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Parti Kamutay 
grupu toplandı 

l 'Dessi'ye hü-

Grup asbaşkanlıklanna Cemal Tunca, 
Hasan Saka seçildiler 

ı 

cunı başlıyor! 
imparator, kabine Üye
lerile Dessi' ye gidi yor 

Kam ufal} ' 4 •~~~----

1 20 bin Habeş, Ras Kassa kumandasında 

1 rabzon saylavı 
Haan Saka 

,._~ 31 (A. A.) - C. H. 
-~ Kamutay gnıpd idare he •

1 
>eti başkanlığından: 
ı.._ C: H. Paıtiai Kamutay gurupu 
~ lnnet lnönünün hqkanb -
~toplandı. 
• "'-.mnameve «8re yenilenme • 
~ ~ ~k&DlıkJ&Yı
~ll&KJ& Antalya aaylavı Dr. fi.;.! Tunca ile Trabzon aaylavı 

Sa:ka'yı aeçti. 

L.~an aob.-. Hasan Saka'nm 
~rimda grup uıa. • lıeveti 
~ seçerek aıağıda iıimleri 
~ ı üyeleri ayırdı: 
~· ilı kaplan (Antalya) 
41..~ .. ~rek (Erzurum) 
4J;ruthak Frat (Erzincan) 
~· ltılıç (Gazi Antep) 

lleraı İhıan Sökmen ( Gireaon) 

~ Şükrü Gökberk (lıtanbul) 
~i Yalman (Ordu) 
~· r Arıkoğlu (Seyhan) 

lQı Batara (Sivaı) 

~~UN - Bu seçime göre, 
~ P ıdare heyetine yeni olarak 
-~~raı Şükrü Naili (Istanbul) 
~oluyor. 

Beşinci devrenin 
ilk yılına bugün 

başlıyor 
Ankara, 31 (Telefonla) -

Jfevkalade yılını birinciteşrin 

sonunda bitirmi5 olan Kamu -
tay, yannki (bugünkü) toplan
tısiyle beşinci devresinin ilk yı
lma başlıyacaktır. 

Ulu Önderimizin yeni devre 
açılırken vereceği söylev me -
rakla beklenmektedir. Atatür
kün iç ve dış siyasayı anlatacak 
olan bu söylev Kamutayın yeni 
yılma direktiflerini verecektir. 

Bu toplantıda Kamutay baş
kan ve aw:ış.bnformııı, k~ 
törl,C!fle ka.tiplerin seçimi yapı-
1~70n.1rtır. 

Mı•ır ,,,;111,,eıperfHfrleri 

;evkalade bir toplantı 
yapacaklar 

Kahir~ 31 (A.A.) - Alman istih · 
Dara&. ı.u.-o ..... ı .. " ı 

Gazeteler, lngilz fevkalide komi
serinin, Nesim paşanın kanunu esa · 
sisinin iadesine ve yeni bir lngiliz -
MISır antlaşması aktine dair olan tek 
lifini reddettiğini yazıyorlar. Kabine 
nin hemen istifa edip etmiyeceği bel
li değildir. Milliyetperver partisinin 
icra komitesi, durumu incelemek için 
parti üyelerini f evkalide bir toplan· 
tıya çağırmıştır. İngilizlerle mutlak 
bir teşriki mesaiye karşı muhalefetin 
arttığı görülmektedir. Milliyetperver
ler, gittikçe daha geniş ve daha acil 
ulusal istekler ileri sürUlüyor. 

Fırtınadaki kazalar 
~Üyük 
oldu • 

' 

ve küçük 15 deniz kazası 
Un kapanı köprüsü birkaç 

gün işlemiyecek 

Utıkapaııı kü;ırüsünün kazadan sonraki hali 
(Y,.,... a ""'* ,,,,_ıada) 

MakaLlenin cenubunda toplandı 
ltalyan U~aklarc.na ate§ eden bir 

H abeı tayyare topu 

Llval 
Uzlaşma çalışmasına 

devam ediyor 

Kelloğa göre Amerika da 
ıtalyayı mahkum etmeli! 

Cenevre, 31 (Kurun) - ltal 
yan delegeıi Ba.on Aloiıinin cu· 
ma aabahı Cenevreye ıeleceği an· 
latılmııtır. Bu haber Cenevre he,· 
vaıını değiıtirecek bir mahiyette 
.aayılıyor. ltalyau delegeıinin bu 
ıeyahatin Habeı itinin halli için 
üç büyük devlet arasmda ııkı 
müzakerele!' yapılacaima bir ita· 
ret o ndlkkr .. cnldt6....ntaır 
lıyor. Ba ..,..hat La•aHa a1a ta• 
ıiyeleri üzerine yapılmaktadır. 

(Sonıı Sa. 7 Sü. 1) 

Gaz maske 
Fabrikası açıldı 

Başbakan gaz ma&ke
sin in ehemmiyetini 

işaret etti 
Ankara, 31 (A. A.) - Kızday 

Kurumu tarafından Mamak'da 

yaptırılmakta olan ıaz mukeai 
falbrikumın açılıı töreni bugün 
yapılmıttır. 

Bqbakan J11net lnönü ile ba -
kanlar, aaylavlar ve bakanlıklar 

ileri gelenlerinin hazır bulunduk
ları bu törende Sıhhat ve Soıyal 

yardım itleri Bakanı Refik Say • 
dam verdiği aöylevde hük6metin 
verdiği vazife ve yaptığı yardım 
ile Kızılay Kurumunun, buaün a· 
çılııı yapılna fabrikayı kurmaia 
muvaffak olduğunu itaret ederek 
bu 1olda aarfedilmit olan meaai· 
yi ve bu fabrika ile ıözetilmit o
lan yüksek makaadı anl&tmlftır. 

Batbakan ltmet lnönü de Kızıl· 
ay Kurumuna kendiıine verilmit 
olan ödevi bu kadar ıüzel IN.ıar· 

- Yazııı Sinô aayıiP.da -

Eritre cephe•inde Piyadenin ileTlemesini korumak için ye~l.G(i"tl•n 
Bir ltalyan o.ör lopu 

SON DAKiKA ... 

ltalyanlar Musaalideki 
taarruzda püskürtüldü 

(ikinci saylanuza bakuıp) . 

Gazeteciler bir yurt edindr.ıer 

Istanbul Basın Ku
rumu tarafından alı
nan bina dün tesellüm 
edilmiştir. Resimleri -
miz bu tesellüm Psna
smda alınmıştır. 

mıı olmasından dolayı takdir ve 
tetekkürlerini ifade ederek gaz 
maıkeıinin bugünkü ehemmiyeti- .. 
ni İf&l'et eylemiı ve bunlara bir ııiiıılıllll'c 

Yukanda soldan 
başlıyarak Kurunı ki· 
tibi Bay Turhanı, bi
nayı satanlardan Eay 
Abdurrahmanı, Ku - • 
rum başkanı B:.ııy Hak-
kı Tank Us'u ve biı2-

ıillh değil fakat herkesin evinde 
bulundurması gerekli tabii bir e,
ya mahiyetinde görülmesi lizım • 
geldiğini aöylemiftir. 

&!bakan bu kıea aöylevinden 
aoara motirlerinden birini tah • 
rik etmek suretiyle fabrikanın &· 1 

çı111mı l&P.'Dlfbr· j 

yı satanlardan Bay 
Osman Nuriyi görü • · 
yorsun uz. 

Y~nda gördüğünüz 
ıina, satın alman bi
nadır. Bina hakkında
ki tafsilat üçüneü • 7 .. 
famızdadır. 
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ita yan ıtaları Musaalideki taar
ruzlarında püs!<iirtüldüler! 

Dangalide bir ltalyan koluna hücum eden 
Habeş er 85 asker öldürmüşler 

Berlin, 31 (Özel) - ltalyanlar ı 
Makalle civarında ilerilemekte -
dir. General De Bono'nun emri ü
zerine 60,000 Habeş kölesi ser -

beıt bırakılmıştır. İtalyanlar ti -
mal cephesinde Danakil çölünde 
de ilerilemektedil'. 

Dangali vilayetindeki Habeşler 
bir halyan koluna hücum etmiş -

lerdir. İtalyanlardan 15 asker öl -
müştür. Habe§lt:r bu hücumda 25 
deve ele geçirmişlerdir. 

lT AL YANLARIN MUV AFFA -
K1YETS1ZLIGE UGRA YAN 

BiR TAARRUZU 

Adiıabaha, 31 (A. A.) - Mu
aaali bölgesindeki İtalyan hare -
ketleri hakkında bildirildiğine 

göre, bu hareketler bir tibiye ma· 
nevraaından ibarettir. İtalyanla -
rın atlı, piyade ve tank kuvvetle

rinin iştirakiyle yaptıkları bu ta· 
arruz Habeşler tarafından püskür 
tülmü1tür. Bu hususta resmi ha -

herler henüz alınamamıştır. 

Reımi çevenlerde Asmara ltal
yan telsizinin verdiği bir haber 

yalanlanmaktadır. Bu haberlerde 

ltalyan hava kuvvetlerinin Maga· 
lo §ehrlm tamamlyle tahrip etmi& 

olduğu bildirilmekteydi. Keza, 
bir Habeş cephane fabrikasının 

"i' unanistanda 
•• re m 

-Papanas asyö bir adaya 
nefyediliyor 

Mir:~, :t1 (fiurun) - Başbakan ge
neral Konclilis, kral Jorjun buraya 
dönmestade11 sonra i~ siyasal duru -
mun inkişafı için alacağı kararlar 
hakkında taıhminlerde bulunmak yer 
.siz olduğunu, kral salahiyettar adam
larla ınUşaverede bulunduktan sonra 
vaziyet hakkında tenevvür edeceğini 
Söylemiş. 

Hükflmetin meclisi dağıtarak yeni 
intihabat yaptıracağını da yalanla · 
mıştr. 

Hükdmet mahafili, meclisin prog -
ramı kral tarafından da tasvip edi · 
Jecek olan kabineye itimat re~i vere . 
ceğini ve meclisin feshedilmesine ve 
yeni intihabat yapılmasına lüzum kal· 
mıya~ğmı söylüyorlar. 

Halbuki Ça1daris ile l\lektaks:ıs 
partilori, kral Atinaya dönünce mec
liste çolduğu elinde tutan partinin 
liderine ye:ıi kabineyi kurr.ıak vazi 
f csini vereceğini ileri süriirorlar. 

lffiAL JORJ ELLi KRUV AZÖRlLE 
GELECEK 

.A'tina, 31 (Kurun) - Atina şarba
yı, 1\1. Ifocas Atina belediyesinin kra 
J.ı karşılama hazırlıklarına iştirak e
cleecğlni Başbakana söylemiştir. lfral 
J()rj'u Elli kruvazörü alıp getirecek • 

• tir. Kruvazöre iki muhrip refakat e -
aecektir. 

Atina, 31 (Kurun) - Mevkuf işçi 
ve çiftçi partisi lideri B. Papanasta.s 
yu, Mikono adasına nefyedilecektir. 

AÇIGA ÇIKARILAN GENERAL 

Atina, 31 (Kurun) - Il:ı~hJkanm 
talebi üzerine general Petritis açığa 

flkanlmı~hr. 

YUNANlSTANIN ANKARA ELÇi -
ÇtSl DEGlŞTl 

Atina. 31 (Kuru) - Anltara Yu · 

tahrip edildiği haberi de doğru 
değildir. Habeşistanda tek bir 
cephane vesilah fabrikası yoktur, 

KABiLELER iT AL YANLARI 
HIRPALIYOR 

Adisababa, 31 (A. A.) - Hü
kumet:n bildiriğine göre, Musaa
linin cen.ubunda İtalyanlar şimale 

doğru ilerilemektedirler. Asşaİ -
mara kabileleri İtalyanları hırpa
lamaktadır. Mangalla bölgesinde 

de İtalyan topçusunun ve tankla • 
rın.ın mühjm bir harekete başladı· 
ğı haber verilmektedir. ltçiler 

yollar yapmaktadır. Uerliyen 1 -
talyanlar 15 bin ki§i tahmin edil
mektedir. 

Londra, 31 <A.A.) - Röyter ajan 
sı bildiriyor: 

Bütün şimal cephesinde İtalyanlar 
taarruzlannda devam için hummalı 
bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Tig 
re bölgesinde Italyanlarrn ileri ha -
reketi bir çok noktalarda devam et · 
mektcdir. Makale yolu açılmıştır. Ar
tık ltalyanlar bu şehri hemen hemen 
harpsi~ işgal edebileceklerdir. 

ltalyan taarruzu Musaali bölgesin
de hazırlanmaktadır. Danakil'deki 1-
talyan taarruzu diğer şimal bölgele -
rinde.ki taarruzla birlikte ilerletile · 
cetkir. Bu suretle şimalde hareket e 
den b\it.Un İtalya• KUVVeı.len "~ı.. t.l .. 

cephe teşkil etmiş olacaklardır. An • 
cak böyle bir cephe Sudan hududun • 

Bitleri tahkir 
Alman elçisi lngiltereyi 

protesto etti 
Londra, 31 (A.A.) - Alman büyük 

elçisi, dün dış işleri bakanlığına gi · 
derek, Strand adlı mecmuada çıkan 
bir makaleyi, hükumeti namına pro • 
tcsto etmiştir. Bu makalede, B. Wins 
ton Churchill'in nasyonal sosyalizme 
hücum ve Hitler'i tahkir ettiği söy -
lenmektedir. 

Mendireksizlik 
yüzünden 

Giresun limanında altı 
mavna parçalandı 

Gireaon, 31 (Özel) - Karade· 

nizin mühim bir ihracat iakeleai 
ıayılan Gireaon limanı, mendirek
aizlik yüzünden gene bir felakete 
sahne oldu: Birdenbire esen bir 

karayel, o sırada fındık yükle -
mekte olan bir Alman vapuruna 
fındık götüren 6 mavnayı kayala· 
ra çarparak parçaladı ve bin kü
sur çuval fındık denize döküldü. 

Büyük har pia Öıen 
Yahudilerin isimleri 

Berlin, 31 (Özel) -Alman hü· 

kümeli, büyük harpte ölen Yahu

dilerin birçok abidelerdeki isimle

rinin ıitineceğine dair yabancı 

memleketlerde çıkan bazı gazete· 

lerin verdikleri haberleri yalanla

maktadır. 

nan elçiliğine dr~ bakanlığı lklnd şu · 
be mUdürU Bay Delmufos tayin edil
miştir. 

dan Fransız Somalisine kadar uza -
nan 500 kilometrelik bir hat olacaktır 
ki bunun sıkı sıkıya tutulması güç • 
leşccektir. Bu geniş cephenin arala · 
rından mühim Habeş kuvvetlerinin i· 
çerilere girememesi için uçaklar çok 
ciddi tarassutlarda bulunacaklardır. 

Cenup cephesinde bir çok müsade 
meler olmaktadır. İtalyanlar Adisa -
babada te:>it edilmiyen bir habere gö 
re Gorahai'ye girmişlerdir. 

Habeş hüktlmetine gelen maluma · 
ta nazaran İtalyanlar umumi karar · 
gahlarını Danakilde Eritre hududun 
dan 100 kilometre kada'r ileride kur -
mak üzeredirler. Bu tertibatın hedefi 
Habeşlerin umumi karagahı olan Des 
sie'dir. Buraya küçük müfrezeler ha · 
linde mütemadiyen Habeş kuvvetleri 
gitmektedir. Binlerce kadın ordunun 
arkasında pek iptidai mutfak takım -
Jariyle yürümektedir. 

Habeş hüktimeti, Musa.ali dağı böl· 
gesinde İtalyan kuvvetleriyle kabile
ler arasında sık sık müsademeler ol · 
duğu ve Danakil'lerin bu dağın ce · 
nubunda bir çok noktaları dalyanlar
dan geri aldıkla11 bildirilmektedir. 
Bir İtalyan erzak kolu muhafızlarına 
hücum edilmiş ve bunlara ağır za;>i · 
at verdirilmiştir. 

BiR IT AL YAN SUBAYI ESlR 

Adisababa, 31 (A.A.) - Ogaden ci
varında bir tanktan inerek kuyu ba 
.,. •• .ı.. •- l':ıo&u•lc c:;.;t.ı., •n L1r İtalyan au· 

bayı esir edilmiş ve buraya getiril . 
miştir. 

