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Harp hazırlıkları arttı! 
~~~-~~~~------~~~~~~~ 

Cenevre gevezeliğe devam etsin. Bu 
işde biricik hikim Faşist hükômetidir! 
Habeşistana giderken düşen uçakta bir ltalyan bakanı 

öldü - Beşinci hakemliği Politis kabul etti 
Haftada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(Varna) da kral <LadlsJas) için y, 
Bulgarların yaptıktan gösteri Tür • •' 
kiye geneloyunda (efkarı umumiye • : 
sinde) haklı bir protesto ile karşılan· i 
dr. Öbüryandan gösteriye ~ğınlmış f 
olan RomanyahJarla Yugoslavlar git· ·, • 
mediler. Bunun üzerine son dakika
da Varna gösterisinin programı de - ~· 

fiştiritdi. Kral Boriş kral Ladislasın · 
mezan başında yapılan törende ver- ,'. 
diğl söylevde harpten ve öçden defli, ! 
barııtan konuştu. Haçlılarla Müslü • : 
manlar arasındaki bir din harbindl' 
öldürülmüş olan kral Ladlslası öv . 
inekle beraber artık dünya şartlan - : 
nın defiftllhü, eski zamanlarda bu : 
türJil harpler için harcanan kuvvet • ~ · 
!erin bundan sonra ulusları barıştır· 
lllafa ve llerletmefe harcamak dah" · 
dotra oldafunu söyledi. 

Kral (l&dislas) ın mezarından bi· 
~az ileride Vaaa Ttirkleri tarafın • 
Cfan vaktile yapılmış olan bir Türk 
-.rtı (&~. - aıutdi .. -
Jandqfa ;rere 11111'&4179 tepesi derler 

Bafıeılitanın tn yakıııklı, tn gUzel 
rrb#l llt& iM ,_,illi 4"or 6lrfnef Bolle 
SeldH, Ntalılc ,_.ra11dtlmarqal 'llnl
lormaaı Qlumlı olarak, Uk 61l,,Ulı ma
Morada ordanun geçit reaminl ae11re-

Habeş imparato-
• runun yenı 

sözleri 
"Akıllı bir adam dütündük

lerini ıöylemezden önce dilini 
ejzı içinde yedi defa döndür

melidir. Bardaktan dudaklara 

kadar büyük bir yol vardır.,, 

"Davut, Koca Calutun bir a· 
di 1&pe.n tatile hakkından gel· 
di,, 

"Hakkın kuvveti yeneceğine 

inancım vardır. Barıp olan bai
blığımızm binlerce örneğini 

verdik. Ancak bu bağhlıiımız 

- bizi topraklarımızın bütünlü-

ğünden fedaklrlik etmek de· 

receıine götilremez. Fransamn 
~mlale an,.anevl doet -
l~ Mddc kalacajını umu· 
yoruz • .., dlgor. · .__ ... ____________ _., 

(Y azaları 9 cu •ay/ada) 

F ransadcl yeniden mü
him bir kargaşalık daha! 

Doğu Anada· 
luda bir inceleme 
geziai gapan ve 
evvelki gün ,eh • 
rimize gelen Baı
bakanunu lamet 
lniinü dün akıa • 
ma kadar Hey -
beliadadaki kö' • 
künde dinlenmiı 
ve akıam on se· 
kiz buçuk vapuri· 
le lstanbula ine • 
rek Dolmabahçe 
sarayına gltmiı • 
tir. Baıbakanı -
mızın garın An • 
karaya gitmesi 
muhtemeldir. 

Başbakanımı · 
zın gezisine ait 
hususi fotoğraf· 

larrmızdan bir kıs 
mını dünkü sayı
mızda ''ermiştik . 
Bugün de gezinin 
Samsuna ait de · 
ierli intibalarrnı 

\'eriyoruz. Buradaki fotoğraf Ba~ba -
kanımızın Samsuna çıkışlarını göste
riyor. Yanlarında bulunanlar Gene -
ral Ali Sait ile Samsun ilbayı Bay 

rııaııır. 

1 Samsunda alınan diğer foteira!İa· 
rı yedinci sayfamızda bulacaksımz. 

ikinci Jorj yeniden 
olursa ..• Kral 

' Venizelosun · yüzüne baktım, dü
şünceliydi, bizi diDlemiyordu bile .• " 

ki Lac1islasm mezanndald haça karp 
burada bir hilAl vardır. Kral Boris 
'törende söylevini verdikten sonra Sol 
tan Murat tepesine gitmiş, burada da 
Bulgar başl".'\kanı Toşef söz söyle • 
miştir. Böylelikle Varna töreninin an
laşılamıyan anlamı barışa doğru çev· 
rilmek istenmiştir. Eğer Bulgarlar 
gerçekten bir barış töreni yapmak is· 
tlyorJar idiyse bundan daha güzel 
fırsatlar bulabilirlerdi. Bununla be • 
raber Bulgaristan dört Balkanlı dev
let arasında yapılan Balkan antan -
tına girmedikçe gerçek ,.e içten bir 
barışçı olduğuna kimseyi inandrra -
maz. 

T ulonda çarpışmalar oldu, 50 kişi 1 
yaralandı. Evler yağma ve bir gazete ·f 

Tulon, 9 c~~~r:=:::~~- ~::~~bun::~~tmeğe çalı _ l 
Balkanlarda rejim değişiklikleri 
BugUnlerde Yunanistandan başka 

Bulgaristan, Yugoslavya da rejim 
dayaJarile uğraşıyor. Yunanistan 
krallığa dönmek için geneloya baş · 
vurmak ha:ıırlrkları içindedir. Kral • 
cılar her halde kralın geleceği ka -
nığrnda <kanaatinde) dirler. Pariste 
bulunan Yeni:ıelos da cümuriyetin 
tehJikede olduğunu Fransız gazete -
cilerine söylemiştir. Bir k3Ç gün ön
ce başbakan Çnldaris Alman kaplı • 
calarına gitti. Atinadaki kralcı ga -
zeteler de Ç'.aldarisin böyle hir zaman· 
da Yunanistandan ayrılışım kendi 
darn1arımn emniyette bulunmasına 
tanrt (delil) diye gösteriyorlar. "E • 
ier ortalığrn düzeninde en küçük bir 
fÜphesi bulunsaydı Çaldaris Al -
manyaya gitmezdi .. , diyorlar. Vakıa 
bir kaç ıiin önce Giritte bir azı (is • 
yan) baş göstermiş ise dl' yirmi dört 
saatten ziyade sürmemiştir. Hükume
tin aJdrğı tedbirler ile azı şekline gi
ren grev hareketleri durmuştur. 

Rulgaristanda bir yıl önce 19 ma
)"18 devriminden sonra dağıtılan sob· 
ranya bugüne kadar toplanmamıştır. 
Bu devrimi yapanlar krallığı kaldıra· 
r3k cümuriyete doğru gitmek hazır • 
lığında idiler. Fakat liral Boris ha -
rek<'te geçti. nu hareketin başrnda o· 
Jan Ycl~efi memleketten çıkardı. Es
ki başbakan GörgiJ ef de sürgünde • 
dlr. Son z.1manlarda tutulduğu da 
)"azıldr. Bunların hir cok adamları 

/JSIM US 

.(Sonu Sa. 2 Sü J). .. 

ru yeniden önemli bir kargaşalık ol· pn hükftmel kuvvetlerine tq ve ı. · ~ 
muştur. İşlerini bitiren işçiler silkti- kemleler atılmıştır. Muvakkaten da • 
netle tersaneden çıkmışlardır. Az son- ğıtı1an göstericiler, yan sokaklarda 
ra, şehrin merkezine yakın meydan· yeniden toplanıyorlardı. Saat 20 ye 

Yunanistan da krallık için yapılan pro paganCJalardan bir moClel (Aylardan 
beri köylü klübelerinde, sokaklarda, seyyar satış yerlerinde kral Jorj''llll 

!arda halk grupları görUnmefe bq • (Sonu: Sa. 2 SIJ, 1) 

Ekonomi Bakanımız Celil Ba yann Sovyet Rusya geziıine alt 
huıuıi fotoi ı aflarımızdan: 

Bay ,Cf!.~iıl. Bayar ~eninıratl'tla ar•ıulusal kür:k ,.,.•a~lf ymntl• 
incelemtlcr yapıyor. ' ,, 

resimleri asılmıştır.) · 

Paris, <Lö Jur) -:- Venizelos şim ·ı · •- Eğer ikinci lor.) genltİM kral 
dl Fransanın Banyol • dö • l'Orn kap- olurıa 11apacaiı İf ve karakteri hak • 
lıcalannda bulunuyor On beş sene • kında fimdiden bir ıe11 ıögleneınet
denberi dalma buraya gelir. Kendisi Atlnadan pkalı en gd oldu. Şimdi 
tam bir yalnızhk içinde yaşıyor. Ban kırk 1/flluuhulır. Sı111111algeçmlf' lie•OJ 
yoya gireceği zaman onu görmek ka- bir ıagladan baıka bir teli de1U41r .. 
bildir. Güzelliklerini kaybetmemek i- • Venizeloean yilztine baktım, dtlfln· 
çln buraya gelen kadınlar, memleke • cellydl, bizi dinlemiyordu bfle. Bir 
tinde başına değer biçilmiş bir adam- mUdlRt sonra silkindi ve Walllfl~ 
la karşılaşacaklannı bilmiyorlar. Ba- Fransaya dair konpttu. Kencliıdndp 
zı akşamlan küçük bir otomobil re· aynlıp otelin kapısına geldilfm ~ • 
zlntisi yapar, bundan başka zaman - man bir direğin arkasında rizlea • 
Jar otelinden çıkmaz. Fransızların ve miş olan bir polis müfettişinin pi · 
Yunanbların ziyaretini kabul etmez. resini gördüm. Sokakta liri jandar • 

Etrafındakiler, Yunanistanda kral- ma gözleme itini yapıyordu. Prana 
ltfın yeniden kurulacağından şüphe · eski bir dostluk hatırasırı hürmet e
etmiyorlar. Bunlardan biri bana de - derek kendisini muhafaza ediyor. 
dl ki: 

Atina ve Pire işçileri 
greve hazırlanıyorlar . 

(F amı ! inci ıagılada) 
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25 saat sürecek grevden maksat Kandiye grevci
lerinin istediklerinin yerine getirHmesid ir 

Venizelist finans Bakanlarından Maris 
lıat;p divanınca39ay hapse mahkum edildi 

Atina, 9 (Kurun) - Muhalefelj 
batkanlarından Mihalakopolos'un 
Viyanadan geçerken Çaldaris ile
görüıeceği hakkında gazeteler ta· 
rafından verilen haberler teeyyüt 
etmemiıtir. 

Bay Mihalakopolos'un hüku· 
metle çalışmasını birleıtireceği 
hakkındaki yazılar da doğru gÖ' 

·ülmemektedir. 

ATINA'DA GREV 

Atina, 9 (Kurun) - Çıkarılan 
bazı haberlere göre Atina ve 
Pire amele teıkilatr, Kandiyede 
grev yapan amelenin isteklerinin 
yerine getirilmesi iç.in 24 saatlik u 
mumt bir grv ilanına karar ver· 
miılerdir. Bu grevin Sah günü baş 
lryacağı zannolÜnınaktadır. Han· 
ya şehrinde bulunan ameleler de 
Kandiyedeki arkadaılarının hak· 
larınt temin iç.in bir miting yap• 
mışiardır. 

Fransada 
i~argaşalık 

(Üstyanı 1 inci sayfada) 

doğru jlurumda bir sükun görünmek
te idi. 

Gc?eleyin göstericiler daha büyük 
bir itldetle tekrar başlamışlar, her 
iki taraf ate:. açmış, 2 kişi ölmüş, 50 
ki i kadar ) aralanmıştır. 

Saat 22 ye doğru kargaşalık en 
had devresini bulmuştu. HükQmet 
kuvvetleri gö tericilere karşı saldı -
rışlar yapıyordu. Sokalarda bari -
katlar yiiksclmiş ve evler yağma e -
dilmeğc başlanmıştır. 

''Petit Var,, gazetesi idarehanesi, 
göstericiler tarafından harap edil • 
miştir. 

Saat 23 de çağmlan üel kuvvet • 
ler asa}işi temine muvaffak olmuş • 
)ardır. 

Er.ı sabah Tulonda mutat sükQ • 
net yerine gelmişti. 

Tulon, 9 (A.A.) - lşçi1er, bu sa
bah tersaneye normal bir şekilde dön 
müşlcrdir. Hiç bir hadise olmamı§ • 
tır. Şehirdeki inzibat t~dbirled, muh· 
temel gösterilerden ötürü arttırıl -
mıştır. 

Resmi çe-;en~er 'e işçi çevenleri, 
yeni hl\diseler çıkmıyacağmı tahmin 
ediyorlar. 

OOöU lLBA YLIKLARIMIZDA 

Ankara, 9 (Kurun) - Doğu· 

daki bazı ilbaylrkların mülki te!· 
Jlilatlarmda değif ikli1der olmaar, 
l>uraların münasip yerlerinde 
mektepler, hastaneler açılması, 
genel ispekterlik kanununda de
jiıiklikler yapılması muhtemel 
~örülmektedir. 

PORTAKAL AMBALAJI 
iÇiN 

Ankara, 9 (Kurun) - Dörtyol 
portakalcılarının ihtiyaçlarını te· 
min etmek üzere Dörtyol civarm 
da:ki ormanlardan ağaç kesimine 
Tarım bakanlığınca izin veril· 
miştir. 

Menin portakalcılarının da hu 
yoldaki batvurmaları tetkik edil
mektedir. 

ÇALDARIS NE V AKIT 
DÖNÜYOR? 

Atina, 9 (Kurun) -Almanya· 
da Viıi kaplıcalarına tedavi için 
giden bqbakan Çaldarisin en geç 
20 Ağustos tarihinde buraya dö· 
neceği bildirilmektedir. 

ESKi MALiYE NAZIRININ 
MAHKOMlYETI 

Atina, 9 (Kurun) - Veniz~· 

list maliye nazırlarından Marİ· 

sin dün akıam müdafaa §ahitleri 

dinlenmİ§ ve müddei umumtler bir 
Mart isyanı ile olan alakasından 
dolayı mahkumiyet isteğinde bu· 

iunmutlardır. Divanıharp heyeti 
kendisini 39 ay hapse mahkilm et· 

mit ve hükUmetçe gayri menku! 

emvalile bankalarda ele geçirilen 

para ve altınları hakkında yapılan 
müsadere muamelesinin metruiye· 
tini hükme bağlamııtır. 

Yugosfavyanın Ankara 
elçisi değişti 

Belgrad, 9 (A.A.) - Yugos
lavyanın Val'tova orta elçisi B. 
Branko Lazareviç, Yugoalavyamn 
Ankara orta elçiliğine atanmııtır. 

Şimdiki Ankara elçisi B. Yanko 
viç bakanlık emrine alınmııtır. 

ANKARADA BiRiNCi SINIFA 
AYRILAN DOKTORLAR 
Ankara, 9 (Kurun) - Vere· 

cekleri kazanç vergiıine esas ol· 
mak üzere Ankara doktorları d.t 
ıınıflara ayrılmıılardır. Birinci 
sınıfa aynlan doktorlar ıunlardır • 
Yusuf Hikmet, Ali Vahit, Nazmi 
Hayri, Abdülkadir, Mustafa Bah· 
ri, Refik Hüınü, Şükrü Yusuf, 
Şevket Halid, Saim lsmail, Zeki 
Hakkı, Neıet Naci, Zekai Tahir. 

POLiS MEKTEBi BlNASI 
Ankara, 9 (Kurun) - Yapıtı· 

na devam edilen polis mektebi b~· 
nası bu yıl sonunda bitecektir. 
Mektebe 200 talebe alınacaktır. 
Okuma müddeti dokuz ay olacak· 
tır. 

MAKEDONY ADA YANGIN 

Atina, 9 (Kurun) - Merkezi 
Makedonyada Vodin ıehrinde ye

niden bir yangın çıkmıı ve dok· 
san kadar ev yanmıthr. 
Yangın esnasında ıiddetli bir 

yağmurun yağması ve görülme· 
mit bir fırtınanın devam eyleme
ıi, ahali üzerinde müthit bir kor· 
ku uyandırmııtır. 

MACARLAR ANKARADA 

Ankara, (Kurun) - Macar 
Uypeft sporcuları buraya reldi· 
ler. 
Aydın oteline misafir edildi· 

ler. Macarlar cumartesi gunu 
Gençler Birliğile ilk maçlarını 

yapacaklardır. 

ikinci maç., Ankaragücile pa • 

zar günü, üçüncü maç. Ankara 
muhtelitilc aalı ,&ünü yapılacak-
tır. 
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Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

(lJıtyaru Birlncl say/adada) 
tutulmuştur. Kral Boris biryandan 
böyle cümuriyet~ilere karşı eıkı ted • 
birle" almakla beraber biryandan da 
(19) mayıstan önceki rejime dönmek 
istiyor. Bulgar başbakanı Toşef bir 
kaç gün önce gazetecilere diyevde 
bulunmuştur: "Yakın bir zamnda 
Hulgar ulusu yeni bir parllmento gö· 
recektir. Fakat bu parlamentoda 19 
mayıstan evvelki sobranyalarda göze 
çarpan bozukluklar bulunmıyacak • 
tır. Yeni parlamento Bulgar ulusu • 
nun en doğru arzularını, çalı~anlığı
nı, tutumluluğunu, ağırbaşlılığını be· 
lirtecektir.,, demiştir. 

Yugoslavyaya gelince; burada 
Yevtiç kabinesinin yaptığı seçimden 
sonra rejim sıkı birlik usulünden 
yavaş yan_ş ayrılıyor. Stoyadinovi~ 
hükumeti elinden geldiği kadar Sırp· 
Jarı, Slo\·enleri, Hırvatları memnun 
etmeğe çalışıyor. Bu temel üzerine ye
ni partiler kuruluyor. Şimrliki hılde 
Hırvatlar ve Slovenler kendilerinin 
Sırplardan ayrılmak, ayrı devlet kar
ın.ak arzusunda olmadıldannı, fakat 
kültürleri onlardan ayrı olduğ• için 
sıya~ alanında bu ayrılığa yer ver • 
mek lbım geldiği, i!ıteklerinin bun • 
dan başka bir şey olmadığını söylü
lorlar. Bu sözlerini y{lrekten söylU • 
yor gönünüyorlar. 

Lelıiıtan - Çekoılovakua 
Lehistan ile Çekosloruya arasın • 

da bir <Teşen) anlaşmanıazlığı var • 
dır. Son günlerde bu yüzden Lehis • 
tan t.aratından Çekoslovaklara kar • 
şı diişmanra göeteriler olmu~tur. A • 
halisi aslında Lehli bir prenslik olan 
(Teşen) in yarısı Büyük Harpten son· 
ra Çekoslovakyaya bırakılmıştı. Leh· 
lller bu tarihte her 711 7- ~atarlar. 

lf!fe bu yıl tutulan yns fazla göste • 
rili (nümayişli) olmuş, bir takım 

LehJJler sınırları aşarak rozla Çe • 
koslo,·akya. tarafında. kalan yerleri 
i gale kalkmıılardır. Bu teşebbüsün 

bü)·ük zorlukla önü alınabilmiştir. Bu 
hldise bir gün bu (Teşen) yüzünden 
Orta A uupada bir harp patlaması 

ihtimallerini gösterir. 
Babeı lfl 
Geçen hafta içinde Habeş fşl ey • 

lllle kadar harp tehlikesini atlatmış· 
tır. Bir ay kadar barışı tutabllmenln 
faydasını anlatmak istiyen bir Fran • 
sız gezetesl şöyle diyor: "Eğer Cl914) 
yhnda bir ay kadar ttklt kazanıla • 
bilmiş olsaydı dünya büyük harp f e
llketinden kurtulacaktı. Onun için bu 
kere Cenevrede de elde edilen sonu· 
cu küçük görmemelidir.,, Bununla be
raber bir yandan It.alya, bir yan -
dan da Habe§fstan harp için hazırlan
maktadır. Ağustos ayı Habe~st.anda 
yağmur mevsimi oldufuna göre Ital· 
yanın eylule kadar harp hareketine 
girlşmiyereğim demesi ile kazanılan 
vaktin harp me,'liminden olmadığını 
da unutmamak lazımdır. 

Hindi$tanın yeni temel yaaa.sı 
Yıllarca süren emeklerle hazırla

nan yeni Hint temel yasa!ı yine yıl· 
1arca süren resmi muamelelerden IOn 
ra İngiltere Lordlar kamarumdan 
çıktı ve kralın tasdikine sunuldu. 

!2L!!!! 

Ankarada örnek hapishane 
Ankara, 9 (Kurun) - Ankara da büyük bir hapishane kurula· . 

caktır. Bu hapishane ileride memleketimizde yapılacak hapishane· 
ler için bir nümune olacaktır. Ha piıhanede her kııım mahpusların 
ç&lıtmalarına mahsus atölyeler ve vasıtalar bulunacaktır. Eski mah· 
pusların çiftçilikle uğratmalarının temini için hapishane geniı bir saı:> 
ha üzerinde yapılacaktır. 

Çekler bizden tütün alıyorlar 
Ankara, 9 (Kurun) - Çekoı· ha iyi surette iılenmesini lemin 

lovakya tütün inhisar idaresi bu 

yıl memleketimizden bir milyon 

kilo tütün alacaktır. 

Çekoslovakya ile aramızda 
mevcut klering anlaşmasının da· 

ve Çek tütün monopol idaresinin 

satın almağa karar verdiği bir 

milyon kilo tütün miktarının art
tırılması yolunda ekonomi bakan· 
lığınca teşebbüslere girişilmittir. 

ilk okul müfredat proğramı 
Ankara, 9 (Kurun) - Orta ve den mürekkep bir komisyon bu· 

liıe müfredat proğramlarının tet· gün ilk toplantısını yaptı. Bilhas· 
kikinden ıonra ilk okul müfredat ıa köy ve !ehir ilk okullarında 

proğramlannın da tetkikine baş· 
landı. llk tedrisat iıpekterlerin· 
den ve bazı kültür direktörlerin 

güdülmesi lizımgelen okutma u· 
ıulleri üzerinde incelemeler yapı
lacaktır. 

Hukuk ve Mülkiye mezunları 
Ankara, 9 (A.A.) - Mülkiye nunda bundan sonra tayin edile

mektebi mezunlarile hukuk me· cek hukuk ve mülkiye mezunlarr 
zunları ilk memuriyete tayin edi· nın ilk tayinlerinde barem muci· 
lirlerken ayrı ayrı maaılarla tayin hince 30 lira ile tavinlerini karar 
edilmekteydiler. Tüze (adliye) laıtırmıtlır. 
bakanlığı yaptığı incelemeler ıo· 

MISIRA SALEP YOLLIY ACAGIZ 

Ankara, 9 (Kurun) - Tilrkofisin 
lskenderlye tubesi tarafından ynpı • 
lan ara§tırnıalar sonunda memleketi -
mizden Mısıra salep ihracının çok el· 
verişli olacağı anlaşılmış, ihracat için 
teclblrler cllltllnülmeie 'ba9laamıttır. 

Ankara, 9 (Kurun) - Tanm Ba 
kanlığı, memlekette mevcut bütün to
hum ıslah istasyonlannı bir tek te -
şekkül halinde toplamağa karar ver
miştir. Bu maksatla vücude getirile • 
cek teşekkülün başına Anupanın ta
nmmı§ uzmanlanndan (mütehassıs • 
