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Hastaneler işinde 
asıl aranılacak 

nokta 
r Son zamanlarda gazeteler lstan • 
.bulun hastane ihtiyacı ile uğraştı -
Ja.r. Bu arada bir çok tanınmış dok .. 
torların fikirlerini de yazdılar. Bil .. 
,tün bu sözlere ve yazılara bak.ılınca 
r7raınvay şirketinden lstanbul ura .. 
~na geri verilecek olan paralan sade
ce hastane binasına harcamak 18.zım-

ı, 

dır. Çünkü hastaların çokluğu kar • 
§ISında yatak sayısı hemen hemen on· 
da bir derecesinde azdır. 
, Fakat dün yine tanınmış doktorla
rımızdan biri kendisi ile konugtuğu • 
muz sırada bu konuya (mevzua.) ili· 
terek şöyle dedi: 

- lıtanbulda luı&tane ihtiyacı a
~ıktır. Şu kadar ı•ar kl bu madelyenin 
sadece bir yüzüdür; öbür yüzünü 
kim&e ~virip bakamıyor. Acaba bu -
gün lstanbulda bulunan hastanele
re yataklan 8ayısınca hasta alınıyor 
mu, aluınugor mu? Burasını araştır 
mak pek hatıra gelmiyor. Halbuki a- : 
•ıl aranacak feY budur. lıin doğru1u l 
ve acıklı tarafı da lstanbul hastane
lerinln kapaaitesi (kabUlyeti) kadar 
htuta alınamamakta olmasıdır· Çünkü 

buna hutanelerln bütçesi yetişememek 
· tedlr.,. 

Böyle olanca lfi:n rengi birdenbire 

l Cieğişir. Bu demektir ki lstanbulda bu. 
günün • büjük sağlık ihtiyacı yeni 
y•ıil hastaneler yapmak değil, bugün 
yar olan hastanelerin idare bütçele • 
rlnl arttmnakbr, eldeki yataklara 
göre hasta kabul etmeğe imkan bul
ınaktır. Su halde bir kere işin bu ta-

ı-•a:~T.d~fijı=· ~iin;:JDell. buıünkü astane • 
11 ...... '91E•Ji+h=•·· 1-
~ ne clbl tedbirler gerekli ise hun· 
Jar yapılmalı, ondan SOJtra yeni has. 
bıneler yapılırken de yine bunların 

1 ~daresi şartlan tamamlanmalıdır. 
"Acaba Istanbul hastanelerinin ida· 

'releri için ne kadar para veriliyor? 
Harcanan paraya karşı yılda kaç has
=t-.aya bakılıyor? Bu paralardan nasıl 
bir ~"-'ttı alınabiliyor? Bütçelerin ne 
kadarı hastal._.!l.. ne kadarı idareye ve 
kadroya gidiyor? Sanın~ M hu nok • 
talar da aynca incelenecek şeyle dir. 
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Kral Geliyor, 
Diye Bağırdılar ! 

General Kontlllis 

Dün Atinada ve 
Pirede krallık 

lehinde göste
riler yapıldı 
Fevkalade inzıbat 
tedbirleri alınıyor 

Genel toplantllar ya•ak 

'1i • 1ilis edeb sınır
larını aşacak gaze
teleri kapatacak l 

Yunani.stana dair haberlerimiz i -
kinci 8ayfadadır. 

Yahudilere Alman yada 
toprak ve bina yok! 

Yahudi düşmanlığı havarisinin vere
ceği söylev merakla bekleniyor 

Berlin, 13 (A·A.) - Nazilerin ya
hHi lilfDiülıjı havariai biy Uüliua 
Strelnher'ln b11 a:vm 15 inde verecefi 
söylev büyük bir merakla: beklenmek
tedir. 

Spor sarayında şimdiden 18.000 
kişilik yer satılmıştır. Nazi partisi di
rektörlüğü, başka bir büyük salonun 
da toplanbya tahsis edileceğini ve 
söylevin, o salona, oparlörle verilece
ğini ilan etmiştir. 

Bay Strecher'in bu söylevinde, ya • 
kında. Almanyadaki yahudilerin soy
sal haklarım takyit edecek kanuni 
tedbirler alınacağından ve hususile, 

Bay Goebbels tarafından evelce bil -
Girild.iii üzere yanudilerin iri soydan 
olan kadmlarla evleamelerlnJn ve Al· 
manyada toprak ve bin& aatm alma
lnnm yasak ediJeceffnden bahsede .. 
ceği sanılmaktadır. 

MEKSİKA YAHUDiLERi ALMAN 
MALLARINA BOYKOT YAPIYOR 

Meksiko, 13 (A.A·) - l\leksiko ya. 
hudileri Alman tiriinlerlne karşı boy
kot yapmağa karar vermişlerdir. Bun 
lar, Meksikanm kendilerine göster .. 
diği konukseverliğe karşılık olmak ü
zere bilhassa Meksika malı almakta -
dırlar. 

-~ 

Genel nüfus ıa· 

yımının yapıl•ca· 

ğı gün ıittikçe 

yaklaııyor. Türk 

ulusunun kuvveti .. 

ni gösterecek o .. 

lan bu önemli it 

için hazırlık Ç&• 

lıtmaları da o niı· 

bette ilerlemekte

dir. Her gün il• 

baylıkta toplana-

konuıan 

büro,, tarafından 

bir çok güzel af it-

ler hazırlanmıı ve 

türlü ilbaylıklara 

gönderilm1'tir. 

Resmimiz bu 

afiılerden birini 

gösteriyor. 

Yamyamlar onu görün
ce. yere kapanmışlar! 

Genç bir Alman kadın tayyareci dün sabah 
Berlinden geldi, tekrar Berline gitti .• 

Finans Bakanı 
r Finans Bakanı Bay Fuat AğTa
Jr dün llbaylık Finana dairesine 
gelerek meıgul olmuı, Finans it· 
leri hakkında izahat almı§tır. 

OÇONCO ISPEKTERLIK 1 
Ankara, 13 (Kurun) Enıurum· 

da kurulacak üçüncü ıenel iapek
terliğe Konya ilbayı Cemal Bar
daıkÇmm atanacağı söylenmekte
dir. 

N ler 
Düşünüyor•ar? 

Her gün bır 
ediple ••• Çok güzel 

Bir ~ok insanların 
''olamaz,, dedik • ... r-·~ leri bu ıkı Sıyanı , ·· ~;' 
ır, bir gün Ameri 

1 
kan sirklerinde · 
göründüğü zaman 
herkesi şaşırtmış- f 
tı. i 

Yapışık ! 
kardeşler f 
Bütuİı fiıSa.nlar 

gibi gözöniinde 
ya.~adılar; evlen 
diler, ve öldü
ler. 

Almanca ola • 

f: .... 

~-

bir roman 
KURUN, zevkle ve ilgiyle 

okuyacağınız bir yazı •eri..i 
hazırladı; yarından itibaren 
gazetemizde her gün bir e
diple karıd'lfacak, onlaTın 
kültür ve •an' af hayatımız 
hakkındaki entereuan tlü
fÜncelerini öğrenecekıfoiz. 

Hüseyin Ralımi 

Yorınki saqımızda 

Genç bir Alman kadın tayyared Cifi n l!labali Berlinden kalkarak öğleye 
.:ağru şehrimize geldi, biraz durduktan sonra tekrar Berline doğru uçtu. Bu 
bir deneme ve rekor uçuşuydu. Yukarıdaki resimlerde Elli Buynhorn adını 
taşıyan bu bayanı tayyaresinden inerken ve kendisini karşılayanlar arasın • 

IL.-------------.ı da görUyorsunuz. YaztBını dördüncü uyfamızda bulacaksınız· • 

Rizede çay kurutina fabrikası rak yazılan ve şim lngiltere 
diye kadar yüz Ankara, 13 (Kurun) - Tarım Bakanlığı mütehaaaısının, Rize 
binlerce basılmış ve havalisinde yetiıtirilen çaylar hakkında yapbğı tetkiklerden son. 
olan bu ~ok me • Paris konferansında ra verdiği rapor üzerine Rizede bir çay kurutma fabrikası tesiıi 
raklı \'e hakiki ro· kararlattırılmıttır. Bu fabrika Rize çaylarının standardize edilme· 
manın dilimize neler istiyecek? sini temin edecek ve bu suretle dıtandan memlekete çay sokulma-
çenilmesine dün sının önüne geçilecektir. 
başladık. Bugün ltalya - Babq işine dair gelen Diğer taraftan Ekonomi Bakanlığı da Rize ve dolayında yetiten 
~.şinci s.ıyf~·:a _~ol ve Sağ', denilen Siya mıı yapışık kardeş· lıaberler bügün 7 inci sayfanıızdadır. çayların kalitesini yükseltmek için tetkikler yapmaktadır. Meroleke· 
dun çıkan ilk J,ı~ Ç:>n<::' ''c Eng ; k. de görilndilkleri sırada alınmış resimler! . tin baıka mıntakalarında da çay yetittirilip yetittirilemiyeceği ayrı-
aıın hiiJa..qasi!e h'- ıcr. Enrlin<lc nenu 

8 

r1ı:,: ============= ca arattırılacaktır. Önümüzdeki mevsimde çay ekimine çok önem 
r .. her bulacaksı · ı:;Ui Jukua: 1Clfları.ııdlo n. verilecektir, ·-. 



Yunanistanda genel 
toplantılar yasak edildi 

Atina ve Pirede krallık lehinde göıteriler 
yapıldı. Kral Jorjun amca•ı Venizeli•tlerle 

uzlaımagı şiddetle reddediyor 

' Liberal tecim 
Dünyayı daha çabuk 
salaha kavuşturacakmış 

Vaşington, 13 (A.A.) - Uluslar&• 
rasındakl anlqmazhklaıın bant :rolu 
ile kotarılmasını istiyen bay Hull, 
dünyanın siyasal ,ekonomik ve finan
sal gtlven hiBııe ihtiyacı oldutunu ·ve 
şayet uluslar teeimel harp aletlerini 
bir tarafa bırakarak bunlann yerine 
iyi komşuluk esuına dayanan bir Ji. 
beral tecim siyasası koyarlarsa, dUn • 
yanın daha çabuk sallha kavutmuı
nrn mümkün ol~cn~ını bildirmiştir. 

ruz. 
Bir kaç gttn devam edecek olan bu 

eserin okurlanmız tarafın~. alAka 
ile okunacağı gtiphesizclir. • 

Tashihten geçen tayinler 
Ankara, 13 (Kunm) - lı.mir 

ilbayı ıeaeral Kizmı Dirikin 
Trakya ıenel iapekterliğine, Bur· 
aa Ubayı Fulmm lzmire, Yalova 
ilçebayı Şefiiin terfian Bur• il· 
bayhiına, hukuk mezunlarından 

Leh- Finlindiya dost
luğu etrafında 

Helainıfora, 13 (Kwım) -
Leh dıt bakanı Bay Bek, cumur 
batkanma Lebiatanm en büyük 
nipnı olan Beyaz Kartal niıanı· 
nı vermiıtir. 

Polonyaya hareket eden Ba· 
kan, gazeteciler nriimeMilleri kon 
ferammda bulunmut, F enlandiya 
devlet adamlarile eaki memlf'ket 
aruında esaslı fikirde mevcut o· 
lan olıunh:iu belirtmeye muvaf· 
fak olduiunu aöylemittir. 

Vart0va, 13 (Kunın) - Bay 
Bekin Fenlandiya ıeziıinden 
bahseden Poranny ıazeteai bu 
ziyaretin Lehistan - Finlandiya 
doatluiunu aailamladıimı, iki 
memleketin barqçıl ıiyuaıının 
ayni oldufunu ve bu siyuaları hiç 
bir uluaa karıın paktları veya uz
lqmalar yapmayı amaç tutma· 
mrı olduiunu yazmaktadır. 

ANKARAGOCO - UYPEST 
MAÇI BERABERE BtıTl 

Ankara, 13 _(Kurun) - Anka· 
1'agiicü ile Macar Uypeıt takım· 
lan araamd.ki revanı maçı bera· 
bere bitti. Maç, ~ok kalabalıktı. 

Bay Şükrü ~raçoilu ve ıüm· 
TÜklc:· l·~-r - ·1 Bl'v Ali Rana da 
---jcl:citle · · .... 

H\Mnünün Yalova ilçebaylıiına ta 
yinleri yüksek tasdikten ıeçti . 

Jatanbul f&J'bay yardmıcuı Hlmi 
din Kocaeli ilbayhiına tayini ta .. 
dike rönderildi. 