Cumuriyet 
bayramımız 

Kahire elçihğimizde 
yapılan tör en 

Kahire, 29 .(A. A.) - Cumuri
yet bayramı Kahire elçiliğimizde 
büyük bir ıevinç ve toplulukla 
kutlanmaktadır. Hariciye Veziri 
Aziz izzet pa§a elçimizi ziyaretle 
Mısır hükUmeti namına tebrik et· 
mit ve Şevki Alhan tarafından i
adei ziyaretle tetekkür edilmit -
tir. Gece 300 kitilik bir §()len ve· 
rHmiı ve bu tölende kral mümes· 

sili, hükumet erkanı, Vaf d lideri 
Nuhas pafa, diplomatlar ve İngi
liz ali komiserliği, kara ve deniz 

ordu kumandanları ve Mısırın 

mümtaz aileleri bulumnuılardır. 
Dostluk ve karde§lik gösterileri· 

ne vesile veren kabul resminde 
büyük önderimizin sıhhat ve afi
yetine kadehler kaldırılmııtır. 
Mahalli matbuat, cumuriyetimi -
zin 12 nci yıldönümü münasebe
tiyle sitayişkar makaleler neıir 
ve cumuriyet hükUmetimizin 
memlekette yarattığı feyiz ve te
rakkiden bahsetmektedirler. 

Macaristan hakkında 
alınacak kararlar 

Budapeşte, 31 (A.A.) - Pesti Hir 
lap gazetesi, Cenevre tarafından, e 
konornik zecri tedbirlere iştirak et · 
mediğinden dolayı Macaristan aley • 
hine alınması muhtemel tedbirleri 
.şimdiden protesto ederek diyor ki: 

"Eğer bayle bir takım kararlar a -
tınırsa, Macaristan meseleyi, L."ıhey 
arsıulusal adalet divanına havale e · 
decektir., 

........... ..,. .... _1111111-..JJ11ı11&111111111!Ufllllllftllltltllll'illkıttııfllllll~lli.ımııtfl""..__...,..fll 

- Habeş harbi -31 / lU/935 te 

Askeri Vaziyet 
Cemiy~ti Akvam Cenevı ede gene toplanıyor. MüzaJNrJI' 

rin mevzuunu ltalyan - Habq •avClfı dolayı•iyle ltalyaya ,_,. 
fi tatbik olunacak zecri tedbirler teıkil edecektir. Aza J.Jti' 
lerin çoğu muvafakat cevabı vermi§lerdir. Abloka ve -"" 
tedbirler bertaraf edilince en ha/il olarak mali ve ilı,,.,JI 

l 
mahiyette ~ecri tedbirle- tatbik edilmuine karar verilecefi-

1 

hakkaktır. Çünkü cemiyet a:.a..ından bir devlet diğer Od "'1 
devlete taarruz etmİ§tir. Bu ağır vaka karıı•ında taarruza lıtllf 
bir mÜ§terek tedbir alınmıyocak olur•a milletlerin cemi,.,, 

~ itimadı kalmıyacaktır. Akvam cemiyetinin bu toplantuıJ1 
\ muharip devletlere teklif olu r.acak •ulh ıartlarının ~ 
= edilme•i ihtimal hari.~indedir Mu••olini zecri tedbirlere """"' 
İ harbe devam azminde olduğunu lngiliz •elirine •Öyl.,,.;,dr• 
i ~· E Zaten sava§ sahalarında vaziyet henüz iki tarafın lehine_•"!:& 
l dir. ltalyan ordu.u ıimalde arazinin sarplığıncian ve y~ 
İ. tan, cenupt 2 çöl mıntakalar ı na malım• müıkülattan oe Jilf'ı 
~ mardan gayet ağır ilerlemektedir. Bundan ba§ka H abeı ~ 
~ siyle vuku bulacak bir muho rebede muzalleriyeti beha.,,.,
~ temin için bütün ağır silahla ıından istifade maluadiyle .,. ~ 
~ rece ihtiyatlı hareket etmell tedir. Habqler de ıimalde H tİ1' 
~ nupta mümkün olduğu karlar /azla insan toplıyarak ~ 
lve ağır silah noksanlarını t~laliye çaltfıyorlar. Umumi-~ 1 bu mretle hü.10.a ettikten •o nra cephelerdeki son har 
s gözden geçirelim. " _,, 

I Erit1 e cephesi 
~-- Bütün ltalyan cephe•i boyunca kqil laoliyeti ar~ 
fi tır. lki taraf keıil kolları arasında çok miktarda bomba 

nılmqtır. ltalyan tebliği geri hizmetinin iyi iflemesi için 
tedbirlerin alındığını ilan ettiğine göre bu cephede um~'!".~ 
arruzun yakın olduğu kabul olunabilir. Dür:ıl.ü tetki~ 
Gondar civarında larzolunan Ras Kasıa ordusunun ltalyan ;ı,i1 
hareketi karıısındaki tarzı hareketini düıünürken bu ortla""' 
en muvafık olarak Mahalle havalisine yanll§ı!' Ras Se~ 
bfrlefmeai icap edeceğini aöylemi§tik. Son alınan h~berl• 
Kcusamn Mahalleye yaklcıf mi§ olduğunu gösterecek mahi 
tedir. 

Alman gcuetelerinin oe rdikleri malum:ıta göre lıol,,,, 
a ... -ta_y_y..--arelerinClen lmTtulmak için gece yürüyüıleri yapmaldlı 6' 
\ gündüz ormanlarda •akları makta imi§le. 8-?ylece Ha,,.,ı 

Mahalleyi müdafaa edeceklerini tahmin etmek hata nl.ll~ill 
( ErifTe - Su.lan haduılarına l''-1-- S-•!• _,_....A ... •'"e RQTfı r, 
g za ırmağı -:enubunda yalnız Ayele Bru kolları bırakılım-tül• 

~ Somali cephesi _ .~ 
E.-~ Gorahiye karıı ba§lıya n ita/yan taarru~a henüs neti_.,-
e memi§tir. Hudut mıntakc.aıncloı muhtelif Habeş i.tinat ~ 
~ nnın devamlı mukavemeti •a ye.inile Habqler daha gentl• 
~ aabete uo Harar cenubunda büyük kuvvetler :aplamak igiıl 
İ. kit kazanmaktad11lar. 1t- • 

~""'••ı•mıll""'""""'"' ı•ıııw .· . .:Jll 
Italya dullardan ve ana- Romada yeni üniv11,.,:· 
latdan fedakarlık istiyor binası açıldı ,~ 

Roma, 31 (A.A.) - Hüktlmet, bü · Roma, 31 (Özel) - ~ 
yük harpte kocalarını kaybeden dul • dün birçok yabancı meaıl~~ 
lara ve analara hitaben bir beyanna· ul~· .. 
me yaymış ve btitün ülkede ıecrt ted- profesörleri de haZ!r b --••• 

halde Roma Üniversitesi,..birlere karşı yapılan dayanma ha • 
reketine iştirak etmeli kendilerinden 
istemiştir. Analar, ve harp dulları, 
illerde teşkil edilecek komitelere da· 
ğılacaklardır. Bu komiteler, yalnız İ· 
talyan mal ve erzakının kullanılma · 
sını temine çalışacaklar ve zecrt ted
birlere iştirak eden devletlere bir mu 
kabeleibilmisil olarak yabancı malla 
ra boykotaj yapacaklardır. 

Analara ve harp dallarına verilen 
bu ödev, ulusal Cedak!flığı temsil e
decelctir. 

lngiltere, Fran~ ve İtalyanın bü 
yük harpte katlandıklan fedakarlık
tan hatırlatan beyanname, İtalyan · 
lann yaptığı f edaklrlıklara uygun 
bir mükafat ftlamadığmı söylemek · 
tedir. 

Amerikada 750 uçak 
alanı yapılacak 

Vaşington, 31 (A.A.) - Tecim baka· 
nı Bay Johnson, uçak alanlan yapıl· 
ması hakkında bir program vermiştir. 
Bu programa göre 750 alan yapılacak 
tır. Bunların yapılması yüz milyon 
dolara mal olacaktır. Bunlardan ilk 
2.)0 sinin inşarına derhal başlanacak · 
tır. 

lngiliz kruvazörü dalga
kırana çarptı 

Hayfa, 31 <A.A.) - Durban lngl · 
liz kruvazörü, dün limana girerken 
Akdenizde!~i çok büyük rüzg:1rn te · ı 
siri!e dalgakırana çarpımsbr. Kru,·a. 
zöre bir ter olmamı§tır. 

nasını aç mı ıtır. ~ 

Roma Üniversitesi bi~ 
tauna üç sene evvel ba!I IJ * 

Muıolini açma aöylev~ ~ 
luslar Scayetesinin ltalyaP ~ 
tatbik etmek istediği zecri~ 
lere İtalya halkının Dl_.. I'_ 
edeceğini ve milletin de ~ 1f 
kendisini müdafaa edecefiOI 

lemiıtir. 

PORTEKiZ DE ZECRi '{/f,' 
BiRLERi TATBiK El> _.,-
Liasabon, 31 (Özel) -P ~ 

kiz hükumeti ltalyaya kal't' ~ -
tedbirlerin tatbikine k.,.r 

mittir. 

l zmirc::::::şa=r=b=a=g=ı =a===;-~ 
gidiyor ~ 

lzmir, 31 (Özel) - l~ 
bayı Dr. Behçet Uz, t 

bulunmak üzere SovYet 

hareket etti. ~ 
Ege oapuru har 

şeciktirdi ti-, 
lzmir, 31 (Kurun)-.~: 

puru, fırtına yüzünden,.·-~......,, 
.• geC'~~ 

riyeden hareketını ~ 
tir. bmire y:o.rın aeıcce 



3 - KURUN 1 11. TEŞRtN 193:; ~ 

1if,lattO 
...., .. ~ - ....... 

Tohum 
Rahunu Anadolunun üıtüne 

•erpen ve diyar diyar JolCı§ıp her 
gece kendime yurt topraklarının 
bCZ§ka bir taşını ycuhk yapan bü -
Yiik d ervi§ •e büyük ıair Yunuı 
Emredenberi altı aaır geçti; on • 
dara altı yüz yıl sonra gelen Necip 
Fazıl, yirminci a.ıırda on dördün· 
cii asır miıtüizmi ile •arılı olarak 
Ya,ıyan ve hali• bir •an' atkar ka

Fırtınadaki kazalar 
Büyük 
oldu; 

ve küçük 15 deniz 
Un kapanı köprüsü 

gün işlemiyecek 

kazası 
birkaç 

rakterinin bütün humaiyetlerini Uç glin evvel başlıyan fırtına ev -
Ve kaprislerini tCl§ıyan bir ıairdir velki gece sabaha karşı hafiflemiştir. 
Şimdiye kadar Tiirk §İirine en iyi Dün rüzgar yine esmiş, sabahtan sa
clozu ve en güze~ •eıi getirme yo- at dörde kadar yağmur yağmıştır. 
l d l Akşam üzeri hava düzelmiş, Büyük · 1111 aki heyecanlı çırpınıı annı a· l dere ve Sarıyer önlerinde bekliyen 
«ika ve zevkle takip eder, ıiirle • vapurlardan bir kısmı Karadenize a 

ri11den tad duyardım; Türk neari- çılmışlardır. Bununla baraber Kara 
rıirı en güzel örneklerini de gene denizde büyük dalgalar olduğundan 
bıı kalemden bekliyebileceğimize, küçük ·rnpurlar çıkamamışlardır. Fır· 
l' ohum piye.ini Şehir tiyatrom tına münasebetile Karadeniz liman · 
i<ıhneıinde görüp dinledikten lanna sığınan vapurlardan bir kaçı 

dün geldiği gibi diğerlerinin de bu • 
'<>nra inantlım. gün gelmesi beklenmektedir. 

Jcltı1'eleri. •anat mütehcuaıJarı- KARADENIZDE PARÇALANAN 
._,.elinden alınıp gife memurla- YAPUR 
tına verilen yirminci cuır tiyatro-
l Karadenizdeki fırtına yüzünden iki 
"11nda edebiyat •ahneden kovu· büyük kaza olmuştur. Bartın seferin 

lcJ, ~ok oldu; Necip Fazrl'ın Türk den dönen Gerze vapuru lstanbula 
•cılıneaine çıkan ük piye•i iıe Ü• • gelirken Karaburunda karaya otur -
lGbıı, •öz •anatlan ve tiratlan ile muştur. Mürettebat ve yolcular tah 
cınaneye •adık bir edebiyat eaeri- lisiye idaresi tarafından kurtarılmış· 
dir. tır. Gemi kurtarılamıyacak bir hale 

Moclernizmin, gözü renkler ve gelmiştir. 
Bundan başka Gazal vapuru da 

Parıltılarla oyalamak ve dimağı Zonguldakta karaya giderek parı;a -
hareket, .Wat ve 1Jarya•yonla •er· lanmıştır. Mürettebatından bir kişi 
•eın etmekteki korkunç kudretine denizde boğulmuş, diğerleri kurtarıl 
tafmen Necip Fazıl, 6ayet klaıik mıştır. 
l>ir ~atı ifinde y:rminci aaır ideo- LiMANIMIZDA BATAN, KAYBO • 
fojiıine meydan okuyan bir piyes LAN MOTÖRLER 

'icucla getirmİ§tir. Limanımızda üç vapurun demirle 
"S b" • • ' d" k rini taradıklarını dii.D ,..._•fb.k. Ha· 

l anatta ır ırttca.,, ıyece - liste J>uıunan Kırlangıç ve Tireoolu 

Büyükadnda Altınordu caddesinde 
oturan hamamcı Mehmedin motörü 
sahilde taşlara çarparak parçalan • 
dığı gibi Ahmet reise ait Yılmaz mo· 
törü de Büyükada önlerinde batmış -
trr. Karamürsclden yemiş yüklü bir 
halde gelip Büyükada kumsalına ya · 
naşan Jbrahimin ka),ğı da dalgalara ı 
lrnpılarak batmıştır. Tayfaları kurta 
rılmıştır. 

Bundan başka Ahırkapıda duran 
Rehberi Hayır motörü tayf alarmdan 

1 
16 yaşında Cemal ile 20 yaşında Sa · 
llhin şapkası denize düşmüştür. Bu · 
nun Uzerine ikisi de motörlin kayığı ' 
na binerek şapkayı almak istemişleı· 
sc de fırtına yüzUnden kayık Sivri a· 
daya doğru açılmıştır. Vaziyetin çok 
tehlikeli bir hal almak üzere bulun • 
duğunu gören iki tayfa hemen ferya· 
da başlamışlardır. Sahilden Frank'ın 
motörü imdatlarına gönderilmiş, iki 
tayfa kurtarılmışlardır. 

Rizeli Hasan oğlu Mustafa ile kuş 
çu oğ'lu Bedros Tarabya önlerinde 
balık a\'larlarken sandalları denll -
miş, ikisi de denize düşmüşlerdir. Ba· 
Irk meraklıları boğulmak üzere iken 
kurtarılmışlardır. 

Unkapanındaki büyük değirmenin 

baca~ından bazı tuğlalar kopup soka 
ğa düşmüş, bu arada tuğlalar o so -
kakta bir iki evin camlarını da kır · 
mıştır. 

u~ 'KAPANI KÖPRÜSÜNÜN 
VAZlYETl 

haftası 

Birçok kimseler dün 
kumbara aldılar · 

31 te§rinievvel bütün uluılar 

tarafım!an arsıulusal ekonomi ve 

tutum haftası olarak kabul edil
diği için mmeleketimizde de 31 
teşrinievvelden 6 teırinisaniye 

kadar geçen hafta ekonomi ve tu· 
tum haftası olarak alınmııtır. 

Dün, haftanın ilk günü olmak 
münasebetiyle bütün bankalarda 
hararetli bir çalıtma günü olmuş
tur. Ziraat ve lş Bankalarından 
yeniden birçok kimseler kumbara 
almıılardır. Ziraat Bankasından 
dün kumbara alanlar arasında 

bir müsabaka da açılmııtır. Mü -
sabaka aonucu kanunuevvelde 
belli olacaktır. Dün akşam ekono
mi ve tuutm haftası mevzuu üze
rinde doktor Muhlis Etem bir 
konferans vermiştir. 

Bugün birçok okullarda da kon
feranslar verilecek, müsabakalar 
tertip olunacaktır. 