larmdan) biri getirilecektir. 

MISIR, KURU BAMYA ALMIYOR 

Ankara, 9 <Kurun) - Mısır hükft· 
meti dışarıdan kuru bamya ithalini 
yasak etmiştir. Bu yasalın kaldırıl
ması için Ekonomi Bakanlfğınca te -
şebbüste bulunulmuştur. 

ANKARADA POLiS ENSTl· 
TOSO AÇILACAK 

Ankara, 9 (Kurun) - Güven· 
Jik genel direktörü Avrupada bir 
ıeziye çıkacak ve bu arada Brük
eel, Zürih poliı enatitülerini gö· 
recektir. 

Ankarada bir polis enstitüsü 
açılmaıı dütünülmekte:lir. 

TOPRAK VE KlMY A 
ENSTITOSO 

Ankara, 9 (Kurun) - Beş 

yıllık endüstri planının tatbiki i· 
çin f abrikalarmıızı yüzde yüz bü
yültmek yolunda çalıımalar ya· 
pılmaktadır. 

Sümer Bank ayrıca memleketi
r.ıizde toprak ve kimya enstitüsü 
kurulmau için Anadolunun bir 
çok yerinde incelemeler yapmak
tadır. 

TRAKYADA SU MlNTAKASI 
Ankara, 9 (Kurun) - Baym• 

dırlık bakanlığı Trakyada bir 
su mıntakası müdürlüğü ibdaı et• 

mittir. 

c'OMR'OK -:BA.J}MEMURLARJ 

lÇlN ELBiSE 
:Ankara, 9 (Kurun) - Güm· 

rük ve inhisarlar bakanlığı, mua
yene baımemurları için bir elbi· 
ıe teıbit etmektedir. 

Baımemurlar, vazife ııruın· 
da bu elbiseyi giymeğe mecbu~ 
tutulacaklardır. 

Z0°NGULDAKTA ELEKTRiK 
KILOVATl 5 KURUŞ 

Zonguldak, 9 (Kurun) - Bat· 
bakanımızın buyrukları üzerine 
elektriğin kilovatı 5 kuruta indi· 
rildi. Zonguldaklılar büyük bir 
ıevinç içindedirler. 

PAMUK MUTEHASSISININ 
ÇALIŞMALARI 

Ankara, 9 (Kurun) - Alman
yadan getirtilen pamuk uzmanı 
(mütehassısı) Bayo, çalıımalaTınl\ 
eaaa olacak tetkiklerle uğratmak· 
tadır. Mütehassıs, tetkikleri bittik· 
ten ıonra Adana ve Eğe bölge· 
lerinde (mıntakalarında) &Tqlır 
ma gezisine çıkacaktır. 

TECiM HEYETiMiZ • 
Ankara, (Kurun) - Türko

fise gelen habere göre, Bay Faik 
Kurtoğlunun ha§kanlığmdaki ht'!• 
yetimiz bugün Paristen YunanİA• 
tana doğru ayrılmıttır. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

10 - 8 - 935 

Yeni temel yasası Hindistan Ulke
Ierlnden bir f ederuyon vOcude ge -
tirmekte ve Hl ntlilerf hUktlmet itle· 
rfne kanştırarak yavaş YBVa§ mes'ul 
bir hüktlmet sahibi olmafa alıştır -
maktadır. Yalnız Hlndistanın fç ve 
dı!j sıyasasının bütün anahtarları ln· 
gllizlerin elinde kalıyor ve Hlndfst.an 
meclisi finansal. süel işlerle dış sıya
sayı ve iç 151yasnnın emniyete ait fş -
lcrini tenkit ve mürakabe haklannclan 
mahrum bulunuyor. Bundan baıka 
lngilterenin Hindistan ıenel tt • ============== 
lisinJn veto hakkı saflamlaştrnlmı§ ni temel yasasının da çok geri ve Hint 
ve bUtün Hfndfst.an Uzerindeki hlkl· lilerJn ihtiyacını tatminden pek uzak 
mlyeti takviye edilmiştir. oldufunu ve bu sırada Hlndistana hiç 

Bununla beraber, bu teml'l yasa, olmazsa dominyon statüsü verlJmesi 
on sene evYelki temel yasaya göre f. lbtm geldiğini 8Öylemektedirler. 

Bu kupondaki tarihten başlıya • 
rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilir e - resmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilAn
lardan başka - bir küçi2k ildnırı l 
defalrk 1 satırı parası yerine alınır. 

Jerl bir adımdır. Çünkü Hindistan Bu yeni temel yasası da on sene 
halkının seçim hakkını genişletmiş tatbik edilecek, daha sonra Hindista
n ~yfavlarrn müraknbe hakkını art· nrn vaziyetini yeni bir yasa ile ileri 
tırmı,tır. rHtiirmenin çareleri aranacaktır. 

Hindistan milli et e"erltrl.._.,.._.._.~- L---~-----a.-ıuın~•Ja. 

(ı.tiyenler, stınUDde idarede bulun • 
durıılaca>: IU?'ette bu kuponlan postaya 
verecekleri mektuplarm içine de koya • 
btılrler. 4 kelime bir satır ııayılmalıdır.l 
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KUltUr itleri -
işaretler 

Harpten 
sonrakiler 

"Harpten sonrakil.er,, Şair Fe
ridrın F az:rJın hazırladığı eJebi
~at entolojiıinin at!ulır. Şairin her 
~rlaclığı bu antolojinin ıiir kr•mı 
bir cüd halinde nqredünliftir. 

Yamyamlar 
Beyanname vermeyen kimleri ve niçin 

esnaftan ceza alınacak j yerlermiş? 

Sıhhat cüzdanları 
•• •• •• •• uzum gunu 

Halk evlere paketler 

içinde üzüm dağıtacak 

Bizin P.ebiyatımızı ıa.nil i,in 
harpten önce ve sonra cliye b'ir er 
)I~ yolu tutmak kronolo;ih taı
rıillerin en akla yakımdır. 

Küçük esnaf m sağlık cüzdan· / 
lan alma müddeti bir ağustosta•Şehrimize gelen bir kadın 
bitmitti. Bu vakte kadar cüzdan gazetecinin anlattıkları 
almıyanların cezalandırılacakları 

"Neuer Viener Journal,, isimli ilin edilmit olduğundan urdy, 

Türkofiıı bu yıl fazla üzüm Ü· 

rünü bulunduğundan yurdun her 
tarafında bir "üzüm günü,, yap -
mağa karar vermiştir. 

Harpten •onrakiler aııtclojw 
hQcİm itibarile küçük, lakat an· 
lcıtrnah istediği gairlerJen örnek 
Vermek itibarile 'değerliJir. Harp
ten sonra T ürkiyenin §İİr manza
rcıaını en iyi te•bit eclen kitap bu
rlllr diyebilirim. 

· d Avusturya gazetesile bir kaç Mı· bütün esnaf cemiyetlerin e cüz· 

Fakat clenebüir ki, anl.Jlojiye 
Birecek §airlerin ıayuı bu yirmi bir 
ht,iden mi ibaretti, neye yirr.ai yer 
hut üç cleğilclir? 

Antolojiye alınan her tıair bü· 
1iin cereyanlan temsil ediyor mu? 
}' cıhqt bunların cllfında edebiyatı 
temsil ecl ecek ıair örneği y?k mu 
clenebüir? 

Bunlara cevap vermek 6ınim ... 
Vcıı:ifem tleğilclir. 

Bir antol~jiden ele mutlaka bir 
edebiyat tarihi gibi ,..clört llcqı rrla
lttur olmasını, fazla dokümanter 
Ve hatta t:o•yal realiteye tıpatıp 
ll.Ygun olmaaını istemeğe hakkı· 
Pnrz yoktur. 

Y almz, bu kitabın beJ1ce lay
dcılı olan taralı harpten •oT'raki 
eCJebiyatc.mızdan bahıeder.lerin, 
bilhassa lıocaların elinde clerli 
toplu bir cildin liulunmantlır. 

Bir devrin §iİr mah.,.~llerini 
derlemeğe gerek olan bir Pk.iği 
tarnamlamııtır. 

• Böyle bir tasnii ıJe böylece ye
..,.ı~ . b' ·ıd ·•- ... rı ır cı halinde toola)an e-
::crc ihtiyaç vardı. 

Sadri Ertem 

f' emankeş Mıstafapaşa 
araştırmaları 

Edirnekap151ncla Remanke§ 
Mustafa Paşa camiinde Bizans 
~&erleri araştırmasına devam e
dilınektedir. 

Son yapılan araştırmada kilise
llin duvarİannda bulunan Firesk
l~rin meydana çrkanl~ı' iti ' bir 
l'rıüddet daha uzayaCaktır. 
. Buna da seoe"p~ kilisenin üze

rine cami yapıldıktan s~İıra kili· 
'~ duvarlarının yıllarca güne, 
görnıemesi yüzünden · rutubetin 
1tünerçile yapmasıdır. 

Bu küherçilelerin temizlenme -
•i üç haftaya kadar bitecektir. 
J ~rofesörün bir yazıcnnıza ıöy· 
~dığine göre, duvarlarda bulu-
~n resimler oldukça kıymetli
dir, 

dan almıyanlarm adlarını istemiş- ır, Belçika gazetelerinin ayları 
dl b. (muhabiri) Bayan Certrud dö tir. Cüzdan almıyanların a arı ı 

rer liste halinde çıkarılıp uraya Baranskova, şehrimize gelmif, 
(Turingpalas) oteline inmiıtir. verilmittir. 

Bu esnaflardan bir ağuato.dan 
önce beyanname verip, timdiye 
kadar ite batlamadıklarından do
layı cüzdan almağa lüzum göı mi· 
yenler, mürac!lat ettikleri takdir
de ceza görmiyecek1erdir. Yal'lız, 
bir ağustostan önce beyanname 
vermeyip timdi cüzdan almak is
teyenler cezalandırılacaklardu. 

Spor salonu 

Bin kişi alacak bir 
salon yapılacak 

İstanbul Halkevi binası yanın
daki arsanın satın almacağını 

yazmııtık. 

Bu İf bitmif, evvelki gün de 
tapusu halkevi namma çıkarıl· 
mııtır. Bu arsada büyük bir spor 
salonu yapılacaktır. 

Bin kişi kadar alacak ve bir de 
sahnesi bulunacak olan salonun 
projesi halkevi güzel sanatlar fU· 
besi mİ.mru'ları tarafından hazır· 
lanmaktadır. 

Halkevi idare heyeti te§riniev
velden itibaren temsiller ve kon· 
f eranslar verilmesini kararla ıtır • 
mııtır. 

Alay Kötkündeki salon yeniden 
tamir edileceği gibi İstanbul ci
hetinde bet yüz kişi alacak bir 
bina da bulunarak burada hr 
hafta temsiller verilecektir. 

Belediye - Evkaf hakem 

heyeti çalışıyor 
Uray ile evkaf arasındaki an· 

latınazlığı ortadan kaldıracak o· 
Tan hakem heyeti dün llbayhkta 
toplanmıştır. 

Heyetin emrine iki katip, bir 
daktilo bir de odacı verilmittir. 

Heyet, kendisine verilen dos· 
yalar üzerinde çalıımaya batla· 
mııtır. 

ki araştırmasında rastlanan bina· 
nın istimlaki meselesi şarbaylıkta 
konufulmu§, fakat bir neticeye 
bağlanamamıttır. 

Avusturyalı kadın muh~rrir; 

Yeni Türkiye hakkında etraflı ya 
zılar yazmak üzere tetkikat yap· 
mağa gelmi§tir. Ankaraya da gi
decektir. 

Kendisile görüten gazetecile • 
re demiıtir ki: 
"- Konservatuvan ıslah için 

gelmiş olan profesör l\Iark.stan 
mülhem olarak bazı makaleler 
yazmrştım. Bu defa daha fazla 
ve daha iyi şeyler yazmak istiyo
rum. O maksatla geldim .. , 

Avusturyalı gaz;teci dünyanın 
bir çok yerlerini gezmiıtir. Bu a· 
rada Yamyamlar arasına nasıl 
girdiğini anlatarak §öyle demek
tedir: 

"- Somatra adasının iki bin 
kilometre yüksekliğinde Toba 
gölünün ortasında Somurir ada
cığında Bata yamyamları oturur. 
Bu yamyamlar, rahibelerin karı
larım aldatmaktan mahkfım olan 
insanları ve vatana hiyanetle mah 
kum olanları yerler .. 

Bunlar arasında bulundum. Bu 
ıramyamlar, insanları ancak inti
kam almak için yiyorlar. Tam 
tersine, Afrika yamyamları, in
sanları bir muhabbet saikasile, 
mesela çocuklannr, kanlarım, en 
çok sevdiği kimseleri yerler.,, 
"- Yamyamlar arasında haya

tınız nasıl geçti?,, 

"- Y almz bir şey canımı sık
tı. O da yamyamlann reisi tara
f mdan bana izdivaç teklif edil
mesidir. Bunu ustalıkla bertaraf 
edebildim. Kendisine bir çift seç
me at hediye ederek oradan ay
rıldım .. ,, 

Avusturyalı kadın gazeteci, ya
rın Ankaraya gidecektir. 

Basın kurumu kongresi 

bugün toplanıyor 
lstanbul Basın kurumundan: 

lstanbul Basın kurumu kongresi 
fe\·kaJade olarak yarın (bugün) sa -
at 14 de Kurum merkezinde toplana· 
rak gazeteciler klübüne yardım işi • 
ni görüşecektir. Sayın üyelerin gel -
melerini dileriz. 

b Resimler arasında kemikleri 
~lunan imparator Aleksinin du
~una ait bazı tabloların da bu
~duğu umuluyor. 

Son araıtrrmalar müze mima
l'ı I<<!~I Altaılın çiiCliği plan 
dairesinde yapılacaktır. 
Q~ğer taraftan Sultanahmette· 
~ . --·~ 

Bir hafta kadar evvel mensup 
bulunduğu sosyeteye izahat ver· 
mek üzere memleketine giden pro 
fes ör Bak ster de, mozayiklerin 
pek ziyade önemli bulan üni
versite direktörünün yakında Is· 
tanbula geleceğini söylemi§tİr. 

Königs herg panayiri 

18 - 21 ağustosta Köniksberg 
de açılacak olan yirmi üçüncü 
arsıulusal panayıra Türkiye de 
girmeğe karar vermittir. 

Sergi itini Almanya ticaret o
dası idare edecektir. 

Üzüm günü için üzüm koope· 
ratifleri, kilofok paketler hazır • 
]ayarak ziraat bankalarına vere· 
ceklerdir. 

Bu üzümler, buralardan halke· 
vi memurları tarafından alınaral~ 
her eve dağıtılacaktır. 

Üz.üm günü yapılması geçen 
yıl da dütünülmüf, fakat yapıla
mamıştı. İstanbul Türkofis şube· 
si, bu bayram için emir beklen.ek 
tedir. 

Emir geldikten sonra hazırlık· 
lara derhal başlanacaktır. 

Şehir tiyatrosu 
Dram, operet ve çocuk 

temsilleri 

Şehir tiyatrosu kadrosu eylül • 
den itibaren geni§liyecektir. Bu 
it ile ilbay ve şarbay Bay Mu· 
bittin Üstündağ önemli surette 
me§gul olmaktadır. 

Bu sene tetrin başından itiba· 
ren lstanbulda uraya bağlı üç 
tiyatro faaliyete geçecektir. 

Biri Tepebaşında Dram, digeri 
Fransız tiyatrosunda Operet, ü • 
çüncüsü Asri sinemada çocuk tem 
sili eri verecektir. 

Çocuk temsilleri haftanın bel· 
li günlerinde sabahları verilecek· 
tir. Şehir tiyatrosu artistlerinden 
bir kısmı çocuklara temsil vermek 
için ayrılacaktır. 

Yabancı bankalar.ın 
hava kurumuna yardımları 

Şehrimizde bulunan yabancı 
Bankalar Türk hava kurumuna 
yardım olmak üzere beşer yüz 
lira. vermeği taahhüt etmişlerdir. 

Şehrimizde bulunan bu yaban· 
cı bankaların verecekleri para 15 
bin lira kadar tutacaktır. 

HAVA KURUMU ROZETLE

Ri - Hava kurumuna üye olan· 
lara verilecek rozetler hazırlar..
mıştır. Bir çok ilbaylıklara san
dıklarla gönderilmiştir. 

Yeni gelecek seyyahlar 

Fransız bandıralı Dögras sey· 
yah gemisi ile bu ayın on seki
zinde 200 seyyah gelecektir. 

Ayni gün Polonya vapurile de 
seyyah gelecektir. Polonya vapu
ru her on be§ günde bir sefer ya
parak 30 - 50 seyyah getirece· 
ğini ilgili yerlere bildirmi§tir. 

27 ağustosta Ariyan transatlan· 
tiği ile de 500 lngiliz seyyah ge
lecektir. 

Ecnebi 
mekteblerinde 

Bu sene hangi mektepler 

kapanacak 

Bu yıl yabancı ve azlık okulla· 
rından bazılarının bütçe darlığı 

dolayısile kapandığını yazmııtık. 
Şehrimizdeki 54 yabancı okul

dan ancak 34 tane kalmıştır. Bun 
lar arasından da, önümüzdeki 
ders yılı baıından itibaren, Ka· 
dıköydeki Moda fransız ilk oku· 
lu, Tophanede Sen Jozef ve Ga· 
latada Sen Piyer okulları kapa· 
nacaklardır. 

Bu okul!arda türkçe, tarih', 
coğrafya dersleri veren öğretmen· 
}erden 40 ki~i açıkta kalmıştır. 

102 azlık okulundan da ikisi 
kapanmış, buralardan da altı öğ· 
retmen açıkta kalmıştır. 

Bu öğretmenlerden bazıları· 

nın diğer okullarda dersleri bu
lunmaktadır. 

Yab'ancı ve azlık okullarında 
ders veren yüksek okul mczunla
rmın reami lise ve orta okullfl.rda 
ders verip veremiyecekleri mese· 
lesi etrafında yaptığımız ara~lır· 
ma neticesinde bunlar esasen c!.ev 
let okullarında öğretmenlik yap· 
mak evsaf mr haiz bulundukları İ· 
çin icabında bu okullara atanabi· 
1ecelderi anlaşılmıştır. 

Eski Galatasaray müdürü 
bir kaza geçirdi 

Kültür Bakanlığı bu yıl lise ve 
Bay Fethinin. bazı vilayet okulla· 
rını tefli! etmek üzere çıktığını 

yazmıttık. 

Bay Fethi okulları dolaşırken 

bir kaza geçirmiş ve ayağı sakat• 
lanmıştır. Kendisi tedavi edil
mek üzere lstanbula getirilmif· 
tir. 

Parasız f alebelerin 

imtihanı 

Külütr bakanlığı bu yıl lise ve 
orta okullara parasız yatılı ola -
rak {1000) talebe filacaktır. 

Alınacak talebenin müsabaka 
smaçları her vilayette bir lisede 
toplanacak komisyonlar tarafın· 
dan yapılacak, lise bulunmıyan 
vilayetlerde de kültür direktör· 
lükleri yahut orta okulların bi • 
rinde yapılacaktır. 

Smaça gireceklerin eylülün 
yirmi dokuzuna kadar bakanlı· 
ğa ba§vurmaları lazımdır. 

Süt talimatnamesi 

Sıhhat bakanlığı tarafından 

hazırlanan yeni süt talimatname
si uraya bildirilmiştir. Uray bu 
talimatnamenin çoğaltılmasını 

kararlaıtırmıf, dün matbaaya 
vermiştir. 

Bu talimatname kısa bir za· 
man içinde şubelere gönderile
rek içindeki. maddelerin tatbikine 
batlanacaktır. 

Fratellini kardeşler Avustralya yolunda: 7 
. Fransa cambazhanelerinde çalışan (Fratellini kardeşler) Avustralyada b u!u.nan bi~ camb~zhane. d.irektörü !ara fmdan çağırılmrştrr· üç ka.rdeş yola _ç ıkıyorlar. A~ğıdaki resimlerle dün • 
lanın l:iu ~Ş'hur komiklerinin seyahatini takip edeceksiniz. Bu macerayı ıyıce takıp edebılmek ıçın bu resımle rl keserek toplamak ve hır kolleksıy on yapmak lazımdır. 
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'lklyefler, dilekler 

Terziler saat kaçta 
kapanıyorlar? 

Bir olruyacamas yasıyor: 
"Belediyemhdn bir ka\"&n mu

cibince yi1ecek •• inhiaar mamu· 
latım aatanlar ile pazar ,Vnleri 
açık kalan dükkanlardan n:.aada 

Kadın şikayetçi, erkek suçla ••• - - - - -
Evlenmek va dile dolandırmak ! 

tliler bilUnıum dükkan, maiaza, ------------ı f 
yuıhane. •abrika ve •te1y~terin Manto, mantoya Cideli Şevki bak•e· Eregv li deniz 
aut 19 da kapanmaıı mecburidir. 3 

Buna ıaimen Beyojlu apartı· benzemezmİ hiç? rİnce alıkonuldu İşçilerinin davası 
manian dahilinde aanatleori.ni ya-
pan bütün kadm terzileri ı.eledi· Hakyerinde aorguya 
yemi:a:in bu kararın kendilerine ıu· 9ekilen terzi Saniye 
mulü olmadıiı iddiuile itçilerini 
aaat 20 ye, halli hazan 21 e kadar Saniye iıminde genç bir kadın 

manto qırchiı iddiuile yakalan· 
çabtbrmaktadırlar. mıt polia dün akpma dojru tü· 

Zannedersem bu karaf en faz- ' . . 
la • il · · 1 ç·· k"' zeye getimnf, ıenel aaTUDanyar 

•K er i.Çın yapı mıftır. un u Ş fik Sul h b' . . Ih .. · e tana met mncı ıu 
zaftlhlar ıunde 11 ve 12 e&at ça· ' • .. • . 

1 ---1.ta ·d'l y k d '· "zaha ceza hakyerıne ıondermııtır. lpuaa ı ı er. u ar a .• ·, • 
ta göre iıbaıı sabahleyin Mt&t 8· Bir çocuiu bulunduiunu, bet 
de oldujuna nazaran bu gibi a· senedir tanqtılı Şaban iuninde 
tiilyeler iıçilerini c;ııe tatHi ffahil biri•ile yakında evleneceklerini, 
oldup hslde 1t ili 12 ıaıı.t çahı· timdiye kadar evlenemeyitlerinin 
tır.ıaktadırlar. Bu sıhhat •e iı· sebebi, kendiaine Çanakkalede 
tirahat için zararlıdır. Çiinkil bu fehit düten babumdan kalan 
igiler atölyelerin aparbmanın en maqm .lreıilmemeıi oldutanu 
lcaranlık odalarında buh•n~uiu· aöyliyen Saniye, ne it ıördüiü 
na söre aabahtan alqam 'l k•dar yolundaki aorguya kartı da konu 
elektrikle çabımaktadırlar. komtunun dikitini dilemek ıure· 

Acaba al&kadar makamların tile terzilik ettiğini anlattı. 
limıdan malGmatlan var mı? Bu 
huauata Beyoilu kaymakamlıir - Bir manto hırıızlıiı iddia· 

il Y&r? 
nm dikkatini celt,,.tmek icap et· 
mez mi?,, 

Elvan şekerlerinin fiatleri 
niçin inmiyor? 

'Şeker lıyatlannJa yaprlan ve 
'Tirle ıelterci.lerin yaptıfı tenzil&

to :rafmen elvan ıelıerlerinin ayni 