Roma Arsıufusal Ziraat 
Kongresi 

Ankara, 13 .(Kurun) - Roaa 1 
arsraN.al ziraat enetitüaü, hay
van resimleri hakkındaki me. zuat 
ve talimatı birleıtirmek mak..cti· 
le birincitetrinin ilk baftumda 
Romada yapılacak toplantıya ini· 
kUmetimizi de çaiD'llllfhr. 

Ayni enıtitü pamukçuluk bü· 
kında yaptJıiı tetkikler arasında 
Türk pamukçuluiunun Yuiyetitti 
teabit için hükGmetimizden m.. 
lGmat iatemiflir. 

HUSUSi iDARE BOTÇELERI 
Ankara, 13 (Kunın) - latan

bul huauat idare bütçesi hakanlar 
heyetince tasdik edilerek Cumur 
ba.tkanmın tasdiki için latanbula 
gönderildi. 

34 ilin huauıl idare bütçe mua• 
meleleri bitirildi ve bakanlar he- · 
yetine yollandı. 

---~-TOZE BAKANI GELIYC~ 
Ankara, 13 .(Kurun) - Tün 

(adliye) hakanı Bay Şükril Sa
raçotlu busün latanbala fitti. 

KOL TOR MÜSTEŞARI 
' Ankara, 13 (Kurun) - izinli 
olarak latanbulda Lulunuı kültür 
miiltetarı Bay Rıd-.an Nafia bu
raya ıeldi. 

IZMIR HAVAGAZI SOSYETE
SiNiN iŞLERi 

Ankara, 13 .(Kurun) - Mua· 
melibnı ta.afiye Te teai1abnı be- ; 
lediyeye denetmek iatiyen lmıir 
Havagazı ao1yetesile heledi1e r.ra• 
ımdaki ıöriipıeler çıkmaza ıir
m.ir. 

Baymdırb'JC halmnhfı sosyete 
ve belediye mümeaaillerini Auka • 
raya çağmnıftu'. Adr.arada bir 
netice alınacaiı ümit ediliyor. 

ON BEŞ YERDE KAZILAR 
YAPILIYOR 

Amrara, 13 _(Kunm) - Memle
ketin on bet yerinde asarıatika &• 

rqtırmalan yapdıyor. Bersama 
müzeli Alman uzmqlann (milte • ' 
haaaıalann) yardnnile açılmak Ü• 
zeredir. 

Bir Alman mütehaaaıaı tarafın• 
dan yapılan ceylanın Serseli kö • 
yünde Cadıluzı adıyla tanmaut 
k&bUbnanın Etilere ait oldoiu 
anlap'oeıfbr. 

JCll'aYc dmr mütebuaııı Teli· 
yefek kültür bakanlıjı antikalar · 
müteıbaaaplıima taYin edilmittir. 

Dıı bakanımızla konuşan 
elçiler 

Don de dıt balcanmm BaJ 
T enik Rüttü Arası Perapalas otr 
linde iki elçi ziyaret etmittir. 

Once ltalya elçiıi Bay Galli 
aonra Yunan elçiıi Bay Sakelaro
pulos kabul edilmiıler Ye dıt ba
kanımızla ıörütmüılerdir. 

iç Bakanımız Yalovada 
iç itleri !akanı Bay Şükrü J.r. 

ya din ~ alovara.fie!:P'"· .,,. 





- 4 - KtJRUN 14 AGUSOT 1935 

KUltUr itleri 

ilk okulların yeni 
müfredat programlan 
ilk okul müfredat programları· 

le talimatnamelerinin kültür bau 
kanlığl\l~a toplanan bir komisyon 
tarafından incelenmekte olduğu
nu yazmıttık. 

Müfredat programlan incele
nirken okuJlarm muhtelif ders 
grupları da gözönüride tutulmak
tadır. 

Duyduğumuza göre, bazı ko· 
misyon üyeleri ilk okullarda ders· 
)erin grup grup öğretilmesini ve 
ımıf öğretmenliğinin kaldırılma • 
ıını iıtemitlerdir. 

Komisyon bu itin olup olamıya· 
cağını aynca inceleyecektir. 

KOL TOR BAKANLiöININ 
BiR YAYIMI - Kültür bakan· 
lığı bütün kültür direktörlükleri
ne yolladığı bir yayımda köy o· 
kullarındaki talebe yazımına on 
beş eylülde, derslere bir teırini
evvelde , şehir ilk okullarında 
yeni talebe yazımına bir eylülde 
derslere c'r- on altı eylül cumar
tesi günü baılanmasım bildirm;ı· 
tir. 

Bütün lise ve orta okullarda 
'eni ta.lehe yazımına 20 ağustos • 
ta , derslere de bir teşrinde baı • 
)anacaktır. 

TALEBE YAZIM iSLERi -
Bu yıl lise ve orta okullara yeni
Clen yazılacak taleıbenin yazım iş
lerini bir biironun idare edeceği
ni ya:l'mı8h1t. 

Bu büro lstanbul lises1nde ku· 
rula::aktır. 

Bu büroya orta okul ve liseye 
'girmek ir:in başvuranlar oturduk
ları semtin en yakın )ise ve orta 
okuluna havale edileceklerdir. 

HER TALEBEYE B!R lST A
TlSTIK - Orta okullara giren 
talebelerin ilk okuldan mezun ol
duldan ~onraki ç.alı§ma durumla
rını incelemek üzere her talebenin 
bir istatistiği tutulacaktır. 

FEf'}JrıM)llJ..JESINDE - Fen 
·ıo •1TP..~u1'tesmın ikmal smaçlarına ıki 

evlülden 1tibrrP-n başl"nacaktır. 

Kamilin duruşması 
yeniden yapılacak 

lzz ' ismirlde birini tehevvürle 
öldürmekten sudu Kamil, lstan· 
bul ağır ceza hakyerince ceza ka· 
nununun 448 inci maddesine gö
re on beş sene hapse mahkum e • 
dilmişti. 

Af kanunu dolayısile ceza müd· 
<!eti on seneye indirilmişti. 

Suçlunun avukatı Etem Ruhi 
tarafından temyiz edilen bu ka· 
rarı, yargutay bozmuıtur. 

Bozma sebebi, dosyadaki mu· 
hakeme zabıtnamesinden bir kıs· 
mının eksik görülmesidir. 

Yaz Clinlenişi dolyısile ağır ce· 
zay~ vekalet eden ikinci cezada 
bozmaya uyulmuştur. Eksikler, 
tamamlanacaktır. Bu dosya, adli· 
ye sarayı yangınından kurtarılan 
~syalardan biridir. 

Fakat, kurtarılış sırasında zarf· 
ta.ki kağıtlardan bir kısmı düş· 
nıüş, ziyaa uğramıştır. 
Duruımaya yirmi sekiz ağustos 

çarşamba günü sabahı devam '1· 

luııacaktır. 

Kadıköy tramvayları 
ı Kadıköy tramvay sosyetesi dün 
M:len itibaren Kadıköyünün türlü 
semtlerinde altı tramvay arabası 
Üaha çalıştırmağa baılamıştır. 
~111~111!!1111mM1Mftt1nn111Hl_,M& ... kl••--

rinin önüne böyle yarım domates 
atmak bana kanlı bir suç gibi gö· 
rünüyor. 

Dü1ünün ki bu yahucli, altmııı· 
nı çoktan geçmi§, bir ayağı çuku· 
ru boylamııtır. Belki bir giin so· 
kaklann birinde güne§ çarpma
sından, be.isizlikten düşec~k. lı 
ter minmz, hastalığını cömert 
Türk çiftçisinin yaptırdığı bir har 
tanede geçirsin. Böyle bir ıey o
İar•a kapc kap1 dolaııp ona bir 
lokma devlet ekmeği yedirmemek 
ele blenim andım olsun. 

s. Gezgin 

1 Kısa Haber~ 
'!'ÜRK - YUNAN MAHKEME' 

Sl RElSl EVLENDi - Türk - yu 
nan muhtelit mahl•emcsi başkanı bD1 
Bceg'in bu ayın sekizinde Kopenhal' 
da bayan N'ataşa RastafaJi ile e,·ıeıı 
dikleri haber verilmektedir • 

Alman kadın tayyareci Berlinden Istanbula geldi, 
bir saat durdu, takrar Berline gitti 

Mahkeme başkanı ayın on aıtısındl 
şehrimize dönecek ,.e mahkeıneııil 
tasfiye i~lerine başhyacaktır. 

KURTOGLU PARlSTE-Türk"' 
Fransız tecim anlaşmasını imzalalJ1P 
üzere Kurtoğlunun başkanlığında ft 
rise gitmiş olan heyet, oradan Atin'( 
ya ge~ecektir. Hukuk müşaviri bSi 
H uldi de Ati nada heyetle birJcş11't 
üzere lstanbuldan hareket edecekti!• 

Bir haftadan beri beklenen Al
man kadın tayyareci Bayan Elli 
Baynhorn dün, bir kaç saat içinde 
Almanyadan ıehrimize gelmit 
ve bir saat kadar kalarak ve bir 
miktar üzüm yiyerek tekrar Al
manyaya gitmittir. 

Alman kadın tayyareciai, bun
dan önce lstanbula iki üç defa da· 
ha gelmiıti. 

indiği zaman tanıdık Türk tay
yarecilerinden bazılarını sormuı· 
tur. 

Kendisini lstanbul Hava Ku
rumu ~aıkanlarr, Alman Konso
losu ve Berlinden gelen Berlin 
tayyare meydanı direktörü Y eıil
köyde karşılamıılardır. 

Tayyareci kadın gençtir. 27 ya
tındadır. Gayet fendir. Hiç bir 
yorgunluk veya durgunluk eseri 
göstermeden dün ıaat on bir bu
çukta yere indirdiği tayyaresin
den sıçramış, herkesi neıe ile ıe
lamlamııtır. 

Bir günde Almanyadan Türki

yareci bayan için Y e§İlköy palas
da bir ziyafet de tertip edilm!ıti. 
Fakat o, bir gaatten fazla kalama. 
dr. Yalnız bol bol üzüm yedi. Sa
bahleyin ayrıldığı memleketinde 
de bir sandoviç yemişti. Sonra ben 
zin alarak bir çok takdir gö-zleri 

d " d' arasın a pırrrr •.. ,, ıye uçtu .. 
Genç Alman tayyareci kadın 

bilhassa Afrikaya yaptığı yolcu· 
luktan çok töhret kazanmıştır. 

Dün Y etilköy istasyonunda bir 
kaç dakika için kendisile görü~en
lere bu maceralarından bir kıs
mını ve Almanya-Türkiye yolcu
luğunu anlattı .. Herkesi merak ve 
ilgi içinde bıraktı. 

Almanyadan buraya yolculu
ğu çok iyi geçmi§, ancak Karade
niz yolu ile geldiği için orada bi· 
raz sise rastlamıştır. Diyor ki: 

'' Burada inmeseyclim, daha 
bir hayli yol alabilirdim. Her Jey 
o liaclar tabii icli. Berlinden bura
ya 1450 kilometre yol aldım. Sa
atte 250 kilometre gidiyordum. 
lstanbula bu, dördüncü gelitim .. 

Bu, ilerde bir anlcqma neticea&n
cle ba§lanabilecek bir Berlin-lr 
tanbul aelerinin ilk denemesi ve 
rekor uçuıu olduğu için, ıehriniz.· 
de bu sefer çok kalamaJığıma 
eselleniyorum. Fakat kııın gele
cek bir halta burada otu!'aca
ğım .. ,, 
"- Afrikada bir defa motörü· 

nüzün bozularak Yamyamlar ua
sına inmek mecburiyetinde k4lldı 
ğınızdan bahsederler.. Ne oldu 
anlatır mısınız?,, 

"-Evet, motöriim bozulara 
inmeğe mecbur kaldım. inelim. 

TÜRK - FRANSIZ TECiM A~' 
LAŞMASI - Türk - Fransız teci-' 
anlaşması dünden itibaren tatbike 1ı'I 
lanmıştır. 

GÜMRüK DiREKTÖRÜ ANJ{.4 
1 

RAYA GIDlYOR - Gümrük geııtl 
direktörü bay Mahmut Nedim )'atıf 
Ankaraya gidecektir. 

