanı 
ziyuetinden ı•lat olmuı mu 
111eldlr. 

Hitler Macar baş 
bakanile lconuşt 

Budapeıti Hır1ab ıaıetui, 

manya - Poloa1a - Macariı 
arumcla bir han paktmın Y 
lacalma dair olan iddiaların u 
durma oldutunu 1asmaktadır0 

GöMBOŞ - HlTLER KONU 
MASl 

Berlin, 29 (A.A. )' - Bay 
rinıin av miıafiri olarak A.hn• 
yada bulunmaata olan •• düaı 
raya ıelmit i»alunan Macar b 
bakanı Ba., Gam höt, bugün 
Hitler tarafından kabul edilee 

tir. 
la1 G&altat, Berllacle 1'a 

......... rfm ..... 
ter Alman l.kaalarile kon 
lar ppmak fıraatnu llulacaktl' 

Döviı kaçakçı tici k 
mlıroncu mahk6m old 

8-lin, 29, (A.A.) -
hakJeri elam 1uıpJllCdı1t il• 
hı olan ld lratoHk mieJwıW 
.... ....... •• 14.000 .ile 
mafk arMlllda para c:aa.ma 
ktmetmlftW. 

Hilkbmet m.akamlatı, ınitJO 
neTlerin üzerinde bulunan t 2b· 
Hollanda florini delerincl•lri t~ 
villeri müeadere etmitleidil'· 
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,..._.. a;~~~+]~~~~J larih l(ö,..ı 

45 yıl önce 
200 kitap! 
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8 i r Teşhis 
( BaTmD.kaleden devam) 

"Ufnlar Kurumu tarafından ya -
ulan teklifler ltalya tarafından red
lolunduktan sonra on beş gün içinde 
~ritre ve Somali sınırlarında harp ı 
ıareketleri başlıyacaktır. ltalya or
taları Habeş toprakları üzerinde ile -
Jllerken karşılannda hiç bir kuvvet 
•uımıyacatır. ltalyan askerleri 
;enevrede ltalyaya teklif edilen eya
etler üzerinde geniş arazi parçasını 
iiç zahmetsiz işgal edecektir. Habe -
;.tanın (Tiğre) eyaletinde (Adu\·a) 
bin alınması İtalyanlar için manevi 
bir zafer teşkil edecektir. Bu zafer o 
kadar büyük bir muvaf faklyet olacak
br ki (l896) senesinde İtalyan ordu
ıunun burada uğradığı kanlı hatıra -
u silinecektir.,. 

"llk top sesleri işitilmeğe başla • 
ymca Cenenede Uluslar Kurumu i • 
~inde şimdikinden daha mti..qit bir 
hava uyanacaktır. Diğer taraftan or -
dulannın zaferi ile kuvvetlenecek o -
lan Musolini fazla olarak eline bir 
takım maddi teminat da geçirmiş' bu
lanacağı için daha ziyade uysal ola -
eaktır. O vakit ltalyaya geniş ekono
mik imtiyazlar ile Habeşistan üzerin
de askeri bir kontrol koymak i~in va
Mtalar verilecektir ve son derece kı -
sa bir harp hareketinden sonra barış 
olataktır. Olacak harp o kadar kısa 
•Urecektir ki bunu ltalyada hiç bir 
tiıue tahmin edemez. Mosolininin 
fıstediii de budur.,. 

-ı'ablt olarak Habeşistanı katı su
rette itaate getirmek için bir takım 
polis harekatı da yapmak icap ede -
eektir. Jtalyan sıyasacrlarının sözle
rine göre Habeş imparatoru devlet • 
Jer tarafından kendisine teklifleri ka
ni ettiil gün memleketinde büyük 
zorluklar karşısında kalacaktır. O 
vakit imparator kısa bir zaman için 
payitahtından çıkacaktır. Bundan 
•nra (1906) tarihli muahedenin ye
rine geçecek olan yeni bir muahede 
mucibince İtalyan ordulanmn hlma -

.,.. :ı. ş Ka 
(Üııyanı birincüle) 

mak ~ken bizi~ ~okuz bu -
ÇÜ saat ça}J!"MlDHZ hiç dofnı de
lildir. ÇallflD& Mahnm aekiz sa
at olarak kabUl edilmeei liznndll'. 
Tütün iıçiainin sallık durumu it 
bnunu ile korunmabdll'.,, 

Yapr işlerinde çalışan Ali Can 
Er gönderdiği mektupta diyor ki: 

"it "-nunu .erhe.t lıalde çalı
PD itçilerin de itlerini tanzim et
Jlllli, onlar da kanundan yardnn 
..... lidirler. Sonra itçinin sağ
hiı Nbnmdan daima gözönünde 
lalu'lacak bir noktaya ip.ret et -
mek İllerim. Hemen her yerde 
IMitün iıtçiler it batma aahahnı er
iken aatincle ıiderler. Bu saatler 
de büyük tehirlerimizin aokakla
rmdan geçmek adeta imkimız • 
dil'. Y ahat her cina mikroplarm 
lcayna!lJlr toz bulutlan arasından 
seçmek lizJmdır. Bu i't belediye
lere düıer. Yapılmamalıdır.,, 

Adresi bzde saklı Yılmaz adlı 
bir işçi de gönderdiği mektubun
da şunlan yazmaktadır: 

"it kanununda çalııma müddeti 
tekiz ..attan fazla olursa 11hhati-
111İz hiçbir suretle konmmut ol • 

yesi altında, fakat tıakikl ve m91ru 
hükümdar ııfatile tekrar Adiaababa
ya dönecektir.,, 

"Doğu Afrikasında seferber edil
miş olan <250,000) Italyan askerine 
gelince, bunların bir çoiunu geri gö
türmek masrafından kurtulmak için 
şimdiden tedbirler dötüntilmektedir. 
Bunların yarısı uzak memleketlerde 
iş ve para anyan insanlardan mürek
keptir. Otekiler de hiç füphesiz ltal
yaya döndükleri zaman i§Biz kalmak
tan korkarak bu yeni memlekette 
kendileri için yeni bir hayat yapmak· 
ta menfaat göreceklerdir. Bu cfbile
re parasız olarak topraklar, tarlalar 
verilecektir. Bu suretle dofu Afrika
sına gönderilmit olan askerler bu 
memleketin topraklarını jJlemeie ya
nyacaktır. Nasıl ki vaktile Roma im
paratorluğunun lejiyonerleri de böy
le olurdu.,, 

"Sonra bu askerlerin yanına ltal· 
yadan aileleri de gidecektir. Bunlar
dan lJaMa bir çok ltalyanlar da yi -
ne dofu Af rlkastna göçecektir. Öyle 
tahmin ediliyor 'ki nihayet on yıl ipn• 
de doğu Afıikasında ltaJyanm alaca
ğı verimli topraklar üzerinde iiç mil
yon İtalyan yerlepnif olacaktır. Böy
lece bir hamlede İtalyanın nüfus me
selesi de halledilecektir. Musolini de 
katı surette davasını kazanmıf bulu
nacaktır.,, 

Bir düzeltme 
DiinkU 1Jaşmakalede on ikinci sa

tırdan sonra gelen cümlede bazı ter
tip yanlışlan olmuıtur. Cümlenin 
doğrusu şudur: "İngiliz, Habeş me -
s'elesinde ltalyaya karp geldiii i~n 
ba deTlet havadan Suriyeye hticwm 
edecekmif, bu ihtimale kartı tqu · 
tere ile Ttitkiye arasında ulqmalar 
o)gıq, şayet ltalya SutjYeye hücum 
ederse Türk askerleri Jnsilterc .he
sabuaa ~üdafaa vulfeı1ini tiıerine a-
1acabaq.,. l , .Dlıeltiyoru. 

7 

Fabfikada •ilti chlnimla
rmm itlih edilmesi fazla çalıt -
manm vereceii yorpnluiu hiıç.bir 
surette ıideremez. Fazla it yapa
rak aldıjı para ile zaten kendini 
idare edemeyen itçi Ülte ııdasız -
hk yüzünden de bu.biiim tilılia -
tini ~. lf . bnUnunun 
qüDdeiilc ifleriai birinci P1in& a -
lacaimı. Clütünerek yabz çalı~a 
saati hMcıkmda fikirlerimi töylü • 
yorum. Sailun nesil yetiftinnek 
fazla itle h~·--malda olar.,, 

Çarpşap vapurlar 
Vapurculuk ıoıyetesi ile deniz

yolları idareıi deleıeleri, bir top· 
Jantı yapa~ Karadeniz ve Sa
karya va.,.larmm çarpıımaıı yü
zünden orlaf' çıkan anlaımazlığı 
kon~larclır. 

Her iki idare de kabahatin Ö· 

tekinde oldUfunu ileriye ıürerek 
tazminat iıtemektedir. 

Yu11,1urta piyasası 
Son sinlerde inemleltetimizde 

yumurta fiyatları yavaı yavaı 
yükselmekte devam ediyor. 

letanbul Harici A•kerf ı ı 
Kttaatı lllnları 

Bu auretle fiyatlarından çok 
kaybetmit olan Türkiye yumurta
ları aki normal seviyesini bul · 
mut olacaklardır. Bin bat dai top kotumu katır

larına pazarlık ıününcle talip çrk 
mamıttrr. Bu defa pazarlığı 8/ 10 
935 salı ,Unü Mat 14 de dir. 
Beher hayvanm tutarı 330 lira -
dır. Muvakkat teminıab 17750 lira 
dil'. Evsaf ve prtnamesini almak 
ve ıörmek isteyen 16 lira 50 kurut 
mukabilinde M.M.V. satmalma ko 

miayonundan almaaktll'. Pazarlıia 
wiNcekJerin 2490 sayılı kanunda 

t&terilen v~le ve 17750 liralık 
lwlnat mektWu He birlikte belli 
sün ... tta :Anbrada M. M. V. sa
tmelnw. komisyonuna ıelmeleri. 
"339" "8006,. 

Şimdi iri taze yuniurtalarm san 
dıiı 20 liraya kadar ve ikinci 
mallar da 14 - 16 lira araımd11 
fiyat almaktadll'. 

Piyang~lu yarıılar 
Hava kurumu üyelerinden dolr. 

tor Anclre Vabram tarafından iJ~. 
ri sürijlen piyanıolu at yarıtları 
hava kurumunun ıon toplanbsın 
da kabul edilmit ve ve tefertüatı· 
nın tesbiti için merkeze aönderil· 
mittir. 

