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SAYIPA -

Portekiz Müstemlekeleri ... . 

Italya ile Alman ya Afrikadaki Porte- ;ı 
kiz sömürgelerini paylaşacaklarmış· : 
Ergani hattı 

madeni 
ve 

. Bir kq sflıa oldu, Dfyarbeklre 
ioln il._ tlemlryoluun Erp • t .. -·=·· ftl'cbinu iirendlk. Bu- tptlace kendi kadhQJze: "Artık , 
......, J&ftJl bakır madealnla ifle • 
UhMP llqlanclılı haberini ele abıu. .. ....... 

Batb Bııranlye T&l'IDUlle bakır . 
macleablla lflenm..ı arumdakl mı 
DaiJi a,nea bellrtmete itina yok • ' 
~· O kadar ki Erpalye dojru bir f 
41aalı7ola J&Pılmuı adece ban.da • 
ld madeni ftletmek lpndlr, d•ebl • 
Ur. Bnaala beraber duyclvfa•uza 
slre Erpnl bakır madeni heniz it · 
llyeeek hale pl•eıalt*h'· Çiillldl bu 
madal filet.tk lçba prek1I olaa bl· 
J1lk mülaeler ıitlrlll8p yerlerlne 
:rerl~I Balar madenini 
lfletmek ~ Japılacak tesisat 41emlr· 
70la kurma ftlerlle birlikte ytlrllt81e
Pt-.lftlrl 
. lladlıe bclar Erpnl balar ma • 
~ ftletDe.ıyorc1a. Bunu soran 
~enı'1etf) 'llünıryo1• ya,.ımamıı 

dalı ihl•nJatlkhaete ylkleti· 
BallMdd tulGi:lf taJlltnı:d 

1 ....... ı 41emfr7o1•• ,.,tır -
Dıı§tır; flllm. maclenlnl -.ıetecek o .. 

1'1111.; 
..,.... .... Bıpld ........... . 

nr ecleeek deıaektlr. 
Eıpai madeninin lmtlyumcla or • 

tak olall Alman ftnam ırupa ftktl • 
le 1'a madenin lfletilmesl için ~k ça
llltıll halde aon amanlarda pyntl· 
111 ~· Eter Ergani made • 
illada lftetll•esl lflndeki gecikme 
hadan Deri pliyona bunlarm bnti· 
JU ~ deYletçe •tm alınabilir. 

1 iNud ld epe)9e bir zaman önce Al • 
- ftılı,..ıan tarafından bu yol • 
ü bir &1'S11 IÖlterilcllll de t~tilmlf • 
tir. Her halde c1emlryolu Erganiye 
ftl'dddall .onra bu madenin ifletll • 
•ıllale pdktlrilmesl ullll&l ekono • 
m 1Jümmc1an dofra bir teY delil • 
6. 1tJeme lflnde hlr takım enpl • 
ler nna halan ortadan kaldırmak 

IJir Portekiz ıartJllUldan g6riinl1ı 
Parla, 11 (A.A.) - Eeho de Paria 

pse-1, Afrlkadaki Portekis 8imflr• 
geıertaJn, tazminat karplıtmda Al • 
manya ile ltalya arUında paylqma • 
u meHlesi b•"ınclaki yaymtılara 
dair LondradaJd Portekiz elçilijinia 
p dlyevini yaymaktadır.: 

l - Bu dmlJrgolt1r •luaal loprak
ıan,. ...,, .A.- ..,.._ ~r. Ve ,.. 
bir diplomatfk ınllzaür,11•. ,,. de ıı. 
nmrıal muamelelere ~zu teş1'ıı .... 

yanın ucu Adisa
değildir 1 baba 

Ingilizler Sudan -Habeş sınınndaki 
süel kuvvetlerini çoğalttılar 

Roma, 11 (A.A.) - Glomale d'l • 1aa bir kaf ,,a. bin ölil w uı,,..ı ,.,,_ · 
talla pzeteal, tbe mJek.ı altında naklarının daha fena Nnılw.ıa IJ
tngllterenin Habefistana sillh yeril • cl#Üf olaCflldı. Senra ln,,UU ,,,.,,,,,.... 
mesi yasaiım bldmnasllldan bahse- tor,,,,,,,,.. 6fıfka bir Pik ,.,,,,..,.,. 

denk fl7or lı:I: l '"""'uul4 6a tize acl&na lagllh dlr 
•s. tiz• ,,,,,., SflllUllllla fJltara/lılı ınanlanıttı ... wrıneckn lcapW • 

tla t___. .... Bin' ltal,,_ bi • 11Uf o&tJıflı l..,,Utneıaln eaııap p 
,,at ,,,,,.,,,,. ilk .,,,,,_ bitaraf kal • daha ~ olanla. ln,,Utne ,..., • • 

ASIM US ......, ...,,. ,,,,,,,,... lltllmııl da - nutınamolulır il. dan,,,,,..,. qa Acllr 

·----------------------· abtılHMla flellUlr w tara. ü ltal.-

ıerektlr. 

~~ I 
1 

.__, • .::.rne birinci l:klcri bitiriltli. Bu birincililılere a uan • an1111 T- . • b • • I _.J L-•--L-İf /: ' l ı .J•w / -berl,.rını eııncı .ay amrzaCI Dlll_lllP,. 
:ır 'er er.e ıııgeı· spor . k b. • ilikl lı Galc:taaray 

nız. llr:raC:alli re:;°mlerıle bır '° ırınc er a:ana? _L!J lılii 
lı • ..:.:..:: .. o r.._ ı llalili. Rir yiiziifü ue yaTıfmalı ırın ~ .... .,. P 

,_cu rRMll a """""""' ~,,.,... 

- Babef anltlfllUUlılıntla ka,,.,.,,,. · 
'IJO,.,, 
SUDAN - BABE8 SINIRLABIN • 

DA SOBL KUVVETLER 
ÇOCALTILDI 

Londra. 11 (A.A.) - Sunday J>la. 
pateh pHte8inin haber Yerdiilne ai
re, Sudan - Habef 1111m1 bi)g.tn · 
de bulaaall ıUel kunetlere bet ta • 
bar lllft edilmiftlr. Bu yelli kunet, 
harp pktıil takdirde lnsilis - Mı • 
sır SutJanDUD nltlrdflttln8 koruya -
aktır. 

Londradadövüşme 

F aıistlarin bir toplanb11n· 
da dövüıenler oldu 

Lonclra, 11 (A.A.) - Şehrin 
aüney batı mahallelerinden bi· 
rlııcle, fatilllerin yaptdduı 1Hr •• 
çtk hava toplantıu aommda kar
ıqalıklar çıkmqtır. 

Türlü fikir taraftarlan dlrite 
bqlaımtlar Ye zabıta, araya p 
rerek, bunları daiıtmak iisere tid 
detle hareket etmeie meehar kal· 
mlfltr. 

iki k1ti tevkif e.ıOmiftir. 

1 - Bqbakan Zonguldalda "T8rk J Baba~ Bay Tnftk Rflftl Aras ft 
iş,, de ilbay Bay Halitten (saldan ilk) ba)' Bay Halit "Kok,, fabrikuıada 
yapılan işler bakkmda izahat alıyor. zf)"orlar. 6- Bay Tevfik Butt8 
2 - "Kok,, direktörü Bay Zeki yapı- me•dls bay Tallt ye Tlrkft 
lara dair Başbakana ma16mat veri • tör& bay lhlan bir ocak atanda. 
yor. 3 - lamet lnönfl Zonpldat is - BqtiakHımız Zonplclü ilbayblı 
kelelinde. 4 - Bqbabnımızla Dil nBnde. 

1urizm ofisi 
Ankara, 11 (K111'11D) - Tllrkoflsf cemiyet kurulınau kararıaetmJJm 

turizm komisyona, memleketimizde tır. Bundan bqka a1nca Bk 
turiat ~elerlnin plifbnl için bir mbnhtına ballı olmak tbere, 
çok tedbirler ahnıftır. Bu arada Kml koffli gibi bir de turizm ofial 
ay n haa kunualanna benzer, yani setirilecektlr. Bu yolda incel 
dnldn himayesi altında b8ytik bir yapılmaktadır. 

Fede1aagorı merkezleri Danzigdeki döviz tahid 
Anbra, 11 (Kuran) - idman V&l'fOva; 11 (A.A.) - 1 

ittifeh heyeti federasyon mer· toe tarihinde imzalanan ve 
kezleıinin Anbraya almmuma ziıde döYizler hakkında koa 
karar vermiıtir. Bu karamı tat- tahdidat üzerine ortaya çı 
~iki tarihi ileride teıbit edil~ek- anlqmazbiı bertaraf eden p 
tir. kol y&rürliije ıhmiftir. 





l iıaretler 1 
Ekmeği olta gibi 

kullananlar 
, lAIQnlan kandumanın en ku
~ ~ onlara rı~erinclan 
IQz arnxıkhr. 

