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Bakanlar Kurulu 1 

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

Şehrimizde ilk toplantı 

dün Floryadaki 
sevindirdiler 

Ulu önderimiz 
çocukları 

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

pazartesiye yapılacak 
En büvük Türk kendine yürek bağlıyanların en küçüklerile 

tiçler konferansı 
Bugün Pariste üçler konferansı 

toplanıyor· lııgiltere, Fransa, İtalya 
kendi aralannda Habeşistan işini ko· 
llnpNıklar. EyUU gelmeden bu işi 
harpsiz bitirmenin yolunu arayacak -
lar. Son gOnlerde İtalyanlar biraz 
dillerini detiştlrdiler. Şimdiye kadar 
1a harp olacak, yahut ltalyanm Ha -
'beşistan üzerinde sömürge hakkı ta· 
lllnacak, diyorlardı. 

(Jurnal Dltalya) gazetesi bu kere 
bir yazısmda: "Ya harp olacak, ya • 
hut sömflrgeler yemden paylaşıla -
eak.,. dedi. 

Bakanlar kurulunun toplantı
lanndan bir kaçım, AtatüricEE 
başkanlığında şehrimizde yapa
cağım ilk olarak haber vermiş
tik. 

Bakanların bir kısmı şehrimiz
de bulunmaktadırlar. 

Ankarada bulunan ve toplantı 
için çağırılan bakanlarnnız da 
şehrimize gelmeye başlamışlar
dır. Dün inhisarlar bakam Bay A
li Rana gelmiştir. 
Tanın ve Kültür Bakanlarmm 

gelmesi beklenmektedir. 
Dün öğrendiğimize göre 11 k 

toplantı pa7.artesi günü yaıı1: cı - . 
caktır. 

Bu yazıdan ıunu anlıyoruz ki 1 - ------------
talyanlar kendilerine Afrikamn baş
ka bir yerinden yeni bir sömürge ve
rilirse Babefist.an üzerinde fazla ıs -
rar etmlyecekler. Burada ufak tefek 
bir takım tlstünlUk haklan alarak 
Bahef davaımıdan vazaeçecekler· Bu 
arada alylenen a8:1ler lçhıie Porte -
klzln Afrfkadakl .Umtlrgelerlnl elin -
'den alarak ltalyaya, hattl Almanya -
ya Termek fikirleri Tardır. (Angola) 
nnı ltalyaya, Mozambik'in de Alman
J'&J& .erilmesi dU§ilnUJdüğü ileri sü
..... 1-•1rt,.,u,. ntlv.ıt Portekizin ağzı -

ıJ;, ~patmak için de elint1en almaca& 
rJl •• ı .. karp ba clevlet.e para .... 

ebUeeetı hatırlara getirilmektedir. 

Su kadar var ki b8yle bir kombin;. 
zona Portekizin nasıl razı olabile - · 

Hakiki 
Tarzan! 

Ulu 8n'derlmlz :Atattlrk, yaim ·cian
kü sıcak gününü Floryada geçirmiş
ler, öğleden önce kencU sandabnda 
lton<.li kiirPk !:P.lst"rc~ Florya kıyılarrn
cla ....ınmtllerdlr· Saat oa Mm. clol
ru Flol')'IUWl Y91ilkö7 ylaUade epey
ee Derlemlt bulunuyorlardı. 

Geldikleri yerde de çoiu kUçttk 
olan bir kalabalık denize girmiş bu· 

lun11yorll11. Bunlar ~taltlrk'On ilan • 
dalla kendi aralarına geldiğini görün
ce sevinçlerinden bayram y:apmaya 
başlamışlardır. 

Bu arada if1lda ti1r ı....-.ttı. tia 
t.la~rbk 8'rflsUaU aJfaınqa .. • 
mrlamyorda. Ula Uncler, ora6Jd • 
JercJen birinin bu epls manaramn 
resmini almaya izin vermeleri için aı
zettiği dileği de kabul etmek tevazu -

unu ~ tiunun tızerlne sanda
lın etrafına liflfl'Jll gençler, yaHular 
arasında Atattlrk'iln Ttirk çocukhırı -
na bir clenlzclllk, deniz sporu emredl
..-. .... w lfiliUı VUCv.l bilıidilJ-
tm. 

Wr ,._.... hlr fyf tesadfifl~ el· 
de ettlll ba bahtiyarlık Jevllasrnı 
okurlamam da sevindirmek için p
zetemfze koyuyoruz. ceğf belH değildir. Daha sonra bu 

tiirUl bir komblneEOnu İngilizlerin de · 
\oş görmlyeeekleri anlaşılmaktadır. : 

Belki buglin Pariste toplanacak o· ; 
lan tl~ler konferansı bu gibi yeni ha- . 
zr önergeler (teklifler) ile Habeş işi- : 
nln tatlıya bağlanıp bağlanmıya • ~ 
cağım araştıracaktır. Bununla bera· ' 
her heniz ortada harp tehilkeslnin 
kalktıfnu, yahut azaldığını gösteren 
bir alAmet yoktur. 

Pariste konuşma üstüne konuşma ! 

ASIM US 

Yunanistan da 
Cumurigetçiler genel 

ogu geciktirmek istigor 

Kondilis kralı ansı
zın ,getirecekmiş 

(bdnd sayfamızda) 

Bir Frqnsız gazetesinin lıarbe mani olmak yolunda güvenleri: 

'ltarpaıcıavanıun aoın liayırlam. lngilterenin tedbirli şiyasası, Musolininin zeka-
::;.::~8~z:::~!,!te~!is~;:~ sındaki denklik, Lavalin ikna kabiliyeti 1 
bir manto olan, insana benzer bir dişi l 
mabıtlk bulundu. Çam kozaıak1arını ita ya elli bin kişiyi dalıa si/alı altına çağırdı 1 
sincaplar gibi kemiren bu garip mah-
lftkun, hayallerde yaşıyan Tarzanı ltalya - Habe$ işlerine dair gelen haberlerimizi ikinci sayıfada bu:acaksınız ' 
hatırlatır macerasım beşinci sayfa·-=.--==================================::::::=====================::::&::="" 

mızda bulacaksınız. Deniz konferansı ' 
Yeni Şarbay muavini 
Bay Himicün lzmit ilbaylığına 

tayini üzerine açılan ıarbay mu
avinliğine iç itleri özel kalem di
rektörü BaY. Ekrem tayin edile-
cektir. 1 

Tokyo, 15 (A.A.) - Gazete· 
lere nazaran Japonya birinci teı
rin ayında Londrada toplanacak 
olan deniz konferansı için hazır.. 
lıklarda bulunmaktadır. 

lnğiltere hükfimeti, konf eran
ıın zikri geçen tarihte toplanma· 
ıı fikrinde olduğunu Japon dıt 
bakanlığma bildinniı ve Japon• 
yayı bu konferansa ittirake davet 
etmittir. 

Londra, 15 (A.A.) - Resmi 
lngiliz çevenleri, Tokyodan gelen 
ve lngilterenin bet devlet tara
fından imza edilmit olan Vatİng· 
ton antlaımuında imzası bulu
nan devletlerin aktetmeleri taaar
lanan deniz konıferammın birinci 
teırin a1.1nda aktedilmeıini Ja
ponyay:ı t-eklif etmiJ olduğunu 
bildiren haberin katiyen aııl ve 
esası olmadığını bildirmektedir. 

Her giin bir ediple ... 

Reşat Nuri ne diyor? 
Edebiy~tta muvaffak olmak ne de

mektir, önce bunu 
anlıyalım! 

J>IPi'll romananuz Reşat Nuri 
~ anıtet muharririnin sorgu • 
Jarma daha ~ pka havası içinde 
ffflrallde eeteresan karpbkla•· ver • 
elikten ve bazı sorplan da karşılık .. 
m geçirdikten sonra sualleri aldı, 
bir ~ rttn sonra bu yazıyı getirdi. 
Btlytlk edibimiz bu sefer işi ciddi tut
mut Te deferll bir yazı hazırlamıştı: 

- Edebi hayatta muvaffak ol· 
mak için ne yapmalı? 

'8.$ 'P.foda deniz klilbfiniin Uye1erfnden bir kısmı klübün lpar, admdakl kot . 
t iyJe kararlaştırdıkları büyük gez' \ e dün başlamışlardır. Evvelce yazdı
ı~ız ğ(bf havayı uygun bulurlarsa P rc)C kadar gideceklerdir· Yukandaki 

Böyle bir konferansın Fransa, 
İngiltere, ltalya ve belki de SoY· 
yet Rusya tarafından deniz mese
lesinin genel surette müzakere
ıi için e1atlar bulunmadıkça ak-

- Galiba bir komedide gör
milftüm. Bir iı adamına "hayatta 
muvaffak olmak için hangi yol· 
elan gitmeli,, diye ıor'.lycr'ar: A
talı yukarı §Öyle bir cevap 'Teri· 
yor: "Ka11ına gelen caddvJ tu
tarsın; yürürsün; yürürsün. Y o· 
kut gelir çıkanın, iniş gelir iner· 



~~OÇÖN_~) 
Kalabal ğı anlıyo
ruz ya diğerleri? 
lstanbulun belli başlı dertle

rinden birisi ve belki en b~lrca
lanndan biri "tramvay,, dır. Çün
kü başka memleketlerde rahat 
bir taşrma vasıtası olan tramvay 
bizde bir işkence aletinden fark
srzdzr. 

Şu rne:::hur "kalabalık,, mese
lesi mi diyeceksiniz, hayır. Onun 
cevabz verildi, veıiliyor: 

lstanbulla Beyoğlu ve ilin di
ier parçalan biribirine tek bir 
yolla bağlandıkça, bütün araba· 
]arın bu tek yoldan geçmeleri 
mecburiyeti sürdükçe, araba ıa· 
yısını istenildi~i kadar çoğalt
maya kolay kolay imkan yoktur. 
:Yol ikile§İnceye, üçleıinceye ka
dar tramvaylardaki kal.J>alık 
makul haddine inecektir! 

Bu cevabı ister makul bulun, 
ister bulmayın. Fakat sanıyoruz. 
ki üzerinde düşünmeye değer bu
lacaksınız. 

O halde bunu §İmdilik bir ta
rafa bırakalım da daha ikinci 
plandakiler gibi görülen iılerden 
b~lıyalım. 

lfte her gün gördüğümüz man-
zaralardan bir kaçı: • 

Tramvaydaıımz. inmek istedi· 
Siniz durağa geldiniz, biletçi de 
IUtfen zili çekerek vatmana ha-

,ı:,er verdi. Tramvay durdu ve ıiz 
bir ayağınızı yere ya koydunuz 
ya koymadınız. Araba hemen 
\al km ıştır! 

Tramvaya bineceksiniz, durak· 
ta bekliyorsunuz. Araba geldi, 
C!urdu. Siz de, binmeye davran
dmız. Bir elinizle parmaklığı a· 
ramağa uğraşır, bir elinizle tu· 
tumnaya çalışırken araba Lalk
mı~tır ! 

4ndiniz mi, bindiniz mi, yarı 
yarıya asılı mı kaldınız, diz veya 
sırt üstü taşlar üzerine mi yuvar· 
landınız? Bundan çok defa ne bi
letçinin, ne vatmanın haberi var
dır. 

Ge:;en gün bu vaziyette bir ö
lüm tehlikesi atlatan bir arkada
şımız biletçiye çıkışmıf. Biletr · 
de kendisine şöyle dert yanmıf: 

- Ne yapalnn arabalar •belli 
vakitte seferini bitirmeye mecbur 
tutuluyor! 

Bunun başka türlü ifadesi de 
fU olmak gerektir: 

Şirket fazla araba çrkanp faz
lf adam kullanmaktansa tram
ıvay 1an hrzla yürüterek açıkta 
kalan zamanı do1duracaktrr. A
rabaya binemiyenler, arabadan 
memiyenler v:ırmıR. "Runn.:ın ne 

. kari ~ . 

Tramvaylarda kalabahğm önü
nü alamıyoruz. F nkat hu kala· 
balıkta yolculuk etmeye mecbur 
olan yurttaşların hiç değilse bi
~ip inme işlerini niçin yoluna 
l<oymuyoruz? 

Bulgarlar tahkimat 
yapıgorlar ! 

Nevyor'k Times gazetesinin son 
nüshası, Sofyadan aldığı a.Jağıda· 
ki haberi neşretmiştir: 

"Sofyada kral Boıisin başJ.r...an
]Jğında toplanan süel kurulda 
Cenubi Bulgaristanm 'Hasköy şeh
ı:inde tahkimat yaprlmasz karar:
laştınlnuştrr. 

Bu karar, Türkler tarafından 
Krrklarelinde yapılmasr kararlaş
tırılan müstahkem mevlrie bir ce
vaptır.,, 

o o ~- ü n c e ı eIJ 
Pariste konuşma üstüne konuşma ! " Olgun insan ,, 

için bir Örnek 

Eden Lavale şunları söylemiş: Italyanın fütuhat h~rbi Olgun insan kimdir? EskiJer 
bunu (lnsanı kamil) terkibi ile 
anlatırlar ve hemen hemen ilah
laştrnrlardr. ağır akıbetler doğuracak, orta 

teskine matuf gayretleri 
ve doğu Avrupayı 
mahvedecek! 

Gerçek, olgun insanı tarife so
kabilmek için ne kadar çok va
sıf kaydetmeli, ne kadar çok ke· 
lime srralamalıdır? 

Paris ve Londra gazeteleri nikbinlik gösterirken, Habeş imparatoru haksızlık ya
pılmıyacağını sandığını söylerken, Italya elli bin kişiyi daha silah altına çağırdı 

Ancak bir gazete sütunu için 
bunlardan bir ikisini alalım ve 
diyelim ki olgun insan, kendisi· 

sından sonra lngiltere vaktinden ev - ni cemiyete veren insandrr; ştı 
vel açılmryacaktır. Diğer taraftan E- şart ile ki cemiyetten doğn1dan 

Paris, 15 (Kurun) - Laval - A· 
oJzi arasındaki ilk konuşma bir sa -
atten fazla sürmüştür. :Ne konuşul • 
duğu belli değildir. Yalnız Fransız 
Başbakanı 1906 uzlaşmasını intzala • 
mrş olan devletler mümessillerinin 
blr toplantı yapacaklarını söylemiş -
tir. Röyter ajansına göre İngiltere -
nin ltalyadan yana Habeş tavizleri 
planı Fransız hük1lmetine verilmiştir· 
Musolini bunları kabul ederse İngil
tere ile Fransa buna Habeşleri razı 
etmeye çalı§acaklardır. 

İngiltere gibi F.ransa da barışı sağ· 
lamak arzusundadır. Laval, her iki 
tarafça kabul edilebilecek, İtalyayı 
geniş ölçilde tatmin edecek ve harbe 
engel olacak bir çare bulmağa çalışa-
caktır. 1 

INGILTERE NELER YAPACAK? 
Paris, 15 (Kurun) - Deyll telegtaf 

gazetesine göre, Politis Edenle .ko -
nuşurken Vansfttard'm Ualual hA.di
sesi hakkındaki ltalyan tezini cerhi 
imkansız olarak telakki etmediğini 
söylemiştir. 

Ayni gazete, bay Edenin dün bay 
Laval, İtalya tarafından girişilen fu· 
tuhat harbinin ağır akibetler doğura· 
cağını ve böyle bir harbin her şeyden 
evvel uluslar sosyetesinin nüzufu ve 
andlaşmaların mer'iyeti noktasından 
zararlı olacağını, orta ve doğu A vru
pasını teskin etmeğe matuf gayretleri 
mah..,edocejljirı\1 ltnl;ra \~ln ~ouvnıik 

sonuçlan oJacağınr, uzun zaman de -
vam edecek bir harbin tam bir fela
kete sebebiyet vereceğini ve Fransa 
Cenevre prensiplerini korumadığı tak 
dirde, İngiltereyi Uluslar sosyetesi e· 
sasına dayanan bir siyasaya devam 

edememek zorunda bırakacağını söyle 
diğlni tahmin etmektedir. 