Yantlar, ilkbahar ve ıonbabat 
da yapdacaktn'. 

istatistik 
ve nüfus 
SQlJlm 

Necip Ali Kü~üka 
Denizli ı•aylavı 

Cumuriyet d~vri yurtta iıtatiı · 
tik kurumunu yaydı. De~let i,le· 

Yabancı Memleketlerde Gençlik 

Eğer bir gün Avrupa medeniy 
yıkılacak olursa •.• 

Bu yıkıntılar üzerinden meydana çıkar 
toprağı ekmeğe çalışacak en son ado 

dünya yüzünde kim olabilir? 
Ycu:cm: Omer Rı~ Doirul 

rinin içine dalmak ve her hangi F ramızlar "hareketi,, pek fazla taneti haiz olduktan bqka 
bir devlet mes~leıi etrafında doi- sevmedikleri için :Almanlar ıibi bir noktainazar sahibidirler. 
ru bir sonuca vaı mak için mutla- kitleleri bir intizama tabi olmayı, lar llerilemeje, deiitJDeie, 
ka iıtatiıtiie lüzum vardır. onlar ıibi kitleleri ıiyaıi teıekkül dünya ile birlikte hareket 

Bir (lıonuyrı) elemelı ve onun ler vücudc ıetirmeyi iıtemiyorlar. azmetmiflen:ltr. 
laalrlnnJa bir lıarar vermelr için Onun için Fraıuada orıanize edil- Framız ıerek yaradılıt ı 

<L.. ~L L.!1..;1 • .J mit bir ıençlik hareketi yoktur. yeti.it bakımından ne maddi 
önc:e vır tcurım vu•"erın ortaaa Franeanın bütün ku-etı· bu L.are · , 
bul l .. ti I b bil · "" ·~ dft", ne de emperyalisttir. unmcr.n azım ır. ıte u wı· ketinde, ist.ediıvini ıönül iıteıwı• ile hayattan ve diier milletlerde•, 
ler istatistilı bilpmJir. Bunun yapmuında ıörülür, tediii, clilecliii aibi yapmai• 
için Almanlar :atati•tilı ltalıkınıla· Her Franıız, ıenci, bu kuvveti, kin bulmak ve hu hayatı mü 
in lilrti Jtılaa %İyaJe uzataralt az çok hiaaetmekteclir. Gençle · mertebe ve akıllıca ıeçirmek, 
ve genifleterelı J.,,,qlerJir iri: rİn spor •vıiei, 909yal hüriyet~ kimetin ve kOD!Jularmm 1:nı 
(l•tamtilı Jeoletin ta lrenJisiJir) lriinneti, bedeni terbiyeye dütkün yata karıtmamalarını temin e 

lüiü ve yeni arsıulU1&I bakana e- • 
bununla devlet idareıi isin ista· hemmiyet veriti bunu ap çık sö•· tır. 
tiıtijin ne kadar -ehemmiyetli ve tet"iyor. Franaız, dünynm en zensİll 
lüzumlu olduiunu anlatmak ist'- Spor merakı ile Amerilcnın te . en süsel memleketlerinden • 

· ele Y9flJOr. Bu memleket 
mijlerdir. siri, yüz binlerce Franeız la1111u halık olmakla bnaher sıkıntılı 

Geçmi' zamanlarda dünyada evlenmelerine kadar devam eden iilclir. 
harem bayatından kwtan;nlfbr. 

büyük devrimler yapan ve büyük Amerika kadmlarmm l.qjük Frwız, ~alarınin k 
harelr.etleri çeviren inıanlar çok harp ııralarınc:la Frana&c:la serbest rahata.a etmiyeceiine emin 
ilıe2 ele olsa iıtatiıtig" e kıymet v• serbest dolatmalan Ye ıL:- L!..:. ta . aa, bu.bütün ıililwzlanmaja 

·~ uır zı olur. rünlrii bM-bir kimte 
ehemmiyet vermi,lerdir. Meıeli arruza uiramamalan ilk &ace F • ~ 9"J' 

bu · ·•-Je · _L_ derece.inde ıililllanma.wı --~ m99hur lran imparatoru (Dara) nmanın rJuva aı"' nne tıuaaf J 

verıi toplamak iı-in kadastro wap ıörünmüf, bunu ıördükleri halele F&bt Framızm ıenci de· 
::r J .- inanm k iat • f- 1--t k n da realilttir. Ve 1---...1--

tırmı•tı. lmpaTator O.nist Roma- a ememıt, &&a ço ıeç L- _,IQU9P :ıı •- meclen btma alıWak 'bu serbest. ,..zin maceralar seçmİftir. f 
da askerleri, ıemileri, zenginlik Jilete bir keramet bulunduiuna dQ.. uz, Alman teblik•inin bir 
ve ıelir kaynaklarını her zaman ıünmefe, Mtlamıtlardı. veya ıelip ıeçici bir teY o 
saydırll'dı. fakat istatistiiin . ıeç· Bunun neticesi olarak Fraua ir, Almanlenn miit ... di,_ 
mit zamanlara niabet kabuL1!tmi- ıe~liii Fransız piyuuını Am,e. ialmalarmclan ileri selen • 
yecek derecede ilerleınesi 19 ·un· rikanın otomobillerine ve 11jara • jik 'bir zaruret olcluiuna MI 

larına açtr. Fıanusm emeli, ,.Jna 
cu asırda bqhyarak yapdıiımı7 Frantızlar rekliıncıhiı, lritMYi JMWMlciir. Fabt Fn.mrs 
asırda en eh.§ımniyetli bir konu istihsali, modern it etütlerini A . -.- itibarile-_... en ı;aJi 
vaziyetini almı,tır. merikadan öjrendiler. Ym, kitlewt ........... 

Bizde iıtatiıtik büroeu laıral Bu deiitiklik itk _ önce, Frp - mayan, dildatıirliilü 'ft mil 
duJrtan sonradır Jd ,,un ..hakkın· ~1j;JDF"-fazakl1;.,J1!1A :-.ıerün• ~ .._,_ ~--. 
~~ IH 1..·1-n ..ı.:...... :d me ı. Mit·Gi'lı Miiliti"b.rtı ~r a UWm • 
a. -ıeme uı.15 ere av*1'11 tı e- -pdacalc 1.. • _ d ...ı.:...~ N" 'a ""..,...._ Iİİm!~ 
b•ı:.ı•k l • ·1ı L.....=.. .J •• ~- DW' 7-f e y..w. i-

l al • statmi llRIJ'VnlUftllGn Oft. myet 900 on~ Fi~ Püilin ı .. 'fmii -....... F.-s 
ee bide iter haap zan ile yapı· t&nzelize ıibi b&tbca caddeleri ci de si..,...; ,r .. ,....,_, 
lırJı. Hiç bir 7eyıle lıat'i bir bilıri Nevyorkun Broc:lveyine ben.ıi. iti-.-,_, falmat .._ --
yolıtu. Yurtta yıırtfafların saygı Ve bu yollar mahteıem sinema • edilince milletini IDiichıl• 
bile belli Jefildi. ilk nüfus ya- larla, büyijk otomobil mağazala • 1 " hu JOlda A'fNlitlit ...... 

riyle doldu. ı 11ka ~metanet .. em-• 
zılma11 memleketbni2de yurttaf • Framızlar realiatik imanlar..... ..Werir. 
larm sayıımı t>trenmek bakımın.· ka milletleri yere serecek fellnt· $afet Mr tin :A,-..._. -
dan birinci adım oldu. Şimdi, bu ler bqlannclan ıeçtifi halele F • Ulan ıı1imtılllft beıW. .__. 
yıl yeniden nüfu.'\ sayımı, yurdun ramtzlar dim elik ~lchlar. 8a p. topr4mı elıisııefe çat ı ualC 
her kö§esinde yapılacaktır. nün Framız ıençleri de aynime- eon adam, Fraı-a.r. 

Yıırttatlann sayııının ne lcaılo.r 
olJafanu bilmelc, buPnlrii yurt 
iflerinin ~Je birinci meNleyı 
tqlıil eJer. Ancak bunu hakikate 
en yakın olarak bildikten sonra
dır ki yurdun yüksek politikuı-
nın çevrilmesi ve "1us sorıuaunu 
üttüne alan insanlar için en za-' 
rurt' bir ,eydir. Bununla beraber 
her yurttatın ~ yüksek yurt da· 
va11nda bütün varlığı ile hükG
mete yardım etmeıi kuvvetli bir 
ödevdir. 

Benim kanaatime ıöre harp 
zamanmda yutttq, yurdun korun 
mafl ve ıı]usun iıtiklili için çar
pıtmalı ve ?lıtmaiı kendisi İçin 
naııl aziz bir ödev sayıyorsa, 
bu. me1ele de yurt bakımı men
faatinden o kadar esuh ve o ka
dar kuvvetli bir ittir. 

Genel nüfus aaytnımı itte hu 
bakıqıdan ıörmeli ve incelemeli
dir. Ba iıe hnfrncrmGlc, ..,,_. 

Lüks otomobiller l Mimarlar .. ıflara 
Hususi bir takım otomobillerin Doktor Ye aYUlcatlarm naııtn 

talmi aibi ~lı~ı ak m~i tqı· tabiminden aoma, mimarla""ııır.:11 
dıldarını ve toförler cemiyetinin kazanç kamıinma alre 
bu vaziyetten tiki.yet ederek be· tabimi yapıhdqtar • 
lediyeye bat vurduiunu iki sün Bu tasnifle mimarlar 
evvel yazmqbk. dan aJl'll&n bir komiqon 

Bu otomobiller saatsiz 1üküa obmlf, ve memlebtin ..imdi'~ 
tabiler sibi itliyerek ç&llflJOI'• prtlanm painünde ballml_.._ 
lardı. Belecliye toflrler cemiy.., rak ~llf*Dıttir. Mimarlar 
tinin dilejini ıkönünde halun· da p.pılan umf tabbninde 
durarak lüks tabi otomohiller ir ilde ımıfa h~ 1tir mimar 
çin biçimli bir t91ril halmap ka· mamıt diierleri dört dereca 
rar vermittir. rinden ı&t.erilmiftir. Biriad 

Bu ıuretle iıuauat otomobille- fa ayrılan mimarlar araımM 
rin müfteri tqamalarr anJ...U. o- mimar Yardır. . _.. 
lacidrtır. 

Yahudilerin yortuau 
iki sündenberi Yahudilerin yıl 

batı yortuau devam ediyordu. Bu 
münasebetle havralarda ıeç vak· 
te kadar i.yinler yapıhnqbr. 

Jarnuılı ve yaluıt ta 1o.nlıt ıajlılı __ _. ________ _ 
Ben Tirle ,..,ıtapnc hö,le ofır 
bir ...para mclc latcırun. ŞU hat· 
de hükGmetin bisi iclfave çajır .. 
dıiı pnü beldiyelim ft biae ve· 
rilecek ödevi yükaek 1tir lleyecaıı 
ve istekle ve büyük bir dofruluk
la bapralım. au it yurdun bize 
yü)clettiii horçlann batında ıe· 
lir. Bunu bir dakika unutmıya

lma. 

vermelr yrnJtı lıtıTıı yo.pdrrtlf mç 
lorın.,. büyiifidiir. Yuaht "e ek· 
ıik bilai hiç bilmemekten daha 
korkunç Ye daha çirkin aomaçlar 
yaratabilir. Bunwı saran dolna· 
dan dofruya yuuia olar. itte bu
nun içindir ki genel nüfus G&JI· 
mına kartı yapılan bir ıuç doi· 
naca JUrd& yapılDlıt olarak ıayİ
br. Yurda kartı ıuç iıliyecek yurt

.tq her halde ~ az bulunur N.A.1'~ 1 
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YaPıııll Bardeııer 
~ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
~61em: 49 -- Yazan: Rudolf Van Wehrt .. 