Yabancı kumpanyalar 
tarifesi 

Ekonomi Bakanlığı Türkofis 
vasıtasiyle yabancı kumpanyala • 
rının nakliye tarif el erini tetkik 
etmeğe baılamıştır. Buna sebep 
bazı ecnebi vapur kumpanyaları • 
nm birtakım tarife oyunları yap
mağa başlamıt bulunmasıdır. 

er bulunabüir; sahnede bol hare· u~urlan da demirlerini taramı~lar 
~~l ve tfeğiıiklik değil•e bile dii ve Haliç Feneri önüne düşmüşlerse 
f~l'lte un.ura kuvvetli aer gör • de bir kaza olmamıştır. Adana yapurunun demirini tnrıya
'nehten hotlanacaRıwı vuıclır. '.Bundan ba~ka bir çok küçük tnşı rak UnkaR.am kopıiisü üzerine düş · 

"'Clllar eıerlerinin nevilerini ma vasıtaları da parralanmıstır. A • tlifiinü dün yazmıştık. Belediye fen 

Bir müddet evvel ihraç e§yamı
zm yabancı pazarlara çıkarılması 
itinin ancak kendi vapurlarımızla 
yapılması takdirinde tarifeler iti· 
nin halledileceği neticesine varıl· 
mıfb. Bu mesele yeniden incele~ 
mektedir. 

rrı ·· ); • . Urıakaga etmek bCı§ka ittir, ue· dalar sahillerinde bulunan bir çok ka heyeti müdürü ile mühendis Bay Sa-
'"1 kendi nev'i içinde 0 nev'in hu • yık, sandal ve motörler bunlar arasın Jih köprüye giderek keşif yapmışlar · ~============= 
llıısh, ti • l :::.._1 fi dadır. dır. Köprünün fırtına yüzünden ba · lenemiyccektir. Belediyenin tamirat .,e erıni r>e üzumıu vaaı arı-
111 t Kasımpaşa iskelesine bağlı Rizeli zı zinriıleri gevşemiş, kaymış, vapu · lnsmrnda tahsisat kalmadığı için he-