Eden, bir nevi tehdit yapmak için 
değil, fakat derin kanaatini söylemek 
için bu sonuçları birer, birer göster
miştir. 

İngil terenin yalnız şu iki çözgeyi 
mümkün gördüğü söylenmektedir: 

Ya barışçıl bir kotarma yolu bul
mak için görüşmeler yapmak, yahut, 
durumun heyeti umumiyesile bu hu -
susta tatbik edilecek usulün incelen
mesi nf, uluslar sosyetesine bırakmak. 

GAZETELERDE NiKBiNLiK 
Londra, 15 (Kurun) - İlk konug -

malara dair olan hava gazetelerin 
nikbinlik göstermelerine sebep olmuş 
tur. Taymls gazetesine göre İngilizler 
Lavalle uysal ve müşterek bir görüş 
elde etmek hususunda istekli göril • 
nüyorlar. Deyli telgraf gazetesine gö
re İngiltere ile Fransa barışı koruma 
ya kesin olarak karar verdiklerini bil
hassa göstermek için çalışmaktadır -
lar· Ayni gazeteye göre bu hususta 
çok önemli bir uzlaşmaya varılmış -
tır. . ~ . 

Parl~ 15 <Kurun) - Gazeteler gö
rüşmelerin durgun geçeceğini işaret 

etmekle beraber nikbin görünüyorlar. 
Dev1et1erin harbi bertaraf etmek hu
susundaki müşterek istekleri en u -
mutlu nokta olarak görünüyor. 

1.-.~t.l r....ı..,7 •• ,.__._.1'v ... .-..& .. t ... ıI11a1;1ı, 

hususunda lngnterenin tedbirli si -
yasasını, Musolininin zekasındaki 

denkliği, La.valin ikna kabiliyetine 
güveni olduğunu yazıyor. 

Lö Jurnala göre Edenin Romada 
yaptığı tekliflerin akamete uğrama -

den Lavalin harbe mani olmak için doğruya hiç bir şey almıyor ve 
beşeri imkAn nlsbetinde her şeyi yap- buna karşr cemiyete verimli bir 
maya azmetmiş olduğunu anlamış - fert olmak kabiliyetini üzerinde 
tır. saklamaktadır. 

Eko dö Pari ile Figaro işi sozlu ve Bu tarifi daha açrk hale getir· 
şiiphell görüyorlar. mek için size verilecek örneği 

lb!PARATOR HAKSIZLIK y A - dünkü gazetelerin havadis sütun· 
PAMAZLAR DiYOR Iarından alacağız; adım söyleme .. 

Londra, 15 (Kurun) - Habeş im - den tayyare tehlikesine karşı 4.C 
paratoru topraklarını müdafaa için bin lira veren insanı: "İşte en 
sonuna kadar mücadele edeceğini tek- olgun bir insan!,, diye göstere· 
rarlamış, Paris konuşmaları için l - ceğiz. 

talyanın Habeşistana yaptığı haksız- Parayı çek olarak vermemişse 
lıklara Fransa. ile İngilterenin yeni a~r bir banka kaydına da geçe· 
bir haksızlık katacağını sanmadığı - mıyecek ve hep ''aflını bilmediği
m, bu devletlerin Habeş güvenliğini miz kamil insan,, diye anılacak 
taahhüt etmiş olduklarından IIabeşis- olan bu zat kimse ve nerede ise 
tanı paylaşmak üzere planlar terti • bu satırlar onu - kendini de a· 
bi fikrinin hiç bir suretle mevzuu dmr da bilmeden -yurttaşları~m 
bahsolmayacağını söylemiştir· en büyüklerinden biri olarak se· 

Londra, 15 (Kurun) - lngilterenin lamlıyacak ! 
Habeşistana silah ihracı hakkında al- Adrm bildirmiyerek 40 bin u .. 
dığı ambargo kararım Paris konuş - ra veren bir insan da kendfoini 
malarmın sonuna kadar muhafaza e- cemiyetin iyiliğine vermiş yüksek 
deceği görüşmeler akim kalrrsa ser • bir ıııh isbat etmiş olurdu; hal
best hareketini tekrar ele alacağı söy- buki 40 bin lira veren bu yükseH 
leniyor. nth, ayni zamanda kendisini ce
E LLI BiN ıaşı SiLAH ALTINDA miyetin iyilere musallat olur, iyi-

Roma, 15 (A.A.) - Bay l\fosolini leri rahatsız eder unsurlarından 
dışarıda oldukları için veya diğer se- konınmasmı bilir bir alallıhk is· 
lu~;-Ierle henUz silAh altına alınma • bat ediyor. 
mıg o1an 191~, 1913 ve 1914 doğumlu 

1
• Adım bilm~di~wı;" h .. _1,....-

ıo.aıy1&11uuI t:ıua.u atuna çagırmı~ıır. Kamu ınsanaan aaını bildirme~i .. 
Bunların sayısı elli bine yükselmek · 1

' ni istemiyoruz; ona g:rpta ediyo~ 
h& ~o~~~~~~rm~~ 

Bay Musolinl yabancı memleket • tiyonız. 
)erde oturan İtalyanlardan dört bin 
kişilik bir siyah gömlekli gönüllü ala
yı kurulmasına müsaade vermiştir. Kuru 

• 
•• •• uzum 

Yunan kralını ansızın getirmek niyeti lzmir piyasası dün 
törenle açıldı 

kinlerin alevlenmesi yüzünden Cumuriyetçiler siyasi 
kanlı karışıklıklar çıkması ihtimalini düşünerek genel 

oyun geri bırakılmasına çalışıyorlar 
Atina, 15 (Kurun) - Rejim yolun-ı 

da yapılacak geneloyun geri bırakıl
ması için cümuriyetçiler tarafından 
harcanan gayretler gittikçe genişle -
mektedir- Cümuriyetçilerin ileri sür • 
dükleri en kuvvetli sebep, siyasi kin
lerin daha ziyade alevlenmesi yüzün
den memlekette kanlı karışıklıklar 

çıkması ihtimalleridir. 

Iarın arasında bulunuyor. Hatta ge-ı 
neral Kondilis, kralı bir hükUınet dar 
besile ansızın Yunani.stana getirebil
mek için başbal<an bay Çaldaris Yu· 
nanistana döndükten sonra kabine -
den çekilmek niyetin8e bulunuyor. 
Bu hükumet darbesi teşebbüsünde 
Metaksas taraftarları da Kondilise 
yardım edeceklerdir. 

deiumumisi, kendi imı.a.larile Tiyüs 
ve Ellini.kon Mellon gazetelerinde fi
kirleri bozacak makaleler yazmakta 
olan kralcı sayJavlardan Kranyota
kis ile Efstratiunun teşrü masuniyet
lerinin kaldırılmasını istemiştir. 

BASMACI ocıu KRAL ıoRıu 
DÖNMEK FiKRiNDEN CAY

DIRACAK 

Atina, 15 (Kurun) - Yunan Eko· 

lzmir, 15 (Kurun) - 935 yılı 
kuru üzüm piyasası bu ıaibah sa· 
at 11 de borsa sarayında açılmıf"' 
tır. 

Piyasanın açrlııı sıraımda ü· 
züm ıalonu bayraklarımızla &Üs .. 
lenmiıtir. 

Borsa haıkanı Mazhar Nurul· 
lahın kısa bir söylevinden sonra 
muamelelere başlanmıştır. Üzüm· 
ler cinslerine göre sekiz kuruıtan 
on skiz kuruşa kadar muamele 
görmüştür. 

Bununla beraber, bağcılar fi• 
yatlan az görmekte ve sızlanmak• 
tadır. 

Ba,hakan gelince, vaziyetlerin 
kendilerine anlatacaklard•r. 

Glmeloyun geri bırakılması için cü· 
muriyetçi saylavlar tarafından ha • 
zırlanan takririn yüz elliden fazla 
saylav tarafından imzalanacağı ve 
meclise verilince çokluk kazanacağı
umulmaktadır. 

Hatt~ general Kondilis ordu erkı\
nrnı bu fikrine bağlamak istemiş, fa· 
kat kendisine sadık bir kısım zabitler 
müstesna olmak üzere ordu kuman • 
danlarını kandırmağa muvaffak ola -
mamıştır· 

nomi bakanı Basmacıoğlu bugün me- ---------------ı 
zunen Londraya gidiyor. Basmacıoğ- Uçakla kaçakçılık mı ? 

Kralcılar, geneloyun geri bırakİl • 
ması aleyhinde bulunuyorlar. Harbi -
ye bakanı general Kondilis de bun -

TEŞRii JJIASUNIYETLERININ KAL 
DIRILJJIASI iSTENEN iKi KRALCI 

Atina, 1:5 <Kurun) - Atina müd· 

lunun eski kral Jorju görerek ken - Bükreş, 15 (A·A.) - özel aytarı ı 
disini Yunanistana dönmek fikrinden mızdan: Sud - France uzak sosyete 
caydırmak istiyeceği söylenmektedir. 
Basmacıoğlu cümuriyetçi gazetelerde 
yer bulan bu haberleri ya1an1amr~tır. 

sinin malı bulunan bir uçağın Olt saı 
cağında Draganeştl köyüne yakın biı 
tarlaya habersizce konduğunu habeı 
alan polis, bu hususta yaptığı ger 

B 1 1 R ı Loid Corç yeni parla- Essende bir milis askeri çinde, uçaktan çıkarılan bazı paket· 
U gar arın omen ere lerin otomobille Bükreşe se"kedildi 
gösterdiği düşmanlık mento isHyor öldürüldü ğini öğrenerek, otomobili Biikre~e gi 
Biikr,.11 15 (A.A.) _ Romen gaze _ · rerken tevkif etmiş ve içinde 85 kili 

~ Londra, 15 (A.A.) - Bay Loyd Essen, l5 (A.A.) - Bir milis 88 • ipekli kamaş bulmuştur. 
hleri, son zamanlarda Bulgaristan • l keri, Essen çevresinde bir otelde si • 
da Dibrice adı altında faaliyette bu- George i~i birliklerinin ulu$a Siyasal dava 

b 1 d 
yasal haınmlarile, arasında çrkan bir 

Iunan lredantist~ teşkilatının geçen kulübünde verdiği ir ıöy ev e Berlı'n, 15 (A.A.) _ Temmu· .. 
dövüş sonucunda bı~kla yaralanmış '" 

Gölde yıkılan sed hafta Romanyaya karşı tertip etmiş hükumetin ekonomi ve dıt siya- 1934 teki Hit1er İsyanının •on ve ölmüştür. ,. 
Roma, 15 (A.A.) _ "Orlea,, olduğu gösteriler ilgisile şiddetli ya- sasını şiddetle tenkit etmiş ve devresini (ıafha) teşkil eden si • 

.golü sularından teşekkül eden zı1ar yazmaktadırlar. bugünkü durumun yeni bir hükU- Voe1kischer Beobahter gazetesinin .yasal dava, harp divanı huzurun• 
, l yazdığına göre, başka iki milis as • da 28-8 tarihinde batlayacaktıt• 

aun i gö ün boyunca ilerliyen beş Unlversül gazetesi, bu gösterilerin met ve yeni bir parlamento iste· H d. d R' 1 k 
Kilometre uzunlugw undaki set yı • keri, parti ve iş yöneyi işaretlerini arp ıvanı, a 1 ınte en a ' 

Varnada Polonya kralı Ladislas a • diğini söylemiştir. bine projesi listesinde yazılı oları 
kıldıg~ ı sırada, gölde 15 milyon ~ d'k"l r tarı d kl h Jd ··ı k d 1 "1ına ı ı en anıtın açı ma törenin - ')'r } arı a e, o en ar a aş arının Viyana eski emniyet direktörü 
metre mikabı su bulunmakta idi. K ti" b" d den sonra yapıldığını Jfaydederek, uvve t ·r eprem cenazesine iştirak etmişlerdir. Bu ara Steinhauseli muhakeme edecek' 

:Yıkıntı ıonunda 200 ev harap ı k ı ı· · · k t• Bulgarlar tarafından Romanyaya kar Clermond . Ferrand, 15 (A·A.) _ r nasyona soya ıst remızlenne ar- ır. 
ohnuştur. E ı h J 

Yüzlerce kisi öldüg"' ü tahmı"n §1 gösterilen dü~man duygularının Burada olduk~a kuvntıi bir depren ti sı yapılacak bir tahkir ~ebe bile bir vve ce ma kum dilmi' o art~ 
~ " · ' lardan bir çokları, davaları gö · 

eC:liliyor. Yıkmh altında bir -~ok Romenler lizerinde gayet fena bir et- olmuş Ye fakat hiç bir hasar yapma- dövüş çıkmış,bazı Bitler aleytarları I rüldüğü sırada Steinhauselin ir 
_...,__m_sa_n_c_e_:._et_I_cr_i_k_al_m_ış_tı_r_. _____ k_i_b_ı_ra_ktr_i_ı_ru_y_azm_ak_ta~dır-· _____ m_ış_tı_r_. -------~----t_e_vk_i_f _e_d_il_m~iş~t_ir_. _______ ı mi arkasına sığınmışlardı. 
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--.~~~~~--~~~~~~:--1 işaretleri 
Mahvettim 

bitirdim! 'y .k •• d • •• •• d b• • t 
Sedef adalarda kıpkızıl mer enJ oy e sevgı yuzun en )f cına ye 

can avlayan vahıi, bir Hindiatan - -
cevizinin uaaresini içmek içir. kos B J k 
kocaman bir ağacı yere serer onu, a ı çı 
kökünden söker. Zaten bir lspan-

Dimit~inin kızını seven bir Bulgar, kızın kardeşi 
Yol darbı mueli ele vahfiyİ böyle 
tarif eder. 

V ahıinin ruhunu bQ§ka ruhlar 
dan ayıran bir 6ahçenin çitine 
benzeyen korkudur. Vahşi içinde 
korkunun teksil edildiği bir aca
İp kaptır. 

Talulardan korkar. kendi ru· 
hundan korkar, kendi emellerin
den korkar, ve hepıinclen daha 
~ok rakiplerinden korkar. 

Bu korku onu sinıileıtirir. Ra
kibi arkamndan vurmak zekanın 
ilk eseri •aydabüir. 

Korku içincl e yanan bir kin 
Vah§iye, tek bir teselli bırakmııtu. 

Oku ile vurcanaclığım ruhunun 
i~incl en vurmak. 

Vah§i çok defa intikamını dür 
rnanile karıı karııya geçip bir şö· 
valye gibi clöğüıerek almaz. inti
kamını almak için yaptığı iı §U" 

dur: 

Kuytu bir köıecle ~ömelir, ra
kibinin çamurdan bir benzerini 
Yapar, kalbine bir iğne ıaplar. 
Yahut bir lotoğralını eline geçi-

rir•e gözlerine iğneler sokar, böyle
ce rakibinin kör olacağına inanır. 

iğneyi kalbine •okluğu zaman 
onun intikam ıarkın gibi mınl· 

dandığı ıudur: 
- Oh ... Mahvettim!.. f 

~ ..... ,. J ..,u ... , ~ .. • ... an, Ol>,,ınıu.s
larcfan ge,meğe ne hacet? Haya
tını ctc:aip alemlerden uçarak ge
len bir meleğin kanadına bağlı ıa
nan insan i~in J e muska bir mü
dalaa ıilcihı olduğu kadar, büyü 
de bir taarnız rJcuıtaııdır. Mu5ka
nm gölge.inde kahramanlık eden, 
büyünün kudretine inanan adam 
tlc:ı diiımanının ardından elindeki 
~skaya bakarak: 

.y. •• 

''Mahvettim! diyebilir. 
Vahıi çok iptidaidir. 
Muskaya inanan aclam orta za-

man malıdır. Fa.kat 1935 ele Yafa
Yıp va/:ı.§i gibi Jüımanını arkadan 
tıvlamak uteyen nice inıanlm var. 