Kulağınıza Küpe! 
Hakim, kızkardeşlere 
''Bir daha sizi mes'ul 

söylüyor: 
tutarım!,, 

Batını okumııanlara 
Yapııık kar:deılerdcn Engin 

Çang aleyhine açtığı daııaya 

bakan lılıkim, Çangın kardeşi 
Engi dövdilğünü kendi itirafi. 
le ıabit görüyor. Ancak kar • 
deflerin yapı.~ık olmaaı dola • 
yı.Ue, surluyu hapıedenıfgor. 

Öte tar.aftan Eng, karde1Jin • 
den operaıyonla ayrılmak iı • 
teğindedir. Bunda bilhaaıa " • 
rar ediyo'T'.. Çang, ölünı tehli • 
kesini gö:c aldıramadığından. 
operaşyona ra:ı değil. Rôkim 
de kanunda böyle bir karar 
vermeğe mü ait madde bula • 
nugor. Madem ki biribi'T'.ini:den 
ayrılnıanız nti.lmkUn değil, fU 

halde karılarınızı ayırınız, ka· 
rılannı:ı ve çocuklannızı ayrı 
ayrı evlere yerlqtiriniz. diye 
huıuıi bir teklifte bulunuyor. 

En• ve Çang, biribiri arkaaı 
ta, aordular: 

- Peki, ya biz? 
- Peki, ya biz? 

l ~ ~iz de zamanınızı ikiye bö· 
erıııuz ! Her biriniz ücer gün fa. 
•ılarla üçer gün kendi karı ve 

man itiniz Allaha kalmıt• · de
mektir. Evet, Büyük Allaha! Ar· 

tık o zaman kendi ıöbeğinizi 
kendiniz keıin ! Şunu size kesen· 
keı bildireyim, ki ejer ıene be. 
nim hakyerime ba4vurmak hev~ 

sine kapılacak olursanız:, ne ka· 
rar verebileceğimi kettiremiyo · 
rom gerçi, ama sizi biribiriniz· 
den ayırmak üzere operaıyon ya· 
pılmaırna karar vermiyecejim ! 

Hiç bir vakit hiç bir ıuretle ben· 
den böyle bir karar alamazsınız. 
Bunu aklınızdan çıkarın! Böyle 
hir karar veremem, çünkü kitap
ta yeri yok!. Hiç bir kanunun 

hiç bir babının hiç bir faslında 
beni ilzam edici madde bulamaz· 
sınız. Ey, ıimdi daTaya gelelim 
yine! Şikayetinizi geri .alıyor, da
vanızdan vazgeçiyorau~uz fÜp 

heıiz, Mister. Eng Banken? 
. Eng. razı oldu: 
- Hay hay! dedi, !İki.yetimi 

geri alıyor, davamdan vazgeçiyo-
rum ! · 

ÇoCuJdarmızın yanında oturacak .. 
•ıtıız. Galiba teklifim iyice anla· 
~ılrrıadı? Sözüm biraz müphem 

' :!.~ı değil mi . Yani •İz Mister 
:c.llf Bankers, tiç gun ICarınl\m e 

- · Mükemmel!. Bu mesele de 
hallolundu. Yalpız ben timdi ka· 
nlarmıza bir çift söz ıöylemek İt· 
terim.· Onlara bir baba nasihati 
vermek -niyetindeyim. Gelinj:ı ha· 
kayım ~yle bu tarafa! 

~ld&fınızın yanında: hulun.;ak 
kın1ı. Siz de, Mitler Çanı · .Ban· 
erı, müteakip üç gün karınızın 

le 90cuklarınrzın yanında! Biri· ". ız, karmız ve cocuklannrzın e· 

~l'lde iken, biri~iz orada misafir· 
•ıniz ! Nöbetleıe böyle misafirlik 
~- ev aa.hibilik ! Ücer gün ara ile! 
endiıine misafirlik sıruı ıelen, 

~İldir olduğu kardeıinin evinde 
h~ bir §eye karıtmıy&c.ak, Ev ta• 
•Lilik trrası gelen kardet han· 

Iİai İıe, diğeri onun arzu.una u· 
)'ce.k. Ev aahibi ne dene, o ola· 
~k. Miaafirin kelim hakkı ;Yok t 

tadan üç gün geçince de, vazi
)et teraine ! Nasıl? 
~~ınh ikizler, ıuauyorlardı. 

erıkalı hikim, cevap iıtedi: 
- Bu teklif hakkındaki dütiin· 

~niz nedir? Açıkça söyleyin! 

d .. ~~Pıtık kardetler, uzun &,ylu 
l'tıllfunceye dalmıt bir halde. au. 
d torlar. Hakimin ıuali, bir müd
) et cevapsız kaldı. Dütünceye da. 
'!trı IOnunda, Engin sesi ititildi: 
l - Bir tecrübe edelim baka-
tırt, böyle nasıl olacak? 

'1t \' 8.pıtıklık, onlara biri birlerinin 
iç_'llarından ıeçeni sezdirdiii 
ç_ra. bu ce-vap, ayni zamanda 
le t'lıanı da cevabı, demekti. Söz· 
1'l lconutmadan, için için konuş· 
\·ilar, ayni fikirde, ayni esaıta 
lt ~itlerdi ! 

l\ll lf &lcim, ezici bir yükten kur· 
~u. Rahat bir nefeı aldı: 

d· :- Olrayt ! Dedi, bir tecrübe e
()(11 ! Bravo! l!te böyle uysal 

rıı-1ı ! 
c·· tola ~lenen bir yere buluttan 

ı;~:ı:Ufer gibi, hikimin gözle· 
._ P&nltı, tekrar silindi. Ya· 
di ~ ,_,._. t,;,. .gyteyiıle, töyle de. 

f - E:ier deneyİfİniz bota çıkar, 

,..,... T., '" ""'" T 
• ~ YJI. • • eıd, .7~leriaden 
kalktılar. Bir kaç adımda haki
min ıenit kerevet iiıtündeki ma· 
aamsı kürsüıünii boyladılar. Ve· 
karlı, ihtiyar hakim, onları süzdü 
ve tunları söyledi: 

- Kocalarmız yapttık olduk· 
ları için, yalnız biri suç itlerse, 
vereceğim hapiı karannın infazı 
imkansız ! Fakat, hakyeri, size 
karı~ icabına ,öre hareket etmek
te ta~ile serbetttir. Çünkü ıiz 
teker teker de hapsedilebilirsi· 
niz. Hanginiz ıuç itleraeniz ! Ya· 
hut da i}<inizi birden liapaede· 
rim. anlıyor musunuz? Eğer ko
calarınız fU dayaya benzer bir da· 

· vayla bir daha kar,nna gelecek 
olurlaraa. onlarm yerine sizi hap. 
se yollanm ! Onların hareketin • 
den ıiz met'ulaünüz. Sizi hapiaa· 
nede uı:un müddet ahkoyacağımı 
da bilmit olunuz. Karıımam, ha! 
Bu sözlerim kulağınıza küpe ol. 
sun! 

Kürsüye dayanarak doğrulan 
hakimin aon sözü fU oldu: 

- Şahsen vazıeçildiii için, da· 
va düttü. Duru9ma celse.ini kapa· 
tıyorum! 

Salonda bir uğultudur yükıeldi. 
Her kafadan bir ıes çıkıyordu. 

Umumiyetle hakimin hareket tar· 
zr takdir uyandınnı,tı. Haki~. da· 

vayı k~ndi11inin tit karınlı dedi. 
ii kitaha uydurarak karara bai· 
l_ıyamanut, sağlam insan dimağı. 
na göre dediii tarzda, huausi bir 
teklifle halletmitti. Yapıtık bir 

çift kardet arasmdaki böyle çap-
raıık ve etıiz bir dava için, ka
nunda yazılı madde olmazaa, ha. 
kim batka n~ yapım?. Duru9ma· 
da hazır bulunanların dörtte· Ü· 

çünden fazlası, neticeyi, itte bu 
yoldaki mülahazada birleti!le 
)c.,,..,Jamıılard1 ! 
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Balkan oyunları bitti; Yunanlılar 
birinciliği kazandı 

-~~~-----··----~~~~-

idarede ve koşularda biraz daha hesaplı olsaydık 
üçüncülüğü kazanabilecektik 

Altıncı Balkan olimpiyadı, karan· 
lıktan dola;,;ı tamamlanması buıüne 
bırakılan !!trıkla yüksek atlama JnÜ!I· 

tesna, dün . akşam bitmi§tir. Derece
ler taayyün etmi~tir. Bu itibarla Yu
nanlılara bir birincilik datia kazan -
dıracaiı multakkak bulunan bu müsa· 
bakanın sonuçları dereceler üzerinde 
mühim bir rol oynıyamıyacaktır. Ha
vanın üç gündür devamlı :raimurlu 
gitmesi pisti bir hayli bozmu§tu • .Bu· 
nunla beraber koşulamıyacak bir va -
ziyet yoktu. Hu-anın bulutlu n bo -
zuk olmaşına rağmen bütün tribün • 
ler hıncahınç dolmuştu. lkinci güne 
~it müsabakalarla dünkü müAAba'ka · 
Jara ait bayrak çekme törenleri de 
dünkü miislbakıtlar arasında yaprl -
mıştır. 

Dünkü müsabakalar atletlerimiz j. 
çin muraffakıyetıi geçmiş sayılabi -
lir. Bununla beraber Rom~nlerle a • 
radaki on dokuz puvanlık farkın ka· 
patılmasına imkan olmadığı için bi • 
-ıim payımıza. dü~n dördüncülük ol • 
duğu gibi kalmı~, yalnız aradaki pu. 
nn farkı hi7.im lehimize birar. 'azal • 
mı~tır. 

DERECELER YE PUVANLAR 

Sırıkla yüksek atlama hari~ U~ 
günlük bütün müsabakaların ·onucu 
,udur: 

1 - Yunanlılar: 14,8 puTan. 
2 - Yugoslavlar: 123 puvan. 
3 - Romtnltr: ~ punn. 
..ı - 'l'UrkJer 72 puvan. 
Arnavutların n yalnız dünkü mi· 

sabakalara giren Bulgari rın ~r 
"' pu\·anları vardır. 

Romenlerle aramızdaki 13 punn 
farkın 11 puvanını Romtnler ltııtan • 
bulda yapılmıyan faraton koşu~un • 
dan kaz:anmıolardır. Bu kendileri için 
bir avantajdı. ütanbulda ;y~ mü• 
ğbakalarda be Romenhr bizimkiJeri 
ancak 2 puvan farkla ge~mi~ balonu· 
rorlar. Eğer müsabakalarda biraz da· 
ha şanslı olsaydık ve yahut biraz da· 
ha he.saplı, idareli, dü ünceJi ve gar· 
retli davransaydık üçüncülüğü ka • 

,unmamız ihtimali çok kuvvetliydf, 
Bu aetklr bahsi, ileride dönmek üıe • 
re ıtimdilik burada kapattyoru7.. 

