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Bakanlarımız dün Floryada bir toplantı yaptılar 

...... lanmız dUnkl toplantıya gellrlerlcen Ploryada 
lcalda: Bkonoml Bakanı Celdl Bayar, Dıı lıleri Bakanı T.vllk Rllftll ArCll, 

Bqmdırlık Bakanı Ali Çetlnkaga 

lngilizlere göre durum 
çok ciddi ve çok vahim! 

ltalya Afrikaya ye
iden heş fırka 

daha gönderiyor 
. . Londra, 21 (A.A.) - lsk~yada11 
... Ba7 Mac Donald şimdiki du • 
ııuau ~ fthlm hatıl 191' yılın 4 

dua'berl kaqılanan durumlann eD 
J'a.hlml olduiunu söylemiştir· 

llıAKEll KOMiSYONU HABEŞ 
DELE(;ESINI DiNLEDi 

Puta. 21 (A.A.) - ltalyan • Habel 
lıak• komisyonu Rahe§ de!egesl Je-. 
l.eJt dinlemlf, İtalyan delegesi Lesso• 
11anm talebi tlıerine bazı şalwllarla 
llrtltmet tlare yakmda Beme git 
•en karar Termiıtlr. 

l'l'ALYA BEŞ FIRKA DAHA 
GiJNDERIYOR 

Roma, 21 (A.A·) - Yeniden bet si· 
hh ıimlekli fob pek yakında do! 
h Afrikuma hareket edecektir. 

,, lloll/fl - Babeı itine dair 11el1111 
11lc laa6erler B lnd aagıfamızdadır. Uıff•: BtİltlWI, altta: Jltiklonald 

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

F r avun' un karısına ben-
zeyen sinema yıldızı! 

Hollvudan 
ın.. yıldnlann • 
daıa (Rlta Coa.si· 
80> <Şarli Şan Mı· 
ıırda) adlı filmde 
Mısırlı bir kız ro· 
lUnu almış ve bu 
rotu bUyUk bir 
lllu Taff a ki yet le 
)'apnııttrr. Yıldı • 
&rn Yild tetkik o
lunanca onun Mı· 
•ır Firavunların • 
dan Abnaton'un 
kansı Kraliçe Ne
f eUtt•ye IOn dere
ce benzeclJti gö 
l'lihrıilt, yıldı~ 
l\raJiçentn hey • 
•eu Yanında d 
rıan a • 

ea bu benzeyl~ büsbütün ıBze çarpnuıtır. ., 

lzmir panayırı 
bugün açılıyor 
Ekonomi Bakan1m1z 

dün gece gitti 

lzmlr pana)'lrmm açılma törenini 
yapmak ilzere Ekonomi Bakanımız 
Bay Celll Bayar, Stimerbank direk • 
töril Bay Nurullah Eat dün ıece 
Ertafnıl yatlyle lımlre ritmlılerdfr. 
Yat saat dokuz buçukta kalkmıştır· 
hmlre Bandırma yoliyle ve huul 
bir trenle ılclileeektfr. 

Ba7 Celll Bayar bu&ifn lzmlrde 
serrfyi açtıktan 10nra :reni Stimer • 
bank fabrfkulDm ilk temel taşını at· 
mak için Nazilliye reçeeekttr. 

Nazilli fabrikasının temel atma 
töreni yann yapılataktır. 

Ekonomi Bakaaımızın bu rezlalne 
IStanbul pzetedlerl de ittirak etmif, 
gazetemiz namına Neşriyat Mtldüril
mflz Refik Ahmet Sevenıil beraber 
ritmlıtir. 

7 ncide Izmir say1f amıza 
bakınız. 

Yeni bir proje 
. 

Yemiıten Eyübe kadar 
nhbm yapılmalı 

Uray fen mlpviri Bay Varnerden 
Eyilp ile Emlnlntl arasındaki saha • 
nm iman etrafında bir proje hazır · 
Jan•ı• i&tenmifti. 

Vatner tetkikatını bitirmif, rapo
runu ham'l&JUY& batlamııtır. Bu 
pllna fire. Vatner Yenieaml etrafı-
11111 tamamiyle temislenmeslnl, Emin· 
ininde Valdehanının kaldınlmuını, 
Yemftten E)'lbe kadar bir nbtım ya· 
pılarak Eytlbe matrlacak tramny 
hattrnm bu nbtım üzerinden ıeçm• 
ılnl tamye etmektecllr. Bu nhtrm ya· 
pılırsa Yemlt Ye EyUbe kadar olan 
ahilin çökmesi iSnlenmft olacaktır. 

Vatnet dlü!ı~. la11811Ma demJ§Ur ~: 
- • Btrnanalıaaaı• pldıt ,,roJ.ı • 

.. ' 
Bakanlarımız dUnkU toplantlya gellrlerken Florfada 

Yukarda: Flnam Bakanı Fuat Ağralı, Sağlık Bakam Relik Saydam, Bto!'ba
kanunu l....ı lnönü, lnhiaarlar Bakanı Rana Tarhan. Altta: iç lflt-rl Baka
nı ŞikrlJ Kqa Tarım Bakam Muhit. Erkmen, Tilze Bakanı Şükrü Saraç, 

Sü Bakam General Kdzım O:ıalp 

Genel politika durumu 
qözden geçirildi 

Bakaoi.1mmı2n·1n h1121lvı W. ilÜD ;.· .... ••• 
ödevleri yolunda tuarladı~ları iılere döneceklerdir 

Sayılan bakanlzklarda bir değişiklik 
olacağı rivayetleri doğru değildir 

Pazartesidenberl şehrimizde top · 
lanmış bulunan bakanlarımızın Ata· 
türkün başkanlığı altında bir toplan· 
tı yapacakları yazılmakta idi. Bu 
toplantı dün olmuştur. 

Başbakanımız General ismet lnö
nil ile Jç işleri Bakanı Bay Şükrü 

Kaya diğer bakanlardan e.rken flor
yaya gelmişler ve o sırada denile 
girmiş bulunan ulu önderimizle blr
l•ktc bir deniz banyosu yapmışlardır. 

Saat on beşe doğru bütün bakan· 
lar Floryaya gelmlı balunayorlardı· 

( Lütlen qglıı111 ~vlrbdz1 

Her f/'Ün bir ediple ... 
.. .................... ma!•lllll 

Edebi hayatta muvaffak 
olmak • • 

ıçın ••• 
ilk mektebi, ortamektebi, J seyi ve üniversit.eyi 

bitirmeli; bir Avrupa dili öğrenmeli! 
Bay Mithat Cemal, şimdi harıl ha· 

nl roman yazıyor· Romanın adı: Uç 
htanbul. 

Yaıı Btiyükadada Yatkulüpte re· 
çiren pirle vapurda dereden tepe • 
den ve arada biraz edebiyat dediko • 
dusu yaparak konuştuk. 

Bay Mithat Cemal, henüz tamam· 
Jamadığı yeni bir şiirinin tam mısra· 
tarını ahenkle okudu; romanının 
dört beş ytiz sayıf asını ya7.dıtını aör 
ledi. Sonra anketin suallerl•i karp91· 
na aldı. Onlara baka baka yumaia 

(Sonu Sa· 2 Sü. 5) 

nl ,,aparken bunun tatbik kabUigetl 

olup °'"'°"""" da göz önline alır· 
Ben Yenicandin etrafının trmlzlen • 
mnüd uragın ıapabileceji kanaaUn· 
tkglın. l.tbnldk paraı temini dedi· 
,aniıma,tlr. Yalnız bu hus1111Ja 
flmlUlUc bir Jeli IÖgligemem.,. 

Vatner Sirkeci istasyonunun yeri· 
ni betenmekte, yalnız tUcar e,yuı 
istaly&nqnun Y~dikule dışında ol • 
ma11nı da ileri sürmektedir. llitRat Canal 



1 ooıoaceıer 
içi ve dışı 

insan dış çehre6ini, elbisesini, 
evini, "1fdunu az zamanda bıra-j 
kabilir; fakat damarlarının için
deki kıuıı, kafasının özüne karış
mIJ fikirleri çok güç değiştirebi
lir. 

Yalnız fikir değil, hatta hatı
ralarımızı unutmamız için bile 
uzun bir zamanın kendiliğinden 
geçmesi gerektir. 

Uiyatlamnız ve iç varlığımız 
ise bunlardan daha inatçı ve da· 
ha bize bağlıdır. Sanğı çıkarmış, 
cübbe ve sakalı bırakmış nice es
ki hocalar vardır ki, bunlar dış 
görün~lerile yeni adam tipine 
uymuşlardır. 

Acaba bu dış görünüşteki deği
şiklik kadar iç yaşayışın da de
ğiştiğine inanmak kolay mıdır? 
Belki bunlann içinde bir iki sa
yılı, dıştan olduğu kadar içten 
de değişmiştir. Ve bunların cüb
be v~ sank altında iken, içlerini 
görün~lerinden başka tutmuş ol
maları daha akla yakındır. 

Fakat, hatıra.lan, alrşkanhklarm 
ve kafalarını yoğuran fikirleri, es
kiye bağlı olduğu halde, bu ka
dar kısa zamanda, bunları unu • 
tarak yeniden dünyaya gelmek, 
herkes için mümkün değildir. 

••• 

Köşkte toplantı on altıyı çe)'Tek ıe· 
çe başlamıştır. Toplantının köşkte o
luşu, buna büyük önderimizin baş · 
kanlık ettiği sanısına kuvvet vermek· 
tedir. 

Toplantıda Başbakanın dofu ve 
Karadeniz illerindeki son gezisinde· 
ki görüşleriyle alınmasını lüzumlu 
gördüğü idari tedbirlerden Te Kamu
laya sunmaya ihtiyaç duydukları ye· 
ni projelerden bahsedilditl ve genel 
f'n1i1hhl ~Hı'ı/ı\hınıın R'Ö7.df'n sreciril . 
diği oranlanıyor. 

tkonomi Bakanımız Bay CelAl 
Bayar toplantıdan saat yirmi buçu · 
i'a do"ıu ayrılmış ve bakanlar g~ 
vak1e kadar orada kalmıştır. 

- ~..,,..,r 

Harp başlar•a 

Amerika neleri yasak 
edecek? 

Vaıinıton, 21 (A.A.) - Dıt 

itleri komiıypnu tarafından harp 
baılar baılamaz harp gereçleri 
ihracının yasak edilmesine ve bu 
yaıata kartı ıelenlerin on bin d<> 
lara kadar para ceza11 ve beı s& 
neye kadar hapiıle cezalandırıl

malarına dair olarak verilen k;ı 
rar hakkında. huıün 1enatodıa 
aytıfmalar yapılma11 ihtimali var 

dır. Se-nato, Amerikalıların, muhil· 
rip ülkelere ait ıemilerle ıezi yap 
malarını yasak etmek üzere Cu 
mur bqkanına aali.hiyet verecek
tir. Bu 9ekilde yolculuk etmek is
teyenler, ıoravı (meauliyeti) 
kendilerine ait olmak üzere bu 
yolc11luiu yapacaklar ve bu ıibi
lere muharip ülkeleri terketmele· 
ri için do1uan tün mühlet veril~ 
cekt;ı;, 

Senato, bundan bqka, bakan 
lardan birinin baılcanlıiı altında, 
hazine, sü, deniz ve tecim bakan 
larile bu bakanlıkların 1&ylavla, 
kurulundaki komisyonları üyel,.. 
rinden mürekkep bir harp gereç· 
leri kontrolu komitesi kuracak· 
br. Gene Senato, harp ıereçleri 
endüıtri üyelerini, kanuna kartı 
gelenler tarafından milıaadeıiz .,. 
larak yapılacak tecim aleyhinde 
takibatta bulunabilmek üzere, be, 
yüz dolar harç mukabilinde bi: 
patend almağa mecbur edecektir. 

Birletik devletler gemilerinin 
harp ıereçleri taıımaları da ya.
ıak edilmiıtir. 

Komite, muharip olmıyan mem. 
)ekflltJere SÖftcleTilen harp lel'eÇ• 
leriııin, oradan, tekrar muharip 
memleketlere gönderilip gönde 
rilmediğini ar~ttıracaktır. · 

Cumur Baıkanı, yabancı deni'ı 
alb ıemilerinin, Amerika liman· 
larına giditini yasak edecektir. 

Prensler 
Çaldarisle konut· 
maktan memnun 

kalmamiflar 
Yunan meclisinde 
kralcıların aagısı 

Atina, 21 (Kurun) - Sajlanı 

bir kralcı k-ıynaktan 11zan haber · 
lere göre eı:.;i Yunan premlerin· 
den Nikola ile Kriıtoforoı Avru
pada Yunan baıbakam ile yap· 
tıkları g8rüı meler den memnu ti 
kalmamıılardır. Zira Yunan prenı 
leri, B. Çaldariıin açıktan açıla 
kralcıları tutacalını umduklan 
halde rejim meHlealnde ııla bir 
bitaraflık mubafaaa etmek nly .. 
tinde hulundupnu ıBrmUtlerdlr 

Eılci kral Jorj, blribirine aıd ~
ki tetir albnda bulunuyor. Ealci 

Tuna konferansı 
ltal9a konuımaltır 

için hazır 
Pariı, 21 (A.A.) - Ovre ıa· 

zetetinin haber verdiline ~lre 
Bay Aloiıi Brenner cepheıinln 
kuvvetlendirildiiini ve Muıolinl · 
nin Tuna konferamma ait ilk ko· 
nuımalara ıirltmele hazır olau · 
tunu Bay Lanle hatırlatmıftır. 

Bay Aloiıi'nin hundan hatka 
Tuna konferanaının, ulualar 101-

yetuinın toplanb11ndan 10 ıUn 
evvel, Roma veya Floranaade İm· 
za edilecek bir anlqma ile ıonu~ 
lanmuını 1&ilamak için llk ı&rilt· 
melenn C.nenede yapılmum · 
teklif ettlll ı8ylenmektedtr. 

Dil• taraftan Bay Lava! ıa
zetecilere Tuna paktı için faal ça· 
lıımalara bir kaç ıUn ıonra bat · 
lanaealmı taylemittir. 

Yunan prensleri, Kral JorJu he · 2500 haydut bir şehre 
ne ıekilde oluraa Yunaniıtana ld 1 
d6nmek için ıılaıtırdddan halde •• ırmıı ar 
Yunaniıtanda ciddi bam çnenle" Tokyo, 21 (A.A.) - 2500 hat· 

Hergün bir ediple 
(Ü&tgaru l inci sayı/ada) 

başladı. Gayet çabuk yazı)ordu. Bi 
kaç dak:ka sonra bana uzattığı ka 
dı, işte, aynen kopya ediyorum. 

Sual - En büyük tairimiz kU. 
dir? 

Cevap - Memleketin en b 
yük tairi kimdir bilmiyorum? 
Benim en büyük ıairim Akiftir 
Olenler içinde Nedimdir. 

Sual - En büyük romancım 
kimdir? 

Cevap - Akıi aabit olunca 
kadar Halit Ziya. 

Sual - Genç ıairlerden hanıl• 
!erini beienİ)'OflUDUZ? 

Cevap - Eler ıenç iH F anak 
Nafiz. 

Sual - Edebi hayatta muvaf• 
fak olmak için ne yapmalı? 

Cevap - ilk mektep, orta • 
mektep, liae, ve Univeraiteyi iyi bi• • 
tirmeli ve bir Avrupa am öirea
meli. 

Sual - Edebiyatımızın inkiıa• 
fmı hanıi yolda aramalı? 

Cenp - Memleket edebiyatı 
yapmalı. 

Sual - Kaç yaımdaıınız, k6' 
e1er yazdmız? 

Cevap - 50 yqmdayım. Bit .. , 
kaç manzume yazdım. 

Sual - Bir eserinizi ne kadar (mahfeller) buıUnkU ıartlar a1. dut Monıoliıtanın zenıin tehif 
bnda Yunaniıtana ıelmemeli... lerinden biri ulan Tumute'ye bil- zamanda yazanınız? 
ki Kral JorJa taniye ediyorlar. cum ettilinden Japon ve Mançu· Cevap - Herke. ıibi. 

Bu iki aıd cereyanm t•irl al· ko lot'aları haydutlar üzerine yU- Sual - Çalıtma U1ulünüz ne-
tında kalan eaki Kral Jorj, çekin- rümektedir. dir? 
ıen dananmakta '" herhalde et- ------------- Cenp - Herkeı ıibi. 