Bunların ellerinde kalemler, 
kalalanncla dünyalar kadaT bilgi
ler var. Boğazlarıncla yakalık, 
8'rtlcınnda lngüiz kumar.nclan ce· 
ketler ve ayaklarında •on moda 
Pcıntolonla .• 

Ellerindeki lıalemi, kaleminin 
altında b'ıir büyülü pöateki gibi ya

~n kô.ğıda zorlu büyücü, vahut ıal 
bir vahıi hiHile bcutırıy;r, Sütün· 
lcır alta/ta nralamyor, •ttnra bağı
rıyor: 

"-Mahvettim, bitirdim. Artk 
l'G§aınaz. 

Yalnız vahfiye gülmeyiniz, 

Y alnı.z muıkaya inananla alay 1 

tarafından kurşunla öldürüldü 
Y eniköyde bir Bulgar sevdiği 

bir genç kız uğruna öldürülmüt· 
tür. Yaptığımız araştırmaya göre, 
vaka şöyle geçmiştir: 

Y eniköyde Kırkbostan soka -
i7ında balıkcı Dimitri ile oğlu Ko
~ ve kızı Aleksi oturmakta~~· 
Aleksiyi Y eniköyde oturan Kır1-
kof isminde bir Bulgar genci sev· 
miş babasından istemişti.r •. Ki.ri • 
kof fakir olduğundan Dımıtrı kı· 
zını buna veremiyeceği~i söyle • 
miştir. 

Buna karşılık Kiri kof, Aleksiyi 
çok sevdiğini, ergeç kaçıracağını 
söyleyince, Aleksi sokağa yalnız 
bırakılmamaya başlanmııtır. 

Kendisine kardeşi Koço refa
kat etmektedir. Aleksi dün gene 
kardeşi ile bağdan dönerken ?1'!· 
lerine K\rikof çıkmış, kardeşının 

Şenliklerde 
Milli danslar milli 
elbiselerle oynanacak 

Eylülün ikinci haftasında yapı
lacak büyük tenliklerin f evkala
de olması için komiteye yeni e· 
lemanlar alınmıştır. 

Bunlar Avrupanın türlü ıehir
lerinde bu gibi tenlik ve bayram· 
larda bulunmu§ kim&elerdir. 

Komite bundan sonra ıık, sık 
toplantılar rapacaktır. Adadaki 
eğlenceler de, zeybek, sepetçi oğ· 
lu, Dada,, oyunu,, Erzurum b.~ 
: •• ı.ıhıJs;.1'.l ıulllt J~nela.rın milli 
elbi.elerle oynanmasına karar ve• 
rilmiştir. 

Bundan batka diğer milli o
yunlarımız da ilgili yerlerden so
rulmuştur. Balkanlardan gelecel· 
davetliler gibi sekiz kız ve ~ekiz 
erkek bu oyunları oynıyacaklar
dır. Bu oyunları oynayacak kız 
ve erkekleri halkevleri seçecek
tir. 
Diğer taraftan festival müna • 

sebetile büyük afişler, reklamlar 
da hazırlanmıttır. 

Uray bu şenliklere büyük bir 
önem veı·me!rtedir. 

Çin elçisi 

Dün Cumuriyet anıtına 
bir çelenk koydu 

Çin elçisi general Ho - Y ao • 
Tsu, dün saat 14 de Taksimdeki 
cumuriyet anıtına (abidesine) 
Çin ve Türk bayrakları renklerin 
deki çiçeklerle yapılmıt büyük 
bir çelenk koymutlur. 

General, bu akşam Avrupa 
yolculuğuna çıkacak, iki ay ıon· 
ra lstanbula dönerek, Anadoluda 
da bir gezi yaptıktan sonra An· 
karaya gidecektir. 

---•HIWlllWMNINMllDMl•ARIMW•INlll ........... -

etmeyinU. 
Çünkü moclern adam da gaztt

te siitunlannı hôla bir muska gibi 
kullanıyor. 

Sadri Ertem 

yanında Aleksiye sevgisinden 
bahsetmiştir. 

Koço, Kirikofa yoluna devam 
etmesini ıöyleyince, Kirikof kıı:ı 
kollarından tutmaya baş!amış, 

Bir harika 
lsviçreli bir 
mütehassıs 

yurdumuzda gördüklerini' 
duyduklarını anlatıyor 

bunun üzerine iki genç arasında 
kavga çıkmıştır. Bir aralık Koço 
çok kızmış, yanında taşıdığı ta -
hancasını çekerek Kirikofun ba -
şına doğru ateş etmiştir. Çıkan 
kurşun Bulgarın beynine saplan-. 
mıştır. 

Kirikof kanlar içinde yere yu· 
varlanınca Koço kaçmağa teşeb· 
büs etmiş ise de etraftan yetişen 
zabıta memurları tarafından ya· 
kalanmıştır. 

Kirikof hemen bir otomobille 
Beyoğlu hastanesine kald,-
biraz sonra ölmüştür. Cesedi ad
liye doktoru Bay Salih Haşim mu· 
ayene etmiştir. 

T ahkik1ta müddeiumumi mua
vidlerinden Bay Kamil el koy
muştur. Koço suçunu tamamile i· 
tiraf etmiştir. 

Baraj ve su işlerinde büyük ihti • 
sası olan İsviçreli Dr. Grüner, Konya 
ilbayımn çağırısı üzerine 20 gün ka
dar evvel Ulkemize geJerek Konyaya 
gitmiş ve orada lazım gelen baraj e· ==========================::: 
tüdlerini yaptıktan ~onra ilk baraja N Üfus 
ait mukaveleyi imzalamıştır. 

Isviçreli mütehassıs, dün akşam 
memleketine dönmek üzere hareke • 
tinden evvel kendisile görüşen Ana
dolu ajansının bir muharririne Tür • 
kiye hakkındaki duyuşlarını şöyle an
latmıştır: 

"Memeleketinize evvelce de gel • 
miştim. Bu defa Konyayı, Ereğliyi, 
Ankarayı ve şehrinizi gördüm. Bir 
ulusun yaşamak ve ilerlemek hU8u -
sundaki döl enini (azmini) anlamak 
için Ankarayı görmek yeter· Modern 
bir şehrin bu kadar az vakitte yerden 
f ışkınr gibi yaratılmaaı bir harika • 
dır. Buna benzer bir çok harikalar 
yaratan Büyük Şefiniz, orsıulusal 

nwazzam bir şahaigettir ki, bugün bü· 
tün dünya - içinde bulunduğu en sı
kıntılı devrede bUe - onun yarattığı 
harikalarla meşgul ve ona hayran -
dır. Ben de vücude getirilen büyük ve 
değeri ölçülmez eserleri, şahsen derin 
bir hayranlıkla gördüm. insanlık, ta
rihi, Türk ulusunu tebrik ediyor. 

Memleketinizin en önemli işlerin -
den biri, beyaı kömür, yani, ıu TM -

selesidir. Ben dünyanın her tarafın • 
da ve bilhassa sıcak memleketlerde, 
ispanyada, Cezairde, Mısırda büyük 
su meselesile uğraıtım. Bu ihtisasım
dan istifade için, Konya ilbayı tara • 
tından yapılan çağrı üzerine Konya • 
ya geldim ve yaptınlacak baı·ajların 
projelerini. hazırlamağı l/Ükendim. Bu 
iR memleket için çok büyük fayda -

:J"J • 

lar sağlıyacak bir iştir· 
Başka su işlerile de uğraşmağı 

çok arzu ederim. Çünkü su işleri, 
memel~ketin genlik ve bayındırlığına 
azamı faydası olan en önemli bir iş • 
tir. Bugün başarılan işl~re bakarak, 
yapılan şimendif erlerinizi, yollarını • 
zı görerek, ııücude getirdiğiniz fabri· 
kaları gözönünde tutarak, onlarla mü 
vazi yürüyen su işinde de büyük bir 
başarı gösterileceğine kaniim.,, 

Bay 1brahim Tali 
Eski Trakya genel müfettişi 

Bay İbrahim Tali, dün ilbayhğa 
gelmiş ilbay muavini Bay Rük-' .. 
nettini ziyaret etmı§tır. 

Bay lbrahim Tali, yakında te· 
davi için Avrupaya.gidecektir. 

sayımı 

Numaralama işlerinin 
kontrolüne başlanıyor 
Nüfus sa ~ım merkez bürosu 

üyeleri ile kaymakamlar dün sa· 
J>ah ilbaylıkta Bay Muhittin Üs· 
tündağın başkanlığında toplan • 
mışlardır. 

Bu toplantıda vali muavını 
Bay Rüknettin de bulunmuştur. 
Nümerotaj ve sayım işleri etra • 
fmda görüşülmüştür. 

Nümerotajm hemen bitmiş gibi 
olduğu anlaşılmıştır. Bir kaç gün 
içinde nümeroların tamam takı .. 
hp takılmadığının kontrolüne bat 
)anacaktır. Bunun için kazalarda 
koHar yapılmıtlır. 

Ekıik ve yanlışlıklara rast ge· 
linirse hemen düzeltilecektir. Bu 
kontro11ar nüfus yazımından bir 
gün evveline kadar sürecektir. 
Yeni yapılacak binalarla yanan 
bina olursa bunların numaraları 
cetvellerde düzeltilecektir. 

Nüfus sayımında çalıtacak me
murların isimleri de kaymakam . 
lıklarca teshit olunmaktadır. Bun· 
larrn mıntaka cetvel1eri de bir 
kac rriin,,. 1,-·'-~ ~ ... n"'l"'""'"i"l<"tır. 

Zehirli gaz 
Apartmanların btrer odası 

sığınak yapılacak 
Zehirli gazlardan korunma i· 

çin yapılacak yerler etrafında in
celeme devam ediyor. İstanbul 
apartımanlarındaki bir odanın, 
o aparbmandakileri alacak ıekil
de tadil edilerek sığınak haline 
getirilmesi esas kabul olunmu! -
tur. 

Kanalizasyon işleri 
Beyoğlu cihetindeki kanalizas

yon yapııı için sosyete ile yeni 
bir anlaşma yapılmııtır. 

Buna göre, Tophane, Kandilli, 
Cihanıirdeki yapılar bittikten 
sonra ıırasile Beşikta,, Şişli, Maç 
ka, Harbiyede kanalizasyon yapı· 
lacaktır. 

Eski eserler 
Kemerlerin yıktırılması 

için istimlak lazım 
Sultanahmette Arasta sokağın .. 

da aranılan eski eserlerden bazı
larının kalın kemerler altında 
kaldığı ve bunların çıkarılması 
için kemerlerin yıktırılmasına 
batlandığı yazılmıştır. 

Dün öğrendiğimize göre bu ha
berin son kısmı doğru değildir. 
Çünkü kemerlerin sahipleri orta• 
ya çıkmıttır. 

Bunları yıktırmak için istimlak 
yapmak lazımdır. Bunun için yık· 
tırılan kemer yoktur. 

Bu durum karşısında müzeler , 
direktörlüğü araştırmayı yapan 
profesör Bakstere araştırmanın 
kemerlerin arkasında bulunan bot 
sahada yapılmasını ve kemerlere 
dokunulmamasını bildirmiştir. 

Profesör kemerlerin içini oya· 
rak araştırmasına devam edecek 
ve mozayik bulunduğu takdirde 
o zaman yıkılması için kemer sa• 
hibinden istimlak edilecektir. 

Diğer taraftan kazı sahasında 
bulunan bir arsanın da sahibi çık 
mı§hr. Kazının ilerlemeıi için et• 
rafta bulunan evlerin de iıtimlilC 
edilmesi lazım gelmektedir. 

Bu durum da ayrıca incelene• 
rek kazının sonuna doğru bu ev• 
lerin istimlak edilip edilemiyece
ği belli olacaktır. 
CAMlLERl~ VE ABIDELERlN 

ONARILMASI lÇIN 
Yeni camin etraf mda bulunan 

binalardan kurtarılması ve diğer 
abidelerin de onarılması için mü• 
zeler direktörlüğünde toplanan 
abideleri koruma cemiyeti bir liı· 
te hazırlamaktadır. 

Yeni camiin onarılması için et
rafında bulunan dükkan ve bina• 
ların istimliik edilmesi çok güç 
olcağı iÖyleniyor. 

Buradaki binalar kıymetli oldu· 
ğundan istimlak bedellerinin de 
değeri büyük olacaktır. 

Onarılması lazım gelen abide • 
ler arasında şunlar da sayılıyor: 

1 - Azapkapıda Saliha Sultan 
çeşmeıı, 

2 - Kasnnpaşada Piyade ca· 
mii, ~ 

3 - Karagümrükte Mesih pa· 
şa camii, 

4 - Eyüpte Zal camii, 
5 - Üsküdar Mihrimah cemii, 
6 - Üsküdar Şemaipaşa camii, 
Müze idaresi bundan baıka 

kendisine bağlı bina ve eserlerin 
tamiri için bir keşif yaphrmıt
tır. 

Yapılan keşifte kültür bakan • 
lığından bu işler için 75 bin lira 
İstenmektedir. Bakanlıktan henfu. 
cevan "'""''"Prlİ!-ltİr. 

Kazalardaki itfaiye 
vasıtaları çoğaltılacak 
lıtanbul uray sınırı dııında, • 

fakat ilbaylık .&ınırı içinde bulu· 
nan bazı kazalardaki itfaiye ku· 
rumlarının eksikleri olduğu, her 
hangi bir yangın vukuunda Is • 
tanbul itfaiyesinden acele yar • 
dım istedikleri görülmüştür. . 

lıtanbul itfaiyesi ise ancak ıe· 
hire göre olduğundan bu istekle • 
rin yerine getirilmesi zor olm:- k· 
tadır. 

Gelecek yıldan başlayarak bu 
gibi kaza bütçelerine daha fazla 
tahsisat konarak itfaiye kurumla• 
rının genitletilmeıi dütünülmek· 
tedir. 

Buralara ne gibi vasıtalar lazım 
olcağı uray fen heyeti~e teıbit 
olunarak ilhayhğa verilecektir. 

Fratellini Avustralya yolunda: 14 

Pransa cambazhanelerinde çalışan (Fratellinl karde,ler) Avustralyada b olunan bir cambazhane direktörü tara fmdan çağırrlmıştır· Uç kardeş yola çıkıyorlar. A~a~ıdald resimlerle dün • 
Yaaıa bu en Jıur komiklerinin ee hattnl takip edeceksiniz. Da macerayı tytce takip edebilmek için bu resimleri keserek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak t:izımdır. 
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Açık talim ve terbiye üyeliklerine. 
tayin edilecek olanlar 

Ankara, 15 (Kurun) - Açık bulunan kültür bakanlığı talim ve 
terbiye üyeliklerine Gazi Enstitü sü fizik öğretmenlerinden Avni, 
Pedagoji öğretmeni Doktor Halil Fikret ve İzmir lisesi riyaziye öğ
retmeni Ahmet tayin edileceklerdir. 

Haliç sosyetesinin yeni tarifesi 
Ankara, 15 {Kurun) - Ekonomi Bakanlığı tarife f>üroıu ha

liç sosyetesinin yeni tarifesini tetkik ve kabul etti. Yeni brifP eı· 
kisinin aynidir. Akayın ve İzmir sosyetesinin tarifeleri henüz gel· 
medi. 

Şirketi hayriye tarifesinin tel kikine devam olunuyor. Tarife bü· 
rosu, Anadolu hattı tarifesini Ru meli hattı tarifesine yaklaştırmak 
üzerinde incelemeler yapıyor. 

Kadıköy iskelesi hemen yapılacak 
Ankara, 15 (Kurun) - Ekonomi Bakanlığı, köprünün Kadıköy 

iskelesinin hemen yapılm!\Sına ba,lanmasını ilgililere bildirdi. Is· 
kele için Avrupaya ısmarlanan malzemenin son kısmı da bu giin· 
lerde gelecektir. 

