
General sen"'o~ so(>•ada 

tevkıf edıld l 
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Sayısı Her Yerde 100 Para 
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Sofya, 2 CA.A.) - Geçen h:ıfta te · 
katit edilen topçu Gcnc:-al s~:nof 
burun Öğleden ~onra tevkif edilmi~ · 
~· Genara lin son komplo ile ilgili ol-
ufu bildirilmektedir. 
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Üç · aylİk maaşların 
yoklaması 

tkinci altı aylık yoklama gün. 
lerini gösteren cedvel yedinci sn
yıfamızdadır. 

ltalyan taarruzunun ikincisi başlaaı 
Uzlaşma konuşmalarından netice çıkmıyor! 

Zecri tedbirlerin ta.tbikine aqın on 
sekizinde başlanması tespit edildi 
lrıgmzıerin şartları: ltalya Libyadan 3 fırkasım çek
meli; ltalyan gazetelerinin hücumları kesilmeli! 

Aloizi Romaqa eli boş dönüqor 

l"ransız Başbakanı Laııal 'ltalgan Delegesi Alolzf lngillz YJıı Ba7ı:anı Samuel Buar 
'--....__ (Yazısı 5 nci sayıfada) 

lt~fya~la; Arkada~ \T~:--Bo~u~a~ı-
tulmaktan korkuyorlar 
/Jaş eğen kabilelerin 
bu hareketi önlenecek 

:\t, 4ddia -Ab&ha, 2 (A.A.) -[ 
t~\lr mevsimi epey zamandır 
•tıı 1f olmaaın.ı rağmen bugün 
~ e tiddetli yağmurlar baıla • 

tehrin ıimdiki Italyan hatların • 
dan 90 kilometre uzaktadır. ileri 
hareketi 80 kilometre gibi geni} 
bir cephe üzerinde yapılacakbr, 
Bu bölge §İmdiye kadar Tigrede 
iıgal olunan ara7iden daha sarp 
olduğu için Heri hareketinin de 
daha yavat inkİ§af etmesi bekle • 
nıyor. 

~ :~· "!' erliler hatta en ihtiyarla· 
t~e f~nıdiye i<adar böyle bir ıev 
~ edi.klerini söylemekte ve 
d\lt~a İtalyan ileri hareketini 
~Itır u~ak için Allahrn bir yardı· 

tornıekte~irler. HABEŞ MUHARiPLERE YENt 
l'AAR.RUZUN IKINCl SAF. BiR EMlR VERiLDi 

HASI BAŞLADI Roma, 2 (A.A.) - Gazetele . 

uğrayacak? 
lngilterenin zecri tedbirler 

siyasası Loyid Corc 

Loid Corç 

Londra, 2 (A. 
A.) - Seçim dola· 
yısile dün akşam 
radyoda bir söylev 
veren Bay Lloyd 
George demiştir 
ki: 

"İngiliz hük\\ • 
metinin zecri ted • 
birler sıyasası mu 
hakkak bir bozgu· 
na uğrıyacaktır, 

Çünkü zecri ted • 
birler lüzumun • 
dan fazla nazik 
ye kibardır ,·e bu 

sebepten amaçlarına ,·aramıyacaktır. 
Evvela, ltalyan donanmasına Jazım 
olan karbüranı bizzat lngilterenin 
kendisi ,·erecek, diğer memleketler i
se istiyerek bu zecri tedbirleri kısa • 

h,b.\ınıara, 2 ( A.A.) - Alman rin öğrendiğine göre, Habeı kuv• tr alma hüre.su bildiriyor: vetleri ıimdiki mevzilerini tetke- - - --- ---- --
reıc ~lYan kuvvetlerinin ileri ha . derek talyanlan üasülharekelerin· Halk fırıncıların 

cakJardır.,. 

.---------~ 

·Gireıondan ve lırtı nail an bir gBrüniif. 

Korkunç fırtına ! 
Giresun limanında qjL

ırekler sızlatıcı hadiseler 
Bir Sovyet vapuru karaya düştü; 
birisi dalgaların oyuncağı halinde 

(Yazısı 7 nci sayfada). 

Yunanistanda geneloy 
bugün yapılıyor ! 

. -,,; 

ttt. ~!•rıin ikinci ~afhaıı başlamış· den uzaklaıtırmr.k ve daha t.arp "' d v ·ıd• 
au h k arazide hücum dmek için emir al• oyuncagı egı ır Yunani•tanJa krallık propafanJaltirıntlan bir görüniif 

hhri . are eter. hedefi Malı:alle (Yansı 2 nd •ayı/ada) 
~ tıın 4 1 . · ı 'd' B ~egR~nm~ı 1~ u ~Mu&. 2 s~~ Dünhlrkısımfırmlu~ne~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l'tN;;:::I ==SF='E=N=K=S= ... ============================ az ekmek çıkarthlar 

Tana gölü havzasınt ko~uyarı 
(Bir Fran11z 'karikatürü) 

lstanbulda son bir ay zarfında 
zaman, zaman <·kmekıizlik buh 
ram bat gösteı::yor. Son olarak 
nüfus yazımından evvel gene ha · 
zı fırınlar birkaç. gün ekmek çı -
karmıyarak bi !' !•ısım halkı ek . 
meksız bnakmıı!ardı. 

İki gün için ie buğday fiatiniu 
elli para yüksel,liğini haber alan 
bazı fırıncılar c!i;n gene az ekmek 
çıkartmıılardır ~aat beşten son · 
ra f ırmlarda ekmek bulmak 
mümkün değik: . Sirkecideki lo · 
kantalar uzak :,·erlerdeki fırınlar· 
dan ekmek tedı:.. ı ik etmitler, bir\. Dün Bqikttı§ taktmı Yuıuın tahıtl1'• bir~ 70Plı. J - Z lrCIScl..._ 
bi~lerine. ödiin c f'.kmek vermişler· Yukarıki re•İmde Hakkının bir ceza vunıtumlan iıtilaae ederek gol · 

fSOnu Sa. Z Sü. $J le neticelenen hir Wl'llflUlll ılWI ...,.._ (Yuuı 6 mcı aa ıfada.' 
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talyanla Arkadan Vurul- ,_lfflllfl!Ulüll*1mısıllllMl!llıu•lltııır--lllllll•~~ıııısı1 ıt:ımııııııtımtıııwıt1ıı••~' 

ltalya - Habeş harbi 
2/11/935 te 

maktan Korkuyorlar Askeri Vaziyet 
(Üsıyam birincide) 

mıılardır. Bu b t:. pta ehemmiyetle 
k88dedildiğine göre ltalyanıarın 
hareketleri bu tabiyeyi akim br • 
raktıracaktır. 

lT!\L YANLA..~ T1G.RE CEPHF. 
91NDE ASIL DARBEYi 

VURACAKLAR 

londrl\, 2 ( A.A.) Royter Ajan• 
sı bildiriyor: 

, Tiğre c-ephcsine doğru mühim 
taze İtalyan ku ıvetleri gönderil · 
mektedir. Bundıan da anlaft.ıyor 
ki, İtalyanlar, tserruz hareketleri 
11raıında ıimdUHr zahiri muta · 
vaat gösteren kabileleri.a kendi • 
lerini arkadan vurmalarına mani 
olmak için dah1~dl! ciddi tertibat 
almak azminde~;rler. 

İtalyanların ıimal cephesınde
ki tazyikleri mülemadiyen ~rt \-· 
maktadır. Bu, c~rcuptan ilerleme'lr 
te olan Genert\İ Graziani ordusu· 
na kar§ı tlabe11erin büyük Dessie 
karargahından l.i.uvvet ayırıp gön
dermelerine man: olmaktadır. 

GenerAI G-:-J.z ani'nin motörlü 
kuvvo!lerle ha ···ket ederek .Jaha 

reketine burada mukavemet göstere · 
cekleri anlaşılıyor. 

1ST1I\ŞAF HAREKETLER! YAPI · 
LIYOR 

Roma, 2 <A.A.) - Tebliğ: Harmat 
n Gerata bölgelerinde istikşaf hare· 
ketleri yapılmaktadır. Tigrenin muh • 
telif bölgelerinde gönüllü mijfreze · 
Jeri tC'.şl\il edilmiştir. Bütün cephede 
bilhassa Danakil'de hava istik~fları 
yapılmıştır. 

Uçaklarımız Somali cephesinde Gor l 
rahi bölgesinde düşman toplulukları 1 
nı bombardıman etmiştir. J 

İMPARATORLA BiRLiKTE DES· 1 
SlYE GAZETECİLER GiDECEK 

Adisababa, 2 (A.A.) - imparator, 
Dessie genel karargahına kendi.siyle 
birlikte gazetecilerin de gelmesine mü 
saadc ettiğinden gazeteciler için de 
bir katır ken·anı hafta başında yola 
koyulacaktır. Dazı gazeteciler kam -
yonlarla hareket ediyorlar. Gazeteci · 
Jer yiyecek Ye içeceklerini kendileri f 
tedarik edeceklerdir. Kamyonlar, 1ü ·' 
zumu olan benzini birlikte nakledecek 
lerdir. imparator Dessie'ye bu a;>1n 
15 inde gidecektir. 

ltalyanların şimal cephesinde Ma · 
kale üzerinde yürüyüşleri devam edi
yor. İtalyanlar Danakil arazisindeki 
ileri hareketinde çok ihtiyatlı dav • 

ranıyorlar, çünkü bir taarruzdan 
korkmaktadırlar. 

ONBIN SiYAH GÖMLEKLİ DAHA 
GONDERDlLER 

Napoli, 2 (A.A.) - ikinci kanun ve 
7 şubat fırkalarına mensup 10,000 si
yah gömlekli, pazar günü Saturnia, 
CoJombo ve Piemontc vapurlan ile 
doğu Af rikasına doğru yola çıkmış · 
lardır. 

Selvio vapuru bugece 15 subay, ,.e 
~ siyah gömlekli alarak yola çık -
mrştır. Anentino vapuru, 68 subay ve 
600 siyah gömlekli ile dün Musavva'· 
ya hareket etmiştir. 
YURDUNA İHANET EDEN RAS'IN 

NlYETl 
Asmara, 2 (A.A.) - Stefani aytım 

bildiriyor: 
Ra Seyum'un başıbozuk kuvvetle· 

rinin Makale'deki evini yağma ettik -
leri n ailesi erkanına f ~na muamele 
ler yaptıkları Ras Guksa'ya bildiril · 
mfştir. 

United Press aytarı ile yaptığı bir 
görüşmede Ras Guksa Habeşlilerle 
dövüşmek hususundaki fsteiini bildir· 
miş ve bir çok Habeş şeflerinin ltal • 
yanlarla birleşmek arıusunda olduk · 
lannı ilAve etmiştir. 

Ras Guksa'nın elinde şimdi 1,500 ka· 
dar asker varsa da kendisi pek Y"1 -
kında 15-20 binkadar askere sahip 
olacllğmı umut etmektedir. 

ltalya Doğu Alrikaıı :ıe: yeni kuvvet'ler ~Snderiyor. Kara' 
gömlekliler c.rdusundan 1 Şubat ve 3 Kan.ı.ın <ıJlı iki lır'liıa harf. 
saha.aına v.ıpurlarla tQ!ırtm!'lktadır. ltalyan erkanıharp reiıİttllJ 
muharebe cephelerin~ t~lf:!ten döndükten sonra sefer ordaılfr 
nu takviyeye lüzum görmeıı; dikkate değer bir hadisedir. Alı
nan haberlere göre ltalya J.f abq seferi için 'AS fırka hazırlarntf 
tır. Evvelki fetkiklerimizde izah ettiğimiz v~·.lıile bugiin Er;ı~e 
ve Somalide 12 lırka vardtr. Yoldakilerle ltaly.cn kuvPetleri 14 

fırka oluyo-. Yeni IQfi•t hrkalarından birisinirr Somallye ıahtiJ 
olunması muhtemeldir. Çünkü 1imdi orada br.tlunan eıki lı,J:tt 
ile Gorahmadan daha ıima!"! nüfuz tehlikeli bir harekettir. 

Habet lmparaloru•uı~ ve askeri mü1avi .. i Be/jçikalı mira
layın gazetecilere beyanf.ctları Habe§lerin menile~etlerini rrıii· 
dalaa için ne düşündükl~"in: bize iyice anlatıyor. Habeı sef~r 
berliği ltalyanlar hududu gaçtikten sonra 3 Birin&t~rinde b~fİ 
lamqtır ve Adigrat-Aduva - Akmm hatl.lndıti ancak zaY' 
Habq hu.dut muhalızlar:iyle muharebe eclüm~tb. Asıl ci<fJi 
muharebeler bundan sonra bQ§lıyacaktır. Ve M!akalle meyJ:ıfl 
muharebesi bütün ıelerin d<"ğilse büe bütün Tiğ~ mıntakas•tı'" 
taliini ta~n edecek bir sava:ı olacaktır. 

Erit1e cephesinde ., 
ltayan i§ğalinde bucınan ıimali Tiğre chidisinden tef1ı" 

olunan ye"li kuvvetlere 4.ksum taral.ından .Şire bölgesinin ta' 
rcıamt ve müdalaa vazile11t verilmi§tir. Habe!lerin Am!ıa':41 

mıntakcuınlan Takaza ırmcğznı geçer.ek bu ;dikanıette tatJI'! 
ruzları ihtimali yok gibidir. Esasen ikinci de"ecede bu tarall"t 
vazifesi içiı1 yerli kuvvetlerden i•tilade olunması ltalY,anfan~ 
yolsuzluktan, i~e miiıkü.luf~ndan ve bir dereceye kadar ela htı« 
netice yerinde kuvvetli olm ık arza/arından üeri gelmektedir· 

şimdiden Italyl~ Somalisi ile mü·ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Somali cephesinde him Habet me~ltf'zleri olan Cici -
ga ve Harar ar l\=smdaki yolun ya 
rısıru kattettiğı Jöylenmektedir. 

r abancı mü•,ah\tler İtalyanla 
nl\ asıl darbeyı <'enup cephesinde 
vuracakları mütaleasındadır?ar. 

General Gri'\z\ani'nin kuvvet · 
leri de Bono'nur. kuvvetleriaden 
daha az olma~l a beraber tama 
miyle motörlü o duklarmdan ile • 
ri yürüyüıünü '5Üratle terakki et· 
tİrebilece!dir. ll~ ordunun SOİ ce · 
nahı ise Şibell ve diğer t ehirlere 
dnyanarak Hab •şlerin yandan çe~ 
virme hareket'e· :ni akim bıraktı 
r ~~~ilecektir. 

ltalyan bom::'ardıman uça~dar ı 
Ogadende büy:.ik faaliyet gö .• ter 
mektedir. 

Bütün ceph~~erde ve bilhassa 
Musaalide keşif kolları arasmda 
mütemadiyen müsademeler ol " 
maktadır. 

Danakil'ler geceleri İtalyan i 
leri postalarına karşı baskmlar 
yai).naktadırlar. 

Resmi tebhğe rağmen ltalyan 
lara izcilik yapan yerli kuvv~tle • 
rin Makalleye g rmiş olduğu ~ayi· 
a~ Addis - Alubada dolaşmak . 
tadIT. 

'Bugün Jmparı..tor ince bir yağ
murun altında, hatıdan yedi haf • 
tada gelen 12 b~n Gore savaşçısı· 
nm geçidinde bniunmuştur. 

Bunlarda, b 'r çoğunun üzerin· 
de ~m:ak ı-.ltı ku ~§un vardır. 