Ankarada Türk - Macar ve Til~ 
- Yunan tecim anlaşmalan yapıl•,' 
caktır· Tecim odası bu husustaki di' Yamyamlar ara.tına clüımüı· 

tüm. Gerçekten bir müddet aonra, şüncesini biJdirmi§tir. 
onların ıeli veya aihirbazı elene· GÜMRÜK KIMYAHANESI "" 
bilecek biri bana doğru gelmeğe Gümrüklerde bir kimyahane açılın•' 
ba§lc:ıdı. Ben tamirle mqgulcliim. sına karar verilmiştir. Kimyahane ir 
Ürktüm. Fakat çok sürmeden bu raç gümrüğünde yapılacaktır. ŞiJ1l 
adam l:ktna, ve kocaman kanatlı diden bazı keşifler yapılmıştır. 
tayyareme bakarak hemen }"ere TORKOFlS M0ŞAV1Rt -AvrU' 
kapandı. Onun ardından gelen pada bulunan Türkoris müşavir~erl~ 
Jiğer Yamyamlar Ja yere kapan- den Bay Melih, Paristen şehnntl 
clılar, ve motör tamir edilip ben gelmiştir. Yarın Ankaraya gidecekti!• 

yeye gelip gitme tecrübesi olan ==================== 
bu pek dikkate değer sefer, la· Polla h•lterlerl : 

yola devam edecek bir hale g.Jin- • • ·"1 
ciye kaılar, bu yabanüer böyle Macarıstan huhuk eşıthJ· 
yatara ... k ve titrer g~~i.. kımılclıya- istiyor 

tanbulda yarılanınca, dün dünya-
nın bir çok yerlerindeki, hava mer 
kezlerine ilgililer tarafından tel 
yazıları çekilmiştir ... 

Durum çok heyecanlıydı .. Dün 
sabahın üç buçuğunda memleke
tinden ayrılan Alman kadınının 
büyük bir kartal gibi tayyaresini 
hayli kalabalık ve meraklı kartı· 
layıcılar grubu, Y etilköy tayyare 
~.d·--.. .a .. ...,,, .... c. ! • ...,.. 

Zorla eve girmek davasına 
başlandı 

Ahmet isminde bir adam, Naz· 
mi ye isminde bir kadının oturt\1ğu 
eve zorla girdiği iddiasile Sultan· 
ahmet birinci sulh ceza hakyeri
ne verilmittir. 

Ahmet, ev sahibi, Nazmiye de 
kiracı .. Hakyerinde, dava ed\Jen, 
§Öyle demiştir: 

- Ben, eve girmedim. Zcıra 
cekmediın. Kira bedelini istedinı. 
Alamadım. Üç aylık alacağım kal
dı! 

Hakim Reşit, p.hitlerin çağı
rılmaıı kararile dunıtmayı bil§· 

ka güne bıraktı. 

-------· Üç yaralama 
Kandillide Balaban sokağında 

oturan boyacı Mirza, kansı Me· 
ziyeti kıskançlık yü2ünden bıçak· 
la ağırca yaralamtttır. 

Meziyet Beyoğlu hastanesine 
kaldırılmıt Mirza yakalanmı§" 
tır. 

2 - c-.r~ıcla oturan eh
met, ıevdıgı !:ianıye acbnaa bir 
kızla giderken Akif adlı bir di
ğer genç arkadan gelerek Meh
med i yaralamıştır. 

3 - Yeni hal binasında Abdul 
lah, Haci ve Mevlut adlarında 
üç kişi üzüm pazarlığı yüzünden 
kavga etmitler, Mevlut bıçağını 
çekerek Hacıyı ve Abdullahı ya
ralamıştır. Mevlut Y.akalanmııtır. 

Geçmiş Kurun/ar: 
14 Ağustos 1920 

DARlJLFlJNUNUN LAGVI 
YALAN 

rak, ugulcluyarak yuzu koyun kal- B d t 13 (A A ) B '--"s' 
d l F k -L ki b t u apeş e, , . • - aşUCSD 

1 ar. a at vcuıta en ayyare- B G"" 00• ... hük" 11. ı· i bd' 
b• el" y ·· ·· • l t "' ay om ş, ınacar ume ın n 

me uı ım. e motoru ıf e mege .. k d ··ııu~ı d · dl' 
cul d I Y gune a ar gu t;u ış sıyasarun 

bcql ım. Bu e a, - amya~ d ğ" 1 .. 1 . d . ,~ .. )dl 
l k 

.. l d 
1

•• •• •• el.. vam e ece ın soy emış ve emış~ 
ar- oy er e mo or onune u- 1 0 ta A 1 · Kat • 

ki ·b· ... b ... - r rupa mese esı, 
ıen ta~u ar 1!.' ı sıçramaga, a~ı- patlarda, l\facaristansız kotarılam•S 
rıımaga ve clort yana kaıçqmaga Bundan ötürü, Macaristan, hukuk ıf' 
bQ§laJılar. 0iği isteklerinde ısrar etmektedir. 

Ve ben uçtum .•• ,, • • • 2 - Macaristan barış uğrunda ııet 
Genç Alman tayyarecının hın· ı·· lü f d kA 1 ğ - haz rctıt'' . ... . k d' • . d' K d' ur e a ar ı ı yapmaga ı 

dıgı tayyare en ısının ır. en ı :V.:eter .ki ba etffllk keat4liai r JşlJI' 
p r U ıı ar1ama yaptır • n :ve f , 

d "T f d 3 - Roma Iionferansınıq µva ı 
A ı ay un,, ur. kıyeti bu eşitıiğin kabulüne bağlıdd• 

Yeni bir resim sergisi 
açılıyor 

Genç ressamlarımızdan Bay A
rif Bedii, ayın on yedisinde güzel 
sanatlar akademisinde kendi ba
şına ve kendi eserlerinden mürek
kep bir büyük resim sergisi aça~ 
cak, bu sergi sekiz gün herkese 
açık kalacaktır. 

Sergide, genç ressamın ~z el • 
li kadar es ··i nastetiJecelCtır. 

4 - Macaristan, Habe§ hadiseleri' 
ni dikkatle takip etmektedir. Blf 
Gömböş, İtalyan ulusu hakkında bd' 
yük sevgi duyduğunu söylemiştir. 

5 - ltalya, Avusturya ve Alman~\ 
ile olan dostça ilgiler, bu ülkcl~~ I 
her biri icin f aidelidir. _.a 

6 - M~caristan, realist ı,ır siyv 
gütmektedir· Macar;aun, uluslar sor 
yetesinin. ycuenlerle yenilenler ar•' 
1'1mdald her türlü ayrıhklan ortacll' 
kaldırmak suretiJe, bir barış işi gött' 
ceği umudundadır. 

Sulh dolay:ısile bazı arkadaşla- Tüzede izin Türkiye yüzme 
birincilikleri rımızın yazdığına göre edebiyat Geçende izin müddetini geçir· 

ve fen fakültelerinin lağ,·edilece- mek üzere lstanbula gelen Trab-
ği haberi hakkında yaptığımız tah- zon ihtisas genel ıavamanı Bay 
kikat bunun asılsız olduğunu gös- Cemil, tekrar ödevi ba§ına dön-
termiştir. Diğer taraftan tıp ve hu-

p I• dlA k t l? müştür. 
0 JSf e a 1 00 f0 kuk fakültelerinin sıhhiye \"C adliye Jatanbu) genel ıavamanlığı yar-

Samsun, Kocaeli, Ankara Y~ 
me takımları Pazar günü yapıl~ 
cak Türkiye yüzme birincilikle't 
ne girmek üzere ıehrimize fJ' 
mitlerdir. ./ Dün emniyet direktörlüğünden müdürlüklerine bağlanacağı doğru }arından Katif, bir aylık izin müd-

bir tezkere aldık. Bunda evvelki değildir· detini tamamlamıf, tüzeye gel-
günkü bir akşam gazetesinde "ls· Darülfünunun lağvedilmesi dil- miştir. 
tanbul polisinde bir hadise, suç· şünülmemiş biltlkis ınaarif ne • İstanbul genel aavamanlığı yar· 
suz vatandaşlar nezaret altına a· zaretine bağlanılarak bir kat daha ı larından Ahmet Muhlis de, bir ay 
1 dl . hk k iyi olması için çalışılmaktadır. ı"zı·n almı•, mezuniyetine bsu.la-ınmış, a ıye ta i at yaptı, po • , ... ______________ ...,.. 3' -:ı-

lis nezarethanesinde 12 kişi bu- mıttır. 

; 

lstanbul Tecim müdürlüg~ 
Şehrimizdeki tecim (ticaret) 

müdürlüğü kaldırılmıfb.- Öğr~ 
diğimize göre, müdürlüğün yt:ııi' 
den kurulması düşünülmektedit• 

lundu,, ba~lığı altında çıkan yazı· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~, 

nın asılsız ve polis nezarethane, y . kt . t•h l . . .. meyyı·zıer seçı·ıd• 
sinde müddeiumumi muavinleri enı çı 1 \ım ı an ar ıçın mu 
ve bir ceza mahkemesi azası ol- ············•~! ..... · --
duğu halde yoklama yapıldığın-
gayri vaki old•·n•• ,.~-·(maktadır. 

Feci bir iş 
Bebekte Hüseyin isminde dfüt 

yatında bir çocuğa tecaviizde bu· 
lunduğu iddia olunan yirmi ya
şında Hüseyin, yakalanmııtır. 

Tüze doktoru Enver, çocuğu 
muayene etmiş, rapor vermittir. 
Genç hakk J 'da takibat ve tah· 
kikata devam C'lun:!\•or. 

Buğday fiyatları 
Dün borsaya 199 ton buğday 

gelmittir. Y ı.-nı!JŞak buğday 5,32 
ile 7 kuruş arasında, sert buğday 
5,5 kuruş ile 4,30 kuru! arasında 
satılmııtır. 

Evvelki günkü satışlara göre 
dün hissedilir deretede fivatlarda 
;P.ibeklik aörülmiiftür. 

DON ve YARIN 
Tercüme külliyatı 

Sayı -37 

SUUT KEMAL YETKiN 

FiLOZOFi ve 
SAN' AT 

l~'J'A.NHUL - 1935 

'5atış merkezi 
. YAKIT Kütüphanesi 

Kuruş 40. 

Lise ve orta okul ilanal ve me- f rak 1>u amaçlarda l;ulunacali ..,a· 
zuniyet amaçlarına bir eylüldeıt 1 meyyiz!eri seçmişlerdir. ·~ 
itibaren baılanacaktır. Dünkü seçmede geçen haz•d;J• 

Şehrimiz lise ve orta okul di · ayı listesinden de istifade ~ 
rektörleri di;n kültür direktörlü· ı· :,i,tir. Yukardaki resim bu 
ğünde direktör Bay Mehmet E· l~n}ıtb. alınmıttır • 
~ ·~İn batkanlıiı altında toplana· 
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Kadın ve 
Yapışık Kardeşler makyaj 
ENG ÇANG = SAG ve SOL Moda ve tuvalet düşman-

~mımıı Bölem: ıın•ıı il ilmim Yazan: Rudolf Van Wehrt ~•lan bir sosyete kuruyorlar 

Palyaçoqa 1 okatl Üniversitede ve kollejde oku· 
yan bazı bayanlar aralarmda ko
nutarak _(moda ve tuvalet diit
manl.an) adlı 1bir sosyete kurma· 
ğa teşebbüa ebniflerdir. Seyircilerin sabrı tükenmişti. Hep bir 

ağızdan bağırdılar: "ikizleri getir! ,, 
Yaptığımız ara~tmnada höy

le bir sosyete için bayanların a· 

Dünkü kısmın özü: 
Amerikanın liman şehri o • 

lan Bostandan bir mil uzakta
ki küçük bir derenin kenarın
da, bir sirk çadırı kurulmuş -
tur. Tarih, 15 Eyllıl 1829. Bu-
rada, Siyamdan getirilen ı·ü • 
cutlcri biribirine yapışık bir 
çift insanın, ikiz erkek kardeş
lerin gösterileceği ilan edil • 
miştir. ltlemleketin her tara • 
f ından akın akın seyirciler gel 
nıiştir. Çadır, dört bin kişi el· 
mış, yirmi bin kişi dışarda kal
mıştır. Ahali, oürültii. patırdı 
ediyor. ltliralay Murfinin ku · 
nanda ettiği kırk tane atlı po
lis, inzibatı temin ediyor. Bu 
polis amiri, ilan edilen şeyin 

doğruluğuna inanmıyor. Aharl. 
ye çıkıyor "~ sirk ddriıct>i 
riyor. 

t Sirkin içerisinde, daire ıeklin-
C:leki manejin genİf çevresi, tıklım 
tıklım dolmuıtu. İğne atsan yeu 
düımezdi. Yavaı yavaı kuruyan 
11lak e)bisel~rini ve aynalı abajur. 
larından I§ıkları yere vuran gaz· 
yağı lambalannın biribirine karı· 

ıan kokusu, biran için kumandn. 
nı nefes darlığına uğratb. Manej· 
de iki palyaço, taklak abyordu. 
Bu bir çift palyaçodan biri, öteki· 
n\n ba!ma su bo§altıyor, diğeri de 
bir boru içerisinden ötekinin yas: 
ti lar a ıiıirilmiı aırtına doğru U · 

zun oklar fırlatıyordu. 