DÜNKÜ MÜSABAKALARIN 
NETiCELERi 

110 metre manialı (Birinci ıerme) 
1 - Façeas (Yunan) 16,4 
lI - Ellih (Yugoelav) 17 
111 - Maeskuk <Romen) 17.-' 

il Manialı (/kinci ıeç,,.e) 
J - kiyadis (Yunan) 16,2 
11 - Faik (Türk) 16,8 
JII - Negru (Romen) 17,5 

110 Manialı <Final) 
J - Façeu (Yunan) ı;;,:> 

il - Skiyad:s (Yunan) ı:;,9 

111 - Ellih (YugO"lav) 16,2 
iV - Maeıskuk (Romen) 16,~ 
Y - Faik <Türk) 
YI - Negru (Roınen). 

400 METRE (Birinei ıeçme) 

1 - Mi~alidis (Yunan) :>7 
il - Jordoche (Romen) 57,1 
IH - Naffer <Yugoslav) 57,4 

100 ıltETRE (/kinci ıe~me) 

1 - Mantikas (Yunan) 57.2 
ıt - Nemeş (Romen) ~7,4 
111 - Banskak (Yugoslav) r,s,.( i 

40fJ MET RE <Final) 

1 - Mantiku (Yunan) :;3,7 
il - Neme~ (Romen) 53,8 
111 - Banskak (Yngos1av) M,9 
IY - Misai1idis (Yunan) :;5,9 
Y - Yorda§ <Romen) 
VI - Haffar (Yugoslav) 
Bu müsabakaya bizden girenler 

se~me1erde tasfiyeye uiramtşlardır. 

GÜLLE ATMA (Final) 

I - Kovaçeviç (Yugoslav) 14,43 (ye. 
ni Balkan rekoru). 

il - lrfan <Türk) l:J,72 
111 - Narançiç (Yqoalav) ı:J,SS 

iV - F'Joros (Yunan) 13,52 
V - Marian (Romen) 13,6 
VI - İbrahim <Türk) 12,84 

1500 METRE <Final) 

10 bin metreJe Balkan fGmpiyon· 
luiuhU büyük rm.vallakiyetle ita· 

.:;anan Brukan (Yu~oılav) 

400 metrede Balkan ıampiyonu 
M anclilraı (Yunan) 

Y - Gutis (Yunan) 
VI - Comanesku <Romen). 

Bu mü abaka çok entretıan olm~ 
birinciliği alan Yugoslav gencının 

makine gibi muntazam ko iı~u çok 
beğenilm~tir. Bu genç bütün turlar
da başta gitmi . 80n turda ikinci) 1• 
arasındaki mesafeJ i ~O :metreye .ka -
dar açmıştır. Gene bu müsabakada 
Rıza Maksut ilk defa 10 bin metre 
ko muına raimen çok mu,·affak ol • 
mu~ ilk turları ba'ta kofmuş, be~ bia 
metreye kadar bi'rincile. boy ölçüşmüt. 

on turda kendisine. )akla~u Yu • 
nanh atleti 25 metre geride bıraka • 
cak derecede güıel bir kl>tu yapmıt
hr. 

Bu uzun ,., yorucu müubRkalara 
ilk M!': atlet Bulgar \'e ArnaYut ,.. -
Jetltrine iki tur bindirmi lt>rdir. 

ÇEKiÇ ATıltA (Final) 

I - Goiç (Yugosl.n) 4:.i, 57 
JI - Hepi~nik (Yu~oalu) 4:>.49 
IH - Petropulos (YunRn) 43,30 
;iV - Dimistopulos <Yucum) 42,:J1 , 
V - lrf..an (Türk) 3~,86 (Yeni 'ftirw 

kiye rekoru). 

VI - Maryan (Romen) ~,90 

J l()() X ' BAJ'RAK 

I - Yunan takımı 4;;,1 
JI - 1'ürk takımı 45,6 

III - Yuıo~Jav takımı i;";,8 

JV - Romen takımr 4fi 

V - Bulgar takımı 46.1 
VI - Arnanıt takımı. 

Bu müsabakada biıinci kuh·arda 
kopn Türk atletleri ~ok iyi bir koşı 
yapmakla beraber bayrak ahp ur • 
mede lüzumu kadar çc' ik da nana • • madıklarından mümkün ıcöriindöil 
halde birinciliği kaçwnı~lardır. . 

SIRIKLA A /_;AMA 

~ırıkla atlama 3 metreden }Jaşla
mı , 3,50 de bizden Haydar tasfi):c • 
ye uğramı~tı. 360 da Yunan atleti a.t
Jamış, Fethi iki defa munffak ola • 
mamı • ortalık çok karardığı i~in mü· 
nbaka hugüne hn-aktlmı~tır. 

GECE VERiLEN ŞöLEN "l 

Dün gece Tokatlı~aııda atletİ7,ııı fe 
<lera:-) onu taraf mel. •1 ~l;;O ki~iliL: hir 
;:ölen 'erilnıi~tir. ~öJcn<\_e i lha} Bay 
:\tuh ittin .. stiindı~. federa } onlar ilr 
ri gelcı,leri, Halkanlı porcıılar J1n7.1r 
hulunııııı lanlır. Balkan ulu lımııın 

hauı&klarile • ü len~n aloıula İı·len . .. 
aat ler )1lı:11nrm ., atletizm lrılcra!t.~ o 

nıımuz ha kanı 'e kafileler ha~l.;an· 
)arı larıfmtlan Ö) le, ler 'rrilmi • 
tir. 

Bundan ~oııra miiaahakalımfı 
dcr~ce alanlara madah alar 'e müki 
f atlar dağıtılmı tır. 

• * • 
Balkanlı gençlerini bir araya getf. 

ren ve büyük ibir kardetlik hansı i • 
çinde geçen bu müsabakalarda biri11· 
ciliği kazanan Yunanlı atletle.r ba" • 
ta, müsabakalara j tirak ed~n biitii• 
guçleri, Balkanlann genç, dint; ~·· 
cu çocuklarını candan kuttanz. 

Üç atlım ailamanın bCrinci.i Yu
nanlı genç (ortada) ile ilrinci ve •--•••••1!1111••••• 
üçüncüleri Türlt PôlaJ ve Zelti Danizyolları . 
il - l'tJane' (Romen) 4~,.ı 
111 - Galip (Türk) 4,26,:i . 
iV - Adamides (Yunan) .f,:J5 
Y -.,Recep <Türk) • 
Vl - Gürda (Yugoslu). 

tJÇ ADIM (Final) 

1 - La.mbrakiı (Yunan) 14,19 
II - Pulat (Türk) 14,9 
III - Zeki <Türk) 14,6 
iV - Miyakovi~ (Yugoslav) 1~.~ 
V ·- Paterakis (Yunan) 13,ül 
VI - Mikiç (Yugoelav) llUiO 

11 BiN METRE (Final) 

J - Brukan <Yugoslav) 36,3,4 
JI - Klahos (Yunan) 36,18 
111 - Kri tio (Romen) :Jf;;ll.x • 

ı$LETME5ı 
Acenteleri: Karaki1 - Kittrl ... 
l'el. 4:.?M% • Si.tkeci Mlhördar zade 

Ku telefon: 2!740 
1 

1 rabzon Yolu 
GOLCEMAL Vapuru 1 Bi. 

rinciteırin SAL( ıünü saat 2(J 
de RIZE'YE kadar. (5999) 

lskentlerige yolu 
lZMIR Vapuru 1 Biıinci

letrin SALI ıünü &&at 11 de 
ISKENDER!YE'YE kadar. 

(5998) 
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ro~an gibi 
VİYANA - 17,10 musiki ve ıan konaerl. 

11,Cll -~· 18,41 'tllm pa~, ko • 
nllfDl&?ar, Uyatro tenkidi, kitaplara dalr ve 

•• • ULKEMIZDE 
Gebzeden mektup 

Bu yazı hayalden çıkma bir vaki va ıazı ocaltnm önüne ıeçer, bir 
a deiildir. Bütün anl..Ue l»ir clüsijye l>ir te1ler pltirinli. Eia IO• 
Mıkikat, bqdan aeçmit bir hadise nunda ne piıirdili anlq.Wı. Me
dir. Nevyorkta bir tfk.-cinitı nud ğer yetmi!lik ihtiyann kafuı yo. 
J!ikseldijini. ne yolda dütüP ıoara mlnw•ıı, çallflformat• 811 M • 
bir daha kalktıiJIU ıörecebiniz. fer de Mbu w IMJT• -.ı lseri
Vak' a11 •nlataa bir Fra111a ıue- ne J8Di Wr ciDI telcerlweler P.P' 
teeinin Nevyork aJııtanclu. m&JI ~ Rotana lid• 

ıalN. 20,0I haberler, hava raporu, uluııal ya 8 •• •• 
,.. 11,0I lllllk muaikl•l ve prkllan. 22,05 utun 
118Bfcmlk koaııer. 23,06 haberler. 23,15 eğ • 

Gebzeliler tayyare 
üye yazıldılar 

Amerilralrlar tekere pek baJI' • lns tekerlemelere "Vejtlr•aclt, •· 
brlar. Aialanncla daima '" bir fe bat •elcerMineıi,, a,fmı verdi. 
kerleme ,.ld ini' çildet çiyneyip Ert.i tal.la deha ıüaet dol· 
dururlar. Banda ltir ilci JJI aa · ma&laa blktı. '.sHata çıkıyordu. 
ce Jam V~bUl"Oll adında biriıinin JCanuam eorpta ~ ce • 
kurcluiu IMr '°'mpura Muta v... ftP olmlllı a..., .... wr ....._ 
1inıton firmui,-le bir takım te · nre ıidi" ı.u ..-.ı..ı..t ....... 
~~ düklriidan .. fb. Ne ... ..,.... Ama..... doira 
~~laraı .,_lar: 5&JI • &lefilclL O ...... ~ •ırir k! ha dm.tor lrliniti imi1 ıi · Jo1a ....,.;,..... ...,_.. Ora· 
~ı her taraf tertmsiıı • ı, .. l •t dan ç ... lara .. ...._. ldaalr· 
san yalanaca.K • Satıcı kızl .. r tr. 
ha•tan ay-.ita lradar ıaki:r. Rİ 
bi bembeyaa ıiJinmitler. Giren ı...,....__. .... amWrıs. 
çıkan m ... rinin hadcli Mlabı nara .......... O.... "-Ilı Wr 
yok. .... •· .,...... ....... Mr 

1-11 kamer. ıa.11 konı.ıpıa 2UO koue· 
rlD devamı. 24,SO cu'band. 