li7Gh lıôla mahal-aza ettifini ya
zan bir olmyacrımaz ıunl12r1 aöy 
lerneldedir: 

"GümraJF ve ıimendife, kayıt. 
Iarile müıbet oldulu üzere mem· 
leketimizin her tarafına elvan 
!eker fabrikalarmın her g·:n gön· 
derdikleri binlerce ıandık fahit 
fiyatlı mamulat aahıından tıou ıi
bilerin ceblerine giren mitvonlar 
ca kaancın membaı ise &halimi· 
zin kesesi ve binnetice hükümeti
mizin kaaaııdır. 

Şu halde bu imafıız falirikala· 
n yola getirmek ve biran evvel 
wrgunculuğun önüne geçmek i· 
çin uMy iktisat müdüriyet ince 
tenzilat miktarlanna dair yapıl

makta olduiu gazetenizde mün· 
d~ unlu tekerli mevad l:.ateıi· 

nin ilinı ile daha ziyade ıecikdi
rilmeme1i •e hele ıırf ıek~rle ıli· 
kozdan mamul..,mevaddan yapılan 
elvan tekerlerin timdiden on ku· 
ıuı fiyat tenzilile aatbnlmuı el· 
zemdir ıanırım.,, 

işçiye tazminat 
f lı lianınuı ~ktıldan soma iffi 
oe İf ..Jtiplm anmnıla mü1kın IHr 
zı anlQfamamazlıklar "'""""" 
fı/nnqtır. Ba IMznanan etrtılrnJa 
yerıülen incelemeler yapıltlrğı ba 
p,,lade, bir olm111c:amuz: lilıir 

- Benim arkamda prülen " 
timdi karakolda alıkonulan man• 
to, çalınmq mal dejildir. Ben, 
bunun kumqnu bundan iki bu· 
çuk sene önce Mo.hmutpqadan al 
mıftmı. Kendim diktim, ıiydim. 

Yoldan seçerken akrabam
da ıaren bir bdm, kendi ça• 
iman mantow oldufmıu id· 
elit. atti. Manto, manıo,. ben· 
..... mt h~f AiDt 'Bift • 
tan kendileri de aatın almıt 
olabilirler. Zaten terzileri kara· 
kolda mantonun biçimini ezbere 
bir türlü tarif edemedi. Ancak 
mantoyu gördükten sonradır, ki 
yakasına bakınca tanıdığım, bu· 
nun tarafmdan dikilen manto ol· 
dulunu söyledi. Bu, kifi midir? 

Karakolda kendiıinin zora çe
kildiğini iddia eden Saniye, ıipı· 
diye kadar hiç kare.kol yüzü ıAr· 
mediiini sözüne katıp, mantonun 
kendi malı oldulunu iıbat için 
ıahit çaimlmaımı i.tedi. 

Hikime, çantumdan çıkardı • 
iı bir kumqm pvçıa)armı c&. 
terdi. Şöyle dedi: 

- itte, &enim mantomun ku· 
ID&Jmın parçalan! 

Hakim ftetit, doqaya iliftiril· 
mit olan kumq pe.rçalarile bun
lann farkım arattmlr, aonra da· 
vacı ve ,.hitlerin çaimlmuma, 
Saniyenin 1ma1nlmasma karar 
verdi. 

Saniye, hakyeri salonundan çı· 
karhen töyle diyordu: 

- Ben beraat kaanac:aiım el· 
bette eninde IOllUnda ! Supu:a:um 
çünkü! 

ATadaki mulctn1elege gö
re, eoieniıt~n cayan tam 
200 lira ödegecekmiı I 

ETienme n.dinde bulunarak 
bir kadım dolandırdıiı iddiuı 
ortaya ablan Cideli Şevki, polie
çe yaka}amaıı, dün akıama cloi· 
ru Tüzeye ıönclerilmiftir. 

Genel ıavamanyar Şefik, Cide· 
li Şevkiyi Sultanaltmet birinci 
ıulh ceza hakyerine vermiıtir. 

Sultanahmet birinci ıulh ceza 
hakyeri hlkimi Retit, doayayı İ• 
yice ıöaclen geçirdikten sonra, 
Şeftiyi aorsuya çeıkmiıtir. 

Orta )"&flı, iri lU'I bir adam o
lan Şevki, hakkında ıimdiye ka· 
dv yalnq bir defa takibat ,apıl· 
dıtmı, bu takibatm poliee rüıvet 
vermek eaaaına c:layandıiım aa,.. 
lemiı, evli olup olmadıjı ıualine 
kartı, bir an duraklamq, sonra 
nli olduiunu IÖylemiftir. Bu ce
..-ap üze[ine, hlkim töyle tormut-
tur: 

- Niçin durukııyarak cevap 
___ _ı• , 
vcnıın. 

- Efendim, nHdıbımı• uaulti 
de.ireainde detil de!.. On HDe 

beraber yqadık, fakat... Niklh 
muameleai tamam olmadı! 

... -.nSen~~·im-·di~lft~l\1~ 
maktan buraya getirildin. Bu Ay· 
fe o kadın mı? 

- Htyır ! ötekiyle artık met
ıul olmuyorum. Bu ba!lca!.. Bu· 
nunla bir buçuk &)Pdır tanıııyo· 
rum! 

Baymdırlık bakanlılı rol ifle
rinde makine atetçiıi olarak çalq 
tılmı, Ankaraclan lıtanbula naJt.. 
li yolunda teıebbU.te bulunmak 
üzere buraya ıeldilini, lıtanbula 
ıeliıinin kıamen Y alovadan oto
mobille olduiunu aöyliyen Cideli 
Şevki, vakayi fiSyle an1attı: 

- Ane ile bure.clan Cideye 
yollanacak, orada evlenecektik. 
Daha nikah kliıdımıa 'bulunma· 
dıiı için, ben onu &ur.da bir o
tele yalnız bqma yerlettirmiıtim. 
Ben de batka yerde )'atıp kalkı· 
yordum. 

Her ıün uiruror, yiyecek içe
cek teYler ıötürüyor, otel pu&• 

11m ödüyordum. 

- Fakat, aonra otele utrama· 
mııam? 

- Yalnız bir sün ujramadnn. 

Çünkü, Kuımpatada ev aramaya 
gitmif, iki odacık bulmuı, ,..,. 
Irk etmiı, ayda het liradan tut· 

/erini bize fU satırlarla biltlirmif- -------------
tir: mi ye, terkedeceii mahald,, çalıı· muıtum. Kadm 1Mmi 1emtine hiT 

tıiı müddetce aldıiı maq veya daha biç uiramJyacak ıannuı, al· 
yevmiye ve her türlü tahıiliı !n ye. danmıı ! 

"Fabrika sahipleri iıte<Ukleri 
anda İtçileri ve diler müe11eae ve 
ticarethaneler ayni •echile müı· 

tahdemlerini, menfaat t.em~i ve 
ma•rifi tenkit pye1ile, ıal:ver 
mektec:lirler. 

Şu halde tabii igi veya miiatalr 
dem yeni ~ buluncıya balar J,el
ki de aç blır, sefil olur. 

Ben clufandöm ki bu aibi hal· 
lwcle wftnaaip bir tasmiaat ..
_. meclıariyeti bmm hGlamlne 
aJown. 
M~liı ha tazminat veya ikra· 

yekbunun yüzde 5 nisbet~ni teı· - Bundan hqb, bir yere •· 
kil edebilir. manet olarak bırakılan kadının 

Demek iıterim ki bir ?r• :istah· ..,.aımı si dip or.dan ahnıpm? 
dem bir mapuda 40 lira maqla - Efyaya ıene kendi sahiptir. 
bir sene çalqtına, çıktıjında, o- Zaten Kuımpapdaki evde Mra• 
na malua 14hibi tarafmien: ber oturmıyacak mı idik?! 

~12 480XI,. 24 lira veri· - Cam&fır fil&n bir takan tef• 

leri de kı11119t ilminde 1-fka hir 
kadına ftl'llli .. ia? 100 . 

lir •e 1ia cihet bir nm aekald 
halda ıilti bir kanuna da ballan· 
111J1 olar. 

- Kıpaet, çamapradır. le.. 
armpapda rut reldim, kirli p· 
maıırlan Jl)ratmak Uaere ftl dim. 

200,000 lirayı ha va jşine 
vermeyi düşünüyorlar 

Erejli deniz iıçilerinden altı 
yüz kiti tarafından amele birliği 
ile Zonguldak maden mücıürlüğü 
aleyhine Zonıuldak asliye hukuk 
hakyerinde bir müddet en•!.l bir 
dava açılmııtı. Davacılar. b;"liiin 
kazançlarından on bir ıo"'.eden 
beri yüzde sekizini keıip ~a.1a11n
da alıkoyüulunu, maden :nüdür 
lüiüniin de buna muvafakat etti· 
tini ileri türerek, bunun uıaılıüz 
olduiu iddiaaile, timdiye kadar 
kesilen p ıranın ıeriye v~rilmesi- ' 
ni iıtiyorlar. 

Zonguldak hakyeri, bu devayı 
ıallhiyet noktuından red detmif, 
doıya yargutaya ıitmiı, verilen 
karar ora..:a bozulmuıtur. Şimdi 
dava yeniden Zonpldak ltukuk 
hakyerine ı&nderilmit huluruyor. 

On bir senedir ke1ilen Ye amr 
le birlifi kaıaımda biriken para 
miktarının iki yüz bin lirayı tut
tulu tahmin edilmekted~r. Veri
len mal6mata 16re, danr.ı olan 
alb yüz deniz İKiıi, bu i'<i yüz 
bin lirayı ıeriye alabildikt""°i tak
dirde, bunu tamamile hava kuru· 
muna teberrii etmeli dü!i~nmek-

Hem bunlar Ayıenin değil, ken
di kirli çamaıırlarımdır ! 

- Ankarada bqka bir ka· 
dınla tam on senedir yqıyonun. 
Sonra orada baıka bir kadın bu· 
luyor, onu alıp Yalovaya, oradan 
da lıtanbula ıetiriyoraun. Bir ta· 
raftan Ankaradan buraya latan· 
bula naklin hususunda tetebbüa
te 'bulunmai• ıeldiiini söylüyor, 
bir taraftan da Cideye evlenmf'· 
ie ıideceiini ileri ıuruyoraun. 
Sonra d• Ane ile oturmak ilz• 
re Kaıımpqada ev tuttulundan 
bahaediyor1Un. 

Bunlar, biribirini tutmuyor 
pek!. Sence biribirine uyuyor 
mu? 

- Ankarada on sene beraber 
yqadıiım lcadmla artık berabeT 
delilim. Bir buçuk aydır tanıttı· 
iım AJte ile Cideye ıidip evle· 
nec:ek, buraya naklim yapılınca 
da tekrar buraya ıelip Ka11m· 
pqadaki nde yqıyacaktık ! 

Cideli Şeyki, bu aralık Ane 
ile .,..Jannda bir mukaftle de 
yapbklarmı, bu mukaveleye gö· 
re, nleaiıten kim önce cayarsa, 
dilerine iki yüz lira v~eceiini, 
kendiainin Ayfe ile aahiden evlen 
mek Utedilini, OD1l evlenmek va· 
dile kandırıp dolandırmadığını 
sözlerine kattı. 

Hikim Reıit, ıerek olanı dü· 
ıünclU. Suçun mahiretine, ıuçlu· 
111111 nerede oturdulu keaenkeı 

belli olmamasına ıBre, alıkonul· 
muına, arqbrmanm d•inlet
tirilmeai için, doeyanın ıe~I 1&• 

n.manl .. a ıeri 16nderilmesioe 
1mv ftl'di. 

Cideli Şevkiye fByle dedi: 
- Vaziyete naızaran, MDi br· 

ralanı:roı 11111, Şnki ! 

Pella h•~•rlerl · ------· Bir hasta pasaport çıka
rnken öldü 

Hüyük Parmakkapıda dört nu..,. 
rah evde oturan Dlmistoldu Fatyali 
Yunanistana ıitmek: istemif,pua,.,. 
almak üzere Yunan konsolosbanesiJI 
gitmiştir. Pasaport muameleal ya,r 
lırken üzerine fenalık gelmit. dtltl' 
kalp dur111881ndan ölmtiıtar. 

BiR ÇOCUK BULUDU - KaJyd' 
cuda Enli eokakta 3 numaralı e'1t 
kapısına on ıünlük bir çocuk brr• ' 
kılmııtır. Çocuk düşkünler eline ı" 
derilmiıtlr. 

!Ki YANGIN - Mercanda Murt' 
diye sokatında 42 numaralı evin d 
kabnda çamapr yıkanırken baca "' 
tU§DIUf, çabuk eöndürülmüıttir. Bd 
dan başka Tavukpazannda Mehmet 
paşa sokağında Meşrutiyet hanınsl 
beş numaralı odasında Arploz ça_. 
şır yıkarken 'ine baea tutuımuf, ko• 
şular tarafından söndüriilmtiıtUr. 

OTOMOBiL ÇARPTI - Soför ur 
çitin idaresindeki 2444 numaralı otr 
mobil Betiktaşta 10 yapnda Orha' 
isminde bir çocuta (arpmış, yarala • 
mışbr. 

SARI iHSANIN MARiFETLERi 
- Müteaddit defalar kendisine ma • 
liye müf ettifl ıüafi vererek dolandı • 
rıcıhk yapan ubıkablardan San 111' 
san dün Tarlabaşında oturan Bedr°"' 
ayni şekHde dolandrnrken cftnnl 
davf altına almmıılardır. 

HAVUZA DOŞTO - Samatyacll 
Kasap tlyas mahallnfnde oturu dört 
yaımda Edip, Ramazanın boetamn ' 
dakl 'havuza düp1tlf. etraftan yeti • 
tenler tarafından kurtanlmqar. 
DöVOŞTOLER - Befiktaf*a 111' 

lamur caddesinde oturan Mehmetli 
Medet Ereaköyde bir yapıda çalıpr • 
larken it yüzünden ara1annda kavst 
çıkmlf, Medet demirle Mehmedin eli• 
ılnJ kırmıotır. 

BEYGiR YARALADI - Selimi• 
yede Cami eokaimda otuu Ralunl 
ile Nuhkuyusunda oturan Vahaa Tt 
Rlfat sokakta gezerlerken irken bir 
beygir kendilerine çarpmlf, U~ntl .. 

dırdmıştır. 

SELAM VBRMEDICt tçtN -
Küçtikpazarda Çapacı hanında oturd 
lsmatı Haakadm caddesinden ıeçd
ken eski arkadaılanndan Ahmede se" 
JAm vermemit. buna kızan Ahmet br 
caflnı (ekerek İ111U111f bir ka~ yerin• 
den yaralamrttrr. 

ZEHiRLENDiLER - Kaalıea .. 
Fıstıklı mahaJlesinde oturaa .ai tali 
sildarlardan Zfihttintia kan11 lhu• 
ve 10 yapnclald oflu Bil.etle htf 
Yaf111dald Necdet kalaym kaptan yeı 
dikleri yemekten zehirlenıaif ve W' 
da,·i altına abnamıtlardır. 

Geçmiş Kurun/ar: 
J O Ağustos 1920 

ZEVÇ iTHALATI 

Maten pıeteeinde Pol Kaao 
isimli bir Universite profaöril 'bir 
başmakale yaımııtır:''Btltiln Praa· 
ada iki mllyoadan fasla kadın 

var. Nede11 hari~n zn~ ithal et· 
mfyelim ?" Profesörün fikri aara
hatle aalqılıyor: Harp FnN'da 
erkekltr ve bilhaua cençler ara· 
11nda .,ek büyük zayiat verdi. Bu 
yüzden anne olmak Y&fln& ıelmif 
bir çok kı,lar erkeksiz blmıJttr. 
Bu kadınlann NYIR Url mllrona 
kadar varıyor. lld milyon kadııt lff 
altı milyon çoeuk yetifUrtr. Dokto
run ileri1e Btirdütti biriad f&I'* 
Ş11dur: Dıpndan Frauaya eeaelııi 
sinin. Fakat mutlaka bir FraDSIZ 
kızı ile evleasin. 

ACIK TESEKKUR 
Sevgili aanemlz Blpda falmUtl' 

U1w•1 I .......... lfl BaJaa UUtf" 
nln t.partada rallmett nhmua b • 
'f11118UI ml .... betlle .... teJ,all 1 

Julle •• ıerek tlfahen tas11etta ~ 
huwı 1&)'111 doatlanmıa anı a1'I' 
1a111Janmı11 ıunıuta *"'8Uril•I' 
mani olduiaadan ıueteaı.le ea1" 
n tefekklrlerlmlzlıl lbltımı rica -" 
rJz. 
Merhumenin daaaadı muha..ealıa ~ 
Gewal RifM AJıua,.,...,,. Aiti' 
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~l!!JL-KfMiZ Of~~-~ 
2 Yazan: Mehmet Naci 

oykot günü,, ve 
"Yahudi kıatliimı,, 

~lmanyanm eski hnriciye me· 
llluru o l:aman bana: 

rin müdahaleleri için AlmAnya 
için:le büyük ve kanlı hadiselere 
sebebiyet vermek istiyorlardr. ''Hitler iktid:ır mevkiine gel

lllez ve gelemez!,, 
Demiıti. Bu sözün üst:.:nden 

Çok zaman geçmeden Hitler Ba~· 
"ekil oldu. 

Almanyada yanılanlar sade tJ 

hariciye memurundan ibaret de· 
tildi. Böylece, akıam gazeteleri
ıtin Hitlerin baıvekil oldu~"Umı 
Yazclıldarı gün türlü haleti ruhiye 
laııyan Almanlar arasında deri:-. 
h:r hnyrete dütmüı olanlar da az 
de '"Jd" gı ı. 

Hitler mevkii iktidara ~eli.· 
Relrnez ilk iti düımanlarım ma1'· 
~etmek oldu. 

Hitlerin bu hareketi düşman· 
la.rmı çoğalttı. Herkes evvelki fır
kaların mevkii idareye geldi~i :ı.a· 
nıan olduğu gibi Hitler hüku·neti 
le de alay edebileceğini zannetti. 
Fakat derhal teıkil edilen gizl! 
aiyasi zabıta teskilitı l:iu kısım a
halinin, yani Hitleri ıev~iyenle· 
rin P:?İ-: ~ldanmit olduklarını göı· 

i di. Suclu suçsuz bir çok kimse
! r ievkif edildi. Böyle z~manlar

gare:zi sahsinin de rol oy1'laya· 
9ft•nı tarih bilen herkes .. taatik e
~cr. 

!; .• kadar ki bu tevkif edilenler 
t: · Abd~lhc.nıid zamanındaki 

Hitler fırkasına mensup olup 
da fırkada bir karıfıkhk çıkar
mak isteyen hakikatte Hitlercile· 
rin düımam bazı kimseler bir çok 
serserilere Hitler mevkii ikt; dara 
gelirıe kendilerinin üç gün serbest 
bırakılacağını ve bu üç gün zar· 
fmda önüne gelen Yahudiyi kat
ledebileceğini, Yahudilerin mal· 
ve mülklerinin yağma ediler~ğini, 
bu &uretle zengin olabileceklerini 
vadetmiıler. itte bu ıeraeri ktsmı 
da bu üç günün vadedildiği gibi 
kendilerine verilmesini iatiyorlar
mıf. Fakat kurnaz fırka "boyko~ 

·· ·· ı'le katliamın önüne aıeçh gunu,, 
ve Yahudilerin hayatlarını kurtar
dı mal ve mülklerini himaye et· 
ti. 

1 

Yoksa Almanya da Yahudi bile 
kalmıyacaktr. 

İtte böyle bir J;oykot günii id~. 
Benim gazetemde çabtan, fabn· 
ka ve ıanayi müeaaeıelerinden i
lin toplayan bir Yahudi piyasa 
memurumla evime yakın bir Ya· 
hudi kitapçı dükkanında idik. Bu 
Yahudi kitapçıyı iyi tanıyordum. 
Senelerden beri dostum idi. Biz 
bu dükkanda iken dükkanın ö· 
nünde bir gürültü oldu. Memurum 
kapıdan dııarı bakmrıtı. "Ne 
var?,, dedim. 

- Camckina bir yafta yaplf
tırmışlar ! dedi. 

- Bir yafta mı, dedim. Ü5tün· 
de ne yazılı? Bak da bana söyle. 

Bunun üzerine Yahudi memu 
rum ıokağa çıktı ve gülerek içeri 
giriyordu. Fakat daha kapıdar· 
girer girmez ve bir kelime bile 

söylemeğe vakit bulamıyarak ar 
kasından gelen üç dört tane 5arı 
üniformalı Hitler askeri taT'dn·· 
dan yakalandr, sürüklene sürükle· 
ne götürüldü. 

Ben bu çocuğu pek iyi tanıyor 
dum. Bundan baıka kendis~niu 
tevkifine de sebep ben olmu'h~m. 
Eğer ben ona camekana yapı~tı· 
rılan yaftayı okumasını ~öyl~me· 

mit olsaydım, bu zavallının bftft 
na bu felaket gelmiyecekti. Bina 
enaleyh bu meseleden mesul be-n· 

lzmirde --·-Uçuş alanı 
yapmak için 

Sovyet uzmanlar incele
melerde bulunacaklar 
İzmir, 9 (A.A.) - lzmide a· 

çılacak olan Türk kufu !ubesinb 
teıiı edeceği uçuş alanı mütehaq. 
aııları Sovyet tayyarecilerinden 
Anohim Y oldaı ile diğer iki arkr. 
daıı dün akıam Afyon trenile ıeh· 
rimize gelmiıler, istasyonda tay. 
yare kurumu direktörü ve diğer 
bazı zevat tarafından karıılanm1~ 
lardır . 

Misafirlerimiz burada ahm i· 
çin müsait bir yer arayaca'dar. 
bir hafta kadar kalacaklardı,... 
Türk kutu ıubesi tesis edildi!<teı: 
ve uçuf alanı da tamamen huır 
Iandıktan sonra İzmir gençle,.in~ 
motöraüz tayyare ile uçuf öğ: etil· 
mesi temin edilmif olacaktır. 

Erganide Altın 
madeni bulundu 

Ergani civarında Keban deni 
len yerde açılan büyük kuyudl\ 
zengin bir altın damarı meydann 
çıkarılmıı, on tondan fazla ham 
altın bulunmuıtur. Bulunan par· 
çalar §İmdiye kadar yapılan mas. 
rafı kapatacak değerdedir. 

iki dere arasında bulunan, etra · 
f ı yükıek tepelerle ve bahçeleri'? 

örtülü olan Keban civarındaki a
r•ttırmalarda tepelerden bir ço
funun altın ve gümüt madenleri· 
le dolu olduğu görülmüttür. Bu 
arada kükürt bakır, ıaç, d..:mi' 
madenleri de vardır. Bu dağların 
bir çok ye~leri kazılmıı, ara§br · 
malar yapılmıı, müıbet ıonuçlar 
ahnmııtrr. 

Madendeki kuyuların yanların 
da tüneller açılmağa baılanmıt 
tır. Kuyuların içinde zehirli ga7.· 
Jar bulunduğu için buralarda iki 

hava motörü ve bir de lağım del
mek için kompresör makinesi ça 
hımaktadır. 

Keban madeninin karıısındaki 
Fırat yanında Uludağın eteğindı.: 
bir de zengin akı madeni çıkmı~ 
tır. Bu alçının Avrupa alçıların 
dan yülcsek derecede olduğu ar· 
laıılmışhr. 

Alacağını isteyen adam 
ağırcayaralandı 

IZafranbolu şehri nereye 
götürülecek ? 

Su derdi nasıl halledilecek - Bir Fransız~~-
hendise şehrin haritası yaptırılıyor · 

Zafranbolu şelıri nin genel görünüşü 
(işaretli binalardan biri hükumet ko nağr, ötekisi saat kulesidir)-

Zafranbolu, (Özel aytarımızdan) dir. Bu i!in onarılması ve halk sıli· 
-Bundan iki sene evvel !çitleri halinin korunması timdiye kadaı
Bakanlığı Zafranboluya Bay belki yüzlerce defa alakadar ma· 
Bürhan adında bir ıar uznuım kama teklif edilmiıse de yapıla1' 
(tehir mütehassısı) gönderm:,ti bu teklif ve teşebbüslerin hiç bi• 
Bay Bürhan, Zafranbolunun f ;m· risi sonuç vermemiştir. Yalnız fi. 
di bulunduğu yer ile bu yerin çev çe Bay lhsan Ünal1ın esaslı gi~· 
resindeki alanlarda incelemeler §İmi neticesi olarak Mağara myt1• 

yapacak, it sonunda hazırlayaca nun büyük ve kapalı bir ha.vuzıı 
ğı raporunu iç Bakanlığına vere toplanması ve bu havuzdan dağı 