İmparatorun Dessie'ye gitmesi 
için bütiln ter-;· ~.at ahnmıfhr. lm• 
p~rator bu ayna i S ine doğru ha 
reket edec:ektk 

35 BIN HABEŞ ASiiERl GORE'YE 
GlDlYOR 

Adisababa, 2 (A.A.) - Bu sabah • 
tnftbel'i nsker kuvvetleri Gore bölce -
sine doğru Uerllerncktedir. Bugün bu 
radan 35 bin nsker geçmiştir. Bunlar 
fyl techiz edilmiş bulunmaktadır. Bu 
askerlerin nerede harp hattına soku · 
lacaklan bilinmiyor. 

RAS KASSANIN KUVVETLERi 

Asmara1 2 (A.A.) - D. N. B. ajan· 
mnın husust muhabirinden: Ras Kns
sanm kumandası altındaki Habeş kov 
·retlerinhl Tana gOlU bölgesinde bu · 
lunduğu sanılıyor. Buraya mütema · 
diyen yeni kuvvetler gelmektedir. Bu 
kuvvetler 100 bin kadar tahmin edil 

unanistan a geneloy 
bugün yapılıyor! 

Ual llal civarında vul<ubulanduğu söylenilen bir rmıhar~ 
bede Habeılerin 3500 telefat vermiş olmaları pek muhtemel & 
ğildir:. Çünkü. bu civarda kuv vetler harııla§mamıglardır.. 

A-lihalakupulos, hokkabazlığa iştirak etmemek Çurçilin 
dan 

için, fırkasını dağıttığını · söy,lü..-11co7.' 

Kondilis İşçilerle 
Atina, 2 (Kurun) - Yunanis 

landa geneloy yarın (bugün) ya 

pılacaktır. Gazeteler, geneloy ya 
pıldıktan ve kral döndükten son-

ra kralcı lider.c. 1en Bay Ça!da · 

ris ve General Metaksasm da iıti

rakiyle uıusal bir merkez kahine 

ıinin kurulmasının bazı siyasal 

çevenlerde de düşünüldüğünü 

yazmışlar, hatta Başbakan,ığm 

meclis başkanı uay Bojikise ya 
hut eski kralct ricalden Bay 

Streite verileceğini ilave etmişler
dir. 

Başbakan General Kondili8, 

bu mesele hakkında gazeteciler 
tarafından sorulan ıuallere cevap 

verirken,, bir merkez kabinesi 

te§kili fikrini reddettiniği söyle · 

miştir. Eski Başbakan Bay Çalda• 
ris de böyle bir kabinenin teşek · 

külü aleyhinde bulunmakta ve 

mecliste çokl\lğu haiz bulduğu ci · 
betle, bugünkti kabineyi ihtilaf 

etmek iddiasrqdı-. bulunmaktadır. 

Çaldaris i!e dostları, kral Yuna • 
nistana dönünce, kendi liderieri · 

ni yeni kabineyi tetkile memur e
deceğini umuyo:·lar. Halbuki hü · 
kfunet mehafiliJ memleketin bu · 
günkü gibi kuvvetli bir hükumete 

m"htaç bulunduöunu ileri ıüre 
rek mecliste itimat reyi almadığı 

takdirde meclisin feshedilerek ye

ni intihabat yapılması lüzumunu 

ileri sürmektedir. 

KRAL JORJÜN SON VAZIYET 
HAKKINDA DÜŞÜNCELERi 

köylüleri tutacak 
liğ için Londr~d§.n ıelmektedir. 
GENERAL KONDILISIN MEC . 

LlS DACITMA YA HAKKI 
VAR MI? 

Atina, 2 (Kurun) - Eski ba..§· 
bakan Bay Çaldariı geçen gün 
verdiği söylevde Kral naibi Gene• 
ral Kondilisin, Meclisi f eshetıne -
ğe hakkı "hulunmadığını ve kn-J 
naibi sıfatiy)e haiz bulundu~ hu
kukun geneloyur1 aktamında bit .. 
mekte bulunduğunu söylemiştir. 

MIHALAKOPULOS ~'GENELOY 
HOKJ<BAZLIC INA iŞTiRAK 
ETMEMEK IÇINu FIRKASINI 

O ACITMIŞ 
Atina, 2 (Kurun) - Cümhuri

yetçi muhafazakarlar partisi lide . 
ri Bay Mihalakopuloa ıeneloy 
hokkabazıığına iıtirak etmemek 
için P!lrtisini dağıttığım ve Yuna• 
niıtanda partiler için aerbest f aa· 
liyet zamanı gelince yeniden f ,r -
kasını kuracağını söylemiıfo·. 

PAPANASTASYO SÜRGÜN 
EDiLDi 

Atina 2 (Kurun) - Mevkuf 
çiftçi ve iı~i pa,.tisi lideri Bay Pa· 
paanastasyu, bugün Mkono Ad"' · 
sına sürgün edilMİ!tİr. 

Almanyanın londra elçisi 
protestoda bulundu 

Belrin, 2 (Özel) -Almanyanın Lon 
dra büyük elçisi windsor Churchil'in 
"Strand - Magatin,, gazetesinde Al · 
manyaya, bilhassa Hitlere karşı yaz -
dığı yazılardan dolayı hariciye neza · 
retinde protesto etmiştir. 

Alman matbuatı Windsor Churchil' 
in bu yazıda yine Almanyayı harbi u· 
mumide suçlu göstermek istediğini, 

fakat hakikaite bu yazısı ile Churcliil' 
in son zamanlarda lngilterede nüfu -
zunun tamamile kaybolduğunu,.~ önü 
müzdeki intihapralda efkarı umumi 
yeyi kazanmak için bu gibi ~relere 
Teve...c:;sül ettiğini, fakat böyle iftira 
}arla Almanyayı ve Alman milletini 
fokeleyemiyeceğini yazmaktaclırlar. 

Toprak kayması 
Ubek şehiri kayalar 
altında harab oldu 
Moskova, 2, (A.A.) Saratov . 

dan bildirildiğine göre, burada bir 
toprak kaymaaı va~ası olm".lf ve 
tehir civt.rmda büyük zararlara 
sebebiyet vermiştir. Unan dağın -
dan kopup ~ . ... rl:ınmaya başlı · 
yan taşlar, ubek durağı ile ayni i
simdeki şehrin :. ir kısmını !lnraı: 
etmiştir. Demiryolunun 1500 rrıel: 

KONDILIS iŞÇiLERLE KÖYLÜ- re uzunluğunda bir kr~mr da ha -
LERI TUT AeAKMIŞ rap olmuştur. Ahnli, ka.;maya ve 

P · 2 (A A ) _ Jo nal . ıakmmaya vakıt bulmuş ve bu 
arıs, . . ur ıa .. d · I 
. K d'l' . b' d' . . ~ en ınsan z~rarı o mamıştır. 

zetesı, on ı ısm ır ıyevını neş· • K · 1• 1" tm1111D11mammıtmımmuuınınmnnımum1111ıunınmıınuınnıımmanmnm111mn1n1 

retmektedır. ondı ıs par amen 
dilis dün şu cevabı vermiıtir.: 

toda ekseriyetin artık halkçı par . 
"Kralın dör.ınesinden evvel 

hükumet, parli'llentoyu dağıt -
mak fikrinde değildir. Buna i.ra 
lın kendisi karar verecek ve ana 

tiıinde olmadığım binaenaleyh 
parlamentonun feshi muhtemel 
bulundu~nu söylemiı ve progra· 
mmın kagital aleyhinde oldu~ · 
nu, iıçileT".i ve köylüleri tutacağım yasanın kendisine verdiği haklar 

la durumu halledecektir.,, 
söylemiıtir. . 
HüKOMET PJ\RLAMENTOYU iŞÇi P ARTISI VE GENELOY 

Atina, 2 (Kurun) - M. Streit DAtaITMAK FiKRiNDE DEClL 
Kral Jorjün son vaziyet hakkında Atina. 2 (A.A.) - Gazeteci -

Atina, 2 (A.A.) - lşçi p1rtisi 
geneloya iıtirak tçin bütün işçiler · 
re bir be a.nname netretmişt~r. en ral Kon• 

Halk fırıncılarıJJ 
oyuncağı değildir, 

" (Üstyam birinciMl e' 

dir. Bazı semtler de de zabıta ııs~ 
murları fırınla" dolqarak 1'· 
çıkarmalarını ter.bih etmitlef e~ 

Dün aktam ! ırınlarda ~bl 
bulunmaması gt.-çen ıeferki ~' 
gene halkın thtiyacmdan ~t 
almak gayretir.den ileri g 

değil dil'. rt~ 

Bilakis bazı f ı rıncılar !~ı'aı ı 
si günü narhın deği§eceğını 'ıııı ~ 
önüne alarak u"uza aldıklar1. ~ 
lardan fazla ka.· temini jçııı 
ekmek çıkann<şıardır. .J 

• .,•p:ıiS J' 
Evvelce de i~nret ettıgı ~ 

bi lstanbulda r:nncıların r.e. ı: 
'hd-' zaman menfaat hırsiyle ı ID.l~ ' 

tikleri bir ekm~·., buhranı 0 ı~d~ 
k . · be tadır Bunu ön ,eme ıçın dblt' 

yenin kökünder. -,•e esaslı te 
ler alması lazımdır. ~ 

Bay Muhitt:n Ostünd•i:ıı,.~ 
da ıf 

gün evvelki be~ ana tın I' bi' 
ettiği gibi belediyenin ar« ~' 

J }>ul\Jll 
f rrm açması veya ıtan ıııdı1' 

k . . . 1. ı .. aı Jaıı ~".' 
me ışını e ıne . a m:- .. tiiiil ,.... 
Buğday ve un f ıatlen dut ııs9' 
man ekmeği ur.uılataıak 10'-'ı-' 
da hiç seAleri ç.kınıyan fır;: "11 ~ 

.. k l. aptıkla ' rın un yu se met- Y bit ,,-
fima,a hareketlerine kısa. 

r dit· · 
manda nihayet verilme 

1 ıı''~ 
kJ11eie , 

Noksan ve hamur e ,,Jk, -ı: , 
fiatine göre para veren Jı 1..---1' . 

ğı o"" ., 
bk f mncrların oyunca :te 1

1 

EJaıle~ , 
tan kurtarılmahdır. .. ~ ".J<I,. ' 

3 
··pe\1 ~y 

diğer bir yazıau7 u 
mızdadır. 

c:==~~ııı 
Büyük faşist "ur~k f'' 

SüY.- e 1" 
Roma, 2, (A.A.) .-

11
Jaa "° 1.d 

Jtı!ll ,!d~ır: 
§İst kuru~u bu ayın a cif\ t~ 
kanlar kurulu da otu:='-d'

1 

tı a davet olunmuşlar ıt• 
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~ [-i f_a_r_e_t_l_e_r_I_ 
. ·~~~----~~~~=-- · Gezi tileı- ~ 

iki resmin Yalnız bir kar. 
anlattıkları 

•• 

Ek k f. b. A .~ K 1 soz ama .. me 13fl lr az ~ • ı Atatiirk, Kar:ıutayda konuştu. 
~ !!~;~::i~:~:;'~rç~::~ KOllOr ~a~onlıg"'ın~o daha artacak . .. \rarihimizin ne cnğ2n değigmelera ""''-· Bır genç kız u~ ye-, u ·radığır;ı, ge~mişten ne kaı~,,, 
;::f,,~~~~~; :=~~d:a:~~~:~ v • · • ikinci nevi ekmek tecrü- • d b ki "'ı:' d mır.tlu bir uzahl:kla yükseldiğimı· 
......... E degışmeler Ve yeni be . g· .. ,. T fJD en JÇa an ) zi anlamak istiyenlcre bu söylet'" ~weıı. nclü•tr;/qen TürkZye • . sıne ırışı ıyo 

..O. ı._ B ı d' k k · y J k den ulu tanık a.·amak bo§tur~ Bir· ~Gllnı bu iki re.im kadar t ) ) e e ıye nar omısyonu ya ara ıyan genç ızın 
WcıtQn sembole eüç te•culül olu· a anma ar yapı ıyor rın toplanarak bir haftalık ekmek "'I d kaç •özlük kısa cümleler., birço~ 
...._ K ' ı bak ı " k E 1 f" · · b" d -'- dayısının og u ur tan gibi geniş aydınlık dalgalaıiy · u tür •n ığı turiü alem ve ranco a ıatını tes ıt e ecca "I Evvelki ıün Ayvansarayda bir 

1 
Kızaktan inen gemi

1 
u:ak ıe . direktörleri :ve genel ispekterleri tir. Komisyon ıon bir haftalık uu genç k.": dayısının oğlu tarafın . le ba~larda çakıyor. Gelecek, ışıf.:-

~'flere, uzak yollara hasret çeken arasında ~eni ~21 önemli değİf • fiyatlarını iyice tetkik edecek ve dan bıçakla ağır surette yaraıan la yıkanıyor. Durum, bütün arık 
tl 1 1 k d B d ·· · k ktr lıifiyle parıldıyor. Duyg~umuz ne? ., __ ~ Grfn, dağhrın, köklerin ar· me er yapıma tct ır. u ara a ona gore yenı nar verece · · mıttır. Vaka §Öyıe olmuştur: ~ 

~ca koıup, 6 den dünyan bi~ genel ispekterligP. atanan Vefa li· Buğday ve un fiatleri üç gün. Ayv:ınsarayda Atik Mustafa • Varmak i•tediğimiz yer r.eresi? 
ı;naaıda •acleca kumlcn üstüne sesi direktörü Bay Oımanın ?eri . denberi gene yükselmeğe baıla paıa mahallesinde oturan Meh' . Hangi ülküler pf!§indeyiz? inanı · 
~dcıki hayalleri rameclen biı ne kültür yar ::lirektörU Şevket mııtır. Dün sabah zahire boraa.. medin kızı Asiyeye dayısı lbrahİ·· mızın yolları nerelerden ge,iyor? 
~in hareket, bir iıteğin laali . Süreyya Aytaçın. yüksek tedriaat sında yumuıak buğday 7,30 parl'l min oğlu Süleyman aşık olmuf .' Bütün bunları bir küçük yaprağ:ı 
~ lıaline girf1l~sidir. Duran. ye . ıube direktörletinden Kudainin ile 8 kuruf, kızılca buiday 9,30 tur. Süleyman kıza bir müddet sığacak haclar az ıözle anlam. 
·~de •Gyan, kalyon devrinden aüzel ıan:atler akademisi ıube di· para ile 10 kurut arasında ıatd · evvel sevıiıinden bahsetmi§, Asi· Dinamit gibi gü.cünü içine •indire 
foıtra buha~ı~ makinen, elektriği rektörlüğüne, e.gitemel kurulu mııtır. Dün Trakyadan 60, Po ye bunu aülerek kartılamlf, ~aka •in~ire kiiçülen bu sözlerde yenı 
~ fi.zile kitP. 1ınc1a tanıyan la· (talim terbiye) i!yeıinden Bay A · latlıdan 373 ton buğday gelmlıtir .zannetnıittir. Silleyman, Süreyya- Türkün ruhu, iç dpnyan çınlanı . 
°İ!.. 9~ /ter, ~arçaamı e•rarlı bfr li Haydar ve Bay A vnürrefik'in Buğdayın bu yükseli tine göre P-m fabrikasında &ahıan Aıiye • yor. 
~.ıin lıcırikaşı •fU1ıp makine . yüksek tedrisat ~\'.be direktö!le - un fiatleri de yükselmektedir. Bu yi birçok defala-ı çevirerek kendi- Evet yalnu birka~ .öz amma, 
~ ltarıısında y:ldı:z önüncle di-: rinden Bay Nur~ttinin ıenel iı · hafta ekmek fiatine yeniden :.&am ıiyle evlenmek 'istediğini söyle • Jinliyenler, onda •İya.al ıdulJaı 
~ illt in.anın gene, elektrik pekterliğe, ye.1i açılan Ankara yapılmaaı muhtemeldir. mi,tir. Bu teklif.teri her defasında ~ep~evre kufatcın anlamlara lıa . 