BICIU.ıtN - 11,aa Çocuklara ıarlular. 19, 
as elkl c1au1ar. 20.05 Jl"Jukturttan. 20,45 ru 
nGn aldelert. .21,01 ha1'el1et'. 21,18 ef'enc:. 
1l Juıulr. U,05 IOD°bdu mennralan. 28,06 
haberler. aa;.a ed91ıl )'ll.Jlll. 2uo Jcouer, 

8UD.4Plll'l'JS - 11,11 ..ıcıaJk k....-
19,0I radyo pyus09U. 20,0G Çtnıene orke• 
truı. 21,05 lkl ptyeı. 22,06 haberler. 22,28 
ors konMrt. 2a.ııs .,-amotan. 24,tS cazbant. 
1.ıo ı.atıenr. 
~ - 18,0l l'adyo oru.v ... 11,0I 

kcıet.,.... ıt,21 "410 ork..ıtuı, I0,06 h• 
~. 20,21 ıramofan. ZOM konferau. 21, 
20 edebi ya,ym. 21,ao pn komm. 22,10 ı•· 
ce kouerl. 32,a& habenr. 22,SO kouerln 
dnamr. 11,IG yalıUleı dlllerde haberler. 

V AJtfOVA - 1,!0 80lı.tlertn koll11rt. 11 
18 baftt aumld. ıı.oa orr kcın8erl, tı•.so ıra 
molla. 20,0IJ haberler. 11,G6 fU koue~. 21, 
SO haberler. 22.06 vfyolouel kOMel'f. 22~ 
lAmberıden· 21,05 eenfonlk kouer. 24.10 
rramotonJa dana mu.timi. 

Kumpanyanın reiıi Jam Vat. inha u.ria:• "•1tse" ibe7Y• 
bum yetmifi r.a1r ~ bir ihti- ..... a.ı.ı ,..,,._,.,, .-.ı. · Aıkerliie çafr1lanlar 
.,... olmakla beraber ..kine pek melma P '1i ol .... ııraıl•lfb. Bflkırlt!hl ,,.,_.Ulc flılbeıinün: 
ijütldindü. Ydhk aeliri bir mil . Eald..........,." llıat1an tara· ı- 81rtnei tepin '35 celp ve MV· 
Yoll ilci riz elli ilin fr-ı INla . fmdan tanmm&n!ak için de 8Ö7leri ldadt hull ffJlrflarua lwısi dolum 
:rmdu. F alrat yetifir mi 'l Manhat- ne kara camlı ıizliak talunqtı. lalan• kadar Nııllaeatı qajıya 
tandaki apartmanı için yüz on ye· Daıktilola., tersi ye telefoncu kız.. yazılmııtır. Alüadaranın mü.nen 
~i bin n....k kira veriyordu. Nev lar tekerlerclen abp Jedikp çok gilnlerclı fl'bede bulan~rı llzım -
:.Jeraeydeki iki çiftUii. Floridada memnun oluyorlar, bunu bafka ar· dır. 
'bir kıılık kBfkü vardı. Karısını laclaı&.w da tav.Ve edi1orJ.r • A - iki senelik aınıflara aynlmış 
çok aevdiii ~in en deierli mücev- ~ idi,_.. l'8lla ............ al • olanlardan 311, 32'1 bakayulle 328 
herleri aatıa alıp 1etiri1ordu. Sö. ba,.e Mı aln Wr p_....ia Is. dotumlalardan bakaya kalanlar ve 
zün k11&11 ze~in, kibar, yap.ma • nulıtr lala•• _,. cltltll· ~ 329 dofamluiar ~0-935 ,UnUnde 
YI ~n bir adamdı; a111a bu ya. teci ha; Ja•Cllk JUi USJOlk• ıabed• toplaaaCaklarda. Banlarclan 
f&Ylta da para dayanmazdı. İatUYoD kenanncla utwaauw - • bedeli nakdi verealerln bedelleri 24 -

Gel zaman git zaman buhran aia ~ sirclt. ltlrerleri ..... ıo-eaş akpnuna bdar almır. 
hatladı. Şekerlemeci dükkinlan ıa.. .Utm.t iltıedl. Aıtmıam • B - Deniz mıufıaa aynlmıt olan e
Mter birer b:panıy..,rdu. AT"t~· te· .. Wr tlıkn ....-ı ....ı.rla rattan a,,o doflimlalar lO;l0-935 rU -
'-"leme satılmıyordu. Kumpan • ikfJU111ıD'nDı81tenhıeıdi. nflnde pbede toplanacaklJrdır. Be . 
ve.nın rei•i meoıurla.Tma ... ~t ı~rd; Eıtiil llDI ........ -..... del Ytrenlerin Welleri 9-1 :-935 ak· 
kltlderini.,sattı, o muhteıem apart W.. mılale _.. ma,.•arllt...ı 11 ..-arna kadar bbal olan11r. 
mumdan ~ddr, kanımın m6c:eY • .... a-1.. ~- -.a.-ı ... c - J&Jldarm& ~ &JTll•lf .. 
herltvl de, elcl• -L-a- ı..--ıaaı. ..,... -• ~~ ,... rattan m bakl1•lle 330 •J..a-ıutar 

?J•n.11111 
,;J - ~ tıi• ilin ediyordu. Bu ilin çok '."a""' 

Yıkılllln öntine r~ilemedi. Zen. bü:rülc bir teair p.ptı. H• taraf. 15-1~935 ıünün4f ouı.de topla -
sin. kibar kan, koca ıeçen 1e • tan melctaplar, lada keadiliae ıw.klardır. Bunlardan ~del veren· 
• blab31ık bir mdiaJforl .. mta haJ yani• ~ia ufak WM çekler ,.ı. lerla blüllerl H-10-93:> akpmın~ 
li bir oda kiraladılar. Artık ora· meye haıladı. Amk kim olduta kadar u•aı edflectk&fr. 

1 
.... )'aflYorlarclı. V qbum bu 19• anJaaıJu ihtiyar bütiia bu --1.•en' D - GaJrl iallm erattan 311, 327 
:..ı~&- taL--·ı ec1· d b' _.,. ~ baJca--ııe 338 baki111i -vk ediltce-~ Qll_...,.. 1 avorsa a, ır teıekkür ederek seriye aönderdi. ~- -
türlü katluam~ordu. Bir yandan da ıazeteyi okumua o- itada 2$-lo-933 slidade ıubede 

S~balı ı d. tan yeri ajarll' • lan büviik bir tekerleme fabrika· toplau~r4U'. Bunlardan bedel ve 
ken pazar yerine aidiyor, aepet . 8 ......... ~ .U.u•de ren1eria Well"ri 24-10-Nö aQ&. 
-- .,_ mına udar aluıır. yere dütmiit me19eleri, aeb ıllilıınk Y91 ır•ırl-•r .....ae. •lerl topluyordu. s.tıcıLm di • nıl ._ al• al ...,..._ 2 - Topl&alfta ıiinlerinde ıabeyc 
•-:ı- bu terb 1 celmlyenler hak~ında askerlik mu . -.,.en iye i ihtiyara çok lir'4 -a- .__ .. _ __.___ \..~. aoclrklan" • bir ı.m· ·- .-.,,...... ,,.....,, __ - keJJeffyetl bnananan ceza maddesi 
lar batta :'d ~Mi>: ~yor- ......._.. Mık• ,........,_, ahklmı tatbik edl1ecektlr. 
b' , tQtaa he • ı!ıra . ~·~ ~, ..... ...., Wr Uad, ....... , •• -···-... ' -----·· - 111 

11'. or1ar ze.,e, bar ika a~ut 6J, .,... ......... W.. çiçek,.,. lar aenaaye ile lnwdatu yeni Jcüm. 
Teriy dr. Adnu aamnı knnse •• ff.a. 7-ı ..__11 Wr ı-.. panya. 
Wlmeme1rle~~r, ~na acıyorlar ••ı ted6 .. , .... Bu... itte ha711ıt '*-an W,le olur. Pe-
ft ~- etmek at17orlardı. h- Jam v....-... JC~reei ri muallarmd& oldafu tilti. 

Etki mU,oner eye ıelince, ha . te aitti. K•Wainia Wr milyon clo. • • 

...... ·-,. .. lılr ...... ................... .,...... ... 
~. Perdtlftl altm samı rea • 
&inde idL • 

Aaaem ban lan rlftertyor: 
- S..in lci• pptna • ......_ br

tl1a bU de ••• rt111tbll aahm. 
Boyalı ve blyik bir remm. Caah si-
bi- •-•• 1aptırabm. O.a baka. 

O ıeee annemin iuaf mhlı vardı. 
Babam ela: 

- Soara.. Ne oldun? Gelsene ar . 
tık-

Diye onu çajll'fJordu. 
Annem çıklf6: 

- Ra7'1t, M)'fi.. Uya artılr.. çek 
yorıanı Jlqıaal ... 

De4tii ıibl Japtm "' hıçkırclrm. 
O zaman ..... Yisbltl açtı. Glsle
rinri alldl: 

- Allama .. Ben athyan çocaklan 
hiç ......... A11p... 

- Beni llımlk•a Hn- Korkarım .. 
Dfyı kekeledim. 
Gen~ kadın,... .. eill•i. O za. 

man 99Jaun bir 111k altında tıel tel 
titriyen lpelc yıfnaı sfbl kabaran l&Ç· 

ları )'UzUme diklldft. O.lana ara • 
11ndan 1ı11an a7dıahk, ea silzel ba • 
har 1t'bshl&11nm renklerine bUrllnU· 
yor ı1'11J41. Al~ ,...._, "' ık· 
1er1.ı ini mq11.\'lll ··~ ftl'dim,)lok
ladı& Bllerl•le )11#11-. • 491-~ ...... 

• - ... .,., ....... ~ Ban· ........ 
De& 
~ 
••• • ......_ Jem•tt ,., 

kmllflr. ........... ....,. '*"1"· 
cif: 

-·--........... ,. . 
.. ... eaam, ..... 9"i ··-._.,.... ,. ...... 