'- • Dd 1 ri '·- bir protokolu imzaladıklarmı bu Gene şuradan buradan konufJDafa 
ki preDIMrın te P • ne .apı• batladık. Noter pir, hukuk kaidesi 
mamaktadır. ıayıya General Kondili1e ballı koyar gibi, mecelle maddesi gibi, DUi 

Eakl Kral hanedanı bumnı 35 nylav Kralcı Metakaaı partl gibi cevaplar nrmlttl. 
Kralcılık lehinde propaıanda J&ı» ıine memup 8 1&ylav illTe edile- Banu kendisine alyledlm· GU • " 
mak için ı•neloydan enel Ya· cek oiuraa, parllmentoda Kralcı· Jüştftk. Mehmet Aklfln nnl şiirlerin· 
naniıtana d6necelderi aanıhyor larm çoklaiu teıkil ettiklerini ve den hatınmııda kalan bazı parçalan 

eh . ~ tekrarladık. 
du. Halbuki bu akpm yapılaıı bilhuaa ıenel oyun t in lçits Kmlayın yazlık balosuna sitmek 
tebUilere ılre uki pnmler, ,.. mecliıe bir takrir verilir1e çoklu· için Jstanbuldan kalkıp Ada vapu • e 
nel ~Jdan enel Yunanlıtana din iu kazanması ihtimali bulunma· nna binen" en alt alonda taalı&
miyeceklerdir •• cla....U taı&Y· dılım ~d•• lerW aamamlamaia çalqan bayan " 
wnnula da delil...._. HUkGmetçi Katimerini ıazete-,. • tarı r.• ~Jyı seyret~k; ~n~ ,tek·· 

YUNAN MECLiSiNDE . • K I l k l hi lıtac•k rar edebıyat bahlsJerıne ıeçtık; Bay 
ıı ıse, ra cı 1 e ne ça Mfthat Cemah "amanrmızda en ıü· 

KRALCILARIN SAYISI )arını teahhiit eden protokolu im· · zel nesri Falih Rıfkı yazıyor; amma 1 

Atina, 21 (Kurun) - Burad~ ulayan aaylavl&n 85 kiti olarak siz en ıtızel nesri kim yazıyor, diye 
çıkan Kralcı Ellinlton mellOD ıa- ,atteriıor. 811 adede Kondilbct- sormadınız ki; detti mi?,, dedi. "Hem 
•eteıi, 1211&ylaT1n krallılm la ler ve MetaJraaecılar dahil delil- efendim, sonra siz uzar, bırakınız, 

-L'-.ı-k kısa sllyllyellm!,, dedi· 
d•IDe çalqacaklan haaaıaaa l dir. Bir aralık: "Halit Ziyadan tonra Bal~an/ar lstanbulda 

toplanabilirler mi? 
BakaRtarımızın tstanbulda -~ir ~1111111111111111111111111111111ıııııınıııınırııııııı111fta_,,.... Siyasal görüşler 

toplantı yaparaklan haberini ilk on- ' 

yetişen romancılar da yok aettı; Re
pt Narinin Çab K11f111lu herkes be • 
ğendl. Stlleyman Nazif o esere bayıl• 
m11tr. Bir~k anbyan kimseler o r.,. 
manı hakikaten mfikımmel bulmq • ., 
lardır; luan bir klfiyl, blrka~ kitb'l 
aldatabilir amma herkelll aldatamas. ' 
Da romanı herkes bePnmiftir.,. de • 0 

dL 

ce KURUN verdi. Son güne kadar bu\ uı ı Kurumundan u·· mı·t haberi benim~emekte ol:ın Akşam ar· ! US ar 
kada~1111z, dünkU Myılarının birinde, f 
"H~eti vekilenin burada toplanması ~ 
varlt olamaz; çünkü e\Tak ,.e bürolar J 
Ankuadadır,, demeye lüzum görmüş- ı 
tür. • 

yok! 

Arkadaşımıza göre "Geziden dö · ,
nen Bqb&kan, yaz münasebetiyle ge
rek A11karadnn, gerek kendi gezintile· ~ 
rinden lstanhula gelen bakan arka · ı 
daşlarla ayrı ayrı n toplu olarak gö· 
rüştüğü IJfbi Başbakanla ,.e bakanlar ~ 
sık Sfk Cumur Başkanını da görmek- , 
tedftler· Büyük önderin önünde Bat· 
bakanra, bakımlarla. fikir alıp ver · \ 
me~ hatrra gelebilir. Bakanlar kuru· 5 
lu toplantısı yapılacağı söylenti~i f 
buDJlan çıkmış olacaktır.,, ~ 

Bu sözlerin dünkü toplanıt ize · ~ 
rinde birikecek, "resmi bir toplaatı" f 
.havasını gidermek için yazıldıfı uJa. ~ 
t•llyor. Gerçek olan da ve §imdiye ka· J 
dar yazılan ela budar. 

ltalya-Habq anlQfatnazlığı- üzerine /ngil 
terenin eıki baıbakanı Loyd Corç da bir yazı 
yazdı ue lilıirlerini anlattı. Loyd Cor,a göre u· 
lu•lar lıuramu Habq ifini kolaramaua ümitıiz 
bir yatalalıtan larluu olur. Japonyanın Çin u~ 
mulaarebui ulıular kurumunu zaten zedelemif 
ue Ni lıolımu felce 11ğratmııtı. Ulu.tar kurumu 
bu dela da Habq iıtiklalini ue bütünlüiünü lıo
taramıyacak oluruı onun •Özleri ve kararları, el· 
elen ayalıtan diifmiif, lai~ bir ite yaramaz, lreruli
•İnclen bir ı•Y umulma bir mellucun •ayıklama
ları .ayılacak. 

Lo)'tl Corç hanları anlathktan •onra F-ran
ıanın ltalyaya kartı hiç bir fey yaprmyacajını, 
ltalyaya kartı f'elmiyecefini söylüyor. Çünkü 
Franuının bUtün Jüfiince•i, Almanyanın kendi
sinden öç almalı i,in haırlanmaltta Olmıuıdır. 

Almanya ıüniin 6irinJe laaırlıfını "'1namla· 
yıp Fraıuanın üzerine pıllandıiı Mman lnsUiz
lere .auenUemu, Rulartı bel baflanama, Ame
rihnan FrtlllMJ7G ~un etmesi amulama. lıol
ya İM FNllMI ıi6i Alman)'Gftln Kuvvetini lıumalı 
ider ve Ava•hıryanın Almcrnya1tJ lıatılmam. 
nnı tliler. Çiinkii ba kcrtılrna ltalya için dofradan . 

dofruya bir teltlilretlu. Onan isin Frtitualar ı. 
ıalyanları danltmalı Ü~yorlar. oı. taraltan 
ulualar hnumı Frmuug 6lr "'7 7'fPGlllG oe 
nih~ lıolya buna hiltlifi isin ulular hnamu· 
nan bcrtına Wr 1lllftl'lli itulirecclı oe HaNı• a· 
lnn etfifi zaman onan 6iiHln oıorilaini silip -'i· 
pürecek. 

LoyJ Cor' bütün bunları anlalhktan •onra 1-
talya H abeı davaını iMıh ediyor 11e ulular im· 
rumunun ba ifi 4 E ,lüle lıaJar lnraltlıfını anla. 
hyor ve ulular lrunımunun harbe lıarıı ıelmez· 

tote Mlthat Cemalle konuıtuklan-
mız. 

Bay F azh lzmirde 
İzmir, 21 <Karan) - lzmlrln yeni 

ilbayı Bay Fazlı b~n geldi, kartı• 
landı. Bay Fazlı lzmlrde enelce ıs 
sene bulundatunu, halkla n pzetr 
]erle elele çalışac.ağını !iyledi. 

•• mutlaJıa malavolacafım ıekül ediyor. Cinlil Doğru olmıyaa bir haber 
ulıul~ derneği ~~yinin ltalYfltl ~crreketini I C. H. Partisi genel sekreterli• 
talrbıla luım.unJa ıttilalıla rey vermaıne, yaluıt > tinden yalanlama: 
müeyyü/el..U.i tatbi.fı .tm..U.e lmWn slJrmiyor. Tan ıaz,teainin l 18 1&)'1 v• 
Şayet lngiltere ulrular mi.alıına uınlacalı olur- 16 ~935 tarihli nüıha11nda 
ıa, bu da bir layJa 11ermiyecelı v• onun taıan- BaT Kenanm lrana hareket ettii: 
'*" iat•lfl ip, hnılliflnl• 1ıo,,.,, al"""'4· " yolda siderken transit yolları· 
calıtır. Y ahuı ulıı"- tl.,,.eflnin rollafa ltalya na, ecnra da lrana ait filmler ala• 
oleylainJe bir luırar NNeM olana lıa11G laırant- c:afı ya•ılmaktadır. Bay KenaD 
ilan ııyn/.acM ve ws,ı .. lanun ,.lıollelıtil ,,_. Anbra Halkevi ıinema memur-
htl• 6cınıı hraınM maltl79fini lıq6-1.-., larmclaacbr. Kendiıi yıllık imini 
6a iti >WP.a ,...ı Wr ~ ,.,.Wen !randa lmllanmayı tercih etmit" 
hrmcri lflsun •eleı:elıllr.,, Ulular hrama, Mr tir. Bu ...,.halle •e ıinema iflerl-
,.,ecri Wzlpll. Ani leı:lr iN ••n• alaldatlır.,, le Ankara HalkeYinln hiç bir sU• 

BakanJann hepm Camarteslndln· 
bert tehrliilsde balU1Q"Orlar. Din 
• IPJoryau te;ıu bir laalü inala • 
•11flardır. Bunun rami dnlet mer· 
1*1nd• makta ve lılr len vekilleri 
M7etl toplanıp ofnıaa ldmse ld • 
illa edemez. Ancak lıüularclan ba • 
lllarmm 11711ca ptmlclıt bu toJ· 
Juıfta iter IUIU oldulaclan bqb 
-..ı bir ...ıu.a.,, ile " naat '*11de 
olmı• da, ,m Nnler berlade ko
-.uldafu ftlpla181Hir. 

Ka6inetle tlefipcelc 
bakanlar 

Dlllkl ~·•• ubhpn Allb • 
ra aJtarmclan aldılr haberlere bab· 
rak bblaecle bir iki detfflkUk lhtl· 

mallnden hahsedllb'or. Adliye Ba· 
kam Ştlkrtl • Sara~laaua MaU1e 
Bakanlıfına ıeçeeeiinl. Adliye Da • 
bnhlma da eski Bakanlarclaa Y.uf 
Kemal veya Mahmut Battan blrinin 
retfrllecejfnl, inhisarlar Bakanmm 
da ~eceflnl )'Ul)'orda. 

Din lılrbad h+•ncla Zaman p-

zetesbain zaten ihtiyat kaydble yaz. 
dıfr bu rivayeti nakleden Akpm re
fikimiz ikinci ı,.Mm•da "Aldılnm 
maltmata alre kabinede detlflkllk 
haberlırlaln katiyen uıl ve .... 
yoktur., deıal§Ur. 

Bizim de ıirlişUmilz 1a71lan ba • 
balıklarda bir deilllkllk olaealı .,.-

laa .. l&1Jf lılr rl'ta79te dül ,.ı a • 
çaeak ..ı.ı,.ua aütır. 

Bakularnmdu buılan ~ 
ıtln l~de k•dl Nnlerl JGIDda 
tuarlacbklan itlere dllleeekl•, nr 
tepin bqmda aplacak Kamuta,a 
11tlftlrlleeek olan prolelerle llfrata· 
eaklardır. 

retle ilitlli olmadıtı ıibi kendi.; 
de ..... n bayle bir taaanurd• 
delildir. 

Pariate toplanhlar 
Paria, 21 (A.A.) - Karara•· 

melerl protesto etmek üzere yap~ 
lan toplanb aaat 21 de daiılalJ 
ve hiç bir hidiıe olmamıttu', 
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~şaretler i 
(ültür Bakanının 

bir anketi 
ktıltür Bakanlığı yeni bir an· 

~ QÇtı. Bu ankette okulların ia Yarım Gün ·Okulları Açılacak 

Hak yerlerlnde 

Nikola yerine 
•• om er 

Bulgaristandan gelen bir 
vapur yolcusu tuturdu 

Clmeti ne olmalıdır diye bir a· 
Dftırma yapıyor. 
, Brı cırtl§tırma gerçekten yerin-

Bu yıl okullara talebe hücumu her yıldan çok fazladır 
Bulgaristandan limanımıza ge

len (Çar Ferdinand) vapuru yol· 
cularından biri, polisçe yakalan
mış, tüzeye gönderilmiştir. edir, Çünkü okulun i.tikameti Bütün liıe ve orta okullardaı' 

~ olmalıdır diye değil yalnı: yeni talebe yazımına evvelki 
"ıde bütün dünyada artqtırma günden itibaren başlanmıştır. 
kıı>uıa yeridir. Yazılmanın ilk iki gününde 

Dünyada gitgide okul dii§marı.- lstanbulun türlü iemtlerindeki Ji. 
~l Çoğalıyor. Fakat bir yandan ıe ve orta okullara binlerce ta· 

bkuma yazma radyo ıüratil e lebe yazılmıttır. 
~!lYor, bir taraftan okul düşman- llk okulların bu yıl verdiği 
g, Qrtarken beri tara/ta q_kuyuo mezun sayısı be§ binden fazla
'~ZIJtc:ının yeni hamleler yapma~ı dır, Mevcut lise ve orta okullara 
•ı:e, cehaleti bügiye tercih eden- ilave edilecek dershane ile bu a
~"İrt bir hareketi gibi görünme- kının önüne geçmek kabil olmı· 
t\eliJir. Cehalete karşı dünyada yacak gibidir. 
~k cephe vardır. Okul dÜfmanla- Bütün orta okulların ilk aımf-
~ Cehaletin dostları değil. cehale- lan doldu.1<tan başka ayrıca ge
fı Ve cehalete benzeyen uyuıukfo· ne yeniden fazla talebe de açık-
~ll •ilen okul tarzlarına kar§ı ıi- ta kalmı§tır. 
h çekenler<!ir. Kültür direktörlüğü bu durum 

* • • 
karşısında yeni tedbirler alınma· 

'' Okulun tarih içinde devi.rle.-e 
' sr için kültür bakanlığına baş· 
ore aldığı bir tavır, bir durum vurmuş; şehrin muhtelif semtle· 
e bir ödev: vaJ'dır. 

rinde kira ile bina tutularak bu-
Okul her zaman bir "acemi ik· ralarda dershane açılmasına ka· 

~4rd bölüğü,, i§ini görmüştür. T e rar verilmiştir. 
~ "cııinin egemenlik ettiği yerdP. Bu binalar bir orta okul veya 
•
01

Yetenin olgun adamı olmak de liseye bağlı olacak, oradan idare 
t~k kendini ahret ve tanrı için edilecektir. 
l Qlzırlamak demektir. Binaena· Bu suretle orta okula devam 
el'lı teokrastik bir cemiyette ivi etmek üzere olan her çocuk için 
r[Qnt kendini ferden, cinle .. den yer bulunmut olacaktır. 
reı·Uerden koruyan ruhunu tanrı· Bu durum ayni zamanda ilk o-
ırı<r istediği !tekilde teslim eden kullarda da vardır. Bu yıl tahsil 
rl<rmdır. Sözün kı•ası bu zamanın =================::========= 
,Q,ru kendini okulda ahret he· Tramvaydan 
Qbına staja çelter. 

q _F'akat hayatın şartlan o kadar atlı yanlar 
. cl:;şmi~tir ki, hayat ba§ka türlü 
,;~cınfor isted'ği halde, mesela 

,4rtYayı istismar edecek adam bi 
:
1
ttc[ planda ve üstün adam tel&k

ı: edildiği b;r zamanda okul ar
tı~ Yepyeni b!r hayatın acemi ilt 
llıQ[ b "l" .., "d .. o UP,U ur. 