ı.rncla ltaııvde lıayranlığıra tarih coğrafya fakültesi dekanlı · Ekmek fiatinin gittikçe yijk da reddeden A•iye, iki gljn. '!Vvel ınıp~rlcu. Bu •t::sle keneli aınırla• 
~~ ile anlatc;.n iptidaininkine ğma mülıa Darülfünun edebiyat selmeıi bilhasıa fakir kimseleri yolunu kesen Süleymana bir da • nmı:zı yay gibi geren, süngülere 
~fl!'n bir ruhun bağlattığı fakültesi reisi fimdiki Konya say - çok müleeısir etmektedir. Geçen ha kendisine bö9!e bir teklifte bu- •on P'!'laklığını veren, gönlümü
~-Zl4m~n lwnualından) tezga lavı Bay Ali Muzafferin mülga sene yedi kuruş olan ekmek bu ıe· lunmamaımı, yoksa hakaret ede- %Ün iyi ve temiz 't!uygulannı a:tla· 
~~ '4ıJ1ıp enğine açılış•dır Darülfünun coğrafya öğretmen • ne bet buçuk kurut fazlaya satıl- cefini söylenı\ftit. Süleyman bu • tan bir tun~ vınla)'lf var . 
.:;m..iyen yüz kurtulan, hare . ferinden Eay Hamidin Ankara maktadır. Fakir halkın daha ucu• na kızmıf, bir b~k ıatın alarak 

k. · ı,· k Kendi gücüne güvenen, dl.far • felı•n y,en; .naandır.. tarih coğrafya fakültesi coğrafya za alabileceği i ıncı nevi ır e · evveJLi oiln A,,iyenin oene yolunu 
b f !\ • • "da zorla bir varlık C>lcluğrınu bilen • • • öğretmenliğine, Üniversite edebi- mek çıl<arılması .çin azı ırıncı · kumi•tir. Süleyman bu ıefer kıza 

b ı d ,. bu konaımalaraa açık deni%lerin r eı.ni~in .:cıdece el işçiligv ine: yat fakültesi katibi Srtkı Ozanm lar belediyeye a.ı 'YUJ'MUŞ ar ır. hiçbir fey ıöylerneden bıçağı la . 
~n • "' d b · · k 1 b rığultulan ~arpını)·or. Btm bunlar-

ft"' v L • • • • • Ankara tarih coğrafya fakültesi Bele iye unu 1yı arıı amıt, u zm ıırbna ür defa aaplamı§tır. 
,, ~ıg, "'e mcı,.,ınenın yerını n- d • . . ':r '1an yeni bir ıev öX...enmeclim. 
~ tll.ttuğu zarranlarda Tü.·ki baş kntipljğine ~tanmaları k\lrar- fırıncılar an çeıniıiDi iatemııtır. Asiye bıçak darbolerl üzerine kan· " ıs• 
~e bır terşan2 oir y:ıratıcı de • laştırılmııtır. Bu ç.e,niye güre yapılacak i. lar içinde yere 1'kılmıt, Süleyman Çünkü itin böyle olduğunu zaten 
... ~ -..ı kinci nevi ekme':< bir fınnda pİfİ· 1• d b ld v li ld ,__ bilirdim. Fakat dün okuyunca, ba· 

'
~Ü•tri•i V'J1clı. Bu -:/eniz. en· lık k l/ .1 mttfredat e ın e ı~ir o u~ a e JWÇ· 
i . O U n7 aa rilerek tecrübe edilecek, iyi bulu• •ımda bcqkcı günlerin söylevleri 

to" •t yanmd a gene bi· J mıt Asiye Balat Müsevi haıbne- 3' 

~~ ıınılı 1111 ,..,.. 1 • .,,, P c:nctustrisi program arı nuna ıkinci nevi ekmek çıkarıl • ıine kaldD"ılmııtır. Adliye dokto _ b@ka kamutaylar, b~ka "ıiirayi 
"-~ aan'atler, vardı. Bunlaı· llk tedriııat iıpekterleri evvel masına müsaade edilecektir. ru Salih Hatim yaralıyı muayene taltanat,, la canlanclL içinde "A· 
~~' rakip olan bir detJirle ki gün kültü: direktörlüğünde etmİf, rapor yazınııtır. Suçlu Sü • 2ayan,, laın uluduğu, boğazdaki 

,.,e-.CliıNi, kayheltfu.. fevkal • hj., opla,qb yaparak Gayrı muhadiller ı.~ bir~ ... t aoqr• ycaka ~ "..,.._ ..,,.;l...Wne Nltarak TiH 
,.. • • ilk okulların durumu etrafında Cemiyetinde lanmııtır. Yaka hakkında müd • ile •Öven "iiyan,, lan düıündüm. 

t~ - ·· ld ·ık görüımü~lerdir. Eylul ayında An- Gayri mübadiller cemiyetinin deiumumi muavinlerinden Bay K.u··r6iilerinde "Bnuı,, ların tepin . I;.. ~nımıza r;:ız yı rr ı ge . "'3'-

~ leıni burnu"" karaya dönerek karada toplanan ilk okulların Ankaraya göndermek istediği he· Remzi tahkikat yapmaktadır. eliği "meclialer,. i andım. T ar..ihi • 
~· hemen •ahile clemir atardı. müfredat progr11mlarını İncelem\! yetin seçilmesi önümüzdeki Çar mizin parıl parıl yapraklan ya 
1... fernidır ki, •t1' defa Türh su - komisyonunun programda yap şambaya kalmıttır. Beled\yenin 933 kat'i nanda ne korku!Jç karalıklar tafı· 
~" hrnunu denize re&Jiriyoı mıt olduğu değ!şmelerin tatbik ~ Çarşamba günü idare heyeti hesap raporu yoraz!... Bütün bunları bilenlet 
".,, flela karcdan bizim aulorı - dilmesi işi görü!j\;lmüştür . yeniden toplanacak ve bonolann Beledi)'enin 933 senesi kati ifin aon değİ§melerin derinliği, 

dalıyer. KUltür balunlığı henüz ~eni yükıeltilmesi için büklımet nez . heıap rapqru daiıni encümence yükıekliii b'Qf döndüren bir hız 
müfredat P.rogramların. banır · dinde yapılacak letebbüsler etra- tetkik edildikten ıonra Şehir mec oluyor. Gerçekler nıyala§ıyor. Ka· 

'• ~:, endüıtrilf!{me 
rıı lii,. alameh:!ir. 

f.empo•unurı madığı için bu ueği~melerin ne fında lı::ararlar ?Alacaktır. liıinin bütçe encümenine veril • VlıfCJlan hazneler birdenbire 
yolda tatbik ed:t cceği Kültüı hA mittir. Bütçe encümeni burün 

Ilı&. 4~cinın gemisini, Ataların ge 

" lıovalıyaeahtır. Bu hay<.t.tın 
~bi bir :za "Ur~ttir. 

.. ..::::..llti re.im bana bunları ha -

'-..... Sadri ertem Q.___ ____ ~--.-~~~ 

Q~ral Esat dii.n 
t .gömüldü ''t\t '1<ı İttanbu! poliı müdürü Vf. 

• i 0~1\ müt~kait General Esat 
l~ıhuu.laki küıkünde ölmüs 

I~~ q.~ral Es.Jt eski Sadra"anı 
Su._ fanın ~i;çük kardgidir 
~t ~ kurnand.ım olarak Umumi 
~ü~e,. Şeria muharebesınde 
~~ kıt sU.,ari fırkasının zaytf 
~ •e.tleriyle faik dü~man kuv -
"-i ;1'1e çaııpışmıı, mağlup et · 
de 

1.ı1' Bu ınuhar :::belerden birın • 
"e ba t.,.,~ cağından yaralanmı§tn·. 

~ ~\in cenazesi dün saat on· 
~Ci)ü'fd iin~ea ka\dınlmıf, K \dı • 

n e Oı ~ .. d -._ managa cımıun e na· 
-:.• ~ılmdıktaıı 'onra Karacaah . 

llln.rlıiı""' .. ··ı .. t·· 4Q..· - gomu muı ur. 
~ ıne ve dostlarına tee.sür • 

-.ıa:1 wıc1· · . 
U'Jn:ı 

til 
l·· ıe doktorluğunda 

~~luobru EnYer, birkaç 
~'"1 ~ •taız buunduğu i · 
l\'h.ı~ına gelememektedir. 
L~U doktorun bir an evveı 
"'~ clileriz. 

kaybolacakmq gibi, gönüllerde kanlığından soruJacaktır. Un kapanı köprüsü taın~r toplanarak, ra:;>oru incelemeye 
titremeler çarpınıyor. Dünyada Gelecek cev!!ba göre İspekter- edilecek ba,lıyacaktır. Bu raporda deni -

ler kendi mmtakalarında ilk okul yor ki: her çok •evilen fey böyleclir. Srm-
Fırtınanm yüzünden zincirler~ l b" l L bil 

1 d ·· d d" u 931 v• 932 ••nelen· L••apla. aıln tuta cm ır var tR e apan»ı-ar a grogram~ 1ı;ore era yer ır · kopan ve Adan~ vapurunun çarp· ... .. n... l 
megw e baslıyacaxlardır. Bu İKle ui!· rıncla oörülen ve Meclute azu11 .zın duman olup parmak arımız a-

• :f ~ masiyle ba~ı yerleri parçalanan • 
ra•mak üzere · 'k İspekterle·den müna/ın•<Jlar doauran intizamau- rcuından aıyrıltıcakhr, •anı1'1%. 

:r Unkap:ını köprü~ünün ketfi ya ~ •- •• • • • 
be• ki•ilik bir g::-ap ayrılmı•trr lıklar ortadan k-'lım••, lae.aplar Cumurluğun üstüne titre)'l§tm•:~ 

: s- : pılmıt, tahsisat bulunarak tamiri• "" '"3' -

Bundan başkcı toplantıda. is· K aii .. Jen aüne int~ama oirmi• ve urQn ku•larla, eıen rüzgarlardan ne karar verilmittir. öprıi bi~ • ·• • o" ':I' :r :r 
pekter;n rapor verme şekilleri ü haf ta ztırfında tamir edilerek a . lıaY'tlar clü:ıgünleıerek bir he•ap kı•lıanl.§ımız da hep bu yüzden 
zerinde eörüşülmü§tilr. Her is • çdacaktır. sılıarmayı temin edecek hale gel değil mi? 
l>"kter raporlarıa~ı doğrudan doğ· ~~~--~""""'""""'-.... ~--°"!'91-"'"9"! mittir. Kamutayın açılııında dinledi· 
ruya ha! iıp~kbf.e verecektir kulda kurulacak olan komisyon • 933 •eneainde varidatın yüzde ğimiz sözler, Türk taliinin yarınki. 

Olğunluk sınav /arı için lar tarafından )apılacaktır. Joluan" yakını taluil eJilnıiJtir aydınlığına bir muffu, Türkün al· 
Bir deı sten sıpıfta kalan tale- Gesen unelerJelıi yol JHPaların • tın çağına kavuştuğuna en yük.ek 

emır geldi benin okul dir~ törlüklerine ha~ elan 1428286 lira mühim bir mat· bir tanıktır. "Ergenekon,, a bir 
Lise olgunlu~ yoklamalarında vurmaları li.1:ımdır. liip görülüyor•a tla bunan çoğu maıal göziyle bakanlar, Esatir 

ve bakalorya sınavlarında bi., Bay Cemü Bilıel - Roınadl\ u11elerdenberi gelen &Je gayri ka· 
irin İn•an baıının bilgisizliğine dersten muvaffal-. olamıyanlarır. açılan yeni Üniverıitenin açılm"' bili tah•il bir /wı.l alan mebaliğden ~ 
dayananlar, yeni Türkün bugün· tekrar sınava 3;rebilmeleri için törenine ittirak •tmek üzere ko ibaret oldujıJnclan taluili kcıbif ol· 

Kültür bakanlığından dün bütiin maya riden ÜDİversite rektörii ınamıftır. kü varlığı önünde bütün İnanı}la-
liselere bir yaylm gönderilmıştir Bay Cemil Bılsel önümüzdek1 Bunlardan tola.ili kabil olanla- rrnın yıkıldığını görürler, 
Sınav lkinciteırw içinde her o • hafta ıehrimize r" önecektir. rının toplannıaıın.ı bekleriz.,, S. Gezgin 
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== ---·~~ -=-- ~ 
·~...:....,.."'-"'-" e.,_ -:-. .....ı.-J..,,...-- ~\L..: . ) 
Fransa canbazlıanelerinı.·e çalışan <Fratellinl kardeşler) Aı·ustralyad• bu lunon bir «rmllazhtrnf! dirc•k#ifrü Itır'.:· 

tından çağırılmıştır. Oç kardeş yola çı kı11orlar. Aşağıdaki resimlerle dünya nu• b11 en meşlu.:r ı.oni · 'cı inin !ıt! ·cha 
tini takip edeceksiniz. Bu maceı:a11ı iyice takip edebilmek için bu ı'tlıimleı i kesen•/• toplamak ue bir A·oll2ksi:;on 
gapmak ldzınuür. 

Atatürkün tebrik
lere cevabı 

Cümhuriyetin -,n ikinci yıl dö
nümü münasebe~:yle Vali ve Be• 
lediye Reisi tarafından Büyük 
Öndere bir tebn k telgrafı çe't<=t • 
mi~ti. Atatürk bu telgrafa ıu '-e· 
Vi\bı vermiştir. 

lstgnbll,l V c:!iş!ne: 

Bayram ıize de k~tlu o~sun. 
ATATÜRK 
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Rnkaradan: 
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Macar-Türk klering anlaşması 
tasdik edildi 

Aınkara, 2 (Kurun) - Türk· 
Macar ticaret klerinğ anlaımaları 
bakanlar kurulurca tasdik edildL 
Taati edildikleri tarih olan 16 bi1 

rinciteıri:ı tarihinden itibaren al · 
tı ay müddetle meri olacaktır. An1 

laımanın hususiyeti evvelce muh-

telif Macar ban4alarına yapılan 

tediyeler yüzünden çıkan ihtilaf -
ları ortadan kaldıracak tedbir le · 
ri taşımıı bulunmasındadır. :-ıu · 
susi takas her iki memleketin dev
let bankalarında yapılacaktır. 

Şarbon mücadelesi bahara yeniden 
başlayacak 

Ankara, 2 {Kı•run} - Bazı vi
layetlerde şaıhan hastalığınm 

hayvanlardan insanlara da geçti· 
ği anlaıılmııhr. 