Gebze, (Oa.l) - lıt• bir adı raya kadar armaianda 
ki tam".mile Cerzcye be! . ~ .?ek. caklarını kar.ırlaıtmnıılardıT. 
tedir. Farkları 7aloıı (8) ile (Z) YENi KURUMLAR 
harflerindedir. Batfanııç!arile hi· Burada ıençler ve bale.dar 
tirimleri bir oiduijundan buraya lilcleri, tayyare, Kızılay, yo 
ıelecek mektuplar uf ak bir dik- ~ocukları koruma, mekteplerd 
kataizlilcle Geneye ve. Geneye çocuklara ııc•li remek ve-rm: 
ıidecek olanlar da buraya ıel- bi bir çok kurumlar ve ıençl 
mektedirler. birliiinin de ıpor. müzik ve t 

Bu yanhtlıklaı yüzünden biT ıil kolları Yar:!ır. Burada ıenÇ 
çok zararlar huıule ıeldilini ı8y· çok toplu ve ;ok kuvvetıiclir. · 
lüyorlar. Bilha11a mahkeme iıti · ILÇEBA Y 
nabelerinde bu yanlıthklar pek Gel,zenin veni ilçel,ayı · Oı 
fena izerler bırakmaktaliır. Onun Yılmaz, bet alb ay evvel Bilt 
için buraya (Kirazlık) a.clı veril- ilbayhi~nın Cölpazarı il~ebaylı 
miı olsaydı daha mUYafdc olurdu. jınclan ıehniıtir. Henü~ bur• 
çünkl kirazm allaı 1'uralarda çık· ıeleli u AID&n oiduiu halde 
maktadır. Gerçi Geltze tarihi Mr -verimli itler ıimneieı muvaff 
iıim olsa bile, hu ıihi tanhthk· olmuı ve bUyUk küçük herk 
lann lnüne ıeçebllmelc için feda· ke~dlıini cidden 1evdirmiıtir. 
klrbk yapmak ı•reldir. Gerek İfyarlar ve ıerekae b 

iKiNCi BiR ~T DAHA aruında iyi düzen kuran ilçe 
Gebzelilerin en büyük dertlerin- · ıençliie de büyük önem vere 

den biriıini de kuanın yanht Q oııle.rın kollarından tutmuı 
larak Kocaeli ilbaylıjına ballan· bir düıi1nce etrafında onian ~ 
mıı olmasıdır. Bu iae hem balkın lamııtır. Gençhk hu ıayede cı 
ve hem de memleketin biraz za- adımlar atmsla batlaıpıı ve 
rarını mucip oluyor. aarııntıya karıı koyacak bir 

Zaten tabiat ve maılahat, kasa rum almııtır. 
'halkını tamamile htan1'ala balla· ilçenin diler itlerinde pz 
mııtır. Eauen baranm tan <••· likm helirmele '-:-!lamıı, k5 
Jiye) ılle inhisarlar idaresi a. lı- lerln İJİ ıeçinıu ".eri ve para 
tanbula bailıdır. lmnlte ıidenle"r za=ıalan için tedbirler alı 
ve oraya uirayanlar pek as&lır. tır. 
ZU.n ..Kocael}.~ ,jilfııM. Halkın hnk6ınette olar. itl 
tir. V:'-.altı iM" iJ&mle bil; SıOK,~ .. nill"~buk çıkmhbaıı ve hiç 
kamunlan vardft'. ldmaenin h'llktmetimizd9t11 aa 
Ge~nin aynlmaaile hiç im yere incinmemesi ve cumhu 

ıefi ekailmn:. Blmenal91h, et- fdareabda niaetlerinden fayda 
kiden olduiu siM bu kaRnlD la· lanmuı eaaıları daima ,azön 
tanbula bail•narik orta•ald zor- de tutulmaktachr. 
luklann kahbrılmanna miisaad~ R,,.ap Kemal CGntiirlı 
huyurulmaıı pek y.rinde lıtir İc· --· .. ··-··-·· .. ···-· .. ··-
raat olacaktll'. Ragaip gecesi 

TAyYARE iŞLERi 
T a11are itleri yeni bqkan ve lanlnıl Mültiiliifintlen: 

yeni heyet zamanlllda ileri ıitme·; t:ylülün otu&uncu puartfİI 
io baılamııtır. Oye 7azılanlann . Rec•bin biri olduiundan öııU. 
ıayııı çoialmıı, piyanıo biletleri . mUzcleki pe11embe tünü alqj 
yolunda satılmakta bula.-uı •• mı (cmpa ı.scHi) Reıaip ıec/. 
halk)µ yılın mahaqiünden beher .....,1ı ... o ... ıd_u_ıu __ u_&n_o_lunur. 

lcilfe bqma 60 paradan 100 pa.· 

di. Yoqanı aizıma kadar çektL la • 
lak ıHıka,paldanmı parmaklarlle b· 
pattı: 

- H&ydi bakalna, ~itlik uyu! .. Ar· 
tık kocaman delikanlı oldu... Yalnız 
yat...,. alıt-

Annemi alarak ıitti. 
Şö7le koau•taldarını duJQyor • 

dum: 
- Çok içil bir çocuk- Bu ıece a1· 

lnı hltınryaeak oaa.. 
- Dotnl amaaa, Yylı ,.,.ı. .. 

gerekti. 
- Hiç olmaza u1uttütaa eonra o

ra1a 1iıtine7dik !-
- iti bu kadar laeele•e- Şhadl 

blraı ,UıUlUr amma, çok re(Dleden 
yorulur Te 11)"111'. Sonra da al'lfll' ... 

Uyumak aahhla pek kolay el -
..dı. Us• wau dsleri.t kap~· 
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abeşisfandasef erberlik ilô.n edildi! 
Paris ve Romaya göre harn 

başlamak üzere 
ltaJya sosyeteden çekilirse Macaristanla Polonya da 

kendini takip edecek! 
~--~-----·------~~-

Kadıköy - Gazhane 
Tramvay seferlerinin işletmeye açılışı 

Oıküdar - Kadıköy ve hava lisi halk tramv~yları T. A. . Şirke
tinden: 

Kadıköy tramvay ı~bekemi~ rıe inşaatı bitirilen Kadıköy -
Gazhane hattı, Yüksek Nafıa Veis. aletince tasdik olunan ve timdi 
tatbik edilmekte olan ücret tarife 'erine göre, 1 Birıncitetrin 1935 
sabahından itibaren itletmeye açı iacak ve bu ıuretle Kadıköy Altı. 
yol - Söğütlüçeıme - Köprü - Gazhane anıında muntazam 
!ramvay seferleri teıis edilecektir. ' 

~ra, 29, (A.A.) - Aclcli~- ı pzeteıine •öre, Habet ltük6me
• &n bikltrlditine aCire, Ha- ti, 1.700 tüfek 2.300 karabina ve 

· ~ra:toru l'enel aeferberliiij yedi milyon fitek ıNDarlamıttır. 
1rımm emrine hazır bıraktıtına e- Tahlisiye Umum Müdürlügv ündeiı: 
min bulunmaktadırlar. 

Ot-:'lın1tttr. Bu ıazete, Habeı hWcUnıetinin bu 
Bundan bqka tahmin ed;ldiii- Anadolu ve Rumeh tahlisiye mıntakalarında mevcut roket bey• 

~HAREKETLER YAKIN- aiparitinin, pqin ödenmiı 3,700. 
it LAŞIYOR 000 frank tuttuğunu ilave etmek. 
;.,rııa, 29, (A.A.) - Habeti.. . tedir. 

t' L-~~nel seferberlik ilin edil • MASKAL BAYRAMI tYl KUT- l 

ne ıöre Almanya, tam bir ıililı- ~irleri için açık eksiltme uıulile 28650 kilo arpa ıatın alınacaktır. 
lanma ö~ıürlüiünü yeniden elde Muhammen bedelı 1t10 lira 20 kurut ve muvakkat teminat mik
~i ~in Maun.tan üzerinde darı 83 lira 30 kuruttur. İhalesi l 0-t 0-935 perıembe ıünü 011 

bl1' tazyik yapacaktır.,, nda tahliye umum müdürlüiünde beıde Gala tada Çinili Rıhbm hanı 
lTAL YAN BILDIRl~I VE iN· satınalma komisyonunda yapılacaktır. lıteklilerin eksiltme bqlayın-

GILlZLER caya kadar teminatlarını idare veznesine yatırmış olmaları lazımdır. 
Londra, 29, (A.A.) - lnıiliz Şartname sözü ıeçen komiıyond~, n verilmektedir. (5807) 

ı h ·~tındaki resmi haberler ıü· LANDI 
'tt lrelcetlerin batlanııcmı daha . 
Dele Yaklıı.tmma olmakıadır. Ad•·Ababa, 29, (A.A.) -
da~ haber 0 bda.r heyecanla kar Mukal bayramı dün büyük ı&te
... ~thr. Çünkü bu birkaç rilerle ve güzel ve ne,eli bir hava 

kamoyunun hir 1nemı ltalyan bil - - - --- ----- - --------------
dirijinin bir 'b3lümünü iki taraflı Akay işletmesi Direktörlügu~ ·· nden : 3 lir bekleniyordu. altmcla kutlanmrttır. 

k_.~R BUGON TOPLANIYOR Anupaldar etki merkez olan 
• "'\':Qevre, 29, (A.A.) - H&be. Gorbide kabul edilmiılerdir. 

_ .. -.:.ı· ilin edilen ıenel sefer - 8.000 kiıiye yiyecek daiıtılnuttır. 
İaıpal'atorun uker topla • Rahibler ~ık havada mukaddes 

hı.u;unda timdiye kadar al- danalar yapmıtlar ve Habeıli at • 
0 lduiu ınütef(.rri-k tedbirlere lılar çok muvaff akiyetli ve hüner-

13•z bir feY eldemif olacaldır. li ıötteriler yapmıılardO". 

bir ıörütme önergesi olarak tef • 
sir etmektedir. 

Uluslar IOlyetesi konıeyinin ba
zı ü:releri araya ıirme i•İlle tekrar 
bafla,,.iı ittemedilderi takdirde, 
lnsiltereoin uluslar toıyete1i dı • 1 - Köprüden Kınalı ve Burgaza 
ııncla ıönitmeler y~ılmaaını, Ce- 2 - Köprüden Heybeli ve Büyük
nene mefktre.ine uy~ ıörmiye adaya 

Gidiı Geliı 

1. ci mevki 
27,50 

30 

Tam Bilet 1 

il. ci meYki 
20 · 

22 
celi tatmııin edHmekt9air. 3 - Büyükada ve Heybeliden 

Araya ıinne itine tekrar bat- Köprüye 30 22 
landılı Ye Fran.a da itthak eltili 

1 ler koıniteeinin yarın top' an. iT ALYA SOSYETEDEN ÇEl'il· 
l't41.yuhtemeldir. LIYOR MU? 
sı~1A. ÜÇLER KONFERAN-
p ·~ REDl>ETMIYECEK Roma, 29, ( A.A.) - Roma ba-

-.ı lrıı, 29, (A.A.) _ Petit jour· aını, 8. Muuolininin, bakenlar ku 
'°li~eti, özel aytannm B. Mu. naJunclaki cliymai daha inceleme 
>l.~ ıle yaptığı bir konuımayı Je b.tlamamJttıt. Y almz ıazete-

takdirde fnıgilterenin ltalyan tek. 4 - Burıaz ve Kmalıdan Köprüye 27,50 20 
liflerini reddetmemesi kuvvetle Ekonomi Bakanlıiın'a iki ay için tatbiki tudik edilen tenzilit. 

!l. .. ~ktadır. lerin koydukları bathklar, ltalya· 

muhtemel ıörünmektedtr. h Adalar ücret larifeıi ve ilıili iskeleler yukarıda yazılıdır. fen.. 
BiRÇOK y ABANCI GAZETE· zili.t yanlı• ıidif ve dönüt tam biletlere münhasırdır. Bu 'i.arifenin 

CILFR AFRiKA YOLUNDA 1 Teırinievvel 935 tarihinden itibaren tatbikine baılanacaktır. 