Fen erler idaresi satın alınacak 
, Ankara, 15 (Kurun) - Kırım murebeıinden beri imtiyazı Fran· 
ıız şirketinde bulunan fenerler i resimlerin yarısı hükumete ait bu 
ğı resimlerin yarısı hükümete ait daresinin satın alınması için tetkik 
lere batlanılmıştır. 1924 de yapı lan bir anlaıma ile şirketin topladı 
gı resimlerin yarısı hüku.:Tıete ait bu lunmaktaydı 

Ankara otobüsleri · ince tuz 
Yeni tarıfeyle ücret yüz- Değirmenin yapısı biran 

de 20 ucuzlayacak önce bitirilecek 
Ankara, 15 (Kurun) - Anka· 

rada urayın yeni otobüsleri 29 
birinciteşrinde işliyecektir. 

Bu tarihe kadar, Ruıyaya ıs· 
marlanan 122 otobüs tamamen 
gelmiş olacaktır. 

Urayda ihdas edilen otobüsler 
müdürlüğü, otobüslerin tarifele • 
rini tesbitle uğraşıyor, yeni tarife 
ile otobüs ücretleri timdikinden 
yüzde ; :nui ucuz olacaktır. 

Otobüsler için modern durak 
yerlerinin yapılmasına bugünler· 
de başlanılacaktır. 

Durak yerlerinde reklam ıçın 
camdan sütunlar bulundurulacak, 
otobüslerin gelme gitme vakitle
rini gösterir otomatik tertibat ya· 
pılacaktr. • 

K1z1/aq1n inhisarına 
alınan ilaçlar 

Ankara, 15 (Kurun) - Kızıl
ay cemiyeti namına inhisar altına 
alınan ilaçların listesi neşrolun
· du. 

Bunlardan ba§ka, kinin, biz
müt, civa veya milhlerini ha:vi o
lup sıtma veya frengide kullanı· 
lan ilaçların memlekette yapılma
eı, yaptırılması kızılay cemiyeti
nin inhisarına verilmiştir. 

Bir ambalai sandığı 
dokuz kuruşa .. 

,, Ankara, 15 (Kurun) - Zingal 
sosyetesi, yaş meyva ve sebzelerin 
ambal~jında kullanılacak sandık
lan dokuz kuruşa yapacağını eko
nomi bakanlığına bildirdi. 

Bu suretle ambalaj işi en ucuz 
şekilde temin edilmi~ oluyor. 

Kırşehir llbaqı Ankarada 
Ankara, 15 (Kurun) - Kır~e· 

hir ilbayı Milat, mektupçusu Maz
har, memleket hastanesi başheki
mi Naci ve nafia başmühendisi 
buraya geldiler. 

lI işleri üzerinde bakanlığa i
-z:ahat VP .. eceklerdir. 

1 ürkofis reisi 
Ankara, 15 (Kurun) - Türko

fis reisi Mecdet ile muavin Zeki 
Doğan oğlu, arsıulusal panayırda 
ekonomi bakanlığını temsil etmek 
üzere önümüzdeki hafta lzmire 
gide~eklerdir. 

Tarım Bakanı geliqor 
Ankara, 15 (Kurun) - Tarım 

bakanı bu · trenle latan· 

Ankara, 15 (Kurun) Tuzlada 
yapılmakta olan ince tuz değir· 
meni inşaatı ilerlemektedir. 

İnhisarlar bakanlığı, yapının 
a.'"-k \,;~lmo-'~\n em\ır ..,,eor.,l\. 

Degirmen, memleketin ince tuz 
ihtiyacım temin edecek büyüklük· 
te olduğu için inhisarlarca başka 
yerde de<;:rr:ıen Rcılrnıvacaktır. 

Baq Mahmud 
Ankara, 15 (Kurun) - Güm· 

rükler genel direktör vekili Mah
mut, cumartesiye gelecektir. 

Ankara ilk okulları 
Ankara, 15 (Kurun) - Anl,a· 

ra ilk okullarında derslere eylü
lün 23 ünde ba,lanılacaktır. 

Define 
arı yanlar 
Günden güne 

çoğalıyor 
Y unanistanda bir şirket adına 

çahıan Yuvan adlı birisi lzmire 
gelmif, bazı yerlerde define bu· 
lunduğunu, ulusal emlak direk· 
törlüğüne haber vermittir. 

Yapılan hazırlıklardan sonra 
ilk önce eski balık pazarında ha
mam sokağında silahçı Ali Sali· 
min dükkanında bir araştırma 
yapılmııtır. 

Burada döşeme altında gaz te
ne!ieleri içinde altın ve mücevhe· 
rat bulunduğu haber verilmittir. 
Döşeme kesilmiş, araştırma 

yapılmışsa da bir şey bulunama• 
mıştır. 

Yuvan yangın yerinde metruk 
kiliselerden birinin duvarında da 
bazı şeyler bulunduğunu söyle • 
miı, orac:İa da araştırma yapılmış
sa da bu kilisenin büyük yangın
da yıkılmış olduğu anlaşılmıştır. 
Böylece iki yerde de bir şey bu
lunmamıştır. 
Başka bir zat finans bakanlı

ğından lzmirde üç ver de clef İne 
aramak için müsaade istemişt; 
Bayraklıda bir evde yapılan ar
tmnada da bir flev cıkmamııtır. 

Fakat bu zatın ara§brr- -
pılmuını söylediği daha iki yer 
vardır. Yakında bu iki J:erde a· 

Bir gazete davasında .. ..................................... . 
Matbuat kanununun 42 nci maddesi 
Bu maddenin, gazeteleri, aleyhlerine açılan davayı yaz
maktan büsbütün menetmediği müdafaası ileri sürüldü 

İstanbul birinci ceza hakyerin· 
de, dün öğleden ıonra, birleıik 
olarak görülen üç davaya bakıl
mıştır. 

Bu davalardan biri, Yedikule 
ermeni hastanesi idare heyetinin 
e&ki azasından doktor Serkisyan 
tarafından Ermenice (Aıtarar) 
gazetesinde çıkan bir başmakale
den dolayı, gazetenin başmuhar -
riri Arslanyan aleyhine açılmış
tır. 

lkinciıi, Arılanyan tarafından 
Serkisyan aleyhine açıle,n dava
dır. 

Bu dava, (Norlur) gazetesin· 
de ~ıkan bir mektubun, bir kıs· 
mmdan dolayıdır. Üçüncü davayı 
da, müddeiumumilik matbuat ka
nununun 42 inci maddesine göre 
açtı~ı bir dava teşkil ediyor. 

Müddeiumumilik, (Astarar) ga 
zetesinin doktor Serkisyan tara • 
fından aleyhine açılan davayı ha
her vermesi noktasından bu dava· 
yı acmış bulunuyor. 

llk iki dava, yakışık almıyan 
neşriyat yapmak, sonuncusu da 
matbuat kanununa muhalif hare· 
ket davalarıdır. 