Ziraat Bakanlığı bu yü-:den 
yapmakta olduğu tarbon mü.;a · 
delesini genişle~meye karar ver -

miştir. Bu makı:ıtla mütehası.ıs · 
lardan Naki Cevat İzmir, Manisa, 
Balı}(esir Bursa havalisinde ~et · 
kikata memur edildi ve Ankara -
dan hareket ett1 Mücadeleye :ık 
baharda başlanacaktır. 

cansız hayvan ticareti Şark da 
inkişaf ettirilecek 

Aoxa.ra, 2 (Kurun) - Şarkta 

cansız hayvan ticaretini inkişaf 

ettirmek için ekonomi bakanlı · 
ğınca bir proje hazırlanmaktadır. 
Sıhhi ıekiide kavurma yapılması 

için modern tes;sat vücude geti · 

lzmir telef on mümessil- Yoğoslav muhacırlerinin 
Zeri Ankarada alacakları 

Ankara, 2 (Kurun) - - Bayın

dırlık Bakanlığınca çağrılan iz • 
mir telefon tir1Ceti mümessilleri 
geldiler. Pazartesi günü Nafia ile 
temas ve müza:cereye başlıyacak · 

Ankara, 2 (Kurun) - Yugos
lavya muhacirlerine verilecek ta· 
vizat niıhetlerini tayin edecek ko• 
misyon muhacirl~rin iıtihkaklan · 

· lardır. Bu görüşmelerde antaş -
mı.zlıkların ortadan kaldırılacağt 

nı tesbite devam ediyor. Komis · 
yon tetkikatını Jrnlaylatbrmak ü• 
zere evvelce h'l:.·iciye tarafından 

istihkakları tesbit edilenlere ait 
ümit ediliyor. 

Bc:y nazirin haberi yo~ 

-

Ankara, 2 (Kurun) - Demir 

yolları genel m"idürlüğüne tayini 
söylenen posta genel direktörü 

N~if kendisine böyle bir teklif/ 
yapılmadığını söyledi. 

lsfa;ıbul radyosunda Suikastçıların yeni 
yapılacak düzeltme listeleri bulundu 

Öğrenildiğine göre, İstanbul Amman, 2 - Çerke. Etem ile 
radyosu neşriyat•nı z.enginleıtir • karde§i Tevfik, boksör Edip Ke
mek üzere yeni bazı tedbirler al· mal, Kazım lsmail mevkuf bu -

lunmaktadır. Bunların Türkiye maktadır. 
hükumetine tes.im edilip eilmiyeBundan baf:.<a imtiyaz müd -
cekleri hakkında henüz resmi 

·ddt bitmekte olan bugünkü radyo bir malfunat yoktur. Ancak ıarki 
ıosyetesinin, bu imtiyazı yenile ' Ürdün hükfuneti Çerkeı cemiyeti 
mek üzere Bayındırlık bakanlığı- kulübünde yeniden araştırmalar 
na bet vuracağı ıöylenmekteair. yapmıı, suikast teşebbüsüne ait 

lstanbul radyosunu bugün iş - birçok evrak daha bulmuştur. 
)eten sosyetenin imtiyaz müddeti• Bu araştırmalar neticesinde 
nin bitmeıine dokuz aydan az bi~ Çerkes Etemin .ltardeşi Reşitle be
zanan kalmıttır raber bazı eşhas ile anlaıtığı ve 

Fakat Bayındırlık bakanhğ1 kendileri ile gizli bir muhabere 
lıtanbul radyosunun doğrudan servisi ve suikast teşkilatı kurdu

ğu kesin olarak anlaşılmıf, bu a • doğruya iıletilmesini dütündüğü 
damların isimlerine ve teşkilatın için, imtiyazın Y.enileneceği sanıl-

1 1 mamaktadır. çalışma tarzlarına ait yeni iste er 

Baymdırlık Bakanlığı latan · bulunmuştur. 
bul radyosunu ele alır almaz cer ------ıı:~-

F R AN S l Z TiYATROSU ri surette ıslahaca giritecektir. 

Rüştü arasın hariciye 
nazırları arasında 

Cümhuriyetimizin on ikinci 

yılı münasebetiyle Hariciye nazrr· 
larmdan Dıt itleri bakanımız 
Tevfik Rüt Ara.sa tebrik telgraf · 

lan ıelmit, dıt hakanı da bunlara 
aamimi ve doıtane cevaplar ver " 

----

SÜREYYA 
Opereti 

Bugün matine 16 'c su' a:-e 20,30 da 
BAY-BAYAN 

Büyük Operet 
Yazanlar: Mahmut Ye.c;;ari n Necdet 
Rüştü. Besteliyenler: Sezai ve Sey • 
fettin Asaf. Gişe gündüz a~ıktır. Te · 
lef on: 41819 

Fiatlar: 2:> - 50 - 75 - 100. Lo • 

Alpulluda bir kaza 1 

Bir Jokomotjf devrildi, 
Avrupa ekspresi gecikdi 

Dün A vrup,_ ekspresi Al pullu 
da bir lokomatif devrilmesi }Ü • 

zünden on saat geçikme ile şehri
mize gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre, Edirne • 
den gelen bir maışandiz trenı yo· 
lun kapalı iıare.irı.i nasılsa görmİ · 
yerek, az sonra Alpulluda manev· 
ra yapmakta ol'.!.n bir lokom.ıtif e 
çarparak onu devirmiştir. 

Lokomatifin devrilmesi tctbii 
lstanbula gelmekte olan ekspre -
sin yolunu kap~mıftır. Kaza es 
nasında, bir ateşçinin ayağı ke • 
sildiği söylenmektedir. 

Vagonun kaldırılması ve yo · 
lun tamiri sekiz on saat sürmüş · 
tür. Raylar yerinden oynamı§tı 

On saat sonra tamamen normal 
hale girmiş ola•ı yoldan ekpres 
geçerek akıam 17 buçukta Sirke• 
ciye gelmiş, iki buçuk saat sonra 
da konvansiyon~} treni gelmi,tir 

-
[Nöbetçi eczaneler 1 

Samatyada: Serofilus, Aksaray. 
da: Şeref, Kara gümrükte : A. Ke 
mal, Fenerde: Arif, Şehzade ha -
şmda: İbrahim Halil, Çağaloğ -
hında: Abid, Bahçekaurcia: ~alil' 
Necati, Beşik~ta: Ali Rıza, La.: 
lelide: Sıdkı, Küçük pazarda: Hu 
seyin Hüsnü, Fındıklıda: l\lusta -
fa Nail Galatasarayda: Ahmet 
Cevad, 

1

Yi.iksek kaldırımda: Vini
kopulo, Si~l ide: Asrın Sükrü, Ka-
sım~ada: Merkez, Hasköyqc: ! 

YEi& 

Pelia Tifoya karşı -------Bir han yandı Sıhhat direktörlüğünce 
KurtuJmak ıstiyen bir alinan tedbirle~- erde 
bakkal sokağa atlad~ı Tifo vakalarının son gunl h•le 

b şehrimizde salğın denecek bıt 
Evvelki gece Çağaloğlunda ir geldiği görülmüş, halkımızı bu ftJ 

han yanmıştır. Yangın sabaha kar talrktan korumak için her tar• • 
şı dörtte Çağaloğlunda Nuruos · önemli tedbirler alınmağa bat 
maniye caddesinde kapalı fırın 
harunrn ikinci katından çıkmış - lanmıştır. hh•t 
tır. yangın bekçi tarafıdan görü- Dün bu mesele etrafında sı )ıel' 
lerek hemen etfaiyeye haber ve· itleri direktörü Bay Ali Rıza ı.ı1" 

l disile görii•en bir yazıcımıza ! rHmiş, biraz sonra lstanbu grupu ~ 
gelmiştir. Grup iki saat çalıfmıf, ları söylemiftİr: e· 
yangını civardaki tahta daireleı e "- Tifo va kalan salğın d~3~ 
geçmeden söndürmüıtür. cek dereceye çıkmıştır. Ve b~dır· 

Hanın bir kısmı ile yanındaki fı alar günden güne azalmak ta)1 
rının tahta merdivenleri yanını§ - Vasati olarak gi.inde 3-4 h35 

tır. Han Yugoslav tabaaıından geçmemektedir. • 
Yuvan Markoviç ve ortaklarına a Bu hastalığa tutulanları ~ri1l 
ittir. Bakkal Halit tarafından ki- mak üzere, bütün mevki tabıbl ~ 
ralanmıştır. Yangın esnasında Yu de, hükumet doktorluklarınd~rı • 
van üst katta uyuduğundan gürül baş hekimliklerinde aşr is~ 
tü üzerine uyanını§ aşağıya inmek lan kurulmuştur. ~ , 
üzere merdivenlere atılmıştrr. Yu Bu hastalığa tutulanlar bU , 
van merdivenlerin tutuştuğunu ve tasyonlar tarafından derhal sf. 
alevlerin her tarafını: ıardığmı gö lanmakta·clır. ı,ıı 
rünce geri dönmüş, ikinci lcatm Okullarda. bu hasta.lığa tuttlb&' 
pençeresinden kendisini sokağa çocuklar yoktur. Ender ol~ • 
atmıştır. Yuvan tqlar üzerine düş zı okullarda bu hastalığa wl ,şı 
tügünden vücudünün muhtelif yer lan çocuklar görülürse derb9 

lerinıde yaralamıf, Cerrahpqa yapdmaktadrr. t1J, 
hutahanesine kaldmlmıştır. Hallmmzm da bu li.asta~ j,,!i 

Han sigortalı olduğundan za- tu1mamak için kendilerini iYf 
' · · · ·v:a ta· • ., __ ·. .:-;lm:.~::.'d:rr. malan lazmıdır.,, 

Taş altında kalan bir Tanınmı• bir leh arkifO" 
adam öldü Y 

Orta köyde Hamidiye sokağın- loğu ıehirimiz~ • 
da 11 numaralı evde oturan 44 ya T anımmt Leh arkeo ~ 
tında Mmtafa on dört gÜn evvel dan Bay Gavronski ~ 
anbarlı derede yeniden bir ev mı,ıu.. . lill' 
Yaptırırken bir köşeye yığdığı tq B Ga -'..! •· .... ~ 

1 mel k ay vron.a1 1mDCP917"';_. ı lar yıkılmı§, Mustafa a t a a - I d ~ iP 
}arak muhtelif yerlerinden yara • nutaıı gazeteci eıe em &'ti~ 
lanmııtr. O zaman Beyoğlu hasta- "Bizan. aan'tZtitı. daltı 8Jli 
hanesine kaldırılan Mu~tafa dün vücude getirmek iisereybıt- ~ 
ölmüştür. yeni etüdlere ihtiyacım ""!'~ 

Vak::. hakkında zabıta tahki::c.- raya onun için geltlinL ~ 1 

ta başlamıştır. adı (latanbalda BUoıt•)~ 
Hem döğmüşler ,hem tır.,, p 
her qerini ısırmışlar Leli arkeolo"ğlu, bir-~ 
Ayvansarayda çılannz sokak • hist.arun Tilrkiye elçili.il~ 

ta 19 numaralı evde oturan Veliyi rı Bay Gavromkinin ~ 
ev kirasını istediği için Hamdi ile Evvelce de tehrim~ ~' 
karısı Şahinde fena halde d~ğ .. Dün tercümaniyle biri~ 111' ı#' 
mü§ler dişlerile vücudünün her ta mizdeki Bizanı eaerleri.Di1l 
rafını rsırmışlardıı:. kilerini gezmiıtir. ~ _ ~-• "' 
TAŞIMA YÜZÜNDEN - Ka - Büyük müzede ·do~..:..t' 

sımpaşada Sipahi fırın sokağında ~· 
oturan 12 yaşında Hasanl~ 11 ya- kendisine gösterilen Dl 

şında Yaşar bir demir taşımak yü tan pek memnun olnıuP'' b•fti 
zünden kavga etmişler, Yqar hı- Leh arkeoloğu daha bir 1" / 
çakla Haıanı sol kaıığmdan yara- adar ıehrimizde kalacaktl'· 
lamıştır. 1 ktir / 
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ- harda gene ge ece • ___.-.ı: 

Beşiktaşta uzunca sokakda üç nu • ' l $1JP• 
maralı evde oturan 14yaşında Fat Naşit - Ertuğrıı aıro1-'' 
ma bahçelerine odun toplamaya Şehzadeb<Jfı TURAN Tlll 
gelen üç kadın tarafında~ d~ğül - Biı gece saat 20,30 da 
mü,tür. Bunlardan İrfan ~smınde- ve matine ıs te 
ki de biçakla Fatmayı ehden ya- (S) inci defa olarak 
ralamıştır. BABA 

OTOMOBiL Ç~PMASI. - Beynelmilel büyük aile 
Eminönünde Reşadıye caddeıın - piyesi 3 perde. Ayrr
den geçen hamal Y akuba 2522 nu ca Naıidin komedisi 
maralı otomobil çarparak yara - Yakında· HAMLET . . ,zı1f 

· Telefon·.. ~ lamıştır. . Her tarafa tramvay ~ 
Y akup Cerrahpaşa hastahanesı- = , 

ne yatırılmıştır. . v ururıfor:.,,. 
BARBUTÇULAR YAKALAN- Geçmiş n, . aııl ,.., .. 

3 Teşrinıs Dl - Bakırköyde cami altı kah-
vesinin üsti\nde!d odalarda kumar KIŞ GEtpl stan!>Ul~ 
oynandığı haber alınmış, ani bir iki gündenbcrı !keste Jcıa~ 
tefti!' yapılmıştır. Odada Abdul · havalar soğumuş h~.1 n1eyd8 

lah. Bekir. Rüstem, Mustafa, Hü- lrn elbiseler paıtola aP
seyi, Car.tal, Mu~tafa isminde ye • çıkmıştır. . . . vveldel1.::.r .. 
rli kişi fir~.an i1:ine koyarak ,.thk I~ış tedarfılfnnkı :ıan }>:;h~~ 
ları zarlarla oynarlarken yakalan- maga muva a . a~ııE>~ ri · 
mı~lardır. lar sobalannr bılc ~t şE!P7 de· 

i~ıJnbul Belediqui 

s~hir1i'yatrosu 

ıııııı ıııııııı 

11...11 

lamrşlardır ... Il~ geee 6· 
10 d mizde günduz ·dır? . o~" 

Bugün saat a receyc düşmekte · rt bır P 
:>cuktara tiyatro Her tarafta esen ~~dit· ti • 

dersi raz herkesi üşilt!1~c 10P~~d " 
~KOMEDİ) üsküdarda;. k~l~ :saY .. ""'9~~ 

)aat 15 te ve ak-- duıı.I tır ...ıı 
marhanesi m_u .f e~ı11İŞ :;

0

c1iİ' .. 
:~m saat 20 de saz har Osman ıstı .a c:ld 111"" 
·az. Opereti yazan: • t• ·11.- ... cnın e~ · tir· 

rınc ıınaı •· · d · 1nı~ :::rem Reşit, Müzik ifa v Avni ta vi n c 1 

Cemal Reıit. 
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Zecri tedbirlerin tatbikine alJın on 
sekizinde başlanması tespit edildi 

1 Cenevre, 2, (Kurun) - 18 ikin ı hası için müıterek bir program ha birlerin 18 ikim :leırinde meriye-Ruzvelte işkence 
soluk soluğa 

önüne geldik 

cite~ri~ tarihi, zecri t~d~irlerin zırla~ışlar~ır. A!~izinin Romaya te gireceği haıtkmda Cenevreden 
tatb~kıne.ba?la.nması tarıhı olarak ellen bot donecegı sanılıyor. gelen haber bu.~da büyük bir İn• 

: Biri birimizi 
Ruzvelt'in 

ezerek 
kapısı 

teıbıt edılmı§tır. YENi lNGlLlZ KABİNESİ DA- tiba uyandırmıştn. Çünkü, gaze • 
KONUŞMLAR DEVAM EDiYOR, HA MUHAFAZAKAR telere göre, teJb:rlerin tatbik ta • 

FAKAT... OLACAK 

~endini göstermek istiyen bir Daha vaktımız vardı. Bundan is 
ıı ka sazeteci de şu suali ortaya tifade ederek Amerikalı meslek -

Cenevre, 2, (Kurun) - Burada 
konutmalar devam etmektedir. 
Lava) dün bir saat kadar Eloizi i· 
le konuımuş , ıonra Samuel Ho -
varla Edeni otellerinde ziyaret et
miştir. Lavalın, İtalyanın Trablwı 
dan bir fırka asker cekmesine kar 
şı lngilterenin de Akdenizdeki ge 
milerini azaltaca;;ı ii:rn;,\ini P.Öster 
d;ği fakat lngilizlerin Lavalın bu 
İsteğine müsbet cevap vermedikle 
ri söyleniyor. Kararla~tırılan tek· 
liflerin de bir neticeye carmrya . 
cağı teyid edilmektedir. İngiliz
ler, tekliflerin evvela Habeş impa 
ratoruna kabulü lazım geldiğini 
halbuki bunun muhtemel olmadı • 
ğmı bildirmişlerdir. Bununla be . 
raber Londranın bu teklifleri kül 
halinde reddetmediği sanılıyor. 
Arazi mübadelesi, Habeşistana de 
nizde mahreç verilmesi İngiliz te
zine uygundur. Bununla beraber 
ltalyanlarrn buna ne cevap verdik 
leri belli değildir. 