.. lnscır.:ar bunları böylece Jüşü
~rler, fakat işi gerçeklemek her 

11tan kolay olmaz. 
~ S<>ze, isteğe rağmen okullar 
rı elle bildiklerini okurlar. Dünya· 
Q~ll llÖzii önünde lıayat müsbet \~ 
b 
:mı isterken hala, ahret içfrı 

ı? ı·l 
c 4 ere ve nebüere benzeye-
0~ ~dam yetiştirmekte ısrar ede:l 

""l •llcır vardır. Bunların kimi şu· 
4 

1
11du: Mürtecilerin elindeki o-

'« lcırda olduğu gibi .. 
;,. ~azıları şuursuzdur. Ne isted!· 
'5lptl b ·ı 
lıi ı mezler. Yeni sanarak, eski-

Son b r ayda beş yüz 
kişi yakalandı~ .. 
Tramvaydan atlayanlar bele· 

diye zabıtası memurları tarafın
dan köprü üzerile Eminönü ve 
Karaköyde çevrilerek ceza alın· 
maktadır. 
Yasağa bu mmtakalarda dik

kat edilmesine rağmen diğer yer
lerde halkın gene eskisi gibi at
ladıkları görülmektedir, 

Belediye zabıtası memurlarının 
resmi, hazan sivil olarak şehrin 

kenar semt1erinde v'! kalabal1k 
olmıyan yerlerde de dolaşarak 

tramvaylardan atlayanları çevir
meleri kararlaşmıştır. 

Son bir ay zarfında atlayıp ta 
yakalananlar beş yüzü geçmiş· 

tir. 

çağına gelen çocukları okutmağı ı 
kültür direktörlüğü kendine prer. 
sip yapmıştı. Bütçedeki yeni ilk 
okul yapılması için gelir olma
dığından lstanbulun bir çok semt· 
lerinde yarım gün okulları açı· 

lacaktır. / 
Bu okulların nerelerde açıla

cağı şimdiden tesbit edilmekte
dir. 
SANAT OKULLARINA PARA· 

SIZ GiRMEK iÇiN 
Sanat okullarına parasız ve 

Bir çocuk katil oldu 

Numan 
Dün üç jandarmanın refakatin 

ae Çekmeceden şehrimize küçük 
bir katil getirilmiştir. 

11 yatında olan bu katil Ha
san oğlu Numandır. Çekmecede 
oturdukları evde arkadaşlarından 
Memo ile oynarken bir aralık 

babasmm çiftesini eline geçirmiş
tir. 

Çifte ile oynarken ayni evde o
turan lranlı Tevfik isminde 42 
yaşında bir adam çifteyi almak 
istemiş, fakat çifte ate§ alarak 
saçmalar T ev fiğin karnına sap
lanmış, ölümüne sebep olmuştur. 

Bunun üzerine iki arkadaşı ya
kalanmış, zabıt varakası tutul
muş, asıl suçlu olan Numan lstan 
bula gönderilmiştir. 

Adliye doktoru, dün Numanı mu 
ayene etmiş, yaşını tayin etmiş
tir. Numan tevkif edilmiştir. e; ~Yat yri.ne fosili ikame 

lı erler. O zaman insan okulla ha
/t Qrasınd aki tezada hayret e

b er. lfayat bir kö§eye, okul insam 

Buğday ucuzluyor Bav Şükrü Kaya ilbaylıkta 
D~n .borsaya 529 to~ buğday iç işleri bakanımız Bay Şükrü 

~kQ bir köşeye çeker. 
irı Modern topçuluk mektebinde 
~:;lcıra •ad ece ok atmağı öğre!. 
ci e bir §ey kazanrlamadan b1.1 
tı rtı okullarda da iıe ve hayata 
e~'!'t'1 Yan bilgi ile bir verim eld ~ 

'eme z. 

11 y <ıpılcın anket bu noktadan ö
ernlicI• 

ır. 

'ifa.vatın okuldan istediklerin! 

gelmıştır. Yumuşak bugday 5,22 Kaya, dün sabah ilbaylığa gel
kuruş ile 6,20 kuruş arasında, miş, bir müddet meşgul olmuş
sert buğday 5,29 kuruş ile 4,325 t ur. 
kuruş arasında satılmıştır. ---------------

iki gün önceki fiytalara göre iP- Z j N G A L -· 
bu fiyat yirmi sekiz para kadar ,. p A R K E L E R İ 1 
düşmüş görünmektedir. 1 l 

ı Kurudulmuş ve fırın anmıştır. 
L! k d h b l d d' l' 1 Bütün memleketlerde takdir edil-
uır ere a a un ar an ın ıyc I . , . 

1 ceğiz. mıştır•.•••••••••••· 
Sadri Ertem 1 

yatılı olarak girmek için bir mü
sabaka smacı açılın1!tır. 

Sınaca ilk okul mezunları gir~ 
bileceklerdir. Gireceklerin şimdi· 
den ilk okul diploması, aşı kağı· 
dı, nüfus kağıdı, istida ve bir de 
taahhüt senedi ile kültür direktör 
lüğüne başvurmaları lazımdır. 

Taahhüt senetleri kültür direk
törlüğü tarafından tasdik edile
cektir. 

Bundan başka ayni §artlar da
hilinde Ankara ustaba§i sanat o

kuluna dil parasız yatılı talebe 
alınacaktır. 

iLK OKULA PARASIZ YATILI 

Bu adam tüzede sorguya çe • 
kilmiş ve dıkonulmuştur. Yedin
ci istintak dairesinde araştırma 
derinleştiriliyor. 

Takibat ıebebine gelince, va· 
purdaki yolculardan tek pasa

portla gelen on bir kişiden biri
nin ismi Ömer olduğu halde, pa

saportta adının Nikola yazılı hu
lunmaııdır. Bu tekilde bir deği
şiklik yapılmasındaki maksat, &· 

raştırma ile belirtilecektir. 

Kütükle ezerek 
TALEBE Bir öldürme davasında 

Haydarpaşa lisesine bağlı ilk daruşma başka güne kaldı 
okul öğretmeni tatbikat okulu- . d b' k" d 
na 40 kadar parasız yatılı talebe Çatalca c~v~m a 1~. .. oy e 

l · · 1 ta b 1 k"lt'" d' çoban lbrahımı başını kutukle e-a ınmaaı ıçın s n u u ur ı-

kt.. 1 .. v.. t f d b k 1 " zerek öldüymekten ıuçlu Meh-re or ugu ara ın an a an rga 
yazılmıftı. metle Arifin ve .bunları bu suça 

Gelecek cevap müsbet olursa tetvikten ıuçlu Üzeyirin lstanbul 
ilk kısma müsabaka amacı ile ta- ağır ceza hakyerinde idam mad· 
lehe alınacaktır. Smaç zamanı deıile cezalandırılmaları istenil-

sonradan ilan edilecektir. mitti. Duruıma müdafaaY.a kal-
YENl lSPEKTERLlK mıttı. 

Açık bulunan iki ilk tedrisat 
ispekterliğine Gazi Ter biye Ens
titüsü mezunlarından BaY. Recep 
ve Bay Şakir atanmışlardır. 

Belediyeler 
kongresi 

Kongrede konuşulacak 
esaslı mevzular 

25 birinciteşrinde Ankarada 
toplanacak (birinci belediyeler 
kongresi) için bütçeleri yirmi 

bin lira ve daha yüksek olan bü
tün memleket belediyeleri çağı

rılmı§tır. 

Halkın müşterek ihtiyaçlanm 
konuşmak üzere toplanacak kon· 
grede en çok şu meseleler konu· 
ıulacaktır: 

Belediyelerimizin bayındırlık 

işleri; beı senelik şehir planla· 

rında çalııılacak mevzular, plan, 
su, ışık, yol gibi işler için kurula
cak bayındırlık ku~llarma dair 

etütler, hayat ucuzluğu, belediye 
bütçelerinin gelirleri ile bütçe u
ıulf eri; bu gelirlerin en az mas
rafla elde edilmesi çareleri; yeni 

gelirler yolları aramak ve bunla
rın üzerinde araştırmalar yap • 
mak, belediye paralarının harcan 
ma şekilleri; hesapların tasdik 
sistemlerine dair etütler. 

Bütün be!ediye reislerine kon
gre programında gösterilen bu 
mevzulara dair kendi belediyele

rinin hali durumu ve belediyele· 
rinin hususiyetine gör; bir rapor 
hazırlamaları bildirilmiştir. 

\Yaz tatili dolayısile ağır ceza• 
ya vekalet eden ikinci cezada dün 
mÜdaf aa için celse açılmıf, ıuçlu 
avukatlarmdan Etem Ruhi tara
fından Zonguldaktan gönderilen 
bir telgraf okunmuıtur. l 

Etem Ruhi, bir oavası için git
tiği Zonguldakta vapuru kaçırdı
ğmdan vaktinde lıtanbula döne • 

miyeceğini bildiriy:or, bJılı waz~r~
tinin kabulile duruşmasının baş
ka bir güne bırakılması isteğinde 
bulunuyordu. 

Hakyeri, isteği onaylamış, du
ruşmayı başka güne bırakmış
tır. 

Dolandırıcı h ktan 
mahkumiyet 

Efraim isminde birisile poliı 

Osmam dolandırmaktan suçlu İs· 
mailin duruşması, İstanbul ikinci 
ceza hakyerinde dün bitmiştir. 

l&mailin, Efraimden kese kağı
dı almak suretile dolandırıcılık 
yaptığı ileri sürülüyordu. 

Hakyeri, lsmailin bir sene, üç 
ay, yirmi iki gün hapsine ve ye• 
di ay da umumi emniyetin gözü 
önünde tutulmasına karar ver• 
miştir. 

ÇiNGENE ÇADIRLARINI BA 
SARAK - Bakkalköy civarında 
çingenelerin çadırlarını basarak 
beşi birlik ve saire1erini zorla al• 
maktan suçlu Osman, Cavit, Ce· 
mal ve Ferruh aleyhlerindeki da
vanın dünkü duruşmasında, ikin
ci ceza hakyeri müdafaa şahitle
rini dinlemiştir. 
Duruşamya başka bir gün de

vam olunacaktır. 

r Fratellini kardeşler Avustralya yolunda:2o l'an1:a::a tan.hazhanele~inde. ç~lışan (Fr~t.ellin~ kardeşler) Avustralyada bulunan bir camb~zhane. d.irektörü ~ara f~ndan çağırılmıştır· Uç k~rdeş yola. ç ıkıyorlar. A~ğıdaki rt>simlerle dün 
en mt~ur komıklennın seya ha tını takıp edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebılmek ıçın bu resımle rı kese;-ek toplamak ve hır ko11eksıy on yapmak lazımdır. 

"'e Dı'toR.ı.~R. ? 

.PAP.'-A~ FJ KIRLER. El O E 
ETMEYi OGR.t':.NE.<E.KSIN ~ 
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Kızlar erkek liselerinde 
okuyabilecekler 

Ankara, 21 (Kurun) - Bu yıı öğretmen okullarını bitirenlerin 
sayısı 800 dür. Bunların tayinleri yapılmak üzeredir. 

Bu sene ilk okullardan 6281 kız, 17175 erkek talebe çıkmııtr"· 
Kültür Bakanlığı, kız lisesi ol mıyan yerlerde kızların erkek lise

lerine devamını muvafık görmüş ve hu yolda bildiriğler yapmıttr-r 

Is!ah edilmiş buğday tohumu 
Ankara, !l (Kurun) - Şekc·• yerleıtirilmit göçmenlerin tohum 

fabrikaları sosyetesile tarım b<ı- ihtiyaçları temin edilmit olacak
kanlığı arasında yapılan anlaım;\ ter. Yapılan incelemeler, ulih e
üzerine Alpulltı çiftliklerinde ıı- dilmiı tohumun yüzde 30 faz(,. 
lalı edilmit buğday tohumu da ye- mah~ul verdiğini göstermiştir. 

ti!tirilecektir. Bu suret]e Trakyaycı 

Deniz 'ecim okulu için 1
1 Musikı öğretmen okulunu 

ders kitapları bitirenler 
Ankara, 21 (Kurun) - Eko. Ankara, 21 (Kunın) - Musı· 

nomi Bakanlığı, yüksek deniz te ki öğretmen okulunun bu seneki 
cim okulu için ders kitapları ba5 mezunlarından Nuri Adana Ha
brmağa karar vermİftir. ilk olı- tiçe .Ankara kız, Benan Eski,ehir, 
rak Permodinamik kitab1 ?asıl Fikret Samsun, Azize lzmir k"~ · 
mağa verilmiştir. Hasan Yozgat liselerine; Fatmd 

Bakanlık, savaı, tecim, deniz Bursa öğretmen okuluna; Salah 
ve hqa gemileri için arsıulusa 1 Erzincan, Sevinç Trabzon, Ayten 
İ!aret kitabmm birinci dldini d•: Ayvalık, Nezihe Bergama, Fethiye 
çıkarmıştır. tu kitap havada ve Buc'3., orta mekteplerine Hamd~ 
denh:de kul!anılan işaretleri gös- ve Şükrü Cumur Batkanlığ1 or-
termektedir kestrasına tayin edilmişlerdir. 

Dışarı qönderilecek te
mettü hisseleri karıılrğı 

Aınkara, 21 (Kurun) - Ya· 
hancı sosyetelerin Türkiyeden dı
şarıya gönderecekleri faiz ve te . 
mettu hisseleri kartılığı oiara'l-t 
İstanbul elektrik ıoıyeteıinin bi .. 
ınilvon~ fenerler idaresinin 500 

• H.i ••Ü'A_.ı:." "'.:~ 
__ j>in liralı~ her nevi ha~v~n, Kar· 

tal çimento sosyete.sının de 12 
metre murabbalık halı ve kilim 
ihraç etmelerine izin verilmiıtir 

ilçebay/ar arasında 
Ankara, 21 (Kurun) - Ada

na İl baylığı türe işleri direktörlü. 
ğüne Bulanık llçebayı Hilmi, iz. 
mir llbayhğı türe itleri direktör
)üğüne Kuıadası llçebayı Dilaver. 
Bulanık llçebaylığına T efenm: 
liçebayı Şehap, Bor'a hukuk m~
zunlarmdan Faik, Seyidgaziye 
hukuk mezunlarından Ali Rıza, 
Niksara Bozburun llçebayı Zeki, 
Kuıadasına lstanbul güvenlik ıu
be direktörlerinden Raıim, Ardı 
hana Orhangazi llçebayı Faik, 
Orhangaziye genel güvenlik cH
rektörlüğü işyarlarmdan Suph: 
'Akçadağa İstanbul güvenlik ikin· 
ci §Ube direktörü Cemal, Yıldı: 

lline Gürün llçebayı Nurettin Gü 
rüne Yıldız l~cebayı Fahri tayin 
e'dilmiılerdir. 

Ardrhan llçebayr Nuri bakan
' ]ık emrine alınmıştır. 

1
-Geçmiş Kurunlar: -/ 

22 Ağustos 1920 ı 

Yakında içtima edecek oJan Ar
navut Buğdanı Arnavutlukta tesis 
edilecek idare ile kralt tayin ede -

cektir. En ziyade intihap olunma
sı muhtemel namzet bir İtalyan 
kadmiyle izdivaç etmiş olan prens 
Saittir. 

* * * 
Mısır milliyetperverleri Fransa 

tarikiyle avdet etmek iizere Lon -
dradan ayrılmışlardır. Heyeti mu
rahhasa iJe Lord Meblej arasında 

vukubulan müllka.tlarda muhtelif 
meselelerin konuşulduğu söylen -
mekte4tr. 

Murahhaslar rapor1annı yakın
da tevcfl edecektir. 

Evkafta tasfiye 
Ankara, 21 (Kurun) - Evkaf 

genel direktörlüğü evkaf memur
ları arasında genit bir tasfiye ya
pacak, yaıh memurlar tekaüde 
sevkedilecektir. Hazırlanan kad. 
ro yakında ilan olunacaktır. 

Kıeacaı 

- zw; -

§ Küçük yumurta sandıklarr
nm yarım rıhtım ücretine tabi 
tutulması kararlaştırılmıştır. 

§ Transit hali antrepo ücretle
rinin tetkiki için teşkil olunan 

komisyon çalışmalarını bitirmiş 
ve raporunu bakanlığa vermiş 

tir. 
§ Müzeler genel direktöıii Bay 

Hamit Zübeyr, Türk tarihi tetkik 
cemiyeti namına kazı yapmak ii
zere Çorumun Höyük kazasına 
gitmiştir. 