Seyircilerin, bu soytarılığı pal· 
yaçoların umduklarından daha az 
eğlenceli bulduklarına §Üph~ yok-

ratı asık bir halde, duruyor, ciga
ra tüttürüyordu. 

Miralay, ıiddetli bir el hare· 
ketile onun ağzından cıgarayı ye· 
re dütürüp, bağıra bağıra çıkı§lt: 

- Burada cigara içilmez! Olan 
biten çılgınlık arasında bir de fe· 
laket mi kaydedeceğiz?. Yangın
dan sakın!. .. Şimdi söyle bana. 
bu saçma sapan, uydurma hadi· 
seyi ortaya atan gülünç adam ne
rede?. 

Kızgın bir tavırla ditlerini gı· 
cırdatan seyis, baı parmağının U· 

cuyla omzunun üstünden arka 
yandaki bir kapıyı gösterdi. Mür 

Mi• lngiliz tuvaletini inceliyor. fi, bir sıçrayııta o kapının tokma-
ğına el attı ve içeriye girince, ken· la.kadar makamlara baıvunnağa 
dini geniıce bir yerde buldu. O- karar verdiklerini öğrendik. 
rada aandalyaya oturmuı genç bir Ortaya aldan bu mesele etra• 
erkek, gazete okuyordu. Konçları fında bir kaç bayan kendisile gö· 

rüıen bir yazıcımıza §unları söy· 
yüksek roğan çizmeli, sapsarı lemiılerdir. 
pantalonlu, masmavi fraklı b~r 'Qayan Leyla: 
delikanlı! "- Pudra, allık gibi makiyaj-

- Siz kimsiniz?. Bu menhus lar kadınları güzelleştirmekten 
ziyade onların kendi, - nasıl i•i tertip eden adam siz misiniz 

~ söyliyeyim - hususi güzellikleri-
yoksa? ni kaybettirmektedir. 

Miralayjn böyle bağırmasına Ben şimdi tam otuz iki yaşm-
karıı, sazete okuyan delikanlı ye· dayım. Fakat inanınız ki şimdiye 
rinden kalkıp, gayet aakin bir ta. kadar henüz ne allık ne pudra 
vırla §U cevabı verdi: kullanmış değilim. Çünkü bunlar 

insanı genç göstermekten ziyade 
4 

- Ne depıek istediğinizi anlı- koc.alaştırmaktadır.,, 
yamıyorum. Ben Eng ve Çangın Bayan Muı:affer: 
hususi sekrete;iyim ! "- Bundan başka moda ipti-

- Eng, kim? Çang, kim? Iasmm da aleyhindeyim, filan el-
bise bir ay sonra modaya uymu

Bu sorgulara karıı, sekreter de yor diye yenisini yaptırmak bir 
ıunu sordu: çok aile kavgalarına sebebiyet 

- Ya siz?. Siz kimsiniz acaba: veriyor. Bence moda mücadelesi-
Murfi, köpürdü: ne tuvaletten önce başlanmalı-

ÜLKEMİZDE 

Sovyet uçuş uzmanı 
Anohim'in denemeleri 
1600 lira değerindeki paraŞüt 

denize battı, bulunamadı 

Tayyareci Anohim denizden çıktıktan •onra halk arcuında 

lzmir, (Özel aytanmızdan) -
Türk kuıu için Ankaraya getiri1-
mit olan Rus mütehau111 Anohim 
ile arkadaımın lzmire geldiği, 
burada açılacak tube ve şubeye 
lazrm olan UÇUf alanı için alan 
aramağa batladıkları, mütehu
ııılarm daha bir kaç gün lzmir
de kalacakları yazılıiııftı. 

Anohinı, tehrimizde 800 metre
den paraıiltle bir atlama göste
rit i yapmı§, binlerce halk tarafm 
dan seyredilmiı, alkıılanmıttır. 

M. Anohim, Kordonla Karıı· 
yaka arasmda gösteriş yapımı. -tayy~reden atladıktan 200 metre 
ıonra ilk paratütü ve biraz son-

ra ikinci paraıütü açmq, gümrüli 

yakınında denize inmit ve motör. 
lerle al111Dllflır. 

1600 lira kıymetindeki paratilt 

denize babnıf, bulunamamıttır• 

Rus mütehassısı, halknnrzm göı• 
terd iği ilgi ve ıevgiden son dere-

ce mütehassis oJ.muı, bu UÇUfU eı 
nasında yüksekten motöraüz tay· 
yare uç.U§larma. müsait iki anha 
gördüğünü, fakat iaimlerini bil • 
mec:liğini, oralan tetkik edeceğini 
söylemittir. 

Mütehua11, bununla 33 üncü 
defa para.tüt denemesi yapmıı ol· 

Çorum gençlerinin Çocuk . Esirgeme 
Kurumu için verdikleri temsil tu. Onları seyredenlerin sabırsız· 

landıkları, mırıltılarından ve kı
mıldanıılarından belli oluyordu. 
Miralay Murfi, çadıra girit yeri
nin tam karşısındaki sirk oyuncu-

- Bana burada" Şerif,, derler. dır. Bu yüzden Avnıpaya bir çok 
paralarımız da gidiyor. Kendi Çorum, (Ozel aytarmıızdan) ı ve tekrar tekrar alkıılanıyor, ulu-

Ben bu yerlerin en üstün polis :\· h b b"' I b" · t ku esa ıma oy e ır cemıye ru- - Halkevinin değerli çocukları sal müzik parçası epiz ha.farı i· 
miriyim, delikanlı! benim adım, luı""'a de bal iltihak edecegı" ·m 
Murfidir. Bunları bilmediğine gö Oğre~enlerden Bayan M: .,, ötey günün akıamı, bize anısı u- çinde nıhumuza .. akryordu. 

larının gıyınıp soyunmalarına 

mahsus yere, manejin çevresinde· 
ki dar yollardan geçip de nasıl g~ 
debi)eceğini bir türlü kestireme· 

1 d 1 l'b 1 "- Bı'Ihassa ögr" etmenlen'n 1• _ nutulmaz iz olarak kalacak bir iki perdelik komedi de &yan re, ıen bura ı eği sin . ga ı a .. 
çinde dudakta allık boyalan kul- zevk ve den gecesi daha ya§&t· Nazife, Say Atıf, Niyazi çok çok 

Öyle mi? .. Haa? h h alk l d ok k ldük !ananlara emen emen her gün blar. Gözümüze, gönlümüze gu· ıı an ı ve ç ço gü ·· . 
Delikanlı, ceketi üstüne konan t a··f a· ru.m B h" b' 1 1 · ,_h Ba esa u e ıyo · u ıç ır za- rurlu bir ıtık ve ferahlrk açblar. kiz er piyesınin :Kel ramanı 

bı·r tozu parmaklarının ucuyla si· ma eslek ı"le uygun olmu~or b b yük ı di. Bunu kestiremeyince, durdu
ğu yerden birdenbire maneje at· 

n m " .,, Ben, Çorumun böyle, renk, ko- yan Emine ize ü .. umut ar 
lerek, §unları söyledi: Daktilo Bayan Necla: ku, anlam ve ı•ık içinde buğulan- verdi. içli sesinin titreyiıinde ülkü 

ladı v ortada ıaklabanlıklar yap. 
mak için ter döken palyaçolar:l 

H M. M rf' b b "- Bazı erkekler makyaja fev- ,. 
- ayır, ıster u ı, en U· ı t dıg"ını, --~ ve hTW"ın bir devrim lü bir varlık vardı • 

1 kala de kızıyor ar; uvalet düş- ~" ·· ~ 
ralı değilim. Ben, Londra ıyım. mam kesilivorlar. yeli estiğini gördükçe, Atatürke Gecenin ilerilemit saatinde 
Bilmem, Londranın yeryüLünün B k d •. hesab l ka d h ak 1 ç ,___ ı k --•-- ,_, hiç aldırıf etmeden, manejde yü- . d ld .., b"l' . . . ' en en ı ıma yaş I - a a Y ın o manın onurunu ve orumun a.aran ı . &O'K&IU&nna 
neresın e o ugunu ı ır mısınız · dmlann bı"r dereceye kadar mak- · · · b ht" '- ka:n • ·1 · rüyüp gardroba doğru ilerledi. , . aevgısını seze seze a ıyaruı.nı- ıan seyırcı erın: 

K 1 b 1 k .. .. .. 1 Bunları anlattıktan sonra, gelelım yaj yapmasını haklı bulurum. Fa- rnn. _ Bundan a-11
7
.P}i can aağhğtl 

a a a ı , onu gorur gormeL, çı · b h . E 'k" kat genç bir kadm ve ktz asla e--
gıncasına el çırptı. Kendisine hep şu Eng ve Çang a sıne. ngfı kl~- makyaj yapmama~ıdır. Söylemekte bir ödev ki, Çorum Diye lcesik kesik söyleniıleri 
bir ağızdan fÖyle sesleniyorlardı: lerden sağ ve Çang, sol tara ta ,. Böyle bir cemıyet kurulursa çocukları, kom.ıu il çocuklarına Çorumun devrimci çocuklarının 

- ikizleri getir, Murfi! H~ydi dir. Bu hususta daha fazla şeyler· muhakkak surette ~adınları yaş- örnek olacak bir üstünlük içinde değerini C:laha candan anlatır. 
çabuk! Biz, biran evvel onları den bahsederek, bilginizi arttıra· lanna göre, makyaJ derecelerine öncülük ederek, bize bu onw-u, Cevdet Baykal 
,örmek istiyoruz! yım mı?. Eng kelimesi Siyam li- _a.:.yr_rm_a_l_ı_d_rr_! ... "-------- sevgiyi, bahtiyarlığı ıık sık veri-

Palyaçolardan biri, kumanda- aanında sağ ve Çang kelimesi sol yorlar. 
na doğru koıtu ve komik bir jest· manasına gelir. Siz hiç Siyamda 1 Cielenler, gidenler 1 Gerçi, çocuk esirgeme kurumu· 
le önünde yerlere kadar eğildi. bulundunuz mu? Hayır mı? Ne ya· BAY DON DO FERNANDES mın fayduma verilen temsilde. 
Miralay, bu harekete kartı müthiş zık ! Fakat ben orada bulundum! _ İspanyanın Sof ya ko11ıSOlosu tuluat tiyatrolarının göbek kıvı· 
bir hiddete kapılarak, palyaçoya Dediğim gibi iıte, Eng !ağ ve miıavini Bay Don dü Fernandes ran yoamalarına avuç avuç para 
bir tokat aıketti. Tokat tesirile Çang sol, demek! Görüyorsumız üç dört gün kalmak üzere ıehri· saçan kabadayıları yoktu; kasa· 
palyaço, kum dökülmüt yere YU· ki bunlar pek manalı isimler! mize gelmiştir. ları, keseleri deste deste dünya· 
Yarlandı. Ahali, Bu numaradan o Miralay Murfi, bu sözleri din- lT AL y ANIN SOFY A ELÇlSI lıklarla dolu sayın zenginler (ha· 

- Bay Juseppe Sayupo dün §eh· 
kadar hoılanmıtdı ki! .... Seyirci· lerken, adeta ıoluğunu tutarak. rimize gelınit, buradaki İtalya el- va tehlikesine üye yazarlar kor· 
ler, katılaaıya gülüyor, sevinçten kısa bir müddet için kendisini zap· çilik erkim tarafından karıılan . kusile) görünmez olmU§tular. Bu· 
tepiniyorlardı. Kumlara yuvarla- tetmiıti. Ansızın gene ate§ pi;s. mış, Perapalas oteline inmittir. nunla beraber bütün, yokluklar 
nan palyaçoya gelince, dütünc~· kürdü: BULGAR KONSOLOSU - 1- içinde enerjisi yerinde insanlar, 
ıizce bir ıey yapmıt olduğunun _ Delikanlı! Ben bu mınhka· zinli olarak Bulgaristana gitmit yarın için güvendiğimiz gençlik 

k . d" f kı armı•tı . A • • • olan Bulgar konsolosu Bay .,_,. :-n· ro,_lug"'u müsamereyi sıcaklandır. 
anca ıım ı ar na v :r • n!n polıs amırıyım. Saçma ıa:>an çef dün şehrimize dönmüıtür. Y 'K 

Düıtüğü yerden kalktı ve birlikte laflarınıza inandıramazsınız. Bun ---.....:;.-----:------1 mıt ve çevrelemitti. 
oynadıkları meslek arkadaıını tek dan baıka, size baıka bir ıev •h- f unaya ilk vapur dün gitti Erkinlik ma111 yürekten kopan 
baıına bırakh. Hemen çekili?> git- tar etmekten de kendimi alamıvo· Tuna ile İstanbul arasında itli· bir saygı ile dinleniyordu. Aka 
ti. rum. Bu memlekette benimle ko- yen Çek vapurlarının ilcisi dün li- Gündüzün (ikizler) i, sahneye 

Miralay, nihayet oyuncuların 
giyinip soyunmalarına mahsu; ye· 
re ayak bastı. Gardrobun ilk kıs· 
mında kırmızı frakh bir seyis, ıu· 

nuıulurken, tevazu ile ve nezaket· 
le konuşulur. Benimle böyle ko
nuımak gerektir ! 

manımrzdan Köatenceye kalkmıt· konut ve ıtık tertibinin nokaanl:· 
tır. · ğına, perdelerin vakıtsız kapanı· 

Bu seferi Budapeıte vapuru yap 
mııtır. Vapur, Tuna.da bir çok is- tına rağmen güzel ıonuçlanmııtı. 