'ttte-tdi: daşlarımı gözden geçirmiye başla 
. -. Amerika'nrn, Avrupa i§le - dım. Vakıa bunların da çoğu genç 

. :t\den ziyade Büyük Okyanus 1 idi amm~ aral~_rı.?da ~adı~lar, eski 
tıel12leriyle alakadar olduğu gazetecıler, bulun Bırleşık Ame • 

ttrçek midir? rikada çıkan gazetelerin ıiyasa] 
ht~labilir amma, hangi Amerika kısmında §efleri idi. Kılavuzuma 

anı buna açıktan cevap ver - sordum: 
• rtğe cesaret edebilir? Hull mes· - Neden bu kadar kalabalık? 

ttdaşımın saflığına, karşı gülüm- - Çünkü her gazete buraya 
~tlıekten kendini alamadı ve de- dört yahut beş muhabir gönderir. 
dı ki: Her biri bir işin mütehassısıdır. 

' ee=-:-- Bu sualinize cevap venniye-
' lrinı. 

~ Sunda ısrar edilmedi. Başka 
t •uale geçildi: 

• " -. Birle§İk Amerika yakında 
ıtni b' d . k f . . ~i ır enız on eransı ıçın ye-

devletleri davet edecek midir? 
- Hiçbir şey söyliyemem. 

ı. ...._ Japonyamn Cindeki hare -
"etı · -b,b erı hakkında bu sabah yeni 

erler alınnuş mıdır? 
-. Rayır. 

'i, 'd nı en sordular: 
ler~ T~tilinizi yabancı memleket. 

1 enıı geçireceksiniz? 

~~ lienüz tatil yapıp yapınaya-
~ı bilmiyorum. 

lttenı ll da bu kadar meslektaşlarım 
~i~ nu,_,ıy~tle çekilip gittiler. Ni
'lll •evındıler? Doğrusu ben pclt 

a,r'Ytrnadım. Kardell Hull o ka . 
, Li.,, be.ait süallere cevap verdi ki, 
~ ı aklı başında olan her adam 
~ Ce\>apları kendi kendine bu -
dı. '~'<>tmak zah~"?letine katlanma;;-
•i akan Birleşik Amerikanın dı~ 
~/·~asını pek güzel, pek nazika . 

, 1c~1derniş oldu. J\1eslektlaşlarım 
~d Uın meydanlar politikası,, ko
•,tı Yaaıuı oynadılar. Artık dem:_lk 
~ lr ınemnun demekti. 
:\y ROZVELTtN GOLÜM-

~ SEMESl 
4.>ın ana kılavuzluk etmek için ya . 

, l~ ~.verilen ve "Mak,, adile anı -
~ ır memur beni bir odaya so
~;.rdi, Burada Filipinin dev gibi 
l'r ~ ağaçlarından bir parça o . 
'la Yontulmuş bir yuvarlak ma
~~::rtlı. Y ilz elli gazeteci, adi ya· 
İ•iııe :vkalade sualleri Cumur Re
)~t-l •tkence yapmıya haz:rlanı -
tıı lt~tdı. Kalabalık o kadar çok -
Ilı!\ ~ •erinletici elektrik teşkilatı. 
~ttk llrmadan işlemes!nc rağmen 
t~t-ü~.t~rini siliyordu. Konuşma 

'l<l)~tısu de eksik değildi. 
'Yuzum Mak bana dedi ki: 

:: ~~lü biliyorsunuz değil mi? 
~tlti) ıraz... Başkanın sözlerini 
~~:enler arasında söylemek 

ır. 

~u;-..E~et, Öyle. Bu nohiayı gözü
~Un~~e koymak istiyordum. 
~lizl azı defa hoşa gitmiyecek 
~. Birer karşısında bulunuyo
leı-, sa ~~ yabancı gazeteci -
~bi, bnki hır m~ıa~t yapmışlar 
~a.Zete~~anın sozlerıni telgrafla 
biı- ~ erıne bildiriyorlar. Bu ho~ 
~Y de"·1 ~ ........ B gı. 

. ~'1c unlar Fransız mi? 
1~İ ~a .. Pl~ biiyijk §Öhretleri olan 
~· rıa ı o..... . . 
l, 8 o--.etecının adını söyle-

"·•-· eıı onları ı.. ._. 1 b. ~'ti, n uoy e ır şey yapa 
fa. tını zan tın. 

·11 ~ k ne ıyorum. l\bama i' a .. a, onları taklit etmiyece . 
löz Yerdim, 

- Bu da ne için? 
-Tabii, Cumur Başkam finans 

tan söz açarsa bu işin mütehassısı 
not eder. Sosyal politika için söy. 
lerse onu da bir başkası yazar. 

iki, üç düzüne gazetecinin bir 
kapı önünde yer tuttuklarını yer· 
}erini bir adım bile kaybetmeme -
ye dikkat ettiklerini gördüm. Ote. 
kilere küçük gruplara ayrılmışlar, 
bir aşağı, bir yukarı gezinip duru 
yorlardı. 

iT ALYA YA iHRACI YASAK 
MADDELER LiSTESiNE 

iLAVELER 

Cenevre, 2, ( Krun) - Yarın ir· 
tibat komitesi tarafından alma -

Mak dedi ki: cak son karar sur~ti on sekizler ko 
mitesinde dört numaralı teklif 

- Haydi biz de kapı önünde 
duralım. Konferans müddetince mucibince ltalyaya ihracı yasak 

maddeler listesine bazı yeni mad
ön safta bulunmak istiyorsanız delerin ilavesi salahiyetini vere -
böyle yapmalısmrz. Arkada kal - cektir. Bu yeni ilave bilhasıa pet· 
maltla bir şey göremezsiniz ve pek rol, kömür, pamukla alakadar bu 
az işitirsiniz. Bahusus siz yaban ~ lunuyor. Zarar görecek bazı liükU 
cısmız. met 01urahhaaları bu maddeleri Jtal 

Birdenbire kapı açıldı. Meslek- yaya ihraç edilmemesi hususun • 
daşlar birbiriııe karı§ıverdi. Biri da güçlükler çıkarmaktadırkr. 
ötekine dirsek vurarak ileriye atıl YENi KONUŞMLAR 

maya çalışıyordu. Ben bu karma Cenevre, 2, (Kurun) _Bu sa. 
karışıklrk içinde Malcı kaybettim. hah Harar Aloizi ile konuşntuf -
Bir kapıyı güç bela geçtikten son tur. Konuşma epeyce sürmüştür. 
ra, ikinci bri kapı önünde birbiri· Ne konuşulduğu belli değildir. 
mizi ezmeye baıladık. Soluk so · INGlLTERENlN ŞARTLARI 
luğa Rozveltin lcabinesi önüne ge] 

Paris, 2, (Kurun) - Son konut 
dik. Yeni bir itişme kakışma ile malarmda Hoarm Lavale İngil • 
Cumur Başkanının masası önüne terenin ne gibi şartlar altında Ak
gelebild ik. Ben ikinci safda, iyi denizdeki gemilerini a2altacağmı 
bir mevkide bulunuyordum. bildirdiği anlaşılıyor. lngilizler 

Rozveltin odası yuvarlak bir Libyadaki ltalyan kuvvetlerindc.n 
dairedir. Yıldızlı bayrakla ve kü. üç fırkanın geri çekilme.ini iste -

• mektedirler. lngHi~ hükUmeti bun 
çük kıtada yaprlmı§ gemilerle süs 

dan başka Ak denizdeki F ran 
lenmi~tir · ıız İngiliz it birliğinin tek -

Bahçeye açılan üç büyük pen • nik §artlarmın da tesbitini iste -
çeresi vardır. Cumur Başkanı bu mektedir. Üçüncü istek İtalyan ga 
pençerelerin önunde oturuyor. Ar zetelerindeki münakaşaların aza) 
kasında polislere benziyen kuvvet masıdır. 
li üç vardır. Şüphesiz bunlara- AKDENlZDEKt GERGlNLlK 
lelade katiplerdir. Londra, 2, (Kurun) - Royter 

Rozvelt dişlerini açarak gülü . ajansına göre Akdenizdeki ger • 
yordu. Bu gülüş binlerce defa tak ginlik katiyyen azalmış değildir. 
dir ile yahut istihza ile gazeteler· İtalya Libyedeki kuvvetlerini geri 

almadıkça, ltalyanı gazeteleri lnde yazılmı•tı. 
~ giltereye yaptıkları hüc.umları kes 

Takdir edenler, Cumur Başka· medikçe büyük Britanya Akdeniz 
nmın bu gülüşle Amerikayı galva- deki donanmasını azaltamıyacak 
nize ettiğini söylüyorlar. ötekiler tır. 

ise aldatma ite töhret kazandığı. FRANSIZ INGILJZ EL BlRLlCt 
nı iddia. ediyorlar. Ben ikinciler sı M iETMIŞ 
rasına g:rmek istemiyorum. Buka Londra, 2, (Kurun) - İngiliz 
dar, asil , bu kadar sıcak bir gü • gazetelerine göre Fransız iş bir -
lüşle süslenmiş olan çehrede bir al liği fazlalaşmıştır. Laval lngiliz 
datıcı simasının bulunması kabil dış bakanına Akdenizde birden . 
değildir. Burası muhakkaktır ki bire yapılacad: tecavüz halinde 

Fransız deniz üslerinin İngiliz fi
Rozvelt alicenap bir adamdır. Ken losu emrine verileceği hakkında 
disile selefi arasında nekadar bü- d yeni en teminat vermiştir. Şim -
yük bir fark vardır. Onun yüzün · diki halde Cenevrede ltalya ile 
den riyakarlık akıyordu. hiçbir konu§«Jla zemini mevcut 

Kendisine meftun olmak için olmadığı fikri vardır. 
Başkanı bir dakika görmek kafi. Fransız İngiliz delegeleri ko. 
d" 1 'Ik .. "l" .. ·· nuşmaların bundan sonraki saf • 

ır. nsan 1 once gu u~unun ve ·-nn· .... ··---................... mm .. ııııımU11tlft ..... --.. 

şen duruşunun manyatizmesine ka çelik gib~ gözlerinin parlaklığı gö 
pılır. Sonra yüzündeki faaliyet çiz ze çarpar. 
gileri, alnının yükıekliai, zekaıı, (Arkası ı·ar), 

1 

Londra, 2, (Kurun) - Seçim . 
lerden sonra değişecek kabinenin 
bugünkünden daha çok muhafa -
zekar olacağı söylüyor. Deyly 
Kroniğel gazetesi Edenin uluslar 
sosyetesi işleri bakanlığından çeki 
leceğinde ısrar etmektedir. 

FRNSIZ GAZETELERi 

Paris, 2, (Kurun)- Fransız gaze 
tel eri pakta sadakattan, La val ile 
Hovarm zecri tedbirler makaniz -
mesinin dürüst bir surette tatbik 
edilmekte ve ayni zamanda uz -
laıma itine devam etmekte muta • 
bık olduklarını söylemek de 
güçlük çekmediklerini, Fransa ln 
giliz it birliğinin zaifleştiği, İtal
yan sinirliliğinin her saat daha 
fazla arttığı, lngiliz büyük elçiıi· 
nin Lavale kızıl denizde kendisine 
bir liman verilmesine kartı Habe
fistan taraf mdan ltalyaya verile· 
cek araziyi Habetistanın bizzat 
kendisi ayırması yolunda bir tek -
lif yaptığmr yazmakdadırlar. Va
kaa İtalyanın öyle bir teklif kabul 
etmesi için münasip zaman daha 
gelmem.it ise de gelecektir. 

Aleni celsede de/eğeler 
neler söylediler 

Cenevre, 2, (A.A.) - Zecri ted 
birler konferansmnı alent celse • 
sinde ilk önce söz, alan B. Laval 
F rasamn l!luılar sosyetesi paktı • 
na ve Cenevrede el birliğiyle alı -
nacak tedbirlere uygun hareket e
d~iini bildirdikten aon.ı;a anlat
mazbğı barıt yoluyla halletmeğe 
çalışmanın herkes için bir ödev ol
duğunu söylemi! ve demiştir ki: 

"Fransa ile İngiltere, araların· 
daki teıriki me.sainin bu tahadr 
da kendisini göstermesi hususunr 
da mutalırk kalmışlardır. Bu ö · 
dev hele Fransava ehemre;,,e lE' 
terettüp etmektedir. Çünkü Fran
sa 7 temuzda İtalya ile bir dost • 
luk andlaşma.aı imzalamıttır. Ve 
ben müzakerelere esas olabilecek 
her türlü unsurların araftrrılma -
sına yorulınak bilmez bir gayret -
le devam edeceğim. Şurasını da 
kaydetmeliyim ki, müzakereler u 
luslar sosyetesi dış mda aıla kati 
teklini almıyacaktır. Tekliflerin 
incelenmesi ve bu hususta bir ka
rar alınması ancak uh:.slar aosye 
lesine ait olacaktır. Soayeteaıin er 
yüluek barış ödevini yerine getire 
ceğine güvenim vardır.,, 

B. Lavalden sonra söz alan B. 
Samuel Hoare hulasa olarak de • 
miştir ki: 

B. Lavalin sözlerini büyük bir 
sempati ile ve tam bir tasvip ile 
dinledm, Zecri tedbirleri derin bir 
teessürle tatbik edeceğiz. Maksa
dımız harbi kısa kestirmektir.,, 

Sovyet delegesi Potemkin bir af 
rika ve bir Avrupa anlaşmazlığı a 
rasında hiçbir fark olmadığını ve 
dünyayı bir felakette~ korumak 
lazımgeldiğini söylemittir. 

İspanyol delegesi Madriaga, kü 
çük antantın ve :C .. lkan antantı .. 
dına B. Titulesko, Polonya delege 

rihi değil, bizz&f tatbiki meıele • 
sidir. Diplomat:k görütmelerin 
her hangi bir ,ekilde devam ede
ceğine inanılmıyor, zira Fransa 
ve İngiltere iç ı:vasa meseleleriy
le fazla meığuldür. 

İtalya, Franunın dostane ta • 
vassutunu hakkh•le takdir etmek· 
le beraber, zecri tedbirler huıu • 
sunda Fransaya 'kartı da diğe!" 
memleketlere oJ~uğu kadar ener
ji ile mukavemer edecektir. 

Resmi bildirig 
Cenevre, 2 (A.A.) - 18 ler komite

si, Klering anlatmalarından dolayı a· 
lacaklı bakiyeler hakkında.ki karar 
sureti projesini telif ve tanzim komi
tesine vermeğe karar vermiştir. 

