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SAYIPA SAYIFA 

18-1 inci Yel O S•yİ 8327·287 • SALI 20 A§uato• (8 inci ay) 1938 

Artık harbin •• •• onune eçilemiyecek 
Söz diplomatlardan çıkıp toplara Atatürkün Sözleri 

geçmek Üzere bulunuyor f "Biz Türkler her zaman doau 
IMusolini: ltalyan ulusu ileriye atılacak! 1..p_a __ ı_a_s_ın __ ı_n __ k_e __ s_k_in tarafı olduk,, Hark tehlikesi 

büyüdü ve bütün engelleri 
yıkacak, diyor! Parfste toplanan üçler konf eran • 

lllllll hl~ bir karara varmaksızın cla
lıbp Babet ipin sillhtan bqka bir 
araç <vasıta) ile bitirilemlyeceğini 
bir kere daha ıöstermiştir. Fransız 
bq bakam Laval lnailiz ve İtalyan 
ıörütlerlni birlettirmek için çok 
11irqm1fbr. Fakat bana ~e bula • 
mamııtır. HAdiseler Musolinlnin harp Jngiltere deh
Yolunda yiirüdflğfinll bildiren gazete· 1, · hı·d~et• 
lere bak verecektir. Ajustosun son şe ı uı 
aflnleri yaklaşıyor· Habetfstanda yağ· lidir. Ey/O./ 
•ur mevsimi de bitiyor. Öyle görülü- I t d 
Yor ki İtalyan Bafbakanı harp hare- top an l&ln a 
ketlerin• başlamak lmklnı elverince ltalqaqa kar-
bir gün bile kaybetmek istemiyor. kb "h ı. 

İnılltere hük1lmeti diplomatik ko • il ta 1 1ea-
nuşmalann sonu alınıncaya kadar 1'01'1 f/eTİ/me
Babeflatana sillh gönderilmesini ıe- • • ı··teınecek 
~lerde yasak etmifti. Dtlnkü telya · &ını • ~ 
Dlan bu yuatın ela artık kaldınla· 
eafını bildirmektedir. Bu haber de 
durumdaki tehlikenin derecesini si- · 
t.rir. 

Jtalya - Ha.bet itlerine dair ıeten 
dtlnkl haberlerin, Fransız ve ltal • 
yan gazetelerinde ileri sfirülen fikir
lerin hfilbası ıudur: 

inkıta tam ve kesbidir. Musolini 
harp yolunda yürümektedir. İtalyan 
kuvvetleri eyhllde Aclisababaya yiitji-

meslne ytlz çevireml1eeek olan mus· 
lar Sosyetan derhal harekete geçme -
lidir· lnıUizler çok hiddetlidir. insi • 
Jlz hükt\meti konseyin 4 ey141 toplan
tısında ltalra~ k&l'fl bfr takbih ka· 
ran verilmesini iatiyecektlr ve gUrU -
şe göre ltalya bu toplantıda hazır 

Yine dtlnkfl telyasılanna göre Ha
hqlataa htktmetl de harp tehlikesi
nfıt inine g~lemiyeceğini anlamış • 

~ trr: Habe~fcctan n Otaden taraflann· 
.,. ... 1iln l1e'!ii!ft1Ft~.-.ı~~~ ... 11111 ... ~~ ........ ~lııaba-. .... :.d&ıc.;....,..;.-~~~~- --

7 ürkigenin fJerdiği örnek fJe Ankaradan biitiin 
A-tga dünyasına giden ışık orada Japon örnefi 

ve 1 okyo ışığıyle birleşiyor 

"Bizim soyumuz, Türk soyu 
eski ve onurludur. Çıktığı yer
de Orta Asyada, Altay dağ

lannın yaylalannda yaşamaya 

alıştığı için pek ~abuk Kartal 
huylarını edindi: 

Uzaiı ıönnek, hızlı uçmak, 
kuvvetli bir beden, maddi ve 
fikri bütün enıellere kartı 
kökten düpnan olmak. 

Doğduğu memleketin o ka
dar yüksek yerlerae ve her 
yerden ayn bulunmasına kar
şı ayaklandı. Daha ilk zaman
larda kendi ülkesinin dışarsı

na çıktı. Birden doğuya ve ba

tıya doğru ilerlemeye başla
dı.,, 

lara kal'fl ilk mukaYn1etl ,.,... ltalJU - BalMıf lllat dair Dk lla· 
muhtemel olan bir Habeş ka1118Dda • lııelıJeıl t lllie* ~6a,: 8lil alterlerf ._ _ _. .... .._ _______ _,, 

nı bUyük mikdarcla sillh n cephane 1 •el •'1ada 1ndaabnmi. 
ile birlikte (Dlredaaa) bölıesinin ku
mandal'(nı almak üzere hareket etmit- ( 
tir. ltalyanlara bir harp vesilelli Tef 
Dlemek için şimdiye katla .. herhangi 
tekilde bir del hazırlıkta bulunmama , 
fa dikkat eden Habet hiikt\metinin bu 
hareketi de yine durumdaki tehlike • 
nln bflyüklfltUne bir işaret sayılabi • 
Ur. 

ASIM US 

Yenilmemiş 
• 

Dinorlı Mehmedin gaze-
temi%e &ögledikleri 
Dinarb Mehmet dün bir muharrl

tbnize esas itibarile nıafhip olma • 
dıfını, lll"tlnın yere ıelmediiiai SÖY· 
leıaiştir. 9 uncu sayfamızda okuyu -
nuz, Buradaki resim Dinarlının yap • 
tığı bir antrenmandan sonra çekil • 
ınittir. 

Y unanistanda kralcılarl 
cumuriyetçiler döğüştü 

Her giin bir ediple ... 

Kadın san' atkirlar 
erkeklerden aşağıdır! 

. Y llf'l1' Nabi 
(Bu resim, ressam Saip Mualll 

raf mdaıı kara kalemle J&pdmıf\1r.) 
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j N i~in'tz I SON HABERLER O o 8 o n c e ı eIJ 
Son tramvayın 
kalktığı saat Kralcılarla cumuriyetçiler döğüştü 

Devrimin güç işi 

ETVelki gece Harbiye ta.rafm
aa bir bahçeye gitmiştik. Dönüş
te herkes gibi evimize dönmek 
için tramvay beklemeye başla

Yunan cumur başkanı, geneloyun hilesiz yapılması 
temin edilmezse istifa edecek 

Devrimciliğin güç bir i~ olma· 
sı, yapılacak işin yalnız maddi 
olmamasından doğar. Vakıa bir 
sosyetenin üriin vasıtalarını kuv· 
vetlendirmek ve yüksek tekniği 
sosyete adına f aydalr hale k<r 
mak, onun eksik olan ekonomik dık. 

Bütün durak yerlerinde kadın
lar, erkekler bizim gibi tramvay 
bekliyen gruplar vardı. Otomo
biller şimşek gibi gelip geçiyor, 
Şişliye doğru giden tramvaylar 
geçiyor, fakat Harbiyeden Istan
bula giden tramvay bir türlü 
gelmek bilmiyordu. 

Bilmem kaç dakika bekledik. 
en son arkadaşlardan biri saati
ne bakarak haylardı: 

- Boşu boşuna bekliyoruz. Son 
tramvay gelip geçmiştir! 

Saat on ikiyi yirmi geçiyordu. 
Hakikaten Sön tramvayın geçip 
gitmiş olması lazımdı. Biz za
vallrlar, bunu hatırlamamış, me
deni bir şehirli gibi tramvay bek
lemeyi tabii saymıştık. 

Atina, 19 (Kurun) - Bura gaze -
telerJnde Venb:elos geneloy muhtelit 
bir kabine tarafından yapılmryacak 
oluna cumuriyetçl partiler liderleri
ne ıeneloya cümuriyetçilerin iştirak 

etmemelerini tavsiye etmiştir. Gene· 
ral Kondfl.ia, Veniıelos tarafından ya· 
pılan bu tavsiyenin çok garip olduğu
nu ve mllletln güvenini ~aıannııı o -
lan kabinenin, işleri ,.e hareketlerinin 
Venizelos tarafından tasvip edilmesi
ne muhtaç olmadıfını söylemffUr. 

ZAIMIS lSTlF A MI EDECEK? 
Atina, 19 <Kurun) - Atina siya -

sal çevenlerinde sağlandığına gö -
re, climur başkanı Bay Zaimis, baş
bakan Alman kaphcalarından dön -
dükten sonra a-eneloyun bitaraf ane ve 
hilesiz bir surete yapılmasını temin 

Habeşistan 
Yavaş yavq yürüyerek Tak

sim meydanına kadar geldik. 
Meydanın Harbiyeden gelecek Toprak ve imtiyaz 
tramvay bekleme yerinde de el- .x, b 1 
liden fazla yurttaş vardı. Onlar Vermeae azır 
da bizim gibi gafletlerinin ceza
IWU çekiyor ve bekliyorlardı ! 

Akşama kadar çalışan insan
ların böyle sıcak günlerin gecele
rinde bir bahçede oturup nefes 
almaları en tabii haklanrur. ı 
çinde sazı, tiyatrosu ve yahut 
her ha~gi bir eğlencesi olan bah
çelerin dağılma saatleri de on 
ikiaen evve1 cf eğildir. 

M'~ısımın yaz olduğu, a~
larm sekiz, dokuzdan evvel baş
lamadığı hesaplanırsa bu dağıl~ 
saatlerinin geç olmadığı görülür. 
Fakat bunu görmiyen yalnız 
tramvay sosyetesidir. 

Evet, son tramvay niçin saat 
birde değil de on ikide kalkar 
anlamıyoruz. 

Fatihten Harbiyeye giden son 
tramvay, Taksimden ancak ya
nınla bir arası geçer. Halbuki 
Harbiyeden Fatihe ayni ttaatte 
blkan bir tranıvayın Harbiye·
Taksim arasından geçişi on ikiyi 
beş dakika geçedir. 

Tramvay sosyetesi İstanbul t3-
rafmda oturan yurttaşlan niçin 
düşünmez? 

ltalyada yıkılan 
su bentleri 

G~enlerde ltalyada Ovada su 
bentlerinin yıkdmasile meydana ge -
len yıkım hakkında Avrupa gazete -
]eri uzun uzadıya ma16mat veriyor
lar. 

Salar, dört ıözlU bUyiik bir taş 
köprüyü tamamile götürmüştür· Stu
ra ırmağının yatağı kenanndald nh
tnn üzerinde bulunan bütün dükkAn
lar yıkılmııtr. Şimdi ötede beride 
karmakarışık bir hale gelmlf bir çok 
makineler bulunuyor. Evlerin yıkı -
lan duvarlarile fçerllerinln glrflnfl -
ff1 pek acıklıdır. Mesel! bir yatak ya
mnda kü~Uk ayakkaplan, duvarda bir 
azizin resmi, yanmda bir iğne yas • 
tıfı, ötede mutfakta tencereler, ta • 
haklar, tlşeler .. 

Şimdiye kadar altınıı sekiz ceset 
pbnlmıştır. Daha bundan fazlası -
mn çıkacafı bllinlyor· Bu cesetleri ta
mmak için pek çok kimseler gelip zf
,aret ediyorlar. 

Bir gün anee kral burayı ziyaret 

ltalga - Habeş uzlaşma 
komisyonu toplanıyor 

Adisababa, 19 <A·A.) - Havas a · 
jansı blldirlyor: 

iyi bir kaynaktan sır.an haberlere 
göre, Habeıistan son görüılerde E -
ritre ve SomaUye civar olan toprak
larından anemll bir kısmını terketme 
ye ve geniı ekonomik imtiyazlar ver· 
me11 hazır olduiunu dolayısile öner
geml§tlt". 

Londra, 19 (A.A.) - Bay Eden ile 
Bay Samuel Hoare'un yakında yapa
cakları görüşmede üç esaslı mesele 
mevzuu bahis olacaktır. 

1 - Habeşistana ve Italyaya gön • 
derilecek silihlar üzerin~ am barıo 
konulması. 

2 - Adisababadaki lngiliz sefa -
retinin himaye olunması. 

3 - Ha~şlatana komıu olan lngi -
Uz müstemlekelerinde tahaşşüt etmiş 
olan askeri kuvvetlerin arttırılması. 

iki lngiliz devlet adamı, ayni za -
manda lngiliz - ltalyan münasebet· 
leri meselesini de derpiş edecl'kler 
ve uluslar sosyetesi konseyinin önü· 
müzdeki toplantwnda takip edecekle
ri hattı hareketin ne olacağını da gö
rüşeceklerdir· 

Resmi mahafil, lngllterenin Ce · 
nevrede takip edecefi hattı harl'ket 
hakkında İngiltere hükumetinin l'"ran 
sanın ,·aziyetinl anlamadan enel hi~ 
bir teY tesbit etmiyeceğini bildirmek
tedir. 

Pari5, 19 (A.A.) - ltalyan - Ha • 
beş uzlaşma ,.e hakem komisyonu 
bugsn saat 17 de Parizyen otelinde 
toplanacaktır· 

Paris, 19 (A.A.) - Bay Laval bu 
sabah evve1A Bay Eden ve sonra da 
Bay Aloizi ile görüşmüttür. Bu gö· 
rüşmelerde, İngiliz ve dalyan dele -
geleri kendisine, üçler konferansı es· 
nasında sarf ettiği phst gayretten do
layı teşekkür etmişlerdir. 

Bay Laval uzlaıtınna .ödevine bu 
sabahki görUşmeler sırasında da de
vam etmi!J ve pek tabii olarak Ulus· 
lar konseyinin önümüzdeki toplantı
sı meselesine de dokunmuştur. 

Pariste, İtalyanın tezini müdafaa 
etmek üzere, 4 eylftlde Cenevrede ha· 
zır bulunması temenni edilmektedir. 

EYLOL TOPLANTISINDA B. 
V ALERA DA BULUNACAK 

Londra, 19 (A.A.) - Bay de 
Valera, uluslar aoıyetesinin eylül 
toplantııınla bulunmağa karar 

etml§tf. Vak'a gUnU yarah1arm yanı.-------------
na gf ttf. Hepsine samimi tesellilerde 'n1 kurtardılar, f akaf ~uğum bulu
ba1111ldL içlerinden yaşı ilerlemiş bir namadı.,, 
•'8111 anlatıyordu: Bunu söyltyen adamın gözyaşları 

ı - ;,_ S. ~ 1dlm, kuctijunda t:a- yanalrlan illeiinden döki,ilüyorda. 
a.lum 4'fltdh S-'q,;o~litd/.Ullr ~ M &izled ıatl&rla dolmuftu. 

etmiyecek oluna cUmurluk başkan • 
lığından istila edecektir. 

Bununla beraber Estla gueteel; 
Cümur başkanının istifa arzusunu 
göstermediğini ve kralcılar ile cümu -
riyetçileri barf§tırmak tetebbilaltrlnı 
devam edeceğini yazıyor. 

PATRASTA YAPILACAK GOS. 
TERiLER YASAK EDiLDİ 

Atlna, 19 (Kurun) - HUkQmet eO
muriyetçHerin Patras şehrinde yap -
mak istedikleri gösterileri, bir takım 
hldlaeler çıkar korkuaile yasak et • 
mlıtır. . 

Atlnalka Nea psete.ını gire Yu
nan hava kaaıanclanı,Gtnıral Rapu, 
tayyare kıılalarında tüf nal Jorjun 
resimlerinin utlmaaı için emir ftr • 
mittir· 

KRALCILARLA COMURIYETÇI- kurumlarım ve endüstrisini ya· 
LER ARASINDA KAVGALAR ratmak inkilabm yapacağı işler-
Atina, 19 (Kurun) - Son isyan mU 

rettfplerinden olmak töhmetile dl - dit. 
nru harpçe kurşuna dizdirilmfş olan Fakat böyle maddi bakımdan 
ıeneral Kimisinin mezarında cümu - kendi yapısını değiştirmeye baş· 
rfyetçiler tarafından bir ayin yapıl · lamış olan bir ulusun, bu yeni 
mıştır. Ayin esnasında kralcılar ile yapıya göre fikirce ve kültürce 
cümuriyetçiler arasında kavgalar çık· yenileşmiş bir yeni adam tipini 
mış, Uç cilınuriyetçi tevkil edilmiş · doğurması, bu yaptığı işlerden 
tir. 
BASMACIO<'ıLU LONDRAYA çok daha zordur. Devrimcinin 

NlÇlN GITII? güçlükle b~~rabileceği en büyük 
Atlna. 19 (Kurun) - Yunan har - iş, inkilabm fikir ve kültür tara

biye bakanı general Kondilis, Paris fmı sembolleştiren bu yeni ada
ve Londraya giden Yunan Ekonomi mı yaratmasıdır. 
bakanı Bay Bumacıoğlunun para • • • 
bulmak f~ln bu seyahate çıktıft ha -
berlerlnl yalanlamıştır. 

Bakaaları•ız 
Moskovada uçak 
günü ıenlikleri 
Moskova, 19 (A·.A.) - Dün Moe • 

kovada uçak alanında uçak gUntl 
şenltkleri yapılmıştır. Uçaklar, parti 
ve hükumet başkanlarının, diplo • 
matların ve yüz binden fazla seyir • 
cinin tinünde güç, akrobasi hare.ket
leri yapmışlardır. 

lç bakanı Yalooadan geldi. Ekonomi bakanı 
7 iJrkofi•te incelemeler yaptı 

Dfln Atatlrk'Un "fkanlıfnıcla top.. I 
lanaeatına ihtimal 'ferllta bakanlar 
kurulu toplanmamııtır. 

Başbakan ismet lnlnU dUn ll'lor 
yada bulunuyordu. 

BAY CELAL BAYARIN TET· 
KIKLERI 

Evvelki gün Sovyet Rusyadan dö • 
nen Ekonomi Bakanı Bay Celll Ba • 
yar, dün dördüncü Vakıf hanına gt. 
derek uyuıturucu maddeler inhisarı 
ve Türkofiste incelemelerde bulun -

Dıı tıleri Bakanımıs bay Tevfik 
Rüttii Aru, Perapalas otelinde ltal
yan elçisl Bay Karlo Galli;yl kabul 
etmiştir. 

ilerleme ve teknik geli§imini gös
teren bu hareketlerden sonra yolcu 
uçakları, motörsüz uçaklardan katı • 
şık hava trenleri parlak bir geçit yap 
tılar. 150 para,utçü altmıı uçaktan 
ayni zamanda atladılar. Şenliğin so-

muıtur. nuna doğru üç balon alan üzerinden 
Ekonomi Bakanı uyuıturucu mad· uçtu. 

iÇ BAKANIMIZ YALOVADAN 
GELDi 

deler inhil&rı direktörü Bay Sami Bundan bafka, prın bütün park • 
ile bir aaatten fula görü,erek ora • larında yüz binlerce halkın iştirakile 
claa TilrkofiıM aeçmlftir. Orada her 
aaın.•• 1a .... ı..ı" ........ u. ~...n. , ar..d ,_L~ Mnlikler n..ıl~tır. Tınvnul 1.vl-.. -1'-' 1ııı&1E ... ,. 

Bay Şükrü Kaya dün akf&lll yanın • 
da yeni Bursa ilbayı bay Şefik ile ,eh 
rimize dönmüı ilbaylıia ujrayarak 
bir müddet ilbay Bay Muhittin Uı • 
tündağ ile görüşmiiş, sonra llbayla 
birlikte Floryaya gttmfttlr. 

ledikten sonra direktörlük odasında l\loskova, 19 (A·A.) - 13üttfn ga • 
zeteler, SoyYetler birliği uçak gilnfl 

mewul olmu!f, evraklar iizerinde in - münasebetile, bir çok betkeler neş • 
celemelır yaparak Türkoflsin çalıı - rederek Sovyt uçakçılığmın ilerleme 
masını gözden geçirmi§Ur. 

Bay CelAI Bayann tetkikleri geç ve geUımeslni gtilltermektedirler. 
vakte kadar sUrmUttUr. Sivil uçakçılık ba~kanı Bay Ka • 

,ef, Pravda gazetesinde diyor ki: 

ilk Öğretmen okulları 
Parasız yatılı 800 talebe alınacek 

Ankara, 19 (Kunan) - 931 
yılı için ilk öiretmen okullarına 
parasız 800 yatılı talebe alma· 
caktır! 