cekti. Çünkü kasabanın, halen tılması tasavvur edilmektedir. 
bulunduğu dere içinden, sayfiye· Yalnız bu it de, dedikoduyu 
si olan bağlar civarına kaldırılma· mucip oluyor. Çünkü bu iş için 
sı keyfiyeti mevzuubahistı. Bitiri· tabii olarak bir hayli masraf edi· 
len bu rapor alakadar olan maka· lecek ve neticede de su, evler sr 
ma verilmittir. ra hesabı ile ve para ile satılacak. 

Bu rapora göre Zafranbolunun Fakirler bu ite muarızdırlar. iç· 
ne şimdi bulunduğu dere i1rindc mekten başka bağlarını, bahçele 
kalmas~, ve ne de bağlar alamı· rini, bostanlarını sulayan bu suya 
da kurulmuı muvafık görülme para vermiyeceklerini ve net:Ce i· 
mi§, Yeni yapılacak ıarın lataayou tibarile sıkıntı çekeceklerini ileri 
caddesi ile Kıılah~r arasındaki ge sürmektedirler. 

ni§ alanda temellefmesi fayda'ı Buna rağmen ilçe Bay Genel 
olacağı ileri sürülmüttür. Bitıaen esenlik ile (umumi sıhhatle) ilgişj 
aleyh iç bakanlığınca yapılacah olan bu iti yapacaktır. 
inceleme sonunda işin ne suret!e Bartm-Zafranbolu §osesı Ü· 

yapılması lazım geldiği teıbit edi· zerinde olan ve §ar özeğine üç ki· 
lecektir. Şimdi Zafranbolu halk Iometrelik uzaklıkta bulunan Kir 
yapılması uzun yıllara bağlı o1an kille mahallesinde yüz kada"" ev 
bu ıar itinden ziyade hayatını ve vardır. Halkın içtiği au yukarıda 
sıhhatini alakadar eden çok ö 1em yazdığım tekilde altında kayıtsıa 
li bir itin batarılmasına çare arr ve ıartsız pis bir sudur. Binaen&· 

yor. leyh halk her dakika hayatlarını 
Bu it, su i§idir. , tehdit eden bu suyun ıslahı ıçı• 

Zafranboluda belli ba~lı üç sn belediyeye anlatamadıkları dert 
vardır. Bunlardan, membaındal · lerini hükumete duyurmak ısti· 
derecesi on sekiz olan (lzzetpa yorlar. Bu itibarla lazım geleo le. 

şebbüslerde bulunuyorlar. d. pek müteessir oldum. f>lan 
ım, k 

olmuttu, timdi bunu kurtarma 
benim vazifemdi. 

Derhal bir otomobile atlıyara~ 
Wilhelm,trase' de hariciye nezare 
ti matbuat dairesine gittim ~r3da 
G 1- Konsul Dr. Krull eme· enera . , 
.. 1 • 1 ttım O da mütee1sır o . se eyı ana · 

d ''h halde bir yanlıılık ol· u, er . P 
1
. .. 

' dedı' Bana Berlın o ıs m!.. muı .,, · . 
düriyetine hitaben bir tavııyena· 

d. Bu mektubunda yanhs· me ver ı. 

lıkla tevkif edilen Yahudi memt~· 
rumun derhal tahliyesini rica f! 

diyordu. 

Mecitözü, (Özel Aytarımız
dan) _ llçemizin Kertme köyün 

de bir yaralama vak'ası oldu. Bt: 

köyde oturan Mehmet oğlu Ham· 
dinin, komıularından Halilde ala
cağı varmı§; gidip alacağını iste 

mif, Halilin oğlu Musa buna kı.,. 

mıı, babasından alacak istey~n a. 

damı batından lafla yaralam.§hr 
Halil oğlu Musa, Mehmet oğlu 

Hamdinin ağır surette yaralanmı~ 
olduğunu görünce korkmuı, kaç· 
mııtır. 

ıa) suyu kasabayı sulamak•adır. 
Şarın her tarafındaki müfeadd;· 
çefmelerden bu su yaz kıt bd bo! 
akmaktadır. ikinci su, şarın say 
fiyesi olan Bağlardaki (Mağara) 
suyudur. Bu su da Bağlar arasır· 
daki yapılara arıkla dağılmakta 
dır. 

Üçüncü su, Kirkille mahallesi· 
ni sular ve kaynağından itibaren 
geçtiği açık bir hendekten mahal 
le arasına kollar salar. Fakat •nem 

b:ıları temiz olan bu suların mar.l. 
esef hiç biri alındıkları yerJerd~ 
içilecek vaziyct~e değildirler. Çüıı 
kü o yerlere gel inciye kadar kiı · 
lenmektedirler. 

Şüphesiz ki hükumet; sağlık v~ 
gürbüzlük için en önemli bir imi! 
olan bu su derdinden halkı kurla· 
racakbr. 

Kadastro mühendislerinden 
Bay Remzi isminde bir Fra"lsız 

ıarm haritasını yapmaktadır Do· 
kuz ayda baıarılacak olan hu i~ 
için sekiz bin lira kadar bir ::.>ara 
verilecektir. Bay Remzi itir.e üç 
hafta evvel haf lamı,tır. 

Celal alih Güney 

~'""'uı llftdiqnl 
~ehirTiyatrosu 

Ilu hafta 1'e· 
pebaşı Belediye 
l'iyatrosu: Pcr • 

(Sonu Yarın) 

Davet 
Ünye Kültür Direktörü 8ay 

Kemalin lıtanbulda Pendikte bu· 
lunduklarını haber aldık. 

Kendilerinin gazetemiz hhre 
direktörlüfüne müracaatlarını ri· 
ca ederiz. 

ilçebay fazıl Ozsoy ile ja~daı· 
ma komutanı Bay M. Alpman ha. 

diseyi haber alınca hemen Kert· 
me köyüne giderek tahkikata ha~· 

lamııtır. Yaralı Çorum memleket 
hastanesine gönderilmi§tir; yara 

hyi\11 Musa yakalanmıthr. 

Meseli Kirkille suyunun güzer 
gahında hanlar vardır ve bu t 1n 

lara gelen köylüler ayaklarını, ~,. . 

rridarını ve diğer 9eylerini b•J ıu
da yıkarlar, ayni su o vazivette 
evlere dağılır. Diğer suların Vilzi· 

yetleri de Kirkille suyunun tıyn;. 

111111ııım111 

llJ 
11110111 

embe, cuma, cu • 
martesf, pazar gO· 
nü akşamları saat 
21 de (DELT DO· 
ı,U) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek • 
rem Reşit, beste • 

Iiyen Cemal Reşit. 
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D o ~ e n i n K e ç i s i c i ~ i ... 
( BQf taralı dünkü ıayımuda) 

Bu sırada garip bir tesadüf Necip 
Raziyi lst.anbuldan uzaklaşmağa mec
bur etti. Anadolunun uzak bir köşe
sine oldukça. mühim bir memuriyete 
tayin olundu. Necip Razi kadını alıp 
götürmek istedi. Fakat o razı olma
dı. lstanbuldan aynlmak istemiyor
du. Burada başka bir iş bulmasmı is
tiyordu. Zavallı kadın bütün hayatı
nı rahat içinde geçirmiş olduğu için 
bundan başka türlü bir hayat batı -
nna gelmiyordu. lstanbulda geçirdi
ği hayatm olduğu gibi deYamım arzu 
ediyordu· 

Fakat kadının bu arzusu beyhude 
idi. Necip Razi için yeni ta)in edilen 
işe gitmek zarureti Yardı. Bunu ka -
dına anlatmağa çalıştı. Fakat mu • 
vaffak olamadı.Arada acı sahneler ol
du. Hülfısa günün birinde bu müna -
kaşalar kavgaya vardı. Necip Razi 
kadına söz anlat.amayınca kendi~inin 
aldandığma hükmetti· Eğer beni sev· 
miş olsaydı benimle beraber her ye -
re diderdi diyerek darıldı ,.e gitti • 
Hatta bu defa yeisinden İstanbul -
CJan uzaklaştığına memnun olarak 
gitti. 

Kadın ise yanlış bir hayale sap -
lanmıştı. Necip Razi yine bir gün 
kalkıp gelecek, kendisini arayacak sa
nıyordu. Onun bu \imidi boşa çıktı. 

Necip Razi lstanbuldan çıkıp gider • 
ken kendisine en küçük bir haber bı
rakmadı. Kadın onun Anadoluyu. git
miş olduğunu neden 5onra öğrene -
'lil rli. 

Bu hal kadının hayatında yeni bir 
safha açmış oldu: Necip Razinin u
zaklnşmı~ olması zavallıyı şa~rrttı. 

Onsuz yaşamak kendisine çok ağır 
bir yük gibi geldi· O varken taham -
mül ettiği bir takım şeylere bu defa 
tahammül edemez oldu. Etrafında o
lan her şey ona l<arşı rengini ve ma
na<ilını sanki birdet1bire değiştirmiş • 

IJll~!llll~P.l·-~~ndisinl mahpwı gibi 
~~e ~lir. Kocasına karşı ev • 

velce sessizken bu defa is)ankfır ta
vırlar aldı. OğuUarı lisede imtihan • 
lan ile meşgul olduğu için onları 
hatırına bile getiremiyordu. 

f şte kadın böyle bir sinir buhranı 
içinde çırpınıp durduğu bir sırada 
Necip Raziye bir mektup yazdı. Gel, 
beni al, dedi. Fakat Necip Razi bu 
yalvarış mektubuna dehşetli bir mu
liabelede bulundu· 

l<>tanbuldan giderken yemin et -
mişti. Eğer bu kadın bana mektup 
yazarsa daha açmadan kendisine ge
ri göndereceğim, demişti. Gelen mek· 
tubun ondan olduğunu anlayınca ay
rı bir zarf içerisine koyarak geri çe
virdi. Kadının büyük bir yeis içinde 
yazmış olduğu mektup haft.alardan 
sonra oıctugu gihi eline geldi. 

Bu darbe kadına o kadar ağır gel-

dl ki, kendisini öldürmek bile istedi. 
Fakat teşebbüsü neticesiz kaldı. Bu 
teşebbüsü tekrar etmeğe de kendinde 
bir daha cesaret bulamadı. 

Bu biı;are kadın artık mahvolmuş 
demekti· Her şeyi yapmağa hazırdı. 
Hayatta her şey olmak için kendin -
de bir istidat hasıl olmuştu. Yalnız 
bir şey muhakkaktı: Bundan sonra 
şimdiye kadar yaşadığı hayata de • 
mm edemezdi. Necip Raıinin lstan -
bulda, evinin yanında bulunduğu za
manki halini bir daha bulamazdı. Ye
is içinde, cesaretsiz ,.e ne yapacağını 

. şaşırrnrş bir halde önüne ilk gelen, 
kendine elini ilk uzatan onu alıp gö· 
türebilecekti. 

Nasıl ki, netice de böyle oldu. Zan
nediyorum, bu maceranın sonunu ar
tık biliyorsun· Kocası çok haklı ola
rak bo~ama davası açtı. Az 7.'l:nan i
çinde karan da aldı. Bütün alem bu 
kadına karşı arkasını çevirdi. Aşığı 
kendini terketmişti. Ve artık muhak
kak olan sukut başladı. 

Şimdi vaziyeti anlıyor musun? 
Geçen gün Alfons Dödenin (De • 

ğirmende~ mektupları) nı okurken bu 
kadını hatırladım. Bilirsin ya, burada 
bir (Seguini'n keçisi) hikayesi var • 
dır. Dışarıya çıkan keçi sabaha ka • 
dar kurtla pençeleşir, nihayet sabah 
olur, keçi kun-etten düşer, kurt ke
çiyi yer. 

Bu kadın da işte tıpkı Seguin'in 
kP.çisi gibi dehşetli bir macera geçir
di. Yafoız aralarında bir fark ,·ar. 
Bu defa kurt keçiyi yemek için sa -
baha kadar uğraştıktan sonra bırakıp 
gitti. Fakat zavallı keçicik o kadar 
yorulmuştu, o kadar kuvvetten düş -
müştü, o kadar yaralı ve takatsrz o -
larak yere düşmüştü ki vahşt hayvan
ların en alçağı, en bayağısı, en her • 
badı geldi, onu yedi. 

• • 
M atbcıranuza gelen ü.,-ler: 

Çınar 
İstanbul Şehir tiyatrosu aktörle· 

rinden ?ti. Kemal Küçük, Çınar isimli 
on iki tabloluk telif bir piyes yaz • 
mış, bu piyes İkbal kitap e'i tara -
fmdan bastırıhp çıkarılmıştır· San • 
atkar küçük Kemalin inkılap ve ti • 
yatro edebiyatımız için büyük bir 
kazanç olan eserini okurlarımıza tav
siye ederiz· 

Siyasal bilgiler 
Memleketimizin en ciddi ve özlü 

fikir mecmualarından olan siyasal 
Bilgilerin :;2 inci sayı'3ı çıkmıştır. Bu 
sayısında sosyal, siyasal, ekonomsal 
,.e hukuki alanda faydalı ve değerli 
etütler bulunmakta ayın siyasası kro 
nolojisi ve bibliyografyası yapılmak
tadır. 

Okurlarımı1.a tav.5iye ederiz. 

Kadıllöyl'nln ~~m ~ 1111100 ı~ ~~ıı~ıı~ ~~ııı~ı~~ııı 
ıııııııııııııunııııııı~~ B o Dl a D 1 1 
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- Bedriye, şuradan bura -
dan bir çok 1akırdılar açtı. Müker· 
remin lzmirde zel)gin bir kızla ev -
Jendiğinden, yakında karısile lstan • 
bula geleceğinden bahsetti. Orhan da 
akibet kendine bir iş bulmuş, şehir 
tiyatrosuna kapağı atmış.· Nafile! 
Necdet bir türlü konuşamıyordu. Na· 
zarın, sırıtarak, sırıttığını belli et -
memek için dişlerile yanaklarını kıs· 
trrarak getirdiği kahYeyi içtikten son· 
ra genç adam ayağa ka1ktı. Bedriye! 
mahzun bir bakışla onun gözlerini a· 
radı. 

- Sahi gidiyor musunuz? içeride 
Almanyadan gelmiş bir misafir var. 
Madam La Baron Hi1de Fon. O, si -
zinle tanışmak i<iltiyordu· Bir buçuk 
sene ayrıldıktan sonra bana bir kaç 
lılkfka dııhıı feda edemez misiniz? 

Necdet, tekrar geleceğini, o zaman 
fazla kaiacağrnı söyledi· Başı ağın -

r 
~or, kulakları ofuld~ordu ... Bedri)".~ 

Yazan: Safiye Erol 
artık kendini zaptedemiyerek onu O· 

muzbaşlarından tuttu. 
- Yapma yanucuğum, dedi. Ye 

~eninle böyle laubali konuştuğumu 

affet. Bana karşı eski dostluğun 
kalmamıştır belki. Fakat ne de olsa·· 
ben seni çok şeverim. Bilmezsin ne 
kadar ne kadar .. bir kadın senin mu
habbetini kabul etmedi diye meyus o
lacak ne vardı? Söyle ne kaybettin? 
nu memlekette öyle genç kızlar var 
ki hen onların eline su dökemem. Yü
r.ünii buruşturma, öyledir· Hangisini 
iqtedin de sana nrmediler· Hayata 
kijsme, Necdet. Bak şu gelincik tar • 
]asma, bak şu gergin bir mavi atlas 
gibi üzerimizde kubbelenen göğe. Bu 
güzel yerlerde insan senin gibi ~enç 
olduktan sonra hayata küsebilir mi? 
Ve sana şunu da söylemek isterim, 
dalma söylemek istemiştim, fırsat ol-
madı. içimde ukde kalmıştır. Sen zan
nederıırin ki.·· 

Aitr ağır ön bahçeye doğru ~rü· 

1 

KAQA .. KARTAL 
"r"" BUYUK DE"IZ ~~ 

O'*MA.N ~ 
Yazan: Kadircan Kaflı 

Gemiye, Karakartala yürüyün.. Orada 
ilk iş olarak kendimize bir reis 

Bö lem: 40 

toplanacağız ve 
v• 

seçecegız. 

-1-
BURAK REiS 

Başta Kara Hasan olduğu bide 
bütün leventlerin gözleri yaşlı idi. 
Nice ölümler, nice fırtınalar ~e ağrı
lara karşı bir tunç sertliği gösteren 
bu yiğit Türk çocukları, şimdi bir yas 
içinde idiler. YıUarca ardında zafere 
koştukları reislerini kaybetmişlerdi 
Onun kumandası altında bileklerinin, 
ayaklarının, bütün varlıklarının kat 
kat kuvretlendiğini gijrürlerdi. Ken • 
dilerinden beş on misli düşmana göz 
açtrrmanuşlardı· 

Halbuki §İmdi hepsi de kendilerini 
kanatlarc kırtlan, pençeleri sökülen, 
gözleri dumanlanan birer kartaldan 
farksız buluyorlardı· 

Bunların içinde Kara Hasnala Bu
rak Reis ve daha bir iki kişi, başka 
türlü düşilnüyorlardı: 

Kara Veli öldü ise onun gittiği 
yolda gitmek için ne engel var? Ara· 
mızdan biri reis olur ve biz onun ar
dında, Kara Velinin öcUnü de alırız.: 

Bu düşünceyi ilk olarak açığa vu· 
ran Burak oldu. 

Mezardan dönmüşlerdi. 
Kara Kartal kıyıda idi. 
Kalbi göğsünden alınmış gibi ses· 

siz duruyordu. 
Leventler onun bağlandığı yerde 

toplanmışlardı· 

Kimse· bundan sonra ne yapılaca
fını söylemeğe cesaret edemiyordu. 

Fakat burak bu sessizliği bozdu: 
- Arkadaşlar? •• UzUlmekten blrşey 

çıkmaz.. Hele gözyaşı dökmek bir 
Türk yiğitine yakışmaz. Kaybettlfi • 
..... -..rWr... ~ ...... ,. ...... -
zfm gözümü:.ı:ü açtıran, bfyrağrmıza 
engin ufukları gösteren o oldu. Lt • 
kin ölmeden önce bile kendi yerini 
boş bırakmadığına emindi. Elbet bir 
gün ölecekti. Nice başlar ve nice yi -
ğitler öldüler. Biz de öleceğiz· Fakat • 
her ölenin ardından onun yaptığı iş-
leri sürdürmek gerektir. Bizim bu ha· 
Jimizi Kara Veli görmüş olsaydı sa • 
nırmısınız ki hoş görürdü? Gemiye •• · 
Kara Kartala yürüyün .. Orada topla· 
nacağız ve ilk iş olarak kendimize 
bir reis seçeceğiz. 

- Doğru söylüyor.·. gemiye!.· 
Kara Hasan bile bu sözleri din • 

!erken gözlerini silmiş, yaşlarını ku
rulamıştı. 

Şimdi bütün yiğitler, atılgan ve iyi 
yürekli reislerinin ardından bir dam
la bile olsa gözyaşı döktükleri için u
tanıyorlardı. Ağlamak, erlerin değil 

yorlardı. Bedriye, Necdetin kolunu 
bırakmadan devam etti: 

- Zannedersin ki hayatta en büyük 
acı sevmek ve karşılık görmemektir. 
Böyle bir kanaatrn var, değil mi? 

Necdet, öyle değil de ya ne? Der 
gibi Bedriyenin yüzüne baktı. 

- Hayır, bin kere hayır. En büyük 
acı sevmek, birleşmek ve aşkmrzın 
gün günden ayaklar altında çiğne • 
nerek paçavra edildiğini görmektir· 
Sen yalnız sevdiğini kaybettin· Ben 
sevdiğimi de, sevgimi de, sevginin 
kutsiyetini de kaybettim. E'ine git, 
bu sözlerimi iyi düşün. Belki ne de
mek istediğimi birdenbire anlayamaz
sın. 

Necdet, onun söylediklerini bir -
denbire anlamıştı. Bedriyenin elini 
ataı. Kendi hediyesi olan yüzüğü gör
dü· Derin bir hürmetle, konuşmadan 
aciz. için için kanayan, titriyen bir 
muhabbetle, o sevgili eli öptü. Kor -
karak sordu: 

- Hiç ... onu .. gördünüz mü? 

Bedriyenin göğsünden ürkek bir 
nida parçası koptu. Benzi attr, dudak· 
larr derhal kuruyup çatlayıverdi· Göz· 
lerini kapayarak, parmakları ile 
gözlerini ebediyyen söndürmek ister 
ı;tibi bastırdı· Cevap verdiği zaman 
sesi o kadar yavaş çıkıyordu ki Nec
det güçlükle anlayabildi. 

- Talih bana ne yaptıY.aa >:aptı. 

çocukl~nn ve kadınların işidir. 
Deli Murat ateş gibiydi: 

- Reisin öcünü almalıyız .•. Onun ö-
cünü almak için yaşıyacağız ••. 

- Öç istiyoruz .. 
- öç istiyoruz .• 
- Gemiye .. 

Uyuyan ve esniyen bir arslan sü • 
rüsü sanki birden uyanmış, gerilmiş 
n ileri atılmıştı· 

Şimdi hepsi de Kara Kartalın kıç 
kasarası önünde toplanmışlardı. Fa • 
kat biribirinin yüzüne bakıyorlardı. 

Çünkü ort.ada bir reis yoktu· Biraz 
önce yoldaşlarını coşturan Burak da 
Elsuyordu. Çünkü ortaya çıkmak ve 
reis yerine geçmekle, reis olmak is • 
tediğini sanacaklardı. O ise her şey • 
den önce Kara Velinin yerine Kara 
Hasanın geçmesini diliyordu. içle • 
rinde hemen hemen en genç bir le • 
vent idi amma bu yere J!yıktı. 

Kara Hasan bu sessizliği bozdu: 

- Arkadaşlar, Burak çok doğru 
söyledi. Reisin gittiği yolda yUrUme· 
Jiyiz. Fakat bu yürüyüşe başlamadan 
önce kendimize yeni bir reis seçmek 
gerektir· Ben bunun için •• • 

Burak Ueri atıldı: 
- Doğrudur. Bir reis seçmeliyiz. 

Bunun için en uygun olan da Kara 
Hasandır. O, hepimizden genç oldu· 
ğu halde hepimizin önünde gitmiştir. 
Hele son savaşta birdenbire yılanla -
nn düşman gemisine saldırtılması ne 
kadar iyi oldu. O olmasaydı şimdi 

bizim hepimiz, Kara Kartalla beraber 
denizin dibini boylamı§ olacaktık· 

Kara Hasan arkaclapnın sözünü 
kesti: 

- Ben vazifemi yaptım. Herkes de 
benim kadar, hattA benden çok ça • 
hştr. Fakat reis olamam· Buna ben • 
den daha ziyade liyık olanlar var ... 
Ben reislik için Burakdan .. · 

- Hayır, hayır •. Sen Kara Velinin 
oğlusun. Onun yüreği var sende .•• O· 
nun yerine sen geçmelisin 1·. 

- Bu, bir padiphhk veya prenslik 
değildir. Leventllikte bir reis için ge. 
rek olan, bilek ve savaş üstUnlüfü -
dür. 
Konuşma uzayacaktı. 

Deli Murat söze karıştı: 
- Kara Hasan doğru söylüyor. Fa

kat onda bilek ve savaş üstünlüğü de 
vardır. 

Başkabir yiğit bağırdı: ... 
- Kara Hasan reis olsun!.. ., 

- OlsunJ .. 

Her şeyi hoş görüyorum. Her şeyi 
kabul ettim. Yalnız, yeryüzünde bir 