OSMANL;L~~NKASI im m111•a1eıF11ı11rımSıa111tı lı 11 a 

OımanL Bankuı siteleri, 1 Birinci 

(5984). 
"ıf-"'"1911& mefkflreeinin canlanch- nm ulualar 101yeteai haricine çıka· 
,.~·bir üçler konferan.ından caimd&n l>ahtetmektedir. Buıün Roma, 29, (A.A.) - Diln Na-
a~·ue~ bahseciildiiini söyleye:ı ltalyan efklrı umumiyMinin bü . policlen hareket eden ye dolu Af. Usk ··dar cumhurı·yet 

M t.. 'lcwiı"n' b 1 '--kt n"'·--ma 10 bin ki•ı"'!.1- LL ltal-n U ''Bıı ıye uaıolini demittir ki: un ı • ı ı u mese e çeame e • a.a. ~ HK UU" ,,-

l'edd uyJe bir konferansa iştiraki clir. kuvveti götüren gemilerle bir çok mu··ddeı·umumı·ıı·gıv ·nden·. 
etnıiyorum .. , Tribuna ıueteal, 13 Jer Jcomi • yabancı ajanı ve bum mümwil-

l.\ \1 ALIN VADEDECEK BiR teaiııin faaliyetini bir komedıa o- leri de ltalyan müttemlekelerine O k'" d Adi" . . 200 k. k d d "h . . 
SEYt YOKnJr larak tAYaif etmekte Ye bu lromed- hareket etmiılerdir. s u ar ıyeıı?ın çe ıye ~ ar o un • ı ttyaç pıyaıa 

Paıı. ya, tebl~li bir 0 .,.,n oldıMiu icin - narbı üzerinde açık eks?ltmeye konulmuştur. Talıp oıan arın ıartna• 
h ... J , 29, (A.A.) - Petit jour· ,... -· ITALYAN BiLDiRiCi LONDRA · · .. k.. h ·· Ok ·d M"'dd · ·1·~· ·· -"" '''et · · .. J n u gülünç olmaktan ziyade fena o;,. DA M!MNUNIYETLE KARŞI· mesını gorme az~re er aun ı u ar u eıumumı ıgme muraca. 
&oli1'i R e.ın10 oze •Jtan~- •nf-1 "" ı rils aili, t.ı.ırnii:Y'n · a.r. Gaze- UNDI at etmeleri. Ve ihalenin 15 - 10 - 935 Salı günü ıa:ıt' f8 da olh.cl'll 

it t e ya~lı koaopnada. te -2a.rini ..x,.•- bitı·--1 .... _..1!-: ıı 1 (.ılMtt) "'f~ 
l?Ö . Oltıada B. Laval ile yaptıfı .. """.. .----..uu Lonchoa, 29, (A.A.) - ltalyan ı in o unur. u.a 
~s~ı eler ııraıında Ha'-,..~--m "Ulwlar IOeyete.i keneli iıtiık • k b" · • 1 d E k •• k ı· J ""ı D_,.~ a ınesının top antnm an IOnr& ız ısesı• satına ma ~ -.rlnıa.ı meteletinin hahae haliyle oynamaktadır. lıin a . yayılan bildirik memnuniyetle br ren oy 
~ ~ edilip edilmediji ıorguau. sıl rülünç tarafı, ltalyanm korku. §ılanmııtır. - k • d 
tit .. Muaaolini !U cevaıbı vermit. tulmumm i.tenmesindedir.,, Siyasal çevenler, İtalyanın, hiç omısyonun an: 

''lfi b' ITALYA ÇEKiLiRSE MACARIS olmazsa görütme ıafhasmda, ulm Okulumu.ıun senelik 37 kalem 22150 kilo ve 34100 adet ve 
\telc!e t ır zaman; bu mesele ev - 'rAN VE POLONYA SOSYETE lar ıosyeteıinden çıkmak niy.etiıı- 3300 demet yaı Sfbze açık eksiltmeye konmuıtur. 
hd~n~giltere ile kot.anlmış ol • DEN ÇEKiLECEK de ondıimı kaydetmektedirler. ilk . O 

1
. S4 k n d ı · 

2273 
r 

80 
ku 

içbir an B. Lavalin Yadedeceği Pariı. 29, (A.A.) _ Roına bil. Ayni evenlerin tahmin ellikle- temınat 17 ıra uruştur. oe e ı ıra ruftur. 
'b §ey Yoktu.,, rine ıö:e, . ltal-n hükUmetinin. Eksiltme 11 - 10 - 935 Cuma günü ı,aat 14 te lıtar .. l-ul Kültu.·r di-'.\~U dmfinin Bnemini kaydeden gaze. .T-

RLAR BU YIL UZUN teler, ltalyanm Avrupada z0>.yıf timdiki durumunu izah etmek için rektörlüiünd~ )apılacaktır. Şartname okuldan gôr!.ilür. femınatlal' 
l.obcl SOROYOR dÜ1Clleai .onucumı yerecek olan 1- ıarfettifi faaHyet, bu durumun okuldan alınacak yazı ile Liseler Mulıaıebeciliği V ~znaine J•tırıla· 
~ ra, 29, (A.A.) - Havaı .,_. talyan-Habet anl.,mazbimın Av müstesna mahiyetini izah etmek cakbr. • (5932\ 
1-f~. 11 Addiı ah.ha ayları rupada uyandrracaiı akİıllerden mnmundaki iyi niyetini isbat et - ' _ 
~..ı.....lltanda y&jmutlann deYam ötürü ıörümnektedirler. mekte. ve ltalyamn anıulusal ka- SlNlR Ye AKIL Dr E t em Vassaf 
~• ol.ı-.i-~~ L1Jdinn· ....ı ...... edı·r moya kartı lakaytlrk beslediii bak Hastalıkları mtitehassısı • 

1 ~ 
111 

wa · Petit Pa""-ı"en diyor kı"·. 
l"t.. olan L._ L_ ıcl .:a:ı..:ı lla • - kındaki iınadlan yalanlamakta • Cağaloğlu Orhan B. apartımanı Tel : 22033 - Ev. Kadıl:öyil Bahariye- nen sokak Tel : 60791 -.... ç iu ıııu 11a1 en ~u yo "Kesin olarak söylenebilir ki, 
~.=:;ilmiyecek ka :J.ar köt~ Italvan-Habeş muhasamelerinin dır. --- ·- iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiif. 

.. AfAŞcp. ECEK HAFTA ~1~~~1 bugünden sonra pek ya - ÇEKLERl~=~AYA TE. Tu·· rk Hava Kurumu 
... ...:.... IY ACAK M&tin, "ltal•anm ulular 1aa--