Dünkü durusmada. müdafaa 

Polla h•lt•rlerl : ------------· Bileğinden yakalanan 
~~~bir. .-bs.luıı.lal_~~e-

Kurtulufla oturan llya Kara • 
köyden bindiği tramvayla evine 
giderken yanında duran bir adam 
sol taraftaki iç cebini karıştırma· 
ya batlamııtır. 

llya evvela aldırış etmemi§, 
cebinde bulunan 80 lirayı dışarı 
çıkardığı zaman adamın bileğine 
yapışmıştır. 

Uya bu adamı merkeze götü· 
rünce bunun sabıkalılardan Ab
dürrahman olduğu anlaşılmıştır. 

Depo kapısını kurcalar-
ken yakalandı 

Kültür direktörlüğüne ait eş 
ya deposunun kapısı kurcalanır· 
ken içerdeki bekçi lbra.him duy
muş, hemen düdük çalarak ma· 
halle bekçilerini toplamış, kapıyı 
kurcalayan Eıref oğlu Ahmet 
Muhtar yakalanmıştır. 

Balyalar altında 
Alman bandıralı .Andros vapu

runda yük boşaltan amele Yusu· 
fun başına istif edilen balyalar 
düşmÜJ, Yusuf ağır surette yara· 
lanmıştır. 

Yusuf, Beyoğlu hastanesine kal 
dırılmıştır. 

BiR Y ANKESICI YAKALAN
DI - Muhtelif suçlardan dolayı 
uzun bir zamandanberi aran
makta olan meşhur vankesiciler· 
den Çeımemeydanlı Hüsevin dün 
yakalanmıı:ı. adliyeye verilmiştir. 

KUMAR OYNARLARKEN -
İstiklal caddesjnde kumarbaz I:ah 
minin işlettiP.i Şık Yuva isminde
ki kahvede Mehmet, Sadık, Faik, 
Halil. Rahmi kumar oynarlarken 
yakalanmışlardır. 

Bunların &yunlarını seyreden 
Ekrem, Hakkı, Şecaa.ttin de ya
kalanmıştır. 

BiR AHIRLA BiR AT YAN
DI - Karagümrükte Beğc.eğiz 
mahallesinde Sarayönü cadduin
de bir bahce icinde bulunan Ha
lide ait alu~cla~ yangın çıkmış, 
ahır ve iç.inde bulunan sütçü Ha
san ağaya 3!t bir beygir yanmış
tır. 

KALP DURMASI - Samsun· 
lu elli yaşında Hasan Şevki Mer· 
candan geçerken kalp durmaım • 

yapılmış ve (Aıtarar) gazetesinin 
vekili eski lstanbul genel ıava· 
manı avukat Esat, yazılan bat • 
makalenin sadece tenkit yollu ol
duğunu müdafaa etmiştir. Maka
lede kullanılan tabirler üzerinde 
etraflı surette izahat vermit ve 
müddeiumumiliğin açtığı <lava i· 
çin de sunları söylemiştir: 

- Matbuat kanununun 42 inci 

Ayasofya müzesinin gene 
kur şunları çalınıyor 

Bundan bir müddet evvel Aya
aofya müzesinin kubbesinde bu • 
lunan kurşunları çalmak için bir 
takım kurıun hırsızlan görüldü
ğünü ve bunların pol1$ tarafından 
yakalandığı yazılmıştı. 

Son zamanlarda gene müzenin 
kubbe etrafındaki kurfunların ek· 
sildiği görülmüf, ve müzeler di
rektörlüğüne haber verilmiştir. 

Direktörlük iti polise bildire
cektir. 

Ondülasyon ilaçları 
kontrol edilecek 

Ondüliıyon makineleri hak • 
kında sıhhat direktörlüğü karr 
nnı vermittir. Bu makinelerden 
uraya tahsi bir tikiyet yapılma· 
dığından, makinelerin mühürlen· 
mesine lüzum görülmemittir. 

v.ın •• ,..~.;;1:.r-- ,;...:_ ,_ •• _ 

nılan ilaçlar sıkı bir- incelemeden 
geçirilecektir. 

Deniz yollarına alınacak 
yeni vapurlar 

Denizyollarına yeni alınacak 
vapurlar için fabrikalardan gön· 
derilen ıartnameleri incelemek Ü· 
zere dün denizyolları direktörü • 
nün başkanlığında ekonomi ba· 
kanlığı fen heyetinin de ittiraki
le bir toplantı yapılarak incele· 
meleı:e başla_nmııtır. 

Bu incelemeler, bir ay kadar 
sürecektir. 

Haydarpaşa geçidi 
Haydarpaıada bayındırlık ida· 

resile uray tarafından müttere· 
ken yapılacak g~it köprüsünün 
eylül ayı zarfında yapılmasına 
ba§lanması etrafında görüşmeler 
ilerlemiştir. 

maddesini gözden geçitirsek, g~ 
rürüz ki, bu madde bir gazeteyi 
aleyhine açılan bir davayı yaz · 
maktan büsbütün menetmemiş
tir. Kısaca yazabileceğine dair 
sarahat vardır. Kanun vazn, eski 
matbuat kanununda mevcut ol· 
mıyan bu maddeyi yeni kanun8 
koyarken, gazetenin kendi aley
hindeki davadan basit bir suret
te bahsedebileceğini belirtmiş -
tir. Biz de sadece öyle yapmTSIZ"' 
a ' ~ rr. 

Eskiden, bir kimse bir gazete 
aleyhine dava açınca, o gazetenin 
bu davadan dolayı hücuma geç· 
mesi ve davacryı dava açtrğıns 
pişman ettirmesi mümkündü. Ye· 
ni kanuna bu maddenin konul .. 
masmdaki maksat, davacıyr ye .. 
niden bir hakaret müvacehesinde 
bulunmaktan korumaktır. Bizilll 
yazrmızda ise, dava vesilesile h8t' 
karet yollu neşriyata girişilmiş 
değildir.,, 
. Muhtelif noktadan yapılan mü
daf aa, geç vakite kadar sürmÜ!ı 
neticede hakyeri başkanı İsmail 
Hakkı, du. ı•şmanm karar kin 
başka güne bırakıldığını bildir· 
mittir. 

Dün yapılan toplantıda 
mümeyyizler seçildi 
Liıe ve orta okul direktörleri 

dün kültür direktörü Bay Mehmet 
Eminin başkanlığı altında bir 
toplantı yaparak, ikmal ve mezu• 
niyet ıınaçlarmda bulunacak mü• 
meyyizleri ıeçmiılerdir. 

Orta. okullarm üç smıfmda, li
selerin ilk iki sınıflarında ikmal 
smaçlarına iki eylülde başlana· 
cak ve on ~Ih eylülde bitirilecek• 
tir. 

Lise olgunluk smaçları da oıı 
eylülde be.tlayarak 21 eylüle ka• 
dar bitirilecektir. 

Bu yıl lise ve orta okullara pa' 
rasız yatılı girmek istiyen talebe' 
nin amacı yirmi üç eylülde yap~ 
lacaktır. 

Derslere 30 eylül pazartesi giİ' 
nü baılanacaktır. Tarih, coğrafyl 
yurt bilgisi, riyaziye derıleriniıı 
sorulan bakanlık tara.fmdan göO' 
derilecektir. 

Bütün lise ve orta okullardı 
...-----~:--------=-!yeni talebe yazımı yirmi ağuıto•' 

ÇAGRILAR tan otuz ağustosa kadar sürecek 

O zamana kadar da uray büt
çesi gelecek ve buraya ayrılan 
tahsisatın harcanmasına başlan.ı
caktrr. 

lstanbul müddeiunwmiliğnden: 
Istanbulda bulunan Iğdır mlistan

tiği Hikmetin hamen memuriyetimize 
müracaatı· 

tir. 
Kütlür direktörlüğü otuz ağur 

tos günü yeni yazılan talebe .,-' 
yısıni tel yazısile bakanlığa bil' 
direcektir. 

iLK OKULLAR 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Şehir ilk okullan bir erlütdt 

• yeni talebe yazımına, 16 eylülde 

Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 
Sarım, Karagümrükte: 1\1. Fuat, Şeh 
reminin de: A. Hamdi, Fenerde: Hü
samettin, Şehzadebaşında: lsmail 
Hakkı, 'Eminönünde: Agop l\linaı:ıyan, 
Beşiktaşta: Ali Rıza, Gedikpaşada: 

Asadoryan, Cibalide: Necati, Çem • 
berlitaşta: Sırrı Rasim, Gala tada 
Mahmudiye Caddesinde: l\fişel Sof -
ronyadis, Taksimde: Nizamettin, Kal 
yoncukulluğunda: Zafiropulos, Şişli
de Hamamda: Halk, Kasımpaşada: 

Yeni Turan. Ilahcıoğlunda: Yeni 
Türkiye. 
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BtR HIRSIZLIK- Samatyada 
oturan on beş yaşında Dacat ve 
•U.mbo isminde iki çocuk Narlı
kapı istasyonunda duran vagon· 
lardan 25 kilo trtya ve kurıun çal 
mıflar, kaçarlarken 1.dalanmıı • 

derslere başlayacaklardır. 
Köy okuHarı da 15 eylülde ta' 

lehe yazımına, 1 teşriniev<reld' 
de derslere başlayacaklardır. 

ESKl ESERLER iÇiN - f::de' 
l: •·at fakültesinde bulunan e91' 
eserleri tetkik etmek üzere fi' 
külteye bir Epi Daskes adh bir '( 
Jet getirilmiştir. 

Bu aletle eski eserleri tetld~ 
etmek l!";;,..,l..ii" nlArA.lchr. 

Bay Şefik japonyadarı 
döndü ~ 

Japonyada tecim incelemel~ 
yapan uyuşturucu maddeler in~~ 
sarı tecim ,uıbeGİ §efi Bay Şef• 
1stanbula dönmüştür. . 

Bay Şefik af yon itleri üzerııf" 
de incelemeler yaptığım , bunlİ 
bir rapor halinde ilgili mnkanı . 
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Yapışık Kardeşler 
ENG, ve ÇANG = SAG ve SOL 
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Amerikalıya Karşı .. 
Kralı Hz.nin 

Onuru! 
Haşmetlu Britanya 

Tebaasından Olmak 
Battarafın özU: 

15 Eylül 1829 tarihinde 
Amerikanın liman şehri olan 
Boston civannda kurulan bir 
airke, Siyamdan getirildikleri 
ve vücutlerinin biribirine yapı
şık olduğu Udn edilen Eng ve 
Çang, yani Sağ ve Sol isimleri· 
ni taşıyan ikiz erkek kardeş • 
leri görmek üzere memleketin 
her tarafından akın akın se
yirci gelmiştir. Dört bin kişi 
çadırın içinde, yirmi bin kişi 
dışında bekliyor. inzibatı temi· 
ne çağınlan poli8 dm.iri Mira. 
lay Murfi, kardeşlerin yapışık 
olduğuna inanmıyor. Bir ta -
raf tan seyirciler sabırsızlık gös 
tererek Engle Çangı görmek 
üzere beklerken, bir taraftan 

da Miralay Murli, ikizlerin o-
dasında bunları gösteriş işini 
tertip edenlerle mUnakaşa edi
yor. Bu iş üzerine paraca taalı· 
hüde girişen batıker Mister 
Blaktan izahat alıyor. Yapışık 
kardeşlerin, sedirde yanyana O· 

turanlar olup olmadığını soru· 
yor. 

Blalc, batını salladı: 
-Evet, Miralay, bunlar! 
Miralay, yanyana, sımsıkı, b~-

ribirlerine bititik olarak sedirde 
oturan ikizlerin üzerine yürüyüp, 
haykırdı: 

- Sizin vücutlarınız biribirini 
~inkine yapıtık, ha? Ben, sizi mu
ayene ettireceğim! Muayene ile 
sahtekar olduğunuz meydana çı
kacak. Durun hele! 

Miralay, irkildi. Şimdiye değin 
Yan tarafta duran gösteritli adam, 
kendisine yaklaımı§, töyle demiş
ti: 

- Dikkat ediniz, Miralay! Be
nim adım, Koffindir. "Şatem,, İ· 
•imli geminin kaptanıyım. Haf
ınetlu Britanya Kralı Hazrt!tleri 
nin tebaasıyım, Miralay! 

Kaptan, bu ıon cümleyi söyler· 
ken, sesini bir perde yükaeltmiıti. 
Tam bu sırada, çadır dı~arısında 
nöbet beklemekte olan Milis as
kerlerine kumanda eden mülazım, 
hızla içeriye girdi. Rrapp ! Mah· 
ınuzlarını biribirine değdir!~le se· 
liın verip, ıunu bildirdi: . 

- Miralay, ikizler derhal ma· 
neje götürülmelidir! Hem derhal! 
Eğer bu iti bet dakika daha gt>eik
tirirsek, ahali çadırı yıkıp başımc
za g~irecek ! Bef dakika sonra 
cinayet olacak! 

Miralay, kaptan Koffine d~ndü. 
Yükıek sesle, ıöyle söyledi: 

- Mülazımın dediklerini İ§it
tiniz. ikizleri meydana çıkarmız ! 
Bu ikizler, sanki ne diye herkese 
görünmek istemiyorlar? Eğer itin 
içinde bir düzenbazlık yoksa , bu 
delikanlıları seyircilerin önüne çı· 
karmaktan ne diye çekiniyorsu-

nuz? 
Mister Blak, bağırıcasıİıa, bu -

nun sebebini anlattı: 
- Çünkü ikizlerden biri içip i 

çip sarhoı oldu ve onun böyle sar 
hoş olması, ötekini sinirlendirdi. 
aksileıtirdi ! 

Miralay da, bu anlatışa karşt 
atef püskürürcesine hiddetlene · 
rek, bağırdı: 

- Mükemmel doğrusu! Bu saç
masapan ıey için üstelik bir de 
isyan çıkar, ihtilal koparsa. çok 
güzel olur ! Buna diyecek yok doğ 
rusu ! İkizlerden biri içmiş, ötek; 
aksileşmiş ! E, pek ala!.. Ne dive 
biri içiyor da öteki içmiyor? Gö
türün tunları oyun meydanına! 

Bu çapkınların esvapları nerede? 

-- İfte, buraJa ! 

Blak, bir kenardan aldığı Nan 
kin kumaımdan bir pantalonla ma 
vi bir frak uzattı. Bu anda orava 
sıiren bil": zabit namzeti, mülazı· 
ma fU haberi getirdi: 

- Fırtına koptu!. Galeridekile. 
ileri harekete geçtiler! 

Miralay, harp meydanında b: · 
kumandan tavrı alarak şapkasını 
düzeltti: 

- Ben, hemen çadıra giuiyo · 
rum. İkizlerin gelmek üzere olduk 
larmı tebliğ edeceğim. Siz: de 
üç da}tikaya kadar bu çapkınları 
oyun meydanına getirc<..eks~niz ! 
Eğer iiç dakikaya kadar bu ded;. 
ğim yapılmıt olmazsa sizi '!ehir 
den kırbaçlata kırbaçlata k-:>vdtı
rurum ! Britanya Kral· Hazretler•
nin vahut Çin lmpara•oru Hazre• .. 
lerinin teb(,lası falan n mak, band 
vızgelir. Anladınız mı? . 

' (Arkll$t var) 

İzmir panayırı 
İzmir panayırına gidecek te· 

cimerler için vapurlarda yapılan 
tenzilat başlamıştır. 
Panayırda yalnız beş pavyon 

yeri açık kalmıştır. Diğer bütün 
pavyonlar kiralanmıştır. 

Jandarma genel komutanlığı J. U.K 
Ankara satınalma komisyonundan: 
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Her gün bir ediple ..• 1 1 Oluyor? Neler 
- -ı.::tSr... , 

Reşat Nuri ne diyor? Hakiki 
Tarzan! Edebiyatta muvaffak olmak ne de-

Karpat dağlarında tek k .. b J J 1 
başına bir kız bulundu me tir, once unuan ıya ım • 
Bükreıten Entra.sijan gazetesine ( Ustyanı 1 inci sayfada) [ kiıiye mukabil kaç kitinin sefalet 

bildirildiğine göre Karpat dağların • sin, köıe gelir dönersin! Üç içinde süründüğünü bazılarmın 
da hakiki bir Tarzan bulunmu~ur. beı kere sağa, ıekiz on kere sola hatta seslerini bile duyunnağa mu· 
Vak·a şudur: taparsın; alnma gelecek kapıyı vaffak olamadan ezilip gittiğini 

Karpat dağlarının doğusunda Su· vur, sormadan içeri gir!,, gene kendileri söylüyorlar. 
gag adında bir kasaba vardır. Bura • Cevap görünüfte pkaya ben· Maurice Mondegu diye olduk· 
mn halkı stina denilen bir takım ku • zer, fakat bu suale bmıdan daha ça maruf bir romancı ki, benim 
lübe içinde yaşarlar. ciddi ve doğrusunun bulunabile - fakir kütüphanemde bile, galiba 

Bundan yedi yıl önce bir mayıs ceğini hiç zannetmem. Yani öte· bir iki kitabı vardır; bir kaç se
günü, böyle bir kulübenin sahibi olan ki hayat gibi edebi hayatta da ne evvel bir tavan arasında açlık· 
lvan Mandrilla kansı, annesi ve beş muvaffakıyetin kestirme yolu bu· tan ölmüf, ölüsünü saracak bir 
çocuğile panayıra giderler· Henüz lunmuf, haritası çıkarılmıt değil· çarpf bulamıyarak gömleğini yırt 
doğmuş olan en küçük çocuğu pana - dir. mışlar •.• Zengin lbir Franaız mec
yır yerindeki kilisede vaftiz edilecek· Muvaffakıyetine imrendiğimiz muuı bundan teessürle bahsedi • 
tir. En büyükleri sekiz yaşında ve Jan büyükler oraya hangi yoldan çık· yor, bir batkası (arkasından mer
admda bir kızdır. tılar? Samimi konuıurlarıa on • ıiye yazacağına ıağlrğmda niye 

Kiliseye girecekleri sırada, büyük lardan alacağımız cevabın da bir kaç para verip bir kaç maka· 
bir kalabalık arasında Jan ortadan komedideki İ! adamının cevabın- le yazdırmadm, diye ona çatı• 
kaybolur. dan daha vazıh olmadığını göre• yordu •• 

ceğimize şüphe yoktur. Gene kitapları hili camekan• 