zerre adalet ve merhamet varsa, be
şerin bütün çektikleri namına, bütün 
mazlumların gözyaşı hürmetine, Al
lahım, sana yalV&TJyorum· Onu ebe • 
diyyen benim karşıma çıkarma· 

... Yer yüzünde bir zerre adalet ve 
merhamet nrsa.· Fakat yeryüzünde 
bir zerre adalet ve merhamet yoktur· 
Bunun böyle olduğunu döne döne 
dövülerek, kat kat yaralanarak, tek • 
rar tekra,. dağlanarak öğrenmek lA • 
zımdır. Ve, çile dolması~, bu kadar 
büyük acılar ~ektim, yarabbi, bari şu 
küçük acı da eksik olsun, demek boş
tur. O küçük acı eksik olamaz. O, 
mutlaka gelip çat.acaktır· 

Bir akşam Necdet, Bedriye ile 
Madam Hilde'yi Cevizlikten aldı. Hep 
birlikte Moda - Yalı gazinosuna &'it • 
tiler.Tam deniz kenasında bir masaya 
oturdular. Bu iki sarışın güzel kadın 
Modada ortalığı biribirine kattı. Her· 
kesin gözleri onlarda idi. Hattı kar -
şıdaki Koçonun gazinosuna gidip ha
ber veren işgüzarlar oldu· Bedriye 

1

. 
hanım gelmiş, yanmCla güzel bir ec
nebi kadını ile Moda • Yalıda oturu-: 
yormuş haberini duyanlar hürya akın 
ettiler Koçonun müessesesi bir anda 
bopldr, yalı, teraslanna vanncaya 

- l.kisi de eşsiz yiğittirler. ikisi de 
reis olabiJirler. Bir gemi daha ele ge
çrince ona da Burak, reis olur. 

Kara Hasan, .Burakın elinden to' 
tarak hemen hemen zorla kıç kasa· 
ranın üstüne çıkardı: 

- Mademki beni reis olarak seçi· 
yorsunuz, var olun?.. Aldım, kabul 
ettim. Fakat bu iş için benden dahJ 
uygun birisi var ki o da Buraktır·· 

Bundan başka o benden daha büyük' 
tür· Babamı ve beni seviyorsanız o ' 
nun reis olmasını isteyiniz. Zaten ba• 
bam, gemilerimizi çoğaltmak karart' 
nı verdiği zaman yakaladığımız il~ 
gemiye onu reis yapmıştı. Şinıdi onurı 
boşalan yerine geçmelidir. Burak, şilf 
dl reis seçilmiyor. Onu Kara Veli çok· 
t.an reis yaptı. Bunu ne çabuk unu • 
tuyorsunuz? "" 

Herkes biribirine baktı. 
Sahiden, ne çabuk unutmuşlardı· 
Deli Murat alkışladı: 

- Artık kimsenin bir diyeceği kal' 
madı. Yaşasın Burak Reis?. 

- Yaşasın Burak Reis I .. 
- Yaşasın! .. 
Coşkun bir alkış ve gürsesler ha• 

vayı sarstı. 

Bir ıün önce mezar kadar sessfl 
ve yaslı olan güzel Arta kasabası yfl' 
niden canlanmış, coşmuttu. 

Halle da geminin etrafını sarmıt ". 
tı. 1 

Onlar da yeni reisi alkışlıyorlar " 
dı. 

Burak şimdi el üstünde tqınıyor, 
minimini kasabanın sokaklarmda ıeı 
diriliyordu. "' 

Hemen ha.zulığa başlan11Uftı. 
:Vakit; ka7betma .... kad...a..a ,, • 

kılacak, kaçan Venedik gemflertn\Jl · 
ardından gidiJecekti. 

Tasarladıkları işler şunlardı: ı 

Rastladıkları Venedik ve düşma'll 
gemilerini insaf sızca vurmak. 

Alban Armenyoyu kardeşi Jak'ıll 

yanma göndermek. 
Niko ile lstelyayı ele geçirerek öç 

almak. 
Gemileri çoğaltarak orada büy\Ü' 

bir filo kurmak ve böylelikle bUtOıt 
Akdeniz! ellerine geçirmek-

Bunun için gerek olan kan ve yU• 
rek onlarda bol bol vardı. 

Kara Velinin ölümü onlan yıldır' 
mamış, büsbütün şaha kaldırmıştı. 

Reislerinin öcüne başlangıç olma1' 
üzere Armandoyu Kara Kartalın di• 
reklerinden en büyüğüne astılar. 

(Arkası var) 

kadar doldu. lki gazinoda birer or ' 
kestra vardı, durmadan çalıyorlardfl 
Sandallarda şarkı söyliyenler, ke • 
man mandolin çalanlar, küçük ar • 
monik çalanlarla bütün Moda muaz • 
zam bir musiki dalgası altında inli • 
yordu. Bu cünbüşün aksi sa.dası kar' 
şı sahillere vuruyor, oradan Belvü ' 
nün orkestrası, Vecihinin hangarın • 
daki radyo cevap veriyordu. - Bed • 
riye çok dalgındı· Moda iskelesinde1' 
kalkan bir vapura bakıyordu. iskele 
binası vapuru örttüğü için evvel~ si· 
liyon feneri meydana çıkıyor ve son· 
ra, ışıklı pencerelerih, ağır ağır n • 
purun gövdesi iskelenin arkasındaıt 

sıyrılıyordu. - O aralık orkestra pe1' 
moda olan bir tangoyu çalmağa bat 
ladı. Çalgıcılar, güfteyi almanca o • 
larak beraber söylüyorlardı. 

Liebe var Is nie .. 
(Bu hiç bir zaman bir aşk değil, bit 

başkaydı •• ilh-) 
Madam Hilde, eyvah t diyordu, ff' 

tanbnlda da bunu mu dlnlfyeceğtıf 
Biz bunu Bertin, giilen barlannd• 
işite işite bıktık, u.sıandık 

Tango ç.alrnırken, civar masalar"' 
dan yüksek sesle güftesine refakat 
edenler ve yan yan Bedriye ile Ne~ 
de ti süzenler vardı · 

Orhan masalarına geldi ve Nee' 
detin kulağına. eğilerek: 

< A rkaıı var) 



-
: 1 BALKANLA~DA 1 
Bulgarlar Türk dostlu
ğundan bahsediyorlar 

Başbakanımızın Gezisine Ait 
Hususi Fotoğraflarımızdan 

"Balkan sulhunun muhafazası namına Türkiye 
ile Bulgaristanın daha fazla dostlaşması icab eder,, 

Sofya, (Kurun) - 6 ağustos 
tarihli Bulgarca' Utro gazetesi., 
Türk - Bulgar dostluğundan 
'ba.haetmekte ve iki devlet ara· 
•ında muallakta kalmıf uzlaııla· ... 
ınıyan hiç bir mesele olmadığrnı, 
Türk - Bulgar milletlerinin se· 
Yitmekte olduğunu .yazdıktan 
•onra, Y unnistandaki dahili ka· 
rıtıklıklann devam etmekte oldu
iunu, ve rejim meselesinin kat'i 
•urette haJli için geneloy (reyİ· 

lm) yapılması yaklaıtıkça bu ka· 
rıtrklıkların daha fazlala§acağını, 
hunun için Balkanlar ıulhunun 
muhafazası namına, Türkiye ile 
Bulgariıtanın daha fazla dostlaş· 
nıaaı icap ettiğini ve Ankarada 
bu yakınlaıma lüzumunun bir da· 
kika evvel anlatılması her iki 
devlet için çok menfaatli olaca· 
imı yazmaktadır. 

Habsburg hanedanı ve 
Romenlerin düşüncesi 
Eski Romen batvekillerinden 

'-!anyu Diminyatıa gazetesine şu 
IÖzleri aöylemittir: 

''Romenler Habsburg haneda
npıın tekrar tahta çıkmalarına ka
t\yetle aleyhtardır. A vusturyanm 
Almanyaya iltihalona da müsaa
de edilmiyecektir. 

, AVUsturyada, Almanyaya ilti
l:lk f"ki ~: ... ı rleri çok ya~aşlamıştır. 

Butun dünya bilmeh-OOdir, ki A
'rusturyadaki ekonomik buhram 
doğuran şey, Habsburglann taht
tan uzakla§ması değildir. Habs-
bm·glarm yeniden tahta gel 
ri, Almanyayı olduğu gibi Avus
turya • Macaıigtan imparatorlu-

ğunun mirasçısı olan hükumetle -
ri derhal ayaklandıracaktır. 
Avnıpanın sulh ve selamet i

çin& yaşayışına yardım edecek 
olan mesele şudur: 

'li.ma konfederasyonu yap
malt .. 

Romanya ve küçük itilafa da
hil "'diğer devletler, hatta Lehis
tam 1dahi icine a lacak olan Tuna .. 
xotıfederasyonu cenubu şarki Av-
ntP.a hükUmetlerinin terakki ve 
suU(iÇinde yaşamalarına sebep 
olacak :yegane çaredir.,, 

~pristan ve Maca-
riStanın silahlanması 
Buıtrar gazeteleri, Kolespon· 

deDs Univerael gazetesinden ala· 

ten düştükten sonra Macaristan 
ile Bulgaristamn isteğine, büyük 
devletlerin muvafakat edeceği 
şüphesizdir. 

Yalnrz küç{ik itilaf bu arzuya 
muhalefet etmekte ise de, İngil
tere Fransa ve ltalya hükumet-, 
leri Stresada son sözlerini söyle-
miş bulunuyorlar. 

.Madem ki, Macaristanm, Tuna 
paktına, Bulgaristanm da Balkan 
paktına iştirakleri arzu olunuyor. 
Küçük itilaf, meselesinin ciddiye
ti nazarı dikkate alınarak Streza
ya :yapılan davete boyun eğmeli .. 
dir.,, 

öldürülen Arnavudlar 
meselesi 

Yugoslav - Arnavutluk hudu
dunda ağustos (5) gecesi öldü· 
rülen altısı erkek, ikiıi kadın1 .~· 
kiz Arnavudun kim olduklarını 
tanımak kabil olmamlttır. 

Yugoslav - Arnavut zabitle· 
rinden kurulu kantık hudut ko· 
misyonu kabahatlıları teıbite ç~· 
lıtmaktadır. 

Yugoslavyalılar, 6 Arnavudun 
iki genç kızı Arnavutluk toprak· 
ları içinden çalarak Yugoslavya· 

ya geçirmek isterken hudut kal'.&• 

kollarına rastladıklarını ve .(dı•r) 
emrine. itaat etmedikleri için kur
§Unla mukabele gördüklerini söy· 
lemektedirler. 

ArnaTUtlann cesetlerine o ka· 
dar fazla kurtun isabet etmittir, 
ki delik, deıik olan cesetleri ta
nıyabilmek bunun için mümkün 
olamamıftır. 

Bu kanlı hadiseden ötürü Ar· 
navutlarm Yugoslavlardan ta:t • 
minat iatiyeceklerini Bulgar ga• 
zeteleri yazmaktadırlar. 

Bulgaristanda bolşevizm 
tehlikesi 

On gün önce buradaki Rus se· 
firi Rasxolnixof Bulgar ordu ku· 
mandanlarından 15 kadar gene-
rale Sovyet elçiliğinde büyük bir 
tölen (ziyafet) verildi. 

Ordu kumandanlarının bu tö
lene gitmeleri ve Boltevik elçisi 

ile kadeh tokutturmaları 20 sene· 
denberi görülmüı bir teY olnıa· 

dığı için, Bulgaristandaki komü· 
nist dü,manları (Dumbozlar) ta· 

rafından çe,it çefit tefsirlere uğ
ratıldı. 

ı - Başbakanımız !smet lnö
nü ve Dış İşleri Bakanımız Tev
fik Rüştü Aras, Samsun hükumet 
memurlan arasında. 

2 - lsmet İnönü general Sait 
ile askerlerimizi gözden geçiri
yor. 

3 -· '(Sağdan itibaren) lsmet 
lnönü, Samsun parti başkam, say
Ia v Bay Mehmet Ali, Samsun il

bayı Bay Fuat, General Ali Sait. 

4 - İsmet lnönü Atatürk hey
keli önünde. 

rak JU yazıları yazmaktadırlar: 

"Versay muahedesinin yasak 
edici maddelerine rağmen Al
manya silahlandı. Bulgaristan i
le Macarist.anm da Almanyadan 
Örnek aJ.aeaklan şüphesizdir. 

Sovyet Rusya - Bulgaristan 

siyasal münaaebatı yeniden kuru· 
lalı hayli zaman olduğu halde 
Bulgar ihracatının bu münasebet
ten hiç bir veçhile istifade ede-

1 Açık konuşmalar 1 Macarlar yur~~muzdan 
afyon alabıhrler 

Sulh muahedelerinin yapı!ma
sından iki yıl sonra bu iki çiftçi 
memleket, uluslar sosyetesine 
müracaatla iforetli ordu tutmağa 
bü~Jerinin uygun olmadığım 

biİdirmişlerdir. Sulh muahedele
ıinin ahkamını büyük bir hüsnü 
niyetle tatbik etmiş olan Maca
ristan ile Bulga.ristana karşı bu
güne kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da sert davranmak bilme
yiz, ki doğru mudur? 

mediğini ileri sürmekte olanlar 
bu generallerin pHizdbüyükı ( c o 
Bulgar generallerinin Sovyet 

Ruıya müme11ilinin ıölenine it· 
tirak etmelerini gazetelerinde ?id· 
det)e tenkit etmektedirler. 

Bunlar, yazılarında (komünist· 
liğinı Bulgaristan içten içe teh· 
dit etmekte ve kemirmekte oldu· 
ğunu, bu müthit tehlikeye kartı 
aklı bqında bütün Bugarlrk li
derleri vakit ve zamanile tedbir 
almazlarsa, Bulgaristanm mev• 
cudiyeti tehlikede bulunduğunu) 

Parasız ve yatılı Bir aydanberi Avrupada oto-
okumak için mobil gezisinde bulunan uyuıtu

rucu maddeler genel direktörü 
Bay Ali Sami, ıehrimize dönmüı
tür. 

Okuyucularımızdan Bayan Sı
dıkaya: 

ilk okulun ikinci sınıfından Ü· 

çüncü sınıfına geçen bir çocuğun 
parasız ve yatılı olarak hiç bir 
okula kabul edilmesine imkan 
yoktur. · 

Yalnız üçüncü sınıftan dördün· 
cü smıfo geçen çocuklar her yıl 

smaçla Darünafakaya kabul edi
lirler. 

Çocuğunuzu bir yıl daha okut· 
:naya çalıtınız. 

Yeni fındık ürünlerimiz 

Gezi esnasında Petteye de uğ· 
rayan direktör, Türk - Macar 
tecim anlatmasını yapan delege· 
lerle konutmuı, Macaristanm af
yon ihtiyacını Türk1yeden teda· 
rik etmesi konusu üzerinde konut· 
muıtur. 

yazmrıtık. 

5 - İsmet İnönü hükUmet ka
nağından çıkarlarken. 

6 - Başbakammız Samsunda 
gezi esnasında. 

7 - İsmet İnönü Samsundan 
dönüşte. 

Şehzadebaşındaki kaza 
Bir müddet evvel Şehzadeba· 

tında olan otomobil ve tramvay 
çarpıfmuı sırumda, otomobilcl'e 
bulunan yabancı gezginlerden bir 
kadın feci surette ölmüflü. 

Bu meselenin duruımuına dün 
l&atnbul ikinci ceza hyyerinde 
devam edildi. 

Şoför Kegamın alrkonulmut ve 
vatman Mebmedin alıkonulma • 

mıı olarak yapılan durutmaları, 
karara kalm19tı. f 

Fakat, bu hakyeri kurulu üye

lerinden lımail Hakkı, birinci ce

zada davaya baktığı flçin kunalda 
defitiklik ohnaf, tetkik .. _ _. 

lanıp karara 'ftrilememittir. Ka· 
Almanya istediğini yaptı. A

vusturyaya silahlanmak hakkı ve
rildi. Böyle olduğu halde, ve sulh 
mualiedelerinin ahkimı kuvvet -

söylemektedirler. t Bu yıl ~aradeniz kıyısında bol 
Necmeddin 1 fındık ürünü oldujunu evvelce 

Yeni fındık ürünlerimize ilk ev· 
vel Alman piyuuı istekli çık

mıı, ve bir çok Alman tecimerle· 
ri, ıimdiden Trabzona gitmitler, 
ilk ürünü Almanyaya gönder• 
mitlerdir. 

rar, yirmi yedi ağuatoı ıalı günü 

, aabahı 1&at onda bildirilecektir. 



s-KURUN 10 AGUSTOS 1935 

Avrupa mektupları 
Takvim 

ÔUfiıattesı l'AZAR 
lO AflUtoı ti .Afustos 
ıo C. Evvel ll C. EvTCI 

Ollı dolusu s.os 5.06 
din liıusı 19.16 19,15 
Sabah ııamu. 4.H 4.'l4 

Bükreş nasıl şehir? 
Ôfle namazı 12.19 ıı.19 

lklndJ aamazı 16.U •6.J( KURUrt'un Romanı · 87 Yazan: A. ismet Ulukut 
Romence yemek listelerinde çorba ve fasulya
Sinayanın şıkları - Macar köylülerinin güzel kılığı 

hikim, yemek listeleri, umumi i· 
lanlar hepsi Romence ... Çorba, fa· 

Atfım umut 
Yıuı umuı 
imsak 
Yıtuı gtçea gllaltrı 

fılıa kalın ııll.alerl 

19.t& 19,u 
tı.oo W0.59 
1,09 a.11 
m Hl 
l4cl 145 

Bükreıin ıimal iıtaıyonundan 
çıkınca göze ilk çarpan §ey cad· 
delerin boıluğu ve bir Avrupa 
§ehrindeki dolgunluğun burada 
bulunmayıııdır. lstaiyondan §İma· 
le ve çenuba doğru açılan yollar 
da beyhude yere inıan olgun bir 
ıehir görmek için sabırsızlanıyor. 
Kızgın bir güne§ altında; seyrek 
binalı geni§ sokaklar sanki bir çöl 
ortasında susuzluktan dili lturu· 
muı bir mahluk gibi cansız yatr 
yor. Yol yorgunluğunu gidermek 
için oturacak bir kahve aradım; 
Bu bir kutup ke_ıfine çıkmaktan 
daha zor oldu. Yorgunluk ve aç
lık uzun araştırmalara imkan ver· 
miyordu. Ne olursa olsun diye bir 
polise gidip mümkün mertebe her 
lisanda bulunan kelimeleri kulla· 
narak ıehrin merkezini sordum. 
Hiç bir §ey anlamadığ1J11 ifade 

sulya gibi isimler eski temaılarr l.ıiıııiııiııı._-.. ..... _.iııııi1ııiiiıiiliiııiiiiıiiiiiiiıliiiiil-.~I 

Doktor ya sevgilisinden 
görüp dünyaya küsmüş, 

hiyanet 
yahut .•• 

eden bat hareketleri ve hafif bir 
gülümseme ile yüzüme baktı, an· 
)adım ki onunla yapılacak İ§ yok. 
lıtasyondan kalkan tramvayların 
birisine atladım, işi talihe terket· 
mek en iyisi idi. Tramvay yol al· 
dıkça yollar, evler, her şey güzel· 
leşmeğe başladı, istasyondaki çöl 
sahnesinden artık eser kalmamıı· 
~. 

Nihayet ıehrin merkezine vara· 
bildim. Kahveler var amma ıey· 
rek. Öğle üstü tenha olan sokak· 
lar saat beşe doğru kalabalıklaı· 
mağa başladı. Nakil vasıtaları 

bol ... Tramvaylar, otobüsler gidip 
geliypr. Avıça ıehirlerindeki 
t..-m~ay fjyatlarına göre lstan· 
buldaki tramvay fiyatlarına pa· 
hah denemez. Yalnız bizde saat 
)erce beklenildiği halde tramvay· 
lar dolu geçer ve vagonlar tekdir. 
Hnlbuki burada tramvaylar en a· 
ıa ;, iki vagonla geçiyot. Bu belki 
de şehrin düz bir sahada olmasın· 
ian dolayı mümkün oluyor. 

Romence; şehirde adamakıllı 

Güreş müsabakaları J 

Hasılatı Türk hava kurumuna 
arma~an edilmek üzere ,ehrimiz 
ihava kurumu ta~afmdan ikiıi ls
tanbulda diğerleri de lzmirde ve 
Ankarada olmak Üzere dört bü· 
yük güret müsabakası tertip e

tlilmittir. 
Güreşler Dinarlı Mellmet pehli· 

vanla Çoban Mehmet, Kara Ali , 
Mülayim arasında yapılacaktır. 

Birinci güre~ 18 ağustosta İs
tanbul Beşiktaş stadında olacak
tır. Dnnarli Mehmet pehlivandan 
ba§ka dört çift t e ayrıca güreş ya- ,· 
pacaklardır. 
--~~------~~ ......... .__~ ........ ~ ...... , 

~Al{l(.A 1 

Müslahza.ral 1 

HUBUBAT UNLA!(/ 

SıHHAT 
vı: 

KUVVET 

Menbaıdır 

mız neticesi olacak hala listelerde 8 O ft 11: ~ "8·19~~ 
göze çarpıyor. El itaretlerile,zah· WW&tmü J'ildD itareW öiabiar, nae • 

Cemil kahkaha ile ıüldü: 
- Niıanla7alım yani! Vallahi 

ıü:ıel bir bulut 1 Hem niçin olma· 
ıın? Binnaz benim kızım değil 

mi 7 Doktorun da doıtuyum. A-

metli sahnelerden ıohra biraz ye· rlnde muameıe ıtıtenıetdlt. R•k•mJar ... 

mek 1 yemek kabil oldu. u upallJf •bt n,.auan&r. 

Saat sekizde Budape§teye doğ· 
ru tren hareket etti. Gece hiç bir 
yer görmek bittabi kabil olmuyor. 
Yalnız {Sinaya) da elektrikler 
fazlalaııyor. Gece yar111 olmasına 
rağmen otel memurlarından müt· 
teri aramakta oldukları göze çar· 
pıyor. Romanyanın en güzel aay· 
fiyelerinden olan bu tehirde en 
kibar halk ikamet ediyor. Büyük 

ı.----- rtukut 
li'lJ, .... • vı1a.ııı ferin hemıire, bu buluta diyecek 

• Nel'york 12Ci 00 • Mıdrld 
• Puls 169.-:- * eertıa 41, _ yok. Aktam evde bir konuşP.yım 
" MlllDo l9b. - • Vaıton ıs. - da alt tarafı kolay. Fakat ıiz bu 
• Brllbeı 81, - • Bııdıpesıe t4, - d d ki . . k' I 
• Atına 24, - • Bat.rq ı&. _ ütün ü ermızi ımıeye ıöy e • 

• Condrı 

• Cencm 8!0 · • • Betırı4 ~4. - mediniz ya? 
.. soryı t4, - * Yolobamı atı, - - Hayır, katiyen ! Hem kime 
• AmUerdım 811 - • .Altın 9J7, -
• Praı 96, - * Mectdıre aa. - söyliyebilirim? Doktorun da bu 
* Stotholm 81, ... * Buhot t3S - / itin benden ıeldiiini bilmesini 
ı..----- Çeldet iıtemem. Benim karıtmam fuzuli 

• Loodra 623,U * Stokhlm D.l 140 bir müdahale olur. 
harpten ıonra Romanya ya verilen • r\nyork o.701 ı • Vlyac. 4.1834 

, • Pırıs ıt.lı3- • M•dnd s.8063 - Peki, ıöylemem; merak et-
Macar topraklarından sabaha doğ • l\111lno 9.t1~8.. • Rerllı t,9742 • • 

u meyınız. 
ru geçiyoruz. Y emyeıil çimenli o· * llrlikael 4.7088 • Vırtol'a 4.t07ıı 

A J 8 Hemtire nitti. Poliı mildürü valarda sararmıı ekin tarlaların· • t 0 • aa.sıs • udıpeştı .. 83H • 
• Cenmı 2.41154 • Blllı:reı ıoo.ons hem gülüyor, hem kendi kendine 

da ellerinde otaldarr, lleyaz enta· • Sotyı 63.~09o • nıtgrıd a4.67·42 d söyleniyor u: 