aııyıp ttl§ımamcıJ., o neilin H"•an ogvlu Recebı'n ı'kı· tonluk Gn·· w 1 d k 1 t B b''t d b. .. k 1 1 k ~ _, --~ · run çarptıgı yer er e ırı mış ır. u men u çe e ır muna ·a e yapı ara 
va/fak eıeri oımak veya olma- rcL ıııo••·u. +;;,.,...~ Do.Y Kemale ait yüzden bir kaç gün bu köprüden iş - köprü tamir edilecektir. 

~~~~~~~ ~~~ e~~ lli~intim~hU~l~V~leait-----------------------------
Qfka iftir. lld çifte bir kayık Heybeli rıhtımına 

1" h · • I d. t • b • • çarparak parçalanmışlardır. Balıkçı 
el 0 um pıyuı er ıye çı ır 1 • İlyaya ait iki çifte bir Juıyık da rıh 
t'!llizmin tqrihidir, bu Javayı 

Q l tımdan ipini kopararak kaybolmuş · 
~ Qfma yolunda, - muharririn tur. Bundan başka Şileli Ali rei c ait 

~.ıleriyle - mahrem benliği li 20 tonluk kömür yüklü bir kayık fır· 
el ,.,erinde, fikirleri akıiyonların • tına yüzünden batmak üzere iken tay
el Q Ve akıiyonları memleket mü falar hemen b?J':alarla ~eren direk · 
Q/cıcı.ında gizli bir ıahıiyetin de- ]erini parçalamışlar, bu suretle ı,:ıyı · 

~~iclir. Birinci perdede hadiseyi ğı batmaktan kurtarmışlardır. Hey . o.-,. • beliada rıhtımının tahta kısmı da par 
enıyoru;z;: ~.alanmıştır. 

r Fransız işgali altındaki Ma- ~~~~~~!"!""!!"!~~~~~=!!!!!!!!! 
'tı"#Q Ferhat Bey ve arkadCı§ları 
) ''nleketlerini kurtarmaya çalqı-
0;rlcır-; memleketin ifgal altında 
~ ~ından istifade eden çapul· 
.. ~0miteciler vardır; ihtilalcüe . 
' j~alık ediyorlar. 

'tttl/ kı11ci perde birincinin deva • 
ltıı ır; ii~üncü perdede Martl§ın 
lr.ı '"t.~llfunu öğrenirken bu kurtu
tı/ ksın çalııan adamın ıahıiyeti 
Ql'.f e'1di ağzındaki ıiirli ıözlerle 
&" ınlcı11ml§ olarak görüyoruz. 
li~ Perde bize muharririn idea • 
~~'n tf!%ini §Q§aalı bir üılubun 
3'o 'neti ve güzelliği içinde anlatı· 

r. 

i~Q~•erin adını Ja bu perdedek; 
tcı,., aI ld .... ..ğ • 

~~. mıı o ugunu o renıyo-
~i .. · 4aıl olan tohumdur, küçük 
~f.ıu l"ll.Qhfazanın içindeki yaratıcı 
l Vet .. d • 
Qr1 ' gov eaı, dallan, yaprak • 
~d Ve her §eyi ile bir harika vü • 
~ lletiriyor. 

'tıcıJttll~,· her harikayı yaratmıya 
"~ ~~ ır tohum gibidir; ona iman 

.... ,."'il~ 

I ~•erci. 
lQrJ e, münacata vanncaya 
ı Qr, b 
''-:taıı • u nevi eıer:lerin birçok 

·/tYetleri va ... 
ohııtn piyeai. için belki de: 

"Hareketaiz, bugünün tiyatro tek
niğine uygun değil, tiratlarla a•o -
lu!,, gibi ıözler söylenecektir; la· 
kat tiyatro eıer:ni hala edebiyatın 
çerçe1Jeıi içinde sayan telakkiye 
göre likri ıöyleyİ§teki güzellik ve 
üslubun canlılığı Tohum' d aki bu 
nevi huauıları unutturacak kuv -
vettedir. 

Tiyatro eıeri, muvallakiyet ve 
memliyeti üç omuza birden yük • 
lenen bir ıanat hadiıeıidir: Bir 
piyesin beğenilmeıi için muhar · 
rir, rejiıör ve aktör ayni zamanda 
muvaffak olmal1dır. 

Tohum piyeı~nde rejisör ve ak
töre ait olan muvaf f akiyet payı 

da ehemmiyetle belirtilecek dere
cededir. 

Ferhat Bey r.:>lünde Ertuğrul 
Muhıini, eıeri tutan, ya§atan, maz

but bir heyecan içinde yükıelen 

ve yükıelten bir •anatkar olarak 
hayranlıkla ıeyrettik. 

Hancı rolünde Galip, uıta bir 
kompozisyon ıa;ıotkarı olarak pek 
muvaflakiyetli ini. Neyyire, Se -
miha, Talat ve -ııkaclaşları ela ıiyi 
oynadılar. 

Refik Ahmet Seven g il 

Istanbul gazetecileri bir 
yurt edindiler 
t.-.ı. 

T.C. 
lllP'fAltA l'I" 

s.tlllJt ... 
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Binanın tapu senedi 

İstanbul Basm kurumu kon - istiklal caddesinde Cemal bey 
gresince' bir bina satın alınma • lokanta~1 karşısında 40 - 42 
sına karar verilmişti. Bu bina • numaralı binayı ı.eçmit ve ::;atın 
mn gene ayni karara göre Tünel- alman bina dün tesellüm edil:niş· 

le Taksim arasında nlmmaaı la - tir. 
zrmdı. Kurum idare heyeti bu ka· Bina l 5.500 liraya so.tm alın • 
rarı tasdik ederek Beyoğlunda mıştır. 

Gruzya vapuru 

Sovyet va ı:. ur unda bir 
şölen verildi 

Yakın ıarka ilk yotculuğunu 

yapan ve bundan sonra da Odesa 
ile Yafa arasında limanımıza uğ
rıyarak işliyecek elan 5500 ton -
luk "Gruzya,, isimli Sovyet vapu
ru evvelki akşam limanımıza gel
miştir. Geminin ilk resmi aeferi 
dolayısiyle "1ntourist,, Sovyet a· 
centeliği tarafından gemi üzerin
de bir ziyafet \'erilmi~tir. 

"Gruzya,, Sovyet gemisi ile 
Bathakanmıız General lsmet İnö
nü 1932 yılında Sovyet Rusyaya 
gitmi~ gelmittir. 

Generalin, gemi içerisinde bir 
büyük resmi asılmıt duruyor. Al
tında kendisinin elyazısı ile ıu sa· 
tırlar görülmektedir: 

"Moskova seyahatini "Gnızya,, 
vapuru ile yaptık. Vapur çok gü
zel. Kaptan ve mürettebatı çok 
güzel... Bu satırlar, takdir ve ~ -
şekkürdür. Bütün mürettebata se
lam ve takdir. - lsmet,, 

Geceki ziyafet sırumda, kartı· 
hklı söylevler verilmit ve her .ciy
levde Türk • Sovyet doatluğunun 
çok samimi olarak .özü reçmit -
tir. 

Ilk defa olarak .öz alan "in -
tourist,, Sovyet acenteliii direk -
törü Bay Kamenski, miaafirleri 
selamladıktan sonra Sovyet ida -
resinin en iyi vapurlanndan olan 
"Gnızya,, nın Yakın ıark seferle
rine batlamasındaki manayı an -
latmıı ve bunun Türk - Sovyet 
ittihadı arasmda gittikçe inkifaf 
eden doıtluğun bir eseri olduğunu 
aöylemittir. Türlc:iye ticaret filosu 
ile Sovyet ticaret filosu arasında· 
ki karıılıklı iıtirak hislerinin da
ima •ürüp gideceğini umarak 
dostluk Jerefine kadehini kaldIT • 
mı§tır. 

Buna karııhk, gemide bulunan 
Türk davetliler de aynı dostluk 
hislerini belirten bir söylev ver -
mitlerdir. 

Geminin kaptanı verdiği bir 
söylevde demiftir ki: 

"- General İsmet 1nönünün 
Sovyet ittihadını ziyaretleri esna
sında bu vapuru kullanması, bu 
sistem vapuru tahrike vesile ol -
muştur, diyebilirim.,, 

Kaptan, sularımızda görecek -
leri her türlü kolaylıktan emin ol
duğunu söyliyerek hattın açıhtı 
ve Ti.irk - Sovyet dostluğu terefi
ne kadehini kaldırm19tır. 

Misafirler geceyarısmdan son• 
raya kadar Sovyet deniz ticaret 
filosu mutfağının en nefis çqit • 
leriyle izaz edilmişlerdir. 

Gemi, 1250 yolcu almaktadır. 
Lüks kamaralarından uçuncü 
mevki kamaralarına kadar terle • 
miz ve her türlü konfor vasrtala -
rım haizdir. 

Yemek salonları, hastahaneai, 
dinlenme odası ve kütüphanesi, ıi 
gara içme ıalonları tam bir mü • 
kemmeliyettedir. 

Gruzya gemisi Odesadan kal -
karak 25 saat içinde lstanbula ge
lebilmektedir. Bu sefer için, içeri
sinde beş liralık kadar mevkiler 
vardır. Gruzya, buradan Seliniğe 
oradan Pireye, sonra Yafaya git
mektedir. BütiAn seyahatini altı 
günde yapıyor. 

Dün Odesadan bir hayli yolcu 
da getirmit bulunuyordu. Yeni ve 
çok biçimli bir \'apur olan "Gru -
zya,, evvelki gi!nkü tiddetli fırtı
naya rağmen yolcl:larını tam bir 
rahatlık içinc!e limammıza getir· 
miş ve dün Selanifre hareket et • 
mittir. 
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Havale, kayıt tarihleri bulunmıyan 
dosyaları ve devlet şurası tahkikat 

Ankara, 31 (Kurun) - Bazı 
illerden gönderilen tahkikat dot
yalarında kanunun emrettiği ha -
vale ve kayıt tarihleri bulunmıyan 
dilekçelere tesadüf edild:ği Dev
let Şlirasmdan bildiriliyor. 

itiraz müddetinin hesabı için 
gösterilmesi lüzumlu ve kanuni o
lan bu kayıtların eksikliğinden 

Olgunluk imtihanı J 

Bir dersten ikmale 
kalanlar ag sonunda 

imtihan edilecek 
r Ankara, 31 (Kurun) - Lise -
)erin son sınıf olgunluk imtihan1a
rmda yalnız bir derr.ten ikmale 
kalanlarla, eski bakalorya imti -
hanlarından bir dersten ikmale 
kalanların yeniden imtihanları 
hakkındaki emir birkaç güne ka
dar bildirilecek ve ay sonunda 
imtihanlara başlanacaktır. 

Yeniden beş yolcu 
uçağı a{ınacak 

Ankara, 31 (Kurun) - Hava 
yollan idaresi 5 yolcu uçağı ala
caktır. Muhtelif fabrikalar tara -
fmdan yapılan tekliflerin tetkiki 
bitmek üzeredir. 

iki istifa 
Ankara, 31 (Kurun) - Devlet 

Demiry-0füırı Genel direktörü lb
rahim Kemal istif asını vermi§ ve 
kabul olunmu~tur. 

Drı Bakanlığı müsteıarı Agah 
da vazifesinden çekilmiştir. 

Yolcu ·sandallarına 

motör takılıyor 

_ Rıhtımdan vapurlara yolcu ta · 
·,ryan sandalların belediyece mo · 

törleştirilmeaine karar verilmiş • 
tir. 

Fırtınalı zamanlarda bir ada -

mın çektiği kürekle vapurlara a
•da.m taımıak ve vapurlardan yol-

dolayı beyhude yere iş ve zaman 
kaybedilmekle beraber suçun fe
na tesirleri ortada bulunurken 
suçlunun ceza görmemesini ve 
suçsuzun da bir an önce temizlen
mesini imkansız bırakan ve niha
yet adalet gösterilmesine engel o
lan bu ihmallere &on verilmesi 
ilgililere bildirilmiştir. 

Alfabe müsabakası 
alakayla karşılandı 
Ankara, 31 (Kurun) - llk o -

kullar alfabesi için açılan müsa • 
baka büyük alaka ile kar§ılan .. 
mışhr. Müsabakaya birçok kimse 

iştirak etmiş bulunuyor. Netice 
şub~t sonuna doğru belli olacak • 
tır. 

S. listesine alınacak eşya 
Ankara, 31 (Kurun) - 3112 

numaralı kararnameye bağli ve 

yazılı eşyadan lazım görülenlerin 

S listesine alınması hususunda E· 

konomi Bakanlığına salahiyet ve

rilmesi Bakanlar Kurulunca ka -

rarlaşmıştır. 

Vazife başında 
iş !enen suçlar 

Ankara, 31 (Kurun) - Me -

murların vazife batında işledik • 

leri suçların kısa bit· zamanda ke
sinleşmesi Jüzumlu olduğundan 

buna engel olan kanunsuz hallere 

yol verilmemesi Başbakanlıktan 

ilgililere tebliğ edilmiştir. 

l İstJnbul Belediqesi 
1 SehirTiyatrosu 

111111111111111 

111...11 

111111111 

~u ak§am saat 

20 de 

Tohum 
-0-

Yazan: 

Fazıl Necip Kısa· 
kürek 

FRANSIZ TiYATROSU 
cu çıkarmak çok müşkül olmak -

tadır. SÜREYYA 
Sandallar motörleştirildikten 

sonra bir sandala şimdikinden da. Opereti 
ha çcık yolcu alınacak, bu suretle Bu akşam 20.30 da cumartesi ve 
tqıma ücreit indirileceği gibi bu pazar matine 16 da 

ıibi vasıtaların da gidip gelmele- BAY - BAYAN 
Büyük Operet 

·ri hem daha süratli ve hem de da- Yazanlar: Mahmut Yesari ,.e Necdet 
·ha kolay olacaktır. Rüştü. Beste1iyenler: Sezai ve Sey • 

• Bugünlerde sandalcılara, san _ fettin A~f. Gişe gündüz a~ıktır. Te -
Ciallarına motör takmaları için _1_e_fo_n_:_4_ı_s_ı9 ________ _ 

muayyen bir müddet verilecektir. 

Türk - Italyan tecim 
anlaşması 

Türk - İtalyan ticaret anlatma· 
11nın 20 i:kinciteşrine kadar uza .. 
tılması Bakanlar Kurulunca tas -
dik edilmiıtir. 

Naşit - ETtuğrul Sadi 
Şelızadebaşı TURAN Ti11atrosunda 

Bu gece saat 20,30 d:ı 
Cumartesi - Paz:ıı 

matine 15 te Büyük 
bir temsil hadise.-.i 

Doktor dereceleri l 
Tasnif kabul edilmezse 
oda kurulu istifa edee,ek 

Etibba Odaaı tarafından §ehri
mizdeki bütün doktorların dere • 
celere ayrıldığını evvelce yazmış
tık. Fakat bazı finans şubeleri (). 
danın yaptığı derece tasnifine iti· 
raz etmi§lerdir. Bu arada Küçük
pazar, Divanyolu, Hocapaşa fi -
nans şubeleri Odanın doktorlar a
rasında ayırdığı dereceyi kabul 
etmemişler ve dördüncü derecede 
olan doktorları üçüncü sınıfa ge
çirerek birinci sınıfta olan dok -
torları fevkalide sınıfa almışlar -
dır. Etibba Odası durumun düzel
tilmesi için Finans Bakanlığına 
bir telgraf göndermiştir. Telgrafa 
Bakanlık tarafından henüz ce -
vap verilmemiştir. 

Oda, yaptığı tasnife bu şube -
den baıka şubelerin itiraz etme -
diğini ayrıca yazmıştır. Yapılan 
tasnif kabul edilmediği takdirde 
Oda yönetim kurulunun istifa e -
deceği söylenmektedir. 

Küçükpazar şubesinde 83, Ho· 
capaşa şubesinde 64, Divanyolu 
ıubesinde de 100 kadar doktor 
kayıtlıdır. 

Maliye - Ur ay iht Hafı 
Maliye ile lstanbul urayı ara • 

sındaki ihtilaflı meselelerle ala -
cak ve verecekleri tespit etmek Ü· 

zere bir komisyon teş.kil edilmit
tir. Bu komisyona Finans Bakan • 
lığından İstanbul finans muhase • 
becisi Vahit ile hazine hqkuk mü
şavırıerıntıcn -nayan Beraat v~ 
belediyeden de uray hukuk müşa· 
viri Muhlis ve Finans direktörü 
nail memur edilmişlerdir. Bunun
la beraber ihtilaflı meselelerin o 
kadar çobuk halledilemiyerek u
ray - evkaf anlaşmazlığmda oldu
ğu gibi bir hakem komisyonuna 
hvaalesi de muhtemeldir. 

ı Qele nler, Cildenler 1 
BÜKREŞ ELÇİMİZ - Anka

rada göçmen işleri hakkında le -
maslarda bulunan Bükreş elçimiz 
Bay Suphi T anrıöver tekrar şeh -
rimize gelerek Bükreşe gitmiıtir. 
İNGİLİZ GENERALİ - Şehri· 

mize gelmiş olan İngiliz Generali 
Artur Levin ve karısı, dün hava 
iyi olduğundan uçaklariyle orta 
Afrikaya doğru gitmişlerdir. 

L Nöbetçi eczaneler 1 
Samtyada: Teofilos, Aksaray da: 

E. Pertev, Karagümrükte: Suat, Şeh 
remin inde: A. Hamdi, Fenerde: Yi • 
tali, Şeh:ıadebaşında: Üniversite, E -
minönünde: Agop Minasyan, Ankara 
cadde inde: Eşref Neşet, Beşik taşta: 

Hak yerlerinde: 

Sinema dönüşü 
olan hadise! 

l Atatürk 

Mukavele üç güne kad 
ımzalanacak 

Üç talebe çocuk gece 
evlerine dönerken .. . 
Seyyar satıcılık yapan Deınir· 

oğlu Sami ile arkada!ı Muhar p 

rem, sokakta gece gasp suçunu iş 
}edikleri ileri sürülerek İstanbul 
Ağırceza hıo.kyerinde dün muha · 
keme edilmişlerdir. 

Mevkuf olarclk muhakeme edi· 
len bu iki gencin, 26 - 7 - 935 
gecesi Samatyada Narlıkapı •ine
masmdan çıktıl<tan sonra, Arap -
kuyusundaki futbol meydamnm 
biraz ilerisindeki ıimendif er lröpa 
rüsü kemerinin altında üç mektep 
çocuğunu çevirdikleri ve bunlar · 
dan birisinin fo.forlu bilek saati · 
ni, birisinin de elektrik cep fene • 
rini zorla aldıkları, davanın rnev
zuudur. 

Sami ıle Muharremin, sinema 
dönüşü Davutpaşa orta mektep 
altıncı sınıf talebesinden on dön 