Ankara, 19 (A.A.) - Külttir 
bakanhiından bildirilmektedir: 

1935 - 1938 dera yılı için ilk 
aıretmen okullarına ı-rasız yab 
talebesi alınacaktır. 

1 - isteklinin ıu tartları tqı· 
ması gerektir: 

a - Türk olmak, 
b - Ortaokulu iyi veya pek j. 

yi derecede bitirmit, liae birinci 
veya ikinci sınıfını iyi veya pek 
iyi derecede geçmit olmak, 

c - Ulusal karakterinin iyili
ii, 81retmenler kurulundan aap
tanmıı bulunmak, 

d - Yaıı ilk öiretmen okulları 
aıreneiinin aaptadıiı çaida ol
mak, 

e - Tinel ve bedensel sailam· 
lıiı okullara ıiinderilmit ~lan 
rapor ameline giSre okul doktoru 
tarafından saptanmak, 

2 - Şehit çocukları ile yetim· 
ler üstün tutulacaktır. 

3 - Bu f&l'llara uyıun talebe· 
nin baih oldukları okullara he· 
men bat vunnalaı:ı gerektir. 

vermittir. l Amerikada manevralar 
Bu toplanbda hanım ve Ha - Nevyork, 19 (A.A.) _ Bant 

Sovyet hava hatlarının uzunlufu 
70 bin kilometreyi geçmektedir. U • 
ça.klar, 933 de 111 bin yolcu ve 11,500 
ton posta ve eşya taşımıılardır. U • 
çaklar 120 bin hektar toprak ekmiş
ler, 600 bin hektar toprak üzerinde 
zararlı ha,eratı öldürmüşler, Uç mil· 
yon hektar bataklık araziyi sıhht ha· 
le IOkmuılardır. 

lzvestiya gazetesi de şunları yazı· 
yor: 

Sovyetler Blrllflnde bugün 113 ha· 
va klübü vardır. Bunlarda binlerce 
genç durmadan uçuş san'atı öğren -
mektedir. 193' de 1400 p1Anerizm mah 
f eli 18·000 kişiye uçuş öğretmiştir. 

Amerikanın bitaraflığı 
hakkında proje 

Vatington, 19 (A.A.) - Harp 
ıereçi ticareti hakkında gerçin 
(tahkikat) 1apmak üzere Sena -
toda ', toplanan komisyon adına 

hareket eden Senato üyelerinden 
Clark ve Nye, Senato Dıt itleri 
komisyonu batkanına bir mektup 
yazarak, kongrenin, bu toplantı 
devreai bitmeden, Amerikanın bi· 
taraflıiı hakkındaki projeyi ka .. 
bul etmesini iıtemitlerdir. 

betistan erkinlitinin muhafazası zamanmda birletik Amerikada 
için sarfedilen ıayretlerde, hüldl- yapılmakta olan manevralar, bu 
metin uluılar soıyeteıi ile tama • aabah meılıur demir f ırkanm mu· 
miyle .elbirliii yapmaia hazır bu- hayyel dutmana bir hücumu ile -------------
lunduiunu söyliyecektir. bqlamqtır. 
1T AL YAYA KARŞI KOYACAK Hafta aonunda manevralara -

Londra, 19 (A.A.) - Reuter gelmit olan binlerce aıker, ıid
Ajansının bildirdiiine ı&re, Oıa- detli sıcaklardan müteeuir olmut 
den bölgesinde, yanındaki 5.500 tur. Manevralara 55 bin kiti it· 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

askerle İtalyanlara kartı ille mu - tirak etmittir. 
kavemeti yapması muhtemel olan .. _ .. ____ , __ ,_,, _____ 

11111
, ..... 

11
1111• , _.,,_ 

batlıca Habet ıeflerinden biri em- diğine göre, üç taraflı konferan -
rinde büyük miktarda ıilih, cep - sın sonraya bırakılması, yürütü -
hane olduğu halde Diredaua len görüımelerin kesin bir ıonu · 
bölgesinin kumandasını almak Ü· cu olarak telakki edilmemelidir. 
:rere hareket etmittir. Filhakika bu konferans, Ce -

Pariı, 19 (A.A.) - Alqama nevre çalıımalarını tamamlayıcı 
doiru yetkili çevenlerde söylen • ıCSriifmeler mahiyetinde idL 

20-8-935 
Bu kupondaki tarihten başlıya · 

rak 15 gQn içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilan· 
lardan başka - blr küçük Udnın 1 

ı · defalık 1 satın parası yerine alınır. ~ 
(laUyenıer, gUnUnde idarede bulun • 

dunılaca>: IW'ette bu lruponlan poataya 
""8Cekleı1 mektuplann l~ de koya • 
blUrler. 4 kelime bir atır aayılmalıdır.l _ , 
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Krizden kurtulan 

'l - 1'URUN 20 AGUSTOS 193:l 

1Gezintiler1 

Yurtta gurbet ! 
dünya 

#:riz hafifledi. Talebe yazımı 
b lırizlerin •ayısı geçen yıllara 

bugün başladı 
Uzun ıürgünlerin, giden dön

mez yolların ardında ağlıya ağlı
ya gözlerine perde inenler, ister 
i•temez Türk ülkıinde gurbet a -
cı•ını tatmıılardı. Anadolunun, 
Rumelinin hangi köyüne uğra· 

•anız, dudakları beddu:Uarla tit
·iyen nine/ er görürmnüzı 

Qkınca daha az. --------------

1. Grafikler liir deve hörgücü gi- Selanik panayırı 
O( • İl 
. •ıvr dikten ıonra adım, adım Selanik panayırına gönderilecek 
'"İf iıtikametini göıteriyor. e;;yalar tamamile hazırlanmıştır; ya-

Bunu görenlerin gözlerinde kında sergiye gönderilmek üzere am· 
f~Yfcın leneri gibi yanıp ıönen baHijları yapılmıştr. Türk paviyonu
fiipheli bir parıltı var.: nu idare edecek olan bay Süreyya d:! 

Ankara dan şehrimize gelmiştir; b\ 
" - inanalım değil mi, ar- hafta içinde SelAniğe hareket ede · 

tık clünya eıki halini bulacak!.,. cektir. 1 

Krizden bir yangından, bir Panayıra hükumet resmen iştira!, 
:elıeleden, Okyanoıta bir gemi etmiş olduğundan götürülecek eşya · 
Qıcuından kurtulur gibi yorgun lar, geçen yıl kurulmuş bulunan pa . 

r.tıqklaıanlar:1 çökmü§ bir banka viyonda teşhir edilecektir· Bu eşyalaı I 
d zirat maddeler, orman mahsulleri, 
k r.ıvQrlarınını yıkılmt§ bir labri - madenler, sanayi mamulatından iha· 

Q bacaıının araıından sekerek rettir. 

ie~en bugünün inıanı böyle biı Sergi, 8 eylUlde açılacak Ye 30 ey-
feıelliye muhtaçtır. 10.le kadar açık duracaktır. Resr.ıi 

Krizin lavları araıından çır • Türk paviyonuna memleketin muh · 
,,,11Q çırpın:ı kcçan insan nereye telif bölgelerinde top1anan bütün 

· yerli maddelerin teşhirine önem \"eril 
j'~ecek? Hangi kıyı onun msuz- mektedir. 
11itınu gid~recek, aradığı ideal Sergiye girecek firmalara, Yunan, 
cliirıya nerededir? Türk, yabancı taşıma \'asıtaları ko -
t Krizin içinden fırlayarak çı _ ]aylık göstermektedir ,.e Yunan hü -
'fQ11 biri eline demir aıa, ayağına kumeti pnra"ız vize yapmaktadır. 

el.emir çarık giyip, dünyanın üze
trrıcf e ar.z ve tul daireleri üıtünde 
•eytıhatten bir örümcek ağı 
~llrsa, her şehrin kapınndan gir· 
eliği zaman kendi.ine şöyleneceh 
fr.ıdur: 

" - Nerede o ideal dünya ... 
~iı mesut değiliz.. Belki biraz 
0temizdekiler bahtiyarlığı tat · 
ftı'flardır. 

Gerçektir. Avrupanın danzig
le 'Triyeıte araıtnda, Triyeıte ile 
Pireneler üstünde ya§ıyan İnıan• 
1Qrı - ki asıl Avrupa da buraya 
lfı.voruz - ldcal dunya aıye l:IJ"I 

len önceki lıayatı anıyorlar. 1914 
ten önce.'ıi dünyaya w katılma • 
'>ltf emperyalistlerin büyük harp, 
~Qclastro ve lenden önceki ya§a· 
'tla ve eğlenme standardına en 
11.Vcun bir alemdi. 

Krizin sona erer gibi bir hol 
~"1ası gerçekten dünyanın eıki 
Q!ine döneceğine delalet ediyoı 

l'>ııı? Buna kim inanır. Ve nasıl i
l'lanabüiriz. 

b· Bir kere krizin biti§i normal 
ır hayatın dönÜ§Ü değildir. Kri 

ı~11 Yülı•elme ıeyl'İni halilletme· 
11 •tf>ebini ıöyle bir ararıanız ha
.)ıatın normalden ne derece uzak 
01c1..... •• •. .. •. 

• 04i:{Unu gorurıunuz. 

. lısizlere İ§ yeniden bQflıyan 
•ıi ~hl b• Q anma yarıııdır, bu yüzden 
ırsok if.izlsre iı bulundu, Bunu 

4 rncrikaJa, lngilterede, Alman· 
'l>QrJQ k .. .. F k · 
1 ~ apaçı goruyoruz. a at ıı· 
Qhfonma y:ırışından doğan ;. ha-

.l'Qt "3' 

Ct: ı .~o~~al olmak~~" uzaktır. 
İ nhü ftlahlanma, dunyanın bek-
ediği . . • • 

t' cennetı gerı getiremıyecek-

/' · 1914 ten önceki •ilahlanma 
~1".I teki kıyameti kopardı, ikin· 

~. l.. 
.. oorr kıyametten bir yeniden do. 
~llf beklenemez. 
h Sonra dünyada gördüiümü?. 
el Q~ ~evri bir krizin sürüp gitmeıi 

...:!ıldir. Dünya •oıyetelerinin 

Fransız doktorları 

gittiler 
1'"'ransız doktorlarını getiren "Dö 

Gras,, isimli Fransız ,·apuru dün ak • 
şam Karadenize çıkmıştır. Köstence -
ye uğradıktan sonra oradan Sovyet 
Rusvanın Yalta limanına geçecek, 
tekr~r geri dönerek lstanhuldan dur
madan geçecektir. 

Beş yüze yakın Fransız doktorları 
arasında bazı tanınmış şahsiyetlere 
Fransız elçisi hay Kamerer selam 
göndermiştir. 

Tevfik Fiktetin ölümü
nun yıldönümü 

Şair Te\'fik Fikretin ölümünün 20 
nci yıldönümiinü nnmak üzere dün 
Eyüı>te!d mez.ırı başında bir tören 
yapılmıştır. 

Törende merhumu ·eren bir çok 
dostları, arkadaşları , .e ailesinden 

bazıları bulunmuşlardır· Evvela şair 
Floı-inah Nfızım Pikretin hayatını an
latmış ,.e memlekete yaptığı i~lerden 
bahsetmiştir. Bundan sonra kızı ha -
yan Melih Tevfik Fikretin el\ çok be
ğenilen şiirlerinden bazı parçalar o
kumuştur. 

..rlUiflllMIU91111UllBHllHlllffllllfJl"'"""'"""lmnllfwtRQfUffttlft1tttllltnmttau~ 

bünyesinde olan deiifmedir 

Dünyamn ham madde çıka .. 
ran, endül.Jtri atelyeleri için çalı -
şan, bütün kudretini ona mÜ§teri 
olmak için harcayan memleket 
leri artık ayaktadır. 

Bunun anlamı ıudur: 
914 ten önceki dünyada yQfıyan 

ham maddoe memleketleri ruh ve 
inan b,akımından da hallerinden 
memnun inıanlardı. Endüstri 
dünyasının yaptığı iıtismahn şid· 

detini, dehıetini anlıyamazdı. 

halbuki bugün kofonüerde bilcl 
bu acı duyulmuıtur. Hem ne de 
rinden. Bumın için mn'i tedbfrler-1 
le önüne geçilen kriz dünyayı ea
ki günlerine kavuıturmaktan u -
zaktır. 

Sadri Ertem 

Yazılma şekilleri 
dün konuşuldu 

Talebe imtihanda 

J\'.ültür bakahlığının il kültür di
rektörlüklerine yolladığı bir yayım Ü· 

zerine lise ve orta okullarda yeni ta· 
lebe yazımına bugünden itibaren baş
lanacaktır. Dün bütün lise ve orta o
kul direktörleri okul1arından idare 
mensuplarile bir toplantı yaparak 
yeni talehenin ne şekilde yazılacağını 
tesbit etmişlerdir.Yeni talebeleri okul 
direktôrii kahul ederek talebenin me
zun olduğu okulla kendi okulunun 
semtini mukayese edecek ,.e talebenin 
oturduğu emte daha yakın başka bir 
okul varsa talebeyi oraya göndere -
cektir. 

Bu suretle talebenin uzak yerler -
den okula gelmesinin önü alınmış o -
lacaktll'. 

Direktörlük her okulun alabileceği 
talebe sayısını tesbit etmiştir. Tesbit 
edilen sayıya göre ilk okullardan çı
l<an t.ıı.lıilienin ·crl~tllilnı4si j~in ye
niden sınıflar açılmasına Jüzum gö -
rülmüş Ye tedbirler alınmıştır. 

nundan başka biri Kasımpaşada 

diğeri de Ortaköyde olmak üzere iki 
tane orta okul daha açılacaktır. nu 
açılan orta okullarla ihtiyaç temin e
dilmiş olmaktadır. 

Yazılma zamanı 30 ağustos cumar
tesi günü öğleye kadar cle\'am edecek 
tir· Uu zamandan sonra baş vuranlar 
kat'iyyen kabul edilemiyeceklerdir. 

PARASIZ YATILI 

Parasız yatılı olarak lise n ortn 
okullara girmek için lazım olan şart
ları dünkü sayımızda yazmıştık. Kül
tür bakanlığı bu talebenin yazılma iş· 
lerile meşgul olmak üzere okul a • 
yıracaktır. Bu okul doğrudan doğru· 
ya sınacın yapılacağı okul olacak · 
tır. 

Şimdilik haş ,·uranlar kiiltür di • 
rektörlüğü tarafından kabul edilmek
tedir. 

Bakanlık hiç hir talebenin okul . 
suz kalmama"'"' temin için bütün ted 
birleri almıştır. 

lLK OKUI,I,AR 30 EYLÜLDE 
AÇILA C.AKJ,AR 

ilk okulların bu yıla mahsus olmak 
üzere otuz eylulden enet açılmaması 
dün telgraf la Kültür Bakanlığından 
bütün ilbaylıklara bildirilmiştir· nu 
),1 ilk okullara 929 yıh doğumlular 
kabul edileceklerdir. Kültür direktör 
lüğü okuma çağına gelen çocukların 
okulsuz kalmamalarını temin için nü· 
fus dairelerinden bu yıl okuma çağı -

Afiş işleri 
Afişaj ve ilan işinin uray tarafın

dan idaresi kararlaşmıştı. 
Bu işlerle uğraşmak üzere Beyoğ

lu urny şusebinde bir şefin idaresin
de üç memurdan mürekkep bir teş • 
ldlat yapılmıştır· Be:j ,.c on paralık 
uray pulu ile resme tabi olan iliinJara 
) alnız bu teşkihlt bakacaktır. l\letre 
murabbaı üzerine resme tabi olan i· 
!anlar ve afişler hangi mıntakada i
se oranın tah il şubesince takip n 
kontrol edilecektir· üzerinde "lstan· 
hul belediyesi afişaj memurluğu,, 
mühürü olmıyan ilan ve afişleri ya -
panlar ve asanlar cezalandmlacak -
tır. 

1 ür kotis direktörü 
Enelki gün şehrimize gelen Türk· 

ofis genel direktörü bay Mecdet dün 
İstanbul 'l'ürkofis şubesinde çalış -
mıştır. Bay ~lecdet, bugün saat on 
birde İzmir sergisine gitmek üzere 
şehrimizden nyrılacaktır. 

Pamuk çıkatımız 
1935 senesinde ilk altı ayına ait is· 

tatistikler Almanyaya yaptığımız pa
muk çıkatının önemli bir yekuna yük
seldiğini göstermektedir. Alman dıs 

~ 

ticaret istatistiklerinin de gösterdi • 
ğine göre pamuk çıkatımız 10 misli 
artmış bulunmaktadır. 1934 sonunda 

3000 kilo pamuk çıkatına karşı 1935 
in ilk altı aylık yekunu 10,863,700 ki
lodur. 

Festival hazırlıkları 
Eylıllde yapılacak f esth'al ha -

zırlıkları ile uğraşan komite dün Bay 
Asım Süreyyanın başkanlığında top • 
lanmıştır. lki kafile halinde Roman -
·yadan yUz on kadın ,.e erkek seyya
hın iJk parti olarak geleceği bildi -
rilmiştir. 

na gelen çocukların sayısını istemiş -
tir. llu sa) ıya göre, her semtte açı • 
Jacak okul ve sınıf mikdarı tesbit e
dilmiş bulunuyor. 

llk okullar yeni talebe yazımma 
bir cyliilden itibaren başlıyacaklar -
dır. Yazılma 2:> eyllıle kadar süre -
ccktir. llk okuHarın ikmal sınaçlan 
da 1 eylülden 2:> eylfıle kadar yapı • 
lacaktır. 

İLK OKUL KİTAPLARI 

llk okul kıraatlarının öz türkçe 
basılacağını yazmıştık· Kitaplarla 
J\ültür bakanlığı basım direktörü B • 
Faik Reşit me~gul olmaktadır. Kıra
atin biitün resimleri hazırlanmıştır. 
yakında basılmaya verilecektir. 

GEZiYE ÇIKAN öGRETl\IENLER 
ÇAGIRILIYOR 

Okulların tatili münasebetile ge • 
ziyc çıkan öğretmenler bir eylUlden 
itibaren okullarda bulunmak zorun -
dadırlar. Bunun i~in geziye çıkan öğ
retmenler sağırılacaktır. 

üNlVERS11'EDE YENi TALEBE 
YAZIMI 

Türk çocuğunu doğduğu yere 
yapı§lıran, ta§rayı korkunç bir 
zindan gösteren §eylerin lxı§ın -
da o vardı. Bu kötü duygu daha 
da büsbütün ıilinmiı delildir. 

Yüksek okullardan çıkanlara 
doğu illerinde ödev verecek olan 
yasayı okurken, böyle dütündüm. 
BQ.ftakiler, aramızda alttan alta 
yafıyan bu bozukluğu sezdikleri 
için yaıayı yapıyorlar. 

lngilizler, Fransızlar •Ömür • 
gelerinde biie bir öz yurt havan 
yaratır, gençlerine o ufukların 
ıevgisini verirken, biz kendi yu • 

vamızda ökriizlük duyup titrqi .. 
yorduk. "Hint,, •okaklaT1nda kofr 
ları sıvalı dolQfan l•koç ve lrlan
ila çocukları, içlerindeki gurur 

güneılerinin kızıllığını yüzlerin -
Je bayrak gibi tQ.fıyorlar. KalJı • 
nmlar üstünde kendileri •endele· 
ıeler bile, ayakları altında yerin 
titrediğine inanarak yürürler. 
Binleri birler elinde tutan de iıte 
bu inan gücüdür. Faı, Cezayir, 
Tunuı, Mııır gibi güzel iklimler 
yanında, Sudan, T ran•val, orta 
Alriliadakiier de böyle düfünür, 
böyle gezer, böyle yQfarlar. Ta
rabuluıta üç günlük bir •ahiplik, 
ltalyan gönlünü hormalıklara a • 
tık etti. 

"Andrejit'', Oıkar Vaylt,, en 

çok ıevilen izerlerini oralardan 
aldılar. "Loti", bir yandan "lllllan
da,, yı yaratırken öbüryanda "Si
pahinin romanı,, ile aomurgeye 
Fransız edebiyatının damgasını 

vurdu. "A•lahan,, ı okuyanlar. 
o •atırların altınJa kaplamak i• 
tiyen dalgalann kaynaıtığını •ez· 

miflerdir. lngiliz ıiirini engin -
leıtiren deniz:, lngiliz ruhuna Ja 
enginlerin uğultu11Unu verdi. in -
giliz Jeni:ıi ıevdi. Çünkü m, o • 
nun yolu idi. Dünyanın yarısına 
o yoldan geçerek kavuıtu. 