1• ..... :- ••, 29 (AA) Romadan " .T-- Cenevre, 29, (A.A.) - B. Be -''l"""tıl ' • • - teanden çekilmesi tehdidi. bam ka ek 
~~~1;!!t"::.!Ft:'ö yitlere laih olmakla beraber, k:~~uc:::;::.nik!:;eı:,k~ Biiyiik Piyaodosu 
~ _h.tlamuı mbhtemel ı:'. çOk keaindir.,, diyvr. misyonun ekonomik alanmclaki f:§ 
~ Siyuf çevenlerin tahminin. ıö kararlarını onavlayan bir mektu- Şimdiye kadar binlerce kitİYİ ,~er y İi 1 re ltalya, uluslar 101yeteaindt-n bundan &türü, B. Hulle tefekkür • 

~.._ ... ~ 0 ama arı ıon günlerde c. ıktı.ır.ı takdirde , bu ;...... valnız • t • t• to ~. ı; ·r- !erini bildirmittir. zengın e m~Ş ır • 
.._,,~ -.ker cumartesi ıünu·· Na kalmıyacak ve hic olmazts Polon· k 

1 
J J.• 

~ q hl :va ve Macaristan- da ona uyacak. ULUSLAR SOSYETESi VE 19. CU tertip 6. CI eşide 11 1.ci eşrinaeaır 
lh..._ ~aaıtre etmi,tir. Busun lardır. Dayandıiı eN.S, ne lca. AMERiKA 
~~:ldyat yeprlmasr bek· dar doiru veya yanhı olurıa ol· Cenene, 29, (A.AS - uıu. - Büyük ikramiye ; 200.000 Liradır 
~ .... -.&~ beklenen fati.a •un, hu tahmin, gariptir ki, bir lar toeyet..i uanrbJe.i b&flranı, 
ııı.._ ....... • ıenel topla .. -··ı taar. Alman-Macar paktı hakkında kuv Amerikan dıı ıleri balianı B. Hull Ayrıca 30 000 110 000 15 000 12 000 10 000 
-~ ....... ·- eti d ı 1 : ' ~ • ' . ' • ' • )--~. Yer.i1--..1.: hır" cwiu.. enel v e 0 atan yayıntı ara uyrun un diymne mektubla ceyU, Yer · 
l"I~ IUIOUeft • ,._ bultmmalctadır, m-. liralık ikramiyelerle beheri ( 50.000 lira ) lık 

1 
.. _ YliENI SEVKIYAT Berlinin Val'fOTa ve P~te üze. Blskan ,bu mektuıbunda, Ame- iki mükafat vardır •• 
~'-~~>-~~~~r~~~~U~~ribB~~~~~•~· ••••••••••••••••••••••••• t .. ~ ..ıcen . t be ::ı. lonya ve Maca .. istanm Cenevre • fa.atlan ve düeıiincelel'.iJle ulualar 
~i'"~!u Afı;jb!::n~:~~ den kurtu1arak ftalva aafma geç. soeyetesi uamhleıinin finar.ul Ye 
'-lret~ ~poli limanmıfan ha· mek iltekleri, Habeı anla9a•az • ekonomik tav•iyeleri arasındaki 
s~.,-~11t11', lıjının Avrupa dUl'Uı.."ll'•ndl\ vap • benzerlijin, dünyanın içinCleboca-

b -..ulQINDAN ÇOK EVVEL maıı mı.rhtemel gelitimler hakkın- ladığı bugünkü zorlukları düzelte-
L· "'OQla 29 da :aarih hir filriı vermekte-:lir. bilecek bir it hirl'ii vücuda gel . 
vtldi...1- ' • ( A.A.) - Buıünkü Petit Pariıieu '--- hususta fU fik 

teırin 935 ..ı. aiinünclen itibaren yeni kaçırmayınız 
bir iı'ara kadar, atafnla yazılı saatlerde 
açık bulunacakbr: 

1 -Galata lMl'kai ile Yeaicami şu Peşin fle Vereaiye 
beıi: Ucuz giyinmek; • ft . niz ı: . 

Adi aünlerde: Saat 10 dan 18 Ja b- kapı Şekc-ci "tacı Bekir kaq;aın· 

darcumart .. i sünleri: Saat 10 dan 12_ ela 86 numaralı TUrk elblae depo-
ye katlar. <-un:ı müracaat ediniz. Hurr, ,.. 

2 - Beyoilu Şubesi: maı " ıma elbiseler, paltolar, pcr. 
Adi..-..: Sut 10 dan 1Z 1/ 2 a des:: · · ; ocuk elbise!c · J erli ve lr. 

..-... Sut 14 den 18 ya kadar. :ifü: ku111a:~ -ır. Bir de:~ MÜracr ' 
Cumarteıi rünleri: Saat 10 dan 12· k. · ir. 

L~: --•, lbea' ı· •-~ QU mesine yardnn edecai !ha\fk'Dda-
.._ a.1 •• u tYetaari ayn ayrı te. ıri 'rirütmektedr-: ~ 
.,.,_~en onemJi biı- L__ _ ki i.lmid ve temennilerini, bildir -
-~ telildci ecli ~lcet ola • "Hiç şüphes · z ki, A vrupanm · ft:İ 
'İll bir n· hnektedır. Çok ke. ol'ta ve kuzey doğusunda ~üel ba- mı r. 
~Ya y~;e: bealiven ltalya, A.f • zı kombinezonl,r ,·apılmaktadrr. ALOIZI ROMA YOLUNDA 
=~lcb.d maya~ vermif 1na- Havacılık fef i B. V asiliyeffin Cenevre, 29. ( A.A.) - Ulualar 
1'11dıfınd rr. Süel Eaalivetin 1& • baıkanlıimda. bir Bulgar heyeti, .o.yeteefkonaeyi. U M,y adalet di 
-~e:! ço!t enel batı.m..ı uçak falwilcalamu ıezmek üzere vamnda hikim B. KeJloi'un Uti • bAB IQtr. V Ot ı 
q !ŞJa- anovaya gelmi•tir. e yandan, aunı kabul ed~•eft toplantı.mı 

~ 1 
ANIN ISMARLADJCI ~lrı Cliplematik çevenlerl Mu& 90llraya bırakmııtır. - - ' -at . . 



ABONE ŞARTLARI: 
rılWc 6 aylık a aylık Aylık 

llemltltetlm1.ıde 760 420 236 110 
Yabancı yerlere 13~0 '12~ 400 180 

Poata birllgtne J 
gtrmlyen yerlere 11!00 UMJ '100 ıso 

Türklycnln ber poııts merkezinde KUKUNa abone yuı.lrr. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

bt.obul, Ankar• c•d<IMıl, \ \ AIU'I yurcı.t 

pdare: ~4870 
J'eıetoa 1 YUJ \tlen: ?43711 

r Teıı-ral a<tre.ı: AUHUN lıt.ıuıbul 

f'Olta ırutuau No. 48 

-------------_.----~--------------------·---~-----------------~---------------------------·---------__,-------------------------------------------------------------~-----------

tlıitün ağrıları ~emen dindir en günün en mükemmel ilacı 

2 tanelik kutuları yedi buçuk kuruıtur. 

Kırıkkalede Gurub Müdürlüğü 
Binası inşası : 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden 
Ketif beleli (12114) lira (57) kuruı olan yukarda yazılı iuıa

at Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Komisyonunca 

17 - Birinciteşrin - 935 ta&ihinde Perıembe günü saat 15 de ka. 
pah zarf ile ihale edilecektir . .Şart name ( 61) kuruı mukabilinde Ko· 

misyondan verilir. Talipaerin muvakkat teminat olan (908) lira (60) 
kuruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar Ko· 
misyona vermeleri ve k~ndile(inin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve saatte Komiıyona 
müracaatları. (5886) 

F AIK SABRI DURAN 

urkiye Co ~raf a ı 
ORTA OKUL INIF. 111 

1935 -1936 yeni baskısı çıktı 
Bu yeni baskı yapılırken ki tab yeniden gözden geçiril· 

ıniş, ekonomi durumumuz en son istatistiklere bakılarak taze
lenmiş ve rakamlar düzeltilmiş \"C yazılışı bugünkü dile göre 
sadeleştirilmiştir. 

Dağıtıldığı yer: 

---- Kanaat Kitabevi, lstanbul 

Ankara Jandarma müstakil taburu 
satınalma komisyonundan: 

9 - 9 - 935 Pazartesi tıünü saat 14 de kapah zarf eksiltmesi· 
ne konulan (115.000) kilo birinciçeıit ekmek :çin istekli çıkmadığın· 
(ian 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine göre pazarlıkla satın alm

JDuına ve pazarlığın 9 - 10 - 935 Çar§amba günü saat ı& de açıl· 

:ma11na karar verilınittir. lsteklile re tartnameyi ı;araıız olarak J. 
ML. TB. kararbahından Vt'rilir Pazarlığa girmek istiyenlerin tahmin 

6edeli olan (11.500) liranın (B62) lira (50) kuru§ olan yüzde 7,50 

ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikle pazarlık günü 
Te aaatinde tabur kurağmda ıatınalma komisyonuna bat vurmafarı. 

(2632) (5667) 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

1 - Jandarma hastaneleri ihtiyacı için (102) diıçi ve (130) çe 
tif de cerrahi alatı açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Diıçi ilatının tümüne (1350) lira paha biçilmit ve inancası 
:(10125) kuruftur. 

3 - ~errahi ilatın topuml da (2900) lira fiyat biçilmi!tir. Hk 
inancaıı (21750) kuruıtuı. 

4 - Her iki çeıit i.latın ta•tn:ı mesi parasız komisyonumuzd.:uı VP. 

lıtanbulda Demirkapı Jandarma muayene komisyonundan alınır. 

5 - Ditçi ilatınm 17-10-935 Perıembe günü saat (10) da, cer 
rahi alatınm 18-10-935 Cuma günü saat 10 da açık eksiltn~e~e 
ri Ankarada Jandarma Genel komutanlığı kurağında komiıyoilca 
pprlaeaktll'. 

1 - fttekHler eksiltme !aatinden bir saat önce ilk teminat mak· 
J;uz Yeya banka mekt~~J!."!.nı komsiyona vermiı olmaları. (2390) 

(5199). 

• 
ı 

KUMBARASI' na 
Sahip Talihliler 

ilk teşrin 
kurasında 

(J7 SQOO 
ıra ı ramı:ge 

alacak 

Birinci ikramiye 

1000 lira 

250 lira 
10 klflY• 100 erden 

7000 li,-a 
20 klflY• 50 ferden 

1ı DO lira 
175 klflY• 10 ardan 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mii.telıaHm 

Pazardan baıka günlerde ıa· 

at (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 

huıuıi kabinesinde hastalarını 
kabul eder. 

Muayenehane ve ev telefonu 

Sahibi: ASJJU US - VAKiT matbauı 
Nctrlyat dlrelatörU: lte11k Ahmet Sennıb 

Dıııeı teıırfıllırı ve uıınıırı ııı~ıe 1111 ı~ıreıı lliıl 
J Muhammen bedeli 5444 lira ohn 30 tane 500 kiloluk ve 3 
de 250 kiloluk i>askül 24 - 10 - 1935 Perıembe aünü ıaat 1 
da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasındcl satın a!ınac• 
Bu i,e girmek istiyenler&n 408.30 liralık muvakkat teminat ver111 
ve Jr..anunun tayı'l ettiği veıikalar ve ite girmeğe nıanii kanuni 
lunmadığma da: .. beyanname ve tektiflerle ayni gün saac 14, 
kadar Komisyon reisliğine vetmel eri 1izım<iır. Bu · ~~ ait ıartn 
Tes~llüm ve Sevk Müdürlüğünde Anıulrada Malzeme dairesinde 
rasız olarak, dağıtılmaktadır. (5815 

Muhammen bedeli 18829.~0 lira olan 627,660 metre mi 
çam dilme ve tahta 8 birincitefrİn 1935 salı ıünü aaat 15,30 da 
pah ~arf uıulü ile Ankarada idare bin1.11ncJa ıatın alınacaktır. 

Bu İfe girmek istiyen1enn 1412,,23 Hrahk muvakkat ile ka11ll 
tayin ettiği vesikaları, k•nunun 4 üncü maddeıi mucibince 
girmeye kanuni manileri bulunm.1 dıiınJ. dair beyanname ve t 
)erini ayni ıün ıaat 14,30 a kada~· komisyon reislijine vermeleri 
zımdır. 

Şartnameler parasız · olaral< Ankarada malzeme 
ve Haydarpaıada TeıellÜm ve ıevk müdürlüjünden 
tadır . 

' 
Muhammen bedeli 19250 lira ollln 425 ton ham döküm 

23 Birinciteırin 1935 Çartamba ıünü 11aat 15,30 da Ankarada 1 
re binaamda kapalı zarf uıulü ile n.tın alınacaktır. 

Bu ite girmek iıtiyenlerin 1443,75 liralık muvakkat te 
ile kanunun tayin ettiği veıikaları, kanunun 4 üncü maddeıi 
bince ite girmeğe kanuni maniler~ bulunmadıiına dair beyan 
ve tekliflerini ayni ıün saat 14',30 a klldar komisyon reisliğine 
meleri lazımdır. ' 

Şartnameler paraıız olarak Ankarada Melzeme 
ve Haydarpaıada Teıellüm ve 
tadır. 

~apah za~f usuliyle eksiltme 

NC!fı~ ~~k~~lığınd~n; 
1 - Ek•illmeye konı.ılan it "Bolu Vilbetinde Gerede - ~ 

cahamam yolunda Ulu "ıu üzerinde Betonarme Afatlar köprüıüd' 
lnıaatın ketif 'bedeli 22.~_ liradır. 
2- Bu İJe ait ıartnameler ve evralC ıunlarchr: 
A - Eksiltme ıartnameai, 
B - Mukavele projesi 

C - Naf\a itleri ıeraiti umumiyeıi. 
D - Teaviye~ turabiye, 1oıe ve kiğir inıasta dair fenni 

name. 
E - &tonarme büyük köprii ler hakkında fenni ıartname. 
F - Keıif hülua cetveli. 
G- Proje. 

lstiyenler bu ıartnameleri ve evrakı 110 kurUf bedel mu 
1 inde Nafia Vekaleti Şo.eler Reisli tinden alabiliı ler. 

3 - Ekıiltmf'" 9 - 10 - 935 ıtarihinde Çarpm1'a ıünü ıaal 
da Ankaradn Nafia Vekaletinde Şoıeler Reiıliii a.ireıinde ya 
caktır. 

4 - Ekıiltmfl kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye ıir~bilmek için iıteklinin 1651l lira muv 

teminat vermesi, bundan batka •! ağıdaki veıikaları haiz olma•• 
zımdır. · 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulundujuna dair veailca. 
2 - lıteklilerin yapmıt ..,ıdu kları itlere ait vuikaları 

en az üç gün ~vvel göıtercerek Nafia Vekaletinden alacakları 

yet veıikaıı. 
6 - Tekl.f mektupları yukarda üçüncü maddede yazılı 

bir saat evveline 1-ı..dar Şoseleı Roe iıliii daireıine ı:ı0:tirilerek eki 
komisyonu Reiılii:ne makbuz mu kablinde verilecektir. Poıta 
gönderilecek mr.ktuplarm nihay~t üçüncü madded~ yazdı n.ate 
dar gelmiı olması ve dıı zarfın mü hür mumu ile iyıce kapatı)mıt 
maıı lazımdır. 

Poıtada olac.ak geclkmeler kabul edilmez. 

ana 
Tesis tarihi: 188~ 

idare merkezi: 151 AN BUL (Galata 
TUrklyedekl Şubeleri• 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
- lzmlr, Mersin 
Yuoaliistandak.1 Şubeleri : 

SelAnlk . Atlna . Pire 
muamelatı. 