Y enicami meyda
na çıkıyor 

BU. atlama dünyalar kcultll' k 
~ lxıAHJa$İna söylr Dükkanlar katdırılaca ; 
'iA!eriıaüi ainl«r. ~: '. • . meydan genişligecek 
d - Doiruclw... Soylediğina, 1ıtanbul Olki Şehreminleri za· 
er. ! cıAıa:t bir liitlü mantık onu manında yapılan plinlarından bi· 
~l u yoltlan ca.,vcluamca. ri Türk ıan'atinin en güzel ese
!Jliı r--- 25 yıl saylavlık et· ri' olan y enicamiin ön tarafına bir 
~ mf ~taktan baMeJe" sıra dükkanların inpıında bi~ 

fımlan so,fiiyoT: mani görmemiftİ. O günden berır 
- Yinni bet yd .,,aTlimenloda bu san'at pheaerinin önü bir ta 
~ nice, nic~ "Rumklar dinle- kım çirkin dükkanlar, biçimsiz bi· 
cliıJI~ ne karlar çok süren gayet nalar batta barakalarla dolu=fur. 
~ı lallar söylediler. Şiı:ıdiye kadar, kaldırılması bir 

• lıitliklerimin roia kanaatleri- çak defa ortaya s.tılan bu binala
~ rleğirtinli. Fakat ,.eyüni değq- rm istimlaki için, belediyenin ye· 
fireuceJi. niden harekete geçtiğini itittik. 
• lrıaan1ann mantığı gibi, hisleri- imar Müfaviri M. Vayner'~ ha~.a

JU c:e>Jhumak da bir insana tut- le edilen projeye göre Yenıcamıın 
hıiıı yolu Jeğiılirmek imkar.ını etrafı tamanıile nçılacak, bir ... ta· 
oennez.. raftan Eminönü- Beyazıt, di_ge; 

COfaf'. ağlar yemin ecler n~ce taraftan Eminönü-Eyüp yol ıstı
~ kalWer bö;,a coşkun 1ıi. Jal- kametleri tayi~ edHecek ve mey· 
ralon önünde )'UmUJanuffıT. danlık ekonomık bakımla, yaya 

Kıatl L____, tık1 halkın yürümesi noktasından ra· 
l an.n .RZPCUaf arını, cır b' kl k 1 c ktır 
tınlar koyanlarla koyunkoyuna hat ve asri ır §e e onu ~ a 
)Clfcıcaklanm sanmıılarclır. Fakat Belediye tarafından so? ~·~ defa 
bır 1Wı dal.gan geçtikten sonra daha düıünülen h.u pr~Je ~çı~ ıs 
kurt gene kınt. Pslan gene aJan timlak parası temın edılmıştır. 
abnuıtur. 

insanların karakterini cleği§ti
"-bilecek en kaovetli ıey onların 
l~e vasıtalarıdır. Onun için 
leıçİnme vantalan çok zaman bir 
olta 1'aZilesini göriir. 

Ekmek narkı 

Bugün qirmi para daha 
inecek mi? 

Bazan bir kurnaz, bir madra· 
baı; g~inme vasıtcılannı imanla- Belediye narh :\f.omisyonu bu· 
11 İ.ıfi.rmar için bir alet diye kul· gün toplanarak zahire borsasın
lcınır. Ve bu alet yüzde doksan da dan gelen bir haftalık fiyatları 
rrtao"flak olıu. . gözden geçirecek ve yeni narhı tes· 
k Hu Yolu ile. mantı usulıle bit edecektir. 
Y~lf::;.cuno.dığını.z bir -~·. ~u llisik makamlarla. yaptığımız 
Hel L kolaYca ~le geçınr•ınız. ı·ncelemeler sonunda ekmek nar· 

e Rend· • ol ·· 'ç:;-din mi tne gP.ftnme Y a gos- hının yirmi para daha inmesine 
s· t • iıiıkan olduğunu, bununla beraber 

F~L!' 0:>;_"ad~~, ~~IHı"IJdl;d'aıl daha W'blt f~-
"""'r ınT .rnancalt.sciı d b J • • • • "• • .. ta a u yı ıçın ınemıyecegını 

Maılrabazın kazanmcuı yuzde öirendik. 
Yii% mahakkakhr. Madrabaz. ba- Denildiğine göre buğday fiyat· 
zan bir doland!"!cı , bazan bır ah· ları son geçirdiği değişikliklerden 
lôk avcuı olabiltr. sonra artık normal haddini almış· 

B'!n!ann '?i.s.alleri zama~ za- tır ve pek az farklarla yeni bir de· 
~Cin ıl~nlar, ış ıdarehanelerı şek- ğişikliğe uğrayabilir. Buğday pi· 
lınde goze çarpar. yasasını yakından bilenler, köylü· 

Okursanrız. nün terfii jPin böyle bir vaziyetin 
"B" dak il Filan T • ıt .. t o ~~onız... iyi olduğunu söylemektedirler. Fı-

:Vere muracaat etlınız.,, l · h 1 ide edildik-
B ··y1 6 • "l.ı:!- h nl her yat ar, yenı ma su e 

0 e ıtilr. 1 unı .. _~yeca a, k ten sonra yükselmit olsaydı köy· 
:Vcıt za:rure e go~uyen ne a- • d · 
d. • ..ı lü hiç bir menfaRt temın e emıye-
tıT ın.an varut.r. • . ..k ld' ... 

B ··.a.:: b" ·ı • ··midi bütün caktı. Halbukı fıyatın .Yu se ıgı 
Uuın ır aı enın u ' k .. k'"l b. tt kala· bi · ıırtına yasler ce ve muş u ır vazıye e 

7 ımanın ve onun b . 1 t_•• ı·· .. r d 
nanların hayatı için bu ilan bir ı· günden erı ma KOY unun e -~ı e 
flhhr. F aliat bu ıftk bazan bir na- olduğu için, bu mesele köylünün 
"1ua haydudurrıın elinde bir olta lehine bir durum almıştır. 
olur. 

Böyle aoaip ilanlar yüzünden 
ellerindeki avuçforındaki paraları 
kaptıranlardan Fazla baluedecek 
değilim. Yalnız bir Amerikalının 
bu İf üzerinde yaptığı bir araftır 
'11anrn neticesinclf"n kısaca bahse· 
deceğim. 

Bir Amerikalı tanıyorum, bü· 
l'iik harpten bir yıl önce olacak. 
gazetelere föyle bir ilan veriyor · 

''-Bana bir dolar gönderirwe
niz size Ameri.kad (f hangi meyva· 
nın daha çok olduğunu bildiririm. 

Nihayet Amerikalı. gene ~eva 
6ını gene gazetelerle neıredıyor: 

"-Amerikada iki buçuk mil· 

HAYDARPAŞA LİSESi SPOR • 
CULARI - Haydarpaşa lisesi ve öğ
retmen okulu spor kolJarı lzmit halk 
evi spor kolu ile bir voleybol maçı 
yapmak üzere dün akşam Izmite git· 
mişlerdir. 

awww-SmlMl ... HUlll ......... taUıll•-------ffWlll 
yon armut var. 

Tabii Amerikalının iki buçuk 
müyon dolar kazandığını anladı· 
nız. 

Bu cins avanförlere imkan br· 
rakmamak için ne kadar §iddetli 
harekete geçilse ·;~rindedir. Hat· 
ta azdır. 

Sadri Ertem 

Çamlıca da 
Güzelleştirme kurumu 

neler yaptı ? 
Çambcayı güzellettirme kuru· 

mu tarafından evvelki akıam Çam 
hca tepe bahçesinde bir balo ve· 
rilmittir. Balo çok güzel olmu,, 
gelenler büyük bir memnuniyetle 
ayrılmıılardır. 

Çamhcayı güzellettirme kuru· 
mu genel yazgam Bay Salahattiıı 
Sadık kendiıile görüşen bir yazı· 
cmuza şunları söylemittir: 

- Çamlıcayı güzelleıtirme ku· 
rumumıuz geçen yıl Ağustostan 
itibaren çalı1mağa btl§ladı. ilk if 
olarak Ü•küdardan Kısıklıya 
tramvay ücretlerinde tenzilat yap· 
tırdık, bugün 10 buçuk kuru§ o
lan tramvay ücretini 8 kuruş otuz 
paraya indirdik. Bunun da bit 
miktar daha indirilebilmeıine çer 
lı§ılacaktır. Bundan ba1ka Şirke 
ti hayriye idaresine dt: bCI§ vura
rak vapur fiyatlarında tenzilat ya 
pılması istenmiştir. 

Kurumun bu işinde de muval 
lak olacağını ümit ediyorum. Çam 
lıca yollarının ağaçlandırılmcuı i· 
çin 3500 ağaç ve 800 çam dikildi. 
Bunların )'Üzd e treksen be§i tut 
muıtur. 

Çam ve ağaçlann dikilmesine 
uray mühendisleri ve onnan oku· 
lu proleıörleri de yardım etti. 

SPOR iŞi 
Diğer tara/tan Çamlıcada bit 

de ıpor tefkilatı vücuda getiril; 
miftir. Yakında büyük bir atle' 
tizm müsabakası yapmak üzere 
apor kolumuz çalı§maktadır. 

SULAR 

Bilirıimz ki Çamlıcanın suları 
meıhurdur. Suların bütün hcuta 
lıklara yaradtiı doktorla r tara• 
lı.nJan teıbit edilml§tir. :Suların 
gelme•i için yollarda t.amirat yır 
pdmaktaclır. 

KURUMUN ÇALIŞMA 
iŞLERi 

Kurumumuzun yüzden laz.la 
üyeıi vardır. Bu kıı bir çay ziya
/eti verildi. Bugün de bir balo ya· 
pıldı. Bu suretle kuruma yeni bit 
gelir membaları ar~trnyoruz. 

Bütün Çamlıcada bulunan genç
lik kuruma üye yazılmı1tır. Çamlr 
cada kış mev&iminde oturan hal
ka ktf gecelerini hoş geçirmek i· 
çin eğlenceler aranmaktadır. Bu 
arada bir temsil kolu da açılacak-
tır. 

GELECEK YAZ BiR 
PANSiYON AÇILACAK 
Bütün lstanbul halkının Çam

lıcanın havasile suyundan istila 
desini temin için Millet Bahçui 
lzarıııında bir pansiyon açmağa 
harar verdik. Pansiyonda yazın 
tebdU:hava ctrrrek isteyen aileler 
r•~z fiyatla oda tutabilecekler
dir. 