(Arkası var). :kelelere uğrayacaktır. San zeybek raksı, uzun uzun 

Şebinkarahisarda yeni 
yapılar 

Ş. Karahiaar, 13. (A.A.) - Ş. 
Karahiaar urayı bu sene yapıl· 
masına karar verilen mezbahanın 
İnfaSma bqlamqtır. 

Olurca ilçesinde baılanmıt o
lan uray daireıinin yapılma11 bit• 
mek üzeredir. 

Bu hafta Te· 
pebaşı Belediye 
Tiyatrosu: Per • 
şem be, cuma, co • 
martesi, pazar gii• 
nü akşamları saat 
21 de (DELi DO· 
LU) 3 perde op• 
ret. Yazan: Ek • 
rem Reşit, beste • 

liyen ~~mal Reşit. 
17 ağustos cumartesi <Deli Dolu) 

nun 100 üncü defaki sürprizleri •• 
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Volter'den - Çeviren: A. U. 
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Yazan: Kadircan Kaflı 
Babuk (Persepolis)de 
BO'YO'K MELEK GÖKTEN lNlYOR 

Orta Asyayı gökten idare e· 
den büyük meleklerin baıı (ltür
yel) bir gün Oksua (~) nehri ke
narına indi. Burada (Babuk) un 
evine gitti, dedi ki: 

kabiliyettir. Ben de bunu ıana ve· 
riyorum. Perıepolis ahalisinin sa
na iti/Jad ederek iyi kabul etme
lerini temin ediyorum. Haydi, ha· 
]tayım, göreyim seni. Persepolise 
git, etrafına bak. Duyduklarını iyi 
tut. Her şeyi dikkatli bir mÜ§ahe
deden geçir. Hiç bir şeyden kor
kun olmasın. Her yerde ıeni bü· 
yük bir hürmetle karşılayacak

lar.,, 

Karakartal açıklarda bir haftada 
Bunun için ,Venediğe gemi 

Böl em~ 44 

gemi vurdu. dört 
gelemez oldu •.. 

- Babuk, şu İranlıların azgın· 
hkları, tqkınlıkları, çılgınlıkları 

artık haddini aıtı; dün orta As· 
yayı idare eden bütün melekler 
gökte toplandı; bunları terbh·e i
ç.in bir ceza mı vermeli, yoksa 
bu (Persepolia) i tamamen yıkma· 
h mı, bütün bütün ahalisini yok 
edip yerin dibine mi geçirmeli 
diye konll§tuk. Bu yolda bir ka· 
rar vermezden evvel Irana bir 
müfettiı göı:ı._dererek vaziyetleıini 
iyice tetkik etmeği daha ınuvafık 
buld•k. Ben bu teftiş vazif es;ni 
.sana veriyorum. Buradan kBlkıp 

doğruca (Persepolis) e gide~ek
ain: Bu şehirde olup biten her §e· 
yi ince ince gözden geçirecek\in. 
Pndan sonra gelip bana gör~:ik· 
]erini, anladıklarını olduğu gibi 
söyliyeceksin. Ben senden ata ı:a 
ğrm rapor üzerine bir karar vere· 
ceğim. Ondan sonra, bu (Perse· 
polis) i ba§tan aşağı yıkarak ye
rin dibine geçireceğim. Yahut bu 
halkı ıslah etmek için baıka bir 
~re dütUneceğim. 

Babuk büyük meleğin ken<.:"ne 
verdiği bu emri hürmetle dinledi. 
Fakat içinde bu vazifeyi hakkıyle 
yapabileceğinden emin değildi: 

- ~mrin\1. ha41m üzerine, yal· 
nız t eddüt ettiğim bir nokta 
vardır. Ben şimdiye kadar bir de
fa olsun Persepolis'e gitmedim. 
Bu tehrin nasıl yer olduğunu bil
mem. Orada hiç bir kimseyi ta· 
nımam. Böyle yabancısı olduğum 
bir yerde bu mühim teftiş vazife. 
ıini görebilir miyim?,, 

- Senin Persepolisi görmemiş 
olmaklığın, burada kimseyi tam· 
ınamakhğm daha iyidir. Bu şehrin 
ahalisine karşı bitaraf hareket e· 
deceltsin, demektir. Sana lazım o
lan şey htı.klı ile haksızı, iyi ile kö· 
tüyü biribirinden ayırt edecek bir 

<*> tl'mmU-derya nehrlnln eski ismidir. 
Menbaı Pamir ynylAsmdan çıkar ve Hlveden 
gc;er, Aral gölUne akar. 

ORDULAR VE HASTANELER 

Babuk bir deveye bindi ve ya· 
mna icap' ettiği kadar kendine 
hizmet edecek adamlar aldı. Yo· 
la çıktı. Bir kaç gün yol aldıktan 
sonra (Sennar) ovalarına geldi. 
Burada İran orduları karargah 
kıirmuştu. Hint orduları ile harp 
etmek için hazırlık yapılıyordu. 

Babuk burada lran ordusunda
ki askerlerden birini yl'.lnız ola· 
rak bir köşeye çekilmtf görünce 
bununla görüşmek istedi. 

hanlı askere: 

- Hintliler ile İranlılar arasın· 
da böyle harp çıkaran :sebep ne
dir? Niçin muharebe edecekai· 
niz?,, dedi. 

Asker bu suale hiç heklemedi
ği bir cevap verdi: 

- Allaha yemin ederim ki ben 
bu sebebi bil.miyorum. Esasen bu
nu bilmek de bana ait bir it de
ğil. Benim sanatim hayatımı ka· 
zanmak için vuruşmak, öldürmek, 
icabında ölmektir. Parayı veren 
kim olursa onun hesabına muha
rebeye girerim. Hatta } arın Hint· 

lki saat sonra konağın önünde bir 1 
arnba durdu. 

Once kahya indi. 
Tokalı parlak iskarpinlerini yer • 

leştirerek dimdik durdu. Sonra kol
ları ye yakası dantelli kısa ve dara· 
cık kadife elbisesinin içinde vücudü· 
nli beline kadar eğerek arabanın ka· 
pısını açtı. 

içeriden baştan ayağa kadar be • 
yazlar giyinmiş olan bir genç kız çık· 
tı. Krem rengine kaçan donuk bir yUz, 
uzun kara kirpikler, ince bir ağız, mi· 
nimini bir burun, büyücek bir bebeği 
andıran küçük ve se' imli bir yüz-

1nce bir kızdı bu •• 
Kahya ona elini uzattı. 

Genç kız beyaz eldivenli parmak • 
larının ucu ile kahyanın eline tutun • 
du: 

- Yukarıda mı? 
Diye sordu. 

- EYet. .• 
Genç kızın kalbi çarpıyordu. Ba • 

bası onu böyle çarçabuk yanına al • 
dıı:makla acaba ne yapmak istiyordu. 
O zamana kadnr hep Armenyo ma • 
nastıra gelir ,.e genç kızı yılda ancak 
bir veya iki defa beş on dakika gö • 
rür, giderdi. Genç kız bu adama kar
şı belki de bu yüzden biiyük bir sev
gi duymuyor, hattıl biraz çekiniyor • 
du. 

Son zamanlara kadar manastırn 
baş rahibesine: 

- Ben bu yüzden hiç ayrılmak is
temiyorum. Kendimi Allaha vere • 
ceğim. Kabul edin. Sizin gibi ola • 
yım .. ! 

Demişti .. Fakat ba~rahibe ona: 
lileı-tarcfına da e ·~trtm. \::::;::=:=~;;:;:;;D::;~~:::::;::;;;:;;:::;;==~ 

kü Hintliler askerlerin e günde ya. ,--- avet---.-. 
rım d rahmi bakır para fazla veri· Ünye kültür direktörü bay Ke

yormuş ki biz bu mel'un lranlıla· malin lstanbulda Pcndikte bulun· 
rın hizmetinde bunu alamıyoruz. duklarını haber aldık. Kendilerinin 
Eğer neden dolayı harrr çıktığını gazetemiz idar~ direktörlüğüne 

öğrenmek isterseniz bizim ku- milracaatlarını rica ederiz. 
mandana sorunuz.,, 

Babuk askerden bu cevabı al· 
dıktan sonra kendisine biraz hah· 
şi§ verdi. Sonra asıl ordunun ka
rargahına girdi. Orada ordu 'ku· 
mandar• ile tanıştı. İranlılar 1 

ile Hintliler arasındaki harbin se· 
bebini ondan sordu. 

Bu defa kumandan Babuk'a 
şu cevabı verdi: 

- Ben bunu ne bileyim? Bu 

mesele beni alakadar etmez. Ben 
burada Persepolisten iki yüz mil 
uzaktayım. Yalnız hartı ilan edil
mit olduğunu işittim. Derhal aile· 
mi evimde bıraktım. Şimdi ya §e· 
ref ve şan kazanacağım. Yahut 
öleceğim. Bundan başka benim i
çin yapacak bir şey yoktur. Usu· 
lümüz kanunumuz bundan ibaret· 
tir. 

(Arkası var) 

ALMANVADA TEVKİF .. ra~• 
EDİLEN BİR TÜRKÜN l\l~ 

HAT\RALARI 

olsa,, diye tenbih etmiş olduğundan 
düşüne düşür..e bu emrini yerine getir
dim. Pel~ memnun oldu ''e ertesi gün 
konsoloshnneye gelip bir protokol ver 
mekliği mi de istedi. 

Sıcak b:r 1 - -yo aldıktım sonr:. ya
tağ·ıma :;irince bütün geçirdiklerimi 
gözümün önüne ı;~tirdim. Meselenin 
böylece bittiğine sevinirken buraları
m b!::." kaç defa daha ziyaret edeceği
mi ve daha neler neler görüp geçire· 
ceğimi hatırıma 1 ile getirmiyordum. 

Bölem: 6 Yazan: Mehmet Naci 

Beni 
alın .. 

göstererek: "Onu da 
Casus alçak,, diye 

beraber 
bağırdılar. 

Bu te'\•kifhanede mükemmel banyo 
daireleri de vardt. Elbiselerini kurut
mak isteyenlere arzu ederlerse tev -
kifhane elbisesi de Yeriyorlardı. 

Berlin konsoloshanemizin protes -
tosu merciine gelesiye kadar burada 
kaldım. Bir gece derin Ye güzel bir rü 
ya görürken gardiyan beni uyandır· 
dı: 

- Hemen kalkınız, saat on buçuk, 
şimdi tahliye edildiniz; bununla be
raber eve gitmek için ''Ilkit geç ise 
burada kalabilirsiniz. Yarın sabah gi· 
dersiniz? de(li. 

Ben ona bu güzel haberi iki defa 
söyletmedim. Derhal kalktım, yıkan
"'ım, !Yi)"f:ıdim. Giderken bana burada 
mevkuf bulnnmadığrmı, hariçte teh • 
'dit ( !) edtıerek burada muhafaza al
tına alındığımı ve iyi muamele gör • 

düğümü, hükumetten zarar Ye ziyan 
talebine kat'iyyen hakkım olmadığını 
bildiren bir kağıt imza ettirdiler· Şa
yet hariçte gene bir taraftr. .. tehdit 
( !) edilirsem, gene gündüz her zaman 
·u·aya gelebileceğimi, \'e burada mu

hafaznyn alınacağımı da söylediler. 
Tevkifhaneden Alcxandre meyda

nı denilen yere gelince bu meydanda
ki lüks lamba.ları, tramvayların Ye 
mağazaların ışıkları gözlerimi ka -
maştırdı. Bizim semte giden 76 ncı 

hattın tramvay arabasına altıyarak 
eve geldiğim 1 .. aman saat on iki idi. E
vimde büyük bir sevinçle kaPŞılan • 
dım. 