ısvtÇRENtN HAREKETİ TENKİT 
EDiLiYOR 

Cenevre 2 (A.A.) - 18 ler komitmfe 
1sviçrenin battı hareketi hakkında 
müzakerelerde bulunmaktadır. Bilin.• 
diği üzere İsviçre, bitaraflık prensi • 
pini <tahdit edici mahiyette telakki flJ' 

dilen bir manada.) tefsir ederek ltal ~ 
ya ile. Habeşistan arasında fark gö • 
zetmeksizin her iki memlekete ihrac 
edilecek olan sililı ve mühimmat ü • 
zerine ambargo koymağa karar Ter• 
miştir. 

Bir çok murahhas heyetler, ambal'· 
goyu askeri tedbir tellkkl eden lsviç
renf n hukukt noktaf nazarını tenkit 
etmişlerdir. Bu heyetler, bir taraflı 
am bal'Jl"Oya en halft blr ekonomik sec
rl tedbir saymaktadırlar. 18 ler komi• 
test, saat 15 te yeniden toplanacak .. 
ttr. 

lSV1ÇRE lSE. 

Ceneue, 2 ( 4.A...) - ııeeTf tc:Jbfr • 
lcr konferansında lsviçre delegesi B. 
Motta, banş müzakerelerinin hazırla· 
mak üzere Fransa ve lngiltereye hu· 
sust bir ödev verilmesini tenkit etmlf" 
tir. 

DELEGELER CENEVREDEN 
AYRILIYOR 

Cenevre, 2 (A..A.) - I.aval, Hoaftıı 
ve Alolsl bu akşam Cenevreden bar .. 
ket etmişlerdir. B. Eden salıya bara• 
da' kalacak.tır. 

İTALYADA lNGlLTEREYE KAR 
ŞI ZECRi TEDBiR lSmNIYOR 

Roma, 3, (Özel) - '7ribuna;, 
gazetesi Jtalya büktimetinin de la 
giltereye kartı zecri tedbirler al
maımı istemektedir. 

T ribuna ga.zeteıi lngiltereden l 
talyanm demiryollan için büyük 
mikdarda timdiye kadar aldığı kö 
mürler yerine demiryollarmın bü· 
yük kıumnm elektrikleımeaini 
tavsiye etmektedir. 

Ayni gazete Cenevrede ltalya -
ya kartı zecri tedbirlerin her hal· 
de tatbikini ileri süren İngiltere .. 
nin mahir tüccarlarının Sudan hu 
dudundan ltalyan Eritre müstem-

si Komarnicki, B. Lava} ve Hoare' 
nin sözlerine iştirak etmişlerdir. ı 

Bundan sonra konferas, Belçi • 
ka Başbakaı Vanzeeland,ın anlaş. --=-------------
mazlığın halli çarelerinin araş • Kızılaya teşekkür - Pendik halkı 
tırımlasına deıam ödevinin lngil namına aldığımız bir mektupta. Kwl
tere ve fransaya verilmesi hakkın ayın Pendik şubesine hararetle te • 
daki teklifi ile zecri tedbirlerin şekkür edilmektedir. Büyük yardım • 
tatbiki için 18 son teşrin tarihinin larile halkın şükranını kazanan Kızıl· 
tespiti hakkındaki teklif konfe . ay ~on hafta içinde de otuz beş ilk 
ransca kabul olunmuştur. okul talebesinin kitap ve elbise ihti -

lekeainin garp hududünden külli· 
yelli mıkdarda her nevi efYa ıok
duklarıru ve böyle büyük ticaret 
yaptrklarını da bildirmektedir. 

Kı•a Haberler 1 

ZECRi TEDBiRLER KARARi yacını gidermiştir. 
Kon( crans - Prof. Tevfik Renzi 

lTAL YAOA NASIL t:?-11--.1:; sah günü ~aat 14 te lstan • 
KARŞILANDI bul halkrYinde bayan ebelere ilmi kon 

Roma, 2 (A.A.). - Zecri tod .. !eraq verecektir. 
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1çeriye girmem~mi söylemiştiniz de yıllarca duramıyorlardı. __ !!'!!"!"!!!!! ~ S H A M ___ ... verdiler ve maç Galatasaray!. şalar devam ettikten sonra --__j 
de... - Nasıl bilmem? Ha, ne diY.or- Suphinin idaresinde başladı. Be . min çıkarttığı oyuncu alı~ 

d ? B. .. .. b l tuk it BanJıuı 9.~l rramvay 9,- d Bu ..,... 
- Pe,, g\.iMI; pek ~el! Beş um· ~r c~ma gunu u UŞ • Aoıdolı• ~4.fO * ı-;ımeolo as &5') şiktqhiar hemer. akına batladı f'.rtiyle oyuna baılan L 5". 

dakika sonra l.pw·aya getirirsin... Sen .?~!11 ~lımd~n ~utarak uzakla· ıteıı 2.1~ Pııyoıı oe~. · lar ve yedinci dakikada ilk golü şiddetli bir. yağmur baılacb. . 
Ben zili ~lanm da öyle. ra goturdun. Bır agacm arkasın • ~ır. llıyrıyc ıs. "'art Oe?. -.- yaptılar. ilk devrenin yirmi :ıltın- hanın "çık tarafında bulunall~ 
B~y ko,;kud öneı:ı;ıli bir dairenin da durduk. Bana sokuldukça so - Merkez Bankası 58.7~ Ralya -. - .., ... t. 

"direktörüdür. Bü~Unün kendi _ kuldun. Birdenbire kucakla~p öp 1:.·. sı,ortl! -.oo ~art ın. ecza -.- cı dakikasında frikikten Be~ik · yircileı parmaklJ.lılardan •;,.ıı 
sin.den istediITT bir ~i bitirmeye meye ba~ladm ... Ben .!1~.olduguınu ...::ı~ti~azl::~ rt~~n vill.;.::_ ta,hlar :kinci gollerini, birkaç da sahaya doldular ve üstleri •t ... ~tı' 
çalışıyor. Yazdığı kağıdlara son anlamadım. Başını donuyordu. Ne kika sonra da üçüncü gollerini çı- tribünlere akın eltiler. Bu'::.· 
noktayı ~.:>yduktan sonra, bir da- i~.ş!mdi bunlar-ı biz bi~ ko~uşa- • 19S.3'T'Ur\ ~rj11 2!: kardılat'. Devrenin sonuna doğru oyun bir müddeı. kesild~ ~"":ld 
ha göz.:~. geçirdi. Hiçbir eksik ~ılınz. A~.a, anlatmak ıstedı~Ie- ~ . . ra "460 da Yunanhlar penaltıdan ilk gol · ra rağmen oy~ her ıkı ~~ 
bulmadı. Onları bir yandan "dos . rım bu dwegıl. Ben ~o~a evleı;~ım.; lıtıkruıDıhlll I 99 - lerini 'lthlar. ıiddetli akınlariyle devam~-· 
yaya koyarken, bir yandan da saf Uç çoc

1
ugum o~du ıkı~ı ~z, bın og *trpııı ıstıkraıı o:-.. l k 11 de ı• ~lile zile bastL Cda ka"'lSI hemen lan. \ ~kt~ gelınce b1;1Y_Uk. kızımı 1 1918 ,. ,, ıo. kind devre g~ne Beıiktaıbla· de ne Beti tat ı a,r ve ne .-d'JI' 

açıldr. Oc;lacı yanındaki kadım içe evlendırdım. Kocası ıyı .hıra.dam. ~iiiiiiiiiiiii;;j~~jiiipi~~~~~~iiiiiiii!' rın hücumu ile ba,ladı ve Yunan- nanlıla:- ba1ka gol yapa JI' 
riye sokarak: ~n~ak y~lruz ~m~ ıstedıkle - - ;;n sewtA;;TlFA lılar ilk dakikalarda ~ütle ve oyunda bu suretle 3 - 2 

_ :-::.,.:-mu.:, " .\Y direk:~- r::· nnı sez~ı~, .kendılerınden ayrıl • ikinci ve son gollerini yaptda:-. B:.a tiktaım galcbes:yle bitti. 
~dad.ı.rlar. • dmı •. lkıncısı .oğl~m.~u, . A~a.~olu TraJJJ,vay prketi i.ıçileri tesanüt ve golden sonra Yunanlılar açıldılar • " • ·-td' 

haı·bmde şehıt dnc::tu Şıın..:1; ote taavün cemiyeti heyeti iclıare uahiın- pr-Dedi ve elektrik düğn;ıesini bir, . ~ .· . ~ - ve Be,ikta, kalesini ııkıttırmaya Bugiin ayni statta Yu~naıa 
iki dive çevireret. odavr bol ısıkla kı kızımı da evlendırdim: Onlan dan iıtifa ettim. ilan eylerim. l - '-'- b k y G l l k 1 

',.} '?- .:t. ~ .. da başa b~(I. bırakayım dedım Blın 155 sicil numaralı Ali hat adılar. Bu arauA a em u - mı a a.tasaray a arıı .Jll' 
doldurdl,l. Kapm ka.J?ayıp çıktı. .. "AA;/ • • ? •••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.....-.... 
Kor'kud ayakta duruyordu. Orta lar böyle, .?aş n~lsın bakayım . ======================== 
boylu, çevik, mavi gözlü, canlı --: Eh şoyle boy]e ! Ben de ev . mek istiyor da ... 
canlı ve tath yüzlü bir adamdı. len.dun, a~na çoçugym olmadı. lş- -Onlara yol vennız. Bu işi 

1 
. . lenmle ugr~tim. ben Eayan Güzideye veriyorum. 

. . htıyart bır~ kanburlaşmrş ken - Ama ~ra bildik. Yarın gelecek, ne gerekse onu yap 
dısı~;e '~.o·.rm gulerek. geleı:ı l?d~. - -Oyle. trnrsm. AJ)ladm mı? 
m1~uzdu. B~ ·~n senh bcnlı hır soy -Bak en benim gibi değilsin? _Peki, bay direktör. , 
leyışle dedı kı: _ Neden? ISTANBUL - 12,30 plak neşriyab 

- Gün. ay~~: Kor~!. AY,ol o _Neden olacak? Ben yap yal- Odacı çıktı. Bayan Güzide di- 18 çay saati. Tokatlıyan otelinden na-
kadar derın öu-:.c;unce. Sesımden de nız kaldım. Bir.denbire annem ak- rektöre doğru bfr iki adım ata · kit. 19 türkçe operet pu-çalan (plak). 
mi tamma~ın? Benim güzel Kor - lıma geldi. Hani sana yardım eden rak: " 19,30 son futbol maçlan hakkın • 
kudum l. lzw .. ver de oturayım. 0 ivi yürekli kadın! tşte onu düşün - Ah ne iyi adamsın, Korkud ! da konuıma. Sait Çelebi. 20 Ziraat 

pazar ~ 
Takvim3 2 c1tş1n 2 ~ • ..-
======1 6 Şaban 7 ,,,,,_ .. 

GUn doğUşu 
Gün ba~ı 
Sabah namazı 

Öğle namazı 
!Jdndl namazı 
Ak§ıım namazı 

Yatsı namazı 

1msak 
Yılm geçcu gtlnler:I 
Yılın kalan gtlnlerl 

634 ~ 
17 04 ıı.~ 

5,45 ~ 

t 1 58 ı ··~ 1445 41.,J 
17:04 J7.~ 
18 37 t8t,;A, 
45.~ ~ 
3 06 $j 

59 Bay dırektor, bu kadını tanımı- düm. Onun güzel bir sözü vardır. Hemencecik beni işe yerleştirdin. Bakanlıiı aclma konferans. 20,30 Racf. 
Y.?rdu. ~afasmı ~piçe yordu .. ~~. - Aradığl bir şeyi eline geçirdi mi - Hele ben ne sevindim bil - yo caz ve t!U)8o ıruplan. 21.,35 son ,._ _____ ... ___ ._...-

şuncelennde eskiden kalmış ıki uç "Çocuklar buldum buldum diye sen! Ne i~in olacak, ne gi.\cün. Ra ~aberler. boraalıu-. 21,45: Eminönü 
~~m adı var.dı .ama bu hangisi.Y: bağmrclı. ' ' '' hatma bakıp otu.--acaksm. tste - balkevi ıöıt-erit kolu tarafından At • 
dı · Sakı~ bu .ıhtiyar onlard~n hın Bana. böyle oldu. Gazetelerde dikçe beni görürsün. Ben buradan mancadan çevrilme komedi: (Müreb • 
oI?p da şımdı canını srlonaga gel- r~smini göriince "buldum, bul - ayrılsam bile, seni kimse çıkara · biye). 
mış olmasın! dtun,, diye sevindim. Hemen bu - maz. ---;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;1....-

- Canım~ böyle suratını asıp raya gelelim. Bilirim ki beni açık- _ Ah. ne diyorsun? Gine ayrıl· Gelenler, Gidenle~ 
dw:n.a ! S~nı ~erakda bırakacak da bırakmıyacaksın değil mi; be- mak mı.? Yoksa sende de baha - • ' 
,ı,,.Ao;lim oımdı unutnt"C!lın yat Ha · · · · · K kud ? Amerikan ve fo 17iliz diplomat-~& • Y ...,,.~, • • nım mını mını or um· nın taşıtma hastalığı mı var. A · e 
ni çocukken bir adada i_dik.. Bir Korkud bir dakika düşündü ; man yapma, birbirimizi bulduk _ ları - Cümhuriyet Bayramı mü • 
evde o~orduk... elini zile basclı. Odacı içeriye gi- tan sonra ne diye ayrılacak mışız. nasebetiyle Anka:-aya gitmiı olan 

-Dur, dur, söyleme. .. Şimdi bu rince bay direktör dedi ki: Hem artık ömrümüz yeniden ayn Amerikan ve lngili:ı; diplomatik 
laca~ l{em buldın.ı>ı gitti. Ben - Bana bak, çamaşırcılığı kim lıp buluşmaya yeter mi sanki? erkanı dün}fü elupresle şehrimize· 
Ol\ ~ Y.1i§I~da ~diı:n... seye vermişler mi? 

- Ya l?Ördünmü? Ararı"'n kı1·k - Havm valmz üc kadın eel- • • dönmüıtür. 
Ellerile demirleri tutt~ ve, aydınlık 
pencereye doiru başın~ kaldırdı. 

Bir baykuş gibi öttü. 

A~k, Macera v, Hagat Romanı 1 

Pencerenin ardındaki kadın, pan 
curu ~cık açtl ve kapadı. 

Artık görtnmc:s oldu. 
~ir. saniY.e geçm~i kl köMteki 

son aydınlık '8 söndü. Xazan : Madircan Kattı 

De.:nek ki okwauyordU; ltoş duru ( 
yor«u. 

O halde ..... unu tutnıadı? O · 
aun saat oada yatmış ve uy:wnu§ ol· 
ınası daha doitu idi Biraz gecikme· 
si o kadar zuark değildi amma, böy 
1" uxkusuz kalması ııitükçe uzuyor · 
Clu. 

Yokaa huywıu. değiştirdi de ııeç 
vata~ ı~ •i kalkıyor? 

Otabilir ya .. 
içeri girme~ ona bunu sormak fer 

na olmazdı. Hem gelmişken geceyi bu
rada ıeçlrlrdlm. Onunla yalnız kal · 
mak arzusunu duymuyor değildim. 
Bununla beraber kendimi tuttum. lki 
•Y. kadar daha, onu hiç rahatsız et • 
memek iyi olurdu. Henüz mayası tut· 
mıyan hamuru kurcalamak zararlı 1-
dt. 