Dili, dini, türe•i, rengi, her ı• 
yi ayn olan ulu•lar araıında, ya· 
bancı topraklar üıtünde, onlar 

ganimet yığınlarına baıa baaa i • 
./erlerken, bizim kendi toprakltı. • 
rımızda gurbet içliliği görmemi • 
:ze dayanılır mı? ..• 

Belki biri çıkar da: 
- Doğru •Öyliyormn ammcı, 

Hint, Mısır, Somalı, Tran•vald11 
bir I ngiliz, bir F ran•ız ek•ik•is 

(L'f.ıtfen ıagfayı çeviriniz) 

Üniversitede ) eni talebe yazımına Z İ N G A L .... 
hir eyhilden itibaren başlanacaktır· 1 . 
Her talebeyi direktör kabul edecek Ye ~p A R K EL E R l 
O~iversi!e. talcb~s~ııin ~er~f \"e ~es'- Kurudulmut ve fırınlanmıttır. 
ulıyetlerını kendısıne soylıyecektır. B""t'"n memlekette takdir edilmistir 

·v 1 b' · · d d u U ) .ı azı ma ır teşrınıevvele ka ar e· 
vam edecektir. 

Fra.telllni kardeşler Avustralya yolunda: 1~ 
Ya Fransa can.hazhanelerinde çalışan (Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tara fından çağırılmıştır· Uç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün • 

tıın bu en mt.~ur komiklerinin seyahatini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek i~in bu resimle ri keserek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lazımdır. 

Ct:.5ARET ·J1ER..KVf.ÜN 
.__....,...... NEŞ.f..S ı 'IERrNDS 

t:.'n.,......,...... _____ ~ı-ı-..1ı1ıı1.... 

- - "OE BAK TAV.-."''n"\ Sı~ 
.. R.VMCF1', VAR. ı ... rAKLAR.1"1 

___ ... vıDA KARIN<A 
l:A R VAR. { 
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Havuzlardaki tamirhaneler 
J\nkara, 19 (Kurun) - Ha· ( 

vuzlar direktörlüğüne ait tamir
hanelerin yeni deniz i~atına 

yarıyacak surette faydalı hale ge· 
tirilmeleri için lüzumu olan de· 
mir, sa~ ve çelik gibi maddele· 

rin, muafiyet yekiinu 25 bin lira
yı geçmemek ve 935 mali yıhna 
mahsup olmak üzere, gümrük 
resminden muaf tutu!masma Ba
kanlar Heyetince karar verilmiş
tir. 

Yeni Trakya genel ispekteri 
·----

J\nkara, 19 (Kurun) - Trak· ı 
ya genel ispekterliğine atanan 
(tayin edilen) İzmir IJbayı gene· 
ral Kazım Diriğe bu ayın 15 in
de tebligat yapılmı_tır. 

General yakında T rakyaya gi-

derek iç bakanlığı müste§arı ve 
genel ispekterlik vekili Bay Veh
biden ispekterlik i§lerini alacak
tır. 

Bay Vehbi: ayın sonunda An
karaya dönecektir. 

p li 
...... amıımmııımı .... • 

Trenden atlıyarak yara
lanan adam 

Evvelki gün Floryadan Istanbula 
gelen 52 sayılı tren Bakırköy istas
yonuna yaklaştığı sırada bir adamın 
trenden düştüğü haber nrilmiştir. 
Bunun üzerine tren durmuş, yere dü
şen adamın Floryada aşçı Sait oldu
ğu anlaşılmıştır. Saidin yalnız sağ 
kolu zedelenmiştir. Trenden niçin at
ladığı anlaşılamamıştır. 

AZ KALSIN BOGULUYORDU -
Bursada oturan pirinç tüccarı Besim 
arkadaşları Sabri ve Nuri ile Flor • 
yada sandal kiralıyarak açılmış n 
denize girmişlerdir. Besim yüzme bil· 
mediğinden boğulmasına ramak kal • 
mış, etraftan yetişenler tarafından 

Türkiyede Yahudi düş- Memleketımizde hava kurtarılmıştır. 
manlığı yok! seferleri KUMAR OYNARKEN - Yeşildi-

Ankara, 19 (Kur.un) _ Ekset A k ( rekte Kamilin kahvesinde. Mehmet, 
n arır, 19, K U R U N) - Haydar, Hüseyin isminde üç kişi ku· 

telgraf ajansı Türkiyede hulu- Memleketimizde yeni ba§tan ku • mar oynarlarken yakalanmışlardır· 
nan yahudilerin tazyik gördük- rulacak muntazam hava h3tları Kumar parası olan 14 lira müsadere 
lerini ve başka memleketlere git- hakkındaki tetkikata devam edil- edilmiştir. 
mek i tediklerini yazmıştı. · mektedir. Daha bir müddet de • YANGIN BAŞLANGICI - Yeni -

Ankara Musevi mektebi di· vam edecek olan bu tetkjkattan köyde Pakizeyc ait yalının ü~üncü ka 
rektörü ve Musevi cemaati reisi sonra bütün hava yolları projesi • tından yangın çıkmış, itfaiye tarafın· 
Harasaras Danyal ulusa bir mek- nin hazırlanmasına ba~lanacak • dan söndürülmüştür. 
tup yazarak demiştir ki: tır. PENCEREDEN DÜŞTÜ - Gala· 

B 
p · d ak 1 k tada. Arap camiinde oturan sandalcı 

aşka ıeyler şöyle dursun, ço· roJe. ~ ~~ m~m e et parça•' Rızanın oğlu ıo yaşında Adnan ev -
cuklara memleketimizde resmi larını bırıbırıne baglıyacak yollar !erinin ikinci kat penceresinden 50 -

'dili, Türk tarih, coğrafyası öğre· ile Suriye ve lran gibi komşu mem ltağa düşmüş, ağır surete yaralana -
tilmekle beraber sabah akşam Jeketlerini memleketimize bağlı - rak hastaneye kaldırılmıştır. 
Clin dersleri verilir. Ayrıca ibra· yacak yerler ayrı ayrı gösterile . ICUYUYA DÜŞÜP BOGl/LDU -
nice ve fransızca ögr"' etilmekte- cektir. Fatihte lskender paşa mahallesinde 
·_ıır· • orta çeşme sokağında oturan Malat • 
0 Umum Müdürlüğe ait tayyare, yalı lsmailin bir buçuk yaşındaki kı-

ibadethanelerimiz açık ve ser
besttir. Ticaretimizin yolunda ol· 
auğunu herkes bilir. Türk yahu
dileri uzun zamandanberi Türk
lerden sayısız iyilikler görmü§ler
dir 

Ankara, İstanbul • hmir arasın • zı Saime evin altında bodrumda oy -
daki ara inme istasyonlarını tes· narken ağzı açık bulunan kuyuya dü
pit etmek üzere uçu'a memur e . şerek boğulmuştur. 
dilmiştir. KAI .. P DURMASINDAN ÖI.01\1 -

Paşabahçede oturan 22 yaşında Üni
versite talebesinden Süleyman gazi • 
nodan ıkarkcn dilşm · kalp durxna
~;ından olmuş r • .Hiç bir memlekette görmedi· 

ğimiz bu iyiliklerden dolayı en 
küçüğümüzden en büyüğümüze 

kadar minnet duyguları duya-

Türk - Sovyet Hmi 
çalı ma birli"'i---~ 

Ankara, 19 (Kurun) - Sov· 
yet Rusyaya 134 muhtelif ilmi e· 
ser gönderilecektir. Bunlar Sov
yet elçiliğine verilmiştir. 

rız • Eserler Türk - Rus ilmi ça· 
Türkiyede yaşıyan yahudilerin lışma birliği kütüphanesine ko

Türk hükfımetinden memnun ol- nulacaktır. 
madığmı Avrupaya göstermek İ· G . . .. .. .. b .. 
· d ı 1 h b 1 . b·· azı eııshtusunu 1tıren-

çın uy uru an ya an a er erı u- • • • 
tün varlığımızla yalanlarız. lerın tayınlerı 

Nazilli mensucat Ankara, 19 (Kurun) - Gazi 
terbiye enstitüsünden bu yıl çı-

f a brik ası kan orta okul öğretmenlerinin ta· 

Atnkara, 19 (Kurun) - · Nazil- yinleri 1 eylüle kadar bitirilecek
li mensucat fabrikasının temel tir. 
atma töreni önümüzdeki cuma Bu gençlerin ayni okulk.,.da 
günü yapılacaktır. vazife almaları hususuna itina e- ' 

Temel atma törenini başbakan dilecektir. 

ismet lnönü acacaktır. Başbakan Kültür müsteşarının baş .. 
bundan sonra Kayserı· mensucat kanlığında toplanılacak 
fabrikaamı işletmeğe açacak-
tır. 

Ereğli pamuk fabrikası 
Ankara, 19 (Kurun) - Ereğ

li ince pamuk fabrikasının işle· 
tilmesine 936 yılı mayıs ayında 

başlanacaktır. Fabrika hina
sınm yapısı ilerlemektedir. 

Ankara, 19 (Kurun) - Hava 
tehlikesinden korunma kurulJa-
rma iştirak etmek üzere ilk ted

risat öğretmen ve ispekterleri Ö· 

bürgün kültür müsteşarı Bay 
Rıdvan Nafizin başkanlığı altın
da bir toplantı yapacaklardır. 

Toplantıda ilk okullar progra· 
...,,_......... -- '"""""""""'"""'"'"""-"' mı, ve ilk okullarda yapılacak 
ya§ıyabifir. Fakat mesela (Van) yenilikler konuşulncaktır. 
da İ§ öyle mi ya? •. 

Der. Onlar gunu unutmasınlaı Sümer Bank gene\ direk-
ki, bir yerin ilerlemesi için, GTQ • tör ffi Ua Vİ n j 

üfus sayımı hazır
lıkları ilerliyor 

Nüfus sayım merkez bOrosunda 
çalı§Bcak olan daktilolar ile memur
lar dünden itibaren ilbaylıkta ken • 
dilerine ayrılan büyük salonda çalış· 
maya başlamışlardır. Daktiolara gün
de ikişer lira, bunlara yardım eden 
memurlara da birer buçuk lira nri
Jecektir· Daktilolar saycm memurla · 
rının eline yerilecek cedvelleri dol -
duracaklardır. 

Ekmek narkı 
Uray nark komisyonu dün toplan

mış, ekmek ve francala fiyatını ol -
duğu ~ihi bırnkmışhr. 

da ileri düşünüşlülerin ya§aması Ankara, 19 (Kurun) - Sümer~:;; • ~7 1 
gerektir. Dünyanın hiçbir yerin . Bank genel direktör muavini Bay 1-!!::_betçı eczaneLe~ 
'de önce konfor kurulup sonra Osman, Kayseri fabrikasınt gez· . 
kı.mseye.· d"kt b ld" l Samatvada: Erofılos, Aksa rayda: 

ı en sonra uraya ge ı ve g. • • .• •• 

- Buyurun! 
ta b ı •tt · Sarım, h.aragumrukte: 1\1. Fuat, Seh-

n u a gı ı. · · d A JI d" F d e·· 
B O ı b ld 1 

remının e: . am ı, ener e: u . 
Deme ... ler. Bayın .Jırlık ısıız ay sman, stan u a gene. l ..., a samettin, Şehzade başında: brahim 

'topraklara uyanıkların ayağiyle direkt~rle görüştükten sonra dö· Halil, Sirkecide: Beşir Kemal, Beşik-
girer. Yasanın okul çıkqını baı necektır. taşta: Siil<"yman Rerep, Gedikpa • 
langıç tutması da pek yerindedir. Ankara Belediye bankası şada: Asadoryan, Cibalide: Nerati, 

Çernberlitaşta: Sırrı Rasim, Galata· 
Gençler, çoluk çocuktan köklerle Ankara, 19 (Kurun) - Bele- da: Hidayet, Beyoğlunda: Kanzuk, 
bulundukları yere saplanmadan diyeler bankası 5 eylülde fevkn· ve l..el'n, Pangaltıda: Karakin Kürk . 
bu ödeve sarılırlarsa, göç daha 18.de bir toplantı yaparak nizam- çiyan, Şişlide: Necdet Ekrem, Ka • 
kolay olar. namenin bazı maddelerini değit· sımp~~da: Yeni Turan, Halıcıoğlun· 

S. Gezgin tirecektir. da: Yeni Türkiye. 

Ekonomi -Ceviz Piyasası 

Almanyanın 1 ürkigeden 
Ceviz alması bekleniyo1 

Türkofisin Türk cenz çıkatı üze -
rinde yaptığı önemli bir inceleme, 
bu yıl Almanyaya fazla ceviz gönde· 
rebileceğimiz merkezindedir. 

Verilen maltimata göre, ahiren Al 
manya ile Romanya arasında ticaret 
bakımından iyi olmıyan bir durum 
meydana çıkmıştır. Şöyle ki, ilk ön -
ce Romanya tarafından alınan bir 
tedbirle Romanyada başlanmak ü · 
zere her iki ülke ötekinden yapılan 
ithalatı değerinin yüzde 44 ü nisbe
tinde fe,•kahide bir gümrük resmine 
tabi tutmuştur. Bu ise bir ülkeden Ö· 

tekine ihracatın filen durmuş olma -
sı demektir. işte ceviz piyasasının 

Türkiye için kazanmak üzere bulun · 
duğu büyük önem de biJhası;;a bu va-
ziyetten doğmaktadır. Gerçekten Al · 
manya her yıl ithal ettiği pek büyük 
mikdar ve kıymette cevizin orta he
sap yüzde 2S ini Romanyadan al . 
maktadır. Söz gelimi ceviz ve ce,·iziçi 
birlikte olmak üzere Almanyanın 1934 
),lı içindeki genel ithatatı 9·026.000 
l\f ark değerinde 190.458 kental tutmuş 
ve bunun 2.770.000 mark değerinde 
5..'l.675 kentali Romanyadan yapılmış-
tır. 193.'3 deki genel ithalat ise 6.783·000 
mark değerinde 938,352 kental tut -
muş ,.e bundan 939.000 mark değerin
de 17.672 kentali Romanyadan alın -
mıştır. Şu halde Romanya ile Alman
ya arasında yakın zamanda bir an -
laşma ypılmndıih takdirde bir çok 
mallar gibi ceviz ve ceviziçi dahi Al
manlarca başka ülkelerden tedarik e· 
dllecektf r. 

Buna göre Türk ihracatçılan için 
çalışmağa elverişli yeni bir saha a -
ılmı' demektir· Gerçekten Alman it
alufçıları ce\'lt ve cefnıçı ııtnyaç • 

tarını kapatmiı.k için şimdiden başka 
ülkelerle münasebete geçmeğe koyul· 
muşlardır. 

Dost Almanya ile aramızdaki mü
nasebetler ticaret alanında dahi çok 
iyi olduğundan bir çok Alman itha · 
lc\tçılannın muhtaç bulundukları ce-
vizi ~everek Türkiyeden almaları peli 
,·arittir. Almanyaya Türkiyeden ce · 
,·iz ithalc\tı hatta geçen seneden iti -
bnen memnuniyete değer bir yola 
girmiş bulunmaktadır. Şöyle ki, Al • 
r ~ - y::.ya TUrkiyed~n ceviz ,.e ce,iziçi 
i"rnlatı 1833 de 131.000 mark değerin
"de 2.842 kental tutmuşken 1934 de 
:;::.ooo mark değerinde 7·380 kent.'l 1e 
~ ~yani orta hesap yüzde' l50 art 
.lJl=~-şır. Almanyanm genel ithalatın · 
d=.ki hi,.semiz ise 1933 de yüzde 2 den 
1934 de yüzde 4 e c:ıkmıştır. 

Gümrük ihtisas 
mahkemeleri 

Gümrükler binasında çalı§an 

ihtisas hak.verlerinin gümrük i§le

Hak yerlerinde 

lranh Ahund şeyh 
Musanın duruşması 
Valde J1:ınının cami yerinde 

ederken dinleyenlere tahrik 
sözler sö,> lediği iddia 
Ahund Şeyh Musanın duruım 

lstanbul ikinci ceza hakyerinde 
dernm olundu· Bir kaç şahit dirılf 
nildi. Duruşma, başka şahitler 

kaldı. 

Hasköyde cinayet ve 
yaralanma davası 

Rerep \'e Halit isimlerinde iki" 
nin duruşması, dün ikinci ceza 
yerinde yapıldı. Bu bir cinayet vt 
rüm darnscdır. Öldürülen Kadri, 
ralanan Cemildir. Vak'a HaskÖ 
olmuştur, Suçlular Receple Hali 
Kadri, Recebin enişte. .. idir· 

Dünkü celsede şahit dinlenildi 
cluruşma şahide kaldı. 

Dört yaşındaki çocuğ 
tacavüz eden 

Bebekte dört yaşında 
tecavüzden suçlu on dört yaşında 
seyin, dün tüzeye getirilmiş, alı 

nulmuştur. Araştırma ilerliyor. 

Eski yolların tamiri 
İki yıldanberi şehir içerisi 

hiçbir yeni yol yapmıyan bel 
ye eski yolları tamir İ§ine ! 
önem vermeğe karar vermi 
llk olarak tamir edilen Şi,li 
Hürriyetiedehiye asfalt ıoıeıi 
tamiri bitmif, diğer asfalt yol 
rın tamirine ba,lanmıtltr. Di 
taraf tan, asfalt yolların p 
yollardan daha ucuza mal ole! 
ileri sürülerek yeni yapılacak 
ların asfalt yapılması da dilıü 
mektedir. 

Hava kurumu Erenköl 
kolunun balosu 

Ha,·a kurumu Erenköy kolu 
fından 2l ağusto~ cumartesi g 
Suadiye plaj gazinosunda btiyiik 
kır balosu tertip edilmiştir. Bal 
bayan Safiye ve arkadaştan da 
konser vereceklerdir. 

Kadıköy iskelesi 
Değİferek modern bir ıeld 

yapılmasına evvelce karar veri 
Kadıköy iıkeleıinin yapısına 

lanmıştır. iskele, Haliçte fah 
ve havuzlar direktörlüğü tara 
dan yapılmaktadır. 

Biter bitmez Haliçten çı 
larak bugünkü iskelenin yerine 
ktlacaktır. iskelenin modern 
tiyle inip boşalma esnaıın 

sıkı§ık kalabalığın önüne ı 
ceği ümit edilmektedir. 

rini takip edenler tarafından gö - • • •• •• . • .. 
rültü , ile rahatsız edildiklerini Bılec1k kultur dırektorlu 
göz önünde bulunduran hat di • 
rektörlük, ıhtisas hakyerlerini bi
nanın üst katına almayı muvafık 
görinÜ§lÜr. Bu iş için hazırlanan 

proje Bakanlığa gönderilerek 
tasdikten geldikten sonra dü§Ü -
nülen tedbir tatbik edilecektir. 

Bilecik kültür direktörlüiün• 
tedrisat şube direktörii bay Hay 
atanacağı söylenmektedir. 

YlRMl MEKTEP TAMiR ED 
CEK - Uray tarafından lstanb,ı 
çindeki )irmi mektebin yeniden f 
mirine karar ,·erilmiş, bunun fçill 
münakasa açclmıştır. 

Yüz ton Petrol 
Yüz ton Benzin 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde 
Tahmin edilen bedeli (58000) lira olan yukarda miktarı ve 

si yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Sa 
Komisyonun'a 10 - Eylul - 935 tarihinde Sah günü saat 15 de 
h zarf ile ihale edilecektir. Şartname (fki) lira (90) kuruı m 
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (41 
Iİl'Qy:: havi teklif mektuplannr me'1! kOr günde ıa t 14 e kadar 
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ~ 
maddelerindeki vesaikle mezkllr gün ve ıaatte komisyona mür 
ları. ( 
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Yapışık Kardeşler 
_ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
'l_i 861em : 8 m - Yazan: Rudolf Van Wehrt .. 