Her halde kırlara çıkmış olacak Maamafih iıterseniz meseleyi larda duran - romancı Golettein 

diyerek bütün gece meş'alelerle etra- biraz daha deşebiliriz. eski kocası Willy için yazılan bir 
fı ararlar. Fakat bulamazlar. Ana, Edebi muvaffakıyetten mak- yazıda muharririn müşkülat için• 
baba ağlayarak kulübelerine gitmeğe sadmız nedir? Çok kitap satmak, de olduğu söylenerek ona eıki 
mecbur olurlar.Aradan deyi yıl geçer· isim ve para yapmaksa bunun dostlarından üstü kapalı iane is
Zavallılar çocuklarının öldüğüne inan her halde bir takmı yolları, usul· teniyordu. 
mışlardır· leri olmak lazım... Modaya uy· Son aylarda Fransada StocJC 

Bu yıl, geçen hazlraflda, Karpat mak, okuyucunun zayıf damarı· ismindeki maruf kütüphanenin 
dağlarının doğu baYJrlarında, en sarp nı aramak reklam yapmasını hil· sahibi "Tabiin muhtıra defteri,, 
yerlerde bulunan büyük bir çam or • mek haaıb alelade bir ticaret ma· diye bir eıer nqretti. En meşhur 
manından ağaç kesmek için yollanan lmın ıürümünü, firmanın parla • tanıdığımız bazı muharrirlerin 
bir işçi tak[mı nasılsa bir gün bir ma· masmı temin için ne yapılıyorıa ne kadar sefalet çektiklerini, ha· 
ğara görür. İçine girince kurumuş 3 • onu yapmasını bilmek. zan lbir kaç frank için tabie ne 
ğaç yapraklarından bir yatak ile par- Fakat ben edebiyatta muvaffak kadar yalvardıklarını bu kitapta 
ça parça olmuş bir kumaş parçası göz olmayı böyle anlamıyorum, Ben • görebiliriz. 
Ierine çarpar. Çıplak bir insan aya· ce edebiyatta muvaffak olniak ya Hasılı edebiyat hiç bir yerde 
ğı izi de görürler. Kuşkulanırlar. Et· radıhımın müsait olduğu en iyi yüzde yüz kar getiren bir it değil 

yazıyı meydana geti~eğe fırsat dir. 
rafı ararlar. Taze yaprakların altın· bulmaktır. SüpüTge otu tohu- - Edebiyattan bac.ka meılek· 
da mışıl mışıl uyuyan insana benzer d "l f d km ~ 
dişi bir mahlılk görürler· Saçlan vü, ??un an g~ .. 1 anı çr asmı bek !erden olan edebiyatçılar hakkın· 

lıyecek degılız. Süpürge otu to • da ne düşünüyoraunuz? 
cudünü örtecek kadar uzun, iizedn· humu muhtaç. olduğu toprağı, su· - Bizde zaten başka meslek· 
de koyun derisinden bi.t manto vardır. yu. gi.ine§i bulur da bize en iyi ten olmıyan edebiyatçı var r..u? 
Dibi mahlil.k bun arı görünce vatişl süpürgeyi vermeğe muvaffak 0 - Eskiden yeniden kimi sorarsan z 
hayvan gibi bağumağa, işçilerin öte· lursa OJ!a mea1eğ:inde muvaffak mutlaka baıka meslektendir: 
berilerini tırmalayıp ısırarak kaçma- olmU§ dememiz lazım gelir. Doktor, asker, kaza kaymakamı, 
ğa çahşrr. Dövmek mecburiyeti hasıl Muvaffakıyetin bu tarifinde avukat, noter sefir saylav bil-
olur. Nihayet it.aat edince kendisine mutabıkıak ıize bunun tartları hassa mualli~.. ' ' 
yemek verirler. Reddeder ve yerden hakkında da bazı şeyler söyliye • 
bir çam ko1.alağı alarak sincap gibi bilirim: Şöhreti, parayı düsünıne· Takvı·m CUMA 
kemirmeğe başlar. mek, sırf kendi kendini m~mnun 16 

Afutos 
16 C. Evvel 

İşçiler bu dişi mahltlku en yakın etmek çalıımak; kendindeki cev· •=======I 
bir köy olan Bucesti'ye götüru .. rler. herin inki~afı için hiç bir fedakar GUıı dofuşb 

l .L.. Gfio batısı 
Bu ltaber Sugag kasabasına gelin· unan geri durmamak ..• Kaderde Sabah namuı 

ce oranın noteri hemen Polesti bele • varsa para ve töhret sonradan Ofte namuı 
diyesine baş vurarak yedi yıl önce gele dursun.. lklııdl nımuı 
kaybolmuş bir kızdan bahseder. So • - Edebiyat müntesiplerini ge- ~!tşs~mo:::· 
nunda Ivan Mandilla şehre gider.Vah çindirebilir mi? lmsat 

. . .. il Ka . - Geçinmekten geçinmeye ta· Yılın gr"en gilnleri 
şinin re.ı::ımını gor r. rısına olan az bii fark var ••• Geçinmekten. mak· Yılın taJ;n ~ünleri 

s.ıı 

19.08 
4.~o 

12.18 
1608 
19.08 

ll.17 
226 

140 

Cumar cıl 
17 Ağustos 
17 C. Enel 

5.l'l 
19;07 

4 32 

l'l.18 
f6.07 
19.07 
'ı!0.48 

.'!,fR 
217 

IJ9 çok benzerlik gözüne çarpar. Köyüne sadmız kendiniz ve çoluk çocu • 
gelerek karısını alır ve birlikte haı:ı • ğunuz için oldukça rahat bir ha
taneye giderler. Kadının bildiği bir yat temin etmekse bugün için 
işaretten vahşinin yedi Yil önce kay· yalnız edebiyatla geçinemezsiniz. 
bolmuş Jan olduğu anlaşılır. Mutlaka dıfarda bir it aramağa 

Hayvanlaşmış olan kız babasının e- mecbursunuz. Fakat açlıktan, 
vine getirilir. Yavaş Yavaş insanlaş • soğuktan ölmemege ya§amak, 

Wzalannda Jlldı:ı lpreW ola.nlal', l1ze • 
rinde m11&1Dele görenlerdir. Rakamlar -. 

mğa başlar. geçinmek, derseniz mümkündür. 
Bir muharrir öldürülecek Sonra bu para meselesi yazı -

lan yazının nevine göre de deği-
sonra diriltilecekmiş ! şir. Mesela roman ıiirden daha 
Fransızca Le journal gazetesinin çok oku.nur, satılır ve muharrire 

yazdığına göre Holivutta bir doktor, nisbeten daha fazla para geti • 
bir piyes muharririyle garip bir mu- rehilir. Fakat en iyi tiirin, bir 
kavele imzalamıştu. şiir mecmuasının §aİre ne getire· 

bildiğini pek ala" biliyorsunuz ... 
Vilfard adında. olan bu doktor, mu- Sonra iyi bir fair, hayatmda 

kavele mucibince hayatını kendisine e· k aç mecmua meydana getirebilir. 
manet eden piyes muharririni soğuk Bu itibarla bugünkü romancı bu
vasıtasiyle öldürecek ve sonra diril _ 

günkü tairden çok daha zengin 

U kapanıı utrf flyaUandır. 

1 

* Loodrı 
* Nnyort 
• Puls 
• Mll.tno 
* Brütseı 
* Atlaı 

"ukut 
f>2S, - * Vtya.nı 
12:1. - * Maıirld 

23, 60 

!7 -
168. llO * BerlJo 42, -
198, - • V trŞOVI !3, -
89. - • Budapeşte ~4. !10 
'l4, - • BUtreş (6, -

• Cenene !'!O • - • Belgrad ~6, -

• Sofya 
• Amsterdın• 

* Prıs 
• Stokbolm 

24, - * Yotehımı 34, -
aı. - • Aluo 
98. - * Meddlye 
3f, -· * Banknot 

918. -

53. -
!33 -

r---- Çekler ----ıı 
j • Londra 623,-ı* Stokhlrn 3. ti-

• Neryor~ 0.797~ * Vlyar. 4.1865 
* Patis t2ı(~25 • Madrld 5.8075 

tecekmiş· bir insan ıayılır. 
1-Ankarada Jandarma ve bolis mektebinde yaptırılacak sıhhi Piyes muharriri "ölümden sonra - Bugünkü edebiyatçılar ara· 

\'e elektrik tesisatı kapalı zarf u suli ile yeniden eksiltmeye konul- ne olduğunu, insanın ne hisler duy • sında yalnız kalem ile geçinenler 

+ Mlllno i':gc)_ • Berlla 1,9750 
* Brüksel .f.;';~0 • Varşo•a 4,2h!I 
• Atfn~ ~3. ·~ • 8u~apeşte 4,ll325 

duğunu öğrenmek istiyordum. Bu fır- yok mu? 
lnuttur. satla buna imkan bulcağı:m !,, demek· K 1 ·ı · k b k 

2 - Her iki tesisat eksiltmesi ne girmek için en az yirmi bin li· teymı·ş. - a emı e geçınme af a, 
ı edebiyatla geçinmek ba,kadIT. 

ra ık ayni tesisatı batarmış oldu ğuna dair vesika ve aşağıda yazı. Doktor Vtl1ard tecrübesini altı dok Bir romancı bir romandan aldığı 
!~ ilk teminatı ve tartnamede yazılı diğer belgeleri teklif zarfına iliş· torun huzurunda yapacaktır. Ameri • para ile bir sene bir köıeye çeki· 
ırnıek gerektir. ka hükumeti bu tecrübeye mani ol • lip yeni bir romana çalışabilecek 

3 - Elektrik teıisatmın keıif bedeli 50497? lira 94 kuruş ilk te- doğu takdirde ise Meksikaya giderek ha.ide midir? Tabii ki değil. Ga-

tninatı 3774 lira 90 kuruş ve eksiltmesi 2-9-935 Pazartesi günü tecrübeyi orada yapacaktrr. :::~li~e e=~:k;~::teki ~~1'~
saat 10 ve sıhhi tesisatın keşif be deli 37,000 lira ilk teminatı 2775 Greta Garbonun bacağı cunu bir araya getirebilsin. Bu i· 
lira ve eksiltmesi 3-9-935 Sah güİıü saat 10 da Jandarma genel kırıldı kinci if onun sanatile hiç alaka· 

• Cennre 1.4890 • Blikreş IOJ,0975 
* Sofya 63,ll8!1ll • llelgrad :ı4.66-
• Amıterdam 1.177! * Yokobıma i.7i-
• Pra.ıı 19,1642 * l\loskovı 1091.7!'-

,._ __ E S H A M ----ıı 

1 
ı, Bankası 9.~•l- Tramny ~9.-

•A111dolu ~0.00 • Çimento u 10.60 
Reli no Oııyon De~. -,-

Slr. Hayriye ıs.- Şut Det -. -
*Merkez Bankası :!S.!S Balya -. -

U. 5tıort~ -,00 ~art m. ecza -.-
Bomontl 8,- Telefon -.-

-istikrazlar - tahviller komutanlığı kurağında vapılacak tır. dar olmıyan hatta ona zarar veren 
b •1933Tllr\ Bor.l ;s.ıo Elekuıt 

4 - Elektrik •artnamesi 255 kuru• ve shhi tesisat ıtartnamesi de Berlinden ha er verildiğine göre, bir iı, bir mecburiyettir. l ~ ~ ~ lek Is . 11 26,M Tramny 
-.-

85 kuruş karıılığmda komisyon dan alınabilir. istirahat için mem eti veçt. öu • Maamafih 'unu da söyliyeyim • - lD 26,llf" Rıhtıııı 
5 t lunan sinema artistlerinden Greta kı· edebı"yatçmm vazı·yetı• Avrup t - steklilerin yukarıda ve ıartnamede yazılı helgelerde için· · a· stlkrlııDah111 l 94 l2 * Aıudolu ı 

d b I Garbo merdivenden düşmek suretile da da, buradan görüldüğü kadar .Crıanı tıtlkruı 95.- • Aoadolu tı 
e u Unan teklif mektubunu eksiltme günü saat 9 za kadar komis- bacağını kırmıştır. Artistin bacağı al· parlak değildir. 19!8 A M to, Anadolu nı 

31.70 

44-

46,0S 
1,40 

46 70 Yona verınit bulunmaları, (2134) .(4742) çıya konmuştur. Orada da Jtiuvaffak olan bir S'v••·Frıurtll\ ou~ •Mü111essıı A 
___.:.___:_.=_~~~~~~~~--------------=---------------~_:_....:.:~:...:::..::::~~~~~~~!!!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillıı!L 
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O 
- fi -:-d ~ l Denizyolları 
unyanın UIUl~I iŞLETMESi 

Acenteleri: Kataköy - Köprilba§J 
TeL 42362 • Sirkeci Mühatdar zade I••• Han telefon: 22740--• 

Volt er' den - Çeviren: A. U. 
Ayvalık Yolu 

rin anırııı kadar kulakları tırma-(BClf taralı 14, 15 ağU&tos ta • 
rlhll sayılarımızdctdır.) 

Sulhun akti büyük bayramlar 
il~ k\ıtlulandr. Halka beyanname· 
ler dağıtıldı. Sulhun, faziletin, sa
adetin galebe etmiş olduğu ilan 
olundu. Babuk: 

lıyordu. Onun için ,Babuk kulak- MERSiN vapuru 17 ağustos 
lannı kapamağa mecbur oldu. Fa· CUMARTESi günü ıaat 17 de 
kat bu sırada mabedin içerisine Dikiliye kadar. (4817) 
kazmalı, kürekli, külünklü bir ta· •----Mı-e_r_s_ı-·n_l';_o_l_u ____ • 
kım adamlar girdiğini görünce az 
kaldı, gözlerini ve burnunu da tı- ÇANAKKALE vapuru 18 a· 
kayacaktı. Bu adamlar mabedin ğustoa PAZAR ıgünl saat 10 da 
içinde duran büyük bir lafı yerin· Mersine kadar. ( 4818) 

den oynattılar, onun alt1ndan sa- ZAYi 

Nafıa Bakanlığından: 
Aydın hattı üzerinde Bürhani ye istasyonu civarm.da Km. 209 da 

Fezlek deresi yahğmdan 701000 metre mikab dere balutı ihzar ve 
hat kenarına nakH ameliyatı Nafıa Bakanlığınca ka~alı zarf usuli ile 
ekailttneye konuhnu,tur. Muhammen ihale bedeli 3~.000 liradan ve 
muvakkat teminatı da 2625 lira dan ibaret buluno?.n bu in§aat ve 

ameliyatın eksiltmeai 27--8-93$ tarihinde öğleden sonra saat ıs. 
de Ankarada Nafıa Bakanlığı binasında Demiryol in§aat Reisliği 
eksiltme komisyonunda yapılaca ğmdan isteklilerin teklif mektup· 

larile münakasa 2r..rtnamesinde ya zıh diğer evrakı 27--8-935 tari· 
hinde öileden sonra saat 14 e kadar intaat Reiıliğine makbuz mu· 

kabilinde teslim etmeleri lazımgel diği ve münakasa. ~artnamesile mu· 
kavele projesi ve Hiıiklerinden mü rekkep bir takım evrakı 175 kurut 
bedel mukabilinde Bakanlık De miryollar inşaat Reisliğinden ala· 
bilecekleri ilan olunur. (2079) ( 4639) 

-Allah razı olsun! Penepoliı 
günahtan ktitttildu. Meleklerin 
gazabı ile kahredilmiyecek. Bu 
ıehrin yıkılmasını isteyenlerin di· 
lekleri olmıyacak. O halde artık 
Asyanın bu güzel payitahtını va
kit _geçirmeden gidip bir göre· 
yim.,, dedi.· 

ğavesola topraklar attda:, Bu ~tili malmüdilrlüfünde m~ - ~~~~~~~~~~~~~---~~~-~~~-~~~-~~ 

yeri adamakıllı kazdılar. Burı.dan yet 42..'>7 No. maa~ cüzdanımı kaybet· lstanbu }liseler arttırma eksiltme 
etrafa müthi~ bir koku yayılıyor tiğimden yenisini alacağım ilan olu-

du. Ondan sonra bir ölüyü getir- nur· <V. No. 8670> kurumundan·. 
Binbaşı tekaüdü Bekir Sıtkı. 

diler. Bu kazılan çukura k!>ydu· --------------
P!SLtK VE -GER.tı.!K , 

Babuk büyük (Persçolis) 
§ebrine vardı. Buraya eski ka .. 
pısından girdi. Şehrin bu tarafı 
en geri kısmı idi. Daha girer gir
mez insanın gözleri manzaranın 
çirkinliği karşısında adeta ürkü. 
yordu. Şehrin bu kısmı ilk kurul· 
duğu ~amandan farksızdı. Vakıa 
ibir çok kimseler yeni binaların 
zararına olarak eskilerde oturmak 
itiyadmdadırlar. Fakat ne de ol
ıa ilk yapılar olduğu için bunlar 
çok kaba §eylerdi. 

Babuk burada halk kalabalığı 
içerisine kan~tı. Bunlar gerek er 
kek, gerek kadın en çirkin insan 
çehrelerinden te§ekkül diyordu. 

Şa~kın ve salak tavırlarla bü
yük ve karanlık bir binanrn içe· 
risine giriyorlardı. 

Babuk dikkat edince gördü ki, 
l>urada bitmez tükenmez bir U· 

ğu1tu vn.rdı. Btr Sok in.-nl•r U.Ulü 

hareketler yapıyordu. Bazıları 

yerde oturabilmek için ötekilere 
paralar veriyordu. Bundan dolayı 
iptida burasını bir pazar yeri san· 
dı. Hasır iskemle ahı veri§i yapıl
dığına hükıpetti. Fakat biraz son· 
ra baktı ki bir takım kadıntar diz 
üstü çöküyorlardı. Bunlar bir ta
raftan önlerine bakıyormuı gibi 
yapıyorlar, fakat hakikatte yan 
gözlerle erkekleri süzüyorlardı. O 
vakit burasının bir pazar yeri de 
gil, bir mabed olduğunu anladı .. 

Her taraftan sert, ahenksiz, kar~ 
makarıı ık sesler yükseliyor, ~ oca· 
binanın kubbesinde akisler yapı

yordu. Bu sesler ve bunlann akis· 
leri içinde insanın ruhu burku
luyordu. Bu sesler yabani e!'ekle· 

Bölem: 8 

lar. Üstünü de tekrar büyük bir B~şlncl icra dairesinden: 
taşla kapattılar. Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka· 

rar verilen dokumacılığa ait makine 
Bu hali gören Babuk adeta i- ve buna müteallik iğneler tezgAhlar, 