rili kısa ve ıiyah aba çepkenli • Amstcrdım 1.1110 • Votobımı 1.1ıı1 

1 d 
• Pug t9,l675 • Mostovı t095.!IO - Bu zamanda da böyle aşk· 

çiftçi erin gi itini görmek niha· E S H A M ---.... ıı lar ne demek? Lakin doiru ! Dok 
yetaiz bir zevk oluyor. Avrupanın • ı, Bıtıtas• 9.~·>- tor hangi ite elini koyar da onu 
belli hatlı bir zUmreai olan ve Tu· ı Anidolu ~6.00 •Çimento as 11rlara karıtlı!'Dlaz? lıte ıevda 
na boylarına battka bir renk, bat· ı•ReJI Uı> Onyon DeJ. ""'\- f J b 1 

:r Slr. Hayrlrı 18.- ,lrk Oeı, -.- as 1 da Öy e ! 
ita bir ahenk veren Mac'arlar, bat· ttMerlı:tıBanhsı ss.... B•lya -.- - 39 -
kabir milletin hakimiyetinde o· u. sııotta -.oo ~art m. ecıı -.- BEKLENILMIYEN, FAKAT * Bomontl il,- Telefon -.-
lan bu topraklarda bile bUtün kuv· -l•tlkrazlar - tahviller- SEVİLEN BiR SON 
vetiyle kendilerini göıteriyorlar. •t938Titrt Bor.1 .e.os Elekuııı: -.- - Alo, sen miıin Binnaz? 

ı • . 1 il itl,SO TrtmflJ ll,ro - Evet, pollı mUdürU müıü· 
nsan öyle zannediyor ki Ma· • .. 111 2t1.7' Rıhum 44,- ? 

fitiz car köylüsünün hayatını anlatan latltrüıDıhlll l 04;12 • A11dot11 ı 4~80 
•trıaaı Utlkratı 95.- • Anadota ıı o,so - Seıimdett tanımadın mı kı-

bir film için hazırlanmıt zevkli, 1 ı0t8 A M ıo. Aiiıcloııı nı ı,40 zım? 
ef&İz bir dekor içinden geçip gidi· • Sıvu-Erıun111 96.'ıl!> • \tll••nll A 46 60 

...-. Nasılsınız, iyi misiniz 7 
yoruz. Tren yolu kenarında ara J R O 1 ...... iyiyim; fakat sana danl-
sıra tesadüf ettiğimiz beyaz du· _ A Y O _ dım Ne iıe aen naa1lıın baka· 
varlı kHylU kullll:aeler\ iN 7e1n tar lSTANBUn - 1.8'80• .......... zca yım? 
lalar üzerinde dekora ba§ka bir ders. 18,50: Dans mu Ufasi CplAk). 19, _ iyiyim; neden -" Clarıldınız? 
güzellik veriyor ve tren çok alıı· 80: Şobert: Sekizinci senfoni (Bitme· Ben ne yaptım? 
k ıd .. b .. Il'ğ f I b' mJş senfonı) plAk. 20: Spor konuş • N cak d 1? 0 ~gu u guze 1 e az a 1~ maları. Silit Çelebi. 20,30: Bayan Bed - e yapa ıın, sözün e 
alaka gostermeden koıuyor, belkı r1ye 'l'ilzUn· türk'c sözlil eserler· Rad durmadın. Hani bize gelecek· 
de pek haklı olarak koıuyor. Kim )•o caz Ye tango orkestrlllarlle. 21,35: tin? 
bilir ilerde daha ne güzellikler Son haberler. Borsalar. 21,45: Bayan - Kat'i ıöz vermemiştik. 
var olduğunu bilerek ko,uyor. llabikyan pn. Piyanoda profesör La - Pe-ki öyle olıun, bugün sa 

ıenskf. 22,10: Hafif musiki (Pllk). 
Recep Suat ViYANA _ 1'7,15: Gramofan, ı1, lı, cumaya gelir miıin? 

• 

KiRALIK YALI 

ÇengelköyUnde Kulelide mllstakil, 
dört odalı, bahçeli, terkos suyunu 
havi, havadar yaz ve kış için elveri§· 
Ii bir yalı kiralıktır· Görmek için Ku· 
lelide bakkal bayan Dilbesteye mü . 
tacaatlarr. (V. No. 8506) 

Yeni çıktı 

Dü :N vo YARIN 
Tercüme külliyatı 

Sauı - 37 

SUUT KEMAL YETKiN 

FiLOZOFi ve 
SAN' AT 

tST A'NBUt - 1935 

Sabş merkezi 

YAKIT KUtUphandl 
Kuruş 40. 

55; Karışık program. 18,30: Könset. Binnaz mataımda çalıtan Ye 
19,15: Haberler, konu§mal&r· ulusal bu muhareveyi dinliyen Nezirin 
yayın· 21,05: eflencell konser. 21,35: fikrini sordu; ıonra polis müdü
P.rag ve VJyana orkestra konseri. 22, 
" K o H ı. ... ı 2315 rüne cevap verdi: 3a: onser. 23, 5: a~r er. , : 

Konser. 23,55: Çingene orkestrası. 24, - Geliriz efendim. 
50: Ef lenceli konser. - Ya gene gelmezseniz? 

BERLlN - 17;35: Kadınların za· - Mutlak geliriz, aöz veriyo-
manr. 19,05: Hamburgdan· 19,35: Ko· 

nım. 
nu~ma. 20,05: Bre!lavdan· 20,aö: Ko· 
nuşma. 20,4:5: Günün akisleri. 21,05: - Kaçta? 
Haberler. 21,20: .Alman merkez istas· - Kaçta iateneniz. 
yonu. 22,0:>: Eski İngiliz dansları. 22.. _ Sabah onc1a. 
20: HikAyeler. 23,05: Haberler· 23,20 
Spor haberleri. 24,05: Ştutgarttan· Doktora ıorduktan sonra: 

BUDAPEŞTE - 17,15: Gençlerin - Evet, saat onda mutlak ge· 
zamanı. 18,05: Konferans. 18,35: Sa • liriz. 
lon orkMtrası. 19,50: ltçllertn zama· 
nı. 20,20: Çingene orkestrası. 21,20 t 
Şiirler. 21,50: Opera orkestrası · 23, 
05: Haberler. 23,2:>: Piyano konseri· 
24,05ı İtalyanca konferans. 2',20: 
cazbant takıtnt. l,10: Haberler. 

BÜKRES - 18,05: Orkestra kon • 
seri. 19,20: Koru er. 20,05: Konferans. 
20,25: Gram of on 21,05 c Konefrans· 21 
20: Keman ve kl·trinet konseri. 22, 
10: Orkestra konseri· 22,35: Haber • 
ler. 24,30: Konser. 

PRAG - 1'7,8:>: Cazbant takımı 
18,65: Çocuk oyunları. 19,10 t Tarım 
kOniı§masr. 19,20: Alman yayını 20, 
05: Almanca haberler. 20,30: SUel 
konser. 21,20: Brünodan. 21,35: Gra • 
mofon1a bir perdelik opera komik: 
İspanyada bir Mat• 22,85: HUft1oresk 
22,::>5: BrUnodan. 23,20: Haberler· 23, 
50 ı Rur;ça haberler. 

- Bekliyeceğim; doktora se· 
lam söyle. Allaha ısmarladık. 

- Güle güle. 
Cuma günü Binnazla doktor 

Cemilin evine gitmişlerdi. Hüs
nü de orada idi, 

Kız kendiıini görünce: 
- Oh, ne iyi! Siz de burada· 

ımıı. 

Diylp elini sıktı. Hüsnü ce· 
vap verdi: 

- Tabit değil mi? Bir polis 
hafiyeai her yere girebiblir. Beni 
belki doktor lıtemez, amma ıizin 
d•ima bana hizmet eınredeceği
nizden eminim. 

- Ben mlT EYet ıizin dostlu• 
--- Yeni çıktı IUnuza deler veririm. Fakat po-

liı hafiyeıile ne itim var? 
Yunan f eylesoflarından 

Demokrit ..... Naııl yok? Hüsnü sizin ma• 
nevi aaadetinizi tamamlamaya 

Haydar Rifat'ın tercümeti vasıta olacak, sivil memur da 
2ö Kurut 

------------ --• maddi ıaadetinize çahtacak. Ça· 
bpnı1or mu? 

- Bunu inkar etmem. Baba• 
mın katilini buldunuz; yağma• 

cıla.rın elindeki ıervetimi de kur• 
tar:mağa çalıf ıyoraunuz. Bunun i-

, 

çin ıize borçluyumı \ 
- Borçlu olacak bir §ey yo1C. 

Hak ve adalet için çalıtmak bi· 
zim Tazifemizdir. Hacı Yatar A· 
ia da böyle ıöylemitti. Değil mi 
doktor? 

Nezir gülümıedi, cevap verme• 
di. Poliı müdürünün bayanı kızı 
yanına oturtmuftu. Poliı müdürü 
ile ıivil memur da doktoru ara· 
(arına almıtlardı. Bu halde ayrı 
ayrı konutan iki takım oldu. Ce
milin bayanı Binnazla konuıuyor• 
du: 

- Cemilin anlattıkları, ıenin 
ıöylediklerinden farklı değil? Bu 
adam, hiç bir doktorda görülmi· 
yen bu iktidarı naaıl elde etmif. 
Hiç kimıe ile görütmez, hastane- ı 
den çıkınazmıf. 

- Evet, bir yere çıkmaz. 
- Bütün gün ne yapar? 
- Hastalarile uğratır, okur, ya• 

1 

zar ... 
- Hastalarla konuımaz mı? J 
-Pek az. " 
- Ya seninle? ' 
- Vazifem ltlzwn g~sterdiıi· İ 

çe. 
- Gerçekten anlaşılmaz bir a- I 

dam! Kendisinde duygudan da. e
ıer yok, galiba 1 Bu kadar tef· 
katli .olaa :bir. adama na•ıl ygu~ 

ıuz diyebiliriz? 
- Peki amma, dokt<?r ~ez

lerden içtnezlerden değil! Hele , 
şu şeytan gibi gözlerine bak l O
nun da gönlünde, herkes gibi, bir 
sevda olması lazım gelmez mi? 

Binnaz cevap vermedi. Kadın 
devam etti: 

- Ben bunun için iki teY dü· 
§Ünü yorum: Ya aevgiliıinden hi
yanet görmü§, masallarda olduğu 
gibi, dünyaya küımüf, yahut .... 

Binnaz bir ihtiyatsızlıkta bu· 
lundu: 

- Bunu bantıetmiyorum; bana 
böyle bir 'ey ıöylem~di. 
Kadın eülümıedi ve sözünü tA· 

mamladı: 

- Yahut hutahane İçinde bir 
sevdiği var da b~lli elmek iıtemi· 
yor. 

Binnaz hafifçe kızardı. Kadın 
bunu da gözden kaçırmayarak de
vam etti: 

- Olur a 1 Doktonın dütüniiJ· ' 
leri de herkesinkiye benzemiyor. 
Tedavi ettiği bir kıza gönül ilgi· 
ıi göstermeyi doğru bulmuyor da 
açığa vurmak iıtemiyor. Böyle o
lunca, kendisine acımak lazım ge· 
lir. Kim bilir ne kadar ıztırap çe
kiyor. 

Binnaz gizlice doktora baktı; 
fakat o, polis ınüdUrü ve &ivil me
mur ile derin bir konutmaya dal· 
tnıf olduğu için, bu bakı§1 görme-
di. Kadın küçük bir ara verdik

ten ıonra dedi ki: 
- Şimdi bunu bırakalım. Ce. 

mil baban, ben de annen olduk
tan sonra biraz da senden konu· 
talım. 

- Benden mi? Benim için ko· 
nu§ulacak bir ıey mi var? 

Bunu aöyliyen Binnazın ıeai t· 
hafifçe titriyor~u. • ~ 

'(Arkaaı var) 
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Harp hazırlıkları arttı ! 25 bin yıl evvele 

C ait kuyular 
enevre gevezeliğe devam etsin. Bu .. . • d b• .. kh"k• F . h••kA .d. Bulunanlararasındauzerındedevere

IŞ e ırıcı a ım aşıst U umetı ır simleri yapılmış mamut dişleri de var! 
, PCfTi Suvar gazete.inin Adi•r 

• A.btıbadcıki aylan Habef lmpara· 
toru Haile Selasiye ile bir görüıme 
~apmq ve imparatordan kendi 
ımzasile basılmak iznile Cl§ağıda
ki diyeui almı§tır: 

yor. Bu memleketlerin mürahhas· 
larına resmi notalar verdik. Cebe 
vermek istememek bitaraflık iste· 
ğile izah edilemez. ltalya silah ya· 
pıyor, onun dııa,dan almak ihti· 
yacı yoktur. Halbuki Habeşista· 
nm fabrikaları yoktur ve satın al 
mağa mecburdur. Bize bunu red· 
detmek İtalyan ihtiraslarını teşvik 
eylemek ve harp tehlikesini arttır· 
maktır. (İmparator burada Fran· 
sa ile olan dostluğu uzun uzun an· 
latmıştır.) 

doğu Afrika için alınmasını em· 
retliği süel tedbirlerin, ihtiyaçlara 
uygun olarak, düzenle ve sıkı bir 
~urette tatbik edildiğini yazıyor. 

T cu ajansından: ) 
T anrnmış büyük Sovyet Ar ge· 

ologlarından profesör Efimenko· 
nun başkanlığı altında bulunan 

sanların mamut avı ile geçindik
leri görülüyor. 

"Bizim büyük atamız, Hazreti 
Süleyman diyor ki: 

"Akıllı bir adam, düşündükle· 
rini •öylemezden önce dilini ağzı 
içinde yedi defa döndürmelidir.,, 

Gene ayni ga?:ete diyor ki: 
"Cenevre; gevezeliğe ve tehdi· 

de istediği kadar devam etsin , bü· 
yük imparatorlukların vücuda 

heyet, Varonj şehrinden otuz ki· 
lometre uzakta Kostenko köyün· 

de fen bakımından pek önemli 
bir konak bulmuştur. Bu konak 

getirdikleri misalleri dünya tari· yirmi beş bin yıl önce taş devrine 
hindn silemiyecektir. aittir. Araştırmalar arasında, 0 

Bu işte biricik hakim, F Qfist zamanki insanların kendilerine 
hükumetidir. Aytı§malar (müna· konak edindikleri on bet metre u· 

Kulübe içinde bulunan diğer 
şeyler arasında yontulmuş taşlar 
üzerine kadın, mamut, mağara 
aslam, ayı ve deve resimleri yapıl• 
mış mamut dişleri vardır. Bu gü· 
ne kadar bulunan bu gibi eşya a· 
rasında böyle deve resmi ilk defa 
görülmüştür. 

Otomobil kazası Bu ata sözü bir devlet adamı i· 
çin aklın başlangıcıdır. Bir başka 
atalar sözü de: "Bardaktan du· 
daklara kadar büyük bir yol var
dır.,, diyor. 

Bugünkü güç durumda Fran-
kafalar) ve araya girmeler, ancak zunluğunda, toprak bir kuliibc Geçende Bahçekapıda sırtında 
karı§ıklığa sebep olabilir.,, meydana çıkmı,, bunun bir ucun· seksen kilo ağırlığında bir şeker 

sanın memleketimizle olan anane· 
vi dostluğa sadık kalacağını ve 
Habetistana erkinliğinin (istikla· 
linin) feda edilmesine karşı il~i· 
siz (alakasız) bulunmıyacağını 

kuvvetle sanıyorum.,, 

Bu gazete, son günlerde ahnan d b. ku . ' l •andıg"ı ta•ıyan hamal Hasan Mu. 
tedbirler sonucu olarak doğu Af· a ır yu gorü·müştür. çindeki " ,. 

T eVl'abn bize öğrettiğine göre 
liazreti Davut, vaktile koca Calo· 
tun, bir adi sapan taşıyle, hakkın· 
dan geldi. 

Bize kalırsa medenİyf'te vakış· 
nıayan bir harbe engel olmak için 
her şeyi yaptığımız gibi gene eli· 
ınizden geleni yapacağız. Bu se· 
heple, ilk günlerde bir hakem her 
eti atanmasını (tayinini) istedik. 
İtalyan hükfuneti bunu kabul et· 
:meyince uluslar birliğine baş vur· 
duk. Bu savaşmalar arasında bir 
düziye arsıulusal anlaşmalardan 
kendi üzerine düşen ödevi ( vazi· 
feyi) ltalyaya hatırlattık. Sonun· 
da hakkın kuvveti yeneceğine i· 
nancıın vardır. 

h
. Biz, barışa olan bağlılığımızın 
ınlerce ·· . d.k A k h h ... o~neğın! ver ı . nca 
u aglıJıgıınız bizi topraklarımı 

zın bütünlüğünden fedakarlık el· 
ınek derecesine götüremez. 

Ual-Ual'in İtalyan sınır kuv· 
vetleri tarafından İfgal edildiğini , 

buraya bir İngiliz-Habeş ~omi.!I· 
yonu gidinciye kadar, imparator· 
luk hükUıneti bilmiyordu. Bu ko· 
misyonda bulunan lngilizlerin ele 
bundan haberleri yoktu. Nitekim 
Britanya hükumeti, komisyonun 
Habeş topraklarında dolaşmasına 
engel olduklarından dolayı Ual
Ual deki ltalyan delegesine usu· 
lünoe protestoda bulunmuştur. 

HABEŞLiLER iSTiHKAM 
YAPIYORLAR 

Roma, 9 (A.A.) - Habeşista· 
nın harp hazırlıkları hakkmda 
Giornale ltalya gazetesi aşağıda· 
ki malumatı vermektedir: 

Eritre cephesinde Tigray' da 
Habeşler siper ve istihkamlar yap· 
mışlardır. Bu istthkamlar bilhas· 
sa Makalle bölgesinde yol ağları 

·ile biribirine bağlanmıttır. Hudut 
yakininde cepane ve harp levazı
mı dağıtmak üzere merkezler ya· 
pılmıştır. 

Habeş kuvvetleri Eritre cephe· 
t'İne 1000 ve 2000 kişilik küçük 
gruplar halinde gelmektedir. Bun· 
lar mitralyözlerle ailahlandırılmıt· 
tardır. Ve hemen muhtelif yerlere 
dağıtılmaktadırlar. Bu suretle 13 
Temmuzda 12 bin kişi Aduvada 
toplanmış bulunuyordu. Hemen 
hemen her gün Adis Abahadan 
silah ve cepane kervanları cephe· 
ye hareket etmektedir. 

Diğer taraftan imparator ltal· 
yan ordusundaki zenciler arasın· 
Ja kaçmak hareketi uyandırmağa 
adamları vasıtasHe çalışıyor. 
Adis Ababada hava taarruzlarına 
karşı müdafaa tedbirleri almıyor. 
Somali cephesinde, Habeş tahşi· 
datı son safhasına gelmiş bulun· 
maktadır. Bu cepheye silah va ce· 
pane gönderilmesi hazırlatılmış 
ve gerek silah, gerek asker şimdi 
otokarlarla yoll;;ı.nmağa başlamış· 

Habeş hükumeti çok defa, hf'le 
Yağmacıları kovalamak için, as· 
kerlerinin burada dolaşmasını uy· 
gun bulmuştu. Bu askerler, si.iel 
(askeri) üniforma taşımıyorlar, 
oradaki göçebelerden fark edilmi· 
Yorlardı. tır. 

kömürleşmiş mamut ve dig"' er saya geri geri sürdüğü otomobil-
rika'ya gönderilmek üzere ordu· 1 hayvan kemiklerinden, bunun et· e çarparak feci surette ölümüne 
dan 7 fırka ile, siyah gömlekliler· be 

)eri. pı· "t'r k · · k l k k 1 se P olmaktan suçlu ~ofo··r Nı'ya-den 6 fırkanın seferber edildiğini :r me ıçın oca o ara u · :r 

l ld .,, · zinin duruşmasına, lstanbul birin• 
ve ayni zamanda, giden kıt'aların anı ıgı anlaşılıyor. Bu konağın ci ceza hakyerinde dün devam e-

. · t tın k .. b. k"'dar çevresinde bir takım daha k. uyu· yerını u a uzere, ır o " dilmiştir. 
yeni fırka teşkil edildiğini ilave lar bulundu ki bunlarda da büyük 

Dün bazı müdafaa şahitleri 
eylemektedir. avların etleri saklanıyordu. Bütün dinlenilmiş, duruşma iddia, mü-

Giornale d' ltalia, son seferJ;er· bulunan şeylerden o zamankı· 1·n· d f k k a aa ve arara almıştır. 
lik~ en göze çarpan hidb~i~ ~~~~~~~-~-~~~~~~~~--~--~-·--
silah altına alman son yeni fırka· 
lardan birinin, malul gönüllüler· 
den ve son harbde vurutmuş olan 
eski muhariplerden mürekkep ol· 
duğunu, bunun ise, hükUınet reji· 
mi ile ulus arasındaki tam kaynaı· 
manın bir belegesi olduğunu kay
detmektedir. 
HABEŞ VELIAHTI ISY AN 

ETMEMiŞTiR 
Adis' Ababa, 9 (A.A.) - Ve

liaht Prens Asf au-Voasen'in 
Desseie' de isyan ettiği hakkında· 
ki haberleri, Jiükumet kesin ola· 
rak yalanlamıştır. 

Sözde isyanı hutırmak üzere 
uçakla hareket ettiği savanan 
(iddia edilen) Sü bakanı Ras Mu· 
lu Geta, Adis Ababa'dan ayrılmış 
değildir. 

DÜŞEN UÇAKTA ÖLENLER 
Roma, 9 (A.A.) - Dün, kar 

bolduğu bildirilen ltalyan 11,ağı, 
Kahireye yakın bir yerde yere 
düşmüştür. 4 kişiden ibaret mü· ı 

rettebatı ile 3 yolcusu ölmüştür. ı·
lta1yan bayındırlık hakanı B. Lu~ _ 
igi Razza' da ölen yolcular arasın· ~ 
dadır. 

Uçak, binbaş.ı Raffaele Boeta· 
ni'r.~n güdemi (idaresi) altında 
bulunuyordu. 
BiR HABERE GÖRE KOL TOR 

BAKANI 

Uzun yıllardan beri kendileri· 
ne Ogaden çevresi, otlaklarından 
istifade etmek hakkı verilmişH. 
Gene bu hakkı İngiliz Somalisi 
kabilelerine olduğu gibi, ltalyan 
Somaiisindekilere de vermiştik. 
işte İngiliz-Habeş komisyonu· 
nun Ual-Ual'r gö~ek isteme· 

sindeki erge (maksat) da bundan 
ileri geliyordu. ltalyanın hükUıne· 
ti, bunu biliyordu. Çünkü lngitere 

Tahminlere göre, Temmuz ni· 
hayetinde Eritre ve Soma cephe· 
!erinde 110 bin Ha.beş askeri top· 
lanmış bulunuyordu ki, Bunların 
seksen bini Eritreye karşıdır. 

Roma, 9 (A.A.) - Kahire ya· 
kininde ltalyan Kültür akanının 
hayatına mal olan uçak kazasında Holivut yıldızları, türlü türlü sporlarla uğrQ§ma.ğı hiç ihmal et-

İtalyanlara bildirmişti. Nitekim 
Sir Con Saymon'un avam kama· 
rasındaki sözleri bunu ispat edi· 
Yor. 

HükUınetimi z bu meselede bir 
bitaraf heyet tarafından verile· 
cek kararın kabul edilip yapılaca· 
ğını bin defa söylemiştir. Uluslar 
~rumunun vereceği karar da Ha· 
be§istanı süel harekete geçmek· 
ten kurtaracaktır. 

Bir takım devletlerin bize cebe 
·(:mühimmat) gönderilmesini ya· 
sak etmesi Habeşistanı haksız ola· 
rak atağı bir derecede buluduru· 

26 Temmuzda İmparator her 
iki cephede de bütün toplantıla· 
rın en son 12 Eylüle kadar bitmiş 
olmasını emretmiştir. 

Londra, 9 (A.A.) - ltalyan 
ordusuna girmek isteyen eski su· 
baylardan ve İngiliz tebaasından 
bir çok kimseler ltalyan büy~k 
elçiliğine müracaat etmektedır-

ler. 
Bu hizmet sunumlarının anla· 

mmı değerliyen büyük elçilik, bir 
karar verilmek üzere, bu müraca· 
atları hükumetine bildirmiştir. 

"CENEVRE 
GEVEZELILCINE DEVAM 