Çırılçıplak soyunuz! 
bir doktor 

doktor! 
Bu düzenbazlığı ancak 
ıneydana çıkarabilir. işte 

ti•t tarafın özih 
1829 seneıi E11lulünün ıs 

lnd'e, gece, Amerikanın li • 
man fllhri olan Bostun civa • 
rında kurulan bir ıirk çadırın· 
da, Si11amlı ikizler göıterile . 

~.Yinnibini dııarda kalan yirmi 
dört bin kifi, memleketin her 
tarafından alan akın yapışık 

vücutlü kartüfleri, Engle Çan· 
gı, Sağla Solu görmeğe gel • 
miftlr. ln:ibatın temini, sabır
sızlanan ahalinin teskini, polis 
dmiri Miralay Murlinin bu işin 
doğruluğuna incı1ınıadığını ile
ri sürerek, ikizleri getirenler • 
k manakaşası ıolhalarından 
sonra, fimdl de sirkte ikizlerin 
önünde münakaşa başlamıştır. 

SegircUerden biri, miralayın 
teıvik ve tahrikile bağırıp ça • 
lınlJOr. 

Masanın üstünde duran adama 
karşı olan bu ıealeni! burada ke· 
siliverdi. Fırlatılan bir ıiıe, gaz· 
lambasına değmif, bir tangırtı 

duyulmuıtu. 

Enııle Çangın üzerind., otur· 
duklarr fil, bu ıanıırtıdan huy· 
lanmı~tı. Fili sevkedeo adam, 

yese uğramıı, teli.ıh görünüyor • 
du. El ve kol hareketlerile kala· 
balığa fil tehlikesini anlatmağa, 

onların sakinletmesini temine ça· 

lı9ıyordu. Fil de huysuzlanıtını 
arttırarak, ürküntü içinde yana 
do~ru vaziyet değiştiriyordu. 

itte tam bu sırada miralay Mur 
fi, maneje atladı. Polis amiri, kol· 
larını havaya doğru kaldırınca, 

ahali derhal sakinleıti. 
o 
d - Bütlin bunlar palavra! Hep 

'-çma sapan bir takım lakırdılar 
Bu bir dalaveredir ! Bizi aidatı· 
1'orlar ! 

- Boston ve civarının erkekle· 
ri, kadınları ... Erkek ve kadın a· 
halisi! Hepinize sükunet tauiye 

Koca çadmn içind~ saniJelik 
bip •iikiln hüküm sürdü. lçerdeki 
hnitlikte bu haykırıf, çın çın ö· 
tilılü akis bırakıp, kısa bir ıüku· 
tıun hüküm sürmesine yol açtı. 
lferkea, beklenilmiyen bu cür'et 
ka.rıuında afallamııtı ! 

Bu aürekıiz sükunu, masa Üı· 
tlindeki adamın •nl'ouau vırtlt: 

- Sözlerim neden aaçma sa· 
1 Plln bir takım likırddar olsun? 

~l'be-!te babası Çinli idi! Elbette 
!\nası Siyamla idi! Bunlar birer 
lıakikattir. Doğrudur elbette! 

Uzun boylu, kuru yüzlü, ke· 
laıilderi belirgin adam, sık sık so· 
hık salıvererek. manejin kinarın· 
da.ki parmaklığa dayandı. Altın 
•a.pJı bastonunu, gayet lakayt ve 
'-kin bir halde, filin üstündeki 

ediyorum. Kendisine fil denilen 
ıu kocaman mahluk gürültüden 

hazzetmez. Eğer gürültü d~vam 
edene, huysuzlanır ve tehlikeli 
o'ur !.. Bir dakika susunuz!. 

Miralay Murfi, bu ıözleri &Öy· 

)edikten sonra ıesini biraz alçalt· 
tı ve kaptan Koff ine fÖyle dedi: 

- Siz heme71 timdi ikizleri 
tlll'ıl sıpl~k.,...öatcrecekıiniz ! Cırıl 
çıplak ıöıterrneniz icap eder l Se 
yirciler, onların tahiden yapıtrlc 
olup olmadıklarını kendi aözle
rile ve iyice görmek istiyorlar! 

Kaptan Koffin, hiddetle cevap 
verdi: 

EreğUde 

Yeni yapılar 
Şehrin görünüşünü 

değiştiriyor 
Ereğli, <özel aytarımızdan) - E · 

ref llde son stneler içinde oldukça 
bayındırhklar yapılmıştır. Yeni kl · 
gir evler, mağaıalar, müesseseler ya
ptlmış, bu yüzden kasabaya bir güzel· 
lik gelmişti. Bilhassa Eretlide büyük 
bir noksanlık olan elektrik tesisatı 
vUcude getirilmiştir. 

Bundan başka şimdiye kadar hal· 
kın bir dinlenme yeri yokken hüku • 
met konağı civarındaki mezarlıklar 
kaldırılarak deniz kenarında gönUl 
açıcı bir park meydana getirilmiştir. 
Ereğli halkı sabah akşam bu parkın 
yüksek çınarları altında oturarak 
yu günlerinin sıcaklarından kendile· 
rinln kurtarnlaktadırlar· 

SAHiL SIHHIYE 
Ereğlinin sahil sıhhiye binası ev -

velce icarla tutulmakta iken geçen 
sene (Bozahane) denilen mevkide de· 
niz kenarında asrt bir blna yapıl • 
mıştır ki Karadeniz sahlllerfnde bir 
benzeri daha ~oktur. 

Bu binanın inşasından sonra yeni 
bina kuranlar onu takUde başhyarak 
pencereleri geniş tutmab, takSima • 
tını ona göre yapmağa başlamışlar • 
dır. Binanın dışarıdan gorttnUşü ne 
kadar zarif ise içerden de o kadar 
kuJJanışlıdır, mim art fenninin incelik· 
terini bir araya toplamıştır. Banyo • 
su da unutulmamış olan bu binanın 
odalarile s.1 lonları ve alt kattaki su 
tulumbası pek hoştur. Bu tulumba i· 
le binanın her tarafına tazyikli su • 
lar verilnıektedir. En Ust katı daraça 
şeklindedir· Temeller klmilen su için
de yapılmıştır. Duvarları bir metre 
on santim kalınhfında \re (2,75) metr· 
re derinliğindedir. Gerek plAn ve ge· 
rek melruııtRt itibarile bu bina Ereğ
linin emsalsiz bir lbf<fesıclir. 

KONSERYE FA.BRIHASI 
Eretlinfn yerli ahaİislnden lsmail 

Yetişgen adında mütepbbls bir adam 
,·ardır. Deniz kenarındaki evinde kü
çük bir konserve imalathanesi aça • 
rak gittikçe ilerletmi§, bugün A vru • 
pahlara rekabet edebiJecek bir nefa • 
sete ulaştırmıştır. Altı sene evvel kur
duğu bu köşede balıkların her cin • 
sinden nefis konserveler yaptıfı gi
bi çok lezzetli sebze konserveleri n 
zeytinyağlı yaprak ve domates dol • 
maları dahi yapmaktadır· Almanya • 
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Niziplilerin dileği 

Bir orta oku), bir de 
trahom hekimi ..• 

Nizip belediyesi, canlı verimli bir çalışma ile 
şehrin ihtiyaçlarını kar şıhyor 

Gaziantep, ( Ozel aylarımız· 
cian) - Sekiz bin nüfuslu Nizip 
ilçesi, ıün geçtikçe biraz daha 
güzelleımektedir. 

tlçenin çalıtkan Şarbayı, kasa· 
banın batta ıelen önemli ihtiyaç· 
larını sağlamıttır. 

Nizipin ıelitmesinden ba§ka 
bir dütüncesi olmıyan bu sayın 
zatın yirmi iki bin lira gibi çok 
az bir bütçe ile ıördüğü fU işleri 
okursak, onu değerlemekte itti· 
fak ederiz: 

7500 liraya ıüzel bir hal ya~ 
tınnıı, on ıekiz dükkanı ihtiva e .. 
den bu et halinin bitiıiğinde ya· 
pılma11 karargir olup ıekiz bin 
liraya çıkacağı tahmin edilen seb· 
ze halinin de temelini arttırmıt· 
tır. Her iki hal, bütün asri techi
zatı havi bulunmaktadır. 
Kasabanın biteceği yerde 933 

yılında yaptırılan mezbaha, bü
yük bir ihtiyacı karıılamqtır. Bu 
mezbahada günde yirmi davar ke 
silmektedir. Gene kasabanın or· 
tasında dört 'hin lira sarfile bir 
belediye bahçesi vücuda getiril· 
mit, muhtelif ağaç, havuz ve 
kameriyelerle süslü bulunan ga· 
zinonun kıtlık salon kısmında 
sahne ve l>alkon tertibab yapıl· 
mııtır. Bahçede, afaçlan ıula· 
mak üzere 400 lira aarfile bir yel 
değirmeni kurulmuf, gazino Ö· 

nündeki Atatürk büstü için üç 
yüz lira yardımda bulunulmuı· 

tur. 
Belediye, bir kilometre uzunlu- 1 

ğundaki büyük caddenin genitlt-· 
tilmesi lüzumunu da hiasederek 
burasını açtırmıı, düzgün bir ıek 
le getirmiştir. Şimdi burası adeta 

bir aktam gezinti yeri olmuıtur. ı 
Kasabada bir müteahhit tars• 

fından vücuda getirilmit elektrik 
tesisatı kuvvetli olmadıiından 
bunun belediyece satın alınıp 

bir ikinci ve yüksek kudrette ma· 
kine getirtilmek suretile kasaba· 
nın tenviri karar altına alınmış• 
tır. 936 yılında belediye gazinosu 
üzerine bir kat çıkılmak suretile 
modern bit uray kurağı yapalma· 
ıı kararlaıtınlmıttır. 

Nizipin ekonomik durumu iyi· 
dir. En ıziyade zeytin, üzUnı; de
li tütün ve f11tık yetişir. Enelki 
ıene yetittirilmekte liulunan af• 
yon hilkCimetin emrile yatak e
dilmi,tir. Bu yıl çok bereketli o
lan zeytin mahsulü kasabaya 
her yıl vuati olarak t 60 bin lira 
ıetirir. Mütemadiyen çalııan al· 
tı .abunhane, inıalatmı tarka ıön 
derir. 

Nizipin ilç derdi vardır: Su, 
mektep, trahom doktoru, iyi •u· 
lar kasabaya çok uzak oldutun· 
dan retirtilmeai fazla paraya 
bağlıdır. 

Kasaba i~erisindeki iki pınar 
suyu tahlil için lstanbula gönde
rilmiftİr. Mektep buhranı da var• 
dır. iki ilk bkul fhH,.t:ı b'ttıla· 
yamıyor. Sekiz bini atan nüfus· 
lu Nizibe bir orta mektep pek 
yakıtır. 

Burada trahom hastalığı da 
çok olduftından bir diıpanser •· 
çılmıı ve memurları gelmitlerse 
de her nedenae henüz Cioktor g~l· 
memittir. Halk hilktlmetten b;r 
orta mekteple bir trahom dokto
ru iatiyor. 

S. En~r llJıtırevanda yan yana oturan 
t.ıııe Çanga doğru kaldırdı. Ge
lle haykınıla fU iddiayı apaçık or· 
~J'a attı: 

- Görecekler! Elbette ikizl!"ri 
onlara çırd çıplak göstereceiim. 
Yarın sabah huzura kabul mera· 
simi yapılacak. lstiyen herkes, 
huzura kabul olunacak. Ancak a· 
dam batına bet dolar vermek f&r· 
tile! Bu huzura kabul meraıimi 

sırasında ikizlerin belden yukarı 
olmak üzere vücutları çırı1 çıp· 
lak bulunacak ! Görecekler ve 
bütün dünya, ikizlerin vücutları 

biribirininkine yapıtık olduğunu 

öğrenecek! Bütün di.inya on!an 
bu suretle görebilir. Fakat, tim· 
di kendilerini soymak tabii İm· 
kansız! 

dan, Darm~~dan ~1~ clferlerl i · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

çin siparişler almıştır. İstanbul, An· lnegöl ilçebayı ayrılırken 
- Bunlarm vücutları bitibiri· 

~ine hiç te yapııık değildir J 
:-0, paramı geriye isterim! Bun· 
1-r biribirine yapıfık deği! de :etil diyorum! itle elbette mu· 
d~kak olmıyan budur. Benim id-
lanıdır elbette muhakkak olan! 
Masanın üstündeki adam, du

dak büktü. Alay edit tavrı ala· 
tllJc, o da eli butonlu adama ba
iı..dı: 

- ikiz kardetlerin yapıfık ol· 
~dığmı nereden biliyorsunuz?. 

1~ önce onu söyleyin! 
Uauo boylu, kuru yüzlü, ke· 

lllikleri belirgin adam, bu aorgu
h t:enp vermek lüzumunu his· 
~bneden, tepiniyordu. Hiddet, 
~indeydi. Elindeki altın saplı 
-.toııla demin oturduğu ııraya 
~arak, sanki tiıte kızartılıp ke
ha P oluyormuı gibi ciyak ciyak 

iırıyordu: 
d - Aldatıldık! Onlar yapııık 
eğiJdirler ! Hep aldatıldık! 

t Derken müthit bir gürültü, pa· 
?"dı bq ıöıterdi. Bilhaasa gale· 
~de oturanlar, ıemi azıya almıt· 
•rdı. Bu arada bir ıes iıitildi: 
kır - Bırak bu saçma sapan la
• . dıları, be! Masal anlatmasını 
·~· iSir . . s.1ı· enmlflm, ama bu yetmez! 

ıdea Japııık olup olmaddda
'llb &6nnelı istiyoruz! 

Miralay, ıu mukabelede buuln· 
du: 

- Kaptan, beni gafil avlıya· 

mazcınız. Ben, burada en yüksek 
rütbedeki poliı amiriyim. Seyirci· 
!erin verdikleri paraya kartılık o· 
larak görecekleri kendilerine va· 
dolunan şeyin gösterilmesini le • 
min etmek, bana dü§er. Bu it, be
nim va2ifemdir. ikizleri derhal 
çırıl çıplak ıoyunuz ! 

kara, Samsun ve Zonguldak gibi bü-
yük merkezlere de mallannı l(tinder
mektedir. Süel kıtalar tarafından da 
sipari~ler verilmeğe ooşlanmıştır. ts
mail y ctişgen her sene makineler a . 
larak fabrikasını ilerletmektedir. Bir 
kurusu nrsa o da sermayesizliğidir. 
Şimdi Sivas valisi bulun:ın Akif Beh· 
zada karşı minnetdar olduğunu söy · 
Jüyor· Çünkü kendisine faizzis olarak 
(5000) lira ödünç para verdirmiştir. 
Eğer hükQmetçe bir yardıma mazhar 
olursa daha ziyade terakki edeceğini, 
Türk konıc:ervecilik aleminde Mşka • 
tıklar göstereceğini söylemektedir. 
Bana anlattığına göre: Bir sermaye
dar ortak istiyor ,·e parasının para 
kazanacağını iddia ediyor. Filhakika 
sermayesizlikten siparişlerini l ctişti· 
remiyor. Parasını karh bir işte kul • 
lanmak i"teyenlerin kendisine müra • 
caat etmelerini rica ediyor. 

R. K. Cantürk 

Kaptan, töyle söyledi: • BOLUDA BiR MAÇ- Bolu, 
- Muhterem miralayım, ora· 19 (A.A.) - Dün Düzce halk~vi 

da bağırıp çağıran ve gürültü pa· takımı ile Y etilova ve Abat karı· 
tırdı çıkaran herifi, zabit nam· tık takımları arasında iki bin ıe· 
zediniz deliletile ıizin kıtkuttıfı· yircinin önünde bir maç yapıldı. 
nızı görmedim mi sanıyorsunuz' Düzce sporcuları bire kartı iki 
Ben, her feyi ıördüm, biliyorum. ile üstün ıeldiler. Seyirciler maçı 
Ve bunun aaiki ne olduğunu da heyecanla takip ettiler. 
kestirebilirim! Dıt kapı içerisine Şehrimizde ıpora kartı gün· 
getirttiiimiz yirmi adamrnızdan den güne artan bir ilgi vardır. 
istifade etmenize hacet yok. Ben, B. U. 

i~izleri iste~iiiniz ıibi ıöıterme· 'J;i;··;;; .. i:;i;~;;;:··--;;;-d~--;;; 
ğı kabul edıyonım. Şu hale ıiS· makta ıerbeıtainiz ı 
re yapmanız ıerek olan bqka ( Arkaaı var) 

- __..... 
Jnegöl llçebayı Haıim Gün;g: lnegöl den ayrılırken iıgarlarla birlikte 

Inegöl (Özel) _ llçebayımı-z f Ödevine derin bir vukufla aan· 

H · G'.. h t ı ... nda.n ö-j lan genç ilçebay vekilimi7den 
atım unay ra a sız ıgı . . 

türü iki ay izin alarak ilçemizden ~lura~a. bublunacdağıl kza~lan. ıçm~te 
ı çemızın ayın ır ı ıt erınfl ar 

ayrılmııtır. l"kl bir kaç önemli baıarılar umuyo-
Atkın bir yurtsever ı e tanın· .. ruz. 

mıt olan sayın ilçlbayımızın su· 
rekıiz de olsa buradan ayrılma· 
11 lnesöllüleri kederlendirdi. 

Bay Haıim Günay, buradan ay
rılmca ilçebay ve.kllliğine atllnan 

il maiyet ityan Bay Hikmet Gü

venç ilçemize gelip işine ba,h. • 
mıttır, 

Bunlardan hükUmet ve halkevi 
kurağlarile Oylat kaplıcası ön 
sıradadır. Bu yapı iılerile hayın· 
dırlık kınavlarınm basarılacağı• 
na inanımıa vardır. 

H. u. 
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sanların bu keyiflerini ve zevkleri· 
ni yerine getirmek için ben tam 
yüz itçi kullanıyorum. Gene bu 
türlü keyifleri ve zevkleri yerine 
getirmek sayesindedir ki ben de 
büyük bir konakta oturuyo:um. 
Büyük bir araba kullanıyo :'Um. 

Bu araba için atlar besliyorum. it
te bu ıuretledir ki memlekette 
büyük bir ıanat ve ticaret •ube· 
sinde faaliyet görülüyor. Pa:alar 
elden ele geçiyor. lnıanlar lÇİn 
bir geçim membaı meydana çıkı
yor. Hem bu türlü ziynet efyaımı 
ben yalnız Persepoliı ıehrinde 

satmakla da kalmıyorum. Komıu 
memleketlere de ihracat yapıyo· 
rum. Hem bu eıyayi o memle
ketlere on kat pahasına değil, yir
mi kat paha.ama satıyorum. Bu 
suretle Iran devletine de faydalı 
bir hizmet görmüı oluyorum.,, 

Genç kız olduğu yerde geri çekildi, ellerini havaya 
~ \TZRJŞ kaldırarak haykırdı: "Yılan!. Yılan var!. Y .. ' etışın.,, 

B&buk buradan çıktı. Ka· 
dmlara mahsus tezyinat efyası 
ve cevahir satanların yanına gitti. 
Gayet zeki bir adam ile tamftı. 
Dostu oldu. Bu adam kendisini 
götürdü, bu satıcılara gösterdi. 
Babuk burada hofuna giden ıey· 
!erden bazılarını satın aldı. Satıcı
lar büyük bir nezaket ile konuıu
yorlardr. Fakat sattıkları matı de· 
ğerinden pek yüksek bir fiyat ile 
vermiılerdi. Babuk aldığı eıya ile 
beraber dostunµn yanına döndü. 
ğü zaman bu adam kendisinin ne 
kadar aldatılmıf bulunduğunu an· 
lattr. Babuk ltüryelin bu Persepo
lis ahalisini cezalandıracağı gün 
adını hatırlıyabilmek için kendi· 
sini aldatan bu cevahircinin adını 
aefterine yazdı. Fakat o cevahir. 
cinin adını defterine not ederken 
kapı çalındı. Kapıyı çalan bu ada· 
mın kendisiydi. Meğer Babuk pa
ra çantasını mağazadan çıkarken 
kasadarın yanında unutuvermiş 
idi. Cevahirci çantayı almıf, ge· 
tirmif, Babuk'a teslim etti. O va-
1<it Babuk kendisine ıöyle dedi: 

_._Bu çantayı alıp getiriıin ha· 
kikaten büyiik bir alicenaplıktır. 