§ Harice hileli barsak ihracı
nın önüne geçmek için barsakla
nn mezbahada kontrol edilmesi 
kararlaşmıştır. 

Yapılan istatistiklere göre, 
Türkiyede bir sene içinde 3 mil
yon koyun ve kuzu kesilmiştir. 

§ Türkiye - Italya ticaret ve 
klering anlaşmasının meriyet 
müddeti 20 birinciteşıinde bite
ceğinden anlaşmanm yenilenme
si için yakında konuşmalara ba~
lanılacaktır. 

Ölüm 
Zulüm devrinde Tıbbiyenin dahi

liye müdürlüğünü ederken binlerce 
gencin sürgünJerde çürümesine set 
çeken ve bugün varhklariyle övün -
düğümüz doktorların yetişmesine 

yardım eden Kaymakam Sami Berk
soy Tanrıya kaVU§mqtur. Cenazesi 
şiktaştaki evinden kaldırılarak E • 
yüpte aile mezarlığına gömüle -
cektir. Rahmet diler ve kederli aile • 
sine taziyetlerimizi sunarız. 

ŞehitJ eri ziyaret 
Çanakkale tehitlerini ziyaret 

ebnek için Çanakkaleye giden 
talebe birliği üyelerinden bir ka
file dün tehrimize dönmüşlerdir. 

Talebeler ayni zamanda ıair 
Namık Kemalin de kabrini ziya-

Eroin bulundu 
1 Telefon sosyetesi jGümrük resmi hangi 111 

delerden ahnmayaca 
Satın _alınma mukavelesi Yerli mahsullerden nebati Uyuıturucu maddeler bürosu 

memurları tarahndan Şebreminin 
de oturan Avni iaminde biri ya
kalanmı§, üzerinde bet paket e· 
roin bulu.nmu.,tur. 

Avni bunları Sultanselimde Bal 
cı yokuşunda Tokgöz sokağında 

oturan seyyar satıcı lbrahimden 
aldığını söylemif, hunun üzerine 
lbrahiın yakalanmış, tahkikat de
vam etmektedir. 

DUY ARDAN DUŞTU - Sul
tanahmette Değirmen sokağında 

oturan 40 yaşmda Nuriye iki met· 
re yüksekliğindeki bir duvardan 
dütmüş, baygın bir halde hasta
neye kaldırılmıttır. 

MAVNA TEMiZLENiRKEN 
- Liman idaresinin 306 numa
ralı mavnuını temizliyen amele 
Ali, mavnanın kıç anbarma dü
ıerek kaburga kemiklerini kırmıt 
tır. 

MAKiNEYE KAPTIRMIŞ -
Kuımpaıada Hacı Hüırev ma
hallesinde oturan ve havuzlarda 
çahtan Abdullah oğlu 13 yatında 
lımet kazaen elini makineye kap 
brmıf, iki parmağı kopmuıtur. 

OTOBÜS ALTINDA - Vefa· 
da oturan 10 yaımda Velide, Be
yazrtta 32 numaralı otobüsün al· 
tında kalarak bacağmdan yara -
lnmıf, hıtaneye kaldırdmııtır. 

DENiZDE BO(aULDU - Ve· 
fada kahveci sokağında oturan 
seyyar satıcı Siirtli lsanın dokuz 
yaımdaki oğlu Mu&taf a Yemiş 

aahilind~ o~kep dexme düt· 
mü§, boğulmu§tur. Cesedi çıkma-
mıttır. 

ALACAK YÜZÜNDEN KAV
GA - Kadıköyünde rıhtım bo
yunda leblebici Ramazan us~m 
dükkanında yatıp kalkan Hakkı. 

Söğütlüçeşme caddesinde leblebici 
Oamandan iki lira alacağını iıte
miş, bu yüzden aralarında kavga 
çıkmıt, Osman Hakkıyı bıçakla 

yaralamıttır. 

Yaralı Zeynep Kamil hastane~ 
sine kaldırılmıştır. 

YANGIN - Nişantaırnda Mu· 
radiye mahallesinde T omanın o-

turduğu evden yangın çıkmıt, üst 
katın dötemeleri yandığı halde 
söndürülmüştür. 

KARPUZ KABUCU lLE -
Kadıköyünde Karabetin ahırın

de yatıp kalkan yük arabacısı Sa
dık ile kavuncu İsmail kavga et
mi§lerdir. lsmail karpuz kabuğu 
ile Sadığı sol kolundan yarala
mıştır. 

f uz ve şeker mukaveleleri 
Finans bakanlığmdan yapılan 

bir bildirim üzerine resmi kurum
lar için yapılan münakasalar neti
cesinde müteahhitlerle yapılan an
laşmalar yeni bir vaziyete gir
miştir. 

Finans bakanlığının ilbayhk· 
Iar vasıtasile yaptığı bu bildirik
te şeker ve tuz fiyatlarınıo indi
rilmesinden sonra müteahhitlerle 
evvelce yapılan anlaşmaların İ· 

çinde teker ve tuz varaa bunla
rın parasının evvelce yapılan an· 

latma fiyatı üzerinden değil ıim
diki fiyat üzerinden verilmeai la
zım geldiği bildirilmektedir. 

Bu suretle devlet bazineainin 
menfaatleri korunmuf olacağı gi-

imzalanmak üzere 
Öğrendiğimize göre, telefon 

sosyetesinin hü\CUınetimizce satın 
alrnmuı §artlarını tesbit eden 
mukavelenin hazırlanması bit
mittir. 

Mukavele, bakanlar kurulunun 
tasvibinden sonra imzalanacak· 
tır. 

Telefon aosyetesinin baf dele
gesi Bay Gill de ıehrimizde bu
lunduğu için sosyete namına im· 
zalama salahiyeti elindedir. 
· Mukavelenin imzalanması işi
nin artık bir gün meaeleıi oldu
ğu, inandır kaynaklardan öğre
nilmiştir. 

Bakır köy çjmento 
fabrikası 

çıkaran fabrikalarla tişe ve 
fabrikalarının İptidai madd 
ve dışan memleketlere çık 

cak çikolataların nebati mad 
ri için gümrük reami alınma 
kararlaştırılmıştır. 

Doğu memleketlerin 
afiyon yetiştirmek iç 
Doğu illerinde incelemeler 

pan bay Şefik Men, incelem 
ni bir raporla inhisarlar bak 
ğma bildirmi§tir. 
Duyduğumuza göre, bu 

da doğu memleketleri için 
bir nevi afyon yetittirilm 
önem verilmesi istenmittir. 

Eski Od esa konsol o 
mahkumiyetini bitird 
Geçen yıl kaçak kürk ve 

Bakırköy, Türk çimento fabri- efya getirdiği için gümrük 
kasının uınumi heyeti bugün dör- sas hftkyeri tarafından bir 
düncü vakıf hanında bir toplan- hapse 2700 lira para ceza 
tı yapacaklardır. mahkitm edilen eıki Odesa 
Duyduğumuza göre, bundan solosu Bay Rauf Hayri, ma 

bir müddet önce sosyete hi11~· miyetini bitirmiş, dün serbea 
darlarmdan bir kıımı, ıosyetenın rakılmıştrr. 
feshini istem itler ve ticaret hak- Q k k l • l E I,,. 
yerine başvurmuşlardır. ca ongre erı y u 

Şark demiryoJlan C. H. Partisi ocak ve n 
• kongrelerinin bir eylül günü 

memurlarının gezist faması kat'i surette kararı 
Şark demir yolları memur ve tır. 

müstahdemin cemiyeti taraf mdan Eylül ayı içinde 349 ocağm 
greleri, birinci tetrinin ilk on 
gününde de nalaiye kongr 
bitirilmiş olacaktır . 

30 ağustos günü lspartakuleye 
bir tren gezintisi tertip olunmuş· 
tur. 

Bu gezintinin bütün hasılatı 
hava kurumuna verilecektir. De-
mir yolları memur ve müs!_ah· 
d_emleri ailelerile birlikte bu ge· 
zintiye ittirak edeceklerdir. 

lıpartakulede söylevler söyle
necek, danı edilecek, milli oyun· 
lar oynanacaktır. 

Balıkçılığımız düzeltilecek 
Ekonomi bakanlığı balıkçılığı· 

mız hakkında etraflı bir inceleme 
yaptırmağa karar vermiştir. 

Bu incelemede balık istihsala· 
tının tartları, ıslahı, ihracatın 
çoğaltılması çarelerile, iç piya· 
sada istihlaki arttırmak çareleri, 
halık nakliyatı itleri, soğuk hava 
ve tuz ihtiyacı gözönünde tutula
cak ve incelemelerden sonra ya
pılacak işler için alınan sonuçlar 
gözönünde bulundurulacaktır. 

Toprak arabaları 
Kireç, toz, toprak taşıyan ara

baların üstlerinin kapalı olması, 
altlarında delikler bulunmaması 
evvelce uray şubelerine bildiri}· 
mişti. 

Bir çok arabacıların bu yasağa 
uymadıkları görülmüş, bazıları 

cazalanduılmıştır. 

Uray bu yasağa temizlik nok· 
taundan çok dikkat edilmesini 
bir kere daha ilgili kimselere bil· 
dirmiıtir. 

Ramiye otobüs 
Suadiye ve Erenköye tramvay 

işlemesi üzerine bu hatta itliyen 
otobüsler kaldırılmıştı. 

Bu otobüslerden bir kaçı Rami 
- Sultanahmet hattına ayrılmış· 
tır. Bu suretle Rami hattında it· 
liyen arabalar dokuzu bulmuş
tur. 

Bursa valiliği 
Buna valiliğine tayin edilen 

Yalova kaymakamı Bay Şef iğin 
emri gelmi§tİr. Bir kaç güne ka-

Italyan elçiliğinde 
Şehrimizde bulunan İt 

gemileri kumandanı ve z 
namzetleri için dün alqam 
yan elçiliğinde bir kaıbul tö 
yapdmıştır. 

Bugün on altı buçuktan on 
kuz buçuğa kadar (Aıiıerigo 
puci) isimli gemide bir tö 
cuma günü de elçilikte ikinci 
kabul töreni yapılacaktır. 

Yeni ne,rlyat 

Perşembe mecmuası 
"Perşembe" nin 21 inci sayısı t 

Ji resimler ve dikkate değer h.abet 
hikaye, karikatür, sinema, birço1' 
zılarla çıkh. Tavsiye ederiz. 

Yarım Ay 
"Yarım Ay,, mecmuasının 13 il 

maralı sayısı renkli bir kapak i 
alaka uyandıracak yazılarla 

Tavsiye ederiz. 

420 yıl sonra 
Kız Muallim mektebi müdür 

avini Bay Hii3nü tarafından eli · 
çevrilen ve Resimli Ay Mat 
basılan bu kitap 420 yıl sonra 

1 tın nasıl olacağı, insanların ne 
muktedir bulunacaklarını tasvir 
yor· 

Bir kiz böyle düştii 
Elaziz kültür direktörü Cenııal. 

tacın yazdığı bu kitap yanlış ıerııı; 
yüzünden vukua gelen büyük bit 
cianm hikayesidir· Ta,·siye ederiı. 

Nöbetçi eczaneler 

Samatyada: Ridvan, Aksara>' 
Z. Nuri, Karagümrükte: Arif, Ş -
mininde: A. Hamdi, Fenerde: ,; ~ 
yadi, Şehzadebaşmda: Asaf. 1JBb 
kapıda: Mehmet Kazını, Beşik tA. 
Ali Riza, Kumkapıda: Belkıs, 
rekte: Hasan HulOsi, DiYanyol 

11 Esat, Galatada Okçu Musa es 
sinde: lzidor, Beyoğlunda Po!1~ 
katında: Garib, Misk. so~ğınb~ 



Yapışık Kardeşler 
ElVG ve ÇANG = SAG ve SOL 

-l_atsıem: 10 nıııınıııını~ınıııııııııııııınıııııımmıııı Yazan: Rudoıt Van Wehrt ll~lllllllllm 

Allahım, Qüyüksün! 
oktorun muayenesile ikiz kard~şlerin 

yapışık oldukları anlaşıldı! 
Baf tarafın özU: pefi 11ra yürüdü. Seyirciler? •. Bö~· 

iz mir • • 
ıncır 

• 
pıyasası açıldı 
lzmir (Özel) - Borsada in

cir alıı veri§i de ba§ladı. Piyasa· 
nın açımı ınünasebetile her yıl 
olduğu gibi tören yapıldı. Aydın 
ve havalisinden 9 - 10 bin çu· 
val kuru incir getiril~igti. 

mr sirk çadırı. Kurulduğu 

yer Amerikanın liman şehri 
olan Boston civarı. 1829 sene· 
sl Eylülünün 16 inci gecesi. 
Vücutleri biribirlninklne ya
pışık olduğu ilan edilen Si • 

le on dakika geçmit olmaıma ve .. 
şiddetli bir merak teıiri altırıda 

•gamlı ikiz erkek kardeılerln, 
Siyamcada Sağ ı•e Sol mdna· 
Zarına gelen Eng ve Çang i -
simlerini t(lfıyan iki geneln 
seyircil~re yösterili1Jl. Dışar • 
dn yirmi bin kişi sıra bekler
ken, içerde dört bin ktıi ö • 
nllnde, ttiJreklt bir münakaşa· 
Bu işin doğruluğuna inanmı
yan polis amiri Miralay Miır
ll, ildzleri Siyamdan getiren 
kaptan Koffinin meydan o · 
kuyulJ yollu teklifini kabul e
derek, bin dolar ü:erine bah
se giriyor. Seyirciler arasm • 
da bulunan Dr. lJfo~kovel, 

muayenesiyle hakikati mey • 
dana çıkaracaktır. 

I Kaptan Koffin, üstünde Mira· 
a.y Murfi ile yanyana durdukları 
ra~a:lan yere atlayıp, biraz geri
edı ve şöyle söyledi: 

- Şimdi, Miralay, araıtırmaya 
ha§lıyabilirsiniz. Haydi, ikizleri 
80Ydurun, doktoru çağırın ve mu
l\Yene ettirin I 

içlerinin kıvranmasına rağmen, se
yircilerden tek kiti yerinden kı
pırdamıyordu. 

Dört bin aeyirci, yekpare-
leşmif, kütlele§miştiler. Orada a· 
yak üstü duran Miralay da hal~ 

-:anını güçle zaptediyordu. Kap

tan Koffin, metin tütün keı~'in
den parmaklarının ucu ile bolca 
bir tutam tütün alı1, keseyi tekrar 
cebine yerleştirdi, Miralay istih· 
kar ifade eden bakışlarla sü7e
rek, piposunu tıka baıa d0Jd,.1rd1-:0 
ve yaktı. Piposunu -zevkle içiyor 
ve havaya maım:ıvi dumanlat• sa
vuruyordu. 

Araştırmanın on beşinci r:fak;. 
kasında, Dr. muayene çadırından 
dışarıya fırladı. Heyecandan tit
reyen sesi kısıklatarak, ıöyle di
yordu: 

- AIJahım, ne büyüksün se:n ! 
Bu bir mucizedir! Bu, bilgi diin· 
yası için bir sansasyondur ! Here 
de en büyük sansasyon r lçerd~ki 
ikiz kardetin vücutları, sahiden 
biribirininkine yapıfık ! 

( A rka&ı var) 
. Kaptan Koffin, i§aret etti. Enaı 
tle Çangın hassa askerleri çekil-

di. Bando, bir mart çalmağa ko· --------------
~ldu. Bütün maiyet uzaklaştı 
hususi sekreter de tahtırev.tnla 
~itti. Manejde yer tutan bir kıaım 
•eyirciler de oradan çıkarıldı. 

lstanbul Altıncı icra Memurlu
ğun: 

ölmüş Hayim Levi veresesinin 
Rafael oğlu Mişel tevi Menahem ile 

Meydan boıahnca, genif bir 
rnerdiven getirildi. Görünüşe gö· 
re, olan bitenden hiç bir ,ey an· 
' 

Hayim Mişon Kohen kızı Klaraya olan 
borçlarından dolayı birinci derecede 
ipotekli olup açık arttırma ile para -
ya çevrilmesine karar verilen ve ta • 
mamma yeminli üç ehli vukuf mari · 
fetiyle (21700) yirmi bir bin yedi yüz 
lira kıymet takdir olunan Galatada 
Şahsuvarbey mahallesinin eski Kule
dibi ve yeni Hendek ve Kule çıkmazı 
sokaklannda eski 9 ve on defa mü -

lC\tnayan Engle Çang, yanyan<ıt 

basamaklara basarak a§ağıya in
diler 'Ve manejin ortasında dur
dular. Miralay, doktoru muayene 
Ye davet etti. 