OKULLAR . 
Çamlıc-~!la devamlı surette ka· 

lacak olanların çocuklarını gön· 
dermek üzere dört ilk okul ve bir 
de orta okul vardır. 

A \ICILIK KOLU AÇILACAK 
Kıı mevıimind e kurumumuz bir 

de avcılık kolu açacaktır. Kola 
bütün av meraklıları İftirak ede
cekler ve zaman 2aman topl;,z ola
rak avlara çrkacaklartlır. 
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Nüfus yazımı ha
zırlıkları ilerliyor 
Sorgular Beleaiye mat

baasında basılıyor 
Yirmi, Birinci teırinde yapıla· 

cak nüfus yazımı için merkez bü· 
roıu tarafından çalıımalara de
vam edilmektedir. Yazım memur 
larına verilecek soru varakaları 
belediye matbaasına gönderilmiş 
ve basılmağa ba!llanılmııtır. Bu 
varakalar yazımda çalııacak me· 
murlara dağıtılacaktır. Sual ced· 
velinde hanesi vardır. Buraİar:ı 
vilayet, kaza, nahiyesi, köy isim· 
!eri bina numarası, yazılacak a· 
damın adı ve soy adı, oturduğu 
b:nanı~ cin,;. hangi devlet tebaa
sı olduğu. dini, ana lisanı ana li· 
sanından haska han"i Hıan bildi· 
ği nerede doğdur,u, kadın ve er
kek olduiu, görünür, ve çok ıa· 
katlığı olup olmaihğı, y&§ı, evli, 
bekar vaziyeti, yeni harflerle oku· 
yup yazm~ bilip bilmediği, mesle
ği, ka:r.anrı Vi\zıl<ıcaktır. 

Piyango 
Büyük ikramiye bugüne 

kaldı 
On doku2uncu tertip tayyare 

piyangosunun dördüncü çekilme
sine dijn T epeba!mda Asri sine
ma binasında başlanmıttır. çekil
menin en büyük ikramiyesi dün 
çıkmamıı, bugüne kalmııtır. Bü
yük ikramiyelerden olan on iki 
bin lira 13686 numaraya çıkmıı· 
tır. Bu numaralı biletin birr par
çası Eminönünde Akgün Piyango 
giteıi müşterilednden mülazım 
Bay Fethidedir. Bay Fethi dün 
lılssesıuc '1ui""'" \ Z,00 \-..-;,-. -1-·~ 

tır. On bin lira 17383 numaraya 
çıkmıtbr. Bu biletin bir parçası 
Eminönünde Ga~i Cemal giıeıi 
miifterilerinden eski ikinci ,ube 
direktörü Bay Demirdedir. Bay 
Demir Edirne Emniyet direktörü 
olduğundan bayi dün kendisine 
telgraf çekmif, 1.kramiye çıktığını 
bildirmiştir. 

On iki bin on •ıe bin lira çıkan 
biletlerin yetmİ§ beş aşağısı yet· 
mit bet yukarrsı ikiıer lira amor· 
ti alacaktır. ÇekHmeye bu ıabah 

1 Görüşler 

Şarkın mimar 
dehası Sinan 

Naumburger Tageblatt't.an -::1 

Türkiye hükumeti, bundan bi; 
k~ zaman evvel, ıenenin muay
yen bir gününü, "Türk San, at giz. 
nü,, olarak ayırmağa karar ver
miıtir. Bu kararın en ziyade dik
kate değer taralı, Türk san'at gü
nünün, Türkiyenin mqhur mima
rı Sinamn nliim !!iirtiine tuadiil 
etmesidir. Hiç ~üphuiz, Sinan, 
dünvayn /!elen Pn büyük mimar 
!ardan biridir. Bu zat Avrupada 
niıbeten daha az tanınmcuına mu
kabil. $arkta layemut bir ıöhrete 
maliktir. 350 seneden beri, lstan
bulda Süleymaniye camii yanın
da bizzat kendisinin yaptığı bit 
türl-ı.Pde istirahat etmektedir. 

Dı§arıdan lstanbula gelen, bü
yük tıehrin siloeti kar§ınnda hayw 
ran kalarak maci semaya doğnt 
yükselen minare ve camüeri ıey
retmeğe doymayan ecnebiler, bu 
türbenin önünden durmadan ge
cemezler. Cünkü bu, Sinanın mey. 
dana getirdiği en mütevazi eser
"dir. Fakat Türkiyede nereye gidil· 
se, -hatta Buclape§te yakınların· 
da ve lran hududunda bile-
planları Sinan tarafından çizilen 
binalara tesadüf etmek kabildir, 
Sinan 89 sene va.41amı~ ve hayatın· 
da 130 cami 55 medreıe, 26 bii}ıüR 
mektep, 22 hcutane, 8 köprü, 33 
hamam ve yüzlerce bina inşa et· 
miştir. 

Buna rağmen hayatı kolay 
geçmemiftir. Kayıeri civarında 
çok Fakir bir çiftçinin oğlu olarall 
doğmuş, lakat o sırada Kayseride 
toplanan muazzam san' at eserleri, 
keneli.ini bu alanda çalqmağa 
teıvik etmiştir. Bir müddet sonra 
askere alınarak lstanbula gitmeğe 
mecbur olduğu zaman, hayat yo
lu kcndiıine açılmıf bulunuyordu. 
Sinan Türk ordusu ile ta Viyana
... - ı..,.,".'""''"n kaılgr g~lmiı .. RG-n 
dos'da kalmıf, Bagdat ila, ırıJı\(.'"' 
Ja, ve lrancla mülemcidiyen çalır 
mıı ve öğrenmiıtir. Fakat bütün 
bunlara raimen hôla tanınmamıı
tı. Ancak hocası ve seleli mimar 
Alinin ölümünden sonra bütün 
bilıri.ile meyd4na çıkmqtır. 

lfte Türk hükumeti böylelihle 
geçmiı zamanların en büyük mi· 
mannın hahrtuını tebcil edere'lt. 
-doğum tearihi bel(; olmcıclığı 
için- ölüm gününü, Türk sanati 
günü olarak tespit etmiştir.,, 

dokuz bucukta devam edilecek-----------------
tir Kapahçarşının tamiri 

O t k 1 ı • • Kapalı çarşınm yeniden tamir, r a o u ar ıçın edilmesi için belediyenin yaptığı 
incelemelerin somı alınmıştır. 

Üç edebi okuma kitabı Bu incelemelel'den iki yüz bin 
hazırlanacak liradan çok daha fazla para lazını 

olduğu anlaşılmış, fakat bu para• 
Kültür Bakanlığınca orta o- nın sarf edilmeden evvel, çarımıa 

kulların birinci. ikinci, uçun· umumi vaziyeti bakkında bir kere 
cü sınıflarında okutulacalc olan üç de müzelerin düıüncesi sorulması 
edebi okuma kitabının yazılarını lazım gelmiştir. Diğer taraftan 
seçim İfİ Bolu Saylavı ve rnuhar· müzeler idaresi, bu iıe ancak şer" 
rir Bay F aJih RıfkI Atayı • baş· bir planı ile ilgili (ali.kadar) ol· 
kanlığındaki bir komisyona 11ava- duğunu ileriye sürerek kat'i fikri• 
le edilmiştir. Bu komisyonda B~ ni bildirmek isteı-.;1miştir. Kapalı 
'11 r:a-.:n. H~-an Ali, Necmetitn çarşının tamiri şehir plıir.ından 
Sadık, Fazıl Ahmed, ve kültür iı· sonraya kalmııhr. 
pt"ktörlerinden Retat Nuri vardır. =============::= 
Ancak eserlerin tasnif ve seçim ayrı girecek yirmişer parçanın A· 
işinin yeni ders başlangıcına -ka· ğustos sonuna kadar seçilmesi la
dar bitirileceği Q"ÖZ ününde bulun- zımdır. Bu eserlerin seçiminde, 
durularak kit~pların üç partide gözetilecek gaye, Türk dili __ vri· 
çıkarılması dütünülmektedir. ı minin amaçlarına uygun yazılar 

Birinr:~ n!'.rt;de f....,. .• kitaba ayrı olmasıdır. 

Fratellini kardeşler Avustralya yolunda: 10 
F 

1 
inde ·alışan ( Fratellini kardeşler) Avustralyada b ulunan bir camb~zhane. direktörü tara tından çağırılmrştır· Uç kardeş yola ç ıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle diln • 

.... rabnsa cambazhanke e~kl ri;in seyahatini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebılmek ıçin bu resimle ri keserek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lazımdır. 
3 nın u en meşhur omı e 

i;:=:::::::ı==::::::===:;c::;:::::;:~~~~~~~~~-ırr,:::::::il~;_z=.::c:~ 1~ r..-..e~- ~ 
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P•ll• h• .. •rlerl : -------P•az•ın•e-sı--SAL-ı-: 
_ 1______ Takvim 12 Aınstos 13 Afustos 

Bir dram •=======~ 12 c. Evveı ı3c. Evn1 

Gtıa dofuşu 5.07 5.08 

Oynanırken ! ;!::::u. ~~~ ~;16i 
ôfle namuı 12.19 ıı.19 

O J l" " • • ltlndl ııımaıı l6. tO J6,09 yunaa Jon promıgenın Akşam açnu• 19•13 19.12 

elbise/eride soyu/da Yıuı uama.ıı 20.S8 20.56 
lmsık s.ııt 3.13 

Şehremininde Safa tiyatro- Yılın gtçen günleri ıı2t t23 
aunda bir dıram oynanırken hah· Tıtıu kaJan ılinlerı 14• 143 
çenin etrafındaki tahtaperdenin .._ ______ _., ____ __. 

b.pııı birdenbire kırılmıf, içeriye ı R A D y Q ı 
Kumkapılı Kirkor girerek sandal· -~-----------
yeleri toelamağa baıladığı gibi 
bir halıyı da omuzlıyarak dıtarı
ya götürmeğe ıav:ı.şmıştır. Kirkor, 
eline geçirdiği Jön Prömiye ait 
smokin takımı ile komiğin elbi· 
selerini de alınca mesele çatallat· 
mr:f, işe zabıta miidahale etmiıtir. 