Takdir edilecek bir doğrulu~tur. 
Fakat bana verdiğin ziynet efya
sınr değerlerinin dört, bet kat 
yükseğine sattın. Bundan uta~ma· 
dın mı?,, 

Cevahirci §U cevabı verd\: 

- Bu Persepolis ıehrinde hiç 
bir it adamı gösterilemez ki 1°7in 
çantanızı benim gibi getirip ver
mesin. Fakat eğer bir adam benim 
size sattığım ziynet etyasını ~ört 
kat fiyatla vermit olduğumu söy· 
lemişse çok yanlııtır. Ben o şeyle
ri size dört kat fiyat ile değil, tam 
on kat fiyat ile verdim. Bu sfizle· 
rimde en küçük bir yalan veya 
yanlı§ yoktur. Ve eğer bir ay için
de o eıyayı yeniden satacak olur 
sanız belki bana verdiğiniz para
nın on da birini bile alam~zs.nız . 
Fakat benim bu e§Yayı böyle yük· 
sek fiyata &atışımdan daha haklı 
bir muamele olamaz. Çünkü bu 
türlü efyaya kıymet veren şey in· 

Bölem~ 12 

Babuk bu sözleri dinledikten 
sonra kendi kendine biraz düıün
dü. Sonra bu cevahircinin aduıı 
defterinden sildi. 

TF(NKİTÇ!LER 

Kendi kendine şöyle söyleniyor -ı 
du: 

- Tam zamanıdır ..• Ah, gecikmese
ler .• Fakat hala görünmediler .• Nere
de kaldılar?. Yoksa? •. 

Sözleri burada kesildi. 
Çünkü kayalık burundan ansızın 

bir gemi çıkmıştı. 
Bu, Kara Kartaldı. 
Kıç kasaranın kenarında kıvranan 

kaptan Ancelo son kuvntini harca· 
yarak bir aralık doğrulmuştu. Göz -
Jeri geminin sancak tarafından ona 
doğru gelen Kara Kartala ilişti: 

Biraz önce engerek yılanı tarafın
dan ısırıldığı zamandan daha acı bir 
sesle: 

- Ahhhh! ... 
Diye tekrar inledi. 
Sonra homurdan de: 

- Gene o .• Gene o Allahın helası 
yapmış bu işi! •• 

Bu sefer yüzüstü düştü. 
Ağzından köpükler geliyordu. 
Ellerile geminin döşmelerini avuç-

luyor, tırnakları parça parça açılı -
yor ve kanıyordu. 

Biraz sonra kaskatı bir halde yeı:
de serili kaldı. 

Kara Hasan bu görünüşe hınçla 
bakıyordu. Ayni zamanda bu zayalJı
ya acıyordu. Fa.kat bundan ne çıkar
dı? Eğer Kara Hasan onlara bunu 
yapmamış olsaydr. Venedik1iler onla
ra acıyacaklar mıydı? 

Dünya, kavga dünyasıdır .• Acıyan 
ve kavgacılığını kaybeden, ölmüş de· 
meldir. 

Şimdi Venedik gemisinin güverte

Babuk buraya kadar gördüğü 

hidiıeler üzerine düıünüyordu. 
Fakat (Persepolis) !ehri hakkın
da nasıl bir muamele yapmak li
znn geleceğine bir türlü karar 
veremiyordu. Bu ıırada kalktı. 
Bir de din ilimleri ile edipleri ve 
şairleri gönneğe gitti. Çünkü din 
ilimleri ile edipler ve tairlerin 
her ikisi de kamil ve kusursuz İn· 
sanlar olacaktı. Ötekilerin kaba- sinde otuz kadar ölüden başka hiç 
hatleri olaa bile hunların iyilik- bir şey kalmamıştr. Yılanların bazt -
leri hürmetine o kabaliatler af· Iarı artık-ıığlrlılŞarııır blter Kenara 
folunabilirdi. Ertesi günü din a- siniyorlardı. Diğerleri de neredeyse, 

1. · t• t• b. d 't arkadaşları aıibi olacaklardı. Yalnız 
ımı ye ıt ıren ır me reıeye gı • 

- LAN & ....,_flftllt'911111!11illlftl U 

ti. aede bulunanların dünyadan el 
Bu medreseyi idare edt"n en çekmi§ ilim adamları olduğu hak· 

yüksek alim itiraf etti ki zengin kında sözler söylüyordu. Bu 11-

olmak orzu etmediği için yalnız rada İJabukun (Persepolis) te 
üç yüz bin riyal varidatı vardı. bulunan her türlü müessesatı ıs-
Ve kendisinin kanaatkarane ya- laha memur edilmit olduğuna 
~mak arzusu sayesinde meml~ dair bir §ayİa çıktı. 
kette halk tarafından hakkında Bunun üzerine her taraftan 
büyük bir teveccüh gö:;teriliyor- kendisine layihalar verilmeğe 
du. Bu turlü bir çok sözler söyle- batlaiıC:h. Bütün bu layihalar hü
dikten sonra nihayet Babuku lasaaı fundan ibaretti: "Bizim 
mihmandarlık ve misafirperver- medresemiz yerli yerinde kalsın 
lik etmesi için bir hoca ile bera· da baıka ne kadar müessesat var-
ber bıraktı. sa yerin dibine geçsin . ., 

Bu hoca da Babuka bu mE:dre- f • .ırka.,., ı•ar) 

Yazan: Mehmet Naci 

etütler yapmak mümkündü. 
Burada bir çok ecnebiler de rnrdı. 

En çok Po1on:yalılar, Çekoslornkya • 
lılar, Avusturyalılar, Baltık denizinin 
harbi umumiden sonra te:.ekkül eden 
yeni ve küçük hükumetlerinin tabaa
Jarı ve bir çok komünistler \'ardı. 

Ameliyata 
s<tluğu 

gelen bir Kafkasyalı da 
hapisanede almıştı 

Radjiewsky ile bulunduğum höcre, 
Berlin polis miidüriyeti tevkifhane • 
sindeki odadan belki iki defa daha bü
yüktü. Yalnız buradaki demir karyo
la sabit değildi, gündüzleri duvara 
doğru kaldırılıyor, bir zincir ile bağ • 
]anıyordu. Aptesanesi de camakanla 
höcrenin bir köşesinde kapalı idi. Bu 
höcre bir mevkuf için yapılmış ol • 
duğundan ve ben sonradan geldiğim· 
den bana hir de yatmak için şilteler 
yastıklar, yorganlar, yatak çamaşır -
laiı, yüz ve ,·ücut havluları ' 'erdi -
ler. Burada yemekler de fevkalade i
yi idi. Ben yine doktora gittim, ken -
disine sinir Ye mide hasatası oldu -
ğumu söylrdim· Hakikaten son zaman 
tarda sinirlerden pek muztariptim. 
Daima başım dönmekte, dizlerim tit
remekte, kalbim de vasatiden ziyade 
~arpmakta idi. Bu zat da harhi umu
mide Çanakkalt'de bulunmuş: biraz 
da türkçe biliyordu: bize iyi yemek 
verilmesini yazdı, kütüphaneden de 
okumak üzere hana kitap ,·erdiler. 

Bura~ geldiğimin ertesi giinü dr 
şarda doJa~rken Dr. l\fagnus ile rad· 
yo baş direktörü Dr. Bredow'u gör • 
düm. Ayak üzeri, merdh'en altı bir 
kaç ~öı konuşabildik. Bunlar çilele
rinden memnun gibi görünüyorlardı, 
fak"t pek muztarip oldukları ne 
kadar saklasalar da, çehrelerinden 
görünüyordu. Hepsi hariçten gazete 
,.e )iyecek, içecek alıyorlardı. Höc · 
relerini bir ufak ücret mukabilinde 
buradaki fakir mahbuslara ternizlet· 
tiriyorlardı. 

Berlin gibi büyük bir şehrin baş 
belediye reisi Dr. Böss de burada idi. 
Bu adamı burada yaşından daha ih· 
tfyarlam~ gördüm. Bu da yiyecek ve 
fçeceği hariçten parasile alıyor, hUc .. 
resini de mahpuslara temİ7.1etiyordu. 

Bir: gUn bir fırsat bularak Alman· 

ya komünistlerinin reisi olup iki se · 
nedir burada mevkuf hulunan Thal .. 
mann'ın höcresinin kapısındaki delik
ten hakmağa mu,·affak oldum. Thiil · 
mann'a en alt katta pencereleri çifte 
demirJi bir höcre vermişlerdi. Hiç 
kimse ile temasta bulunamıyordu. 

Hatta yemeklerini bile kendisine ta • 
yin edilen bir baş gardiyandan alı • 
yordu. Alt kattaki yataklar !di tah • 
ta sandıklara benzediklerinden gün • 
düzleri de oldukları gibi kah~·orlardı. 
Ben pencereden bakınca l'halmann'ın 
saçsız kabak gibi kafa-.rnm parlndığr 
nı gördüm. Boylu boyunca yatağa u -
zanmış, sağ ayağını sol dizinin üzeri
ne atmış, Hitler fırkasının retıımt Her 
Jln gazetesi olan "Yölkfscher Beo • 
bachter,. gazetesini okuyordu. 

Her halde burada pek enteresan 

Boraya geldiğimin ikind günU he
ni tevkifhanenin hahamı ziyaret et -
ti. Bir islılm imamı olmadığından ha-

bir tanesi '·ardı ki kıç kasaranın al • J 
tındaki kamaraların önünde lalli sa
ğa sola saldırıyor, ısıracak insan a -
nyordu. Otedeberide ölü bir halde ya
tan insanlara hiç aldırdığı yoktu. 

Bu soydan olan engerek yılanları
nın adetleri böyledir. 

Kara Ha.<ıan direkten aşağıya in
mek için onun da ağırlaşmasını bek
liyordu. 

Fakat kimi ısıracaktı.7 
l!llıracak insan bulamazsa direğe 

tırmanacak, ona saldıracaktı. Bunun 
için epeyce hazırlıklı idi· Vücudünün 
aşağı yukarı her tarafı kapalı bulu -
nuyordu. Bunun için hiç korkmuyor
du. Laz1m gelirse hemen iner ve onu 
haklıyabilirdi. Fakat beklemeyi daha 
hayırlı buluyordu. 

Bu sırada güvertedeki güriiltüyü 
duyan gardiyanlar, kürekçilerin bu • 

· Junduğu yerin kapısını yoklamışlar -
dı. Fakat onun yukarıdan kapatılmış 
olduğunu görünce uslu durmuşlar • 
dı. 

Kim bilir ne sanıyorlardı? 
Kara Hasan başını ufka çevirmiş, 

gittikçe yaklaşan ' 'e artık ancak beş 
yüz kulaç kadar ileride olan Kara 
Kartala bakıyordu. 

Fakat ansızın ince bir çığlık duy· 
du. 

Bu ses Venedik gemisinin kıç ka
sara.031nm önünden geliyordu. 

Oraya baktı. 
Gözleri şaşkın bir halde açıldı: 

- Bu da kim?- Bu güzel yolcu -
nun bu savaş gemisinde işi ne? -

Güzel yolcu kamarasından çekmış 
ortahğr kasıp kavuran gürültünün 
aynagrnr anıaimiic ısrenuştı. çıgııgı 

bastığı sırada bile kızaran gözlerini 
ornlıyordu. Bundan da, son dakika • 
ya kadar kamarasında uyumakta ol • 
duğu ve gürültüden uyandığı anlaşı -
hyordu. 

Genç kız olduğu yerde geriye çe
kildi. Ellerini havaya kaldırdı ve hay
kırdı: 

- Yılan! .. Yılan ,·ar!. Yetişin.! .. 
Ona kim yeti~ecekti? Etrafta hiç 

kimse yoktu. 
Ilerideki direklere tırmanan son 

bir kaç Yenedikli de kendilerini de -
nize atıyorlardı. Çünkü yılanlar on • 
larn doğru tırmanmışlardı. 

Kara Hasan bu güzel Yenedikli 
kızı görür görmez ona acımıştı. Bü -
tün şu askerler, zabitler ,·e kaptan, 
savaşta her şe);n başa gelereğini şüp· 
he ·iz biliyorlardı ve buraya bile bile 

na hu zatı göndermişler; arzulan -
mı bilmek istiyordu; benim haham -
dan ne arzum olacak! 

Bir iki gün sonra burada "Sadık,, 
isminde bir Türkün de mahpus oldu
ğunu işittim; bu adam İstanbullu i
n;iş. Nasılsa bir çok müce\'hera tla 
Berline gelmiş. Parası kalmamış, mü
cevheratının bir kısmını BerJinde 
Priedrick sokağmda bir kuyumcuya 
10,000 marka satmış. Kuyumcu buna 
bir kaç yüz mark ''ererek bir hafta 
sonra parasının hepsini almak üzere 
gelmesini söylemiş. Bu çocuk müte -
addit defalar ye aylarca parasını al
mak için buraya geldiği halde para -j 
sını almağa muvaffak olamamış . .l\fü- ı 

revherlerini geri istemiş, alamamış. 

Polise müracaat etmiş: kendisine bu 
işe po1isin müdahale edemeyeceğini, 

~ünkü mücevherlerin ticaret ni7.am • 
namesi maddelerine rnuYafrk ola -
rak satıldığını Ye mahkemeye müra -
caat etmesini söylemişler· Mahkeme -
ye cliişmüş, paralar sarfetmi:;:, en ni
haJ et mahkemeyi kazanmış. Bir ec -
nebinin Alman mahkemelerinde hak 
kazanması pek nadirdir. Sadık da,·a
rı kazanmış, fakat para!'ınl yine ala
mamış Borçluya icra memuru gön -
dermiş, bu da semt'rt"Siz kalmr~; en 
nihayet ~ahrı tükenmiş, mücevherci • 
nln dO!tknnrnn giderek herife adama
kıllı bir dayak atmış. dücevherci ''be· 
ni soyuyorlar, imdat!,, diye bağırma· 

gelmişlerdi. Bunun için onlara ati 
makta .ana yokta. 

Fakat bugenç kız?. Ilen(iz çoc~ 
luktan çıkmakta olduğu hemen aıı 
Jaşılan bu yavrunun neden haberi o 
labilirdi ?Bu, insana ne fenalık ys 
pabilirdi. :Mademki yapamazdı, o~ 
niçin öldürecekti? 

Hem, •kadar güzeltlt ld Mr aıt 
Kara Hasarun gönlüne glrmft, orsdl 
yerleşmiş giblydi

Kara Hasan bu sırada babuı 
ölürken söyledDd sözleı1c 1wtatqı#. 
18.l>hfl fenabğı habrlat1ı: 

- Hayır!- Bana aşk yasak!.. JJ 
bir kafir kızını senmem. 

Diye düşündü. 
LAkin böylede olsa, şu zavaıtı kı 

göz göre göre korkunç acılarla kJ1' 
ranarak ölmesine seyirci kaJabil 
miydi? 

Buna hiç bir zaman razı olamaS 
dr. 

Bu düşünceler, bu görü§ler, all 
ca.k bir iki saniyelik zamanda olın 
tu. Fakat işte bu kadar zaman, o 
gın yılanın bu körpe yavrunun deri 
sine dişial pçirer~ ısrrmuı n s• 
hirini akıtması için bol bol yetmi~tli 

Genç kır. kaçacağı sırada yılu • · 
non bacağını dişlemişti. 

Zavallı Kornelya bu sefer datıl 
korkunç ,.e o zamana kadar işidiJJllt' 
miş kadar acıklı bir çığlık attı. oıd' 
ğu yerde hopladı. 

Yılanı da kendisile beraber hopllr 
ta ve düşürdü. Yılan aeaç kmll e'fııl 
bırakmıştı. Fakat 7eniden saldır~ 
için kendisini toparlaaafa çabaJıyoJ'' 
da. 

Bunu gören Kara Hasan bir ~-
lede kendisini direkten apğıya •*' 
tı. 

Bir şimşek hızile ileri atıldı. 
Kalın derid• eldivenli ellle enff' 

rek yılanının üstüne saldırdı. oıı
tam da al'ının üstüne fırlıyacağı anıl' 
kuyruğundan ka\'radı. Bir kamçı ıf' 
bi elinde bir kaç defa silkeledi. Sar' 
tr. 

Yılan, kurtulmak içfn kıvrand' 
çırpındı. Fakat bunlar fayda nrJll~ 
di ,.e biraz sonra kara bir urgan glll' 
yere seriJip kaide. 

Kara Hasan neredeyse bayılnt•• 
üzere olan genç kıza koştu. 

Genç kız bitkin bir sesle mmJdall' 
de: 

- Bitti.. bitti artık .. Ben öleceğiııt 1 

Bunu hangi alçak yaptı? .. 
(Arkası l'af J 

ğa başlamış. Zavallıyı yakalamışlBrf 
müceYherciyi tehdit ettiğinden ve dl' 
}ak attığından dolayı cezaya hamkılıf 
etmişler. Mahkemenin bu kararını 1'9' 
bul etmemiş, temyize gitmiş; bu 'f) 

mana kadar da sekiz ay ge~tniş. s• 
meselenin ne netice aldığını bilmiYD' 
rum· Ben hapisaneden çıkarken bU 1 

damcağız daha orada idi. Sonra bt
1 

bu meseleyi konsoloshaneye anlattıll" 
::\füdahale edeceklerdi; ne o1duğuıı' 
bilmiyorum. 

Burada Kafkasyadan kendisini ' 
meliya t ettirmeğc gelen Yusuf isnıitl' 
de Azerbaycanlı bir Tatar talebesi d' 
tanıdım. Bu çocuk elinden amefü1 

olmak iizere Ber1ine gelmiş, JiS' 
bilmiyordu. Berber bulundukç.a tt 

cümanhk ettim. Burada bankada 9' 
rası varmış, fakat ameliyat olmazd• 
enel bir gece Rerlin hayatını görJll; 
için hovardalığa gitmiş, buralar , 
c:ok para sarf etme i gizli siyast pati' 
sin na7.arı dikkatini celbetmiş· BıJ11 

yakalamışlar; sarf<'ttiği paraları ~ 
ranlr bir Ermeniden )iizde otuz teJI 
Ji ile satın aldığını söylemiş. Bu Ps-1 
ların F.rmeninin Almanyada saı; 
halıların kıymeti ,.e döviz kanun11 , 
zerine Klering paraları olduğu, biıı', 
ena1yh ReglstM • l\lark oldufu aııll" 
şılmış. nu suretle buraya amefü~1 , 
gelen zavallı Alman nizamlarını b 
mediği için soluğu burada alml§- } 

"A rkaıı otJf. 



Yurdumuz i9in görüşler 

Atatürkün sözleri 
Kamil Atatürk şarkın yeniden diril

mesinin bir şampiyonu oldu 
Entnm.ij1111 ..-ım "--'/ tuna ıelitmeai 1öıtermiflerd11 

S.0.f m ıneırrlehfiırü """1nn4a- itte Yylece, Kamil Atatiidc, be 
iti 7Gd11r111t111..,.,,. .li70f". Dlin- itte en ziyade ilıili lıulunan in· 
il ~ •etinlifi 'tıHfHert rilizlerin ıasleri iniinde prlun 
,. )'GIJ'I olllılı: yeniden dirilmeainin l>ir fUDpİ· 

Yeni c1m1mluian batkanı bana yona olmuftm'. Bunu heaha kat· 
de.li ld: malıdır. 
-" Bizim soyumuz, Türk so. 

1u. eaki ve onurlu (muhterem) 
dir. Cıktrfı yerde, Orta Asyada, 
Altay daflarmm yaylalannda ya· 
§amağa alıştrfı için, pek çabuk 
kartal huylarmı edindi: Uzağı 
görmek, hızlı uçmak, kuvvetli bir 
beden, maddi ve fila-i bütün en .. 
gellere kar§ı kökten düşman ol
ınak. Dofdufu memleketin o ka
dar yiilmek yerlerde ve her yer
den ayn bulunmasına karşı a
yaklandı. Daha ilk zamanlarQa 
ken8i ülkesinin dışansma çıktı. 
Birden doğuya ve batıya doğru 
ilerlemeye başladı.,, 

Atatiirkün, Birletik Amerika 
ilmetleri •ki Ankara elçili ... 
neni Şerile lrinerek ıllterdiii, 
Tiirk IOJUDUD Te T"drki,_m he
~ ftl'ici Ye açık olan tablo
aunu burada ı&teremediiime 
pek lisülüyorum. 