Bu davet üzerine, Dr. Mo,ko . kerrer 9 ve yeni 9 iJa 13,G,8 numara-
\ıef larJa murakkam altında iki dükkanı 

k 
• vakur bir tavırla yerinden 

alktr. Altın rerçeveli gözlüg"'ünU olan bahçeli bir apartımanın yüz 
d · :r hisse itibariyle kırk hissesi açık art-
h li~eletti, elini ağzına götürerek tırmaya çıkarılmış olup 20 - 9 - 93:1 
afıfçe öksürdü ve ağır ağır Mtı• tarihinden itibaren şartnamesi her -

na.nın ortasına doğru yürüdü. Biı kesm görebilmesi i~in daire divaııhn· 
l~raftan da Miralay airk aeyircile- nesine asılarak Ye 3 - 10 - 9;15 farı
rın h hine miisadif Perşembe günü saat 14 
l e azı emirler veriyordu. Bun- ten 16 ya kadar İstanbul Altıncı le • 
ar, çabucak bir ıemsiye, bir kar; ra dairesinde satılacaktır· Arttırma

Pa.rça çadır bezi, bir kaç aanda I ya iştirak için yüzde yedi buçuk te· 
3ta getirdiler ve bu eıyalar at.t"le minat akçesi evya millt bir bankanın 
~~dırın ortasında paravantw151 teminat mektubu alınır. Arttırma 
_ır çadırcık kurdular. Bu ufa~ık bedeli muhammen kıymetinin yüz~e 

81Per yerde hekim ikizlerle ba.ıba· yetmiş beşini buJduğu takdirde ihale 
§a k 1 yapılacaktır. Aksi halde en son art· 

a. acak, onları gözden geçire· trranın t.aahhüdU baki ka1mak üzere 
~ekti. Doktor, gene öksürdü v~ arttırma on beş giln daha temdit edi-

aptan Koffin §Öyle dedi: Jerek 18 - 10 - 935 tarihine rnüsadif 
- Şimdi ikizleri içeriye soku·· Cuma günil ayni saatte muhammen 

Çırçıplak soyunuz! ' kıymetinin yüzde yetmiş beşini bul · 
1 lk· ı duğu takdirde en ı:ok arttırana ihale 

J ı2 er, siper yere girdiler. Mi. edilecektir. Bulmadığı takdirde 2280 

tta ay Murfi, hekimi kolundan tu- numaralı kanununa tevfikan satıa 
arak .. l .. 1 d' y 

1 foy e soy e ı: geri bırakı1acaktır. 2004 numaralı ic· 
b· :- Dr. Motkovel, hiç vücutlar~ ra ve iilas kanununun 126 ıncı mad-
ırıbirininkine yapıtık inıan va.. desine tevfikan ipotek sahibi alacak· 

l'<ııdır? e·· ı b. 1 b·ı· ... hlar ile diğer a1akadar1arın ve frti • 
D • oy e ır tey 0 a 1 ır rnı ' fak hakkı sahiplerinin dahi işbu gay-

oktor, fU cevabı verdi: ri menkul hi~sest Uzerind(•ki hakları-
-Saçma! Tabii aaçma §ey! nı ve hususiyle faiz ve masarife da· 

Y Ve bu cevabı verip, arattırma ir olan iddialarını evrakı müshitele
e ~~lad~ağı siper yere girmek üzere riyle bfrlli<te yirmi gün içinde icra 

kgı hı. O da ikizler gibi gö-ıderı dairesini'! bildirmeleri l!zımdır. Aksi 
ay oldu . · takdirde hakları tapu sicilleriyle sa· 

M . • . bit olmadıkça satış bedelinin paylaş· 
Eea ~sıkı, dındi, sanki kimıe ne· tırılmasrn,ıan hariç kahrJar. Alaka • 
.. '-" a ınıyordu. O derece tam bir · darJarın ışbu maddei kanuniyeye 

•uu:un d .. h k I ' ça ırın havasını durgun- gore an• et etm(']erl ve daha fazla 
~flırmııtı. Sabıraı:zlık, merak V·~ maJQmat aJntak istt~·enforln de 934/ 

sukon ! Aradan ·ık b d k'k 2711 do"Y•'· numarasıylc memuriyeti· 

Jstanbul öğretmenleri lzmirde istik· 
ldl marşını söylüyorlar 

Tören esnaımda bonada bü· 
yük bir kalabalık toplanmı§tı. 
Tecimerler, simsarlar, incirciler, 
ofis, tecim odası ve borsa erkanı 
hazır bulunuyordu. 

Fiyat üzerinde hararetli mü
zakere oldu. Tecimerler, fiyatla· 
rın yüksek tutulmama11ru istedi • 
ler. Fakat aatıcılar itiraz ettiler, 
bu yıl, rekoltenin noksan oldu
ğunu, binaenaleyh incirin değer 
bulacağını söylediler. 

Neticede 8 - 9 kuru§ üzerin· 
den satış yapılması muvafık gö· 
rüldü ve derhal muameleye hat· 
landı. 

IST ANBUL MUALLiMLERiNİN 
IZMIR Gt.ztsl 

lzmir, (Özel) - Şehrimizde 
bulunan İstanbul muallimleri, iç 
Anadoluda gezilerine devam için 
bugün lzmirden ayrıldılar. 

Muallimler lzmirde ka!d1kları 
müddetçe, bir çok mües~eaeleri, 
mektep, enstitü. müze ve saireyi 
gezdikten batka Atatürkün ana· 
larınm kabrini de ziyaret etti
ler ve çelenk bıraktılar. 

Bu meyanda cumuriyet meyda
nındaki Atatürkün heykeline de 
giderek tezahürat yaptılar, Ata
türkü selamladılar· 

KADIN YÜZÜNDEN BiR 
BIÇAKLAŞMA 

İzmir, (Özel) - İsmail, Akif, 
Kemal ve Mustafa namında dört 
kişi, Leman namındaki bir ka
dın yüzünden Peştimalcılar cad
desinde bıçak bıçağa geldiler ve 
dördü de yaralandı. 

Bunlardan Kemal, Leman ile 
sevişiyormuf, Mustafa ise Lema· 
nın aleyhinde sözler söylem iş. 
Hadise bundan çıkmıttir. ikisi ı 
lİn )':araları ağırdır •.. 

, .. 

Ankara ilcelerinde 
.!!» 

Kızılcahamam yolunda 
Konya da Banyolarile ün almış 

güzel bir kasaba 
Kızılca hamam, (Özel) - Bin· Doçent Bay Gaiip,·devlel 

diğimiz otobüs Ankaraya 107 ki- çitik üzerinde bır kon. 
lometre uzakta bulunan Kı:zılcal ferans verdi 
hamama bizi üç buçuk saatte ge- Konya, (Özel) - Şehrimizde 
tfrdi. Bu yolun Ankaradan haıla-'ı bu sene kwulan Oralapor klühü 
yara\c Şimali garbiye doğru uza- üyeleri bir konft::rans ıerisine bat· 
yan 35 kilometrelik kısmı ile Kı- lamıştır. 

zılca hamamdan Ankaraya gelen 

gene 35 kilometrelik kısmı Anka· 

ranın çok değerli ve çok çalııan 

llbayı Tandoğanın hiırtmetile gü-

zel bir toıe haline konmuş, ortada 

kalan 37 kilometrelik kıamın da 

yapılmasına çalışılıyor. Ankara
nın en çok inkitaf etmekte olan 

kasabalarından biri de Kızılca 
hamamdır. Burası, methur ban

yoları sayesinde gerçekten aüratle 

büyümekte ve ün almaktadır. B•J 

hal kasabada güzel ve muntazam 

evlerin . yapılmasına, içinde otu
ranların zenginleşmesine sebep ol-

mdktadır. Burada hava ve su ha

kikaten emsalsiz denecek kadar 
nefiıdir. 

Gece 12 de yattım. Sabah beş

te uyandığım vakit üzerimde ak

Konferanslar, her hafta cumal" 
tesi günleri saat 17,30 da halke
vi konferanı salonunda verilmek
tedir. 

Bu hafta. ilimizin yetittirdiği 

çok kıymetli gençlerden Oral· 

spor klübü üyelerinden; kara ve 
deniz tecimi hukuku doçenti Bay 
Galip tarafından (Devletçilik) 

konusu üzerinde önemli bir kon
ferans verilmit ve kalabalık bir 
kütle hazır bulunmuttur. Bu kon
ferans Oralapor konferans ıeri· 

ıinin dokuzuncusudur • 

Bay Galip bir çok Avrupa dev 
Jetlerinin 17 - 18 inci asırlarda 
geçirdiği safhalardan bahıile 

devletçiliğimize temas ederek 

özlü ve heyecanlı sözlerile kon
feransına nihayet vermit ve tid
detle alkıtlanmıttır. 

şamki yol yorgunluğundan yalnız ==============• 
rasını eskiden biliyormuı; ilave 

biraz bel ağrısı vardı; bu da bin-
etti-

diğimiz otobüsün üç buçuk saat. 
- insan sekmez.. diyiniz !. Es

lik sürekli sarsıntısından ileri ge~-
kiden buralarda soygundan yol

mişti. 

Üstleri yemyeşil dağlarla çev-
rilmi~ hem bir boğaz, hem de 1ıe
niş bir vadi manzarasını gösteren 

kasabada Ağustos güne.inin göz 

kamaştıran parlaklığı fecirle j be

raber yayılıyor, çam ve fundsı.lık· 
lar az yüksek dağ eteklerinden 

kasabaya kadar inmiş, şehrin or

tasında yükselen hükUnıet konağı, 
devlet otoritesinin en manalı bir 
abidesi halinde görünmektedir. 

içimde sürekli bir arzunun 4!ar'a· 
aı var gibi: 

- Bütün Anadolu kasabaları 

böyle olsa .. diyorum. Bu isteğimiz 

bir gün gerçekleıecektir. Buna i· 
manım vardır. 

Akıam 21 de otobüıümüz lam
balarını yakmıt geçtiğimiz yolun 

en güç noktalarından sayılan ve 
bir çok virajlarla kıvrılan bir kıs

mım geçiyordu. Şoför haber ver-
di: 

- Burası meıhur karga ıek-
mez geçididir .•• 

Yolculardan birisi meğerse bu-
~----.......;.--------~-:--------

cular kafile olur öyle geçerlerdi • 

Dedi. Şosenin ta ilerisinde bir 
köylü delikanlı elinde mete ağa
cı ve yanında küçük bir köpeğilt" 
sallana sallana yürüyordu. Kartı-

lr .~tığı otobüsün g,ürültüsü biJe o
nun umurunda değil gibi .• Anado-
lunun eskiden bir kaç yerinde bir 
lra~ kere soyulduğumu henüz unu

tam ... dım. Yolcunun ''iman se1i• 
me2,, sözü ve köylü delikanlının 

un:ursamadan yürüyütü bana 
faciaları hatırlattı. 

o 

Bulunduğum otelin pencerele
rinden etrafa ve önümdeki kasa· 
b.ının büyük meydanlığın&. bakı-

yorum. Uzun arabalar.n içerisine 

yaslanmış bir çok insanların gü
lerek. eğlenerek hamamlara doğ
ru gittiklerini, daha ötede bir ta-

kım bayan ve bayların kümeler 
tetk1l ederek çeşitli istikametlere 
doğru yürüdüklerini görüyorum. 

Bu gidi§, tıpkı lstanbulda halkın 
iç mahallerinden plajlara, deniz 

kıyılarına akışlarını andırıyor. 

Kadri Kemal Kop 

Satılık hane 
Bomonti bahçesi sırasında ,.e cad· 

desinde 65 numaralı ye 45 lira aylık 
getiren 3 kath ahşap apartıman mak· 
tuan :ı bin liraya satılıktır. Birinci 
kata müracaat. (II. K.) 

Acele satılık 
ı - Çemberlitaş, Dizdariye, Şatir 

sokak kö~ebaşında No (13) bir hap 
hane. 

2 - Tophanede Topçular caddesin· 
de No. :t~6 kahnnin \içte bir hissesi· 

3 - Tophanede Kışla arkasında 

l{etani Omer paşa mahallesinde No. 
(2) ve <30J • 40) metre murabbaında 
ar~anın tamamı. 

leçti lk· . b 1 eş a l a mize miirucaatları Han olunur· 
' ıncı 8f dakika bunun (3860) : Plya&aı/u çılam1cm iil; !:~rt· ...... ,, ... m kanıymıa 1rl1H~l11r1tt"n 

Görmek i~in müstecire, görüşmek 
için I\asımpaşuda Dz. Kütüphanesi 
müdüriyetine. (H. K-) 
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di. Her müesıeae kendi rakibine 
kartı bir nevi fren vazifesi görü· 
yordu. 

- Karadan akınlar yaparak dolaşık yollarda nedeır 
kalbinden vurmalı! Bu edip davetliler araıında ıot 

raıma gelmemiftİ. Bu öyle bir a
damdı ki kalabalıktan kaçıyordu. 
lnaanları iyi tanıyordu. Daima 
ihtiyatla hareket ediyor, ölçü ile 
konuıuyordu. Babuk bu adama 
ııördüğü acı ıeylerden bahıetti. 

Bunların ıt.ralarmda fikir ihti· 
laflan vardı. Fakat hepıi de ay· 
ni derı, ayni ahlak kaidesini öi· 
reniyordu. insanlara faydalı hiz
metler görüyordu. 

vakit kaybetmeli! Hıristiyanlığı 

Bu adam kendisine dedi ki: 
- Siz edip ve ıairlerin sadece 

kötülerini görmüısünüz. Her va
kit, her memlekette, her ıeyde 
fenalar, kötüler, yabancılar çok
tur. iyiler, yüksekler azdır. Sizin 
evinize gelen edipler ve ıairler 
hep kendilerini beğenmiş dökün
tülerdir. Çünkü her 11nıfta görün 
meie en az liyik olanlar en çok 
ortaya atılırlar. Hakiki ehliyet 
sahipleri kendi aralarında, kendi 
kötelerinde rahat yaşarlar. Bizim 
aramızda daha batka adamlar 
!Yardır. Bunlar ile görütebilirai· 
niz. Bunlar sizin takdirinize l-'
yık insanlardır.,, 

Ba.buk bu yüksek tabiatlı a
Gam ile böyle konuıurken yanla· 
rma ikinci bir adam daha geldi. 
·Bunların arasında cereyan eden 
müsahabe o vakit 'fevkalade yük
sek ve iatif ad eli bir ıekil almıı
tı. Bütün sözler sadece fazilet i
di. Hurafattan uzaktı. Hakikati,.. 
kendiıi idi. 

O vakit Babuk kendi kendi-
ne: 

- itte in1an diye bunlara der· 
ler, dedi. Büyük Melek ltıryel 
bunlara asla dokunamaz. Şayet 
küçük bir zarar verecek olursa 
büvük haksızlık etmit olur.,, 

Babuk bu edebiyat ilimleri ile 
böyle tatlı tatlı konuıurken he· 
men bu iki adamdan bqka bü

..... , \.~oJrAD .milletine kaıyordu. Bu· 
nu anlayan büyük adam dedi ki: 

- Siz bu memleketin yaban• 
c111ıınız. Suiiıtimaller, taıkrnlık
lar ıizin gözünüze ıürü ile geli· 
yor, çarpıyor. iyilikler ise gizli· 
dir. Hatta hazan o suiistimallerin 
ve taıkrnlıkların neticesidir. Bun
ları tabii görmiyoraunuz.,, 

O vakit Babuk öğrendi ki bu 
edipler ve tairler arasında öyle
leri vardı ki bunların ihtirasları 
yoktu. Hatta din alimleri içinde 
bile f aziletH olanlar vardı. 