yaşında Recep, ayni mektebin ay· 
ni sınıf talebesinden on beş yaıın· 
da Ihsan ve gene ayni mektebin 
birinci sınıf talebesinden on bir 
yaıında Yaşarın önlerine çıktık • 
ları noktasından açılan davada, 
bu üç mektep arkadaşı, yanyana 
davacı yerlerine gelmişlerdi. Fa -
kat, Y aıarın bir §eyi alınmadığını 
kendi ifadesiyle anlatıldı ve da • 
vacı da olmadığını söylediği için, 
davacı yerinden çekilmesi blldi. 
rildi. O, sonraden ıahit olarak 
dinlenildi. 

Atatürk köprüsünün bir Alın 
firmasına ihale edildiğini yazını 
tık. Keyfiyetten lç lşleri Bakanl 
ğı haberdar edilmiş, alınan ce\1• 
üzerine mukavelenin hazırlannı 
sına başlanmıştır. Mukavele ·· 
güne kadar belediye ve firma nı 
rahhasları tarafından imzalana 
caktır. imzadan sonra firma de 
mir ve dökme kısımlarının Al 
manyada hazırlığına başlıyacak 
tır. Bu hazırlık altı ay içinde bit' 
rilecek, bundan sonra hazırlanaJJ 
kısımlar şehrimize getirilerek 
lediyenin Balattaki atelyesind 
montaja başlanacaktır. Montaji 
Türk iıçileri yapacakta. 

Köprü üç sene zarf mda bitiril
miş ve açılmıt olacaktır. Köprii • 
nün Unkapanı ve Kasmıpaf& d, 
betinde beldeyie taraf mdan ~ 
sene içinde bazı istimlak yapıla" 
caktır. Unkapanı cihetinde tiındr 
ye kadar pek az yer almmı9tJ1• 
Köprünün iki tarafındaki istiııı " 
lak bittikten sonra yollar açıl• " 
cak, ve Tramvay Sosyetesi bUJl" 
dan sonra köprüden çift hat geÇİf 
mek üzere yapıya bqlıyaca1ktl1'• 

Bakteriyoloğun evindeki 
altın ve gümüş eşya! 
Bakteriyoloğ doktor Bay th"' 

nın Dizdariyed~ki evine girere~ 
1500 lira değermde altın ve P ' 
müt eıyaıını salmaktan suçlr 
y .L----1.-- .J--- -s-·-•a-. ... , toustl • 
ikinci ceza hakyerinde aun ud 

vam olunmuttur. y ekvartla beri: 
her Şakir isminde biri de durul 
ma içerisindedir. . 

Dün bazı ıahitler dinlenilı:ııifı 
çalınan eşyanın kimlere nasd ·~ 
tıldığına dair bildiklerini anlat . , •. 
mıılardır. Duru!ma, baıka ': . ., 
ıahitlerin daha çağırılmaıı ,çı 
kalmııtır. 

Davacıların 11nlattıklarına gö · 
re, o gece sinemada "Serseri Mus• 
taf a,, isminde bir film gösterili · 
yormuf. Bir aralık yere beş kuruş 
düıürmüşler ve lıunu arayıı> bul -
mak için elektrik fenerini yak • 

mışlar. Işık, nasılsa localardan 
birinde oturan Sami ile Muharre
min yüzlerine deymif. Bunlar, bi· 
ze elektrik sıkıyorsunuz, diye kızı 
mışlar. Sinemadan çıkıldıktan 
sonra da, çocukları çevirip fener· Suçlulardan birinin f 
le saati almışlar. Yaşar, ıslık ça · vapuru karaga oturmtJI' 
lıp polis çağırmış. Sinemada lfı • efı 

Heybeliada ~~nlerinde g~ ..r.İ 
ğın yüze değmesı, tamamiyle ka· fV' 

senenin sonbah:.nnda olan c. 
za eseri imiş. Çocuklar, yaramaz '"' 
Jık etmemiıler, muziplik olsun di• kazanın ağırcezadaki duruıı::;u , 
Y

e kasden elektrik tutmamı~lar. son safhasına yaklaımııtır. e 
• 1 b. t .. r ge' 

Üstelik kazadan ötürü kusura ha ruzan,, vapuru 1.e ır mo 0 
1110 • 

kılmamasını da söylemişler! yarısı sularında çarpışması, 'fıe 
Baıkan Bay Kemal, Sami ile tore bağlı kayıvın devribıı~1 , 

Muharremi sorğuya çekti. On do· ve kayikte bulunan Y alov~. il1ifl 
kuz yaşında oHuğunu söyliyen lülerinden otuz:lan fazla ıt 
Sami de, yirmi ilfi yaşında oldu · boğulmasına se°!>ep olmuştu. ~· 
ğunu söyliyen Muharrem de gasp Dünkü duruşmada genel ;~o • 
1.ddiasmı inkar ettiler. Şöyle de - manyar Bay Ahmet Muhlis .. tJ .,e ··rut 
diler: may, esas hakkındaki _go f ıcıt• 

Süleyman Recep, Beyazıtta: Cemil, 
Zeyrekte: Yorgi, Galatada Mahmudi 
ye caddesinde: Mişel Sofronyadi<:i, 
Taksimde: Ni1.amettin, J{alyoncukul· 
luğunda: Zafiropulo, Şişlide Hamam 
da: Halk, Kasımpaşada: Merkez, Has 
köyde: Halk. 

- Bunlar, sinemada yüzümü · düşünüıünü bi\direcektı. 1'1:1.,rı 
ze alay olsun diye elektrik s.ktt• dava edilenlerden yalnız lıJ' 
lar. Bizim ihtarımıza aldırış et · kaptanla Mustı,.i~ hazırd·· 51°ıçdet1 d"fen e 
mediler. Sonra hep beraber cııa· larm avukatı, dava e 1 ds ,e· 
rıya çıkarken, bjz çıkışınca, kor • Şevkinin son fı;t:na sırasın rol1"" 
kup kaçtılar. Kc?ıçarlerken de elek ferde bulunduğ:mu ve va~

0

• 11 dıJ' 
A d - nun ıç• · .. i 

trik fen eri yere düştü. yni ma · karaya otur ugunu, 0 dii••· 
hallede oturuyoruz. Bu çocukla · ruımaya vaktiade gelerııe 

Çağrılar 

BAilA 
Ileynelmilel meşhur 
aile piyesi 3 perde. 
Ayrıca Naşidin ko-
medisi Yakında: HA!fl LET Geçmiş Kurun/ar: -

rı tanıyoruz. Ertesi sabah feneri haber verdi. . )(\Jrd' 

kendilerine vermek üzere yerden Bunun üzerine, ha.kY~.r~at 1•.: 
kaldırdık. Saatt'!n haberimiz yok. lu, Şevkiye yeniden teb •:., se1'1" 
ihsanın babası polistir. Tahkika~ pılmak üzere, tluruırnaYI l TeşrinİS3ni 19~ 1 

lstanbul atletizm heyeti başkan • --------------=-
lığından: 1 Kısa Ha herler '. 

M~clisi nüzzar 20 teşrinievveldc 
Yusuf Kemal Bey ile Mösyö Frank
len Buyyon arasında mün·akit il:~ 

la/nameye muttali olmuş ı:c bunu 
m.\gemizde dahil bulunan müt . _.:.. ____________ _ 

tefik klüplere ait atletizm işlerini ko 
nuJmak üzere genel bir toplam yapı 
lacaktır. Klüplerimizin 5-11-93;) sa 
h gftnft saat 17,30 da Beyoğlu hnlke -
n binasındaki bölge merkezine birer 
murahhas göndermeleri tebliğ olu • 
nur. 

• Kızılay cemiyetinin Ankarndn bu· ı tasdik etmiştir. Reis nüzzar Yusuf 
lunan merkezi, Eyüp ,·erern di.:;pan · Kenuıl Beyi keyfiyetten telgrafla 
~erine 1000 lira vermek suretile yar· lıabcrdar eyfrmiştir. ltiltifnamade 
dım etmiştir. nıulıarrer talı/iye müddeti nelecek 

"' lstan bul em hik idare:;i lstnnhu 1 - dört teşrinism:idcn başlıyacaktır. 
da ne kadar emlak olduğunu ve bun· ı~---:-.,...--------
ların değerini tesbite başlamıştır. 

yaparken istedikleri gibi yazıp Teşrinisaniye bıraktı. -~ 
d·ı ' __ __.........----.. )(ti 

çiz ı er. ------ ın .,. . .. l 1 .. daf aasın e1'• 
Feneri cebine koyup evıne go- nı, suçu arın mu_ söyHY',. . .,j 

türen s~mi imi•. Şahit olarak din· sabit bulunmalıgını etler' 
Y • bere. ., ~· 

lenilen on ya~ındaki Yaşar, hadi- Sami ile Muharremın . ,;.• 1 

• -. - - • • • uruiuııı.ı ~c; • .,eıe< 
seyi anlattı. Ba~ka şahit yoktu l ıstecıı. tıaıcyerı " l iJ1 ,. 

ı B ı<erııo • ce 
Genel Savamanyar Bay A ·ımrt den başkan :\l , .... :ıfl ., 

"' d·•rr:l~ıı·· Jit• ' 
llıf hl. T·· 0 dd"ı .... 1n11· l r.>::ıy ~ .... --.... ·.ıp ,. ~ ,.,. • ... • t.l ... '" ınu ~s .uma. y, gasp. 1 .... -... .. • , u - , .... ... . b"ldırec. 
u:sulü daıreıınde sabıt olmadıaı · ref, karar verıp 1 
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P•lia h•lt•rleri: 

-~-----Bir çocuk pencereden 
düştü 

Atatürke çeki- Habeşlerin eski Paris elçileri ve yeni 
len telgraflar kumandanları Havariata diyor ki: 

Büyük Önderimize yapılmak iate. T \J d çıkın azlarsa Feridiyede Cambaz sokağın -
la 4 nunıualı dört katlı büyük e
rin en üıt katında oturan çinici 
Sergisin üç ya§mdaki kızı Seta 
&oluığa bakan odanın penceresi 
Önünde oynarken ayağının altm
d~i ya.atığın kaymaaiyle kaf aaı 
taına VUrmu§, cam kırılarak ken
diıi on metre yüksekten sokağa 
dü!lllÜ§tür. Çocuk hemen bir oto· 
hlobille Taksim eczahanesine gö
türülerek ilk tedavisi yapılmış, 
•onra Şi§li çocuk hastahanesine 
kaldl1'ılmı§lır. Setanın yarası ağır 

:::::-:r!.~:1-:u:ı.::.u:::::.::~:: o p r a gı mı z an 
zahürat devam etmektedir. Yurtdaş • h b d V e ' 

!~~,:~~~~:r:;:.:;;~;:;o;~:~lgk~o•altu··
1

1aük' ~sonuna kadar ar e ecegız • 
Artvin, 8 (A.A.) - na 

yapmak istiyen bir kaç kişi çıktığını 

\'e hayatı tehlikededir. 
AÇIK KÖPRÜDEN GEÇMEK 

iSTEMiŞ - 1226 numaralı husu
Iİ otomobil Unkapanı köprüsün • 
den geçmek isterken nokta me -
tnuru düdük çalmış, köprünün a -
Sık olduğunu bildirmek istemİ§· 
lir. Otomobili idare eden buna e
heınnıiyet vermiyerek ilerlemişse 
de bu sırada köprü karakolunu 
~l'pmıştır. Otomobilin ön çamur
luğu parçalanmıştır. 
BAŞINDAN YARALANDI -

l(a.&!mpaşada havuz rıhtımına 
bağ)ı Vatan vapurunda kazancı 
llyaa ambara düşerek başından 
\te belinden yaralanmış, hastaha
lleye kaldırılmı§tır. 

Söz ATMIŞLAR - Osman -
heyde oturan Necmiye ve Sofya 
111ninde iki kız Beyoğlundan ge -
Serlerken sobacı Hamdi ve arka
daıı Şaban kendilerine söz atmış
lardır. Suçlular yakalanmıştır. 

o::imdi duyduk. Can evimizden vurul -
:> • b · duk. Lakin tedbirli hükumetimizın u 
yılanlan tuttuğunu öğrenince de se • 
vindik. Bizi kurtardın. Bize vatan 
verdin. Sen olmasaydın biz yoktuk, 
Sen Yar ol. Canımız yoluna kurban 
ol~un. 

Bcrta nahiyesi halk namına ibra -
izim lJ/ehnıct Rıdvan. 

Eleşkirt, 28 <A.A.) - Size kötülük 
yapılmak istenildiğini burada ~imdi 
işittik. Size kötülük yapmak. Türke 
kötülük yapmaktır. Size kötü el uzat· 
mak 'fürkün kalbine hançer vurmak· 
tır. Şimdi bunu işiten, duyan halk bu· 
rada toplandı. Sizden ve hükumetten 
bir dilek istiyor. Bu alçakların ulu -
sa teslim ile ~orgusuz ve hemen pal"' 
çalanmaJarı. 

Ura11 başkanı Pertev Balmucu. 
Sarıkamış, 29 (A.A.) - Gelen ha • 

berter sana ,.e yurda çevrilmiş alçak 
bir teşebbüsü bize haber veriyor. Sa· 
rıkamışın çocukları, ihtiyarları ve ka· 
clınh erkekli bütün halkın hainleri 
tel'in ettiği şu anda ana yurdu kur • 
taran varlığına, bütün benliğimizle iç 
ten bağlı olduğumuzu bildirmek iste' 
riz. 

Refik Süner, Sabit Özkazan, Tev • 
lik Altay, Salp Alkan, Sarıkamışlılm 
adına Rasim Tandoğan, C. H. P. baş • 
kanı ve şarbay Dursun. 

EI:iziz, 28 (A.A.) - Son suikast 
teşebbüsü dolayısile yüce Öndere fe 
na duygular ve bu duyguyu besliyen 
nankör yurtsuzlar bütün Elaziz hal· 
kının H'inetleriyle yadedildiğini ve bu 
ulu Ataya bütün halkın birleşik yü • 
rcğiyle esenlik ve sağlıklar dilediği • 
ni ,.e bağlılık duygularını saygılarla 

BALYA DÜŞTÜ - Rıhtıma 
)tııa.ınııf olan Sovyet bandıralı 
ltoıya vapuruna mal boşaltan 
~i.\'na.cı izzetin ayağına büyük 
Qıt balya dü§erek ağır aurette ya- sunarım. 
l'•I~ . Şarbay vekili l'tf. Gün gör. 
~Iftır izzet hastahaneye kal· 

dırı1ını1tır. Diğer teleraflar ARA y A GlRDICI IÇtN -
~ Telgraf çekenltrdcn bir kısmının 
eyııep sultan sokağında oturan adları şunlardır: 

~•inan oğlu Safa ile Şevket is • Yeni~ehirden miting komitesi adı · 
ltrıbil oyunu yüzünden kavga na gen~ler birliği başkanı Şevki Gür 

ttıni§lerdir. Araya Cağaloğlu ha- su, Oıtu'dan parti başkanı Süleyman 
llıatnının külhanında yatan Ka · Tak. Cemitöztiden Demir, Emirdağ · 
dir girin<:e buna kızarak bıçakla dan parti başkanı Ömer, şarbay Ke
t ıı.şrndan tehlikeli surette yarala • m~nt, Çankından ~arbay vekili Do 
"il Jlardır. lunak, Samsundan idman baı.kanı Giı-

1 
MANGALA DÜŞMÜŞ _ Kum gin, Samsun spor klübünden Muhit

tin, halk spor klübünden H., Kara • 
'lpıda Cami sokağında 40 m:mn- deni7. klübiinden Faik, İdman yurdun· 
~kalı evde cturan Mchme::Iin oğh! dan Naim Ömer, spor klübünden l\fus~ l . 

k 1 Yaşında Cumhur odada oynar- tnfa, Demir spor klübü, Ardahandan 
en ınangaln düşmüş, vücudunun halk namına şarhay Sait Yüce, Ollü' 

~Uhtelif yerleri yanarak Çocuk den şarbay Yasın, Enrct'ten parti 
'la_ ba:.kanı Tuncel, şarbay Erten, lstan · 

ata.hanesine kaldırılmıştır. buldan Trabzon baro başkanı Azmi 
Lo l<ALB DURMASINDAN Ö • OzcJ, Bigadan miting başkanı 
,. M - S.:ı.matyada Emir ÇC:Jme- A. Uygut, Tarul'dan parti başkanı şar 
t 

1 •okağır.:b 38 numaralı evde o- buy Cclftl Uç, Rizeden şarbay Beh • 
dllte.n Haygazar T e!<I.e nokağın- çet Artan, parti kurumundan B. Meh· 
··'ı n geçerken birden ) ere düşüp met 1\fatalcı, h~lke,·inden D. Galip, 
o il}'· Beyoğlundan Türk ermeni ki'i•eler; 
,. U~tür. Haygazarm kalb sekte- müte,·elliler heyeti, Viranşehirden 111

den öldüğü anlaşılmıştır. şarbay C. Bahane, Germencikten Z1 
~UÇ~K:MECEDEK1 PARALAR • köy halkr namına şarbay Tevfik Ya · 
~ Yukadada Nizc.m caddesinde zarçeciren. 
d··kkaı İtp!ronun 36 numaralı •111111-ınaııımııunuu--nRUu•nı--mm--·-·ınt 
Ultkanının arka taraf duvarı ev- Bekir sarhoş olarak lbrahimi sus

~~lki gece delinerek çekmecede talı çakı ile sol memesi üzerin.den 
le.ulunan üç lira çalmmı~tır. Zabı- yaralaını~tır. . 
, •rkı bir araştırma yapmış, hır - KIT AP HIRSIZLARI - Ka-
t~ın l(öprü sokağında oturan Ni- dıköyünde Saray arkası sokağın -
lf ~~un Yannıda hizmetçi Ilgazlı ~a oturan Üniversite profesörle -1 
ı, ll&eyin olduğu anJaşılmıf, yaka- rınden Ahmet T evfiğin evine Şük 
~1~1ttır. Hüseyinin üzerindeki rü ve Galip isminde iki kişi gir .. 
~· kuruş alınarak sahibine veril- miş, 23 parça kıymetli kitap çal-

•ttir. mışlnrsa da yakalanmışlardır 
l'tSIR. SARHOŞUN MARIFE.. BEKÇİYi YARALADILAR -
de - Üsküdarda vapur iskelesin· Y edikulede oturan hamal Koço 

~h"~r~~~cılar kahyası Etemin sarhoş olarak sokaklarda bağırıp! 
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Arnerikada neler 
fÖrdüm? 
J 'l'efrikamız uazınuzın çokluğun. 
"011 b .. 
"ıı ugun konamadı, Okurlan • 
~n özür dileriz. 

numaralı Mehmet kendisini ka -
rakola götürmek istemiş, Koço 
buna kızarak yerden aldığı taıla 
bekçiyi başından ve yilzi.inden a
ğır surette yaralamıştır. Bekçi 
Cerrahpafa hastahanesine kaldı • 
nlmış, ~uç_lu yakalanmıştır. 

mühim bir Habeş kalesini işgal 
dahili bir "kriz başgösterdi 

ltalyan yerli askerleri 
ettiler, lıabeşistanda 

Addis ~ Abahi, 31 (A.A.) -
Havas ajansı aylarından: 

İtalyanların Volkait bölgesin -
de aradıkları Ras Kaaaanın kuv -
vetleri, Gondardan Tigreye gele• 
rek A.ksum güneyinde toplan ı 