Bcrlin kon~olosumuz Eay Fuat 
Aktan: "H~n1i s:ıatte olursa olsun, 
gelir gelmez, yani tabliye edilir edfl
bana telefon etsin; hatta gece bile 

1(. 1(. 1(. 

1933 de ey1Qlün on üçüncü günü ak
~ .• ı karımla beraber Chnrlotenburg· 
dn belediye operasına gittik. Hava 
pek sıcaktı, daha birinci perdenin so
nun da operadan <'Jhtık. Saat dokuzu 
geçiyordu. niraz haya almak için ya· 
\'aş yavaş gidiyorduk. Saat ona doğ
ru Gen·invs sokağında benim ara sıra 
gittiğim Werner namındaki domatese 
benzer büyük \'e kırmızı burunlu pek 
neş'eli bir heıifin birahanesine gir • 
dik. Burası da dolu idi. Yalnız ka -
pmın arkasında ufak bir masa boştu. 

Karım yorgun olduğundan eve 
gitti, ben bir kaç ha rdak soğuk bira 
içmek için burada kaldım, kapının ar· 
kasındaki boş masaya oturdum. 

Birahanenin içindeki yuvarlak bir 
masanın etrafında iki kadın ' 'e Hit
Jerin sarı elbiseli askerleri oturuyor· 
da; ben )çeriye girince Hit1er selamı 
olan - Heil Hitler - yerine Y.alnız 

- Her şeyden önce babanın iznir 1 
almak gerektir. Sabret .• Elbet bu di
leğin de olur .• 

CeYabını evrmişti. 

Çünkü manastıra, rahibe olmak i
çin girmiş olanların saçları kesilir, 
bunlara rahibe elbisesi giydirilir ,.e 
daha sıkı bir terbiye verilirdi. Böy • 
le, ölünceye, yahut on beş on sekiz 
ya~ına kadar okuyup terbiye görmek 
için buraya nrilenler daha serbest 
bulunurlardı. 

Kornelya büyük konağın merdi • 
venlerini çıktı. Büyük salona girdi, 
kahya yol gösteriyordu. 

Armenyonun odasına girdiği zaman 
Yenedikli amiral genç kıza doğru YÜ· 
rüyerek karşıladı : 

- Hoş geldin benim güzel manol· 
yam ... Ne de biiyilmüşsün. Artık ko· 
caman bir genç kız olmuşsun!" Ne 
Ala!. ne ala!" 

Genç kızı omuzlarından tutarak 
hafifçe sarsıyor, onun yüzüne ve göz. 
lerine bakıyor, il~ve ediyordu: 

- Ne kadar güzelsin? .• Sarıl ba -
kayım babana? .. Baban bu sefer Ve. 
nediğe zaferle geldi ve sana da iyi ha· 
herler getirdi. Yakında, hem de pek 
yakında prenses oluyorsun.. Prenses 
Kornelya .. Büzel değil mi? Doğrusu 

sana pek yakışıyor bu. 
Kornelya babasının ilk sözlerinden 

pek hoşlanmıştı. Sanki bu sözler onun 
yüreğindeki bir boşluğu dolduruyor -
du. 

Fakat son sözlere de ~ştı. 
Geri çekildi. 
Armenyonun yüzüne baktı: 

- Fakat •. anlamıyorum .. babacı • 
ıfuı.. 0 

- Aanlamıyacak ne var? Gelin o· 
luyorsun artık .. gelin! .. Gelin olmak 
güzel şey değil mi? Artık bUyümüE
sün i~te. Tam zamanı .. 

- Fakat, babacığım, ben ... henüz 
böyle bir şey •. 

- Yalan söyleme .. ben bilirim ... Bu 
yaşta, hülyasında bir pren!'İ yaşatmı • 
yan kaç genç kız var? Hiç? .• Oy le de· 
ğil mi? .. 

Armenyo biraz ilerideki küçük ma· 
saya doğru yürüdü. Orada duran U· 

fak bir tokmağı aldı. Duvara asılmış 
olan bir defe \'Urdu. Uşak hemen içe· 
ri girid: 

- Buyurunuz sayın senyor ! .. 
- Kornelyayı odasına götürünüz. 

Giydiriniz •.. tuvaletlCTi, her şeyi ha
:1.1rlan~ın ?.. Bir hafta ·a kadar yola 

,.e sadece "akşam şerifler luıyrolsun,, 
manasındaki - Guten Abend - se • 
lamını ,·ermiştim. Askerler bana ga· 
rip garip bakmağa başladılar. llu ne
vi hareketlere bu adamlar ha~ ret e· 
diyorlar. Ilenim bir ecnebi olduğu -
mu kati'yyen düşünmiyerek henden 
"var ol~un Bitler?,, diye seUım ver
mekliğimi, hükumet ecnebilerin böyle 
seıam ,·ermesi mecburi değildir diye 
bir çok defalar neşriyatta bulundu • 
ğu halde adetn istiyorlardı. Tabii biz 
ecnebiler bu gibi hususi arzulara e -
hemmiyet ,·ermiyorduk, 

Alman gazeteleri sansür altında 

bulunduğundan bir çok ecnebiler ve 
Almanlar gibi ben de İsviçre., Fransa 
gazeteleri alıyordum. Cebimde de te
sadüf en lsviçrede intişar eden Al • 
m~,ca "Der Bund,, gazetesi vardı. 
Bunu açtım, okumağa başladım. O • 
turduğum meyhanede gürültü gittik • 
çe çoğalıyordu; bir müddet sonra bi
rahaneye ameleye benzer birisi gel -
di, ayakta durarak bira içiyordu; an
lıyamadrğım bir şeyden dolayı, bunun 
la masa başında oturanlar arasında 
bir kavga çıktı. içtiğim iki bardak bi • 
ranın parasını ,·ererek e\.·ir.ıe gitmek 
isterken birahaneyi birdenbire bir po
lis kolu bastı. Amele}; yakaladılar; 
vuvnrlak masanın başındakiler beni 
de göstererek : 

- Onu da beraber alın, yabancı ga· 
zete okuyor, casus olacak, sosyalist 

çıkıyor." Gelin olacak.. -, 
- Bir haftaya kadar mı? HenUz .. 
Armenyo kızının sözünü kesti: 

- Evet, bir haftaya kadar ... işin 
sıcaklığını kaçırmamak gerek •. Ak • 
şam sana anlatırım ... Yenediğin bütün 
genç kızları seni kıskanacaklar ... Ba· 
na inan ve dediklerimi yap? .. 

Bunları sert söylemiş ye hemen 
odadan çıkmıştı. 

Şatafatlı bir konak ... Emrinde çif· 
te çifte hizmetçiler .• Her istediğini al
mak ve yaptırmak... güzel şeylerdi 
bunlar .. Genç kızın hoşuna gidiyordu. 
Çok geçmeden şöyle düşünmeğe baş
lamıştı: 

- tyi ki haribe olmamışım... Dı • 
şarısı sahiden güzelmiş.. Acaba bu 
prens kimdir? Genç mi, güz mi? 
Lakin, hayır! .. Bunu anlamadan, ba
bamın sözüne "pekin demiyeceğim. 

Mademki babam zengin .. Niçin başka 
yere gideceğim? Burada pek rahat e
deceğimi anlıyorum ... 
Akşam babası ona her şeyi açtı. 
Genç kız işte o zaman ağlnmağa 

başladı. 

Kefalonya ve Mora taraflarının 

h~r zaman için savaşlarla dolu oldu· 
ğunu, Türklerin oraları haraca kes
tiklerini duymu~ korsan hikayelerini 
de manastırdaki kızlardan az çok din· 
lemişti. Zeki kız kendisinin, Armen • 
yonun dileklerine bir oyuncak oldu • 
ğunu da sezmiş, oltada yem olarak 
kuUanılac.ağını anlamıştı. 

Ağladı, yalYardı. 

Fakat hiç bir şey fayda nrmedi. 
Bir hafta sonra Venedikter. kal • 

kan bir kadırga, cenuba doğru yel • 
k- actı. 

, ... Vu k,adırgada Kefalonya prensı e 
evlendirilecek olan Kornelya nrdr. 
Uç kişilik bir papas heyeti, papa na
mına hemen nikihı kıyacaklardı. Ni· 
kahtan bir ay kadar sonra dliğün ya. 
pı1acak, Armenyo da hu düğünde bu· 
lunmak üzere Yencdilttcn bir filo ile 
Kefnlonyaya gidecekti. 

Şimdilik onun da genç kızla bera
ber gitmesine lüzum görmemişti. Çün· 
kil artık Kara Veli korkusu kalma • 
mıştr. Bundan başka Vcncdikte çok 
mühim işleri vardı. Onları bıraka • 
mazdı. Leonardonun i-:e biraz ha,·al 
olduğunu, Napoll kraft Ferdinand ile 
anlaı;ımak üzere bulunduğunu anla • 
mıştr. Bu anlaşma olmadan önce, 1\or 
nelya ile nikahları kıyılarak kendisi • 
ne olan bağlantının sağlamlaşma ını 
lüzumlu görmüştü. 

( A rlıa1r1 r·nr) 

olacak, yahudi, komünisti 
Diye bağırmağa başladılar. 
Gürültüye meydan \'ermemek için 

poli!'in teklifi üzerine beraberce git • 
meği münasip buldum. Karakola ge • 
lince hü,·iyetimi anlar anlamaz der • 
hal evime bırakacaklarını ümit edi
yordum. 

Ümidim boşa çıktı. Saat on bu~uk
ta. Gtollmann sokağında 128 inci po· 
lis karakoluna geldik. - 13 eylQl 1933 
- gecesi burada gayet münasebetsiz 
bir nöbetçi polis memuru vardı. Hat
ta ailemi haberd:ır etmek hakkım ol· 
duğu halde bana - ''derdini Marko 
paşaya anlat!" gibi latifelerde bulun
du "benim elimde olsa Almanyadakl 
bütün ecnebilerin kafasını keserim, 
bunlann hepsi memleketlerir.e git -
sin, burada bizim Almanların ekmek
lerini alıyorlar, biz bunlar için işsiz 
kalıyoruz.,, gibi garip mütalealarl 
küfrederek söyledi. 

Bu adam ecnebi memleketlerinde 
yirmi milyon Almanın serbest serbest 
çalıştıklarını ve kazandıklarını dil • 
ŞUnmüyordu. 

İster istemez, akşamın saat on bu
çuğundan sabahın saat altısına kadar 
karakolda kalmağa mecbur oldum. Sa 
at altıda bir otomobil ile ve iki polis 
nef erile birlikte yine Berlin polis mü· 
dUryetfne gönderildim. Tesadüf en )i· 
ne mahut Abdülhamidin hafiyesi nÖ· 
betçi imiş. <Arkası var) 



ltalya - Habeş işi 

Habeşistanda durum~n 
tetkikine başlanıyor 

Parise giden Eden siyasal nüfuz böl
gelerinin taksimini mi istiyecek? 

Takvim 
GUo doğuşu 
Gün batısı 

Sabah namu 
O~le namazı 
llrlndl namazı 
Akşam namuı 

Yatsı namazı 

imsak 
Yılın grçen glinlerı 

Yılın kalın ıı ilnlerl 

Çaraşmbı Perşembe 

14 A~ustos t'i Ağustos 
14 C. En·cı 15 C. Evnl 

509 s. ıo 

19. JI 19,09 

4.28 430 
12.1 9 1 'l.18 
1609 f6.08 

19.11 19,0() 

20.:H ~0. 5l 

ll,14 :ı . ıs 

224 225 
142 141 

B O R 8 ff : lJ · B · HJ~ ~ 
p ~ondra, 13 (A.A.) - B. Eden ransta müsbet tekliflerde buluna- tilz&larmda yıJclız ışarew olanlar, nu · ı 
. l\rıae hareket etmi§tir. Reuter a· cağı teyid edilmektedir. rtnde muamele görenJerdlr. Rakamlar aa. 
lansının haber aldığına göre, bir Morning Post gazetesi, B. E. 12 kapanış satış rıyatıarıdı.r. 

rtukut 
li24, * Vl yan1 
12!1. - • Maıirld 
168· - * Bertin 
196, - • V arşovı 

lalya-Habet harbinin doğura- den'in, İtalya harbe girmemeği yü· ı :----
dağı tehlikeli sonuçları her gün kendiği takdirde sömürgelerin ı · Londra 

~ha fazla kavra~·an İngiliz hü- taksim teklini değittirmeği teklif * l\'eYyor~ 
kuıneti, Pariste yapılacak görüş· edeceği hakkındaki ıayiaları ya- • Parls 

~3. 50 
!7 -

rtıelere büyük bir önem vermek- !anlamaktadır. • r,rnano 
ted' • Brüki e' B>. - • Budapeştl' 

25, -
~4. -
(6, -ır. "Dailr Telegraph,, gazetesinin * Atına 

h Şirndi çok gergin bir safhada fikrine göre, İngiliz delegeleri, • Cenem 
24, - • Bükreş 

ulunmasına rağmen ltalyan- İngiliz nufu-ı dairesini genişletme· .. soıya 
~.ahe§ anlaşmazlığına barışçıl bir den Habeşistanm ekonomik geli- • Amsterda rı· 
Çozge bulunabileceği tahmin edil- gimini kolaylaştıracak bir plan • Praı 
trı•k d • Stotbolm 

1120 • - • Bclgrad f' O, -

~4 - * Yol.ohama 34, -
81, - *Altın 9l8. -

98 - * Mecidiye 53. -

1 :ır, -· * Banknot 233 -
" te ir. teklif edeceklerdir. 