Kirkor, tiyatro sahibinin ken
disine olan ıandalya kiraaı 
borcunu vermediği için bunları 
toplayıp götürmek istediğini .öy
lemiştir. Elbiseler geri verilmif, bu 
suretle oyunJl devam edilmiştir. 
Kirkor hakkında zorla hakkını 
almak istediği için tahkikata bat· 
lanmıştır. 
fKt YANGIN BAŞLANGICI -
Eminönünde Kürkçüler sokağında 
Hacı Recebin tuttuğu hanın altın-
1daki Bekirin kunduracı dükkanın
'dan yangın çıkmış, itfaiye tarafın· 
elan airayetine meydan verilme
'den söndürülmüştür. 

Bundan başka Galatada Ha· 
•an F ehminin 36 numaralı muhal· 
lebici dükkanından elektrik telle
rinin kontak yapmasmdan da bir 
yangın çıkını§, çabuk söndürül· 
müttür. 

BiR ÇOCUK BULUNDU -
Sirkecide Şark demiryollan istas
yonuna iki aylık bir kız çocuğu 
lnrakılmııtır. Çocuk düıkünler e
vine gönderilmiftir. 

SANDALDA DÜŞÜRMÜŞ -
Ereğliden lstanbula gelen Melek 
isminde bir kadın içinde 20 lirası 
bulunan cüzdanını Alinin sanda· 
lında düşürdüğünü iddia etmittir. 
Tahkikat yapılmaktadll'. 

OTOMORJf : r!A Dl>TI ~--
• för Rec.ehöridaresindeki 2100 nu-
maralı otomobil köprü üzerinde 
Sevim isminde bir kıza çarpmı§sa 
da kaza yarasız ve beresiz geç
miştir. 

lSTANBUL- 18,30: Bayanlar için 
jimnastik dersleri. Bayan Aza.de Tar 
can. 18,50: Fransızca ders. 19.10: 
Bethoven altıncı senfoni, pllk. 19,50: 
Romen halle musikisi. Estegaço orkes
trası tarafından. 20,20: Son haberler. 
borsalar. 20,30: Bayan Bedriye Tü -
zün Türkçe sözli1 eserler. Radyo caz 
ve tango orkestraları. 21,35: Son ha· 
herler .. Borsalar. 21,45: Bayan Kt · 
zım. Kenıan solo. 22: Hafif musiki 
plak. 
VİYANA - 17,15 gramofon. 18,05 

konuşmalar. 18,35 piyano ve şan kon· 
seri: Soprano: Margarate Dragan. 
19,10 köylülerin zamanı. 19,30 konuş
ma 20,05 haberler, hava ra~ru. 20,15 
konuşma. 20,40 biribirine zıt musiki 
par~alan konseri. 22,45 ressam hikl • 
yeleri. 23,05 haberler, 23,15 ağızdan üf 
leme aletler orkestrası. 24,05 garamo
f on. 1 dans musikisi. 

BERLlN - 19,35 çocuklarla be • 
raber hayvanat bahçesinde. 20,05 
Frankfurttan. 20,45 günün akislerL 21 
05: Haberler. 21,15: Karışık havalar
dan mürekkep konser. 23,05 haberler. 
23,45 gece musikisi. 

BUDAPEŞTE - 17,15 mektepli • 
lerin zamanı 18,05 talebeler arasında
ki arsıulusal şampiyonluk haberleri. 
19,10 gram of on. 19,35 konferans. 20, 
40 hikaye. 21,10 opera orkestrasının 
konseri. 22,35 haber1er. 2.'l konser. 23, 
05 cazbant takımı 1,10 son haberler. 
BUKREŞ ...... Orkestra konseri. 19, 

20 konser. 20,05: Konferas. 20,25 gra· 
mof on. 20,55 gazetecilik haberleri. 
21,05 konferans. 21,20 solistlerin kon-
seri. 22,10 saksofon konseri. 22,35 ha· 
herler. 22,55 gece konseri. 23,20 ya • 
hancı dillerde haberler. 23,30 gece 
konserinin devamı. 

• ..... a•&.:r Caalı70 ro:a:_, --.,,;ım a9* ı;;.. 
ferans. 21,05 diletolar. 21,35 haberler. 
21,50 Vişiden konser. 23,55 dans mu • 
sikisi. 

PAR1S (Poste Parien) - 20,35 gra 
mof on. 21,20 konser. 22,05: reklim 
konseri. 22,50: Orkestra konseri. 23,35 
gramofon hafif mu.siki. 

TOP OYNARKEN - Topka· 
pıda Beyazıt ağa maliallesinde 
Bakkal Şevki sokağında 5 numa
ralı evde oturan Bayan Bebiyenin -------------

çocuğu dokuz yaşında Adil, Top· ı JlT"b t • 1 kapı idman klübünde top oynar .lYO e Çl eczaneler 
ken arkadaılarmdan Vecihinin .._ ___________ ,. 

vurduğu tekme Adilin ayağına Samatyada: Teofilos, Aksarayda: 
rastgelmiı, Adilin ayağı kmlmıt- Sarım, Karagümrükte: M. Fuat, şeh
tır. Ço~k Cerralipafa hastanesi· remininde: A. Hamdi, Fenerde: Bü· 
ne kaldırdmııtır. samettin, Şehzadebaşmda: Asaf, E

- Geçmiş Kurun/ar: -
12 Ağustos 1920 

VENlZELOSA SUiKAST 
Mösyö Venizelosa. trene bine

ceği sırada iki şahıs tarafından beş 
el silih endahtı suretile bir suikast 
yapılmıştır. Röntgen muayenesi 
neticesinde bu kurşunun kemiğe 
dokunmaksızın iki küreği arasına 

dahil olduğu anlaşılmıştır. Gi!çen 
tegrinisanide de Venizelosa bir sui
kast hazırlanmış, fakat zabıta ha· 
ber alarak Kral Kostantin taraf
tarlığı maruf bir çok zabitler azil 

1 
veya tevkif edilmişlerdL 

minönünde: Hüsnü Haydar, Çember· 
litaşta ı Sırrı RMim, Beşiktaşta: Nail 
Halit, Gedikpaşada: Asadoryan, Ci
balide: Necati, Galata.da Dofruyolda 
Merkez, Tünelde: Matkoviç, istiklal 
caddesinde: Kemal Rebul, Şişlide Os 
manbeyde: Şark merkez, Kasımpaşa· 
da: Yeni Turan, Habcıoğlunda: Ye
ni Türkiye. 

KiRALIK YALI 

Çengellcöyünde Kulelide müstakil, 
dört odalı, bahçeli, terkos suyunu 
havi, havadar yaz ve kış için elveriş
li bir yalı kiralıktır. Görmek için Ku· 
lclide bakkal bayan Dilbesteye mü . 
racaatları. CV. No. 8506) 

Nafıa Bakanlığından: 
. Aydın hattının Odemit ıube.i üzerinde Torbalı istasyonu civa
rında Petrek deresi yatağından 30,000 metre mik'ab dere hali.atı 
illzarile hat kenanna nakli ameli yatı Nafıa Bakanlığınca kapaiı 
zarf uwli ile eluihmeye konulmuı tur. 

Muhammen ihg le bedeli 15,000 liradan ve muvakkat teminatı da 
1125 liradan ibaret bulunan bu in §&at ve ameliyatın eksiltmesi 27-
8- 935 tarihinde öğleden sonra ıaat 16 da Ankarada Nafıa Ba· 
kanlığı binasında Demiryol inşaat Reisliği eksiltme komisyonunda 
yapılacağından isteklilerin teklif mektuplarile münakaaa tartname 

sinde yazılı diğer evrakı 27-3- 935 tarihinde öğleden ıonra ıaat 
15 e kadar lnıaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
lizımgeldiği ve münakasa ıartnamesile mukavele J>rojesi ve ilişik
lerinden mürekkep bir takım evrakı 75 kurut bedel mukabilinde Ba· 
ka~lık Demiryolları inşaat Reiıliğinden alabilecekleri ilin olunur. 
r(2078) (4638) - -

·~ ·~· -; 
-... '.' ·- ...... -- ., 

·- - -

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
I' 

Eminöniinde Tekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği 
mükafatları derhal verecektir. 