Neticede tuna karar verdi ki 
böyle birbirleri ile çarpıfa çarpı· 
§a mahvü harap olacaklar gibi 
görünen bu büyük cemiyetler, 
heyetler, müeıseseler hakikatte 
insanlık için relimet vasıtalan İ· 
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Babuk bunlardan bazıları ile 
sıkı münatebette bulundu. · içle
rinde çok yüksek ruhlar bulun
duğunu gördü. Hatta Büyük - La
maya kartı harp ilin eden Çinli· 
ler arasında bile büyük adamlar 
bulunduğuna kanaat getirdi. Ni
hayet (Peraepolis) ahalisinin ta
biiyetlerini, adetlerini de burada
ki büyük binalara benzetti. O bi
nalar ki bazıları kendisini iğren
dinniıti. Bazıları da güzellikleri 
ile ruhunu cezbetmiıti. 

MAHKEMELER: 

Son toplantıda en çok göze çarpan f 
vezir, Gedik Ahmet Paşa idi. Bu yi • 
ğit adam, Fatihin devrinde, karada · 
ve denizde büyük Türk ordu ve do • 
nanmalarına kumanda etmiş, hep • 
sinde zafer bulmuş, devlete koca bir 
iD1paratorluğa yetecek kadar ıeniş 
ülkeler katmııtı· Bu yüzden padişah 
onu çok sfl•fyor ve alkışlıyordu· Dt • 
ğer vezirler kıskanmakla beraber, bu 
duygularını açığa vurmaktan çekini· 
yorlardı. 

Bu toplantı çok önemli idi. 
ÇtinkU bir gün önce Venedik elçi· 

si, Sadrazam Paşaya gelmiş, sena • 
tonun Türklerle barışmak istediğini 
söylemişti. Ayni zamanda büyük Türk 
vezirinin kulağına şunları söylemeyi 
ihmal etmemişti: . 

Babuk edibe dedi ki: - Biz sizinle hoş geçinmek isteriz. 
_ Ben bu medresecileri çok Size düşman değiliz. Çünkü sizinle a· 

Jış,·erişimiz vardır. Zaten bundan 
tehlikeli sanıyordum. Şimdi an- böyle size bizden değil, başkasından 
lıyorum ki iyi bir hükUnıet bu a- zarar gelebilir· o da Napoli Kralı 
damları idare edecek olursa bun· Ferdinand'dır. Sizin üzerinize büytik 
lardan istifade edilebilecektir. bir haçlı seferi yapmak için çalışıyor. 

Fakat hiç o~azıa sen de ıunu Papa da ona yardım ediyor .. Bizden 
itiraf et ki daha ata binebilecek haber vermek .. Oteslni !liz bilirsiniz!.· 

Herkes dütüncesini söyledi. 
bir dereceye gelince hakimliği Türk akıncıları 0 sırada Bosnayı 
para ile ıatrn alan bir asilzade çoktan geçmişler, lstirya, Kamiyola 
mahkemelerde gülünç olmaktan ve Tirollere kadar ilerliyorlar, hat· 
bqka bir ı~ye yaramaz. Bunlar tl lzanzo nehrini geçerek Venedijin 
adalete değil, ıadece en ahlaksız- yakınlarına kadar sarkıyorlardı. Fa· 
ca adaletsizliklere yol açarlar. O kat oralarda yerleşemiyorlardı. Yer• 

leşmedikçe de bütün bunlar, çapulcu· 
halde hakimliği bunlara değil. luktan ibaret kalıyordu· 
hayatını ilim ve hukuk tetkikatı Fatih ise lstanbulu almakla dolu 
ile, iyilikler ile fenalıkları ölç· Romasını yıkmıı oluyar, fimdl de ba
mekle geçirmit olan; yqlı avu- tı Romasmı ele geçirmek istjyordu. 
katlara vermek elbette daha mu- Bunun için de uzun yollardan geç • 

T&fık ohır. ' ~-.;l!:t ~f,!':i.e • 
Edip bu ;S(;z]ere şöyle cevap nüz kimseye açmamıştı. 

verdi: Herkes düıüncesini söyledi. 
- Siz (Peraepoliı) e gelme- Fakat hiç kimse Napoli kralı Fer· 

den evvel bizim ordularımızı gör dinandı tepelemek için kestirme bir 
dünüz. Anladınız ki bu ordunun yol bulamıyordu. Denizden gitmeyi a
batında olan genç zabitler ku- kıllarına getirmiyorlardı, çünkü o sr 

rada Türk donanması, Venedlk veya 
mandanlıklarmı para ile satm al- İspanyol donanmalarına göre hem az, 
makla beraber o kadar fena harp hem de usta defildi. 
ebniyorlar. ihtimal ki bizim- Padiph hepsini dinledi ve başını 
genç hakimlerimizi de it üzerin- acı aeı salladı· Şimdi söz sırası Gedik 
de görecek olur1anız bunların da Ahmet Papya gelmişti. Halbuki o 
mevkilerine para ile gelmit ol· susuyor ve düşünmekte denm ediyor• 

malarına raimen davaları fena du.Padiph dayanamadı ve sordu: 
muhakeme etmediklerini kabul _ Sen ne dersin Gedik Ahmet? .. 
e~eniniz.,, Gedik Ahmet iki elini de parmak -

( Arkaaı var) )arını açık olduiu h:ılde göğsüne koy-

Yazan: Mehmet Naci 

Komiser: "Naci pılıyı pırtıyı topla 
buradan kaybol ... ;, dedi 

vakit bırakmadılar, birkaç gün geçer 
geçmez gene sabahın altısında kapı • 
nın zili çalındı. Karım büyük bir he
lecanla yatafından fırladı. Ben de 
kendisini takip ettim. Kapının önünde 
gene bir polis memuru benimle ko • 
nuşmak istediğini söyliyordu. Bu ko
nuşmanın ne demek oldutunu anla • 
mııtık. İçeriye gelir gelmez ona söz 
söylemeğe vakit bırakmıyarak: 

- Buyurun, dedim· Kahvaltı ede· 
Um de gideriz. 

- Siz yanlıt olarak tahliye edil • 
mişsiniz, dedi. Daha bazı muameleler 
yapılacakmıt- Onunçin sizi almafa 
geldim! ~alJl sabahın saat dokuzun -

danlMM burada beni bekliyormuş; ben 
gelmesden enel bütün muameleleri 
ikmal etmiş. Buradaki memurlar da 
pek naziktiler, beş dakikada işlerimi 

bltircliler· Karımla buradan çıktık, 

blribirinıize anlatıttak bir çok yeni • 
1ilder \'aı'dı. 

Dördüncü Tel·kifim: 
Bu dördündü ve son tevkifim pek 

çabuk geldi· Ben' polis müdüriyetin· 
den çıkarken orada tanıdığım bir ko· 
misere tesadüf ettim, ahvali buna 
etraflyle anlattım. Kafasını sallama
la bqladı ve düşünerek: 

- Nad, dedi ben senin yerinde ol· 
.. 111111ı llrtrYI toplar ya Türkiye
,.. yalnrt 1taşlra bir yere giderim ve 
Mr •n• orada kalırdım. Bunlar seni 
mlmlemiıler. Buradaki konsolos • 

hanen seni himaye etti, mü • 
teaddit defalar dahili adliyemirJn iş
lerine müdahale etti· Seni burada 
siyasi meseletlen dolayı katiyen 
kimse mahktim edemez. Amma, bir 
gün gelir ki, sana cezai bir kabahat 
uydururlar. Bundan kolay bir şey 
yok, sonra gel de, pirincin taşını a -
yık la! O vakit htikOmetle konsolos • 
hanen gırtlak gırtlata ıtrerler. 

Sözümü dinle de buradan bu se· 
ne kaybol, harice' ıit, oradan burada
ki bütün biJdiklere mektup yaz· Her· 
kes senin Almanyadan ıittiğini öğ -
rensin. Ben senin dostunum, karde· 
şlm. Beni dinle. Ben senin evrakını 
muayene edeceğim. Bana gelecek 
hafta telefon et, bakalım ne yapmak 
mavafıktır ! dedi· 

Bu adama telef on etmek l~n bana 

- Peki, peki. Dedim. Ben artık bu 
hale alıştım. 

Rahat rahat kahvemi içtim, yıkan· 
dım, giyindim· Cebime birkaç mendil 

. k<»ydum, karima veda ederek ayni • 
dım. Doğrudan dofruya karakola 
utramaksızın gene mahut Alexandre 
meydanındaki polis müdüriyeti tn • 
klfhaneslne geldik. Moabit tevklfha • 
nesine otomobil öğleden sonra saat 
ikide gideceiinden bu vakte kadar 
beklemek lbımch. Beni otuz altı 
mevkuf bulunan bir daireye soktu • 
lar. Burada tahlil dan sıralar ve ya
tak la r vardı. Ustü ba§I temiz, tahsil 
ve terbiye glrmftı birisini ıördüm, 

hemen yanına l!IOkuldum. Biraz dut· 
leştfk· Bir doktor lmlto KiyUı mek-

. tep ~ukJanm yazİn deniz kı)'ISında 

du, ayafa kalktı, bat eğdi ve rur bir l 
sesle söze batladı: 

- Karadan akınlar yaparak dola· 
şık yollarda neden vakit kaybetmeli!. 
Hıriatiyanlığı kalbinden TUrmalı !.· 
Düıman ne kadar büyük olursa olsun, 
onun bir defa yüreğine nişan alır ve 
vurabilirsek, her şey kazanılmış de · 
mektir. Demek istiyorum ki, Roma Ü· 
zerine yürümelidir. Hem de bu yürü· 
yüşü en yakın yoldan yapmalıdır
Bu yol denizden geçer padişahım·. Bu
nun için şimdilik Venediklilerin ba • 
rış dileklerini hoş görmek gerektir. 
Onlarla savaştan vaz geçelim. Bütün 
gücümüzü Romaya çevirelim. Vene • 
diklilerin, papa ve Napoli kralile eJ 
ele vermediği ıu zamanlar, bu tı için 
en elverişli zamandır. 

Gedik AhmetPaşa o kadar kandı · 
rıcı bir dille söylüyordu ki .. 

önceden böyle bir diişünceyi ha • 
yal terine bile sıf dıramıyan dlter ve · 
zirler bile onu can kulağile dinliyor
lardı· 

Gedik Ahmet birçok söyledi. Bu 
sözleriyle, kendi düşüncelerine aykr 
n olanların ileri sürülebilecekleri 
her türlü itiraz lmklnlannı kesip a
tıyordu· 

Sözünü bitirdikten aonra: 
- Kefalonya prenai Lonardo, bu 

yıl vergiyi vermedL Ustelik Y anyaya 
ıiden yeni sancak beyine oradan ıe· 
çerken yol parası olarak vermesi ıe
rek olan bet ytiz Dilka altınım da 
yollamamıt- Napoli Kralı Ferdfnand 
ile mektuplaftıfl ise hem bizim a • 
damlanmız, hem de Veneclik eçliii 
tarafından haber veriliyor. lıte, Na • 
poll kralı Ferdfdandın bu deniz ll§lrı 
- ı ı·•twn11"'1lm ı•» llqlanaft 
ye .b.u iti de mllJDkU.n olan ~ı. yap· 
malıdır .. 

Dedi. 
- Ferman Padiphımmdır!·. • 
Diyerek sözünü bitirdi. 
Padfph onun söylemete bqladı • 

ğındanberl zaten gülümslyordu. Bir· 
denblre cevap verdi: 

- Çok yaşa, Gedik Ahmet!- San· 
ki bunları sana ben eiylemlflm !.· O 
kadar uyğunuz ... Bu iti de ancak sen 
baprabilirsin. Venedlk1ilerle hemen 
barış yapılmasınr ferman ediyorum. 
Sen de hemen hazırlığa haf la!·. Ba • 
harda Kef alonya ve Zan ta adalan 
pençemize girmelidir. Adriyatik de • 
nizini aımak için o adalara basarak 
İtalya kıyılarına atbyacafız. Gire -
yim seni ... Sadrazam Kulum her di -

bir yere tebdil havaya rötilrmilto 
Fakat bUyilk bir rekllmla llln edilen 
bu sayfiyede çocuklara içinden yafl 
çıkarılmıt su gibi sit veriyorlarmıt
tnce bir dilim ekmekle biraz da re • 
çel- Bu adam bu hale tahammül e • 
dememito Şlklyetler etmft. Bir cttn 
sabri kaçmış, böyle bir fincan 110tle 
bir dilim ekmeii bu mUeae11enln sa· 
bibi olan bir muallimin kafasına at
mış, trene binerek Berline aTdet et· 
mlf, burada milletin yavrulannı na
sıl beeledlklerinl öteye 1'eriye iliyle· 
miş. Bunun üzerine bunu tevkif et • 
mitler, buraya getirmiıler. Tabii 
dofru mu, defll mi bilmiyorum. Fa • 
kat bu adamın elinde nasyonal sos • 
yalist fırkasınca tasdikli kendisinin 
çocuklara hekim olarak tayin edildi· 
ifne ve çocuklara refakat etmesin• 
dair bir vesika vardı. 

Diler mevkuflann cUrtimleri pek 
ufal< ~ylerdi ve bunların içinde geo 
ne birçok ecnebiler de vardı. 

Saat üçte tevkifhanenin otomobi • 
llne girdik· On iki mevkuf idik. Bize 
refakat eden bir polis memuru bun· 
dan böyle her gün bet yüz, altı yitı 
mevkuf sevkedlldliini teeuflfierle 
söyliyordu. 

Bu mevkuflar içinde harbi umu • 
mide birlnd derece nip.nlar kazan • 
m19 ihtiyat zabitleri ve çavuflar da 
vardı. Bunlardan birisi: "Efer Hin -
denburı" cenazesinde Hltlerin nutü 

Jeğfni ve gerek olan teYleri ya 
Toplantı dağıldı. 
1'79 yılı Birincikinunun yirmi 

tısında Yenediklilerle hanı and 
ması yapıldı. 

Ve"ledikliler, savaşın batlanıı 
danberi aldıkları Türk kaleleriyle 
sirlerini ve meşhur lşkodra kal 
teslim ediyorlardı. Bundan bafka 
bin Duka altınını da hemen ..eriY 
lardı. 

Venedik elçisi barış konuşma 

sırasında Karakartaldan da tikA 
etmiş, Burak ve Kara Hasan Re 
rin Venedik tecim gemilerini ve 
kelerini vurduklarını söylemişti. 
*ıştn tam olması için bunun da ö• 
ne geçilmesini yalvardı• 

Bunun üzerine yanya sancak 
yine yazılan bir buyuruldu ile B• 
ve Haaan Reisin artık Venedlk 
mileriyle ülke ve mallarına sar 
lık etmemeleri bildirilmiıti. 

Bu iki Türk akıncm sahiden 
blrka( ay içinde Adriyatik deni 
den kuş uçurmıyorlardı. Hatıl 
sefer onların üstlerine gelen ArJll 
yoyu Kara Hasan, kumanda e 
Venedik kadırgasına Venedik ba 
fi çekerek ve leventlerlne de V 
dik elbiseleri giydirerek aldatm 

Armenyo onu Venedikli sa 
yaJdqmııtı. Kara Hasan birden 
dilpnan gemisini top albnda tutııa 
Karakartal da yetişmif ti. Arm 
herhalde ya esir olacak, yahut 
denizin dibini boylıyacaktı. 

Fakat gene talih yardım • etın 
O sırada Burak Reisle arkaclapnt 
ramak ve Kıbns ile Girit yolunu 
mak için denize çıkan bilyitk Ven 
Albldh Antoayo Grlmanl im 
gelmlıtl de, iki akıncı Armettyoyu 
rakarak çeldlmlflerdi. 

Oltinler ve haltalarda Kara il' 
san çılgın ıiblydi. 

Kornelyayı seviyordu. 
Oou da dfier esirlerle birlikte 

zara çıkaracaklan sırada razı ol 
mIJtı. 

- Onu bırakınız.·. Götörmiyel 
Demiıti. 
- Niçin? 
- Götilriip satmazsak daha ıyl 

Iur-
Burak ıttphelenmiştl. Sanki deJI 

kanlının yüreğini olduğu ılbl ok' 
mU§tU· Leventlerden bazılan da 1 

nun ıibi idiler. HattA.: 
1 r Arkuı "'1f 

verecetinl bllmlf olsaydı, her 
ytlZlerce sene dalaa Y&f&maP P 
ederdi!,, bundan dolayı kendisini 
kalamıılar o da inat etmif, bu ti 
diklerini tekrar etmitt lf adesinl 
imza etmiı: 

- Hlndenbur• ile beraber 
lerce harbettim. KencUalne hürmet 
muhabbetim var. O asker adamdır 
sil idi. Bunlar ne kahramanlık 
terdiler? Diyordu. 