maktadırlar. Volkait bölgesi, Tig
re bölgesi gibi Jağlık ve arızalı 1 
olup Habeşlere J:olaylıkla gizlen•. 
mek imkanını vermektedir. 

Harare - Diredua yolunun gü
neyinde devamlı bir faaliyet gös• 
teren Habeş ku ll'Vetlerinin yakın·l 
da taarruza geçmelerine ihtima! 
verilmektedir. 

Roma, 31 (A.A.) - Gazetele
rin haber verd~ğine göre, ltalyan 
Somalisinin Decbats denilen yerli 
askerleri, Çarıamba sabahı Skil • 
lave kalesini iJgal etmişlerdir. Bu 
İfgal, İtalyanlara Skillave bölge -
sinde hakimiyet vermekte olup 
Gorrahei yolu ~1erindeki önemli 
bir engeli berhraf etmiş olmak -
tadır. 

Tahmin ed;ldiğine göre, bu 
bölgedeki ltaly~n tazyiki artacak 
ve İtalyanlar, ha~eketlerinin bun
dan sonraki geHfim bakımından 
büyük bir önemi olan Gorrahei'ya 
doğru yürüyü§lerine daha faal bir 
tekilde devam edeceklerdir. 

ITAL YANLARIN EMRiNE 
GEÇEN HABEŞLER 

-~-----~ 

Endiacio, 31 (A.A.) - Birkaç 
gündenberi sivil halk, kendi rlile• 
ğiyle, ltalyan otoritelerinin emr~
ne geçmektedir. Birkaç yüz yerh, 
yol yapılarında ve nakliyat kon • 
döktürlüğünde çalışmak istemiş • 
!erdir. Kendilerine bu hususta i -
zin verilmiıtir. 

Aduadan hab~r verildiğine gö
re, İtalyan İşgali, rekolta devresi• 
ne düıen tarım taaliyetine ıekte 

vermemiştir. 
İtalyan otoriterleri, yerli işçi -

lerin tarım f aaHyetini ihmal et -
memeleri için üike şeflerine tali • 
mat vermektedirler. 

HABEŞISTANDA DAHILı 
KRiZ 

Mogadiscio, 31 (A.A.) - Ste
fani ajansı bildiriyor: 

İtalyan ordusu Somali cephe -
sine doğru ilerlerken, Gerlogubi• 
ye kadar giden yolun yapılması 

bitirilmiştir. 

Öte taraftan. Asmara, Adig · 
rat, Aksum, Agordat ve Aduaya 
mal taşımakta olan kervanlar, 
Tigre bölgesinde süel maksatlar
la yapılan yollardan geçmekte • 
dirler. 

Söylendiğine göre, Dabarck 
sülalesinin hükUmete karşı bir 
durum takmmuı üzerinde Habe. 
şistanda dahili Lir kriz baş gös -
termiştir. Salale:si Debarck, Ha • 
bef tahtı üzerinde iddialarda bu
lunmaktadır. 

Mahpus Prens Ligg Y assu, 
Addis . Ababa 1:.ölgesi içinde bu· 
lunan Radolfoya nakledilmiş ve 
daha sıkı bir muhafaza altına a -
lınmıştır. Diredauadan bildirildi • 
ğine göre, Hab~şlerin çıkardıkla
rı müşkü~attan ötürü çalışmak im 
kanını bulamıy~n Fransız gazete
cileri, Eritre veya Somaliye git ·ı· 
mek müsaadesini istemitlerdir. 

~~---------~---------~~ 

Bu gazetecileı:in çoğu, şımdi 

de Cibutiye hareket etmişlerdir. 
AFRİKA YOLUNA ÇIKAN 

SiY AH GÖMLEKLiLER 
Napoli, 31 (A.A.) - 3,300 si· 

yah gömlekli ı:lün Biancamano 
gemisi ile Doğu Afrikasına har~ 
ket etmiıler ve limana akın eden 
halk tarafından selamlanmışlar • 
dır. General Tr.!diti i~e gönüllü o
larak giden iki ~ğlu da ayni va • 
purJa Afrikaya nareket etmişler· 
dir. 

na hücum etmi-:-lerdir. ltalyanJardan 
1;; ölü vardır. Hnb;ış kıtaatı bir çok 
deYe ele geçirmişlerdir. 
Roma, 31 A.A . .:.__Tebliğ: Eritre huda 
dunda, birinci kolorduya mensup bir 
siyah gömlekliler müfrezesi dün sa • 
hah Edaga Bamus ile Makaile arasıl\
daki yol üzerin ıte kuyuları işgal et • 
miştir. 

lkinci kolordu ile yerli ) olordu ta. 
rafından işgal edilen bölgelerde fev • 
kalade komiserliğin emri üzerine ser
best bırakılan kölelerin sayısı tesblt 
edilmiştir. 

Bu adet 16 bine yükselmektedir. 
Siyah gömleklHeri teftiş etmek --------------

üzere gemiye çrkan veliaht, asker 
tarafından coşkun gösterilerle 
karıılanmıştır. 

"SONUNA KADAR 
HARBEDECECIZ !,, 

Addiı • Ababa, 31 (A.A.) -
B. Tecle Havarı&ta, gazetecilere 
a§ağıdaki sözler: aöylemiıtir: 

"ltalyan - Habeş anlaşmaz · 
lığının kotarılması için Fransa, 
İngiltere ve ltalys arasında şimdi 
görütmeler yaµdmakta olduğu 

muhtemeldir. 
Fakat §UDU söyliyeyim ki, Ha· 

betistan, İtalyanlar işgal ettik~e -
ri yerlerden çıkmadıkça, yapıla 
cak bütün teklifleri reddedecek • 
tir. Eğer ltalyanJar, toprakları -
mızdan çıkmazlarsa, sonuna ka 
dar harbedeceğiz. 

Habeti•tan, dünya haritasında 
silinmek istemiyor. Ülkemize ya· 
pılan sUah ihracatııJa konulan 
ambargonun kaldırılması ile ya -
kında İtalyanınki kadar modern 
bir harp malzemesine sahip ola · 
cağız. O zaman ltalyanların üze • 
rimizde hiçbir üstünlüğü olmıya 
caktır. 

DESSIE'YE TAARRUZ EDE
CEKLER 

Adisababa, 31 (A.A.) - Siyasal ma 
hafil, ltalyanın JJ1usaali dağının şi -
malinde Danakil çölü üzerinden Dcs
sie'ge taarruza hazırlandıkları habe
rinl almışlardır. Habeşlerin şimal ge
nel karargahı burada bulunmakta • 
dlr. Kahine azasınuı eberisi, NegÜS· 
le birlikte cepheye gideceklerdir. 

Adisababa, 31 <A.A.) - Resmi ma
hafilde söylendiğine göre İtalyanla
rın Musaali dağının şimal noktasın • 
dan büyük bir taarruzda bulunmaya 
hazırlandıkları haber alınmıştır. 

RABEŞLER MAKALLENlN CE
NUBUNDA TOPLANDI 

Asmara, 31 (A.A.) - Alman istih
barat bürosunun hususi muhabirin · 
den: 

Makalle pek yakında harekata mer 
kez olacaktır. Ras Kassa, 20 bin kişi • 
Jik kuvvetlerini Makalle'nin cenubun· 
da toplamıştır. 

KUYU SULARI 1Ç1LEMEZ HALE 
G ETJRlI~MJŞ ! 

Adisababa, 31 (A.A.) - 15 bin 1 -
talyan yavaş ya,·aş Asla kuyularına 
doğru ilerlemektedir. Habeşler kuyu 
sularını, tuz atmak sure tile içilmeğe 
gayri salih bir hale koymuşlardır. 

İtalyan kıtaaatı Monznlle'den do· 
ı!uya doğru hareket ederken geniş 
harekelerde bulunmaktadırlar. Bura· 
da Alidağı ile Addobs arasında bir 
yol yapmışlardır. tfalyan sü,·arisi 
tmmun'a kadar ilerlemiştir. l\lusaali 
şimalinde yeni bir ltalyan hava üssü 
tesis edilmiştir. Kamyonlar burada 
toplanmaktadır. Bundan, Danaldl ~ö · 

lü ha,·a üssürfn Alagarrn'da tesise· 
dileceği anla~·almaktadır. Dan~teiller 

2:.i ilk teşrinde bir ltalyan karakolu · 

H ustur ı,ıerj 

ilk okul kadroları 
ikinci kadro tasdik için 

gönderildi 
Şehrimiz ilk okullarının ikind 

kadrosunun hazırlıklarına devam 
edildiğini evvelki gün yazmııtık. 
Kadro dün tamamlanmı§tır. Bu• 
gün ilbaya tasdik ettirildikten 
ıonra Ankaraya gönderilecektir. 

Yeni kadroda açık olan bütün 
okul öğretmenliklerine taşradan 
gönderilen ve bu yıl öğretmen o • 

kullarından mezun olanlarm a • 
tanmalan yapılmı§tır. BundaD 
başka birinci kadroda nakil isti ~ 
yen fakat ikinci :kadroya bırakı • 
lan nakiller yeni kadroda imkan 
nişhetinde yapdmı§lır. 

Yeni kadroda 70 tayin ve 60 
kadar nakil vardır. 

lzciler1m1z döndü 
Cumuriyet bayramı dolayısiy • 

le Ankarada yapılan geçit töre -
nine ittirik etıpek üzere giden İ"9 
cilerimiz bugün ıehrimize döne .. 
ceklerdir. 

Maaş vermiyen ok~llar 
Şehrimizdeki bazı yabancı ve 

azlık okullarmm öğretmenleri.M 
muntazam maaş vermedikleri ga,.J 
rü)mü§tür. \ 

Durum eıpekterler tarafmcl .. 
tetkik edilmektedir. 

OöRETMENLER OKULU 
KONGRESi - Öğretmenler o .. 
kulunun yıllık kongresi 15 tqrini
sanide Halkevinde yapılaca.kbr• 
Kongreye bütün öğretmenler çaiı
rılmııtır. 

ORTAKÖY ve KADIKÖY O. 
KULLARINDA - Kültür direk· 
törlüğü tarafından bugün derale
re başlıyacakları haber verilen 
Ortaköy ve Kadrköy 'Jeni orta o • 
kullarının hazırlıkları bitmediğin 
den tedrisata bir hafta aönra bat
lanacaktır. 

AZLIK ÇOCUKLARI Ve 
MEKTEPLERiMiZ --- Şehrimiz • 
deki Rum, Yahudi ve Ermeni va-

tandaşlarınuz son zamanlarda 
çocuklarını Türk okullarına Ter • 
mek için büyük bir istek göster • 

mektedirler. Sehrin türlü aemtle-
~ 1 

rindeki ilk ve orta okullara her, 
gün yüzlerce talebe yazılmakta • 
dır. 

Tahmin edilen yekuna göre ı;. 

yıl üç binden fazla talebe yazıl • 
mııtır. 
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KORKU .. 
Köyün şttpheli şahısları arasında 

idi. 
Köyün zabıtası onu daima kollar, 

bir hadise vuku buldukça onun izle · 
:rini ararsa bir şey bulamazsa başka 
larını takip ederdi. 

Veysi bu şüpheleri üzerinden at -
mak için ne yaptıysa muvaffak ola · 
madı. Son zamanlarda bir tütün de · 
posuna giı"miş, harıl harıl ç-alışıyor. 

Fakat şüpheli gözlerin kendisini hep 
takip ettiğini anhyoru. 

Nihayet bir gün çoktanberi tasar
ladığı bir işi becerdi. Köyün zengin • 
]erinden birinin evine sessizce girerek 
kasa odasına dayandı. Bir sürü alet 
ler kullanarak kasayı açtr, içindeki 
bin lirayı cebine attlğı gihi sokağa 
fırladı ve kimseye görünmeden evine 
gitdi. Yatağını söküp paraları pamuk
Jarm içinde gizledi, sonra yatağı dik· 
ti ve uyudu. 

Ertesi gün erkenden kahveye uğ • 
rayıp bir çay içtiii zaman şüpheli 

gtizledıt yine uzerine dikilip pard pa
rıl parlamasından hadisenin zabıta · 
ya aksettiğini anladı. 

Tam bu sıralarda bekçilerin biri 
kahveden içeri daldı ve sağına solu · 
na bakmadan Veysiye doğru ilerledi: 

- Haber aldın mı? 
- Neyi? ' 
- Bu akşamki vak'ayı .. 
- Hayır .. 
- Gazeteler yazmrş. Okusana .. 
Veysi de bir gazeteyi aldı ve ken -

di yaptığı işin tafsilatını okudu. O · 
kutluktan sonra gazeteyi masanın ü 
zerine bırakarak bekçiye baktı ve sor
du: 

- Yakaladınız mı? 

- Hayır. Daha yakalıyamadık. Bu 
gün yarm elbet yakalarız. Bir adam 
bu kadar aşırır da onu belli etmez o 
lur mu? Elbet belli eder. Hiç olmaz . 
sa üstünü başını düzeltir, onu yap 
mazsa ge~imini değiştirir. Hülasa ne 
yapar yapar para sahibi olduğunu 

belli eder biz de onu enseleriz. 

Bu sözler Veysinin kafasında yer 
etti. Demek bu paraya el dokundur 
mamak gerekti. Beklemeli idi, aylar· 
ca, yıllarca bekl~meli ve işi unuttur · 
malı idi. Ondan sonra bu paradan is· 
tifade edilebilirdi. 

Veysi, tütün deposunda çalışmağa 
devnm etti. Fakat kazandığı parayı 
bile yiyemiyordu. Yerse belki kendi . 
sinden şüphe ederlerdi. Ustünü başı 
ru düzeltmeğe cesaret edemiyordu. 
Düzeltirse belki evini ararlar ve pa 
rayı meydan çıkarırlardı. Onu tek . 
rar hapisaneye gönderirlerdi. 

Aylar geçti. Veysi çalışıyor, fakat 
ye1niyor içmiyordu. Kış dayandığr 

halde kendisine bir palto bile almayı 
aklına getirmedi. Bir ara1ık kapalı 
çarşıdan bir palto tedarik etmeyi dil -

şünmüş, fakat ona da cesaret edemf' 
mişti. 

Veysi yemeden, içmeden kesildiği
için tanrnmryacak bir hale gelmiş. 

zayıflamış, bozulmuştu. Zangır zangu 
titriyor, sarsılıyor, inliyor. Fakat sı· 
cak bir çorba i~mekten bile korkuyor 
du. 

Ne yapmağa teşebbils etse bekçi -
· nin o mahut sözleri hemen kulağın • 
da çınlıyordu. 

Nihayet zehir gibi bir kış gecesi 
Veysi evine girdi ve bir daha çıkma
dı. Açlık, bakımsızlık, hastalık onu 
yerden yere sermiş, ve Veysi bütün 
gece inledikten sonra can vermişti. 

VeJsinin evinden çıkmadığını gö · 
renler zabıtaya haber verdiler, 

Köyün zabıtası evi açıp içeri girdi 
ve Veysiyi ölü buldu. 

Zabtıa evin içinde ne var ne yok 
hepsini kaydederken yatağrn ortasın
da sökük bir yer göze ilişti ve o sö · 
kük yerden beliren k ;ğıt paralar gö 
ründü. Zabıta memurlan yatağı ara
dılar ve (1300) lira pata çıkardllar. 

Veysi çal drğı (1000) liraya biriktir
diği 300 lirayı da katmış, fakat ada
letin pençesinden ürktüğü için ne o
na buna dokunamamış ve günün bi · 
rinde gürleyip gitmişti% 

D. 

Servetin ne derece1Je 
kadar aklından zoru var? 

Düşürdüğü çocuğunu hizmetçi 
olarak çalıştığı yerin banyo oda -
srnda boğup iildürmekten ıuçlu 
Servetin duruşmasına lstanbul a• 
ğırceza hakyerinde dün de bakıl
dı. 

Servet, aklından zoru olup ol• 
madığı anlaşılmak üzere, tüzel 
tıp işleri müşah~de yerine gBnde• 
rilmişti. Gelen taporda, bu kadın
da bir mertebe "Sehafeti akliye,. 
görüldüğüne, ancak ceza kanunu
nun 46 ve 47 in-ı;i maddelerine u· 
yar bir hali görülmediğine İ§aret 
ediliyor, "Mesu1iyetinde bir mer -
tebe takdiri ref~t ve mazeret ol -
duğu,, yazılıyordu. 

Genel savam~nlık, esasa dair 
mütaleasını hazırlamak üzere. 
dosyayı istedi. dakyeri, bu İsteği 
onayladı. Duruşma, on dört T eı .. 
rinisani saat O"l ·lörde kaldı. 

Sovyet sporcuıarı 
Dünkü şiddetli fırtına dolayı • 

siyle kendilerini götürecek gemi 
limanımıza gelemediğinden Sov· 
yet sporcu misafirlerimizin hare
keti bugüne kalmıştrr. 

Ara ığinl1ladıa 7 
[ Aşk, Macera ve Hayat Romanı ] 

Yazan: Kadircan Katlı Bölem · 39 
s ,, fi i WWet:Si ett"t' 4 

- Bir çocukluk etti. •. Onu bağışla ... ) 
Ah burada olsaydım.- Hastadır o ... 
İyi olursa bir daha yapmaz. Henüz biı' 
şey bilmiyor ... 

Diyordu. 
Bir ay sonra iyileşmeğe yüz tuttu. 

Fakat cılızdı. Bir türlü toplanamı -
yordu. Bu hal ona yaşamak gücünü 
ve sabrrnı büsbütün kaybettirmişti. 

Hava değiştirmesi 13.zımdı. 
Böyle hastalar üzerinde, güzel man 

zaralı, bol hava ve güneşli bir yayla • 
nın yapacağı izler en kuvvetli ilaç ve 
yemeklerden daha iyi sonuçlar vere
bilirdi. 
Mayısın son günleriydi. 
Zübeydeyi teyzesiyle birlikte, çamlı 

tepelerin yamaçlarında kıvrıla kıvrı
la yük.5elen bir yoldan "Aliyye" ye 
çıkardrm. Ufak, şık bir köşke yerleş
tirdim ve ~hre döndiim. 

Oh!.. ne rahat! •• Evimin güzel ses 
sizliğinde, ba~mı din1iyerek güzel dü· 
tilnüyor, Uzülüyor, içiyor, yiyor, oku
yor ve yatıyordum. 

Feriha o sıralarda on iki yaşında 

sevimli bir kızdı. 
Her sabah beni kapıya kadar uğur 

luyor: 
- Güle güle ... 
Diyor .• 
Her akşam da gene kapıda karşı • 

lıyor: 

- Hoş geldiniz efendim .• 
Yüzlinde benim yasımı gidermek 

için yaratılmış olan beyaz bir gülüm 
seyiş. Gözlerinde bir sabah aydınlı -
ğı ... 

Fesimi ve elimdekileri alıyor. 
Geceliklerim, terliklerim, hep yer -

li yerinde .•. 
~ . ~ 

Çok uzun, karanlık, fırtınalı, sı • 
kmtılı bir geceden, ufuklarında renk, 
ışrk ve clvıltı dolu bir sabaha çıkmış 