No. Lira No. 
2278 100 528 
430 30 576 
436 30 606 
446 50 GS3 
659 50 756 
678 100 876 
682 30 43 
696 100 82 
702 50 344 
791 50 368 
817 30 374 
858 150 434 
884 30 488 

3037 50 586 
311 30 619 
328 500 8759 . 
348 100 867 
361 50 963 
364 50 985 
387 30 9013 
404 30 24 
431 50 62 

3493 30 111 
544 30 124 
660 50 226 
698 1000 280 
699 50 283 
709 30 384 
741 50 297 
829 30 308'~ 
844 30 
878 30 370 
879 50 406 
977 50 409 

4044 50 9446 
153 150 465 
341 50 556 
347 150 571 
369 30 632 
353 30 734 
371 30 786 
439 50 752 
480 30 819 
543 50 833 

4547 30 860 
771 ,30 893 m · -~ı'!lloo~~; 
883 100 123 
988 50 193 
991 30 228 
995 50 344 

5000 30 553 
28 30 10349 
85 30 564 

125 50 614 
131 50 661 
200 50 676 
209 so 764 
212 50 801 
275 30 830 
451 100 870 
499 50 891 

5700 30 899 
763 150 11053 
765 1so 83 
773 so 90 
830 ~ 244 
838 50 268 
854 30 348 
915 30 382 
958 30 11445 

6001 50 584 
152 100 746 
392 150 749 
397 50 782 
425 30 807 
444 50 851 
555 15() 873 
560 30 12017 
670 100 33 
703 30 92 

6752 150 202 
780 30 274 
813 50 297 
821 30 399 
869 30 515 
899 30 549 
935 30 552 
950 • 50 579 
984 50 12618 
988 50 709 

7000 100 827 
41 50 832 
88 30 850 

235 30 908 
267 30 968 
324 50 13019 
'411 30 22 
462 100 41 

7516 50 48 
522 50 169 

Lira No. 
100 184 
100 201 
30 203 
30 269 
50 275 
50 324 
30 13384 
30 387 

100 438 
500 463 
30 521 
50 550 

150 594 
30 603 
30 614 

150 686 
30 679 
30 725 
50 873 
50 14086 
50 95 
30 199 
30 326 

100 405 
500 489 
30 14544 
30 621 
30 627 

100 774 
30 806 

815 
50 837 
50 855 
50 785 
30 882 
50 935 
so 955 
50 15146 
50 216 
30 264 
50 285 
30 362 
30 379 
50 ~-581 

150_ 35691 
50 721 
·"'41t ~ .. \ fl78 
30 '' 16021 
50 117 
50 194 
50 213 
so 214 

150 249 
30 416 
30 454 
30 470 
50 489 
30 578 
so 681 
50 698 

100 955 
100 17028 
50 66 

150 17094 
50 99 
50 104 
30 144 
30 383 
30 413 
50 426 

100 592 
500 669 

50 830 
50 938 
50 945 
30 989 
so 997 
so 18063 
50 86 

100 149 
50 208 

100 236 
50 18286 
30 291 
so 363 
30 310 
30 404 
so 466 

.50 608 
so 731 

1so 753 
50 761 
30 782 
50 796 
50 828 
50 867 
50 868 
so 920 

100 936 
50 947 
50 983 
30 987 

Lira 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

100 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
50 

12000 
so 
50 
30 

500 
1000 

50 
50 
so 
so 

500 
100 

50 
30 
50 
50 
50 
50 
30 
30 

100 
50 
30 
50 

150 
30 

100 
50 
30 
50 
30 

,..lj• llO~ 

5(,, 
100 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
50 
50 

100 
50 

150 
50 
30 
30 
50 
30 

150 
30 

10000 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

100 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

100 
30 
30 
30 

500 
30 

No. 
19081 

119 
125 
249 
253 
329 
381 
406 
409 
447 
449 
563 
600 
635 
690 
788 
801 

19813 
894 
941 

20052 
65 
ıı• 
205 
425 
463 
533 
545 
560 
625 
701 
730 
732 
752 
760 
813 
947 

21018 
96 

325 
341 
351 
395 
411 
433 
543 
atı 

619 
631 
703 
850 
894 
905 

22010 
15 

22019 
38 
50 
96 

114 
194 
243 
301 
356 
432 
486 
409 
499 
595 
604 
658 
688 
763 
871 
931 
940 

22975 
984 

23015 
100 
137 
143 
151 
202 
282 
358 
398 
405 
449 
451 
697 
766 
774 
831 
839 

23858 
860 

24066 
74 
95 

248 
254 

:.<"' 
Lira No. _ Lira 

30 • 349 I...;,; 50 
50 398 ~ ıoo 
30 416 50 
30 459 

1 50 
30 471 . 50 
30 492 50 
50 566 50 
50 603 30 
30 637 30 
50 660 50 
30 675 50 
50 691 100 
50 24719 50 
30 725 50 
30 730 50 
30 748 50 
50 789 30 
30 847 50 
30 883 30 
30 908 30 
30 933 30 

100 970 30 
3000 25084 50 

50 106 30 
100 130 100 
50 140 30 
so 200 500 ' 
50 236 50 
30 273 30 
30 365 50 
50 399 30 
50 25419 50 
50 438 30 
30 466 30 

150 468 &o 
50 469 30 
30 478 50 .. 
50 494 30 
50 601 50 
30 613 30 
50 689 30 
50 714 [ 100 . 
so zc- 79Z 30 ' 
sö""'- 801 20 
30- 855 50 
50 920 r 500 
30_ 28002 - :w--- ~ 
30 23 80 

100 85 50 
5'l 26118 Citl 
30 126 &O 
50 178 50 

' 150 229 100 
30 295 50 
50 365 30 
50 399 30 
30 473 50 
50 496 50 
30 633 100 
30 640 50 
50 652 30 
50 702 50 
50 731 50 
30 778 50 
30 27342 50 

100 356 100 
30 413 150 
50 27584 30 
50 607 100 
30 658 so 
50 700 30 

100 806 30 
30 828 30 
30 864 30 
50 868 50 
50 881 30 
50 892 50 
50 901 50 
30 987 30 
30 28077 50 
30 83 50 

100 126 30 
30 202 50 
50 297 30 
30 339 50 
50 28368 50 
30 410 30 
50 424 50 
50 573 30 
30 581 500 
30 589 30 
30 738 30 
30 733 30 
50 907 so 
50 976 so 
30 29115 30 
30 549 500 
':' 641 150 
50 931 30 
set 940 50 
30 987 50 
30 30000 50 





~oflron Yınındı 
Geçen gün dostsun Ali Zeki ile ko

nUfUyorduk. Bana halinden uzun u -
zadıya şlk~yette bulundu. Son gün • 
lerde işi bozulmuş. Oldukça da borç-, 
J&n.mış. istikbalinden endişe ediyor -
du. Kı!ndisine dedim ki: 

dan, ne oyundan zevk alıyordu. O sa
dece otomobili ile gönlünü eğlendi -
riyordu. Bu arada bir çok da mas -
raf yapıyordu. 

Yazan: Kadircan Kaf lı Böle m ; 42 

- Ben senin için bu kadar üzüntü
ye bir sebep görmüyorum. Amcan Şük 
rül'ii düşünmüyor musun? Zengin ve 
yaşlı bir adam. Sonra sendef\ başka 
mirasçısı da yoktur. 

Böylece bir kaç yıl daha geçti. Bir· 
denbire yeni bir felakete uğradı. Za
vallıya damla indi. Anlıyorsun ya. O 
vakit amcam elini, ayağını oynat.a • 
maz bir hale geldi. Sadece yerinden 
kımıldamaz bir et yığım olup çıktı. 

Kara Veli, aldığı yaradan öldü. Bunu bilmeyen kalma• 
dı. Bu haber dalga dalga h~r yana yayılıyor 

Ali Zeki benim bu sözlerim üzeri • 
ne prip bir şekilde başını salladı. 

Sonra bana amcasının hikayesini an -
latmağa başladı. Bir hikaye ki haki
katen dinlenmeğe değer. Dostum de
di ki: 

- Bana amcam ŞUkrüden bahsedi
yol'Sun. Anlaşılan bu zavalllnın ba • 

şına gelen iµtilayı bilmiyorsun. Birkaç 
yıl oldu. Bir gün amcam bir otomobil 
aldı. Onun vaziyetinde olan bir adam 
için bir otomobil almak tabil bir şey
dir. Otomobili kendi idare etmeği de 
öğrendi. Bu da o kadar tabit bir şey. 

Bir adam ki yaşı elliyi çoktan geç
mitşir. Bundan sonraki hayatı için de 
oldukça servet edinmiştir. İşinden 

çekilmf§tlr. Bol bol vakti de vardır. 
Bir o.tomobil almış, şuraya buraya 
gezıneğe gidiyor. Buna kim ne diye
bilir? 

Fakat amca.m için otomoldl ara sı
ra vakit geçirmeğe bir vasıta değil -
dl. Onda otomobil kullanmak bir ip
tila haline geldi. Bunun için her gün 
saruilı, akşam türlü sebepler icat e -
diyordu. Her şeyden evvel sabahle • 
yin yataktan kalkar kalkmaz karısı -
na: "Ne dersin, bugün öğle yemeği
ni Sarıyer de yese.k olmaz mı?,, diyor. 
Karısı ise hiç bir vakit bu tekliflere 
itiraz etmiyordu. Onun için amcam 
karJSI ile beraber her gün öğle ye -
meklerini, hazan akşam yemeklerini 
lstanbulun başka. bir köşesinde bir o
telde yiyorjardı. Hatta bu gezmele -
re çok defa ben· ~F çağırıyorlardı. 
Amc~m onae otq,nJAPU Kuuanaıgı ıçın 
ben teyzem ile beraber otomobilin ar
wında oturuyor, her gün böylece bir 
gezinti yapıyorduk. 

Bu sıralarda teyzem öldü. Bu fe
laket sadece keyfi ve vezki için ya -
şıyan amcamın sa.adetini bozdu. Ken
disini meyus bir halde gördükçe ben 
de gezmeğe teşvik ediyordum: 

- Senin açık havaya ihtiyacın var. 
Biraz nefes almak için bu pazar bir
likte biraz çıkalım.,, diyordum. 