Y alna, Atatüıidin ha eiiziinü 
llJlemek isterim, ki ıeçmitin ıe
lecetl ayd1111atbtı &u 8hün an· 
lamhtr hiç bir ,.,.de halmak ka· 
liil defiliir. 
-" Biz Türkler, her zaman 

lfofu pafumm keskin tarafr ol
duk.,, 

Ra dimlecle, iater inanılıın ia
,.., inanılmaua Ja.ap'••••IP . 
cak bir bnet nrdır. Dolu pa· 
luı, o kadar ,mmlann erterindeı 
IOD atlmıu elde etmit iken, J,a. 
itin bitiin bir lotanm 16zlerini 
bmattıracak l>ir timtek aalmıtbr. 

Daha Veraay anlq .. ımın im· 
zalanmaımda, Tiirldye cesaretle 
ablclıiı ft utku kazandıiı bir yol 
da, anlatmalann ortaya ko1chıiu 
manclalan yalnız ona1lamamak· 
la (tasdik etmemekle) kalma• 
mıı, bunu reddetmiftir bile. 

Bunu yapmak için Baidada bir 
elçi rlndermit Ye oradan da ı~ 
len elçiyi Anlrarada kabul etmif" 
tir. Bununla, ,alan dotudaki bil· 
tOn mandaları mahkOm ettijini 
anlatmıfbr. 

Ayni örnek ateki merkezlere 
de ıeçmiıtir. Buaün Anbrada İ· 
ran ile Afpni•nm birer buit 
retml aC:lamı olmaktan ziyade 
birer 'l>üyük elçili nrdır. 

1932 de Jımet lnlnOnOn sil· 
diiaü (MYk Ye idaresi) De kOIDfU 
memleketlere birer deleıuyon 
18nderdili sırada, Tahrana si· 
denler orada daha çok blmıtla~ 
dı. itte o ,undenberi TiiTk ordu· 
au Ue lran orcluau yükaek bir ıi· 
yuanm iyilifi için birlepnİf Ye 
birbirlerinin ımırlarmı her han
Iİ bir tehdide kartı korumaya ha
zır buhmm111tur. 

Bunlar, Türk cumurlujunun 
batmm uyaımıaımda ve kurtuluı 
lauebderinde Tirki1.e cumur
laiaDiiii o~ o~ak b
tedilf ft ....... ......_. OJD&· 
dıtı rolleri ılatermek ijin aeliıi 
rüzel almmıı &ir iki noktadır. 

Ankaraya Aıyadan Hindin yük 
aek aalihiyetli adamları, Pt=nça· 

Habeılilere ait film 
çeken çekene 

Hal»ef iatan, siyaaal dünya ;. 
çin olduiu kadar, sinema ilemi 
için ele sünün dedikodulu mevzu. 
lanndan biri halinde l&llJ'OI'• 

Son senelerde film latlıima 
ufradıtdannı açıkça eiiylemekten 
çekinmiyen rejiaarler, Hahetis • 
tam yeni l>ir ay sihi en.ine ıe
çirmiılerdir. Yeni pim bGtün A· 
merikan ıazeteleri bir çok tanm
mıı ıinema ~,..Iarmm Ha· 
betnt.na aba ~ psmak
ta ....... ıtle .-e .. i' t ....... 

'81terilecek olüi Hahef manzara 
filmlerinin bir çok ellenceli •e 
meraklı taraflan olduiıi da .ay • 
lenmektedir. 

Yer ıunrlaimmm ite yanın
da uzak adalarda, lnrilterenin ea
lci topraldarmclaki siJU& adam· 
laraun (Japoalann) a6yledilderi 
e...-,..ı lldneki •lef yıldan 
~ ... daha alrilDIJor: 

pın ıizlilikle örtülü kimaeleri, A· ----------

"Bmm ,_...,,,i flo.ılalm••s. 
6itiin Aqolılan, A11rapolrlann 

""""""' 6o7flltl/rıraldtın 1mrt ... 
lllCıl ......,.. wre6ilir oe llofrı . 
nan Nınai ltarp ""'1un4a olana 
o1..,. 6aıfı19 ..... """ plıdıil ... 
cefini 6ütiin lliin7t1711 mrlllldi . 
ıu. ... 

Bir AYrapa birlitini Jenmit o
l*a Kamil Atatürk de bu .a:deri 
'*'illlMDlit midir? Her halde 
JapoaJan bundan ziyade llsili
J'en (allkalanduan) h~ hir uhu 
obnadıtı anlatılmıftır. Bu o b· 
dar anlatılmaya deler &ir teYdir 
lci AaJUm iki karıılıldı ucunda 
liulanQ Japonya ile Tiirkiye bir
~hiae pek ada muYUilikte bir 
aelitme yola tubnuılardır. 
ı.. dan 1889 yılına 'bdar 

J....ıana si,...I, aoe1al " ati· 
el ........... Anupamn OD BçGn. 
cG uınlald dmmulan pbi idi. 
Yirmi ,..ı içinde bizim alb un
.._ Jatadılar. Tirkiye için de 
~~ tama•le •JDi hal nkidir. 
•-.ut.enin k•di kakel ( eau) 
•eafaatlerl için yıkmak isted1ii 
0-.nL; ilapuatorhılu 1erinde 
~ hatıl&fllUf, modernl.-it 
UQ' Tlrldp çrlmııttır. 
ı:.. 18 da Wr •1rı.,_. noktuıdır 
.. '1i111i: ....,._.sonra yan1ıs Od 
_ _..._ ~e ye Japonya, 

elmİfl•, fakat her 
a,eıs hir,.. 

rabiatan emirleri, Mııır ihtilalci· 
leri, hattl Futan sizli heyetler 
ıelmiılerdi. Bunlar iptida tered
düt ediyorlardı. Geldiler, aayıı· 
lanm l>ildirdiler Ye 6iüt aldılar. 
Artık busün INtii &unlar anlamıt" 
larclır ki batıya kartı kendilerini 
korumak için Jabm bir yol ••r· 
dır: Onlann 111Ullerini, metotla· 
nnı Ye ıillhlanm edinmek. 

Şüphe.izdir ld ~ dolQda ulu 
ınerliiin ayanmaıı için Sovyet
ı.m propqancluı bir &mildir 
Fakat Türkiye cumarlutwnm 
ıa.terdiii imek dala& alımlı ola· 
yor Ye daha ziyade siize çarpı· 
yor. 

R111JUUD :rardımmı ve hera&er. 
lilini kabul elmİf olan Türki1e, 
memel•et içinde ea küçük bir 
komüniatlik hareketine yer ftl'• 

miyor. 

Bi1le olunca, Rueya Aa1um· 
da daiıhmt olan J"iımi bet otm 
mllJOD TiirkOn slzleriai, ersin 
(miat.akil) Türkiy91e clikm-e· 
leri kaWI midir? Hele Türkiye 
cloiunun Pittan oJclalrtan IODl'a. 

Ankarada a&d6iiiin, Aayanm 
her klıeıinclen selmit Ye ~e 
•Jdan utmalda bahmmut olan 
Jalaancı taleWerden bir limon 
çehreli Çinli ile konQftum. Bana 
dedi ld: 

"Bir mhA, 6anllcm ca HmGn 

önce, 6ir l,..Uüı: ıu.., ~ 
"'7rtılına ~hrei ÇanUlıoleılen 
••awww70 ~.. l,..U-ısln 
IU'Mfltınl1111 idlltııle ebnalni 6i 
llıler. Ba 11....,.. AtaflJH ... 

,.,,.,.,.,,,, ""' ~-

Jean 

:ı: 
Al ... 
..... 
c 

Jin Har)oy'un en çok 
sevdiği kimdir? 

Kiıiuıut 
Yeniden sesli fil 

almıyor 
EYYelce Küzet Dolfüa tarafın

dan 1e11iz olarak çewilen m9f1! 
bur Köniımnark filminin :reni• 
den almmaaına karar • 
tir. 

Pariı ıütüdyc.larmda cnrilecell! 
olan film için, "Roma Aletler 
çinde,, de büyük muyaff.,.. 
ler pil.eren "Eliaalandi,, UPM 
edilmit bulunuyor. 

Bir zamanlar roman da ya. 
mıı olan Elilalandi AYaaturJali. 
dır. Ve ID-al aileaine memup 1'a 
lunduiunu iddia eder. iki 
eYTel netredildifi Mft"'8 ecleW
yat llemincle iyi bir allb 
kartılanan Eliaalandinin 
eT,, romanmm da Kanisı 
filminden IODra Iİnelnay& 

caimı itittik. 
Elilalandi, d&rt tene ene! 
YUtta açılan l>ir ,u.Hm m11a 
1---- ..:. '-.!-!--!l:JC.: L 
WllHI& UU"lllQI... ----11 
Holivatun • eelrapel bdmı 
larak illn edilmifti. 

Amerikablarm "Plltin .-çir , .. ________ .....,. 

Venüs,, ianini Yerdikleri Jin Kıaa Haberler 
HarloYa bir pHteci tarafmclanl .... ~~------~--

- Ha7&tmmla en yakın arka
clqma kimdir?. 

Jin ffarJoy, aDk ye bClm 
hiç birisini Cliifüamedm, dettlal 
eski lnai)tere l>qnkili Mac Do
naldm kızı olduiunu söylemi•· 
tir .. 

flAM.ee. ffallnta .... .. 
den Mia Mac Donald, doinıdan 
doiruia Jin Harlcmm erinde bJ .. 
mıı, Ye Holivut aütüdyolannı o-

nun misafiri olarak ıeznıifti • 

• Fnmız alnmna Jl)d:a1a:rm.ı; 
dan JaJdin Daib, aon 
atk p.rlaıı fılminde, ilk fil 
riDia ...... 
Mr birim ral8 7919111akta1hr. 1 
delaea1İİ1e7e Nınldıfı 
1'enclialne Yeril• hiizünl6 rol 
daha ziyade hlyle aalmelerd~ 
nffak olchlhau reiialrle 
ediıorlar. 





liarbin önüne geçilemiyecek 
Söz diplOmatlardan çıkıp toplara 
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geçmek Üzere bulunuyor! Mersin denizcileri bugün 
şehrimizden ayrılıyor , ... ·ansızlar lngiltere ile dostluklarının yeniden sıkı 

bir şekil almasından ınemnundurlar 
Pariı, 19 (A.A.) - Üç taraflı 

~onferansın muvaff akiyetsizlik -
ke sonuçlanması, gerçi bu kadar 
esin ve bu l<adar çabuk bir in -

kita hekleır.eyen gazeteler için 
~aYrete değe? bir hadise değildir. 

U konferans hakkında ileri sü -
tülen bazı fikirlerden sonra bir -
Çok kimseler, diplomatik yol ile 
~ilPılacak gelecek çahımaların da 

1 °ıa. çıkacağını düıünmeJctedir -
er. 

le Journal: 
" Bu inkita bir sürpriz of arak 

~Qbul eclüemez, çünkü ilgili ta -
"Qf ların açıkça takınmıı oldukla
tı durum, yakınlCJ§ma manevrala
"1111 hemen hemen imkansız kılı 
)ordu. Bir uzlCJ§maya varmak i
~İrı atlatılması gereken mütkülle
ri iyice kavrayan Bay Laval, 
'tıi!ıl>et bir ı.onuca varmak içln e
lirıden gelen: yapmaya keıin ola
"Qk karar ı:ermiıtir,, diyor. 

Petit Parisien, ıunları yazıyor: 
''Gerek Dıı Bakanlığı, gerek

te lngiliz delegasyonu akfamC? 
cloğru pek bedbin görünüyoriar 
fiı. Banıçıl bir çözgeye varmak 
flrtıuclunun pek az olcluğu gi:len
'tıemektedir. 

Siycucuı, lngiliz •iycucuı ile 
rloıtca iı birliğinde bulunarak da
irrıa uluılar soıyeteıi prenıipleri -
'le dayanan Franıa, ltalya ile 
rloıtluğunun emrettiği uzlaıma 
~Q/lfmalanna bıkmadan ve elin -
cleki bütün imkanları tüketince · 
)e kaclar devam edecektir.,, 

Matin diyor ki: 
"Henüz toplara intikal etmi -

.l'en söz, clipiomatlardan çıkmak 
~ıeredir. Bu acıklı meıelede 
l'rcınıa, clürüst hareket etmiı ol -
1rıQkla övünebilir.,, 

Bazı gazeteler, inkitaın tam ve 
~esin olduğunu ve Bay Mussoli -
~İnin harp yolunda yürümekte 
Ulunduğunu yazmaktadırlar. 

İtalyan kuvvetlerinin Eylulde 
~ddis - Ababa'ya yürüyecekleri 
~e harbin önüne geçmenin im · 
~i.naız olduğu sanılmaktadır. 
l'l' 4LY ANIN ULUSLAR SOS

YETESiNDEN ÇEKiLMESi 
iCAP EDECEK 

I> ~ariı, 19 (A.A.) - Echo de 
arıa diyor ki: 

h '.'Duçenin daha ziyade, Adua 
eııınetinin intikamını almak Vf;? 

lli.ifuzuna bir de süel muvaff aki 
)>et eklemek istediği sorusu akla 
telebilir. Eğer, Duçe buna karar 
~errniıse, onu hiç bir kuvvet dur 
Uta.ınaz 

1,. Ayni ·;azete rJ. Edenin, 4 Ey
U) tarihinde Cenevrede İtalyan 
~esuliyetleri~in dosyasını açaca 
~•nı \'e M. Livalin konsey karar
-tına iıt1rnk etmesi lazım gele-j 

te'" l gıni sanmakta ve bu takd\rde. 
talyanın uluslar ıosyelesiııden 
Sıkacağını tahmin etmektedir· 

.. Bu gazetenin tahmin ettiğine 
~Ote, uluslar sosyetesi böyle bir 

Uhra.na belki de dayanamıyacak 
\te Ilı" . 
"fi- Ufterek güvenlik siıteminm 1 aaı ·· · l t . ~zerıne, Fransız - Aman 
daıyıkınin Avusturya üzerjnde 

aha fazla arttığını görecektir. 
r A'Vrupadaki dunım pek kolay 
enalaşabilir 

Franaa, bu ibtimali evveld:::nl 

düşünerek Ingilterenin yanında 
kalmalı ve ayni zamanda Roma 
ile de temasını kaybetmemelidir. 
Çünkü, İtalyanın barıı disiplinle
rine kartı isyan ederek, karışıklık 
çıkaranlar era11nda Almanyaya 
katılmasına meydan vermemek 
gerektir. 

ITALYA ŞiDDETLE TENKiT 
EDiLiYOR 

nasıl bir durum takınacağını öğ -
renmek o kadar önemlidir ki, bu 
hususta alınacak her hangi bir 
karardan evvel soğukkanlı bir 
muhakeme yürütmek lazımdır.,, 

Daily Telgraf şunları yazıyor: 
"Ulusla: sosyetesinin toplantı

sına kadar geçecek olan zaman, 
dünyanın şimdiki durumund3 
harp tehlikeleri taşıyan her hangi 
bir çözgenin ulusları kayıtsız bı - l 
rakmıyacağını göstermek itiba - { 
riyle büyük bir değeri haizdir. 

Bay Mussolini her halde hayal
lere kapılamaz. Kendi nizamna 
mesine yüz çeviremiyecek olan 
uluslar sosyetesi, derhal harekete 

l'd" ' "Harbin önüne geçilemiye- geçme 1 ır .,, 
cektir. Fakat, mesele, ltalyanm Benevent, 19 (A.A.) - "Yir-

Paris, 19 ( A.A.) - Madam 
Tabouis, Oeuvre gazetesinde yaz
dığı bir yazıda ltalyanın, hemen 
hemen, bir himaye ıekline eşit o
lan teklifleri geri çevirmesini şid
detle tenkit ettikten sonra diyor 
ki: Çukurova yüzme 

Dün b"ir muharririmiz, Türkiye 
yüzme birincilikleri müsabakası· 
na iştirak etmek üzere ilk defa 
şehrimize gelen ve yapılan mii· 
sabakada sekiz mmtakanın şa.m· 
piycnları arasında beşin:.iliği ka
zanan "Çukurova,, denizcilerile 
konuşmuştur. 

iamplyonlar 

liğine kuvvetli bir rehber o!mt·~
tur. 

f mi sekiz birincitetrin,, adındaki bir sava§ baılangıcı ile mi ikti a Mersin idman yu,rdu, Çııhur:;
va mıntal::asının deniz~ilik ş::.:-.1 -
piyonudur. Türkiye birin:iE:·lc
rindc sekiz mmtaka 2rn:mda be
şinciliği alması da l:;u ':::;-ı fakat 
önemli çalışm3nın ilk verimidir. 

edeceğini, yoksa Ha bet is tanı bir fırkayı teftiı eden Bay Mussolini 
hamlede ele geçirmek mi ist;ye - bu çok mühim anda ltalyan ulu -

~· · b'l kt d' B h Av- sunun ileriye atılacağını ve bütün cegını ı me e ır. u arp . . . 
· · b" ··k b' t hlikedir engellerı yıkacağını söylemı~tır. rupa ıçın uyu ır e · Ad" b .. 

R k b. · · Bronner'ı' ısa aba, 19 (A.A.) - Dun-oma a ıneıının, • 
h f t k 'ç'ın elde be!l yüz kü gün, her tarafta dini ayinlerle mu a aza e me 1 :r • • • • • 

b. k' . bulunduracağına ve Bal- geçmışhr. St:nJorj kilısesmde ya . 
Gençler, Çukurova denizciliği 

etrafında malumat vermişler, di· 
Ie!<lerinden bahsetmişlerdir. 

Resmimizde, yi::::::e l-:::nd:ik· 
lerine gelen gcr.;lcr, c:.-.:p lıdin
de görünmektedir. 

ın l§ı 1 h - A o d b'' "'k b" kan memleketleriyle uzlatma si - pı an ~susı ayın e uyu ır 
yasaıına faaliyetle devam edece - halk yıgını arasında imparator 
ğine dair olan inancasına (temi . da bulunmu§tur. İmparator çıkar
natına) rağmen, İtalyanın bazı ken halk tarafından çok şiddetle 
dostları güney İtalyan tirolü ve alkıılanmıftır. 
Anschl~ss hakkındaki Alman ih- Patrik Habeşistan ve bütün 
lirasının git tikçe kuvvetlend:ğini dünya için barış dileğinde bulun. 

Anlattıklarına göre, M'!'rı:inde 

denizcilik hayatı denebilir ki çok 
yeni başlamıştır. Bu yeniliğe ön
ayak olanların başında C. H . par 
tisi, Mersin şarbaylığı, Menin 
Seyhan sosyetesi gelmektedir. 

Gcnç!erin bir yi.ızü-:ülük antre
noru gön::erilmesi hakkır.daki 

dileğini c1enizcilik fedcrn!yonu 
uygun bulmuş ve bir ay sonra 
antrcr. 3r göntlerccefı'ni vadet
miştir. 

bilmektedirler. muıtur. Liman aosyeteai, denizcilik i
çin yapılacak kotraları kendi a· 
te)yesinde yapmak gibi büyük 
bir yardımı üzerine almış, şarbay 
Mitat Tör de doğrudan doğruya 
idman teşekkülünün başında bu· 
lunmak suretile memleket genç-

Çukurova gençleri, Taks:m cu
muriyet anıtına çok ei'::el bir çe
lenk koymu~!ardı::-. K:.file bu:ün· 
kü trenle Mersine dönc::ch~İr. 

BiRiCiK MUTLU SONUÇ! INGILIZ ÇEVENLICINDE 
ITALYAYA HiDDET Nev Chronichle diyor ki: 

"Pariı konferansının uğradığı 

muvaffakiyetsizliğin biricik mut
lu sonucu, Fransa ile lngilterenin 
kollektif güvenlik prensiplerinin 
korunması için eskisinden çok da. 
ha sıkı bir ~kilde yakmla~mala -
rını temin etmesidir.,, 

FAŞiZM HARBiNE KARŞI BÜ· 
TÜN iŞÇiLERiN BiRLEŞMESi 

Valançya (ispanya), 19 (A. 
A.) - "Sosyalist komüniıt mÜf · 
terek cephe&inin,, fatizm harbına 
kartı ve bütün itÇilerin birle,me
si lehinde o!arak boğa güreti a -
lanlarında yaptığı toplantıya yir
mi bin kiti ittirak etmittir. 