Kalbim derin bir rahatlık içinde 
geldiğim yola dönecek, sevgili.sinin 
yÜvasını glzllce ziyaret eden içli bir 
l§lk rfbl şehlre dönecektim. 

Zaten ay da biraz ilerideki çamlı 
tepelerin arclına ._. .... 

Btilent · 4t 

Me~hul adam en küçük bir gütülti! 
bile )'.apmadan parmaklığı ve duvarı 
boydan boya geçti. ~n de onun ar -
drndan gittim. 

Meçhul adam arka taraftaki kü -
çük kapının önünde durdu. Cebin~n 
bir şey çıJ.cardx. Kilide dokunuşu.ndan 
bunun bir anabtaı: olduğu anlaşılı · 
yordu. 

Fakat tam döneceğim sırada be • 
nim bulunduğum yerin ileri.sinde, köş 
kün kapıaına giden yolun üzerinde 
bi.r karltı gördüm. Parmaklarının u
cuna 1-asarak, eıa karanlık yerlerden 
geliyordu. Onu ıözetlemek isin değil, 
fakat beni görnıesinden korkarak ge
:ti çekildiaı. Kalın ıövdeli ihtiy;ar bir 
ağacın ar:kasına saklandım. Oı:ada 
hiç kımıldamadan d~.tdu._ ve ona, Kapıyı açtı, etrafına hızlı bir göz 
haktım. att ve içeri girdi. 

Meçhul ad~ buralar~ rastgele Kapı kapandı. 
g_eçen birisi değildi. His şüphesiz bir bir hırsız değil, 

Dosdoğru köşke yakl~xortlu. Zübeydenin se.vıili.si idi. 
~i• bir rüzgar yapraklan oynat Genç aa,situın söylediği sözler alr 

tıkça ıeceain. y,:ere abanan karanhğı lu:a:aa seldi. 
altmda deriaden gelen bjr ninni du · Oldu~ yerde ~~ ~aldım ve 
yoluyor gibiydi. sanki ,...... - olclum. 

Kc;,kUn yakwclakl evleı: ve köşJer Demek ki en aonra buda oldu. 
bile bu karaıdıkta boğulup gitmişti • Zübeydeniu boa ıık uk aöylecliği: 
ter. - Hiç bir f'!YİJn oıa. .. 1aa., namu· 

Bu umanda orada uyanık duran ıum da ~ok ~iil ya.. Batkalan gwi 
üç kişi vatdı: Zübeyde, karaltı ve ben. gençliiinde çetit çe§,it adanıları. dü • 

Meçhul adam köşkün kapısına gl • şüp kalktıktan, mektuple§tıktan, oy • 
den dolu bıraktı. Demin benim dur · naşbktan sonra evlenmedim ya.. Sıma 

dutum prmakhj'ln lıeaanaa ıeldi • ...-ise mman kendim de ıönlüm de 

(kız olğan kız) idi. Şimdi de herkeı i· 
çin belki bir §eyler aöyliyebifü·ler. 
Fakat Milim için aıla! .. 

Sözlermi bamlac:lım. 
ir gün ona kıza:q ve ~u cevabı ver 

miştim: 

- Y alıu:z namuslu olm8k kocalan do 
yunnaz geçmif ıünler birer ölüdürler, 
Konu§ulmaja değme~ .. Fakat ıen be
nim bugünümü de yannımı da öldü • 

rüyoraun. Ketke bu dediklerini yapmış 
olaaydm amı5a, timdi de benim başıma 
bela olacaima kanbk etseydin.... Ni • 
ce adamlar b~im ki kırmızı fenerli 
evlerden kaldınla.ı kadınlarla dünya • 
nm en mes'ut ve namuslu yuvalannı 

kurdular. 
Bu s~lerim yanllf değildi. 
Bir kadın ki sermayesi yalnız namus 

tur, o iyi bir papaz olabilir, fakat ka· 
dm olamaz. 

itte Zülteydenin ltu biricik övündü • 
iü tarafı da çöküyordu. 

Tam onu dilediğim hale getirecc· 
iim sıralarda bunu görm*, ~ağının 
vurulan bir yu.anruk r;ibi gehii. 

Çıl:;ın gibiydim . 

Kızgınlıktan ~ır z.ı.:ıgır titriyor 
dum. 

G5zl~rİm yuvalarından fırlnnuştı. 

Birde:ıbire o !:ü~ük knr:>ıya ko~rr.:ık, 
onu r.çma!ı, iç~riye eircn adamm bo • 

juma wılma1c, ~" 87~ --' • 
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lstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinden: 
Zat m~aşları sahiplerinin T. sani 1935 ikinci 6 aylık yoklamalarına ait cetveldir 
Tarihi Eminön:i malmüdürlüğünden Beyoilu mal müdürlüğünden 

Kasımpaşa şubesinden Beyoğlu şubesinden 
askeri yetimleri askeri yetimleri 

Üsküdar malmüdürlüğünden 
mülkiye yetimleri akserii yetim 

Kadıköy malmüdül'lüğünden 

mülkiye tekaütleri askeri yetmileri 

ttl\/935 Puartesi 
S ., ., Salı 
6 ,, ,, Çar~amba 
7 ,, ,, Perşembe 

8 
9 

ıı 

" " ,. ,. 

" " 

Cuma 
Cumartesi 

Pazartesi 

12 ,, ,, Salı 

" " 
14 ,, ,, 
15 
16 " " 

" " 
18 

" " 
19 ,, ,, 
20 

" " 

Çarşamba 

Per§embe 
Cuma 
Cumartesi 

Pazertesi 

Sah 
Ça~amba 

21 
22 " " 

Per emhe 
Cuma 
Cumartesi 23 " " ,, ,, 

Tarihi 

!IU/935 Pazartesi 
~ ,, '• Salı 

6 
" " Çarfamba 

7 Perşembe " ,, 
8 
9 " " 

~· ,. 
Cuma 
CuptJar.le.6İ 

,, ,, Pazartesi 

" " Salı 

13 
~ '' ,, Çarşamba 

•, ., Pertembe 

lS: * ,, ,, Cuma 
la ,, ,, Cumartesi 
) 
9 

,, ,, P.azerteti 

20 
•, , Salı 

21 
,, ,, Ça11aınba 

22 
,, ,, Persemhe 

la ,, ,, Cuma 
'• • C~ma~tçsj 

3001-3350 4001-4150 1-150 5001-=5100 
5101-5200 
5201-5300 
5301-5400 

3351--.1700 
3701-4050 
4051-4500 
mülkiye yetimleri 

1-350 
351-700 

4151-t.300 
4301--4450 
4451-4550 

4551-4600 
4601-4723 

151-2.)0 
2:>1-400 
401-550 

551-700 
701--805 

5401-5500 
5501- UA 

mülkiye yetimleri mülkiye yetimleri mülkiye tekaütleri 
701-1200 6001--6050 2001-2150 4001-4100 

askeri tekaütleri 
5001-5350 

5351-5700 

5701--GO:JO 
so:;ı~oo 

6401- ila 
mülkiye tekaütleri 
1601-19:>0 

6()51.,...-6112 

askeri tekaütleri 
5001-5150 
5151-5.2j() 
5251-5350 

5351-5'50 

1951-2300 5451-5550 
351- il:i 5551-2759 

mülkiye tekaütler! 
hidematı yataniye pe in maaş 6201-6300 

6301-6322 
ilmiye ve avans. 

Beşiktaş malmüdiirlüğünden 
askeri yetimler; 

1-250 
251-500 

501-750 

751- il! 
-nülkiye yetimleri 

3500--3750 
3751- Ul 

.askeri tekaütlerJ 
1600-1851 

1851-2100 

2101-2350 
2301- UA 

,lllldye tekalltled 
5050-5250 
5251- na. 

ilmiYe ve avu. 

2151-2300 4101-4200 

2301-2522 
askeri tekaütleri 
1001-1100 4.301--440 
1101-;1200 4401- ill 
1201-1300 ilmiye ve peşin ml'A§ t 

1301-1400 

1401-1500 
1501-1685 
mUUdye tekatitlerl 
301-3150 
3151-3300 
3301-3532 

Eyüp Ş. EyUp maaı 
tediye mahallinde 
asker! yetfmleir 

~ 
mUlkJye yetimleri 

7381-'l'lM 

2001......2150 0001-100 
2151-2250 101-200 
~51-2.150 201-300 
:351~ 301-400 

2451-2SSO 401-500 
2551-J650 601--'00 

26J6l~ı;., tol-700 

2751-2850 701-U& 
ınUlkiye tekaüt 

2851.........ıMO 1500-1800 

2951....3050 1601-1700 
3051-3150 1701-1800 
3151--3200 1801-1900 

~ DA Utı~ 
ukerl tekaat. 
ı-M IOOl-.2100 

'",800 ııoı- ua 

Fatih malmildtlrlQlttla'Clm 
Samatya ıubesi Samatya 
..., tediye mahatU.u .... ,... .... 

lM'l....il.400 
~ 

~uk.t tebltlert 
~ 

.,,_.., 
aet-MM 

•lllld19 79timlert 
79-7188 

••DdJe Wmltleri 
~ 

8701 ... 

300-3150 
3151.....;:J300 
3301-3450 
3451--3600 

3601--3750 
3751-3900 

3901-4150 

4151-4300 

'301--4400 
askeri tekalt 
5000-5150 
5151-.5300 
l301-MIQ 

1451~ 

IWJOl--5800 
~ il& 

· l'atnl pbfel maıriıııttt• 
binamı da 

....... yetfmled 

~ .......... 

aı-eoo 

uked tlbtltleıi 
32Cll-...3909 
81~• 

M63--5950 
mttlJdye yetimleri 

6'161-705' 
f'Wt-'1WI 

~ 
mtl.Ddye tekaUtlerl 

8201-8350 
8351-8579 
~NOO 

il.mi,. ft&ftll&i 

l - Eminönü, Beyoğlu Beşiktaş, Kadıköy. Üsküdar ve Fatih ma1sandık1arından maaş alanların yoklama muameleleri cetvelde yazıh olan mahallerile eelvelde numaralan tesbit ecUlml • 
l'\!tı diğer kazaların yok1aı:nı\ işleri de cetvelde tay in euilen günlerde kaza merkezlerinde icra kı\ıAacaklM'• - • 

2 - Yoklama muamelesi 4 T. sani 935 pa;utesi günü başlıyarak 23 cumartesi günü biteceld\r. 1 
3 - Zat maaşları sahipleri yaı,>tıracakları yoklama ilmühaberleriJe birlikte yeni ve fotoğraflı nüfus cüzdanı, resmi senet, •&af cUzdaru ve maltl ise raporlarını getirecektir. 
' - ıtirauaı ~amanları 10 - 12 ,.e 14 - 16 ya kadardır. 
5 - Yoklama ilmühaberlerine fotoğrafların zamk ile yapıştırılması. Ve resmi mühürle iptal ettirilmesi talimat~me ica~dan6ır. 
• - Y1>klama üzerine yapıştırılacak fotograflar yeni çıkarılmış olup kopyalı olmıyacaktır. 
'lı - Yi>klam.a ilmillıaberle.rinde fotoğraflar. tasdikli ·ve r.esıni mühürlerin okunaklı olması şarttır. 
' - BalW,adan JAaaşı,nı kırdıranlara Y.:Cniden cüzdan verileceğlnd~ kopyasız fotoğraflarile tatbik mühürlerine yoklama f1mUhaber1e.rlle bJrllkte getirmeleri prttır. 
~ - ~aünde yqklawasıru yaptırnuy~n\ı;ma yoklamala~ı umW'M maaş tediyesinden sonra yapılacaktır. 

1( k f ' 
de ya.lı keD!lluıd• ~·"""'• itinin 

Or Unç ırtlna tezelden 'bitirilw,eaiıı~ gereken bü-
• tün tedbirleri aldırryor. Poli\ kuv 

iıresun 'imanında yü
kler s.ızla.tıcı hô.diseler 

&ir Sovyet vapuru "araya düştü; 
'tl§\ dalgaların oyqncağı halinde 

ti 
~~un, 2, (A.A.) - Limanımız 
4t )i•~n J\l~ vapuruna fnı
~~Yı-u~~en birdenbire çıkan 
~Q_ denizi müthit bir surette 
... ,~ak fiüyük dalgalar yaptL 
...._ bulunan yüklü mavna • 
~,~landı. Binlerce fındık içi 
~~uvalları denize döküldü. 
s.~~i İnsanların kurtarıl
'1i ~oldu. Vapurun yanın

Ynaların :çinde bulunan 
~ '&pur ıapanla aldı ve 
~ y"f} ~~iine bağhyarak a• \tt:1~ki ma~la.-dan iki· 

P-l t '1 ~koparak bü~k d~l
~ ~da p~rçalandı. insan

.. ~ ~ a~ ıçın sahilden yijz
ı..:...:: Yık büyiik dalgalar i -
-=ıv.bıoldu. Bunları.o ve diğer 

batan mavnala~m içinde ve den; 
Ü"Stünde kalmıt felaketzede insan
lar krs.."llen halat atmalı; aut~tiyle. 
ve bir kıs.mı da yüzmek suretiyle 
bazıları yaralı ve bazıları bitkin 
ve bir tanesi de aklını kaybetmis 
bir halde çok zorluk ve fedakarhl 
larla kurtarılabildi ve hemP.n r · 

vilerine başlanıldı. Heni;- ı~.-· -
rılmamıt insanların çocukları, e§· 
leri, anaları ağlaııyor, bütün Gi· 
reaun halle d~n:7. kJyılarmı dol 
dunn' -; •. ,.. ...,ö-• ... ·• -------·- ~' • 
ğu halde büyük bir heyecan ve he 
Iecan içinde kurtarma i§ini takip 

··yor. Den;?. it... :.~ ~ .. 
zavallıların da kurtarılacağı cmu· 
luyor. ilbay yannrla liman b~.$}-
111 ve emniyet direktörü oldl:$ı hal 

veti, belediye zabıtasının liepai, 
itfaiye teıkilitı ve halktan bi:rçok 
fedakar inaanlar denizdeki insan-
ların kurtarılması için çahtıyor. 

Zarar ziyan ve batftn m.vnal•
rın aayıaı ile in.aan ı.yi~tı belli ~ 
ğildir. 

Fırtına devam ediyor. 

ZARAR VE ZIY AN MUIDARI 

Giresun, \, (A.A.) - Dünkü 
fırtınadan b•tan ....,..v~ıuın de • 
niz üııtün~e kal~n b\Yfaw.ını kuz-
tarma iti aaat 20 ye kadar l\irm\W 
ve elli k~i oJan bu tayfalarnı lıep 
si de kurtarılmıttır. Fırtınadan 10 
mavna bir kay.ık parçalanarak bat 
mııtır. Doyçe Levantiniye kum . 
panyasırun Angora vapurunun bor 
dosuda götürdüğü iki mavna ile 
tayfalarının akibetleriıWen haber 
alınamamıtbr. Bu tayfaların va -
ra alınarak canlarının kurtarıl • 
ması vapur kaptanına telsizle ha 
ber verilmek üzere gece saat 19 
da deniz yolları idaresine yıldırım 
la bildirilmittir. Batan mavnalar
la beraber tüccarların 2000 çuval 
olduğu ıanılan fmdı~, findık içi 
ve cevizleri de denize dökülmüş, 
b\Ulıl~dan i4iJi.ia "-cllır. f.Q<bk v, 

cevi-z çuvallan ıalak olarak kurta· 
rılmııtır. Batan bu malların sigor 
talı olclv.iu aanılıyor. Y.akm top 
ıatıtların latanbuldan yapılar. ıi 
~ı~n zaaıauı~da yapıbp 
Y.l\Pıl.madığı belli değildir. Z~rar 
v~ ziyan iae henüz te1-bit edibne • 
mitıe de 70 ile 80 bi .. lira ara:-~r 
da olduJlı tahmin ediliyor. 