Çekler ----, 
:ı. ıı ıo 

Ancak bu anla-mazlıg"'ın s.ıkin SOSYETENiN iCRA KONSEYi 1 
.. x • Londra ô2:l, - * Stokhlm 
•e ınetodlu bir inceleme safhası- TOPLANTIYA ÇACIRILDI I • l\'nyork 0•79ı;0 • \'iyaL 

lla girmiı olması gerekmektedir. Londra, 13 (A.A.) - lngihe· • Parlı 1 2.1ıa- • :\l adrld 

,_ İngiliz hükumeti, anlaşmazlı- renin Cenevrede daha metin bir • Mlllno 9.69 W • Rcrırn 

4, 188 l 

5.!!0 ! S 
1,973.\ 

iın barışçıl ıekilde kotarılmasını siyasa gütmesini temin için giri,. • Erükse '4.72·· • Varşon 4,207!1 
~a.ğlıyabilecek bütün elemanları tiği mücadeleye devam eden ulus· • Atin• E3.47!1 • Ba:lapeştc 4,2940 \ 

ıncelE:.miıtir. lar sosyetesi birliği, Habetistan- ' • C'enene l.4:ı:1 • Bükrcs ıoı. 1 :ı33 

ı 1 Sofyı 6MO% • Delgrad :14.6742 
. Bu elemanların arasında, her daki durumu ince emek üzere ic- • Amsterdam ı. 1778 • Yokohamı 'l.7•17 

tkki tarafın da kabul edebileceği ra konseyini toplantıya çağırmı§· • Pra~ 19,1630 * r.ıoslıova 1091.:-0 

e onomik esaslar bulmak, Paris tır. ı :---- E S H A M ----ıı 
konuşmalarına i~tirak edenlere dü Lord Cecil'in başkanlığı altın· !• iş Bankası 9.!'-•l- Tramvıı.y ~9.-
§en bir ödevdir. da toplanan komite tarafından Anadol u ~ 600 * Çimento as ın.70 

Londrada düşünüldüğüne gö- verilen kararda bilhassa şunlar Reil 2 5ıJ Cayon Del. -.-· 
te, iki taraftan birinin Ötekini bir vardır: Şlr. Hayriye ıs. - ~ark ile~- -.-

.. ''İcra konseyi, 4 Eylülden ev- •Merkez Bankası 58.JO Balya -. -

k P vel uluslar sosyetesi konseyine mü- U. ~1ıona - ,oo 'ari m. ecı.ı -.-
Sozge kabul etmeae mecbur br c; c: 1 

ta ması mevzuu bahsolmaz. Pomoncı 8,- reteron -.-
. Amerika ile Japonya, diploma- racaatla sosyete nizamnamesini -istikrazlar - tahviller-
• ı d imza etmekle kabul ettiği teah- ı 
hı bYo u ile Paris görüşmelerin en hütleri yerine getirmekle mükel· •ı93JTürk Bor1• 1ı . s. ı rı TElektrik 
il crdar etlilecelderdir. . 26,30 ramva., 
İN lef olduğunu kesin olarak bildir· • ~ ili 26.:ı7• Rıhtım 

GlLlZLERLE İT AL YANLAR mesini İngiliz hükumetinden ister. lıtlkrtııDahlll I 94 rı • Anadolu 

ARASINDA ESKl BlR Bu, gerek İngiltere, gerek ulus- •!:rıaaı lıtlkruı 9!'i.- • Aoadolu il 
A NLASMA MI? lar sosyetesinin öteki üyeleri için 1918 A ~ı ıo. Anadolu ili 

4 t,. londra, 13 ~(A.A.) - Pariste bir seref meselesidir. Sıv11-Frzunım 96.-ı• ~ \Tünıessil A 46 'lS 

ha.adan "Nev-york Herald,, ga· Ne kadar şiddetli olursa olsun, 
~etesi, dünkü sayısında, 1925 de İngiliz ulusu, bu şerefin korunma· j_ R A D y Q ı 
1ltlzal dığı iddia olunan bir ltal- st için girişilecek her harekette w 

Yd~n--:- ~wmz anlatmasının mevcu· kendine düşen ödevi yapmağd ha· !STANBUL _ 18,80 transrzca ders. 18,110 ıyetını haber vermekte idi. zırdır. 
. Gazetenin yazdığına göre, in- HABES TEKLiFLERi 

gıltere, hu andlaşma ile, Habeşis- ETRAFINDA 
tanın güney batı--cenubi garbi- Londra, 13 (A.A.) - iyi ha-
bölgesinde ltalyan ekonomik nu- ber alan çevenlerde söylendiğine 
fuzunu tanımakta ve ltalyamn, E- göre, Negüs'ün havas ajansının 
titreyi İtalyan Somalisine bir de. Adis Ababa aytarmm en son ver 
tniryolu ile bağlanmak hususun· diği diyev, burada genel olarak 
da.ki planına arka olmnkta idi. mevcut tahminleri teyid eder ma-

Buna kartı İtalya da, T dana hiyettedir. 
Rolü bölgesindeki "özel ln'Jiliz Bu tahminler, B. Eden'in 24 
ltı f ı · k 1 v ·· Haziranda B. Musolini'ye yaphğ1 
1. en aat erme,, ar a 0 magı, yu. tekliflerin hala degverini muhafa-
1tenınckte -teahhüt- idi. 

Reuter ajansı, böyle bir cmd- za ettiği ve Paris konu,mal;\rının 
l bu teklifler etrafında cereyan ede-
~Şrna mevcut olmadığını kay:let- ceg-i merkezindedir. 
tıkten sonra §U malumatı vermek-
l d Habe" me3elesi hakkındaki gö-e ir: x 

rüşmelerin şimdi en nazik bir nok-
. "İtalyan ve İngiliz hükumetle. taya geldiği sanılmaktadır. p 1925 yılında, mevzuu bahis an· Roma hükumetinin, büyük Bri

t"'tmaya varmak ergesile notalar tanya tarafından Habeşistanda 
eati etmişlerdir. elde edilmiş olan imtiyazları fes-

"ft..A..Yni mesele üzerinde Londıa ve hetmek isteğinde olup olm:: .. .'ığı 
l 0 rna ile Paris arasında da nota- ve Britanya hükumetinin Afrika-
a.r teati edilmiş ve Fransa hükfr nın bu bölgesindeki menfaatlerine 

!'neti bu projenin bir sonuca var- hayati bir değer verip vermediği 
~a.ınasını sevinçle telakki etmiş- henüz bilinmemektedir. 
t 1• Bu durum, kar,ısında Habeşia- ITAL y ANIN SOVYET Cn hükumeti, mutedil bir lis:rnla RUSY ADAN SiPARiŞ! 
k eneV?ede şikayette bulunmuş, fa- Londra, 13 (.AA.)_ ftalya hü. 
at bu şikayeti nazarı itibara "llm- kumeti, Afrikadaki asker kıt'ala· 

Bethoven üçUncU senfoni {pl1k). 19,50 mo
nolog Halide. 20,10 tst&ııbul Kız lisesi fel
eete öğretmeni Mehpare Tevtlk, konferans. 
20,30 stüdyo caz ve tango orkestraları, türk
çe sözlU eserler. Birsen. 21,35 son haberler, 
borsalar. 21,45 Rozl ı.udvinkııon, ;ıa.n piyano 
ile. 22,011 pl1k n~riyatı. 

VİYANA - 17,111 gramofon. 18,10 kon-
ser. 19,10 konuşmalar, haberler, hava rapo
ru. 20,85 ağxzdan utıeme aleUer orkestrası 
21,50 Uç perdelik opera: Edgar, istirahat 
zamanları esnasında haberler. 24,20 gece 
konseri. 1,35 gramofon dans musikisi. 

BERLİN - 17,35 konuşma. 18,05 Frank
furttan. 19,05 konser ve şan. 20,05 spor ya
yımı. 20,25 eğlenceli musiki Oyunlar. 20,411 
gUnün akisleri. 21,05 haberler· 21,20 tutgart
tan. 21,50 musikili facia. 23,05 haberler. 23,20 
ollmplyad haberleri. 23,3:5 Kolonyadan. 

BUDAPEŞTE - 18,25 gramofon. 18,45 
konferanslar. 20,0:S §&n ve Çingene orkestra 
sı. 21,05 edebll yayını. 21,35 opı:ıra or kes • 
traamm konseri. 23,05 haberler. 23,35 caz
band takımı. 24,15 konferans. 24,30 çtn~eno 
orkestrası. 1,10 son haberler. 

BÜKREŞ - 18,05 orkestra konseri. 19,20 
konser. 20,05 konferans. 20,25 gramofon. 
20,55 mektuplara cevaplar. 21,05 konferans. 
21,20 mualkl. 21,50 ~an. 22,10 radyo orkes
trası. 28,80 radyo orkestrası. 24,05 gramo
fon. 

Istanbul liseler 
l:tıa.ınıştır. · · · · S R rının ıateıı ıçın, ovyet uayaya Yiyeceğin cinai 

Şiındi, 1925 ltalyan-lngiliz 9,000 ton arpa siparişi vermiştir. Miktarı 

:.~dlatma teşebbüsünün Paris gö· Eksilbnede, Sovyet Rusya, Ka-
\ltıneleri sırasında yeniden mev- nada, Arjantin ve Tuna birHğine 
~~edilip edilmiyeceği belli değil· karşı üstünlük kazanmıştır. Ekmek · 

lt. ----------~------------
108000 

lNGlLIZLER P ARiS 
l<ONFERANSINDA NELER 

lSTlYECEKLER? 
ı P~is, 13 (A.A.) - " Matin ga
h~·te~ınin fikrine göre, İngiltere 
l.t~u;neti Paris konferansında: 

,. Sıyasal nufuz bölgelC\!inin tak· 

l LAN 
Gazete, mecmuaların ilk sayıların· 

dan kolleksiyon topluyorum. Eski, ye. 
ni eUerinde bulunup da satacakların 
adresime bildirmelerini diler, gön • 
derenlerin paralarım değer fiyatiyle 
yollayacağımı bildiririm. 

ltni lt 1 k ·1 . lt l' ayaya topra verı mesl, Aydın: Tüccardan Hilmi Tükel 
l' a. Ya tarafından bir demiryolu · 
ı:,~P~larak işletilmesi, Habe,istana ~M ... ........._..._~ 
b~ı lırnan verilmesi gibi teklif~'!rde Çl6l<. uo1aıaı URQ 0UQU!W3 : ı§Bqn.ıdQ}J 

u1 n9:caktır. ısıssoqa1nuı afiı7tıag 
~ ngılterenin bir Habet iıttkra- •• • 
,~na.1 eğgin (~ütemayil) olmsdığı If Y l~Wll~IAl • JO 

Y enınektedır. • V , lf ll 
F:DENIN TEKLiFLERi .ttoıo.ıu - .1~?ıc.1ado 

hi ... ~?nd_ra,_ 13 (A.A.) - B. Ede- lll!ıllHllıllilllllhlUı_,,.Hll~ll~......._llCI 

Tereyağ 

Reçel 
Kaymak 

1200 
4400 

840 

Kurumumuza bağlı Haydar· 
paşa liser.i muallim kısrnınııı ma
yıs 936 sonuna kadar ihtiyacı o· 
lan ekmek 7-8- 935 çarşamba 
günüsaat 16 da yapılan eksiltme 
ıinde istekli çıkanıadığmdan 
tartnameaine göre yukarda yazı· 
lr gün ve saatte pazarlıkla eksilt
mesi yapılacaktır. 