Söz alanlar Lerroux hükfune -
tine o kadar tiddetle hücum et -
mişlerdir ki, hükumet delegesi: 
söylevlerdeki ifade değittirilme • 
diği takdirde toplantıyı dağıt -
mak tehdidinde bulunmuttur. 

T oplanh hiçbir hadise çıkma
dan nihayellenmittir. 

VAHAMET .. VAHAMET. 
SOSYETE DERHAL HA

REKETE GEÇMELi 
Londra, 19 (A.A.) - Ga7ete

ler, Paris konutmalarının muvaf
f akiyetsizliğe uğramasından do • 
ğan veham~ti kaydetmektedirler. 

Times g.uetesi diyor ki: 
"Avrupanın karıtık durumunu 

ve büyük devletlerin çok haklı di
leklerini nazarı itibare almadan 
çılgın bir hareketin avukatlığını 
yapanlar, harıta pek az hizmet et
mektedirler. 

Büyük Britanyanın HabPşis -
tanda önemli menfaatleri var -
dır. 

Barışçıl bir çözge bu!mak için 
diplomatik yol ile yapılan konuş
malar muvaffakiyetsizliğe uğra 
dığı takdirdeı uluslar aoıyeteıinin 

Londra, 19 (A.A.) - Söylen· 
diğine göre, lngiliz çevenlerinde 
Bay Mussoliniye kartı büyük bir 
hiddet vardır. Bu çevenlerde Ha
beşistanda muvaffak olmadığı 

Çukurovanm çn.lışi;:-n çocukla
rını kutlular ve iyi yolculuklar 
dileriz. 

takdirde ltalyan rejiminin fazla oı·narlı esas ı·tı• barı· ie~ 
devam edemiyeceği söylenilmek. l _ 
tedir. Her halde, Baldvin kabine 

1 
" ı d 1 • ' 

sinin projeleri basit~ir. • magw up o ma ım, ( ıyor. 
lngiliz hükiimetı, konıeyın 4 

Eyliil toplantısında, ltalyaya kar- • • v • • •• • 

,, bir takbih kararı verilmesini;,_ "Ben on!arın ıstedıgı şekıf.de gureştı-
tiyecektir. y. h ld t t• d· ı e ' 

Göriinüfe göre, ltalya bu top gım a e Slr lffil yere ge lfeme 1 Y r n 
lantıda hazır bulunmıyacaktır. 

Paris, 19 (A.A.) - Bay Eden Evvelki gün Taksimde Mü- r rrüreşte beni hc:zı~la~rr.amJş ~ul-
lngiliz büyük elçiliğinde Habeş lf1.yim pehlivana hükmen yenile~ dular ve bundan ıstıfade .e!tılerİ 
elçisi Bay Teclehavariyat'ı kabul Dinarlı Mehmet dün bir muharrı- Onlar gibi ben de tn.m ıdır.an 1 

ederek kendisine konferans hak - rimize şunları söylemi~tir: bulunmuş olayôm ve aahay<> öy· 
kında uzun uzadıya malumat ver- -" Evvelki gl!n yaptığım ill< le çıkaydım netice bübsütün 

· · gu··reıı.te bazı gazeteler benim başka olacaktı. mıttır. :r 1 b' 
d dog~ruclan dog~ruya ma?.lubiyeti· Fahat Mii.18.yim pehlivana ır Laval ile Eden arasın a yapı . t; 

t ·1· F me hükmederek "magw luptur,, di· ay ıonra t~krnr göri.;;c:eğim. O lan görüşmede, mgı ız ve ransız d k 
1 d ı zaman bunun a5lı mey :::na !!1 a• hükumetlerinin, ulus ar sosyete - ye yaz ı ar. l 

E }Al l Fakat, esas ı'tı'barile ben magw - caktır. Çar§amba günü :ı.mire si konseyinin 4 Y u top antısına 
· d 1 b' ıu-p olmu". deg-ilim. Bizim gibi pro hareket ediyo.rum •. ,, • . ait hazırlıklar içın evam ı ır ! 

dl.kkat go"stermeleri ve bu husus· f esyonel güreşçiler arasında ga· ı . l . 
KURUN - Dinar!mın söz erı-

ta' d'ıplomatik yol ile sıkı sıkıya libiyet puvan hesabilc değil, sır- Ş d 
ni aynen yazıyoıı.ız: uııu a teması muhafaza etmeleri karar- tın yere getirilmesile olur. k" n· 1 1\11" ı.. et 

d·~· söyliyeliın 1 ınar ı ıuellm 
lattlrılmıctır. Bu güre~te beni iste ıgım ~c- rtl k 1 

:r • pehlivan güreş şa arı ·arar aş-
Bay Lavalin İtalyan delegele- kilde profesyonel olarak güreştır· t B 

tmlırken hazır bulunmu~ u. un-rı.ne yaptıgwı go''ret daha ziyade med:ler. Een onların istediği {f' , 
\arı kabul ederek ringe ÇI!:ınm:ı

tekle aitti. Fransız bakanı ile l - kilde gürettiğim halde gene !•r· mn tabii olduğuna göre, sayı hc-
talyan delegeleri arasında yapı tımı yere geti~mediler. ı sabile dahi olsa mağlubi:>ztini 
lan bu konuşmada, bilhassa uaze Şu zamanda Mülayimle te~.rar ı k . 

0 1 - kabul etmesi gere tır. 
te aylıtmalarında kartılık!ı itidal ~!g:u··r:e~ş:~:e:k~d:e:ğ~il;i:m;·~l;k~y~a~p~~~ıg~•~~~~~~~~~~~~~~s~- ~~ 
tavsiyelerinde bulunulmuştur. l - miktarda harp gereçi ile 50 su "lngütere çok dürüıt hc..:ekPl 
talyan - Habet hakem komisyo- etti, konlera:ı• hakkında bcndan 
nu saat 17 de burada toplanacak- bay ve IOOQ topçu neferi tatıyan fazla bir ıey söyliyemem. Bu kon· 

iki gemi Massaouah'a gitmek ü - leranıın menli bir sonuca varma· 
zere hareket etmiştir. 81 hakkındaki düıüncemi de size 

tır. 

İngiliz ve ltalyan delegasyon 
larının bu aktam Pal'İsten ayrıl w 

maları muhtemeldir. 

8E"K/YAT SÜRÜYOR 

Paris, 19 (A.A.) - Reuter A- ıöy.fiyemem. Daha cloğruw. bu 
jansı aytariyle yaptığı bir konut- husuıta keıin olarak hiçbir clü • 
mad:l Habeşistan elçisi Bay Tec· §Üncem yoktur. Eylulde Cen·~ı.:re

Napoli, 19 (A.A.) - Önemli lehavariat ıunları söylemiştir: de Habqi.tanı temftl edeceğim.,, 
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HASTABAKICI HEMŞiRELER 
OKULASI DiREKYöRLUGUnDEN: 

Genç kızlarımıza çok onurlu ve önemli bir istikbal hazır
lıyan okulamıza yeni talebe yazılma ve alınma muamelesine 
ba§lanmıtlır. 

Kabul tartları: 
1 - Türk tabaası olmak 
2 - Sıhhati yerinde olmak, hiçbir hactalığı bulunmamak 

(Muayene okulalfa yapılır) 
3 -- Yatı 18 den atağı ve 25 den yukarı olmamak 
4 - iffet ehli ve ahlak sahibi olmak, 
5 - En az orta tahsili bitirqıİf olmak veyahut o derecede 

tahsil ettiğini vesikalarla göstermek. 
6 - Evli bulunmamak, evvelce evlenmit ve ayrılmıt veya 

zevci ölmüf ise çocuğu bulunmamak. 
"7 - Okulayı veya mealeği terki, beş sene mecburi hizmeti 

ifa etmediği veyahut bu hizmet esnasında izdivacı , 
okuladan veya me!llekten ihracı halinde tahsil maara 
fını ödeyeceğine ve mecburi hizmeti ifadan sonra ev. 
lenmediği ve me5lekte kaldığı müddetçe Hemtiteler 
yurduna bağlı kalacağına dair Noterden muıarldak 

bir kefaletname Yermek. 
8 - Tahsil müddeti 3 :Jenedir, ve Birinciteırin batlangı -

cıoda hatlar. 
a - Talebelerin iaıeleri, giyimleri ve yatıları Kızılay Ce-

Küçük ilanlar 

KAYIP ARANIYOR 
Samsunda bulunan oğlum Raif 

Yalçınkayadan bir buçuk aydır ma -
JUmat alamıyorum. Bilen varsa in • 
saniyet namına haber versin. 

Fatih Şekerci lıan Şevkiye (H.K.) 

lSTANBULUN B1R1ClK SAYFl
YESt 

Şüphesiz <Çamlıca) dır. Çünkü 
burada hava, sular, manzaralar em -
salsizdir. Vapur ye tramvaylar da 
ucuzlamışhr. Şu halde Kısıklr trnm· 
,·ay istasyonuna çok yakın ve en şe • 
rcfll bir meYklde Ye eski nahiye mer
kezi yanında kain ve birer ikişer dö· 
nümlük parçalara ayrılmrş olan A · 

lcmdağı caddesindeki arsalardan birer 
tane acele alınız. ifraz haritası ve 
tafsilatı Kısıklıdaki kah\'eci Hüse . 
yindcdir. Toprak. temiz ,.e !:Ok mÜn· 
bit ,.e ucuzdur. (H.K.) 

FRANSIZCA DERSLER 
Fransızca dilinin derslerini Teri· 

yorum. Ehven fiat ile her bir ders 
için 20 kuru.,,. Gazeteye müracaat. 

N. ftl. (H. K.) 

miyeti tarafındai.1 temin edildiği gibi kendilerine her Asliye mahkemeleri birinci yeni· 
ay münasip bir har~lık da verilir. leme bürosundan: 

10 - Okulayı bitiren ve hemtire çıkan bayanlar Kn:ılay Gümrük idaresi ile dava olunan 
Cemiyeti taraf~r.dan kurulan Hastabakıcı Hemıire!er İsmail Hakkı arasında davanın ye • 

Yurdu himayesbe girer. Hastalananlara ve çalı~amı- nilemesi sırasında halen ikametgahı 
meçhul bulunan İsmail Hakkı hak • 

yanlara hu Yurt bakar. 
kında ilanen tebliğat icrasına karar 

11 - isteklilerin 15 Evlü~ 193S günlemecine kadar bizza~ verilmiş olduğundan tetkikatın ya • 
veya yazı ile Ahsarayda Haseki caddesinde Okula pılac;ğı 9-9-93:> tarihinde saat 14 

~ Direktörlüğüne müracaatları. ... ....... ,. de büroda hazır bulunması lüzumu 
tebliğ makamına kaim olmak üzere İ· 

Jstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli 448 lira 14 kuruştan ibaret bulunan Kemer Bur

gan Nahiye.si Hükiiınet Konağının keşif ve ıeraitine göre unarılma 
işi atçık eksiltmeye konulmuftur. Keşif ve şeraitini öğrenmek istiyen
lerin her gün, eksiltmeye girmek için de alelusul vesikalar ve 34 lira
lık muvakkat pey akçalariyle 4 • 9 - 93S Çar§amba günü saat on dört
te müracaatları. (M.) ( 4906) 

5000 metre mikabı çam tahtası 
_s~c-eri '4 abrikaJar U. Müdürlüğünden: 

lan olunur. (F.) 

Asliye mahkemeleri 1 inci yenile -
mc bürosundan: 

Gümrük idaresi ile dava olunan 
A. Remzi arasında davanın yenile • 
mesi sırasında halen ikametgahı meç
hul bulunan A. Remzi hakkında ila
nen tebliğat icrasına karar nriJmiş 
olduğundan tetkikatın yapılacağı 11 
-10-935 tarihinde saat 14 de büro • 
da ha.zır bulunması lüzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan o • 
lunur. CF.) 

Tahmin edilen bedeli (1750 00) lira olan yukarda miktarı ve -------------
lstanbul asliye mahkemeleri fıiJin. 

cinsi yazılı malzem~ Askeri Fahri kalar Umunı Müdürlüğü Satmal- ci yenileme bürosundan: 
ma Komisyonunca 12 - Eylul - 93S tarihinde Pertembe günü saat 15 4 Kanunue\'Vel 933 tarihinden ev • 

de kapalı zarf ile ihale edilece!ı.tir. Şartname (Sekiz) lira (75) kuruş vel ikame olunup İstanbul asliye hu
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan kuk mahkemesinde derdesti rüyet 
(10000) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e 'ca- tapu ile Fatma Ferdane tarafından 
dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunur. mütckevvin dava dosyasının yenilen-

mesi için verilen beyanname ve gön -
2. v~ 3. maddelerindeki vesa\klc mezkur gün ve saatte komisyona derilen daYetiyenin müddeaaleyhin i· 
müracaatları. ( 4896) kametgahı meçhul olduğu beyanile 

Askeri Fabrikalar U. ~1üdürlüğiinden: 
2 ton F erro krom 
1 ,, F erro vanadyum 

50 ,, Elektrol:t tutya 
1,5 ,, Nikel 
3 ,, Aleminyum 

500 11 Hamatit 
15 11 F erro mangan 

Tahmin edilen bedeli (1420 00) lira olan yukarda miktarı ve 

mübaşiri tarafından bila tebliğ iade 
edilmiş ve bir ay müdretle ilanen teb
liğat ifasına ,.e 10-10-93;) tarihine 
müsadif saat 14 de yenileme muame
lesine başlanılmasına karar ,·erilmiş 
olduğundan mezkur günde yeni l'os· 
tahane binasında kain ikinci yenile • 
me bürosona gelmediği takdirde 2367 
numaralı kanun ahkamına tevfikan 
yenilemenin gıyabında yapılacağı i · 
lncağr ilan olunur. (F.) 

cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmal • ••••••• 
ma Komisyonunca 10. 1. Teşrin - 935 tarihind~ Perşembe günün sa y • çıktı 
at 16 da kapalı zarf ile ihale edil,. cektir. Şartname (Yedi) lira (10) __ e_n_ı_~---------.. 
kurut mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi- ı DON ve YARIN 
nat olan (8350) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat Tercüme külliyatı 
15 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 num'\ralı Sayı - 38 
kaı'nımın 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle me7.kur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. ( 4897) 

Sel inik 
Tesis tarihi: 1H8R 

idare merkezi: IS1 ANBUL (GalataJ :_;-
Türkiyedeki ~ubeleri: = 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yunanistandakl Şubeleri : 
Selônik . Ati na . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 
• m ı~nı~ııı,ıııınıııu:ı~ıı[llill~l~ııı,111~111,1~11mıı,,111ıımınııııınım~~!~~ııımıını111 

P. A. KROPOTKlN 

ETİKA 
Ahlakın Kaynağı ve Açılması 

Rusçadan çeviren: 
Ahmet Ağaoğlu 

Satıldığı yer 
YAKIT Matbaası 

Fiyatı 100 Kuruş 

ıstanbul Belediyesi ilanıarı 

Belediye zabıtası memurlarına yaptırılacak 219 tane yazlık 
ten ceket açık eksiltmeye konulmu§tur. Bir ceketin mJhammen bed 
i kumaşiyle beraber dikiti 320 ku ruf tur. Kumatın ni.~muneıi ve t 
?'~mesi levazım miidürlüğünde görülür eksiltmeye girmek için 
~490 No.lı kanunda yazılı vesika ve 33 liralık muvakkat temi 
makbuz veya mektubiyle beraber 5 - 9 • 935 P~r§embe günü saat 
·Je daimi encümende bulunmalıdır. (B.) ( 491 

Beher kilosuna 14 kurut fiva t tahmin olunan Dumlupınar 111 

tebine 1500, Hakimiyeti Milliye m ~ktebine 800 kilo ki, hepsi 
kilo unun açık eksiltme günü de iıteklisi çıkmadığından eksil 
23 • 8 • 935 to.rihine uzatılmıtlır. jstekliler fartnameyi levazım 
dürlüğünde görebilirler. Ekailtme ye girmek için de 2490 No.h 
nunda yazılı vesika ve 24.5 liralık muvakkat teminat makbuz 't/ 

mektubiyle beraber 23 - 8 - 935 Cuma günü saat lS de 
mende bulunmalıdır. (1.) . 

Sabun Zeytin yağı Bir kiloaunun tah-
min 'bedeli 

Dumıupınar 1000 1250 27 ) 
Hakimiyeti M. 500 200 38 ) 

Yukarda çetidi ve miktını ve bir kiloıunun değeri yazılı 2 
lemden ibaret sabun ve zeytin yağı için ihale gününde verilen n 
layıkında görülemediğinden açık eksiltme 23 • 8 - 935 tarihine u 
tılmıttır. lıtekli olanlar tartnamesi pi Levazım müdürlüğünde göre 
lirler. Eksiltmeye girmek için de 2490 No.lı arttırma ve ekıiltme 
nununda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat temi 
makbuz veya mektubiyle beraber 23 • 8 - 935 Cuma günü ıaat ıS 
daimi encümende bulunmalıdır. (1.) (4918 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Uzunköprüde yaprak tütün ambarı inşaatı kapalı zarf 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli kP- tif "22($98,, iira "23,, kul'll!tur. 
3 - ihalesi 28 - 8 - 935 Çarşamba günü saat 16dadır. 
4 - Şartnamesi 113 kuruş m ukabilinde Kabataf Levazu11 

Mübayaat Şubesinden verilir. 
5 - Eksiltmesine girecekler: n 2490 sayılı kanunda yazılı ,~ 

lar dahilinde ve muayyen gün ve saatinden bir saat evvel 1688 ti 
lık teminat v~ teklif mektuplarını Kabata§ta Levazım ve Mübay 
Şubesindeki Alım Komisyonuna vermeleri. ( 46t 1l 

1 - idaremiz ihtiyacı için nümune ve ~artnameıi mucibı 
1000 top 5 No. müsveddelik kağıt satın alınacaktır. Vermek iıti\' 
lerin pazarlığa iıtirak etmek üzere 27 • 8 • 935 tarihine raslayan 
günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme parasiyla birlikte Kaba 
Levazım ve Mübayaat Şubesinde ki Alım Komisyonuna müracaat 

.. (4711 
rı. 

idaremiz ihtiyacı için tartna t:ıesi mucibince 
malı Nitasta kolası satın alınacak br. 

Vermek istiyenlerin pazarı, ğa ittirak etmek üzere 26 • 8 . 9 
tarihine rastiayan Pazartesi günü ıaat 14 de yüzde 7,5 güvenme P' 
ralariyle birlikte Kaba tatta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
lım Komisyonuna müracaatları. (4646) 

Yüksek mühendis 
ve eksiltme 

mektebi arttırnı 
komisyonundan: 

Mektep Fizik laburatuvarı için Komisyondaki ıartname1i 
merbut liste ve kataloğları mucibince (14031) lira (39) kurutluk 
zik alatı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Tem~nat akçesi (1052) ! 
ra (40) kuruttur. Zarflar 4 - 10 - 935 saat (IS) de açılacajından 
teklilerin zarflarını saat (14) e kadar Gümüşsuyunda mektep dııb 
lindeki Komisyon Reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 i 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve ıaik ile beraber tevdi etmeleri 
şartnamesini görmek için de her gün mektebe müracaatları iliıl 
lunur. (47 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
1 - Milli Saraylardan lhl'lm ur kötkünün ketif bedeli bin 

yüz altını§ !İta olan dıt kısımlaı ı sıva ve yağlı boya tamiratı açık 
:Jiltmeye konulmuttur. 

2 - B· ı tamirata ait ketif cetveli ile §artnamenin birer sur 
Pazardan ba§ka her gün Dolm~ l:la hçede Saraylar Müdürlüğü 1' 
m\nden bedelsiz olarak alınab\l\r 

3 - Açık eksiltme Ağus~osı.. n yirmi ikinci Pazartesi günü 
on bette Milli Saraylar Müclürlüğü binasında yapılacakbr. 