rade ve ihtiyarını kaybetti: çözgüler ve teferrüatı ve makinelerin 
- A ... Ne rezalet! Bu insanlar yedek aksnmı 22--8-ı-35 tarihine mü

ölülerini tannlarma taptıkları ye· sadif perşembe günü saat 12 den 14 
re gömüyorlar! •• Bütün bu mabe- e kadar Edirnekapı Vaiz sokak 13 No. 

da satılacaktır. Ta1iplerin mahalJi 
din altı ölü kE>mikleri ve leş,~) i il~ mezkQrda hazır bulunacak memura 
dolu! Persepolis §ehrinde veba gelmeleri ilft.n olunur. (V· No. 8666) 

hastalığı çıkarsa bundan tonralll•• Dr. Ihsan Sami 
hiç hayret etmiyeceğim. Burada k 
etleri çürüyen ölülerle böyle bin· BA TERİYOLO Jİ 

LABORATUVARI 
lerce insanın bir yere toplnr.ması Umumr kın tıbliltu. Frengi noktiı 
yalnız bu mabedi ve bu ıehri nazannc!an (Wısscrmın n Kahil tcı· 
değil, bütün arz küresini zehirli- mtillerl) K:tn kilrcynu 11yılmuı, ti· 
yecek bir feY,dir. Ah, bu Persepo· fo ve sıtma hastıhklan tcfhlsf, idrar, 

balgam, cerıhıt, kuurıt .,. ıu tahülitı 
lis §ehri ne müstekreh bir yermit ! ültra miboskopi. hususi ışılar istihzın 

Öyle görülüyor ki melekler Kanda üre, şeker. Klorür kollesterin 
Persepolisi yıkmak istiyorlarsa miktarlarının tayini. Divanyola No. 

IS9 Tel.: 20981 
bunu ancak daha iyi bir tehirı•••••••••••ı•• .. 
yapmak ve buraya bu Persepolis 
nhalisinden hiç olmazsa binz da
ha temiz Ye daha iyi sesli ıinııanlar 
:Y•r1-,'1-4lc. • • a .,,-.p• ••'*'••..ıw. 
Herhalde bu meleklere hak ver 
mek lazım. Bırakalım, onlar bil· 
dikleri gibi yapsınlar. 

NEZAKET 

Asliye mahkemeleri 1 incl yenile • 
me bürosundan: 

Gümrük idaresile daTa olunan Ri· 
fat arasında davanın yenilemesi sı-
asmaa--nmen nwme1ganı meçımı fi 

lunan Rifat hakkında ilAnen tebliğat 
icrasına karar verilmiş olduğun<fan 
tetkikatın yapılacağı 4-10-935 tari
hinde saat 14 de büroda hazrr bulun· 
ması lüzumu tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (F.) 

Artık güne§ zeval noktasına --------------
yaklaşmıştı. Babuk öğle yemeği 
yemek için şehrin öbür tarafndıı 
bir eve gidecekti. Bu evin sahibi 
olan kadına orduda zabit ol.ın ko
cası kendisi He mektup gönde'" 
mitti. Fakat daha evvel Petsepo
lis şehri içerisinde bir kaç clefa 
döndü, dolaştı. Buralarda bir ta· 
kım baıka mabedler gördü. Fakat 
bu mabedlcrin hiç biri evvelki ile 
kıyas edilemezdi. Çünkü hepsi gü
zel bir mimari tarzında yapılmış-
tı. ( Arkasr var) 

Yazan: Mehmet Naci 
-

lstanbul Valiliğinden: 
935 yılı umumi nüfus sayımı vi • 

Hiyet merkez bürosununda çalışmak 
üzere büroya rnüracatla adlarmı yaz· 
dırmış olanlarla makine ile sür'atli 
ve temiz yazı yazmağı bilenlerin 17-
8-935 eümartesi günü saat 10 da bü
roya !"liracaatları. 

HUSUSi RlYAZlYE DERSLERi. 
Yüksek Mühendis mektebi talebe

siyim. Lise ve orta mektep talebesine 
hususi riyazi)·e dersleri veriyorum. İs
teyenler gazetede R. T. rumuzuna 
ya1.sınlar· (H. K.) 

Jer - başlarını snllnmağa TC ihtiya
rın yalan söylediğini iddiaya başla
dılar. Ben ihtiyarın yalan mı, doğ • 
ru mu söylediğini tal1kik etmedim. 
Yalnı~ nğıındnn işittiklerimi yazıyo
rum. 

Bir müddet sonra bir sediye ile ih
tiyarı hastaneye naklettiler. 

68 numaralı koğuştan 10 numaraya 
Bu 68 numaralı koğuı,ta. üç gece 

kaldım, sonra Jine eski höcrem 10 nu
maraya nakledildim. Her şey bırak
tığım gibi idi; yine her giin mükem· 
mel yemek veriyorlardı, rahatım ye • götürü düm. Herşey bıraktığım gibiydi. 

J --
Bir kaç hafta - bu herifi bir 

akşam tesadüf en ~nhr meyhanelerin 
birinde umumi kadınlardan birile iş· 
ret ederken gördüm· Kendisini gar • 
sonla dışarı ~ğırttım. Hen de bir za· 
manlnr genç olduğumdan gençliğin 

ne olduğunu bilirim. Fakat damadı
mın bu hareketi hoşuma gitmedi, ken· 
disine babaca nasihat verdim. Bana 
bir daha böyle bir hale sebebiyet 
vermiyeceğini vaaaetti. Fakat bir kaç 
gün sonra kendisini kızım zil zurna 
sarhoş bir kaç fahişe ile dolaşırken 
görmüş; ağlaya ağlaya geldi, bana 
anlattı. Den kızımı severim, ondan 
başka dünyada kimsem yok. Bu hal • 
den pek müteessir oldum, derhal da
madımın olduğu yere gittim. Dama· 

dım haklkntt>n kendisini bilmiyecek hal 
de sarhoştu, ni bile tehdide başladı. 

Kendi ine bir daha e\ime gelmeme· 
sl~i söyledim, f aknt' rezil herip dün 
akşam yine sarhoş bir halde dükkll
nıJ\ıa geldi, benden para istiyordu. 
Vermezsem, elindeki tabanca ile 
beynimi par~lnyncağını söylüyordu. 
Korktum, kendisine bir kaç mark ve
rerek başımdan savdum. 'Pakat bir 
saat sonra yine geldi, yine para iste· 
di, yine verdim. Böylece bann musal
lat oldu. En nihayet kendisini kov • 
<lum. Bunun üzerine bana hücum et -
ti. Yüzümü gördüğünüz . gibi parça 
parça etti. Poli ten imdnt istedim, 
kendisini te\'klf ettiler, buraya getir
diler. Beni de belki bu herif in dostları 
vardır ve bana belki ziyanla'ÇI doku· 
nur diye buraya getirdiler. 

ihtiyarın hikflyesini dinleyen dl • 
itr mevkuflar, - bilhassa komünist· 

rinde idi; fakat tevkifim uzun sür • 
düğünden derhal sefarethaneye bir 
protesto mektubu yazdım ve protes -
to mektubumun alındığında derhal 
batla bildirilmesini rica ettim. O es -
nada büyük el~imiz Kemalettin Sami 
Paşa tesadüfen de seyahatte idi. Dört 
beş gün zarfında sefaretten bir cevap 
alamayınca, derhal tevkifhane mü • 
dlirüne aşağıdaki mektubu yazdım, 

gardiyanla tamam saat on bire yirmi 
kala gönderdim, gardiyana da mek
tubu saat kaçta teslim ettiğini, mek· 
tuhu teslim ederken mektubun üzeri
ne yazmasını yoksa belki amirlerinin 
bütün kabahati kendisine yükletecek
lerini öyJedim. Mektup şu dar: 

"Berlln - Polis tevkflhancıl lıöc· 
re 10 saat 10,40, 22 cylul 1933 

Berlin polis müdüriyeti tevkif hane
si müdüriyetine: 

.Yiydceğin Cinsi 
Ekmek 

Miktarı 

260,000 
Tahmini fiyat 

11 K uruı narh üzerinden 
Beş okulun teminat miktarı 

Lira K. 
Galatasaray Lilesı 825 
Haydarpqa Lisesi 792 
Erenköy Kız Lisesi 247 50 
Kandilli Kız Lisesi 115 50 
Çamlıca Kız orta okulu 165 . 

Kurumumuza bağlı Be§ okul için yukarda yazılı ekmel< ihti-
yaçları f&rtnamesine göre ve okulların yanlarında ilk teminat~ 
lar göaterilmittir. 

Eksiltme 21--8-935 Çarıamlia günü ıaat (15) de kapalı 
zarf suretile yapılacaktır. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan 
kurumda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yıh Ticaret Odaaı ve 2490 sayılı 
kanununa göre ellerinde bulunan belgeler ve Ticarethane na
mına ite gireceklerin i~bu belgelerden maada noterlikten al:na 
vekaletnamelerile eksiltmeye girebilirler. 

Kapalı zarf eksiltmelerinde isteklilerin yukarda adı ja~ılı 

kanununa uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarmda iıteni
len belgeler ve teminat makbuz veya banka mektuplannı koy• 
--.1': ..... t,.;1. -·"-··- ~-·m.la ...ıcuı.ı...-.... ı..ugt ııe at't o!C1ugu. 

nu ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan ye,..Ieri 
mühürlü olarak belli günde belli saatten bir saat evvel müteıel
ıil makbuz mukabilinde kurum batkanlığına verilmesi ve tPmi· 
natların belli zamandan evvel liseler muhasebeciliği veznesine 
yatırılmı§ olması ve eksiltme §8rtnamelerini görmek üzere ku· 
rum sekreterli~ine sormaları ilin olunur. ( 4455) 

Matbaamıza gelen izerler: 

VARLIK 
Ankarnda on beş günde ~lr çikan 

snn'at ve fikir mecmuası Varlık'ın 15 
ağuı;ıtoı tarihli 51 inci sayısı çıkmış· 
tır. Bu sayıda Vedat Nedim, Abdül· 
hak Şinasi, Ahmet Hamdi, Yaşar 

Nabi, Sabri Esat, Sabahattin Ali, Er· 
cüment Dehzat, Sait Faik, Behçet Ke· 
ma1, Reşat Cemal ve Ahmet l\luhibin 
makale, hikaye ve şiirleri va"dır. Tav· 
siye ederiz. 

"Pek muhterem bay direktör; 
Haksız olarak tevkifim üzerine 

bundan beş gün evvel metbuu bulun· 
malda if tuıar ettiğim hüktımetimin 

buradaki ıel arctine bir mektup ytua
rak büro posta.dle gönderilmek üze
re lıöcrem gardiyanına vermiştim. 

Bu protestonamcm benim elimden 
çıkınca ve gönderilmek üzere alının· 
ca uluslararası hukuk kaidelerine gö
re /ılikunıctinıin sefaretine alt bir ev
rak olduğundan exterritorial'dir ve 
bu evrakın böyle bir muamele gör -
mesi sizin mzifenizdir. Ben bu pro • 
teıtonamenıin sefaretlmc geldiğini 

bugüne kadar maattecsıüf öğrene -
medim, görüyorum ki siz benim hü • 
kfımetime ait resmi mektubu burada 

alıkoyuyorsunuz; bu hareketinizle bey 
nelmilel hukuka tecaı'ÜZ ve benim 
hakkıma da tecavüz ediyorsunuz· 

iki hükumet ve millet arasındaki 
mulıadenet ve samimiyete bu hareke-

tiniz belki blr ıckte vuracaktır. Binaen 
aleyh bundan tahaddih eden bütün 
mes'uliyet size aittir. Ben böyle bir 
Tıadiseye sebep olmamak için elimden 
geleni yaptım, scfaretime gönderil • 
mek üzere size te1Jdi ettiğim mektu • 
bumun bir saat zarfında gönderilip 
gönderilmediğini ı·e gönderilmemiı • 
se sebebini tarafıma bildirmezseniz, 
hakkınızda dalıa şedit harekete ma • 

f\r111&Cd llltliqnt 

$thirTiyatl'DSI 

111111 ııım ııı 

~J 
111m111 

Bu hafta Te·' 
pebaşı Belediye' 
Tiyatrosu: Per • 
şem be, cuma, eu • 
martnl, pazar gil• 
nü akşamlan saat 
21 de (DEU DO· 
LU) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek• 
rem Reşit, beste • 

liyen Cemil Reşit. 
17 ağustos cumartesi <Deli Dolu) 

nun 100 üncü defaki sürprizleri .. 

(Arkası var) 



Erzincan Jandarma Er,, Okulası satın Alına . Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Komisyonluğundan : R k .. ) .. v •• d 

1 - Jandarma Er Okula.ı erat ve hayvanatının "935 ıenesı., yönetimi,. idareıi ıçin bir yıllık ihli· e tor ugun en: 
Y~cı olan aıa&ıda cins ve miktarı yazılı 29 kalem çeıitli yerli besJev maddeleri 1 - Ağustos - 1935 .. . . .. .. .. . .. 
aıınlemecinden itibaren 21 rün müdaetle ekıiltmeye "münakaıay&,, konulmuıtur. . Bu yıl Ankara Yuksek Zıraat ~.nıtıt.uıunun Zıraat, Baytar fakulte: 

.. 2 - Eksiltmeler: 21ve22 - Ağustos - 935 günlemecine tesadüf eden Çarşamba ve Perşembe sıne kız v~ erkek ve Orman fakul tesme yalnı~ .~rkek par~sız, J~~lı 
gunleri "kapalı ~ksiltmeler Perıembe günü saat 16 da,, aaat 9 - 12 ve 13-16 ya kadar olmak üzere Erzia· par~lı le~h ve nehart talebe alı~a ~aktır. Enttıtuye yazılahılmeH ıçın 
can Belediye salonunda Komisyonu tarafından yapılacaktır. ataaııdakı §artlara uymak gereklıd ır. 

A- ihale; lstizana bağt olup Ankarada Jandarma genel komutanlığından "J. U. K..,, soJ'Jllc!uk· 1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryasını yapmış veya 
tan s()nra yapılacaktır. lise olrunluk diplomasını almı§ ol mak (Bakaloryasını yapmamış ve· 

'B - istekliler f&rtnamel~·i ve nümuneleri u J. okulaıından,, parasız olarak istiyebilirler. ya olgunluk diplomasını almamı! olanlar enstitüye alınamaz). ve 
C - Eksiltmeye gireceka~r. "2490,, sayılı arttırma ve ihalP. kanununun 2 inci ve 3 üncü "Ticaret Türk tabiyetinde bulunmak lazım dır. 

odasından 935 kayıtlı ve Noterden muaaddak kanuni ikamelgah vesikalı,, maddeleriyle 16 ıncı ve 17 in· 2 - İstanbul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek o
ci maddelerinde yazılı "Bedeli muhammenin 1o 7,5 nisbetindeki '*'minatı muvakkate,, Belgeleri dahilin· tanlar orada okudukları ıömestrele rden, muvaffak olmuşlar ise, ikisi 
de girebilirler. kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü sömes-

3 ~istekliler, Teklif mektuplarını 2 inci maddede yazılı olatJ sa att~n bir saat Cince getirerek mak· trelerine alınırlar. Ancak Baytar fakültesine girenlerin bu fakülte -
buz mukabilinde Satınalma Komisyonu Baıkanlığına verecektir. Teklif ınektupları posta ile gönderile· nin birinci ve ikinci sömestrelerin de okunan Anatomi dersine de ay
cek ise bu saate kadar gelmit ve tı1 zarfları da mühür mumiyle iyicekapatılmı! olması şarttır. rıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziraat stajını 

4 - Bu husus hakkında izahat almak istiyen isteklilerin her gün Satınalma komisyonuna müraca· yapmaları gereklidir. 
atları ilan olunur. ( 4248) 3 - Enstitüye girecek talebenin yaıı 17 den aşağı ve 25 ten yu-

l' aahhüdün mik- temina~ı mu- Tahmin edil~n Eksiltme Bealevin cinsi karı olamaz. Nehari talebe yüksek ya1 kaydına bağlı değildir. 
tarı kilo vakkate miktarı Fiat M. Usuli1 4 - Parasız leyli talebeden mesleklerinin lüzum gösterdiği beden 

4Soooo 
3<>oooo 
30Qooo 

Lira K. kurut S. kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkın da tam teşekküllü bir hasta evi ku-
421 88 1 25 Kapalı Odun (me,e) rulunun raporu lazımdır. 
281 25 J 25 Açık Tahniye (ekmek) 
900 00 4 00 Kapalı Arpa 

200000 
200000 
'20000 

J800 no 12 00 Kapalı Un (ekmeklik tahlile tabi) 

soooo 
20000 
20000 
20000 
10000 
10000 
10000 
ıoooo 
ıoooo 
ıoooo 

10000 
8000 
5000 
5000 
5000 
4f)QO 
4!l()o 
3QJ() 
3000 
ısoo 

ısoo 
1500 

25 -
29 Kalemdir. 

450 00 3 00 Kapalı Yonca (kuru) 
67 50 75 Açık Saman (Düğen) 

487 50 '3 00 Kapalı Sığır eti 
93 75 6 25 Açık Balrur 
97 50 6 50 Açık Fasulye (kuru) 
52 50 3 50 Açık Patates 
45 00 6 00 Açık Nohut 
52 50 7 00 Aç.1k ~rcimek 

450 00 60 00 Kapalı Sadeyağı (tahlile tabi) 
245 75 32 50 Açık Sabun 
16 88 2 25 Açık Soğan (kuru) 

210 00 28 00 Açık Pirinç (Tosya) 
35 63 4 75 Açık Tuz 

150 00 25 00 Açık Üzüm (kuru) 
127 50 24 00 Açık Şeker (kesme) 

93 75 25 00 Açık Makama (4. No. çubuk) 
44 38 6 50 Açık Kendime 

136 50 45 SO Açık Zeytin yajı 
87 00 29 00 Açık Gaz yaiı 
40 50 18 00 Açık Peknıez 
67 50 30 00 Açık Zeytin 
22 50 20 00 Açık Salça (domates)' 
33 75 30 00 Açık Peynir (tulum) 