Amcam bu teklifleri hep iyi karşı
lıyordu. Fakat benim de kendi oto
mobilim varken onu kabul etmiyor: 

- Olmaz, beraber çıkarız amma, 
aeni ben kendi otomobilimle götüre -
ceğim.,, diyordu. 

Hakikaten o pazar günü beraber 
gidiyord,uk. Ikiıniz birden onun oto -
mibili içinde kilometrelerce yol ah -
yorduk. mr zaman böyle gitti. Tek • 
rar amcamda otomobil ile gezmek ip· 
tilisr arttı. Bazan benimle, baıı:an di
ğer dostlarından birile her gün oto -
mobil gezintilerine başladı. Amcam 
öyl~ bir adam olmuştu ki ne kadın • 

BUlem: 83 

cam ne yapıyor. Bak görüyorsun ya, 
ne kadar JAkayt. Hiç umurunda mı? 

Madam Hilde gözlerini kırpıştı -
rarak tekrar Burhana baktı. 

- Na na na.. Ben bu zahiri 13.kayt
life pek inanmıyorum, dedi. 

Haklka.tte de öyleydi. Burhan ora· 
ı ya tesadüfen gelmişti. Köpeklerin 
~ karşılıklı havlaması üzerine Bedriye. 
f yi gördü. Kaçmak istedi, fakat naza • 
1 rı dikkati celbetmekten korktu. 'Mec· 
• • hurt selam verdi, mecburi oraya mıh· 
4 }fndı kaldı. Bedriyeyi görmekten bena 

l>lr r.e•k. hem bir azap duyuyordu. 
t Arka~lan ona f.akılddar: 
i - Burhan, «azinoda epey ıüzeller 

Bir zaman evinin penceresinde o· 
turdu. Olduğu yerden saatlerce ufuk· 
t.a bir gök parçasının maviliğine dala· 
rak vakit geçirdi. Halbuld o böyle bir 
manzara ile iktifa edemiyordu. Açık 
havada, kırda otomobille gezmeğe a
lışmıştı. 

Nihayet bir şoför tuttu. Otomobil
le gezmekten zevk alan böyle bir a
dam için bundan başka yapacak bir 
şey de olamazdı. Zavallı amcam, u
zunca bir mahrumiyetten sonra oto -
mobile bindiği zaman adeta çocuk gi
bi sevincinden çırpınıyordu. Hem de 
otomobilin arkasına oturmak isteme
di. Kendisini şoförün yanına koydu -
Jar. Böylelikle otomobil giderken 
yolları iyice görebillyordu. Hemen he 
men makineyi kendisi idare eder gibi 
bir tavır alıyordu. 

O zaman amcam için otomobilin 
bir zevk değil, bir iptilA olduğu an -
laşddı. Amcam otomobili güzel man -
zaralar gördüğü, temiz hava aldığı, 
sür'atle istediği yere vardığı için sev· 
miyordu. Sadece onu idare ettiği için 
seriyordu. Soförün yarunda giderken 
etrafına bakmıyordu. kırlara, gökle • 
re, ufuklara doğru gözünü asla çevir
miyordu. Otomobil nereden geçecek, 
kat§ıdan bisikletli biri geliyor mu, 
yahut bir araba geçiyor mu, bunlara 
dikkat ediyordu. İkide birde yanın -
daki şoföre emirler veriyordu: 

- Hasan, dikkat et. Uzaktan bfr o
tomobil ·geliyor .. Sür'ati biraz kes? ... 
Evet.. evet, öndeki arabayı geçebill -
rizI .. Biraz acele et! •• Yokuşu çabuk 
tnı .. ttayır, ~aı asırıqıır1. çarp19"· 

ma olacak, komayı çal!.. Bu döne • 
meci yavaş geç! ... ,, 

Hasan ilk zamanlarda bu sözlere 
o kadar ehemmiyet vermedi. Fakat bu 
emirlerin devam etmesi canını sıkı

yordu. 
- Rica ederim, siz zahmet edi • 

nlz. Ben işimi bilirim.,, dedi. LA.kin 
faydası görülmedi. Amcam bildiğin • 
den bir türlü şaşmıyordu. Galiba dör
düncü, yahut beşinci gilndU. Şoför 

Bozağiçinin bilmem hangi köyünde 
birdenbire otomobili durdurdu. Aşa • 
ğıya indi, amcama: 

- Benim bildiğim şoförlUk bu ka· 
dardır. Mademki siz maktneyi o ka
dar iyi idare etmeği biliyorsunuz, bun 
dan sonrasını kendiniz gidersiniz. Al
laha ısmarladık!,, 

Dedi ve otomobilin kapısını kapa
dı, şapkasını çıkararak selam verdi; 
bir dakika içinde gözden kayboldu. 

Otomobil içinde bir mahpus gibi 
kalan amcam camı vurarak, etrafın. 
kalan amcam camı vurarak, etrafına 
bağırarak bir zaman çırpınıp durdu. 

Yazan: Safiye Erol 
Ben bir tek güzel görüyorum. 

O da karımdır. 

• • • 

-2-
DIJNEN GEMi ... 

Armenyo o geceyi uykusuz geçir -
di. Ni.ko da sarı altınların kararan 
hülyasrnı bir kurşun ağırlığile yüre· 
ğine çökmüş buluyordu. içlerinde iki 
kişi vardı ki kalpleri heyecanla çar· 
pıyordu. 

Bunlardan biri Leonardo idi Ken
di şatosanun damı alhnda ve duva -
rın arkasında yatan bu güzel ve genç 
kadına sahip olmayı epeyce tasarla -
mıştı. Bu eşsiz kadın onu bir anda 
avlamış, köle yapmıştı. Toy deli.kan
ır, bir gün önce beslemekte oldufu 
şövalyelik duygularının yerinde ya -
man bir aşk f ırtınasınm estiğini gö
rüyordu: 

- Bir an önce şu Venedik amirali 
çıkıp gitse de kendi başıma kalsam ı .. 

Diyordu. 
lstelya da bu genç adamdan hoş-

lanmıştı. .._.. 
Bu güzel şato, bu güzel dekorlar, 

hizmetçiler, emre hazır duran as • 
kerler, bir sürü halinde prense hfz -
met etmekte olan halk hep onun o -
lacaktı. Bu her halde korsan Kara • 
Velinin Arta kasabasındaki küçtik e
vi ve orada yaşadığı esirlik hayatı 

ile ölçülemezdi. • 
Acaba bunlara kavuşacak mıydı? 
Kardeşi, umduğu parayı alama -

mıştı amma, eğer genç kadının um -
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Nih) et bu hali görenler imdadına ye· 
tişti. Yanma otomobil kullanmasını 
bilen bir adam bulundu. Ancak o su
retle Şişliye evine dönebildi. 

Amcam bundan sonra Uç, dört şo
för daha buldu. Fakat b\lftlann Jliç 
biri yantnaa oır Kaç ~nden razıa O· 
turamadr. Hepsi ayni sebepten dola
yı işini bırakıp çıkıyordu. Nihayet 
son zamanlarda ben bir aeyahat yap
mıştım. Avdetimde amcamın evlen -
miş olduğunu gördüm. Amcamın mi· 
rasçısı olduğum fçin canım sıkıldı. 
Böyle bir evlenmeye ne sebep olabi -
lirdi? Bahul!los teyzem olacak bu ka· 
dın hem genç, hem de çirkin bir şey -
dl. Daha ilk zJyaretimde amcam: 

- üçümüz birden bugün bir oto -
mobil gezintisi yapalım; olmaz mı?,, 

Dedi. Dediği gibi yaktık. O vakit 
her şeyi anladım. Genç kadın otomo· 
bilfn idaresini eline aldı. Amcam ken
disine emirler veriyor, sualler soru -
yordu: 

- Gelen bisikletliye korna çal ! .. 
Hayır, bu arabayı geçemezsin!.. Şu 
arabanın arkasından git •• ! Niçin ön
deki otomobili geçmiyorsun? ... " 

Böylece otomobili kendisi idare et
miş oluyordu. insanların bin tiir ttir -
lü iptilası oluyor, bu da onlardan bi
rfsf, 

• • 
zinosunda orkestra (Leblebici Hor -
hor) u çalıyordu. O sene adet.a Kadı
köy üniforması olan sarı, mavi, kır -
mızı gömlekleri giyen sUrü sürü genç 
ler piyasarediyordu. Necdet şaştı. 
Bunlar da nereden çıkmıştı? Bunlar 
iki sene evvel henüz çocuk olan genç
lerdi. lşte hepsi yetişmiş, delikanb ol
muş, piyasa.ya karışmış. 

- Artık ihtlynrlryoruz galiba. 
Diye dUşUndtJ. önü sıra giden iki 

kadın konuşuyorlardı. Bedriye Ma -
dam Hildeye: 

Kapıdan çıkarken MUkerreme rast.. .:_ Aşkta kendini lnkisardan koru· 
laddar. Mükerrem, karısını prezante yabildin mi? Nasıl yaptın? 
etti; tıpkı Nesrine benziyen, kıvırcık - Çok basit. Daima bir ayafım mu 
kirpikli, mat buğday benfzU, narin habbette bfr ayağım hlyanette bulu -
vticutlü bir kız. Fakat Nesrin kadal' nuyordu. tık andan itibaren erkeğe 
boylu değil, ufak tefek. - Mükerrem, beni kaybetmek iizüntüsünü telkin e· 
onlann böyle çabuk çabuk kalkmala- diyordum.Ve baı.an da aşkın en coşkun 
rına şaşıyor, ısrar ediyor, geri çevir- günlerinde ipi koparıyordum. Al -
mek istiyordu. Sonra gayri ihtiyari, manca da bir meşhur söz vardır: "Tam 
gazne etrafı araştırırken, sandalda nefasetiniZin lezzeti üzerinizde iken 
Burhanı gördU, dilini tuttu. Bonsu· sfzi yiyenlerin elinden kurtulunuz.,, 
var, dedi, yolu serbest bıraktı. - - Ah ne zor, ne fed? 