gibiydim. Bunlar yüreğimde kana • 
yan yarayı yavaş yavaş okşuyor, ağ 
rTlan dindiriyordu. 

Bu yaşayış üç ay sürdü. 
Bazı cuma günleri bir borcu öder 

gibi dağa çıkıyor, bir iki saat hasta · 
mm yanında kalıyordum. 

ltalyan - Habeş savaşı ] 

Habeşistanı istila bakımından Eritre 
ve Somalinin kıymetleri v 

ki 

"Askeri durum,, muharririmiz \ 
yazıyor: 

Askeri duru.mu tetkik ederken 
Eritre cephesinin asli darülhare

kat olduğunu ve Somali mmta -
kasına ancak fer'i bir harp saha· 
sı gözüyle bakılması icap edece • 
ğini ileri ıütmüştük. Büyük mik· 
yaslı bir coğrafya haritasına ba· 
kılına mesele kendiliğinden an • 
laşıhr. Bu mesele, Eritre ve So • 
malinin Habeşistana bir sefer ha· 
kımmdan kıymetlerini öl~mek i 
şine dayanır. 

Denizaşırı seferler pek güçtür. 
ilk harekat için düşmanın ehem• 
miyetine göre, lazımgelen ordu -
yu birden gemilere bindirip düt -
man karlısında müdafaa edilen 

ltalyan Somalisi ise Eritreden 
1500 mil daha uzaktır, buraya 
{(İtmek için bir haftalık daha faz
la deniz yolculuğu yapmak lazım
dır. Limanları açıık ve denizi se· 
nenin ancak birkaç gününde sa· 
kindir. Bu mütaleadan, Habeşis
tanm asıl kapısı Eritre olduğu ko· 
layca anlaşılır. ltalyan ordusu da 
buna göre, en çok kuvvetleriyle 
Eritrede toplanmış ve Somaliye 

Şehir Meclisi bugün 
top/anı yor 

Şehir meclisi bugün aaat on 
dörtte toplanacaktır. Bugün lik İş 
olarak reis vekilleri ile daimi en
cümen seçimi yapılacaktır. 

bir sahile çıkarmak, neticesi her Eyüpte t::umutiyet bayra
vakit için önceden kestirilebile - mında yapılan törenler 
cek bir hareket değildir. Bunun 
en parlak bir örneği, umumi har· 
bm başlarında lngiltere ve Fran
sanın Gelibolu yarımadasına yap
tıkları ihraçtır. ltalyan - Habeg 
savaşında ise vaziyet böyle de • 
ğildir. Kızıldeniz kenarındaki E .. 
t"İtre ve daha cenupta Hint Ok • 
yanusu kıyısındaki ltalyan Soma· 
lisi Habeşistanla biti,iktir. Bu İ· 
tibarla, bir Habeş aeferinde ltal· 
yan ordusu çin ilk ihraç anında 
ciddi bir tehlike düşünülemez. 1-
talyan ordusu, hiçbir tacize uğ • 
ramadan karaya çıkmış ve Habeş 
hudutlarında istediği gibi toplan~ 
mıttır. Eritre ve Somalinin coğ • 
rafi vaziyetleri dolayısiyle, ita) • 

yan ordusu bidayetten Habeşista· 
nı şimalden ve cenu·ptan ku.şatıcı 
bir vaziyette bulunmak gibi bir 
fayda elde etmif bulunuyor. Yal-

nız her iki cephenin ehemmiyet
leri bir değild1r: Eritre, Krzrlde· 
niz kenarında, büyük bir cihan 

deniz muvasala yolu üzerinde 
bulunmaktadır, buradaki liman • 
lar oldukça mahfuz ve uker çı • 
karmağa elverişlidir. Buradan, 
Habeşiıtanın ~.n e r k e z i Adi -
sababaya daha çabuk varılır (700 
kilometre). Habe§İstanm ıimal 
kısmı aşağı kısımlarından daha 
zengindir. 

Onu her defasmda daha iyi ve se
vimli buldum. Fakat büsbütün iyi ol 
ması için mevsim sonuna kadar, yani 
iki ay daha orada kalması gerekti. E
ğer vaktinden önce inerse çalışmala 
rımın verimini tam olarak almak 
mümkün değildi. 

Bu kısa gidişlerimden birinde, Ali 
ye hanım bir ara1tk benimle yalnız 

kaldı. 

Çoktanberi bunu istiyormuş gibiy-
di: 

- Zübeyde artık iyi oldu. Sevinci 
ve rengi yerine geldi. Şehre insek da· 
ha iyi olacak ... 

- Acele etme teyzeciğim, daha va 
kit var .. Burada rahatın yok mu? Sı" 
kıldın mı? .. Bak sana da yarryacak. 
Yalnız bu hafta biraz yorgun görü · 
nüyorsun! 

- Rahatım yerinde .. Fakat .. 
- Zübeydenin de sıkddığını san -

mı yorum. 
- Evet.. O buradan ayrılmak iste · 

miyor amma .• 
- O halde? .• Uykun mu gelmiyor? 

Bir şeye mi üzülliyorsun? .. 
- Hayır .• Fakat, kim bilir, şehire 

insek bana daha iyi olacak gibi gö · 
rünüyor da .. 

- Düşündüğün veya üzüldüğün bir 
şey varsa açıksa söyle.. Haklı isen 
hemen yaparım. Fakat ben henüz şe 
bire dönmek için çok zaman olduğu · 
nu, birİ!;Ci teşrin ortalarına kadar 

Cumuriyet bayramı her yerde 
olduığu gibi Eyüpte de çok canlı 
ve çok güzel geçmiştir. O gün E· 
yübün muhtelif yerlerinde birçok 

bayram törenJeri yapılmış ve ge
cesi Eyüpteki fakirlere yardım ce
miyeti binasında pek parlak bir 
müsamere verilmiştir. Müsamere· 
de avukat Etem Ruhi Cumuriye .. 
tin iyiliklerine ve faziletlerine da-

it parlak bir söylev vermiş, arka 
sından oradaki Giritli Ali Galip 
halk kürsü.süne çıkarak o da kısa 

bir söylevde bulunmuı ve oray~ 
toplanan yüzlerce halk tarafın -
dan her iki hati~ de çok alkışlan
mı§trr. 

Bu söylevlerden sonra bütün 
halkm iştirakiyle İstiklal ve Cu • 

muriyet mar§ları okunmuş, tö;en 
bu suretle bitmiş ve törenin arka
smdan da Eyüp gençleri ayni ye-
rin saıhnesinde ulusal bir piyes 
temsil etmi§lerdir. 

Sagım bü1osunda 
işler bitti 

Nüfus sayıım bürosunun İ§İ dün .. 
den itibaren bitmiş, evrak ve dos· 
yalar vilayete devredilmi§tri. 

Sayım bürosunun merkez he • 
yetinin de bu suretle vazifesi ta .. 
mam olmuştur. -kalmanın faydalarını gözümle görür 
gibiyim. 

Bu srrada Zübeyde odaya girdi ve 
konuşmamız kesildi. Ona Aliye Hanı 
mın dediklerini söylemeyi o kadar lü
zumsuz bulmuşum ki söylemek bile 
birdenbire aklıma gelmemişti. 

Karıma yaklaştım. Bütün dargın • 
lrk ve kızgınlığıma rağmen onu göğ · 
süıne yaklaştırdım. 

Eski güzelUğini yeniden kazanmrş 
tı. Hattı! şimdiki güzelliği olgun bir 
kadın güzelliğine doğru ilerliyordu. 

Olgun kadın güzelliği .. 
lşte asıl güzeUik budur. 
Ne de olsa sevmek arzusu. bir ka

dına yakın olmak ihtiyacr içinde i.dim. 
Aliye Hanımın şehire inmek arzusu 
aklıma geldi. Ona dedim ki: 

- Teyzen artık şebi.re inmenin da -
ha iyi olacağını söylüyor. Sen ne der· 
sin? 

Teyzesine biraz kUskUn ve merak · 
la çevrilmiş bakışlarında şun]arr o · 
kudum: 

- Doğru değil .. Ben burada kalma
yı isterim ... 

- Merak etme, ben de senin gibi 
düşünüyorum. Daha iki ay kadar bu -
rada kalacaksınız. Burası ikinize de 
çok yaradı. 

• • * 
Ayrıldığım zaman karımı bağrıma 

hasmış olmak, ona yakın bulunmak 
beni ürküttü. Bu yüzden ondan son 

eti~ ta 
ancak nisbeten zayıf kuf'V' f bi 
göndermiştir. Buna göre, ~a~e Ilı. 
lerin de asıl ordularını şi'Pl CJ dı 

katııl 
Makalle ve Desye mınta j,ıl 

Erit reye karşı toplamış olııı~ dtl 
muhtemeldir. Cenupta, Sonıa\1 
ilerliyen ltalyan kuvvetletıbll iç] 

karşı Sasabaneh havalisi J-lıı., : 
kuvvetlerinin toplanma ıah'51 

labilir. 
)ıı 

~· I, 

Esirgeme kurumundaıt 
•ı 

çal:nan kumaş . ı1 tt 
• b'fl!l~ ~ 

Dün çıkan gazetelerın 1 ~ il 

Çocukları Esirgeme Kuruır.uıı, 1
111 

C . b .. ... ebe ~r 
umurıyet ayramı mun- , 

tiyle dağıtılacak olan kuJJlS.şl~~ l'~ 
dan 800 metresini kuru:ın Jca.r~~ J 
larmdan Raifin çaldığıt yaıJ ~! 
br. Çalınan kumaş 800 ~dte 1 
ğil, 8 metredir. Kumat poli5 ~~ ~1 
tasiy)e yakalanarak kunın:a. gb' b,, 
derilmiştir. Suçlu hakkında ~ ~lll 
kikata devam edilmektedir· 11tı 

1 ~ilı 
1936 endüstri progra111 ~ ~tti 

1936 senesinde tatbik ecJi.(e~~ ti~. 
olan ekon<>mi kalkınması içt1' f 
mer Bank tarafından tetkikler ~ilt 
pılmağa ha§ lanmıştır. 1~ bit 

. fi ted 
Öğrendiğimize göre ye~ı; 

en mühim işlerinden birinı d ~ dr, 

sanayii teşkil etmektedir. B1l~ ~İı 
sonra çimento ve Malatyada ;ır ""~· 
lacak olanı mensucat fabrikJ"6\i' ~ 
porselen fabrikası gelıneU~IP' lıı~ 
Ayrıca Gemlikte kurulaca1' 0

1
j. 1~n: 

·rıe 
sun'i ipek fabrikasının mak1 

~-~ 
s~ lııe~ 

de ıamarlanmıştır. 

Tuzlu halık ve bağırS ıı.er 
• l 

ihı·acatımız ...d 1l~r 
~ ı~rj 

Son aylar içerisinde Y" ~~ ı~l>.t 
memleketlere yapılan ibra~~ ı'' l~{Ç 
larrınız araamda tuzlu be. ~ ~ 
barsak ehemmiyetli bif f

1
e t' 

· ere 
tut.maktadır. Alakalı teci.Jll b'' ı 

den öğrendiğimize göre tuzJ~~t' ı,~l 
)ık en fazla Yunanistana "~ ef ~ ! 
sak da Almanyaya gönderıltıl ~ll.iı 
tedir. ~r. t~~ 

• ıı,tl • iS~i 
k . .. .. ·ım d·m cıııt' .ı ~. ra ı cuma gunu gı e ı • tııP ( 'ite 

gün Aliye Hanımdan bir ıne~rıe ~~ S 
dım. Bunda sudan bahane eı0W1 ~~ 
haJde Beruta dönmek ıazıın g lq e 
yazıyordu. 

1
• , '~ 

Cevap bile vermedim. i J11i ttı 1
1ll.ı 

- Şimdi de bunun sinirler ~. 

tu? ' l 
D. .. 1 d' ,ı \ı 
ıye soy en ım. de.lıll a 1 it ' 

Uç gün sonra bir mektuP i sU' ~" ' 
d G i d .. .. eyı· jlet ı '18 
ım. ene ayn uşunc 'İ . 

yordu. ~ aı 
Manasız bir inattı bU.· ıı9tt1111;. ~l 
Yalnızlığımda ne ka.da.r :~e jJ\111 fll' ' 
O cuma da gitmedim· şe 1

iÇ'0rd 11
, • 

d. 1 b.l isteJ11 ' }o davasını, ınleme ı:. ı e kor1'tl 
Rahatımrn bozulmasından t~r 1 r~ S 
dum. . ,.,eıı , .J. 

Cumartesi günü gene b•f ,·' ~be 
aldım: ~ ı~"'~' ~~fi, 

Orada daha çok katırlar Jlll çolC çıı~ ~i: 
de için iyi olmıyacakmı~, :Jllıı~·· diıı' ı1 
cıyormuş, kendini bilın 1Y0011ıı dıJ. 111ıı~ ~iıı. · 
geziyor ve yoruJuy?rmuş, 0tııfot gf I~ 1 

]emiyormuş.. Dedıkodu rır IJ()Yltt1'1( ~· l~ 
Dol<tor Ferit Beyin, karısı bıı.dfJ "' ~ıı' ~111ı.i 
larca bu güz2] yazlık ksS

3 )1.et~eg ' 'l&.. 
masına onu aramamasıruı tııı(·' ~,~,; 

ıa , ' şıyormuş. takıt1'1 ~ıı~' 1 ~ Daha bunun gibi bir • ı·;rjtııl \.d ı. lı 
ssıı: ı., c~e. 1 ''!l 

Eğer rahatrmr ~e .se tifretı1 l\:ıbi' . 
betmek korkusile ıçırn 1 t11ıı1' J:llı 

l ao ı.ı 'I h'•n lardan çok şey er ) l' 
. ııar ~ 

dı. (Arkal' ~e 



La val uzlaşma çalışma
sına devam ediyor 

BOKREŞ - 13-15: Plak ve du · 
yumlar. 18 radyo orkestrası. 19 söz -
Jer. 19,20 serenatlar ve hafif havalar. 
20 duyumlar. 20,15 plak. 20,35 opera· 
dan röle. 23,45 yabancılara duyumlar. 

1 il. TEŞRiN 19.ıa ~ 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Pjyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 
~ (U ıt11anı blrlnclth) 

~."'~linin nihayet"Lavalin fi . 
~i kabul t.;ttiği anlatılmak • 
~ • .:Zecri tedbirler kongresini r. 
~uddet için kati kararlar al -
ııl..~ ~ .~u konuımalar dikkat e · 
~iı aoylenmektedir. 

YENi BiR DÖRTLER 
KONFERANSI MI? ., . isi.. ana, 31 (Kurun) - Uzlaıma 

Lavalin çahıması devam et -
~dir. Habe4 mümessilinin İ!· 
~ Jle bir dörtler konferanu 
~ ılına.ı ihtim"'inden de bahse· 
'""'Jor. 

" Akclenizdeki lngiliz donanma• 
p taarruza uaradığı takdirde 
;:-nın elindf" bulunan b~tün 
!-.{ ~ deniz ve hava vasıtalariy!c 
t.:=lıze yardım edeceii hakkınd?I 
~~ lnıiliz hüktimetlerinin te· 
-~ aevindirmııtir. 

~NSIZ PARLAMENToc;u 
bış İŞLER ENCÜMENiNi~ 

iSTEDiKLERi 
~aria, 31 (A.A.) - Saylavlat 
L_.-lu dıt itleri encümeni, kendi 
~hın Bay Lavala kollektif 
~İ)'et ıiyasaıı isteiğini ve ba
lı:Ql lllüdafaa için araıuluaal tq · 
~ kuvvetlendirilmesini &rzu 
il. i bildirmeye memur elmif-

~ t..cümen ayni zamanda, ltal -
~ - Habeı meselesi hakkında 
'-di •arı kitap neırini de istemek • 

r . 

.._ londra, 31 (Kurun) - Lon -S" •erilen Fransız cevabı Tay
IÖre Akdenizde bir it birliti 

e bir ••ri teklifleri ihtiva 
.''. İT· Bu teklifler f~ 

~. lız deniz iı~kterlerince iDCel" 
''or. 

~•Jırıia pzetesi bugünkü ba! 
-.._ ••nda '1.avalin yorulmak bil -
~ Çalıtmasın~an yakında bir 
~e çıkacak t'ibi göründüğünü 
~ t etmektedlr. Lavalin teklif
~ de ekıp~rler tarafından ince· 
~ektedir. 
~lTERE 1TALYANIN BiR 
"tltkA DAHA ÇEKMESiNi 

iSTEMiŞ 
~lloı..., 31 (Kvrun) - Lavalin 
\ )etini takip eden gazeteler 
~lıtınayı Cenevre görütmele
' dnamı •~)'Iyorlar. Bununla 
~~İngiliz görütünün İtalyan 
~den uzak olduğu kanaaH 

"~ çeve'llerin bir tahmini
~ lngiltere İtalyanm Trab • 
~ İ kuvvetle:inden bir fırka . 
' cı-Jıa çekm~ıini istemekt~dir-

' 

~ 1-aUtere henüz Akdenizden 
~ ~i çekmemit oldujundan 
• ta, lıııin bu teklifi reddedece • 
~leniyor. 
~ OQ, AMERiKA DA ITAL· 
.\fJ MAHKOM ETME-

8-· llDIR DiYOR 
lllt Paul (Minnesota) 31 

• ~ - Eıki Amerikan dıt itle
~· Ilı Bay ellog, Radyo ile 
: ılen bir aöylevinde dem\ıtir 

" ~erika birf qik devletleri -
•ier nıemleketlerle birlıkte, 

İ) )1: ~ka bir memleketin hi
etıııı açıkça çiğnediğinden 

lllütecaru olarak ilin et -
lllibnkündür. Ve Amerika 

~~Pnıabdır da. Amerika, im
iı llluahe·lelerdeki taahhüt
l'İ"Jet etnıediğinden dolayı 
)'ı IDahkGm etmeli ve ayni 

muhanmata nihayet 

vermek için diğe!" memleketler ta
rafından alınan tedbirleri iıkal e
decek veyahut bunlann kıymetle• 
rini yok eyliyecek hiçbir hareket · 
te bulunmıyacağını ilin etmeli -
dir. 
RUZVELTlN BEYANNAM'!:St 

Vaıington, 31 (A.A.) - Be • 
yaz ev taraf mdıır. neıredilen bir 
beyannamede, Bay Ruzvelt Ame· 
rikah ihracatçıluı, hükOmetin 1 -
talya ve Ha >etiıtana gidecek 
malları dikkatle kontrol ettiğinde 
haberdar eylemittir. 

Beyannamede ıöyle denmek · 
tedir: 

"Hükfunet, münazaaya karıt· 
mıt olmamaya azmetmiıtir ve 
candan arzusu, barışın avdeti ve 
muhafazasıdır. Bununla beralıer, 
harbin devamı müddetince, Ame 
rikalılar, bu h ıı bi uzatabilecek 
maddeler vermeK için, çekici ve 
menfaatli tecim tırıatlan kartı • 
sında kalabilirler. Fakat ben :ran· 
netmiyorum ki, Amerikan uluıu. 
bu gibi maddel !r satışlarını ziya· 
desiyle fazlala1tırmak suretiyle 
muvakkat bir zaman için çoğaltı• 
lacak kir istesin, ve niıbeten az 
bazı Amerika1darın kazanacak -
ları bu kirlar yütünden harp 
meydanındaki mücadelenin te · 
madiıini arzu etain.,, 

Ali.kadarlar ve müdekkikler, 
Ulualar Sosyetesinin ekonomik 
zecri tedbirlerin tatbiki tarihini 
tespit için yapacaiı toplantının a
rifesinde netredilen bu beyanna· 
meye büyük bir ehemmiyet ver -
mektedirler. B. Ruzvelt'in bu be
yannamesi, ~üliumetin muhariple
re yapılacak ihracatı çof&ltma • 
mata matuf ıiyasasmı iıtek ve 