ETSiN .. ,, 

Roma, 9 (A.A.) - "Giornale 
d' ltalia,, gazetesi, basın ve pro· 
paganda bakanlığının 9 sayılı bil· 
diriğinden bahsederken, Duçe'nin 

i k .. d h ··ı ·· t·· B I mezler. Bu arada rog~ u ket"""'" 8 b.lh . ..ı· atı ışı a a 0 muş ur. un ar :J' ' ., ........ porunu ı assa tercıh eaıyorlar Yır 
arasında ünlü ltalyan k~nafların· kandaki reıim, "Parmaont,, ın J'Cni yıldızlarından Bölak M~kdo· 
dan Baron Franşetti de vardı. nald, Kaygardan, Doroti T omp son, Bonita Barker, Dene Mileı 

EDEN KONUŞMALAR iÇiN kayma sporu yaparlarken alın rnı§tır. Bu. yıldızlar, kayma sporcr 
PARISE GiDiYOR nun hem beden güzelliği ve çeviklik temin ettiğini, h.e mde aporlezo 

Londra, 9 (A.A.) - B. Eden rın en eğlencelisi, en hoşa gideni olduğunu söylüyorlar! 

ile Dış işleri Bakanlığı daimi sek· ==========================::===============:=========:: 
R b V S recektir. reteri Sir o ert an ittart, ayın 

15 inde başlıyacak olan İngiliz- Roma, 9 (A.A.) - Yarı resmi 
Fransız-ltalyan konutmaların· "Affari Esteri,, mecmuası, Ual-· 

Ual komisyonunun, ,Habeş mt~se 
da hazır bulunmak üzere Sah gü· lesini kotaramıyacağım ya'lıycr. 
nü Parise gideceklerdir. 

Bu mecmua, bir lngiliz-ltalyan 
Yunanistanm Paris elçisi B. Po· 

konferansının çok faydalı olabile· 
litis, Ual-Ual hadisesi ile uğra · ceğini, fakat bu konferansın, İn· 
şacak olan uzlaşma komisyonu- gilterenin durumu dolayısıyle c·olr 
n~n _beşinci hakemliğini kabul et· . büyük güçlüklerle karşdaşac~ğ<· 
mıştır. nı ilave etmektedir. 

Uluslar sosyetesi konseyi, Ey· HABEŞ 1ŞGÜDER1NIN 
Jül başlangıcınd,.ki toplantısında, YENi SÖZLERi 
o vakte kadar uzla,ma komiıyo- Bir kaç günden heri tehrimir 
nunda görülen işlerle Paristeki üçı de bulunan Habeş İşgüderi Bay 
devlet konuşmaları hakkında ya· Markos dün gazetecilere vercliği 
zılmış olan raporları gözden geçi· bir diyevde: "Habeı-ltalyan işi· 

ni görüşen hakem komisyonuna 
heŞ.inci üye olarak Yunanistanın 
Paris Elçisi Bay Politis'in seçilıne· 
sinin memnuniyet uyandırdığını, 
Habeş istiklaline halel getirın~ 
mek şartile İtalyanlara Habeşis· 
landa imtiyaz verilebilece,Zini, ni· 
tekim Franstzlara verildiğini; ı~ 
giliz-Habeş hududunda daha va· 
him hadiseler olduğu halde bunun 
dostça halledildiğini, ve Japonla" 
ra Habeşistandan imtiyazlar ve
rildiği havadisinin bir yalan oldu· 

iuııu,, aöıJliyerekı ''Bu ha•adili. 
beyazlarla renkli ırklar arasında 
husumet uyandırmak isteyenler 
uyduruyor,, demİ§tİr. 
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Kültür Bakanlığından: 
Ankarada kurulacak Dil ve tarih - Cağrafya F akülteai için nü· 

mune ve ıartnamesine uygun olarak 60 sıra, 10 küçük yemek masa· 
aı, 10 büyük it masası ve 40 tatebe dolabı açık eksiltme yolu ile talın 
alınacaktır. 

Ebiltme yeri Kültür Bakanlığf nın levazım Dayrasında arttnma 
-~ ebiltme komisyonudur. 

Eksiltme tarihi 23-Ağusloa-935 Cuma günü ıaat 13,30 dur. 
Muhammen fiyat: 60 sıra için 900 lira, 40 dolap için 600 lira, 

1 0 küçük masa için, 100 ve 10 büyük maaa için 200 liradır. 
Muvakkat teminat bedeli 135 liradır. 

1 - İsteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikuı göıterme· 
leri ve meslek erbabından olmalan tarttır. 

2 - isteklilerin belli günde ve saatinden önce muvakkat temi· 
nat makbuz veya banka mektupları ile komisyona gelmeleri. 

3 - Şartnameyi görmek iıte yenlerin her gün Kültür Bakanlr 
iında yükaek öğretim genel airek törlüğüne bat vurmaları. (2073) 
(4637) 

lstanbul Gümrükleri satış 
Direktörlüğünden: 

M. K. N Ağırlığı Kıymeti Cinai eıya 
863 309,500 41,78 Benzin 
864 680 89, 76 Benzin 

Yukarda yazılı kaçak benzinler 2490 S. kan. 41 ci maddesi mu· 
cibince açık arttırma ile satılığa çıkarılmıttır. 

ihalesi 12--S- 935 Pazartesi günü saat 14 de Satıt Reiıliğinde 
yapılacaktır. isteklilerin bu kanunun fl2 ci maddesine göre yüzde 
yedi buçuk pey akçelerini sandığa yatırıp makbuzlarını bu aaatten 
evvel komisyon reisliğine verme feri ilin olunur. (4577) Telefon: 
'(23166) 

lntanbul _gümrükleri satış 
Direktörlüğünden: 

M K. N. 

871 

Aiırlığı 
K. Gr. 
191 500 

Muhammen kıymeti Cinıi etya 
lira Koncunun 

l1490üat kısmı ile tabanı pamuklu ipek 
kadın çorabı. 

1 - Yukarda yazılı efya kapa h zarf uıulü ile ve arttırma ıure· 
tile ~aldığa konulmuıtur. 

2 - Şartnameler bedelsiz lıtan bul Gümrükleri Satıı komisyonu 
Reisliğinden alınacaktır. 

3 - Artırmaya ait zarflar 16-8-935 Cuma ıünü saat 17 de: Sa· 
hf omİıyonu Reialifi odaımda a~ılacalrttr. 

4 - Muvakkat teminat (862) liradır. 

5 -l- isteklilerin Ticaret Odaaı na mukayyet tüccardan bulunduk· 
larma dair odadan alacakları ve saiki uıuli daireainde teklif zarf· 
larına koymaları lazımdır. 

6 - Bu arttırmaya gireceklerin teklif mektuplarını (2490) S. kan. 
33cü maddeainde göaterildiii ve yukarıda (3) No. yazıldıiı üzere aaat 
16 kadar makbuz mukabilinde komiıyo Reiıliğine vermeleri mecbu· 
ridir (4379) Telefon No. (23166) 

Beyoğlu Mıntakası Varidat 
Tahakkuk Müdürlüğüne : 

Adlan ve itleri aıağıda yazılı 
kazanç verıiıi mükellefleri men
sup oldukları maliye tubeıine 
verdikleri 932 ve 933 takvim yıl
larına ait beyannameleri hesap 
mütehasııılarınca. defterlerile kar 
,ılaıtırılmak için göıtermit ol· 

lıaıi lıi 

duklan ticaret ve zati yuvaların· 
da aranılmıt ise de bulunamadık· 
larmdan defterlerini getirmek i· 
çin tebligat yapmak kabil olama
mııtır. Hukuk usul mahkemele· 
ri kanununun 86 ıncı maddeai 
delaletile kazanç kanununun 41 

Ticaret yeri 

inci maddesi mucibince 15 P' 
içinde Galatada gümrülc kart' 
11nda Hüdavendicir hanmda 
sap mütehassısları büroıuna 
ter ve veıaiklerini getirmedikl 
takdirde kazançlarmm reaen t 

dir edilecekleri ilin olunur( 4660 
Oturduğu yer 

Şapal Yako 
Muhittin 

Şen Yuva Karathaneıi 
Kınmzr Değirmen ve 
Eden lokanta ve bira· 
hanesi 

istiklal caddesi 181 lıtiklil caddesi 181 

Nevro Karaya Nov~ 

M. Margarit 
Ahmet Hamdi 
Alfonı Danize 
idris ve teriki Ahmet 

Yorgi Kendericidiı 
Marika Valıemidi 
Koata.ki K-alezici 
Nuber Tozan 
Kadri 
llya Mayer Liler 
Arialidi Sitavridiı 

Yıldız puta, birahane-. 
il 

Pansiyoncu 
,, 
" Nolu lokantaaı 

Sarraf 
~anıiyoncu 

" . 
ltiriyatçı 
Rumeli kebapçısı 
Hırdavatçı 
Çiçekçi ve manaY 

N. Aatimyan ve 
Tqçiyan 

E. Tütüncü 

Koço Ananyadiı 

Miço Kontantinidi 

Madam Fani 
M. M. E,•fanbiya 
Onorin 
M. Aıpuya 
Matmazel Fani 
M. Olga 
Koati Pazarojlu 
Kondakçapulo Kaleçi 

Kuyumcu 

Terzi 

Pansiyoncu 
,, 
" ,, 
" 
" ı'inıini gazetesi 

Eelgan gömlek mağa· 
zaıı 

Abdullah ve Nuri Bolu Lezzet lokantaıı 
Dim. Panayotidiı Terzihane 
A' •t V-..fi-.e A.lek· Hasır elMMt 
sa.ndri Anagnostidiı 

A. Vasfi ve A. Anğ· 
naıtidia 

Salih Muameleci 

latiklil caddesi 26, istiklal C. 322 numaralı binanın 
322 arkasındaki hanede 

latiklal caddesi No. 1 Ayni yerde 

Keresteci ıokak 
Şi~li ıokak 22 
imam sokak 28 
Cnddei Kebir 3 

3/ 3 Ayni yerde 

lıtiklil caddesi 156 
Tarlabqı 129 
Sakaı sokak 21 
Sakızağacı 5/ 1 
Bursa ıokak 2 
Valdeçe§me 6 
Hüaeyinağa Hriataki 
han8 
latiklal caddesi 22 

lıtikti.l caddesi 287 

lıtiklil caddesi 177 /1 

,, ,, 
NaAe aokak 2/ 4 
Sultanahmet Mahir dede lokanta• 
ıı 47 Ahçı Ahmet Taksim Kiliıe 
ıokak 19 
Kalyoncu Kulluk 152 
Ayni yerde 

,, ,, 
,, ,, 

F eruzaga Havyar sokak 19 
Lüleci Hendek Revani sokak 1 
Samatya Yedikule C. 142 

Üsküdar Selimıız 16 

Cihangir Uzunyol S. 
apartıman 20/4 
Y eniçarıı Haı im Bey 
7 

Anıiiidiı 

apartman 

V aldeçeıme 9 
Saksı ıokak 15 
Ta.kaim ıokak 37 
Nane ıokak 18 
Alyon sokak 15 
Şitli aokak 1 
Mektep ao. No. 14 
İstiklal cad. 122 

, AY;Di yerde 

Caddei Kebir No. 3 
latikli.l cad. 118/ 1 
letfltıa• cad. ııe 

istiklal ca.d. 

istiklal cad. 197 

" ,, 
V aldeçqme 19 
Keakiaçi aokak 24 
Ayni yerde 
Beki.r ıokak 18 
Ayni yerde 
imam ıokak No. 10 

Beyoğlu Kiliae S. 19 
Ayni yerde 
A. v-111...K...._lut Sefla aparb

mam Anağnostidiı: Sakız alacı 
Karanlık S. 6 
A. Vasfi: Kurtulut Sela Apar
tımanı Anağnoıtidiı: Sakız ajaçı 
Karanlık s. 6 
Jabnbu] Beyazıt Tayyare apar
tımanı 2/27 

Samuel Abravunel Hayvanat muayene- Bahçeli hamam ı. 2 
haneai 

To2'coparan Akarca ca.d. 31 

Vartan Balyan Çivi ve elektirik ede· Su terazi S. 225/ 2 Ağahamam Çobanoilu S. 2 
vatı 

M. Mazel Roz Tün bek- Pansiyoncu Hava ıokak 7 Ayni yerde 
yazıldığı üzere saat 16 ya kadar makbuz mukabilinde Reiıliie ver· 
meleri mecburidir. (4379) Telefon No. (23166) 

ciyan 
--,,-ta-n_b_ul_i_k_ı·n -c-i -ic_r_a_m_e_m_u_r_l-uğun-----l-ıt-an-bu_l_ge_d_in_cl_ie_r_a_~-m.u-r-lu_ğ_u_n-. 1 Nikola Alekaandiri Büfeci Opera ıinemaaı için· Şitli aokak 17 

de ilan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen 28 adet .Mermerli maaa 
150 adet tahta sandalye 76 adet kris
tal ayna, 40 adet maa takım nargile, 

dan : 
Ak.sarayda Oruç Gazi mahallesin· 

de köprülü sokak 3 numaralı hane
de mUkim iken elyev:m ikametglhı 
meçhul İbrahim llakkıya: 

Sadiyeqin bir lata illma mUste • 
niden zimmetinizde mat16bu bulu • 
nan 89 lira 7 kurll§un icra masarifi-

L. Salıburg Tuhafiyeci 
Necdet lımail Koıniıyoncu 
Hacı Remzi ve Hamit Tütün tüccarı 

lıtiklil cad. 154 
Galata Sen Pier han 
Galata Aralan han 

Şirketi 
J. Herok Mühendis teaiaatı ıı· G. Danup aigorta han 

naiye miieıseaeıi 4/ 7 

Mejarlu sokak 29 
Büyük Güzell.!r aokak No. 3 

Şitli Kiathane caddesi 62 

1'.akıim SıraaerviJer 144 Apuato
Jidis apartıman 3 üncü kat No. 
4 

1 adet beyaz Rus semaveri, 1 adet 
yazı masası, 30 adet Bafun kahve 
tepsisf, 1 adet maa tefarrüat sa ta
kımı, 1 adet teferrüat ve kazanHe be· 

le birlikte ,.e haciz yolile tahsili ta- Sa it Şer af ettin 
Jep edilmit ve tanzim olunan 935/ 2698 

Mühendis kimyager Şah kolu Karanfil ıo· Ayni yerde 
kak 10/2 
Şahkolu 420 
Şahkolu caddei 
bir 549 

yaz ocak 2 adet beyaz kahve 
kutusu 1 adet duvar saati 
1 adet marpuç dolabı 8 adet tavla 3 
adet Amerikan bezinden günqlik 12 

-3-935 tarihine rastlayan pazartesi 
gilnU saat 9 dan itibaren Galatada 
gümrük karşısındaki .Aynalı kahvede 
ve yine 40 adet beyaz demir karyola 
40 adet pamuk şilte 40 adet ot şilte 
80 adet küçük pamuk yastık 110 a -
det muhte1if battaniye 40 adet mer • 
merli komedin 22 adet Jayumana 22 
a'c1et kilçfik masa 60 adet tahta ve 
hezaren sandalya 3 adet beyzt ayna 1 
adet san bronz karyola 1 adet ay -
nah dolap 1 adet büfe 1 adet demir 
kasa 1 adet aynalı konsoldan ibaret 
otel eşyasiyle 14 adet tahta masa 50 
adet tahta sandalya 10 adet nargile 
maa takım 3 adet kristal ayna 1 a • 

do!ya numaralı icra emri berayı teb· Yorıi Roptopulo 
liğ ikametgahınıza gönderilmiş ise de Pelopida Speropulo 
fcra emri zahnna verilen mqruhatta 
mezkur ikametgihı terkettiğinlıi ve Ş. Lokma.ıözyan 
yeni ikametglhınız da meçhul ol • 
duğu anlaşılmış olduğundan yukarı- Mehmet Sadi 

Şapkacı 

Tüccar 

Elddrik levazımı Galata Hazaran 
de 24 

Tarlab3.11 Yohan aokak 9 
Ke- Aynalı çeflDe lncekaf aokaJmda 

Apuıtolidi han daire 3 
cad- Pangaltı Hamam Fatin efendi 

ıokak 62 
Gaz lambaları imalat- Arap Cami ticaret han Ağa Hamamı Ferah apartıman 
hanesi sahibi 11 2 da yazılı borç ve masrafları İ§bu il!n 

tarihinden itibaren bir ay içinde öde· 
meniz , .e borcun tamamına veya bir 
kısmına ve yahut alacaklınm takibat 
icrası hükmüne dair bir itirazınız 
varsa yine bu bir ay içinde bildirme· 
niz ve icra iflas K. nun 74 cii madde

Süleyman Saffet 
hip Burhanettin 
Vestem 

Mü- Komiıyoncu G. Danüp sigorta han Empiriyal oteli Kadıkay Mod. 

1-..~ 

Jan Antuvan ve . 
vıç 

Enver Şadi r Retit 
s. 

ei mucibince mal beyanında bulun • 
manız Jbrmdır. Beyanda bulunmaz • 
sanız haplele tazyik olunacakmnrz ve 
hakikate mUhalif beyanda bulundu • • 
ğunuz takdirde hapiste cezalandınla· 

25 caddeıi Nüaretbey apartman 2 
Elektrik komisyoncu Voyvoda C. Bereket Ayni yerde 

han 12/ 13 ~:EW '4t •• . 
Do· Tüccar terzi Şahkule C. Kebir 489 Hayriye C. 4 Apelyan 1iaıı 7 

Makine ıinayi leıiaat Voyvoda Minerva han Enver Sinanköy 54 Şadi, Retit 
kollektif tirketi 24,25 Sinanköy 56, Telli Seyoilu poa-

ta aokak 25 lndevan: Kumbaracı 
kapı kulu ıokak Raditi apartman 

11 
caksınız borcu ödemezseniz hakkınız· 
da cebri icraya devam edileceği mez· 
ktir icra emrinin tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Adli ve Kemal Mühendis Minerve han 6 -
Madam Eleni Mihaili- Tavroniko ıazeteıi 
di 

Yanıkkapı sokağı 7/ 9 Ayvanaaray Kırkanber IOkak 19 

det eemaver 1 adet su takımı 7 ade' mmtflll'llllllllM••-1111•-llllll••llllıı--1'11 
tavl• ayni günde saat 1l den itiba • ··--

Jan Ananof Maji•tik ıinemaıı ıa· Yiikıek kaldmm 448 
bibi 

ren Galatada Mumhane caddesinde 
Yeni hayat nam otel altında birinci Dr. Mehmet Ali 
aszk ar1ırmur yapılacafından istek· 
U olanlann muayyen gün ve saatte 
mahallinde hazır bulunmaları ilh 
olunur. (13651) 

Bevliye mütehassısı 
Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 

- 1 ,. 

Mehmet Rüttü 

Maryo Dellevrino 

Malzemei inpiye ti· Azapkapı 53, 61 Şiıli O.manbey Coli aobk Vil
dan apartman No. 2 

Emil Montiren 

carethanesi 
Komisyoncu 

,, " 
Kör oğlu .~fer Muhtar ,, ,, 

PerJembe pazar As· Yazıcı &<>kak Levi apartman 4 
lan han 1/ 9 
Aslan han 3 kat 6/7 

\iinerve han 12 , 

Parmakkapı imam aokak Ziya• 
bey han No. 5 · 
Kuzguncuk Tütaülii ıokak ıa. 
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yolları Devlet 
• • 

il 

• 

Hava 
işletme idaresinden: 

iş kumbarası 
sahiplerine 

T elıiz telıraf ve teıılefon ve radyoıonyometre iletleri alım.cak. 
Hava yollan Devlet lılet'Jle lda reıince alıcı ve yerici tellislerle 
~otonyometre cihazlar". llhna cakhr. Bunların cimi erini Dfar 

'ttırınak jçin bu iletlel'i satanlar dan aletlerinin muhtelif ka~J.oğla· 
l'tJ'le bütün vaııflarını bildiren izahat istiyoruz. senede 

,.,.tne 20.000lira 'Verilecek izahat ara11nd• 9unlar da btılunmahdıtı 
? 1 - Cihazların fiyatı (Ankara veya lıtanbulda tesHtn 
Irk liraıı olarak) 

2 - Cihazların ıiparitteıı n~ kadar ıonra teıli:rd edilehileceği. 
3 - Cihazlarla birlikte verilecek yedeklerin cinai ve miktarları. 
4 - Cihazlardan bir tant"ıinin tecrübe için Ankarayat g~Hrilip 

letirilemiyeceği. 
5 - Cihazların ne ıibi ~artlar altında ve ne kadar bir zaman i-

tlıı ı~ranti edilebileceği. 
6 - Cihazların diğer mu kala ra faik olan hususiyetleri. ' 
7 - Bu cihazlardan hanıl hatlarda kullamlmakta olduğu. 
8 - Şel:ieJiemfsde ayni fa1>rikanın telsiz alPt}erİnİ ~llandığımtz 

~d~etce fabrikanın bize nf' gibi kolaylıklar ve yardımlar yapabi· 
egı • 

.. . B~ i.~~t t--1 ı--.935 t&t'ihine kadar Mav~ yoll~rı _Devlet t,!etme 
lu lidurluguaı~ (referanıları l--•ğlı olarak gonderılmıt olnı;,ılıdır. 

tün tebeke hakkında telı~• ve gonyotnetreler içift hir proje yapa· 
~ 0 projqe ı~re yapılacak mu habere teaisatı içia umumi .b~r tek
ltte bulunmak veya daha fazla mal6mat almak isteyenletin idare
h ınüracaaJları. (2048) ( ı4575) 
....... ** 

lstanbul sıhhi müessesel~r arthrma 
ve eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve As.ıbiye haatanesinin Kriple mad~n k& 
lltir" .al une kapalı zarfla verilen fiyat fazla görü1düeünden .veniden Jca. 

1 zarfla eksiltmeye konmuıtur. 
1 - Miktarı 500 tondur. 
2 - Tahmini fiyati IJelier tonu 1450 kurutlür. 
! - Muvakkat teminatı 543 lira 78 kuruttUr. 

lotlu d Eliıiltine 21/Aiuıtot/935 Çarıamba iünü ıaat 18 da Cağa· 

5 
n a Saııık Direktörlü,=! binasındaki kom~iyonda yapılacaktır. 
- Şartna1ne ait olduğu müesseseden parasız alınabilir. 

b ~ - EluiJtm-• aireceldıı!'ria 1935 Ti•ntt O•aaı v .. lkaımı ve 
U lfe yet•ı lmırildlat ararand Dlak l>uz vq• ba:dka mektupıarll1t 2490 

.,~ılı kanunda yazalı bel, ••• v.811lüdalretindeki teklif lftelttuplarını ru· 
ltarda yazılı eksiltme ıaatin .. ~~n hlr •aat 3neeye kadar ma1'1>uz muka
~Uinde komisyona vermeleri. (4534) 

Türk Hava 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiıtir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağııstostadır 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirable 

lerle (20.000 Jira)lık mükafat vardır ... 

ikramiye 

-....._~~~~~~~~~~~~~~~--~--~~---

Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden= 
ketif bedeli (152373) liıa olan yukarıda yı.zıh inıaat askeri fab

tll&lllar umum müdürlüğü hhnalma komisyonunca 23/AiuıtH/935 
~hinde Cuma günü saat JI de kapalı zarf ile ihale e~ilett'kt_ir. 
Kİ1namt 7 lira 62 kurut rttUkabi Iinde komttyondan verllır. T alıp
ltrln nıu•akBt teminat ola ... "' 8868 lira 70 kuruıu havi teklil m .. ktup· 
!Gtıı meZktir günde saat 14 ~ kadar komiıyona vermeleri v• ken· 
·~~;inin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeletlnd• fa"·!r \re• 
t&lkte muar·en wün \'e saalh• komisyodl. müracaatları. (447:') 
..,::: . " , 6 

60 ton devri daim yağı 
AskeriFabrikalar U. Müdürlüğünden: 

mükafat 
~~~~~--.~ 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 