81~ SOY.YET ·ı APURU KRIM 
SAHlhLERINE DÜŞTÜ, BiRi 

l~D~ T iSTiYOR 

Yeni eserler 

Ahmed oğlu Ahmed 
Savat gönnedinizıe M. Şevkinin Ak

f&lll matbaaamda basılan bu yeni hilriye 
lerini okuyunuz. Y almz edebi )ay • 
meti ıüphe götünniyen tatlı hikayeler 
le çok hoı bir vakit geç.irmiı olmuu • 
ruz, ayni zamanda içinde Y•fUDI! gibi 
aavaıı da anlarsmız. 

Eğer ıavaı gördünüzse yine bunlan 
okuyunuz. O vakit hayali cihan defen 

Moakova, 2 (A.A.) Odeaa ve bu eski ve heyecanlı günleri yeniden 
Batumdan biıdirHdiğine göxe, bir yatar ve daha çok zevk duyarsınız. 

Jı.a.; ıiJııı~u.ıbç. i ~-; deaj,~e hü- -----------• 
kUm •Üren fırtına, old:ukça ön.em Göz Hekim1 
li zatarlar ··,~.nr'\ "-:' -üteadcl; E 
kazalara ıe\>ep olmuıtur. Dr. .Şükrü rtaD 

Ba.bıaU. Ankara caddeai Na. 80 
Batuı» liman ve ıe:.r~nde öneJ11· Telefon: 22566 

li hasar vardır. B\r Sovyet vapu • 
ru, Kı. '1'lkrwe d\4müı~r· ı•••.ıSalıı••'•ü•nl•e•nı• .• ~.~.can-e•n•d•i'.··--
Oc!esaya doğru g::mekte olan di. 
ğer bir \':l"lUr c':ı 1·"- .. mevcı d: 
nu bitirdikten ıonrııı dalge.brın o
yuncağı olmut \""' h•nur ii:terir 
Y<>hla de'l'Qir at;o--. '· :-rlr d ;~ .. ~ 
mek mecb11rivet\..l-. 1 •• '----·-·· • 

tenilen imdat gönderilmiıtir. Di • 
;?er birr:o1( va'>' dn buldukla lc
alettayin kuytu yerlere sığınmaya 
mecbur kalmı~lardır. 

HAVAR~PQRU 

P~Uli rf.Qd ~\"i"" ~~ 

malumata göre dünkü hava tazyi 
ki 767 derecedir. Rüzgar yıldız • 
dan saniyede en çok 12 metre hız· 
la esmiftir. Dür..kü hararet en çok 
15, en az 7 olarak tesbit edilmit
tir. 

Dün sabah saat yediye kadar ya 
ğan yağmur mikdarı 12 milimetre 
clir. Hava bugün de dünkü ıibi ~ 

ffa""'~ 
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Türk Hava Kurumu 1 
f 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm1ştir. T ' • Yeni tertip planını görünüz Radyolarınızı almazdan evvel 
önümüzdeki hafta gelecek olan 1. ci keşide 11 2. cı 1 eşrin 935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
VENi MODEL Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

Jerle ( 20.000 lira ) lık bir mükafat vardır •• 
PJanları okuyunuz. Ve bu zengin Piyangonun 

taliHferi arasına giriniz. 1 PHü~üPS 
SATILIK ARSA 

Piyw Loti caddeıile Silahtar mektep 

sokağının teıkil ettiği köşede takri· 
ben 100 metre murabbaı arsa ıatı • 

h~ c;°;di.kpa§& hamam caddesinde 5 
No. h hanede Ertuğrula müracaaL (V. 
No. 10370) 

TiFOBiL 
Dr. IHSArl SA Mi 

Tifo ve pararifo hutılıklınna tutul 

mamak için aıt"ızdan alınan tifo hap 
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr: 

lttanbul asJiye üçüncü hukuk mah 
kemesinden: 

Katinanın küçük Çamhcada Orman 

çiftlik gazinosunda iken ve elyevm ika· 
mdgahı meçhul Cemil çavuş aleyhine 

yenjJ:me suretile açtığı bo§anma davası 

üz:rin: büroca detail ve vesaik top • 
J:ın~rak evrakı dava mahkemeye tev • 

ıli ve defteri mahsuıunun 35-954 No. 
aun" kaydedilerekmahkeme günü ola • 
r:ık 25-11-935 pazartesi saat 14 de 

t:ılik edilmiş olduğundan o gün ve sa· 
atte bizzat veya bilvekile mahkemede 

hazır bulunması lüzumu ilanen tebliğ 
olunur. 

........ :ı ............... -·---··················· ................................................... 
Dr. Ahmet Ali H .. 

Bevliye mütehassısı ~~ 
Köprübaşı: Eminönü han Tel: 2191:;;~ ................................ 1-::·---··-·· _. ........................................ -...... ... 

lstanbulda dördüncü icra memur 
: .ından: 

Evvelce K11rtuluıta Tuzcumurat 

sokaiın«Ja 37 numaralı evde otururken 
şimdi oturduğu yer belli olmıyan Ter 

ziyan Takuhi Galatada Rıhbm üze • 
rinde 7-8 numarada A. Zekiye olan 
( ıeksen lira kira bedeli ve masarifi ic

raiye) borcunuzu on gün içinde daire
mizin 35/ 2127 numaralı dosyasile ö • 
demeniz ve bir itirazınız varsa bunu 

Beyoğlu sulh mahkemeleri başyaz 1 
Radyolarını görünüz. 

ganlığından: 

1 Mollazade Mehmet Tevfik ile Çe
likzade Alinin birlikte mutaaarnf ol • 

duklan ve 9791 lira 87 kurut muham 
men kıymetli, F eriköyiinde Bilezikçi 

sokağında eski 5 mükerrer S ve yeni 
21, 21/1 sayılı maa dükkan bir apar 

Türk Philip$ Limited Şirketi Frenkyan Han Galata, Tel. 44690 44699 

bmanm tamamı ıuyuun izaleıi znn • 

nında açık artbrmaya konulmut ol • ır.:-.::m=;a• ===---=== y •• k k M •• h d• k b• oıB 
~~a 3-12-935 tarihine müıadif ~J n Ademi iktidar 1 u se u en ıs me te ı arttır 
gunu ıaat 15 ten 16 ya kadar Beyog- :: fi Ek ·ı K • d 
lu sulh mahkemesi baı yazganlığmca ii VE fi Ve Si tme omısyonun an: ·ıe 
müza~edc ile sablacakbr.. A~tbrma i~ Be 1 geve ş k 1 i ~ine fi Mektep Kimyahane Laburatuva rı için ol baptaki §artnamesi ~~;6 
bedeh mulıamınen loymetm yuzde yet· :: ;: ve açık eksiltme suretiyle bazı cihaz alınacaktır. Tahmini fiatJ 
mi, beşini bulursa o gün ihale edile • ~~ H 0 r nı o b i n !~ 1curu 
cektir. Bulmadığı takdirde en son arttır- :: :: lira ve pey akçesi 373 lira 12 ftur. eıJı; 
manm taahhüdü baki kalmak prtile !! Tefallat: Galeta posta ::

6
· Eksiltme 22/11/ 935 saat 14 de yapılacağından girmek isteY rtt11'' 

ikinci arttırma lPr-12-935 gününe ! 'kutusu t2U :: rin vaktinden evvel teminatlarını mektep veznesine yatırarak • ~i~ 
tesadüf eden çarşamba günü ıaat 15 n::mz:ımuı::a:am::::mu::::::-..:::r .. ıı::::m: ma ve eksiltme kanunun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı ~ giiS' 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve en Dr. Hafız Cemal ile beraber belli gün ve ıaatte ve §artnameıini görmek için he~1) 
çok arttırana ihale edilecektir. DahUiye mütehassuı komisyona müracaatlan. _.Y 

2 - ihale tarihine kadar birikmiı ve 

birikecek maliye, belediye vergileri Pazardan batka günlerde la· Sinir ve akıl hastalıkları 
vakıf icareıi ve tellati,.e müıteriye a- at (2,5 dan 6) ya kad•r lstanbul 
ittir. Divanyolundaki (118) numaralı 

3 - Artbrmaya İ§tirak edecekler hususi kabinesinde haıtalarmı 
muhammen kıymetinin yüzde yedi bu- kabul eder. 
çuğu niıbetinde teminat. akçesi veya 
milli bir bankanm teminat mektubu 
getirmeleri ,arttır .. 

4 - Arttırma bedeli ihale tarihin • 

den itibaren bet gün ııarfında mahke

me kasasına teılim edilecek akıi tak • 
dirde ihale fesih ve farkı fiat ile zarar 

ve ziyan faiz bili hüküm kendiıinden 
tahsil edilecektir. 

5 - 2004 numaralı icra ve iflas kanu• 
nunun 136 ncı maddeıine tevfikan 

gayri menkul üzerindeki İpotek sahi

bi alacaklılarla diğer alakadarlar gay

ri menkul üzerindeki haklarının, bahu
sus faiz ve masrafa dair olan iddiaları-

nı iıbat için ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün zarfında evrakı müsbiteleri· 

le birlikte ıabf memuruna müracaat 

etmelidir. Aksi takdirde hakları ta • 
pu ıicilile ıabit olmayanlar aatıı bede· 
linin payla§masından hariç kalırlar. 

l'vf uayenehane ve ev 
22396, yazlık telefonu 
38, Beylerbeyi 48. 

telefonu 
Kandilli 

19- Dün ve Yarın ---... 
Tercüme külliyatının 4 üncü 

serisi tamamlandı 

10 kitap 520 kurut 

Birinci taksit 220 di~rleri 
ayda 100 kuruş 

31 Rasin Ahmet Reşit 
32 Ariı~o Metafizik Hilmi Ziya 
33 lıkender Haydar Rifat 
34 K•dm ve So..yalizm Sabiha 

35 Dernokrit 
36 Dinler Tarihi 
37 Filozofi ve ıan'at 
38 Etika 
39 Heraldit 
40 Ruhi mucizeler 

Zekeriya 
Haydar Rif· · 
Hilmi Ömer 
Suud Kemal 

Ağaoğlu 

Haydar Rifat 
Cemil Sena 

Mutlaka alınız ve okuyunuz 
lıtanbul - Ankara caddesi 

Mütehassısı Dr. Etem Vassal . ' 
Cağaloğlu Hilaliahmer caddesi Keçigören apartımanı kat No. (1) Tel· 
Ev: Kadıköy Bahariye ileri sokak numara 3. Telefon: 60791 

Gireson jandarma okulu 
satınalma komisyonunda~:bJ' 

Okulun yıllık ihtiyacı olan 21 0000 kilo ekmeğe verilen f~a~e ti' 
di li.yik görülmediğinden 11 - 11 - 935 Pazartesi günlemecııı rtetiıt 
at 14 de kapalı zarfla tekrar eksilt meye konulacağından istek 

1 dl"' 
muayyen günde okulda toplanacak kemisyona teminatlariyle ; 
caat eylemeleri. (~ 

1 l•bınlnıl Evkaf Mlldllrllll ııanlar1 -::ı. 
Emekli ve öksüzlerin 2 inci altı aylık yoklamaları bat~~~ 

\lakadarların 2 ınciteırin 935 ayı nın 25 inci günü sonuna ka -:,;.-ı 
lama ilmühaberleri maaf ve Türk çe yazılı nüfuı cüzdanlar-) 
senetlerle muhasebeye müracaatle ri ( ~ 

İstanbul asJiye mahkemesi ikinci 
yenileme bürosundan: 

Davacı Abacidiı tarafından müd • 
deialeyhlerden Eıkiıehirde odun paza 
nnda orta ql&hallede 22 numaralı ha• 
nede madenci Cetaı ve Mustafa aleyhie 
rine adliye yangınından evvel asliye 

Denizyoııarı 
1 Ş L E T ~ E :a,~-' 

AcenteJeri: Kuako.Y - bl ,_il 
Tel • .(2.162 • Sirkeci Jrf Dblll' 

..,..,~o 
Han tel•fon: u.• 

birinci ticaret mahkemeıinde açbğı a• 

il ~ıımnııııııı.-mın:ıuJllftlllllınıııırııııııııuııım:::~ıııı..ıı.-..ııııın::ıııllflllJD1lıımııııınıııanııınıımııı111ıııınıııııınnnnııııı:ııııı:z11:ınımıı:ııın~'ll:ıııı:ıc:Cıııııı::ııııı:::ıC:ı::•:ıııu:=ıı::=C:IQ• lacak davasının yenileme muamelesi • n lltnlllllflll ıııuıııııııuıulııııaıd tıııııııııuıtııııaumııı ııııuuını ıııumıııı ııınmııı ıınıı111111ıııııın111111ııııııııııımmıııı lllUunllll .... 1 ...... nin tetkikatı ııraıında müddeialeyh • 

ıl Her sene bir çok kimselere zengin lkramlyeler dağıtan 

da birinci on günden sonra baılıyan 
on günlük ikinci müddet içinde bildir 
me:ıis ak&İ takdirde hakkınızda cebri 

icraya devam edileceği ödeme tebliği 

yerine geçpıek üzeresiye ilanen tebliğ 

olunur. (16208) 

6 - Şartname mahkeme divanhane • 

ıind~ herkesin görebileceği yere aııl• 

mııtır. Fazla tafıilat almak iıtiyenlerin 

935/726 numara ile bafyazganlığa mü
racaatları ilan olunur. <16207) 

lskenderige Y0_1~.,.. 
5 lk"ncıtw~ EGE Vapuru 

1 ı.ıı' 
SALI günü saat 11 d:SS1> 

1 

" ıJ 

Türk Maarif Cenıiyetinin 

Bü ük E y 6/12/D!i 
Pi 

1 ........... ~ - ........... - - ' ~ --... ...._,_ ~ • ~ ..._.... ....-..... ~ ......._.... ...._... ........,;. ~ •• - -- - -"- -- --- ------ ------~~~ 

lerin yukarıda yazılı ikametgahlannda 
olmayıp mahali ahara gittikleri ve bu 

suretle ikametgahtan meçhul lmldığı 
deriye ye kadaı. ( 

olbaptaki namlarına Ögnderilen dave- k ~ 
tiyelerin zahnndaki mübatir meşruha• y 1i J p P 
bndan anlaşılmakla bili tebliğ iade kr uca .. c1e11' 
fındığı cihetle (20) yirmi gün müddet • • • kt ••rJÜj'ıJJI fi" 
le ilanen tebliğat icrasına tetkikat gü· Lıselen dıre O .,.-~ 
nü de 28-11-935 saat 14 de bırakıl· Eski ve yeni usul oı.u.,~ ~ 
masına büroca karar verilmit olduğun- nna yalnız bir kü~e~ lı~ 0 

dan mezkur günde müddeialeyhlerin kalnu§ olan 8frencılerırruz 
bizzat veya bilvekale büroya gelme • la gelmelidirler. t~ 
dihleri takdirde tetkil:~trn gıyaplann- vat<ıt r/1# 
cL"l y:ıpılacağı tcblisnt mnkarnm:ı kaim Sahibi : AS~~~ .• US.-~f, 
olmak üaero ilim ohınur. (V.N. 10418) Ncıriyat dırckto.ru. .:R•iÜ' 