22 50 ıJ.O 00 Açık Peksimet 

7 04 •.,z: 00 .Ac.ık Çay 

Do~iumahane şubesine 
işletme şefi alınacak 

Jstanbul asliye mahkemeleri birin
ci yenileme bürosundan: 

4 K~nunuevvel 933 tarihnden ene) 
ikame olunup İstanbul asliye hukuk 
mahkemesinde derdesti rtiyet gümrük 
idaresi ile Fethi tarafından rnüte • 
kenin dava dosyasının yenilenmesi 
için ,·erilen beyanname ve gönderilen 
da,·etiyenin müddeaaleyhin lkametg;'i· 
hı meçhul olduğu beyanile mübaşiri 
tarafından bila tebliğ iade edilmiş 
ve bir ay müddetle ilanen tebliğat i
fasına ,.e 1-10-935 tadihine mü. a • 
dit saa 14 de yenileme muamelesine 
başlanılmasına karar verilmiş oldu . 
ğundan mezktlr günde yeni postaha· 
ne binasında kain ikinci yenileme hü· 
rosuna gelmediği takdirde 2367 nu • 
marah kanun ahkamına te,·fikan ye
nilemenin gıyabında yapılacağı ilan 
olunur. (F·) 

Türkiy<! Ziraat Bankasından: 
.. Avrupa mensucat mektepler. nin birinden mezun ve en a,ağ• 
uç sene muntazaman fnbrik3Jarda dokuma işlerinde çalışmış cı!mak 
fa.rttır. Talipler arasında Almanr.?. bilenler, fabrikalarda baş?ı başt 
na. işletme mühendisliği yapmış ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanlar 
tercih olunur. 

İsteklilerin Anknra ve lshnbu! Ziraat Bankatarında mevcut hiz 
met şartnamesini okuduktan sonr.ı tahsil derecesi, mektep tehadet 
ll~ırıesi, timdiye kadar hizmet et tikleri yerlerden aldıklar• bon ser 
"~•ler ve nüfus kağıtları su!'etleri ni ve tercümei hallerile birlikte, 
nıhayet 25 ~935 tarihin'" kr. dar Adana z:raat Bankası mensu 
~~t fabrikası müdürlüğüne tallhhiit lü bir mektupla aıöndermeler! vey~ 
ızzat getirmeleri. ( 4732) 

lstanbul sıhhi 
eksiltme 

müesseseler arttırma 
komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için azı 12,000 çoğu 
15,000 kilo benzin ile azı 3,000 çoğu 5,000 petrol olbaptak: §3rt

narnesi veçhile ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur. 
1 - Eksiltme 19-Ağustos--935 Pazartesi günü saat J 5 de 

Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki komisyond t ya. 
Pılacaktır. 

ZAYl 

Diyarbekirde yedinci kolordunun 
sahra topçu taburunun ikinci bölü • 
ğünden almış olduğum terhis kağı -
dımı znyi ettim. Yenllıini alacağım -
dan tskislnin hükmü yoktur. <V. No. 
8679). 

A dreı: Petürge kazasının M avra
lo köyiinde Osman oğlu Yu8uf do -
ğum .121· 

Asliye mahkemeleri 1 inci yenile· 
mt bürosundan: 

5 - Enstitüye yazdan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağ
lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği be
den kabiliyetini gösteremeyenlerin enstitüden iliıiği kesilir. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çiftliğin
de 10 ay ıtaj gönneğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince talebeye 
30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer 
talebenin yemesi ve i;mesi de ens titüce sağlandığı tal<dirde kendile
rine bu 30 lira verilmez.) 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde, son 
radan meydana gelen mucbir hali er dışında olmak üzere, kendiliğin· 
den ıtajını veya okumasını bıraka nlardan veya cezel olarak çıkarı • 
lanludan hükfimetçe yapılan maıl' afları ödeyecekleri hakkında veri· 
lecek nümuneye göre noterlikten t aadikli bir kefaletna alınır. 

8 - Enstitüye girmek isteyenle r yukuıda yazılı rapordan ba,ka 
nüfus kağıdını, atı kağıdını, polis veya urbaylardan alacakları uz
gidim kağıdını, orta mektep ve lis elerde görmüş oldukları ıüel deri
ler hakkındaki ehliyetnameleri m, tirerek el yazıları ile yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca Anka • 
·ada Yüksek Ziraat enstitüsü rekt örlüğüne baıvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci madd ede yazılı kağıtların ilişik olmadı· 
ğı dilekçeler gelmemit sayılır. 

10 - Vaktinde tam kağıtJariJe b aıvuranlar arasında kabul edilecek 
talebe diploma dereceıine ve baıvu rma tarihlerine göre ıeçilirler. 

11 - Cevap isteyenler ayrıca pu 1 göndermelidirler. 
U: - Ba,vurma zamanı temmu zun on beşinci gününden eytulün 

30 uncu gün.Ü akşamına kadardır. Bundan sonraki batvurmalar ka • 
bul edilmez. ( 1757) ( 4080) 

Nafıa Ba 'anlığından: 
Aydın hattının Od emiş şubesi üzerinde :r orbalı istasyonu civa

rında Petrek deresi yatağından 30,000 metre mik\'.lb dere halaslı 
ihzarile hat kenarına nakli ameli yatı Nafıa Baknllİı~mca kapalı 
zarf usuli ile eksihmeye konulmuf tur. 

Muhammen ihale bedeli 15,000 liradan ve muvald;.:nt teminatı da 
1125 liradan ibaret bulunan bu in §aat ve ameliyatın eksiltmesi 27-
~ 935 tarihinde öğleden sonra saat 16 da Ankarada Nafıa Ba· 
kanlığı binasında Demiryol inşaat Reisliği eksiltme komisyonunda 
yapılacağından itteklilerin teklif mektuplarile münakasa prtname 
sinde yazılı diğer evrakı 27-8-935 tarihinde öğleden sonra ıaat 

15 e kadar inşaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
tazımgcldiği ve ml.ı~akasa şartna meaile mukavele nrojesi ve ilişik
lerinden miirekkep bir takım evrakı 75 kuruş bedel mukabilinde Ba· 
kanlık Demiryolları İnşaat Reisliğinden abbilecekleri ilan olunur. 

(2078) (4638) 

Is tan bul Kültür 
direktörlüğünden: 

Jstanbulda bulunan bütün lise ve orta okulla
unda Ağustosun 20 nci Sah günü sabahından 
itibaren namzet talebe kaydolunacak ve Ağus
tosun 31 ne· Cumaılesi günü saat 13 de kayde 
kat'i olarak son veriJecet<tir. (4810) 

2 - Tahmini fiyat benzinin kilosu 35 kurut petrolun ki!oıu 
21 kuru§tur. 

3 - Muvakkat garanti 472 lira 50 kuruıtur. 

Tapu miidürl}eti ile dava olunan 
Necip arasında dal'amn yenile. -- Dün ve Yarın 1 ercüme Külliyatı: No. 36 

4 - Şartnameler müeaaeseden parasız olarak alınabilir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesika&: vr 

2490 aydı kanunda yazılı belae ve bu ite yeter muvakk,• ı•· 
rant~ Takbuz veya banka mektuplarjle usulü dairesindeki t~klif 
~ektUbu zarflarını yukarıda yazılı eksiltme saatinden b•ı Hat 
onceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. ( 4506) 

mesi ırasında halen ikametgahı D • 1 • T h 
meçhul bulunan Necip hakkında ita· ) n erın arı• 1• nen tebliğat icrasına karar ,·eritmiş 

olduğundan tetkikatın yapılacabrı ~ ı A. Hı.lmı" Omer 
0
nudda 

10-93l tarihinde tı1aat 14 de buroda 
hazır bulunması lüzumu tebliğ ma • ıriyatı 125 kuru - Te,·zi mahalli "VA Kl1'., kütüphanesi Jstanbul 
kamına kaim olmak üzere ilin o~ ·i~~~~~~~~(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nur· (F.) , 



ABONE ŞARTLARI: 

MemlekeUmizde 
Yabancı yerlere 
Posta blrllğine \ 
~yen yerlere} 

Yıllık es aylık 
750 '20 

1350 7~ 

1.800 9:50 

a aylık Aylık 

2M 110 
400 150 

500 1.80 

'l'Qrldyen!n her posta merkezinde KUBUNa abone yazılır. 

YAZI VE YONETl!ı1 YERi: 

Iııtanbul. Ankara caddeat, l V AKJ1 yurdu) 

jldare: 24370 
feleton ) Yazı lglert: US79 

- · Telgrat adresi: KURUN uta.ııbul 

Poeta kutlll'U No. 48 

----------------------------------------..... ----------------------------~---------------------------------~---------------------~-------------------------~--·------------~---------------------------"""' 
ıstanbul Belediyesı ilanları 

Cinsi 

Beyaz peynir 
Katar ,, 

Kuru üzüm 
Kuru kaysı 
Uryani eriği 
Zerdali 

Salça 

Reçel 

Zeytin yağı 
Sabun 
Soda 

Makarna 
Tel ıehriye 
Arpa tebriye 
Un 
Nitasta 

.Pirinç unu . , 
Tereyağı 

Miktarı Beher kilosunun 
Muhammen fiyatı 

1170 40 
400 60 

3920 
1030 
900 
500 

1360 

2460 

1850 
13550 
3550 

6900 
1350 

120 
1300 
G50 

2700 

1320 

22 
50 
40 
30 

45 

70 

38 
26 
10 

26 
26 
26 
ıs 

35 
30 

100 

1 
Muvakka 1 

Temina• 
54 

142 

43 

130 

99 

Cerrahpaıa, Haseki, Beyoğlu, Zeynep Kamil, Emrazı zühreviye 
hastaneleri için lazım olan ve yukarıda cinsi, miktarı, muhammen 
fiyatı ve muvakkat teminatı yazılı bulunan 18 türlü yiyecek yedi bö
lüme ayrılarak ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuttur. istekli olan 
lar gelip evrakını levazım müdürlüğünde görebilirler. Ekailtmeye 
girmek için de 2490 N. lu arttırma ve eksiltme kanununda ve
sika ve sırasında gösterilen muvakkat teminat makbuz v~ya mektu
bu ile beraber 6-9-935 Cuma günü ıa.-t 15 de Daimi Encümend~ 
bulunmalıdır. (B.) (~29) 

Beyoğlu 15 inci mektep 
İstanbul 8 inci mektep 
Kınalıada mektep tulumbası 
Büyükac!a mektep ,, ,, 
Beyoğlu 26 ıncı mekt~p 
Çatalcanın Kavaklı mektep he-

lası 

Çatalcanın Çöplüce mektep he· 
ıa.sı 

Silivrinin Selimpafa mektebi 
Beyoğlu 1 O uncu mektep 
lstanbul 36 mcı mektep 
Çatalcanın Nakkaıköy mektebi ' 
Beyoğlu 8 inci mektep 
Üsküdar 23 üncü mektep · 
lıtanbul 38 inci mektep 

Üsküdar 17 inci mektep 
Üsküdarm Çekmeköy mekteb 
Kartal Dolayoba mektep 

Kartal Sarı Gazı 
Bakırköyde Firuzköy mektebi 
Üıküdarda Sultan Çifliği köy · 

mektebi 

Keııf lieaeli 

196 62 
107 43 
68 71 
96 80 

232 03 

225 02 

225 02 
118 99 

91 63 
40 26 
40 00, 
20 00 

182 85 
149 45 
159 88 
113 87 
206 33 
163 07 
81 40 

167 82 

Muvala<at 
Teminatı 

13 
8,25 
2,25 
7,50 

16,40 

16,87 

16,87 
8,90 
7 
3, 
0,30 
'l,15 

13,75 
11,25 

12 
8,75 
15,50 
12,50 

6,05 

12,75 

Yukarıda keıif bedelleri ve muvakkat teminatı yazılı olan mek
tepler tamir ettirilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmuıtur. Şart· 
namesi levazım müdürlüğünde görülür. Pazarlığa girmek için de be
lediye fen iıleri müdürlüğünden alacakları vesika ve hizalarında 
gösterilen muvakkat teminat ile beraber 19 ~935 Pazartesi gü· 
nü saat 15 de levazım müdürlüğüne müracaatları. (1)) (4830) 

1 neuıeı ~fml"nııarı ue limanları ısıeıme ~mum i~aresı llinları 1 
10757 lira 46 kuruı muhammen kıymetli takriben "100,, ton ioko· 

motif ve otomotris ocaklarına mah suı müıekkel ateş tuğlası gümrük· 
lenmiı olarak teslimi tartile 30-Eylül-935 Pazartesi günü saat 
15,30 da Ankarada ldare binasın-da kapalı zarf usuli ile satm ahna· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 806 lira 81 kuruıluk muvakat teminat 
ile kanunun tayin ettiğf vesikala rr, kanunun 4 üncü maddesi muci
bince iıe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire-ı 
sinden, Haydarpaıada tesellüm ve aevk müdürlüiünden daiıtılmak· 
tadır. (4805). 

Paralarını 
Her Ay 

Yatıranlara 
Faiz Veren 

ADAPAZARI 

Tü:rk Ticaret Bankasının 

Gösterdiği l(olaylıklar; 

1- Aydan aya faiz alan "Kuponla oadeli 
mevduat,, sahipleri aglık faizlerini ve vade
sinde ana paralarını bankanın hangi şube
sinden isterlerse masrafsız olarak alabilirler. 

2 - Keza gerek faizlerini, gerekse vade
sinde ana parayı başkası namına dahi mas
raf sız havale yapabilir veya çek alabilirler • 

3 - Bir ihtiyaç zuhurunda paralarını 
vadesi gelmeden evvel de alabilirler. (Bu 
husustaki çok müsaid ve tamamen müşteri
ler lehine olan şeraiti banka gişelerinden 
öğrenebilirsiniz.) 

Siz de, BU 
n-zı. unıazam ve Saqlam irat,, tan 

istifade ediniz 
"K upon1u vadeli mevduat" hesabına :SO liradan 

itibaren para kabul edilir. 

lstanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: --- "' Yiyeceğin cinsi 

Kuru Çalı F. 
Kuru barbunya F. 
Mercimek yefil 
ve kırmızı 
Nohut 
Bezalya 
Kuru bamya 
Börülce 
Buğday 

Bulgur 
Ni,asta 
Sade yağ 

Miktarı 

8200 
2400 
7350 

7700 
1900 

150 
2200 

640 
1500 

250 
26000 

Teminatı 
L. K. 

238.81" 
!657,49 

Tahmin 
I Bedeli 

15 K/ 
10 
18 

18 
ıs 

90 
9 
7 

11' 
22 
85 

Eks1it me günü 
ve saati 

' 28787935 Çarpml>a 
Saat14 de 

" " " ,, ,, " 
14,30 da 

Eksiltme 

r--
. PazarlıkJI 

Pazarlıklı 

Kurumumuza b'ağlı Galatasaray, Haydarpaıa Erenköy kız Kandilli kız liselerile Çamlıca kı1 
orta okulu ve Haydarpafa lisesi muallim kısmı ile Kız muallim okulunun Mayıı 936 sonuna kadar i1r 
tiyaçları olan yukarda yazılı yiyeceklerin yapılan eksiltmelerinde kuru erzaka istekli çıkmadığından 1' 
sade yağına da verilen fiyat yüksek görülaüğünden ıartnamelerine göre yanlarında yazılı gün ve ti 
atlerde pazarlıkla eksiltmeleri yapılacaktır. 

istekliler ıartnamelerinde yazı lr okulların heyeti umumiyesini ve yahut her okul için ayrı ayrı otmJ 
üzere fiyat verebilirler. 
. Eksiltme lstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan kurumda yapılacaktır. Eksiltmeye gir' 

cekler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa göre 935 yılı Ti C'aret odaıı belgelerini ve ticaret 
hane namına hareket edenlerin noteriikten alınmıt vekaletnamelerini vermeleri mecburidir. 

istekliler teminatlarını lisE>ler muhasebeciliği veznesine yatırarftk makbuzlarile beraber kurull'1 

gelmeleri ve ıartnamelerini görmek üzere kurum sekreterliğine sormaları ilan olunur. ( 4801) 

FoToGRAi,~~r:!ı~ı~E AMATÖR- .,._Üsküdar Amerikan kız lisesi-.. 
10X15 eb'adında Dopel Anastigmat Mektep Eylülün 23 üncü Pazartesi günü saat 13,30 da açılır. Ka· 

Görç Dagor çift körük 6 cam şasi ,.e yıt günleri Ağustostan itibaren Salı ve Cumartesi günleridir. Fazla 
ma1ümat için mektupla ya biu.at müracaat edilebilir. lstiyenlere 

alaminüt sandığı teferrüatile yirmi mektebin tarifnamesi göderilir. Tele fon: 6o.t74 

~şllrnyafdMhlbe~füy~iSand~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
bedestamnda 19-S-3:> de müzayede • ~ 
ile satılacakhır. (H. K.) __ s_a_hl-bt-: -A-Sllıl_._u_s ___ V_AKI_ T_m_a-tbaam-. ___ N_ e_o_rty_a_t _d_lre-k-lö-rU_ :_R_e_!i_k _A_tııı_et_Se_v_eDıd 