Bedriye fle Madam Hilde kolkola - Tatlı etiniz sümürüldükten son· 
il Tar. ~an(lsinl beğendin 7. 

B1irhan dedi ki: 
yokuşu çıkmağa haşladılar. Necdet ra çekirdeğinizi yere atıp geçsinler, 

ı. arkalarından geliyordu. Koçonun ga- bu daha mı kolay, daha mı az fed? 

dukları olursa, bir şey kaybetmiş ol
nuyaca.klar, hattA kazanmış olacak • 
lardı. Leonardo bir prensti n belki 
bir prensle evlenmesi başkalarına da
ha doğru görünürdü. Fakat hizmet -
çilerl~ tiyatro artistlerile, hatta or
ta malı kadınlarla evlenen impara • 
torlar, krallar bile yok muydu? 

Niko 'ba aralık bir gürültü çıkara
bilirdi. 

Fakat Leonardo, amiral Armen -
yonun yanında ona söylediklerini tek
rarlamıştı. Aynna şunları da ilave 
etmişti: 

- Sen zeki ve becerikli, cesur bir 
delikanlısın. Seni yanıma zabit ola -
rak alırım. Benim muhafızım olur -
sun! ... 

Ertesi giln öğleden sonra Armen
yonun yaveri koşarak onun yanına 
geldi: 

- Kaptan Pf nadello geliyor ... 
Armenyo peneereye koştu ve sor • 

du: 
- Nerede? 
Plnadello, Armenyonun Jceşff için 

gönderdiği geminin kaptanı idi. 
Venedlk gemW sahiden limana 

giriyordu. 
Biraz sonra Pinadello, yanında 

genç bir adamla birlikte şatoya ge -
liyordu. Bu Loredano idi. 

Armenyo onlan içeri aldı. 
Loredano bitkin bir halde idi. Pi· 

nadello onu Santamavra adasının b~ 
tısında dolaşırken kıyıda görmüş, kur 
tarmıştı. 

Pinadello, selAmdan önce haykır • 
dı: 

- Müjde, amfral-
w >l• -yay'f Lo~dano ~urtuld11 di

ye mi? .. 
Kara Velinin ölümüne bir türlü i

nanamadığı, bu, cılız bir ümit olduğu 
için böyle sormuştu. • 

Loredano bitkin bir halde idi. Bu
na rağmen cevap verdi: 

- Hayır, benim kurtuluşum için 
değil. Kara Veli öldü. 

- Sahi mi? lyi haber aldınız mı? 
Pinadello söze karıştı: 

- Doğrudur Senyor ... Kara Veli, 
aldığı yaradan öldü. Bunu bilmiyen 
kalmadı. Dalga dalga her yana ya -
yı1ryor. Bugün yarın gelecek olan ba· 
lıkçılardan da duyacaklardır. 

Nasıl öğrendiğini anlattı. 

O zaman Armenyo çok sevindi. 
Kendisini tutamadı. Göğsündeki el -
maslı nişanı çıkardı. Loredanonun 
gö~süne taktı. 

- Onu okla yara1ıyan askeri de bu
lun •• mükafatını vermeliyim! •• 

Dedi. Amiral gemisinden kurtulan 
dokuz kişinin hepsi de, hatta okçu ol
mıyanlar bile Kara Veliyi kendileri
nin öldürdüğünü söylediler. 

- Hilde, dinle beni. Hayat ve sa
adet böyle bir bedel mukabili muha
faza ediliyorsa, ben istemiyorum. Vaz 
geçtim. inzivada yaşarım. 

- Ay güleyim! Zaten yaptığın ne
dir? inzivada bir rahibe gibi yaşamı
yor musun? ;\'ah benim küçüğüm. 
CeylA.n bakışlı şehrazat t .. ,,. 

Necdet odasına girince acele so · 
yundu. Pijamasını geçirerek balko -
na çıktı. Bol yıldızlı, tatlı rüzgarlı bir 
gece, bu didişmeler, ihtiraslar içinde 
liyme liyme parçalanan beşeriyetin ü· 
zerine semavi bir ahenk, bir sükiit 
örtmüştü. Dirseklerini parmaklığa 
dayayarak yine Bedriyenin bir ka~ 
gün evvel söylediği sözleri düşündü: 
En büyük acı sevip de karşılık gör
memek değil, sevip de karşılık görür 
gibi olduktan sonra aşkın paçavra e· 
dildiğine şahit olmaktır. Bedriye, ken· 
dinsinden çok daha betbahtı, fakat. .. 
Necdet düşünüyordu ki Bedriye hiç 
olmazsa sevdiği ile bir müddet ya • 
şamış, onun kotları arasında yatmış
tır. Fakat .• bu saadeti hiç mi tatma
mak, yoksa tattıktan sonra yalan ol-

Armenyo onları kovdu. . ---, 
Loredano da sevinmişti. Artık bu • 

ralarda istediği gibi yaşıyabilirdi. Ar· 
tık ne Armenyo, ne de başkalarına 
ihtiyacı vardı. 

Amiral Armenyo Nikoya gene pa
rayı vermedi: 

- Kara Kartal yanmadı. Kara Ve· 
1i de baskında değil, savaşta. ve benim 
askerlerim tarafında öldürüldü. Ne 
iş yaptın ki para istiyorsun? 

Diyerek gene kovdu. 
Ayni zamanda Leonardo ile yal " 

mz kaldı. Ona şunları söyledi: 1 
- Azizim prens.. Kara Veli bel& .. 

sından kurtulduk. Bize epeyce paha• 
lrya mal oldu amma, en sonra bu Jfi 
hakladık. Kara Veli öldükten sonra 
Kara Kartalın ne değeri olur? Zaten 
deniz mevsiminin sonudur. Türkler, 
başsız kalınca, değil buralara kadar 
gelmek, limandan bile çıkamazlar. 

Baharda dışarı çıkarlarsa Kara Veli· 
nb oğlu ile diğer leventlerini de de
nizin dibine yollamak işten bile de
ğildir. Burada rahat rahat prenslik 
yapabilirsin. Venedik donanması her 
yıl dolaşacak, Türk akıncılannm ttt· 
remesine meydan vermiyecektir. An• 
cak bunun için Venedi.k ile her za " 
man dost olmak gerektir. ' 

- Şüphesiz ••• Bu dostluk zaten var .. 

dır. ' 
- Ben bu dostlufu kuvvetlendir • 

mek ve sizin de Venediğe karşı bat • 
lantınızı cağlamlaştırmak istiyorum. 

- Lazım geldiği kadar sağlam ol· 
duğuna inanınız." 

- Bu dostluğu sağlam bir temel 
üzerine kurmalıyız. MeselA, iyi bir ev• 
lenme ... 

- Elvlenıne mlT. ,~r~~.-.-~~:ı• 

- Evet.. Hem de Venediğin en ytt~ 
sek soyundan, güzel bir genç kızla.. 

Leonardo susuyordu: 1 
Onun kafasında şimdilik yalnız 15" 

telya vardı. 
Armenyo onun susmasını sevincine 

veriyordu: 
- Seni evlat gibi severim. Sahi den 

oğlum olmanı isterim. Kızım Kor "' 
nelyayı.. 1 

- Kornelya mı? •. Sizin kızınız hat .. 
Fakat, bunu ben görmeden •• 

- Görseniz hemen aşık olursunU7-
o kadar güzeldir. Henüz on üç ya• 
şında .. 

(Arkası var) 
Bir dUzeltme 

Dünkü sayımızdaki bölemin btı • 
ıındcuı aşağıdaki dört satır eksik çır 
mıştır. Bir karışıklığa yol açmamaB& 
için bugün bu satırları vererek bu ek
sikliği tamamlıyoruz. 

Bu sırada Armenyo, gemilerile be
raber dosdoğru Venedik tarafına gi· 
deceği yerde cenuba doğru dümen 
kırmış, Argastoli'ye gitmişti. 

duğunu anlamak ve kaybetmek mi da
ha ehven? Hangisi? 

"Ne düşünürsem düşüneyim, dedi, 
hepsi boş. Her muhakemenin başında 
ve sonu•da bir (fakat) var. Yaz sı· 
caktır, fakat... Kış soğuktur fakat.. 
Hayat acıdır fakat. .. Aşk tatlıdır fa· 
kat •. Fakatsız hiç bir şey yok.,, 

Karşıki kilisede papaslar korosu 
bir ilahi okuyordu. Beyaz ipek aba
jorun etrafında pervaneler uçuşuyor
du. Sanki gökten yerlere fevkalbeşer 
bir sükiin ve huzur yağmuru dökülil· 
yordu. 