Saat dörde dolru Moablte ıel 
Beni de burada artık tanımıı 
Gardiyanlar gülerek sellmlıyorll' 
dı. Ne ıarip haller, ne tuhaf der8 
Acaba bu l!IOn gellpm mi idi? 

Buraya gelirken otomobilin ~ 
varlarında pek çok yazılar 1öt111 
tüm. Ben de bir hatıra bırakmak 
re arap harfleriyle Mualllm Na 
benim adıma ve halime de uyan 
har beytini yazdım: 

"CdnUer içinde kaldı Naci; 
Talılt.lu yok mu bir tluacı1,. 

Umit ve temenni ederim ki. bll 
zıyı benden başka hiçbir vata 
görmez. Her ne kadar ara sıra--'. 
110loehanemiz ve btiyiik bir h 
timiz oldutu ve tahliyemdea d• 
yen emin oldutum halde ba 
tekerrür etmesi beni hem mi~ _J 

ediyor, hem de işlerimden alıkor'" 

du. . (Arlaı oıtl 
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Arsıulusal lzmir panayırı bu akşam 1 "Izmir a~tık bir panayır 
büyük törenle açılıyor -- şehr~ olmu~~~~" . 

lzmirin beıinci arııulusal pa· 
rıayırı, bugün, lzmirde büyük tö· 
tenle aç.ılıyor. 

fmda görülmiyen çalıtma günleri 
lzmirin bugünleridir. Y a.ı mey-

va ürünü lzmir bağlarında ağuı· 
Bet ıene kadar evvel, Atatür· tos ıonlarile eylül başlarında ge· 

kün ekonomaal direktif ve irıat· len bugünlere isabet ediyor. Ay· 
!arından mülhem olarak her se· ni zamanda Akdeniz havzasının 
ne yapılmaıına karar verilen pa· müthiı sıcakları gene bugünlerde 
nayır, Türkiyeyi yabancı memle- azalmaya başlar. 
ketler ekonomisine bağlayan b; Geç.en senenin açılıt töreninde 
köprü olduğu için bilhassa önem ıarhay Behçet Uz'un söylediği 
Verilmeğe layıktır. gibi, hmirin bugünlerde mahsus 

Memleketin hiç bir tarafında ılık ve tath havası, bir arsıulusal 
Yabancı mallarla temas ederek, panayır için hiç bir memlekette 
ayni zamanda kendi halis ve eş· bulunmıyacak kadar açık ve gü

aiz mallarımızı da gösteren ar.sı- zel bir havadır. 
ulu99.l başka hiç bir sergi hatırla· lzmir, geçen senelerde büyük 

· nnyoruz. halaskarına, gene bugünlerde 
lmıir, böyle bir sergiye hu· kavuşmuf bulunuyordu. 

Clutla.rı içerisinde yer verdiği için Bu panayıra ittirak eden bat· 
iftihar duymakla beraber, Türki- hca yabancı memleketler şunlar
yede ilk arsıulusal bir ıergiyi ya· dır: 

tattığı için de takdir edilebilir; Sovyet Rusya, Y ugoılavya, 1-
hakikaten Türk tarihinde böyle talya, Yunanistan hükUmetleri .• 

bir seı·giye ilk defa olarak lzmir· Bunlardan batka §imal, .cenup ve 
.de rast geliniyor; bu da, lzmirin 1 orta Avrupa miHetlerine-- ait bir 
ancak cumuriyet rejimin-e1_1yiv.uı .. .. ~ok ya'.bartci h.'brifialat n firma: 
masından sonra meydana gelebil· ı d d • • a.r a var ır. 

ını§tır. B" ·· b f' 1 1 • . . • . utün u ırma ar ay arca ev· 
Akdenız tehırlerımızın en bü· vel panayır komitesine· ba,vura· 

Yük limanlarından birisi olan iz· k h .. l 1.:• 1 . . . ra ususı pavyon ar Kira amıt· 
~1rde bu çe§ıt hır arsıulusal pa· lar· ve bu pavyonları kendi mem· 
r · yır için ağustos ve eylül ayla· ' leketlerinin mallannı göstermek 
tının seçilmesinde bir sebep var· 
dır: lzmir, 13 sene evvel, yaban· üzere ıüılemişlerdir. 

Pavyonların süı ve dekoras· 
cı istilasından bugünlerde kur-
tulmuştu. 26 ağustosta Afyon yon itlerini yapan Türk mühen· 

dis ve ressamları, lzmirin bu ·ar· 
cephesinde baılayan taarruzla 
Afyon cephesini yaran orduları· sıulusal panayırında kendi zevk· 

lllız 14 gün gibi en kışa bir za· 
man ıonra Akdeniz kıyılarına 

\'armış bulunuyordu. lzmiri al
ın.ak için edilen bir yemin artık 
Yerine gelmiıti. 

işte, bugünlerin hatırasını hiç 
'bir vakit unutmıyacak olan İzmir, 
büyük panayırını bugünlerin içi· 
he raatgetirm.ekle, kendi üzerine 
düten tariM bir vazifeyi yerine 
getirmiş oluyor. 

. Izmirin, panayır için bugünle· 
rı seçmesi doğrudan doğruya ~· 
konomi görü!ünden de uygun· 
~ur. Çünkü, lzmirin belli başlı 
~hracat hareketleri bugünlerde 
oaılıyor. 

Memleketin baıka hiç bir tara· 

lerini meydana çıkarmak için en 
iyi bir fırsat bulmuılardır. 

Bu dekorasyon itini müraka· 
be eden dekorasyon komitesi de 
Türk mühendis ve ressamlanna 
kontrol ve irşatlarile iyi örnek· 
ler vermitlerdir. 

lzmir panayırı, bu bilgi özel· 
liği ile ba§lıca iki noktadan tet· 
kik edilebilir: 

1 - Tarımsal bakımdan, 

2 - Endüstriel bakımdan. 

Bilhassa endüstri cihetinden bu 
seneki panayırın gösterdiği man· 
zaraya İ§aret etmek isteriz. Şim· 

diye kadar hiç bir yabancı endüs· 
tri firma ile kar§ı karf ıya gelme-

mit olan Türk endüstrisi1 bu it: 

-~ .... 
lzmil' limanı 

ilk defa olmak üzere lzmir pana· 
yırında yapıyor. 

Bu suretle yabancı mallarla 
yanyana gelen mallarımız haliı· 
lik ve özellikle beraber metanet 
ve zerafetlerini de bu yabancı 
mallar yanında bir kere daha 
iıbat etmiı olacaklardır. 

Onun içindir ki, bu ite fevka
lade önem veren hükUmetimiz. 

bütün deniz ve kara yollarında 
mühim ~enzili.tlar yapmıt bulu· 
nuyor. Panayna iıtirak edecek 
ekıpozan ve ziyaretçilere yüzdt> 
80 tenzilat yapıldığı gibi, deniz 

yolunu tercih edenlere de yüzde 
50 ucuzluk gösterilmektedir. 

Diğer taraftan otellerde, pana· 

yır bürosu taraf mdan uraym tes

bit ettiği tarife tatbik edilmekte
dir. 

Ziyaretçilerden istiyenler, iz· 
mirin tarihi anıtlannı da gezehi· 

leceklerdir. Bilhaaaa Efes, Ayaı· 
loğ, Sart ve Izmir hafriyatı, Çeı· 
m~ plajları, Buzdağ, Çavdar Siv· 

riıi, Gölcük, Kozan yayla11, Şa

ıal kaynakları ve Y amanlarkapı· 
ıı ziyaretçilerin büyük bir zevk 
duyacakları manzaralardır. 

İzmirlileri kutluluyor, güzel 
sergilerinden çok iıtifade etme· 
lerini diliyoruz. 

Trenlerdeki 
kalabalık 

Utak, 21 (A.A.) - lzmir pa. 
nay~ının açılmaıınm yaklqmaıı 

münaaebetile 1zmire giden tren· 

ler buradan yolcu alamıyacak ka· 
dar dolu geçmektedirler. 

Buradan gidecek iki yüz kiti • 
lik bir grup için ayrı bir tren gel· 

mit, Y.Olcular bu trenle gitmit· 
tir. 

Panayır gazınosunun ustunde hır 
barla asma bahçe yapıldı 

lzmir, 21 .(Kurun) - Arsıulu· 
sal lzmir panayırı yarın saat 18,30 
da büyük törenle açılacaktır. 

Şehrimizdeki otellerden bir 
çoğu dolu bir haldedir. Otomobil
lerle gelenler de çoktur. Panayır 
yerinde pavyon inşaatı tamamen 
bitmiıtir. 

Panayır yerinde yapılmakta o
lan asfalt yollann inıaah da dün 
akfam bitmiıtir. 

Panayır gazinosunun üıt k11· 
mm da bir _(Amerikan bar) la 
(Aımabahçe) yapılmııtır. 

Atatürkün heykeli panayır ge· 
celeri fevkalade bir ıekilde elek· 
trikle aydınlatılacaktır. Bunun i
çin büyü1\ emekler sarfile heyke
lin üzerinde elektrik tesisatı ya
pılmı§tır. 

lstanbuldan ve uray fidanlığın· 
dan getirilen bir çok ağaçlar ve 
çiçekler panayır alanına yerletti
rilmiıtir. 

Panayırdaki rad:ro ve hopar· 
lör tertibatı da mükemmel bir 
ıekilde yapılmııtır. Denemelerde 
iyi sonuçlar elde edilmiıtir. Ba· 
zılarmda yer kalmamı§ gibidir. 

Lokantalar pek kalabalık olu· 

yor. Aydın ve Afyon trenleri pa.; 
nayır için lzmire gelen 1olcularla 
doludur. j 

Dün panaJ.ır münasebetile C. 
H. P. esnaf ve İ§Çiler bürosu 1&• 

lonunda bütün eınaf §&Fb&Y. doK
tor Behçet Uzun bqkanlığmda 
bir toplantı yapmışlardır. Şar • 
bay; panayır için lzmire gelece'IC 
olan göretçilere kartı eınafımızm 
almaları gereken durum hakkın• 
da izahat vermiı ve bir ıehri ıev· 
diren, ıehrin tabit güzelliklerin • 
den ziyade o §ehirde oturan hal
kın konukseverliği ve dıtardan 
gelenleri ıamimiyetle kar§ılamak'. 
olduğunu ıöylemif, konuklara 
karır, asığ hasebile yapılacak en 
uf ak hareketin ~rin bütün ıa • 
kinleri namına en kötü bir pro
paganda olacağım söyliyerek ez· 
cümle: 

- lzmir; eaki lzmir ·değil, bir 
panayır ıeliridir. .... 

Demittir. Toplantıda bulunan 
eınaf, İzmir esnafının zaten hiç 
bir vakit aıığ hiaaile hareket et • 
mediklerini söylemiflerdir. Top· 
lantıya iyi duygularla &<>n veril-
mittir. :') 

Ziyaretçilere kolaylık göstermek lazım 
Dün gelen "Yeni asır,, gazete~ 

sinde "panayır,, baılıklı bir bat 
yazı gördük. 

Hakkı Ocakoğlu bu yazısınd:ı 
panayırın yıldan yıla kazandığı 
önemden bahsebnekte, serginin 
yabancı uluslarla ahı veri§ işleri· 
ni gcniıletmeğe yaramakla bera
ber lzmir ıehrine de özel bir k~
zanç kaynağı olmakta bulunduğu· 
nu işaretten sonra: 

''Biz bu kaynağı kurutmıalı iı· 
temiyor, onun kuvvetlenme.inde
ki layclaları anlıyor•alı. üzerimi 
ze düıen ödevleri de yerine getiY. 
mekte canla bCl§la çall§malıyı:.,, 

Demektedir. 
Panayır dolayısıyle izmire yer

li yabancı akınını, bunlarm gel
meleri için hükUnıetin gösterdiğ: 
kolaylıkları iıaret eden yazı ziya· 
retçilere kolaylık göstermenin, 

., -· 

onları az masrafla iyi ve eğlence
li faydalı bir geziye kavutturma.
nın güzel neticelerini sayarak: 
§öyle bitmekte'dir: ı 

Şehirler ht1Teket ve kon.ima
yon lazlalığı ile kazanır ve Yllf~• 
Fazla kazanç hırn yalnız sahip .. 
lerini değil ycqadıklan ıehirlen 
de zarara •oli,cır. Kazanç hır•ının 
bir günde avuç içine getirdiğ: pa-ı 
ralar yalancıdır. 'Aldatıcıdır. 

Onları bu kötü hare
keti koval.ıyan günletin Jur• 
gunluğu alıp götürür. E•nalcmı• 
%ln amacı az fakat JeıJamlı ha·· 
zanÇ olmalıJır •• Panayır bir lır•af 
tır, lzmir için liir gelir liaynagc ... 
Jır. Lakin binJiğimiz Jalı kendi 
el.imizle lıeıer, lıraat Jiifkünlüğii 
yapmağa k'alkar•ak bu kaynalf 
kendiliğinden_ ve kökünden kanır. 
- . 

lzmirde Karşıyaka 
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ltalya - Habeş işleri Perşembe CUMA 

Takvim ıı2 Atustoı t3 Af11.1tos 

lngiliz kabinesinin top
lantısına önem veriliyor 

Ingiltere Uluslar Kurumunu 4 Eylül
den evvel toplantıya çağırmıyacak 

2ı C. Evvel :ı!3C. E"el 

Glla doftışu Ş, [7 3.J9 
Gün batısı 18 .. ~9 18,56 
Sabah aamuı 4.~6 •US 
OJle namazı lt.17 lt.16 
ltlaCll umnı 16.03 •e.oı 
Akşam aamuı 111.50 18,116 
Yatsı ııamız.ı io.39 ~ ~.s~ 

lm11k lt.16 3.t9 
Yılın gtçn gD.nlttJ 234 133 

Tılıo talın l!'ilaferl 1~4 ısa . ' 
' 

~ ~ O H ~ R : ll-1- llJ~ ~ Jngiliz kralı, Britanyanın uzlaşma için çok ene~jik 
hamleler yapmak zerunda bulunduğunu söylemiştir d..lzal&.rında tıiduı ıpreW olanlar, Uze • 

rl.Dde muamele sörenlerdlr. Bakamlar ... 
12 kapanq utq ftyatlandır. 

P .A R 1 S , 21 (A. A.) - Ga· 
zeteler, bütün dikkatlerini Lon
dra lü..bineıinin yarınki top
lantısına çevirmektedirler. 

Jomnal diyor ki: 
"lngiliz bakanlar kurulu, bil· 

h.aua İtalya ve Habeşistana silah 
ihracatı müaaadesinin tatili me· 
ael~slni bir sonuca bağlamakla 
meıgul olacaktır. 

Bazı Londra çevenlerinin iddia 
ettiklerine öre, ailah ihracatı üze
rine konulan yaıak, ltalyayı mü
teeuir etmediği halde Habeıis
tana zarar verdiği bahanesi ile 
ortadan kaldırılacaktır.,, 

Matin gazeteıinin Londra ay
ta.rma göre, Sir Samuel Hoarei. 
Sandringham ıatoıunda kabul e
Clen İngiltere kralı "Büyük Bri· 
tanyanrn uzlatma için çok ener
jilc hamleler yapmak ve görüş -
melerin atisi için faydalı olacak 
hiç bir kolaylığı esirgememek zo
runda bulunduğunu,, önemle aöy
lemiıtir • 

Echo de Paris gazetesi, uluıal 
hükumetin, kamoy kartıımda u
luslar sosyetesi prensiplerine sa· 
CJık kalmak zorunda olduğum: ve 
bunu yapmadığı takdirde İ§Çi par 
tilerihin munalefeti ile kartılat· 
mak tehlikesinde bulunacağını 

yazmaktadır. 
Hül<iimet"i'n,_/~im bakımından 

duyd\ığu kay gu, kendisini daha 
metin bir tarzda harekete aevke· 
decektir. 

ihtimal ki hükUmet, hareketle· 
rinde özgür hulunsaydr, bu kadar 
sıkı bir yol tutmak istemiyecek
ti. .. 