Yine pamiyonlu okullarla mu· 
allim olrullarmm mayıs 936 sonu· 
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Sel inik 
Tesis tarihl: tRR~ 

dare merkezi: IS1 ANBVL (Galata)=:; 
Türkiyedekl ~ubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmir, Mersin 

Yuoanistandakl Şubeleri : 
Selanik . Ati na . Pire 

Her nevi Banka muamelatı . 

ııı~~ıı ~ıı ıımııııınımııııımıı 

Türk Hava Ku"umu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 

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

terle (20.000 lira.) lık mükafat vardır ••. 

Daktilo aranıyor ı---------
1

-. 
Seri yazan bir daktiloya ihtiyaç Va p u re u 1 u k 

vardır. İsteklilerin nerede ça1tştık1a -
rını, hangi makinelerle yazmaya a - TORK ANONlM ŞiRKETi 
lıştık1arını ve adreslerini bildiren bir lıt&nbul Acentalığı 

mektupla (daktilo) fşaretile posta Liman han, Telefon: Z2925 
kutusu 46 ya müracatları. 

lstanbul asliye malıkemeleri l inci 
yenileme bürosundan: 

Davacı İstanbul Hazinei maliyesi 
ile müddealeyh birinci vakıf hanında 
iken elyevm ikametgiihı meçhul bu -
Iunan Hamdi arasında mütekevvin 

lzmir Sürat Yolu 
SAKARYA vapuru her haf

ta PERŞEMBE günleri saat 16 
da lstanbuldan 1ZM1RE ve 
PAZAR günleri de lZMlR
DEN lstanbula kalkar. 

hazinci maliyece bilmüzayedc satışa•-----·---------
Çlkanlan 45 beygir kuvvetindeki bir Ayvalik Yolu 
adet Tiz marka deniz motör makine -
sini satın alan milddealeyh Hamdi mü KEMAL ,,,·apuru 14 Ağustos 
zayede kaime ve şartnamesi hi!ifına ÇARŞAM'BA saat 19 da Ay•~ ;f 

bedeli meblyl tesviye ve mebii tesel· valığa kadar. 1 
lüm etmediğinden ihale feshedilmiş 

ve tarkı bedeı oıarak ıso uranın ıe- Mersin Yolu 
mini tahsili hakkında mukaddema 
İstanbul mülga ticareti bahriye mah· SADIKZADE vapuru 16 a· 

ğustos CUMA saat 10 da Mer-ı kemesinde açılan davanın muhakeme· 
si neticesinde meblağı müddeabihin sine kadar. 
hükmen tahsiline karar verilip ahi . liıı••••K•l•R•A•L•IK•Y•A•L•ı•••mi 
ren adliye yangını dolayısile de dos· Çengelköyünde 1\:ulelide müstakil, 
yası muhterik olan işbu dava büro - dört odalı, bahçeli, terkos suyunu 
muza intikal eylemiş bulunmakla ic· havi, havadar yaz ve kış için elveriş
ra kılınan tahkikatta işbu hükmün il bir yalı kiralıktır. Görmek için Ku· 
verildiğine dair müddei isbatı müd - lclidc bakkal bayan Dilbesteye mü • 
deadan izharı acizle müddealeyh Ham racaatlarr. <V. No. 8506) 
diye işbu hükmün karara iktiran et -
mediği hakkında yemin teklif eyle · 
diğini beyan eylemesine ,.e talebi ,·a-
ki rnuvafıkı kanun görülmüş olmakla 
müddealeyhin zikri geçen şekil dai . 
resinde yemini ifa etmek üzere büro
ya davet için ilanen tcbliğat icrasına 
,.e tahkikat gününde 26 eylul 935 ta
rihine müsadif perşembe günü saat 
14 de talikine karar verilmiş oldu -
ğundan keyfiyet 2367 No. lu kanun 
ahkamına tevfikan tebliğ olunur. <F.) 

Dr. Hafız Cemal 
Dalıiliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde sa· 
at (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul 
Divanyolundaki (118) numaralı 
hususi kabinesinde hastalarım 

kabul eder. 
Muayenehane ve ev telefonu 

22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, Beylerbeyi 48. 

arttırma eksiltme kurumundan: 
Teminatı Tahmin Eksiltme gün Eksiltme şekli 

L. K. bedeli ve saati 

850.50 

108, 
148,49 
882,20 

10,5 

120 
45 
140 

21/ 8/ 935 
Çarıamba (15) de 
,, ,, ,, 15,45 

pazarlıkla 

açrk eksiltme 

,, ,, ,,· 16 ,, ,, " 
,, ,, ,, 16,15 ,, ,, ,, 

yeceklerin 7,8 ~-935 günlerin· 
deki yapılan açık eksiltmesinde 
isteklilerin verdikleri fiyatlar yük 
tek görüldüğünden eksilbnenin 
on gün uzatılarak toplu ıartna~ 

melerine göre yanlarında eksilt
melerin gün ve saati ile eksiltme 
tekilleri ve ilk teminat!arı göste
rilmittir. 

Ekiıllme İstanbul Kültür direk
törlüğü binasında toplanan ku-

girecekler 2490 saydı kanununa 
göre 935 yılı ticaret odası bt::lğe
lerini ve ticnrethane namına ha• 
reket edenlerin noterlikten alın• 

mış vekaletnamelerini kuruma 
vermeleri mecburidir. 

istekliler teminatlarını liseler 
muhasebeciliği veznesine yatıra· 
rak makbuzlarile beraber kuru· 
ma gelmeleri ve şartnamelerini 
görmek i:ze:·e kun:m sekret l"rli· 
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Dokumahane şubesine 
işletme şefi alınacak 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve en a§ağı 

üç sene muntazaman fabrikslarda dokuma itlerinde çalıtmıt o!mak 
ıarttır. Talipler arasında Almant".a bilenler, fabrikalarda bat?t batı 
na itletme mühendisliği yapmı§ ve iplikçiliği de tahsil etmit olanlar 
tercih olunur. 

r 

iş kumbarası. 
sahiplerine 
senede 

İsteklilerin Ankara ve lst!lnbul Ziraat Bankalarında mevcut biz 20 o o Ole 
met ıartnamesini okuduktan sonra tahsil derecesi, mektep şehadet • ıra 
namesi, şimdiye kadar hizmet et tikleri yerlerden aldıkları bon ıer 
visler ve nüfus kağıtları suretlerini ve tercümei hali erile birlikte, mu·· k a.A. f at 
nihayet 25 ~935 tarihine kr. dar Adana Z~raat Bankası mensu 
cat fabrikası müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri. ( 4732) 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdüriyetinden: 

1200 tane telgraf haritasının bastırılması açık eksiltmeye ~onu! 
mll§tur. Tahmin edilen bedeli 825 liradır. Eksiltmeye girmek iste
yenlerin 15 ~935 Perıembe gü nü saat onda 62 liralık muva!<kat 
teminatlarile birlikte Beyoğlu Ga latasarayında batmüdürlük Alım, 
satım komisyonuna gelmeleri. 

Bastırılacak haritanın §artname ve nümunesi her gün baımüdür· 

lük yazı itleri kaleminde görülehi lir. ( 4372) 

.. 

iki muhtelif tertip - Yedi kural 
,.. . 

Birinci tertip ... ikinci f ertip ... 

Senede iki d..efada 
·~~~~4-14 l<işıye on ~............., 

1 
~- ,, ~ 

1 ..6-D~P~~ A.R 1 

T0RK•TiCARET•BANKAJ'I 

ıstanbul Belcdlyesl ilanları 

Dumlupınar okulu talebe:Jİ için lazım olan yerli 1400 çift çorap 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Bir çift çorabı 27,5 kurut fiyat tah· 
nıin olunmuttur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. f:ksilt· 
meye girmek için 2490 N. h arttırma ve eksiltme kanununda yazıl! 
vesika ve 29 liralık muvakkat te minat makbuz veya mektubu ile 
l-;eraber 29--8-935 Perıembe gü nü saat 15 de Daimi Encümende 
&ılunmalıdır. (1) ( 4763) 

°'kiidar llçebay ve Uray bölüm direktörlüğünden: Batı bot 
'Olarak ıiyahh beyazlı siyah boynuzlu bir kuzu bulunmuıtur. 

23 ~935 Cuma günü Üski: dar At pazarında ıatılacağI ilin 
olunur. (B.) ( 4766) 

Oıküdar llçebay ve Uray bü lüm direktörlüğünden: Batı bo~ 
olarak ön ayaklarının uçları beyaz ve sarı renkte küçük boynuzlu 
bir keçi yavrusu bulunmuıtur. 

23 ~935 günü Üsküdar At pazarında satılacağı ilan olunur. 
(8.) (4767) 

Senelik muhammen kirası 60 lira olan Kadıköyünde RaJimpa· 
fa mahallesinde Duvar sokağında 149 yeni N. lı bir katlı 3 odalı ah· 
p.p baraka 936 aenesi Mayıs sonu na kadar kiraya verilmek üzere 
açık arttırma gününde talih! çıkmadığından arttırma 19 ~935 
tarihine uzatılmı§hr. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülü! 
J\rttırmaya girmek için de 4 lira 50 kuru§luk muvakkat teminatı 
makbuz veya mektubu ile beraber 1'9 ~935 Pazartesi günü saat 
15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) ( 4765) 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nisan ve 1 ilk tefrlnde kumbara 
sahlplerl arasında çekilen kuralarda ve her 
defas1nda 207 klflye befer bin llra tevzi 
edilmektedir. 

Birinci mllkAfat: 
ikinci ,, 
On kişiye yüzerden 
Yirmi " elllşerden 
175 ,, onardan 

1000 lira 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 ,, 

Beş bin liralık kura 
1 ilk teşrinde çekilecektir. 

Yeni ihdas edilen bu kuraların her lllrl 
tek kumbara sahibine iki bin llra ikram 
verllmektedlr. Bu kuralar senede bef 

Şubat, Haziran, 
Eylül ve 
kanun 

Temmuz, 
Birinci 

Aylar1n1n ilk gUnlerl çekilecektir. 

iki bin liralık ilk kura 
1 Eyltllde ~ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

-------·•[ Jstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
Denizyolları ve eksiltme komisyonundan: 
ıŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy _Köprübaşı Bakırköy Akliye ve Aı.ıbiye hastanesinin Kriple maden 
Tel, 42.'l62 • Sirkeci Mühürdar zade mürüne kapalı zarfla verilen fiyat fazla görüldüğünden yeniden 
--• Han te1efon: 22740 --• pah zarfla eksiltmeye konnıu§tur. 

Trabzon Yolu 1 - Miktarı 500 tondur. 
KARADENİZ vapuru 15 A- 2 - Tahmini fiyatı beher tonu 1450 ı<uruıtur. 

ğustos PERŞEMBE günü aaat 3 - Muvakkat teminatı M3 lira 75 kuruştur. 
20 de Hopaya kadar. (4761) 4 - Eksiltme 21/Ağustoı/ 935 Çarıamb" günü saat 16 da C 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: loğlunda Sağlık Direktörlü~:i binasındaki komisyonda yapılacakl"' 
Bakırköy kazası dahilinde 2909 dönüm tarla, 80 dönüm bahre ve /mroz Yolu 5 - Şartname ait oldu~ı l!lÜeueseden parasız alınabilir. 

, KOCAELi vapuru 15 Ağus-
165 dönüm çayır ve 4000 dönüm merası olan Menekıe çiftliği 27- 6 - Eksiltmeye ıireceklı:"rin 1935 Ticaret Odası vesikaı~ 

.. tos PERŞEMBE günü saat 16 
8-935 Sah günü saat 14 de 832 lira muhammen senelik kira bedeli bu iıe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplarilP. 

da lmroza icada:. (4760) 
üzerinden açık arttırma ile ve kira bedeli dört müsavi taksitte öden·ı·-----------ı sayılı kanunda yazılı belge ve c.sulüdairesindeki teklif mektuplarıoı 

mek tartile bir sene için kiraya ve rilecektir. isteklilerin yüzde yedi Sahibi: AB1'.M us_ vAIOT matbauı karda yazıh eksiltme saatinden bir saat önceye kadar makbuz.. 
b'uçuk pey akçelerini saat 12 denevvel yatırmaları •. (M.) .(4707). Ne§rlyat dlrekUSrtl: Refik Ahmet sevengU bilinde komisyona vermeleri. (4534) 