4 - Muvakkat teminat yüz yirmi liradır. Eksiltmenin yap!l 
ğı saatten bir saat evveline ka~ar Malsandığına yatırılmıt 

buzunun Eksiltme Komisyonuna v erilmit olması lizn~dır. 

lstanbul Kültür 
Direktörlüğünde: 

Bir Eyiiilde ilk mekteplerin kayıt İ§lerine ba§lanacaklır. Ç 
velilerinin (10) Eylule kadar 11üfu s kağıdı, aşı kağıdı, sağlık raP0 

fotoğraf ve nakil kağıtlariyle mekteplere her halde bat vurmall'f1 

lan olunur ( 491 
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Do umahane şubesine lat. Levazım Amirll§i Satın 
Alma Komisyonu ltlnlar1 

Nafıa Ba 'anlığ nda • • 
iş etme f • 1 k Vekalet muayyen komisyonla- Aydın hattının Odemit tubesi üzerinde Torbalı ıstasyonu civa. . . şe J a ) naca rı için iki adet Schopperin Hyg _ rında Petrek deresi yatağından 30,000 metre mik'.'.lb c!ere bahistı 

ru·· rkı· yi:ı. zı· raat Bankasından·. rostat ve iki adet Schopperin ss. ihzarile ?~t ken~rına nakli ameli yatı Nafıa Bakanıığmc:ı kapalı '°" 35 OK. markalı aletinden ıatın zarf usulı ıle eksıllmeye konulmu§ tur. 

~. Avrupa mensucat mekteplerı nin birinden memn ve en aıatı alınacaktır. Elailtmeıi 9 • Eyliil - Muhammen ihale bedeli 15,000 liradan ve muvakkat teminatı da 
uç •ene muntazaman fabrikalarda dokuma itlerindo çalıımıt olmak 935 Pazartesi günU ıaat 14 te pa- 1125 liradan ibaret bulunan bu in §&at ve ameliyatın eksiltmesi 27-
tar~tır. Talipler arasında Almanc& bilenler, fabrikalarda baıh batı zarlrkla alınacaktır. 8-- 935 tarihinde öğleden ıonra saat 16 da Ankar.ıda Nafıa Ba~ 
~a ı~letme mühendisliği yapmıı ve iplikçiliği de tahıil etmiı olanlar Tahmin bedeli 1302 liradır. kanlığı binasında Demiryol inşaat Reisliği eksiltme komisyonunda: 
tcıh olunur. Şartnamesi her gün görülebilir. yapılacağından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa şartname 

İsteklilerin Ankara ve lst'1nbuf Ziraat Bankalarında mevcut biz lıteklilerin belli ıaatte 195 lira sinde yazılı diğer evrakı 27ww8w935 tarihinde öğleden sonra saat 
t'rıet §artnamesini okuduktan ıonra tahsil derecesi mektep §ehadet 30 kuru§ ıon teminatlariyle Top- 15 e kadar inşaat Reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri 
n~nıesi, §İmdiye kadar hizmet et tikleri yerlerde~ aldıkları bon ıer hanede Satınalma Komiıyonuna lizımgeldiği ve münakasa §artna mesile mukavele projesi ve ilişik
\'~sler ve nüfus kağıtları ıuretlerini ve tercümei hallerile birlikte. gelmeleri. (76) (4222) terinden mürekkep bir takım evrakı 75 kuruş bedel mukabilinde Ba· 
tııhayet 25 ~935 tarihine kr.dar Adana Z~raat Bankası mensu ı-------------- kanlık Demiryolları lnıaat Reisliğinden alabilecekleri ilan olunur. 

~l fabrikası müdürlüğüne taahhiitlü bir mektupla göndermeler! veya ı lstanbul Harlcf Aakert ı (20
78

) (4638) 
•ı-zat getirmeleri. (4732) Kıtaatı lllnlara 

~-.~-r-u·-.k~M-u_h_a_f_a-za~~~~~~- 000 ~n~o~and~~dibe~ A~kara Valilig~i~de~: 
Başmüdürlüğünden: 

Sivil liselerin olgunluk imtihan larmda muvaffak olarak yüksek 
tlekteplere girmek hakkını k2lzanmıı olanlardan Gümrük Muhab· 
~ teşkilatı için subay yetjttiriimt!k üzere bu sene Harbiye m~ktehine 

0 kul alınacaktır. Bunlardan ~'tekli olanların istida ile HarhiY•! 
ltıektebi komutanlığına hemen müracaatları ilin olunur. ( 4874} 

Nafıa Bakanlığından: 
F Aydın hattı tiı.uinde Bürhanıye istasyonu civarında Km. 209 da 
h ezlek deresi yahirnd n 70,000 metre mikib dere baliatı ihzar ve 
llt kenarına nakli ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf uıuli ile 

eksiltmeye konu1'!1u~tur. Muhammen ihale bedeli 3f; 000 liradan ve 
bıuvakkat temin tı d 2625 lira dan ibaret buluıvm. bu inıaat t1e 

'nıeliyatın eksilttnesi 27-8--935 tarihinde öğleden sonra ıaat 15-
de Ankara da NafıR B kanlığı binasında Demiryol intaat Reisliği 
eksiltme komisyonund yapılaca iından isteklilerin teklif mektup· 
larile münakasa 2~rtnamesinde ya zıh diier evrakı 2i-3-935 larİ' 
hinde öğleden sonr ıaat 14 e kadar inşaat Reisliğ)ne makbuz mu· 
kabilinde teslim ~tmeleri lbımgel diği ve münakas~ :artnamesile mu 
kavele projesi ve ilitiklerinden mürekkep bir takım ~vrakı 175 kurut 

bedel mukabilinde Bakanlık De miryollar lnş&.at Reisliğinden ala
bilecclderi ilan u:unur. (2079) ( 4639) 

Istanbul Kültür 
direktörlüğünden: 

tstanbulda bulunan bütün lise ve orta okulla
unda Ağustosun 20 nci Sah günü sabahından 
itibaren namzet talebe kaydolunacak ve Ağus
tosun 31 ne Cumaı lesi günü saat 13 de kayde 
kat'ı olarak son verilecektir. (4810) 

kara Valiliğinden : 
1 - Ankara Vilayeti dahilın de Stadyum etrafında yapılacak 

}'ola ait tesviyei türabiye, ıose imali ve sathi asfaltlı kaple.ma in§aatı 
\>e kabulü muvakkat ile kabulü kat'i arasında bir senelik müt~madi 
la:rnirnt kapalı zarf usuHyle ~ksilt meye konulmuştur. 
. 2 - Bu inşaatın t hmin e~i]en bedeli 77628 lira 88 kuruştur Bu 
ışe ait §artn me ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme §artnameıi 
3 - Mukavelename projesi 
C - Nafıa itleri §eraiti umu miyesi 
'f! - Tcsviyei tUrabiye şosa ve kagir inşaata ait fenni şartname 
t: - Hususi tartname 
F - Ke{:ıf ve ailsilei fiat cet veli 

zin kapalı zarfla eksiltmeye kon-
muıtur. Tahmin edilen Ledel 1-Ankara. lstanbul yolunun 123 + 350 - 130 + 500 kilo-
258000 liradır. Şartnamesi 12 li- metreleri araıında 3 X 10 metre açıklığında Çayırhan köprüsü ile 
ra 90 kuruş mukabilinde verilir. üç menfez ve takriben 6 + 000 kilometre tulünde makadam ıoıa in
Eksiltme 24 • 8 - 935 Cuma ıçünü ıaatı ve muvakkat kabul ile kat'i kabul arasında bir senelik mütema
saat 11 dedir. Taliplerin 2490 ıa- di tamiratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
yılı kanunu11 2, 3 maddelerinde yazılı vesikalarla ve muayyen 2 - Bu inıaatın tahmin edilen bedeli 23448 lira 63 kuruıtur. : 
saatten bir saat evvel 19350 lira· Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardır: . 
hk teminat mektubu ve teklifle - A - Elailtme §arlnameıi . 
riyle Ankarada M. M. Vekileti B - Mukavele projesi 
Satınalma Komisyonuna verme - C - Nafıa itleri teraiti umu. miyeıi 
leri. (51) (3778) D - Teıviyei türabiye, !O•a ve kagir intaata ·dair fennl jartna~ 

• • • me 
E - Huıuıt 9artname 
F - Keıif ve silsilei fi at c etve Ji 
Istiyenler bu §&rlnameleri ve evraliı Aıtlia;a Vilayeti Naf!a l>aı 

mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltmeye 2 Eylül 935 tarihine müsadif pazartesi günü 

ıaat 15 de Ankara Vilayeti binasın da Vilayet encümeni tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için: ~ 

A - isteklilerin 2490 numara lı arttırma, ekıihme ve iliale lianu
nunun 17 nci maddesine uygun 1758 lira 65 kuruıluk muvakat te
minat vermeleri. 

150 ton ağır benzin kapalı 
zarfla eksiltmeye komnuştur. 
Tahmin edilen bedeli 42000 lira
dır. Şartnamesi 210 kurut karşı -
lıkla verilmektedir. Eksiltme 21 -
8 - 935 Çar§amba günü saat 11 
dedir. Taliplerin 2490 sayılı ka ~ 
nunun 2, ~ maddelerinde yazılı 

vesikalarla ve muayyen saatten 
bir saat evvel 3100 liralık temi -
tıat ve teklif mektuplarını Anka
rada M. M. Vekaleti Satınalma 
Kopıiıyonuna vermeleri. (54) B - Ticaret odasına kayıtlı Dulunmaları. 

(3779) C - Bu iti yapabileceğine dair Ankara Villyeti Nafıa h'aı 
• • • J mühendisliğinden fenni ehliyet ve ıikaımı haiz bulunması. 

1~ ton 73 oktan ~ereceli . 5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet ıaat 1ı4 de kadar An· 
benzın kapalı zar!la ~ksıltmeye kara Vilayeti binasında Vilayet encümeni riyasetine makbuz mukabi-
lr~nmuıtur. Tahmm edılen bedel l' d ·1 k · p ·1 ·· d ·1 k ek 1 · ,

000 1
• d F i . ın e verı ece tır. osta ı egon erı ece m tup arın nıbayet saat 
ıra ır. enn fartnamesı 

, ., lira 40 kurut mukabilinde ve- 15 .e kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 
·ı kt d' E'·-·ıım .. .. 22 edılmez. (2132) ( 4743) 

rı me e ır. K.Dl e gunu -
8-~SPeqem~ gü~ aa~li --------------------~~--~-

Dün ve Yarın 1 ercüme Külliyatı: No. 36 -• dedir. Taliplerin 2490 sayılı ka- .,._ 
nunun 2, 3 maddelerinde yazılı 
veıikalarr ve ihaleden bir eaat 
evvel 39600 liralık teminat ve 
teklif mektuplarını Ankarada M 
M. Vek&leti Satmalma Komiıyo
nuna vermeleri. (53) (3880) 

• • • 
160 ton mazot. kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. Tahmin e _ 
dilen bedel 9600 liradır. ihalesi 
22 - 8 - 935 Per§embe günü saat 
14 tedir. Şartnamesini görmek ve 
almak istiyenler her gün eksilt· 
meıine girceklerin 2490 sayılı 
kanunun iıtediği vesikalarla bir
likte ihaleden bir ıaat evvel 730 
liralık teminat ve teklif mektup -
larım Ankarada M. M. Vekaleti 
Satınalma Komisyonuna verme
leri. (57) (3837) 

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

fl'iyatı 125 kuruş - Tevıi mahalli "VA KIT,, kütüııhanesi Istanbul 

1 ~evıeı ~f ıninuııarı ue limanları ı~ıeııne f mum i~nresı nınıırı 
Haydarpa§a - Ankara - H aydarpaıa arasında İ§lemekte olan 

1 ve 2 No.lı ~ürat katarlarına 20 - 8 - 935 tarihinden itibaren ve 1 · 
12 - 935 tarihine kadar üçüncü mevki vagon takılmıyacağını ve üçün
cü mevki arabaların yalnız yevmi itlemekte olan ve Haydarpata' dan 
saat 14,50 de Ankaradan saat 19,45 de kalkan katarlarJa bulunaca
ğını sayın halkın malumu olm:ık üzere ilan olunur. (4S84) 

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6 - 9 • 
1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında salın alınacaktır. 

.. lstiyenler bu artnamelcri ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa bat 
rrtuhendisliğinde görebilirler. -------------------

3 . .. . . . 1-~11111nll1fltını11111nıııııııııuı 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 64 3,50 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuhi 
bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait §artnameler 
Haydarpafada Tesellüm ve Sevk mUdürlüğünde ve Ankarada Mal
zeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (4904) 

1 
- Eksıltme 2 Eylul 935 tarı hıne müsadif pazartesi günü saat .. 

S d,. A k V'l"' · b" d v·ı Operator - Uroloğ 
1 

n l\r ı ayetı ınasın a ı &.yet encümeni tarafından yapı-
Jtcaktır. Dr. Mehmet Ali 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın: 

11 
.\. - isteklilerin 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kar.u· Bevliye mütehassısı 20770 lira muhammen bedelli ve yerli maı~ (310000) tane Dev

bt~~\Jn 17 nci ~addesine uygun 5131lira44 lrurutluk muvakkat le· KöprUba§ı: Eminönü han telefon 219Hı Jet tipi Galvetnize tirfon 5. Eylul - 1935 Per§embc günü saat 15,30 
at vermelerı. da Ankaraci..ıı idare binasında kapalı zarf us:.ı!•) le satın alınacaktır. 
B - Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları nnıııınııınıııınıııuınımtrllllUnııııııınnııuıınıınıllınnıııuıııııırıııı Bu iıe g-"rmek istiyenlerin 1557 lira 75 ku .. cıluk muvakkat te-

c -
. . -· . . Fatih sulh 3 üncü 1ıukuk h6kimli- 1 k · · -· · k 1 k 4 ·· .. dd · he . . Bu itı ya:> bılecegır.e dair Ankara Vılayetı Nafıa ha, mü- ğlnden: rninat i e anunun tayın ettıgı vesı a arı, anunun uncu ma esı 

ndıslı~inde ·1 • hl" t sı·kalarını ha" ) ı u l mucı'bince i11c girmeüe kanuni manileri bulunmadıg-ma dair beyan-
- ti n verı mıf e ıye ve ız o ma arı. na en Bakırköy emrazı akliye ll? ır • 

k ~ - Teklif mektupl rı ihale günü nihayet aat 14 de kadar An· asabiye hastıın~indc bakım altında name ve tekliflerini ayni gün saat 14,SO a kadar komisyon reisliğine 
b~~a Vilayeti binasında Vilaj et encümeni riyasetine makbuz muka- bulunan Ytı\•ut telsiz başgedikli zabi- vermeleri lazımdır. 
ı lhde 'Verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihay~l saat ti Fafk KAmur:ının ~asta olması hn- Bu işe it artnameler parasız olarak Ankarade. Malzeme d"1r--
S k d . . eblle hncrfle kendlsıne ana~ı Şnh,·e· 

01 
... ~ 

edilın ar gelmı§ olm aı lazımdır. Poatada olacak gecıkmeler kabul rin l9-S-935 den itibaren ,.3 i tayin inden, Haydarpafl\da Tesellüm \'e Sevk mUdürl\.iğünden dağıtılm k-
ez. {2133) ( 4744) edildiği ilan olunur· (V. 8714) t tadır. .( 4903) 
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Ambalaj ve komprimelerin üzerinde halis· 

li~in timsali olan EB markasını arayınız 

·""SdnimCi·bank·-c 
Umumi 
Müdürlüğünden: 
1934-1935 lise ve ticaret mezunlarına _ 

Nlüsabaka ile memur alınacaktır. 
Bankanın dahili tetkilibnda, fabrikalarında ve diğer mües· 

Aeaelerinde istihdam edilmek üzere müa.abaka ile (25) 61emur 
ahnacakbr. 

Mtisabaka imtihanın-la muvaffak olan:ara baılangıç maqı 
olmak üzere, }tazanacakları derecelere ıöre, 50-60--70 lira 
verileçdltir. 

Bu mmurlar ayrılacakları teıekkülün idari, ticari, teknik i.t 
balümlerinde muayyen devrelerle çalııtırılarak yetiıtirildikten 

ıonra ehliyet ve liyakatlerile temayüz ed~nleri bir seçim İ!'Dtiha· 
nına tabi tutularak tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek ü· 
zere Banka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika ve tica· 
·et müeaaeıelerine ıönderileceklerdir. 

Müsabaka imtihanına kabul tartları: 
1 - Türk olmak, 

2 - Liseden veya Ankara, lıtanbul, lzmir Ticaret mekteple· 
rinin birinden veya liıe muadili ecnebi mekteplerinden pek iyi, 
;yi derece ile 1934-1935 ders senesi mezunu olmak, 

3- 18 yqından aıaiı 25 yaıından yukarı olmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak, 
lıntihana gireceklerin nihayet 20-Ajuıto1-1935 ta•ihint

kadar apğıdaki vesaiki Ankarada Süm9r Bank Memurin mü· 
dürliijüne ve lıtanbulda Sümer Bank lıtanbul ıubeai mi!dürlii· I 
ğüne ıöndermeleri lazımdır: \ 

1 - Nüfus tezkeresi, J 
2 - Mektep ıehadetnamesi ve yahu~ mektep tarafınd'ln ve-1 

rilmiı muvakkat taıtikname. 1 
3 - Rami bir hastaneden ahnmıı sıhhat raporu, -
4 - Oç adet vesika fotoirafı. ( 
Müsabaka İmtihanı 26 Aiuıtoı ıünü ıaat 3 de bqlıya~ak ve 

Anllarada Sümer Bank Umum Müdürlüfünde, lstanbulda Sü·c 
mer Bank tubesinde yapılacaktır. 

) 

20 Aiustos tarihinden sonra vaki olacak müracaatlar ~azarı • 
itibara alınmıyacaktır. (1781) (4114) 1 
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Tahlisiye Genel Direktörlüğünden: 
Tahlisiye mevkileri için açık eksiltme uıuliyle 5 - 8 - 935 larİ· 

hinde ihalesi evvelce ilin edilen 500 teneke ıazın ihalesi tartname
ıinde yapılan tadilattan dolayı 26 - 8 • 935 tarihine bırakılmııtır. 

ihale bu tarihe rastlayan Pazartesi ıünü saat 15 de Galatada 
Çinili Rıhtım hamnda Tahlisiye U mum Müdürlüiü Satınalma Ko
ıl111onunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 1812 buçuk lira ve mu
..tkbt teminatı 136 liradır. isteklilerin eksiltmeye baılanmcaya b 
dar teminatlarım idare Vezneaine yatmnalan lbımdır. Şartname 
tizi ıeçen Komiıyondan alnur. .(4619) 

Umum acentalığı: Galatada Selanik Bankası binasında, ikinci kat, No. 35 Tel. 42578. 
Otomobilleri görmek için: Niıantaı, Ahmedbey ıokak, Cumhuriyet ıarajı 
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Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karakö1 - Kiprlba~ı 
TeL '2.182 • Si rked MUhilrdar zade 

-- Han telefon: 22740 --• 

Al}valık Yolu 
BANDIRMA Vapuru 21 A

iuatoı ÇARŞAMBA ıünü ıaat 
19 da Ayvabia kadar. ( 4907) 

lıtanbul aılige mahkemeleri bi -
rind genUeme büroıundan: 

.& klnunuevnl 9a3 tarihinden ev -
vel ikame olunup İstanbul asliye hu • 
kuk mahkemesinde derdesti rUyet 
pmrük ile İsmail Hakkı tarafından 
mütekevvin dava dosyasının yenilen
mesi için verilen beyanname ve gön • 
derilen davetiyenin mfiddeaaleyhin i · 
kametclhı meçhul oldutu beyanile 
mübaşiri tarafından bil& tebliğ iade 
edilmlt ve bir ay middetle ilAnen te~ 
utaı ifasına ve 30 9-935 tarihine 
mttsadif saat H de yenileme mua • 
meleslne başlanılmasına karat n . 
rilmif olduğundan mnkftr günde ye
ni Postahane binaaıncla kün ikinci 
yenileme bilrosuna gelmediği takdir· 
de2367 numaralı kanun ahkamına ter 
flkan yenilemenin sryabında &)'apı • ---------------------------
lacaiı illin olanar· (F.). 