Birinci f ertip ... 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nisan ve 1 ilk ıe,rlnde kumbata 
••Hlplarl •f••ında çekilen kuralarda va her 
defasında 207 klflY• befer bin Ura t••~U 
edllmektedlr. 

Birinci mtıkAfat: 
ikinci " On kişiye yUzerden 
Yirmi ,, elttşerdeıı 
17& ,, onardan 

1000 Jlra 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 " 

_,_,_ __ Beş bin liralık kura 
1 ilk teıliode çekilecektir. 

ikinci tertip ... 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira, ikramiye 
Veni lhdae edilen bu Mural•rın her birinde 
tek kumbara sahibine iki bin llra ikramiye 
verllmektedlr. Bu Kuralar senede bef defa ı 

Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve 

Birinci kanun 
AJl•rının ilk aUnlerl çeklleaektlr. 

iki bln liralık Dk kura 
1 EylAlde ~ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahıplerinin asgari yirmi beş 

hra biriktirmiş olmaları lazımdır 

lıtanbul asliye ikinci hukuk mtıh • , .. ___________ ..... ----------""'!9-
kemeain8enl D • 

Gümrük umum müdürlüğü tara • 8n1ZyQ118 rı 
lındaft' Mofz Bahar ile gümrük mu· 
ayene memurlarından Osman ve ôs . i Ş L E T M S S 1 
kÜdlrda Valclei atik mahaJıesihde Çi· A!:enteleti: katakBy - Köprübaşı 
nlll taddeSlı\de Mkl giltttrUk kolcu • Tel. 42362 • Sftlcetl MüftıUtdar ude 
lanndan Şüktti aleyhlerine açtığı ala ---· Han telefon: 22740 -••I 
eak: davasın.datı dolayı htutrıalleyhle • M u 
rib aa&terilen adreste bulunamadık. ersin .rolu 
1anndan k~ıtdUerine ilanen teblifat lNEBOLU V&J>uN 11 Afus· 
yapılması hakkındaki davacı vekilinin tos PAZAR günü saat 10 da 
sebkfdeft talebi usul n kanuna uy w • 

guıt görüldüğünden H. u. M· K. 1'1 Meraıne kadar. (4616) 

ind maddesine tevfikan bir ay milel - A / k v 
detle Ulnen tebliğat icramna ve tah • 9'VD l I O/U 
.kikatm 12-9-935 perşembe günü sa- MERSİN Y&puru 10 Aluı· 
at 14 de talikine karar verilmiş ve tos CUMARTESi gUnü ta.at t 7 
olbapt.R).i da'fetn:ııneler mahkeme cif- de Dikiliye kadar. (4615) 
vanhanesine ta1ik kılınmış olduğun· 
dan yevm ve saati mezkllrda tahkikat 1rabzon Yôlu 

hakimliği huzurunda hazırbulunmalan 
, .e gelmedikleri takdirde haklarında ERZURUM vapunı 11 AiuıtoI 
kanuni muamelenin yapılacağı ma • PAZAR günü saat 20 dP. R İHY~ 
lômlan olmak zere keyfiyet gazete kadar. (4644) 
ile ll&n otour. ı•----•••••• .. I 

KiRALIK YALI 

ÇengelköyUhde Kulelide müstakil. 
dört odalı, bahçeli, terkos suyuıuı 
havi, havadar yaz ,.e kış için elverlf· 
li bir yalı kiralıktır· Görmek için Ku
lelide bakkal bayan Oilbesteye mil • 
racaattarı. (V. No. s;;06) 

SATILIK HANg 

Ayasofya civarında SalkımsöiUt 
Lala Hayrettin mahallesinde Gülha· 
ne parkına nezareti kamlleyi haiz 
dUı.t kat on iki oda bet hisseli hane
nin bir hisıı.csi satılıhktır. bttyenler: 
Kurun gazete8inde <N. K.) rümuıu
na rrıüracaat· (H. I(.) 

SATILIK EV 

Kuzguncuk Paşa Umanı caddetd 
Nacak sokaiında 15 numaralı ev a • 
cele ve ucuz olarak satılıktır. 6 oda, 
terk08 ve salresl vardır· (H.K.) 

Tahmin edilen bedeli 2~MIO lira ol~b yukarda miktarı "" rlnıt 1;~~~ .. -f/tltı-~,;-.-,;-.;-,..-.. -,.-Flııi-.-.-,.-.-tiJıj-.-,,.-.. ----t 15,30 da kapalı zarfla eksiltmeye 
Y&zdı ·malzeme ıukeri fabrikalar u ınum mUdUrliijll ııd11tabna kcmia· lat. Levazım Amlrll§I Satın konulmuıtur. Tahmin bedeli IP--1111!~-~-----• 
Yoııunca 26/ Afuıtoı/935 tat;h!nde Pazartesi ıUnfi ıaat 15 de J.:apalı Alma Komisyonu Hlnları 13875 liradır. Şartnameai parasız Göz H ekimn 
•rfla ihale edilecektir. Şartrılıme paraıtz olarak komisyondan verı- ,lıiiıııı-ı1111111-.......ıı11ı1ıııı1 ..... ~ı-... ......... .J alınır. lıteklilerin 1040 Ura 63 Dr. Şükrü Ertan 
l~. Taliplerin muvakkat teminat olan 1710 lirayı havi teklif mek· Harbiye mektebi için 18500 ki· kurut ilk taminatlarile teklif mek Babıali, Allkara caddesi No. eo 

t
lar -LA- U d t 14 e kadar komit)•ona vermeleri v' ken· lo sade yağının kapalı zarfına iı· tuplanıu bellı uattan bir ıaat ev· Telefon: 22566 

ını me:&&ur 1 n e ıaa d d k 'k ki' '--- d ... nd k 2 A T h S rin • d 
2490 

I kanunun 2 ve 3 ma def erin e i veuı te ı ÇlKm& 1111 an te rar 1 • vel op an~e ıatınalma ko· ı a!ı günleri meccanendir .. 
ın e numara ı , S) • ... 935 · .. .. · 1 lı••----·--••-ıi e me~r srü"Tve ıaatte~ko~isyona müracaatlan. (447 . l guatos pazartesı gunu saat mısyonuna verme eri • .(82) (4337) 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllik 6 aylık l aylık Aybk 

Meıııleket1m!zde 760 '20 238 110 
Yabancı yerlere 1360 72~ 400 160 
Posta blrllğtne J 
g1rm1yeıı yerlere 1800 9:50 600 180 

Tllrldyenbı her posta merkez!nde K~UNa abone yazılır. 

..,, ~ - -

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
1 

bulunur. Ambalaj ve komprime· 
i 

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EB markasını arayınız . ........,.~~~;:ı 

-

lstanbul Valiliğinden: 
Şehir içinde silah taıım~k üzere evvelce emniyet müdürli.:~iı ta 

rafından kendilerine vesika verilmit olanların bu vesikalarını he 

men emniyet müdürlüğüne iade etmeleri lazımdır. Bu vesikalar 
bundan sonra muteber ola=nıyaca ğQ:ıdan kimde bulunursa ist:rdadı 

için polis taıkilatına da ayrıca tebligat yapı\mıttır. (4549) 

HUR·MA SABUNU 
Hertey için kullanllan aabun 

Herıeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu n.bun, gerek 
eptz kalitesi ve gerekıe idareli olması ıayeainde berkesin 
büyük teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA sabunu, hem ıoğuk ve hem de ııcak ıuda bol 
köpük hasıl eder. 

Her kutuda 24 veya 12 adet bulunur. Fiatı: içinde 24 Hurma 
sabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruıtur. 

Ve içinde 12 Hurma ıabunu bulunan kutular yalnız 4-0 ku
ruıtur. 

Hurma sabununu bakkallannızdan arayınız. Kutunun üıtün
deki MAVİ KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu iıbat eder. 

··--- G A Y E T M ü H i M ................ , 
: Hurma sabununun kokulu bir ıabun olmayıp, tabii : 
~ kokulu ve emsalsiz clnate bir ev ıabunu olduğunu bil· i 
: haasa ev kadınlannın dikkat nazarlanna arzeyleriz. S 
! Bir tecrübe sizi iknaa kafidir. i . __ ... ···············'······································-··-·······-···· .. ········-········ HURMA sabunu TURA" mamulltındandır. 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden:I 
20 ~935 tarihinde kapalı zarf usulü ile münakasası ilin edi· 

len Paşa.bahçe fabrikası yük asansörü münakasuı tehir edilmiıtir. 
Ylni ta:Yin edilecek eksiltme günü aynca ilin edilecektir • . ( 4599). 

Artık herkesin gözü 
açlldı. Hiç kimse körü 
körüne herhangi bir lo
kantaya ayak basmıyor 
ve her şeyden evvel 

yemeklerin 

YAZI VE YONETIM YERi: 

latanbul. Ankara caddeal, (VA&IT yurdU} 

pd&re: 2~70 
reıetoıı l Yazı l§leı1,: 24379 
• Telgraf adreat : KURUN latan bul 

!'" Poeta kutuau No. '8 

Soğuk hava dolabında taze olara~ 
muhafaza edilip ·edilmed:ğ:ne 

dikkat ediyor 

• 

Sıhhatinizi sokakta bulmadınız, ŞU halde a<:Jırlaşmış 
yemeklerle midenizi bozmayınız. Gittiaınız lokantanın 

IF ~ 6 G ü DA ü R (E9 ü 
olup olmadığını te·tktk ediniz. işini bilen lokantalar yalnız 
FRIGIDAIRE soğuk hava dolabını kullanırlar. Soğuk hava 
dolabları hemen birbirine benzerler. Fakat bunların hiçbiri 

FRIGIDAIRE'ln evsafına malik değildirler. Dllnyanın en 
mllkemmel soğuk bava dolabı olan 

F·~ :Gi . ....,i 
Dünyada 250,000 lokanta kullanmaktadır. 
Onun bu eşsiz kıymetini ispat eden daha 

parlak bir misal olabilir mi? 

L A 
BiRADERLER ve Şsı. 

Galata: Hezaran caddesi 
Beyoilu: Iatiklil caddeıi 

Ankara: Bankalar caddesi 

lstanbul üçüncü icra merrwrluğun· 
darı: 

Mahcuz ve satışl mukarrer bulu • 
nan bir adet ayaklı Singer dik.iş ma • 
kine~i 12-8-935 tarihine tesadüf e· 

dan Polcu Arif evinde satılacağın • 
dan talip olanların mezktlr gün ve sa· 
atte orada hazır bulunması Uln olu· 
nur. (V· No. 857•) 
~---------.....:...-den pazartesi günU Hat 16-17 ara· --~------~....-:-

sında Mecidiye köyünde likör fabrl • 
kası karşısında belediye memurlann-

Sahibi: ASIM US - VAKIT matbaası 

Neftiyat direktörU: Refik Ahmet Seft~ıtl 

lzmir: Gazi Dtılvarı 

ZAYl 
Galata ithalat gümrüğünden aldr 

ğım 9923 numaralı 24-10-935 tarih• 
11 beyannamenin birinci nüshasını 
zayi eyledim. Yenisini ~ıkaracağım • 
dan eskisinin hükmü yoktur· 

Galata Hezaran sokak 19-21 nu • 
rnarada Ali Nuri ve feriki. (V: 8571) 