Necdet. <ebedt fakat) in manasmı 
düşünerek kendini bir hasır koltuğa 
bıraktı. Gözlerini kapadı. Farkına var 
madan, oturduğu yerde uyuya kaldı. 
Uykunun bulutları şuurunu büsbütün 
kapladı, yarı ayıklık halinde, Eflatu· 
nun bir sazu hafızasına s6rilndft, 
geçti: 

''Beşeri meselelerin hiç biri derin 
bir ciddiyete l!yık değildir, fakat • .._ 

-BITTt-

Maçka: 22Mart1934 
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Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsü Rektörlüğünden: 
Enstitü Kütüphanesine 175 lira ücretle bir 

Kütüphane Memuru alınacaktır 
iş kumbarası 
sahiplerine 

'- ~ -Yükaek mektep mezunu olmak "Dokt°;;;'"a "yapmlf olanlarla sen ede 
bııyat ve ziraat tahsil edenler,, tercih edilecektir. 20.oooıı·ra 

ŞARTLAR 

2 - Ecnebi lisanı bilmek 
3 - Aakerliğini bitirmiı olmak 
4 - Kütüphanecilik ıahaıında çahımıı olanlar tercih edilir. m .. k Af t 

ht. Taliplerin diploma sureti, elle yazılmıt tercümei halleriyle ni· U ft ft 
Yet 15/ 8/935 tarihine kadar Enstitü Rektörlüğüne müracaatla· 

rı. (4194) {1830) 

stanbu lliseler arttırma eksiltme 
kurumundan: 

Yiyeceğin Cinsi 
Ekmek 

Miktarı Tahmini fiyat 
260,000 11 K uruf narh üzerinden 

Bet okulun teminat miktarı 
Lira K. 

Galataıaray Lileıi 825 
Haydarpqa Lisesi 792 
Erenköy Kız Liıeıi 247 50 
Kandilli Kız Lisesi 115 50 
Camlıca Kıa orta okulu 165 
kurumumuza bağlı Beı okul için yukarda yazılı ekmek ihti· 

Yaçlan fartnanıesine ıöre ve okulların yanlarında ilk teminat. 
lar gösterilmiıtir. 

Eksiltme 21~935 Çartamba günü saat (15) de kapalı 
Zarf ıuretile yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binaımda toplanan 
kurumda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Oda11 ve 2490 sayılı 
k•nununa göre ellerinde bulunan belgeler ve Ticarethane na .. 
ınına ite gireceklerin iıbu belgelerden maada noterlikten alma 
vek&letnamelerile eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde iıteklilerin yukarda adı i&Zılı 
kanununa uygun olmak üzere kapalı zart mektuplannda iateni· 
len belgeler ve teminat makbuz veya banka mektuplarını koy· 
nıa)c '"'•tile zarfların üzerinde tekliflerin hangi ite ait oldufu· 
nu Ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan ye,.leri 
~ühürlü olarak belli günde belli saatten bir aat evvel müleıel
sıl = ' ı- ....-wıu..te lmftuD hapanlıima verilm•i ..-e t•mi· 
natlarm belli zamandan eYVel liıeler mubasebecilili vezneaine 
Yatmlmıt olmaıı ve ebilım. tartnamelerini sarmek Gun lna
rum sekreterliiine ıormaları ilin olunur. (4455) 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Ketif bedeli (152373) liıa olan yukarıda y&zılı inıaat askeri fab· 

l'ika.11.r umum müdürlüğü a.~lınal ma komisyonunca 23/ Afuıtoı; 935 
tarihinde Cuma günü saat ] 5 de kapalı zarf ile ihale edilecE-ktir. 
Ş•rtname 7 lira 62 kurut mukabilinde komiıyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat oları 8868 lira 70 kuruıu havi teklif mr.ktup
lt.rını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri v., ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya.dı ve
._ikle muayyen gün ve saatte komiıyona müracaatları. ( 4477) 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
Birinci tertip ... I ikinci tertip a . , 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nlean ve t ilk tefrlnde kumbara 
aahlplerl arasında çekllen kuralarda ve her 
defaaanda 207 klflJe llefer bin llra tevzi 
edllmektedlr. 

Birinci mOkAfat ı 
ikin el ,, 
On kişiye yUzerden 
Yirmi " elltşerden 
l75 ,, onardan 

1000 lira 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 " 

Beş bin il ralık kura 
1 ilk teşrinde çekilecektir. 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni ihdas edllen bu kuraların her birinde 
tek kumbara sahibine iki bin llra ikramiye 
verllmektedlr. Bu kuralar senede bef defa ı 

Şubat, Haziran, 
Temmuz, 

Birinci 
Eylul ve 
kanun 

A,ıarının ilk gUnlerl çekllecektlr. 

iki bin llralık ilk kura 
1 Eyltllde \'ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş ormaları lazımdır 

' 1 011ıet Dnıimllırı 1e li111ıırı i1let11e Umuı i~nresi illoları 
Nafıa Bakanlığından: 

Fırsah 
kaçırmayınız Muhammen bedeli 11,881) lira olan 130 tane büyük ve 3 taııe ktr 

Afdın hattı Ü<Lerinde Bürhaniye istasyonu civarın.da Km. 209 da Peıin fiti Vere&ige çük vagon mutambaıı 4/9/935 Ça11amba günü ıaat 15,30 da ka· 
F'ezlek deresi yat~g"'mdan 70 000 metre mikib dere balbtı ihzar ve k 

1 
t . palı zarf uıulü ile Ankarada idarc binasında satın alınacakl•r. Bu 

h ı ka 1 f 1· ·ı Ucuz giyinme J :ı:-.: ~nız ı.: . • • k • te 1 . 891 r · 1 k kk 1 
a.t kenarına nakil amenyatı Nafıa Bak~nhğınca • P; ı zar. uıu ı ı e kapı Şeke:ci Hacı Bekir kar;,ın· ıte gırme ıı yen erın ııra ı muva at teminat verme eri ve 

elcailtmeye konulmuıtur. Muhammen ıbale bedelı 3v,OOO l~radan Vf' da 86 numaralı Türk elbise depo- kanunun hyin ettili vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 
lııuvakkat teminatı da 2625 lira dan ibaret bulunlln bu ınıaat ve .. at ediniz H madıiına dair beyanname ve tek liflerile ayni gün saat 14,3G a ka· 
•llıeliyatın eksiltmesi 27-8--935 tarihinde öğ~eden.ıonra aa9:t ~~ :r~ ::r:;:iseler, pa.ltol:;r, 8~: dar komiıyon reiıliiine vermeleri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler 
de Ankarada Naful Bakanlığı bi numda Demıryol ınıaat Reıslığı d ... k elbı'scle . .> e 

1
.' P t • paraıız olarak Haydarpaıada teıellüm ve r:evk müdürlüiünde An-

. eki') • kl'f ktu . es\. -, "ocu r ı ''e .. k d 1 •kailtnıe komisyonunda yapılaca tından ııt ı erın te 1 me P .11 k • br Bir de'n mU ara a ma zeme daireıinde dai( tılmaktadır. ( 4490) 
1 ·ı · d ı d'ğ kı 27--8- 935 tari- ~· z umaş • • •• racn: t •rı e münakasa ,~rtnameıın e yazı ı ı er evra klf'di 
hinde öğleden sonra saat 14 e kadar inıaat Reiıliiine makb~z mu· wwwı ı r. wwın 
kabilinde teslim etmeleri lizımgel diği ve münakasa. 9artnameııle mu· K U R U N 
~Ye)e projesi ve j)jtiklerinden mü rekkep bir takım ~a~ı. 175 kurut 
l>edel mukabilinde Bakanlık De miryollar lnpat Reıalıfınden ala-
bilecekleri ilin olunur. (2079) ( 4639) 

60 ton devri daim yağı 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 22.'lC.IO lira olan yukarda miktarı v~ d~ıi 
Yazılı malzeme aıkeri f abrik•lar umum müdürlüiü ıabnalma komıs· 
Yoııunca 26/ Ağuıtoı/935 ta(1hinde Pazartesı günü ıaa~ 15 de ~apa!• 
Z&rfla ihale edilecektir. Şartr.uı me parasız olarak komııyondan verı· 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1710 lirayı havi teklif mer 
luplannı mezkQr günde ıaai: 14 e kadar komiıyona ve~eleri. vs ke~· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerındekı veıaık 
ile 111eakiir IÜD ve aaatte komisyona müracaatları. ( 4478) 

GazetemlM gönderil• )'Ull&r, ruet. 
ye strmek için ı.e. zartmm kö,eatne (p
zete > kellmell JUllmalıdlr. 

Kaqdlls 1ltf19D okurlar, nıektup1&rma 
ıo kurufluk pul lcoym&bdlr1ar. 

Buı1DuyaD JUllan geri söndennekten 
ıuy.ııetals ,.,Uınmıt mektuplarm için~ 
konulan panlanD kaybolmaamdan, U!n 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör -
IUk, l1at11ne .anı 80rlU a!maa. 

Giinü g~miı •ayılar S kuruttur 

Adnmll delifUreD &boneler 25 k1lrUf 
öderler. 

0..111 nd ... ~ ,.....,.. remlmlerlD 
ller balda ... , luıacllal lçbadlr. 

Hozatta Seyyar Jandarma Piyade 
Alayı Komutanlığından : 

1 - Alay ihtiyacı için 36,000 lira tahmin bedeli 365,00•: kilo· 
ekmek ve 30,000 lira tahmin bedelli 500,000 kilo arp~. ve 
25,000 lira tahmin bedelli 500,000 kilo aaman, kapalı zarf uıu· 
lü ile ekıiltmeye konulmuttur. 

2 - Ekıiltme 21--3-935 Çarıamba günü saat 10 da Hllzat· 
ta Seyyar Alay Kararıihındaki dairede yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız Hozatta Seyyar Alay daireıindekl 
Satınalma komiıyonunda verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat, ekmelin 2737 buçuk lira: 
Arpanın 2250 ve samanın 1875 liradar. lıtekliler 2490 aayıh 

kanun hükümlerine göre vuika ibraz edeceklerdir. 
& - Teklif mektupları 21--3-935 saat dokuza kadu ]-fo

zatta Seyyar Piyade Jandarma Alayı Satınalma komİı) om.na 
verilecektir. (4409), 