arzu ile tatbik etmek için icra e • 
dilen kuvvetli bir teşebbüs olarak 
tefıir edilmektedir. Müdekkikle • 
rin dütünceaine ıöre, Amerika 
Cumur Baıkanı, ancak bu gibi te
ıebbüılerin muvaffakiyetsizlii; 
üzerinedir ki, muhariplere yapı • 
lacak iptidai maddeler ihracatına 
kanuni ambargo koyacaktır. 

H:nçak fırkası kendi 
kendini dağı tmş ! 

Amerikanın Prauidens şehrinde 

dokuzuncu kongresini akteden ve kırk 
seneye yakın bir zamandanberi faa -
llyette bulunan meşhur Hinçak fır • 
kası bu kongrede kendi kendisini fes 
betmeğe karar vermiştir. Verilen ma· 
lumata göre, bunun sebebi Türkiye 
hudutları dahilinde bir ermenistan 
kurmanın ham bir hayal olduğunu ar 
tık anlamış bulunmaları imiş. 

lstanbul dördüncü icra menwrlu • 
ğundan: 

V ARŞOVA - 18,20 opera parçlla 
rı. 18,50 spor. 19 oda müziği, 19.30 söz
ler. 19.45 plik, sözler. 21: Mozartın 

son eserlerinden, sözelr, 22,15 şarkı · 
lar. 23,30: Plftk. 

BUDAPEŞTE - 17 Bertha salon 
orkestrası. 18,25 söylev. 19 Verdi'nin 
"Rekuim,. orepası. 20,50 duyumlar. 
(Yortu mjnasebetile tatil.) 

Yeni tertip planını görünüz 
1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 
Büyük ikramiye ; 25.000 Liradır 

Ayrıca: 15.000, .. 12.000, 10.000 liralık ikramiye• 
ler.e ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır •• 

MOSKOV A - 19,20 konser, 2",30 e 
dehlyaL22 - ~yaban~dillu~p~m1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

ıar. Jandarma genel komutanlıgıv 

Planları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 
talilileri arasına giriniz. 

VlY ANA -18,15 Adsızlan mezar-
da ziyaret <Reportaj). 18,25 sözler. 18 Ankara sabnalma komisyonundanı 
55 Rlchard Vagner'in ''Parsifal,, ope 
rası (Operadan nakil), 20,45 duyum - Ankarada Jandarma ve Poliı mektebi cİYannda yaptınl~ 
lar, spor. 23,45 duyumlar, son. Hayvanat ahırı k'lpalı zarf uauliyle eksiltmeye konalmuftur. 

Ve Eksiltmesi 21 - 11 - 935 Pe1'f91Dbe ıünil saat 15 de Jan .. 
darma Genel Komutanbiı kuTaiındaki komisyonumuzca yapılacak 

~ B O R S A • tır. 
_ 31 _ I O 9 3 &. 2 - Ketif bf\deli 15,845 lira 20 kuruı, i• inanç paruı t t 73 lira 
-- - '- ~ ~ 39 lainqtur. 

illzalarmda ,rılılB lfareW olaalaı, DM• 3 - Jateldiler qafıda yazılı DailıJarı ile taJ1name 79 Jmruı kar 
rtude muamele ıörenlerdlr. Kakamlar ~ ııbimda komiıyondan alabilirler. 
12 kapanq •tıt nyatıarıcm. 

·-----rtukut A - Şartname 
B-Fennl ............ -. * Loodra tı~O. • Vlyaaı 21, - r-- -

• nyoo 1~6. - • Mıdrtd 17 - C - Ketif defteri 
• f'arls 168. - * Brrllo "4. - D _ Plln. 
4 .MlllDo 17t, - • Varşou H. -

sıı. - • Budape$tc '~ - 4 - Eksiltmeye ıirmek iıtiyenlerin elüiltme vaktinden en u • BrUbe 

~4· - • BUtre~ ı~. - bir aaat ince kanun ve f&l'bıamed~ yazılı belıe ve &ık inança makbaa 
• Cennrt 18 ·• • Belgrıd ! 4, -
• Atını 

, • sor~a "'· - ,. Yokoham• 35, - veya banka mektuplan için de bulunduracaklan teklif mektuplarmı 
• Am1ttrdı • 1!4, - •Altın r 40, - komsiyona verm!, olmaları. (3126) (6671) 
• Praı 96 - * Mecidiye 53, -

j • Srokbolm St, -· • 81Btaoı t34 -

---- Çeki.er ----: 

I 
• Loadra 6JMO * Sto\hlm 3. 13!14 
• Nnyork 0.791!> • Vlyar. 4.~18•l 
• Parls ıt.06 • Madrtd S.8« 
• Mll!Do 9.765 • Berlla 1,9770 
* Brlibe' 4.71- • Varşon 4,Hl) 
• Atla• ~.881~ • Bu:tıpeştt 4,1083 

ttt CMefte Q..4'4S ~ BGkreş IOJ,IM7S 
~ •i.Wt4 

• Amatad•• ı.mıo • Yotolama 
• Praı 19,~09.f • Mostova 

---ES HA M---:11 
lı Bıok11r 9,!l•l Trımny 9, -

Anadolı• ~4.!0 • Çimento u &.90 
Reli 2 1:5 C'nyon Del. - . - · 
sır. liıyrtye 15. ~ ark neı -.-

Merkez Bankası !ı7.7~ Rılyı , 
U. Stıona -.00 ~ ark m. ecu -. -
tıomonti 6,! fl reJdon -.-

-latlkraz!ar - tahviller-
* 1933TUrk Bor.I 6.70 Elektrik -.-
• il 24,75 rrımvn 31.70 . . • 111 ,f.RS Rıtııım 44-
•lstlkrhıDıhlll 1 99 - • Anadolu 1 4160 
Crr:uı lstikraıı <ı~. * Anadolu il 41,t>O 
1928 A :\l 10. Anadolu il) ı.•O 
Sıvu-F'rzoram 9~. *'IFmusıı A 44.fı~ 

Matbaamıuı gelen e.erler: 

Perşembe 

Perşembenin 31 inci sayısı renkll 
ve on alh sahff eli olarak çıktı. 

Bir çok yazılar, spor, sinema ve mi· 
zah sahifeleri resimli dünya haber · 
]eri ve sair bir çok fıkralar ve .hik!\ · 
yeler vardır, tavsiye ederiz. Fiatr 7,5 
kuruştur. 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
komisyonundan: eksiltme 

Azı Muvakakt T. 

Akliye ve Asabiye Hutaneaine 500 - 600 Ton Kok 877,50 L 
aoe - -.O T .. Kolr GS,7! L . 

55 - 75 Ton Kok 109,89 L. 
............ ..... . 

Kuduz Tedari Müeaeseaine. 

Yukarda yazılı sıhhi müeneselerin Kok kiimürii ihtiyaçlara ka· 
palı zarfla eksiltmeye konmuıtur. Müeaseıelerin bir veya bir kaçına 
veya tamamına fi,tteklif edilebilir. 

1 -Eksiltme 13 - 11 - 935 Çartamba ıünü ıaat 15 de Caial• 
oğlunda Sıhhat müdürlüiü binasındaki komiıyonda yapılacaktır. 

lir. 

2 - Mikta:· ve muvakkal garantileri hizalarmda yudmqtır. 
3 - f ahm?ııi fiat: Beher tonu 19,5 liradır. 
4 - istekliler prtnameieri parasız olarak komiı10ndan alabl .. 

5 - Eksiltmeye ıireceklerin 935 Ticaret ocluı Teaikuiyle 
2490 saydı kanunda yazılı beigeo ve ve muvakkat garanti makbuz Te

ya banka teminat mektuplariyle uaulü daireaindeki teklif mektup
larını havi zarflarını yukarda yazılı eksiltme saatinden bir saat &ace· 
ye kadar makbu=: mukabilindt: komisyona vermeleri. (8730), 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satınalma komisyonundan: 

Evsafına uvıun olmak ıereği yle (20,384) çift kundura 14 -
11 - 935 .t-erıembe günü ıaat 14 de kapalı zarf uauliyle .lanclarma 
Genel Komutanlıgı kurağında •"tın alınacaktır. Kunduranm bir çlf. 
ti için 500 kuruı değer biçilmıttir. Şartnamesi 510 kmut kartıhinı· 
da her gün komİJyondan alınabilir. istekliler 2490 ıayıh kanunun 2 
ve 3 cü maddesinde yazılı belıeler ve 6346 liralık ilk teminat mak

Bütününe iki bin lira kıymet kesi a::=e-=::0:.-·muw-·---·:ı:::ı buzu veya banka mektubunu muhtevi mektuplarını kanwmn 33 cU 
len Eyüp civarında Küçük köyde es ii .Ad .. -· • • kt-~·d·······- ~ 
ki Kariye üstü yeni Çam Irk sokağın . !i em 1 1 1 ar il maddesine uygu, olmak üzere ek ıiltme ıünü saatinden bir aaat an-
da eski 9-9 mükerrer yeni 26 No. lu •!! il ceye kadar komisyona vermiı olm aları. (3181) '(8808) 
a~u~r~~~~nWfünlerii-~ VE fi --,-,-~-b-u-l -~-ş-~-c-i_ic_r_a_m-~--rl-u-6-~-ı--A-ı_ri_k_a-dm_m_e_v_M_e_k_, ___ _ 
kinci açık arttırmaya çıkarılmış olup isBel geveşkliğineii dan: 
şartnamesi 2-1~93j gününden beri h • P. tercih ederek kullandılt .. H o o b n Mahcuz ve paraya çevrilmesi mu-
herkesin görmesi için açık olup 28- f: r nı 1 n :i karrer Kadıköy Yasa caddesinde 5S K s· 
1~935 günlemecine rasthyan per · 5i Hı rem ımon •• Tarsıı•t· Oarata posta •· nuramada kahveci dük.kAnında mev -
şembe günü saat on dörtten on altı ü a • ji 
ya kadar dairemizde ikinci arttırması a kutusu 1255 i! cut eşyalar 4-11--35 tarihine milsa • 

·--·············-ı··-·········"··········:::··· .. ······ dif pazartesi gUnU saat dokuzdan iti yapılacaktır. Birinci arttırmada gay - ·-·-·· .......... _. -...................... • ......... . 
haren satılacaktır. Taliplerin yevm 

ri menkule 800 lira ile istekli çıkmış· mezkOrda mahallinde bulunacak me· 
tır. sahiplerinin gayri menkul üzerinde · 'ı .. ti .

1
• 

1 
V N 

Arttırmaya girebilmek için % 7,5 ki haklarını hususl·ıe faı·z ,.e masrafa mura muracaa arı ı an o unur. • • 

teminat akçesi alınır. Birikmiş vergi dair bulunan iddialarını müsbet ev · _
1
_
0
_
29

_
2
_>_· - ---------

belediye resimleri ve vakıf karesi müşl rakile birlikte ve 20 gün içir.de daire . 
terlye aittir. mlze bildirmeleri lüzım olup aksi hal 

Arttırmada gayri menkule kesilen 1 de haklan tapu skillerile sabit olma 
kıymetin o/o 75 ni bulmak şart olup 
aksi halde satış 2280 No. lu kanun hü· 
kümlerlne göre Mnrahlacakttr. 929 
tarihli kanununun 119 anca maddesi 
mucibince ipotek sahibi atacak ılarla ı 
cliier alikadarlann ve irtifak hakkı 

dıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. Daha geniş bilgi edin· 
mek lstiyenlerin 3 !11297 do: sa No. si 
le d:airemlze mUracaatlan ilan olu · 
nur. (V. No. 10299) 

lstanbul dördüncü icraıından: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa -

raya çevrilmesine karar çerilen ev eş 
yası 2-11-935 cumartesi günü saat 
9 da De) oğlunda Abanoz sokak 43 
No. lu ev önünde açık artbrma su · 
retile satılacaktır. lsteklflerin yerin
de bulunacak m"mora mUr11r.:ı11t111 rı 

!lan olunur. (Y. No. 10309) 

Kadm yüzüneı her kadmm uli
hi ve mükemmel bir kremden 'bek· 
lemeye hakkı olduiu neticeyi Tr 

rir. Bu netice: 
Ciltte hadile yumaıalılıfı, renk• 

günq pembeli;itlir. 

Krem Sim on 
ve 

SABUNU 
Her J.erde satılır. 



ABONE ŞARTLARI: 
J'ıllılr ı aylılr • ayldr ~ 

llmılekeUmlZde 7DO '20 286 110 
YabancJ yerlere 13DO 728 '°° ıııo 

Posta birliğine J 
ııtrmıyen yerlere 1800 goc 600 18() 

tııT.ldyenlD ber posta merkeZlnde &VHUNe abone JBZllıı 

YAZI VE YONETIM YERi: 

ı.t&nbul, Ankara caddeal, O'AKl'I yurdU) 

lldare: ~•870 
reıeıoo I YUJ ı,ıerı: 24879 

l'elgral adruı: KUHtJN latanbuJ 

Poeta lrutUIU No 4' 

• ,,1111ııııı1111111 ııııı11111111111111111111ııııı111111ımıı111111ııııııı11111ıııııı 11111ııııııı11111ımıı111111 ıııııı111111ıııııu11111ııııııı111 ııııııııı 1111ııııııı11111ııı111ıııı111ııı1111 11ıııııııııııııııımıııııııı•ıı•ıııııııııııııı11111ııııııı11111ıııııı111111ıııııı11111ııııııı11111t1ıııııı11111ııııııı1111t1ııııı111111ııııııı111111ıııııı11111ıı" ııı111111ıııııı11111ıııııı1111111ıııııı111111ııııııı1111ıııırı1ııu11ıınıı1111ıı111h.ı ..... 

NE VAR NE YOK? 
• 

Bu suali hemen herkes günün 
hersaatinde birbirine soruyor •••. 
Bu kimselerin 1936 modeli bir 

FUNKEN 
RADYOLARI olsaydı bütün dünya 
havadislerini saniyesinde Öğrenmiş olurlardı. 

1936 TE EFUNKEN 
Radyoıu yeni tekniğin en son ve en mü
kemmel eseridir. Süzerek ve pürüzlerinden a 
·ırarak 1ıaklettiii aealer cidden İf ;tmeğe değer 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı. 
GALA TA: Hezaren Caddesi, Beyo ğlu istiklal caddesi. 
ANKARA: Bankalar Caddesi. 
1 Z M l R : Gazi ltulvarı. 

Ve Satlenln bfltfln şubelerinde 

J.andarma genel komutanlığı Ankara 
komisyonundan: 

satınalma 

1 - Ankarada kapalı zarf eksiltmesine satın al·nacak efyaya ait tafsilat (4) cü maddede yazı\ıdu 
2 - Kilimın 163, Battaniyenin 165, Çamatırbk bezin 266. Yazlık elbiselik kumatın da ıartna 

mefı 354 kurut karıılığında heı gü;ı komisyondan ala bilirler 
3 - Eksiltmeye girmek istlyenler kanun ve ,ıırtnamede yazılı belgeleri ve ilk teminat makbuzı 

veya banka mektubu içinde b!llunan teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en son bir saat evvel An 
brMla Jandarmll Genel Komutanlığı kurağmda Sı!trnalma Komiıyonuna vermit olmaları. (3089) 

(6618) 

lstanbul ikinci bölge iskan 
direktörlüğünde11: 

Trakyada yerleıtirilen ıı5çmenler için abn almacaiı ~ 
ilin edilen 4050 Adet pulluktan qajıda markalan yazılı ye oriJ 
Eberbart ve Rud.ak mamOlib 1358 pulluiun ihalenin teWiii ~ 
den itibaren bir hafta zarfmda Te kirdaimcla teslim' -edilmek ~ 
mubayaası t&Karrur etınııtır. ~ 

4-Etyamn: Mikta": Değeri: 

adı Aded. Lira Kurut 
ilk teminatı: 
Lira Kuruı 

lhaie tarihi 
Günü: 

T eırinianinin dördüncü Pa zarteai günü lıtanbul Vilif . ~ 
iskan daireıinde toplanacak ıatm alma komiayonunda 2490 : ,, 

S kanunun 46 ıncı roaddeainin L fık ruma tenikan pazarlıkla ~ 
::

1 lınacakbr. Bunları tamamen veya kısmen Yermeye iıtekli ol ). 

11 mezkm gün saat on dörtte Komiı yona gelmeleri. ,(6813 · 
Kilim 10,000 32,500 o 2437 50 11 - 11 - 935 Pazartesi 
Battaniye 4400 33,000 o 2475 o 13 - 11 - 935 Çarıamba 

Metre 
Çamaıırlık bez 177268 53,180 40 3909 2 15 - 11 - 935 Cuma 
Yazlık elbiıe-
lik kumaı 11770'J 70,620 o 4781 o 18 - 11 - 935 Pazarteıi 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Denizyolları 
Satın Alma Komisyonundan :ı ı ş L e T M E s ı 

10 

10 

1 - Evsaf ve örneğine uyğun (1500) tane portatif çadır An . 
Acenteleri: Karakö7 - Köpröbaıı 

Tel. 42362 · ~Jrked MtibUrdar sade 
(ara Jandarma genel komutanlığı kurağuıda ıatınalma komisyo · ••-- Han •~fon: 22740 --• 

nuncti 5 - 11 - 935 Salı günü ıa at 15 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
satın al&nacaktır. • 1 rab zon Yolu 

Markası Adedi Muhammen bedeli lira 
E. 5. W. 450 8, 75 ) Orijinal 

E. S. B. 8. 114·· 16,00 ) Eberbad 

D. 5. M. N. R. 9 22 >l 
E. 6. 14 22 >l . 
E. 6. X. 121 . 22 )1 
D. 6. M. N. R. 410 24 ) Orijinal 
Sp. 5. St. 40 12 ) Rutaak 
s,. 6. St. 200 . 11 ı), 

1368 

2- Bu portatif çadır için (618) kurut fiyat tahmin edilmit ve ERZURUM vapuru 2 ikinci ·ı····· 
ille teminatı (695) lira (25) kurur tan ibaret bulunmuıtur. teırin CUMARTESİ günü saat S •• ·ı·k T A Şirketi 

3-Şartname parasız olarak komisyondan alabilir. 20 de HOPAYA kadar. "6772,, UngerCI 1 • • ~I: 
4 ·- Ekıiltmeye girecekler kanun ve tartnamede yazılı belge ve -----------1 Hüdavendigar hanındaki merl<Bs.-! 

ilk temınat andık makbuzu veya banka mektubu içinde bulunacak ------------- Galatada Voyvoda caddesinde 25-1 numarada Sil1118~ 4~ 
teklif mektuplarını ekıiltme vaktinden bir ıaat evvel komisyona ver· Sahibi: ASIM us - Vakrt matbaas• binagının 3 6nd1 kabna taıınmııtır. Yeni telefon numara 
mi~ olmaları. (3021)_ (65'19) Neıriyat direktörü:Refik Ahmet Sevene;; 