E:Jtcelsior gazetesi de "Pariste
ki kısa aytıfmalarda İngilizler ta· 
rafından yapılan idare ve pisiko
loji yanlışhklanna, bir de vikaye 
tedbirlerine müracaat gibi ağır 
bir hata mı eklenecek?,, sorusu· 
nu sorduktan onra ,unu ilav~ e
diyor. 

"Bu :r.oida bir tedbir, İtalyanın 
fena duygularını tiddetlendir • 
mekten batka bir İ§e yaramıya· 
cak ve İngiltere, uzun yıllar için 
ıadık bir dostunu ye yerini doldur 
mak kabil olmıyan bir mü§terisini 
kaybetmek tehlikesine düşecek
tir.,, 

Esasen, hızlı bir ıüel aef eri, u
zun sürecek bir imha sava,ına çe· 
viı·~ğe yol açmak, Habeıiıtan 
ahalisinin de menfaati iktizaıın
da'.'i değildir.,, 

F AŞIST HARBiNE KARŞI 
MüŞTERF.K HA~EKETIE BU

LUNMAK lÇtN 

4 eylül tarihli toplantıunda tutu· 
lacak yolu belirtmektir. • 1·ı· -.-L-o-a-dr-a--fi2S, - • Viyana 23. -

lngilizlerin kuvvetinden hiç bir • l\'evyor~ 1211. - • Mııirtd ~ 7 -

ıey kaybetmit olmıyan uluslar • Puıs 168· - • Berııa 4'ıf, - , 

l'fukut 

• Mlltao 198, - • Varoovı 23, ııo 
ıoıyeteıi nizamnamesine uygun * Brüksc s~. - • Budıpeşı.. ~4. :ıo 
hareket etmek kararında olduk- * Ati na 24. - * Bükreş 16, -

• C'enevr.. -!!O • - • Belgrad ~6. -
ları ve tek ba§ma bir hareketin • s orya 24, _ * Yotohamı Si, -

mevzuu bahis bulunm~dığı aanıl- * Amsterda , s ı . - •Altın 918, -

maktadır. • Prıg 98 - * Mecldtyı: 53. -
* Stotholm 31, -· * Baııkaoı !34 -

LAVAL HAKEMLERLE ı:---- Çekler 
KONUŞUYOR 1 • Londra 6!l',- * Stokhlm 3.1143 

Paris, 21 (A.A.) - Bay Laval, 1 • r\evyor• o.7975 • Vlyar. 4.1865 
''ğl d J 1 H b • Paı ls 12.<'4 • Madrld 5;807:1 
o e en ıonra, ta yan ve a eı • Mllino 9.?tıa • Bctlio ı,9770 
hakemlerini kabul edecektir. • Prükse 4.72n • Vırşon 4,212:1 

lNGlLIZ KABİNESi BUGÜN • .AtinA !!3.4416 • Buaıpeştt •.~us 
TOPLANIYOR • Cenevrt '2.4::m • Bükreş ıoı,0975 

* Sofya 63,as:o.:1 • Dılgrad :14.66-
. Londra, 21 (A.A.) - Kabine • Amsterdım l.175 * Yokoha.ma 2.7:1-

22 ağuıtotıta toplanacaktır. Bu • Prag tO,tMi • Moskovı 109l.7~ 

toplantının bütün gün devam ede- •---- E S H A M ----:ı 
cegvi aanılmaktadrr. •iş Bınkas1 9.M- Tramvay 9,-

Aaıdolu 116-15 * Çimento u I0.!10 
KA.BılNE TOPLANMADAN Reji 2.51) Onyoa Det. -.-

EVVEL sır. Hıyrt:re 15.- Şark De,!. -.-
• M trkez. Bankası 118,'lS Balya -, -

Londra, 21 (A.A.) - Kabine- u. Sigorta -,oo Şark m. ecza -.-
nin yarın yapacaiı toplantıdan Bomontı 8,- Telefon -.-

evvel kabinenin dıt i§leri komiı· -istikrazlar - tahvlller-
yonu, Paristeki üç devlet delege- •ı933Türk Bor.l 21.97:1 Elektrit -.-

il 2C,ll5 Tramvay 31,70 
leri konferanaının uğradığı aka- . ~ ıu 26.37 ' Rıhum 4' -
met hakkında gÖrÜ§Ülerde bulqn· lstlkrtııDahlll l 94 12 • AB.adoln , •$ 75 

ı *lrgaal lstlkrı.ıı 915.- * Anadolu il 45,7.'i 
mak üzere bir top anlı yapacak· 19, 8 A M ıo,. Aaıdoın ııı ı,40 
tır. Sıvu-Erzıı nım 96,11 •MUnıesıl l A 46 30 

Bay Eden, Bay Mac Donaldın 

baıkanlığı altmda toplanacak o
lan kabineye bir rapor verecek· 
-tir. 

Bay Baldvinin Londraya bu 
akşam gelmesi beklenilmektedfr. 

B1R HABER VE TEKZiP 
Cenevre, 21 (A.A.) - lngiliz 

kabinesinin daha ziyade vakit 
kazanmak için uluslar sosyetesi
nin, 4 eylülden, yani Habeşistan· 
daki yağmur mevsimi sonundan 
evvel özel toplantıya çağırılma

sı teklifini ileri ıürmesi icap et· 
tiği fikri yürütülmektedir. 

lNGIL TERENiN ŞÜMULLÜ 
SiYASASI 

Londra, 21 (A.A.) - Sir Sa
muel Hoare ile parti liderleri a
rasında dün ve bu sabah yapılan 
toplantılara benzer toplantılar ya· 
pılmaaı, arsıulusal buhran sıra
sında tatbik edilecek biricik metot 
olarak kabul edilmektedir. 

İyi haber alan çevenlerden öğ
renildiğine göre, Londrada uluslar 
ıosyeteıi konseyinin 4 eylülden 
evvel toplanması, hiç bir zaman 

ite bakmak için yeni bir büro 
açmağa mecbur olmu§tur. 
ITALYA 4 EYLÜL TOPLANTI· 

SINDA BULUNACAK 
Roma, 21 (A.A.) -- Bay Alo

isi Romaya döndükten sonra ltal· 
yanın, uluslar ıosyeteıi konseyi· 
nin 4 eylül tarihli toplantısında 

bulunması, kesin denecek kadar 
kuvvetli sanılmaktadır. 
KÜÇÜK BiR IMPARA TORLUK 

KONFERANSI TOPLANDI 

Londra, 21 (A.A.) - Bay Lo
yid Corç, dıt iıleri bakanlığından 
çıktıktan sonra, Sir Samuel Hoa
reun batkanlığı altında küçük bir 
imparatorluk konferansı toplan • 
mı§lır. 

Bu konferansta, Avusturalya 
yüksek komiseri Bay Bruce, yeni 
Zelanda yüksek komiseri Bay 
Parr, Kanada yüksek komiseri 
vekili Bay Raneer ile M111l' elçi· 
si hazır bulunmuşlardır. 

DOCU AFRİKASINA GO
NOLLO YAZILMAK iSTl

YENLER 

teklif edilmemiıtir. Roma, 21 (A.A.) - Bütün 1-
İngiliz hükWnetinin şimdiki si· ı talyadaki fatiat teıkilatları sek· 

yasası, diplomatik yol ile yapılan reterlerinin toplantısında parti 
görüşmelere büyük bir önem ver· genel sekreteri, partinin itleri 
mektir. hakkındaki raporunu oku.mut-..., . 

Fakat Parıa konutmaları mu- tur, 
vaff akıyetsizlikle aonuçlandığın • Bütün kongreciler hemen doğu 
danberi lngiltere, İtalya ile hiç Afrikasma gönüllü kabul edilme· 
hiç diplomatik görüşme yapmağa lerini tekrar istemitlerdir. 
teşebbüs etmemiştir. Bay Musolini, zamanı geldiğ; 

SEVKIYAT SÜRÜYOR vakit bu talebi :r.erine getireceği-
Ronıa, 21 (A.A.) - 2.000 si- ni bildirmittir. 

yab gömlekli, bu aktam Napoli· AMERiKA BRIAND • KELLOG 
de gemiye binmitlerdir. Batka MiSAKINI iLERi SÜRMÜYOR 
bir vapur, uçak ·yüklü olarak 

1 

! 

KURUl'l'un Romanı 715 · Yazan• A . ismet Ulukut 

Huviyetinizi ispat edecek evrakla 
bankamıza gelmenizi rica ederiz. 
- Binnaz ıabır11zlıkla bek1iye. [ - "İyi bir teaadüf, beni bura• 

cek. · ya ıetird;. Haıtalarını bUyük bir 
Doktor telefonu kapattı, ya 9efkat ve özenle tedavi eden Meh• 

nında duran ve bu haberin verdiii met Nezirin aayeainde ölümden 
halecan ve.kinden yüzii ıarannıt kurtuldum. Meğer, buruını baba· 
olan Binnaza dedi ki. mın içten dostu olan ve Hacı Y " .. 

- Neler konuştuklarını d1nle. şar ağa denilen bir adam yapmıt 
mek iıter miıin? ve İyi olduğum zaman bana veril· 

-Beni oraya mı götilreceluin, meaini bildirmiş. Şimdi burada, 
dünyada gitmem! doktorla birlikte çalıııyorum. Ba· 

-Hayır, canım, buradan takip bam Süleyman eŞfik zengin bir 
edeceğiz. doktordu. 0 1 öldürüldükten sonra 

- Nasıl? guya beni koruması altına alaıı 
-Şimdi aörürıün. Cevat isminde biri bütün emlaki· 
Bat bemıire Makbula onda ni satmı,. Çok sevdiğim ve saydı

idi; kanapeye oturdu. Doktor ateı · ğrm polis mildürümilzle çok de· 
saçan gözlerini, onun gözlerine ğerli sivil memurumuz Hüsnü 
dikti. Hemtire küçük bir ürperme· hunları meydana çıkarmaya çalıtı 
den aonra uyudu. Doktor emirle- yor. Babamı öldüren Bulgan 
rine baıladı: da onlar bulmuşlardı. Kendileri· 

- Polis müdürlüğüne git, mü· ne her zaman borçlu olduğumu 
dürün odasına gir! size de söylemeliyim.,, 

- Girdim. Sevimli ve nazik bayanımız gü-
-Negörüyorıun? cenmezlerae, batkalarından duy-
- Cemilin karıııında bir a· duğumuz bir haberi de buna ka-

dam oturuyor. tacağız. Binnaz, kendisini ha.ata· 
- Ne yapıyorlar? lığından kurtaran doktor Mali· 
- Konuıuyorlar. met Nezirle nitanlanmıf bulunu-
- Konuştuklarını bana da ıöy· yor. İkisine de uzun ve ıağhklı 

le. auğurlar (talihler) dileriz.,, 
- Binna.z ölürken belki kendi- Gazetede çıkan bu havadis 

aine iftira elmit diyor; ıonra an· t;eklenilmiyen bir sonuç verdi. 
Iatıyor: "Onu oğluma almak İde- Ertesi günii Binnaz bir mektup al• 
dim, razı olmadı; hırçınlık etti, dı. Bu, büyük bir yabancı banka
bize kin bağladığı; biz ona fenalık dandı. Doktorun bile ne olduğu
etmit değiliz. Babasının emlaki nu anlayamadığı bir haberi gizli
varaa benim bundan malUınatnn yordu: 
yoktu. Şehid edilen bir arkadaıı- "Hüviyetinizi isapat edecelc: 
mın kızına fenalık etmiyeceğime, evrak ile bankamıza gelmenizi 
ona gösterdiğim babalık ki.fi bir rica eder ve ihtiramlarımızı tak· 
delildir.,, Cemil cevap veriyor: dim eyleriz.,, 
''Pek güzel Haticeye yazılan t;u Doktor, Hüsnünün bir iki gün 
mektubuıı ~uydurma , olduiunu isinde. hazırladı~ı yeaikaları ala
sijıyliiy;oraunuz. Biı dt buuu...p.ro.t: , ı:ak ~nı.ı;ıa.zla. bırlıkte 'bankaya 
tıracağız. Şimdilik bizim misafi· gitti. Hu_:vıyetı anlaşıldı~!an aon-
rimiz olacaksınız. ra hususı kasalardan hırı açıldı; 

H 1 d . " 8 . · Süleyman Şefiğin oraya koymuf 
a ecan an tıtreyen ınnaz: ld " ·· h t h tah .. .. o ugu mucev era , es anı ve -

-~ak,. !UZsuze,. bana .~enalık vilit Binnaza teslim edildi. AugÜ· 
etmemıımı• ! Hem,ıreye '?>:l~ de ne kadar gördüğü her koruma
ba~a. yaptıklarını, benden ı11terek dan, her iyilikten daha çok, anne
herıfm suratına çarpsın! ıinin mücevherlerinin eline geç-

- işte bu olamaz. Ben hem§İ· mesi, Binnazı çıldırtacak kadar 
renin iradesini sildim. Zekasının aevindirmitti. Otomobilde bir ço
radiyasyonlarına oraya kadar gi· cuk gibi yerinde duramıyordu. 
de bilecek bir kuvvet verdim. Yani Doktorun elini tuttu: 
ipnotize ettim. Oradaki sözleri bir -Ne iyi adamsın doktor, söz 
radyo gibi buraya da akseUiri- verdiğin gibi bana şifa ve saade· 
yor. timi sağladın. dedi ve bu eli Öp· 

- 43 - mek istedi. 
BINNAZIN DADISI HANiFE. Doktor, kızın elini iki eli ara-

MOLLA aında heyecanla aıkarak dudakla-

Cevadır:. ele geçtiğinin ertesi rına değdirdi. 
günü sabah gazetelerinin birin- iki gün sonra hastane kapısme. 
rle böyle bir havadis vardı: bir ihtiyar kadın gelmişti; kapıcı

ya soruyordu: 
" ( ... ) hastıınesinden ani.atıl· 

maz bir !ekilde çıkmış olan dok - Oğlum, burası hastane mi? 
tor Süleyman Şefik kızı Binnazın - Evet, valde, bir §ey mi isti-
cesedinin yangın yerlerinde bu· yoraun? 
lunduğu yazılmıştı. Bu halierin - Doktor Beyleri görmek isti-
yanlış oldu~ anla9ı1mıştır. Bin. yonım, oğlum! 
naz çıktı~ı hastaneden Hacı Ya- - içeriye gir, bahçenin sonun• 
tar ağa hastanesine gitmif, çok daki merdivenden çık, doktor Ne
iyi bir bakım ile hastalığrndan _z_ir-r.:-d-,iy,_e_ıo-=r_!--,.--.,,.....,,--.-......,,....--
kurtulmuştur. Bugün. kendiJine ihtiyar kadın doktorla konutu: 
ait olduğu anlasılan Hacı Yaşar yordu: 
a~a hastanesinde bulunmaktdır. - Evladım, burada Binnaz a-
Kendisile görüşen bir muhatriri . dında bir kız var mı? 
mize şunları söylemiştir: (Arkası var) 

Fatih 
MükeUefin 

ismi 
Nedri 

kazası idare heyetinden: 
Hesap 

No. 
Mahallesi 

125 Oruç Gazi 
Eski kıymeti 

12300 Kuruş Adiye 

Sok.ağı No. 

Hamam 8.10 
Yeni kıymeti 

600 Lira Hazın 

Cinsi Hisse M. 

Hamam 1.2 

Br'üttsel, 21 (A.A.) - Sosyalist 
işçi enternasyonalinin icra komi· 
tesi yeni Franıız sosyalistlerinin 
te,kilata girmek için yaptıkları 
talebi reddetmit ve fatistlik har· 
bine kartı müıterek bir harekette 
bulunmak için sosyalist ve ko· 
müniat entemaıyoalleri arasında 
değet imkanını gelecek toplantı
da aramayı kararlattırmıttır. 

1NGIL TERE TEK BASINA 
HAREKET ETMlYECEK 

Londra, 21 (A.A.) - Bakan
lar kurulunun baılıca iti, heri 
şey.den evvel uluslar sosyetesinin 

kalkmıttır. 
HABEŞ ORDUSUNDA HiZ

MET ALMA:K ISTlYENLERlN 
ÇOKLUOU 

Adiıababa, 21 (A.A.) - Ha
bet ordusunda harp etmek üzere 
hizmete girmek iıtiyenleriı7ı ıayı· 
ar, o kadar çoktur ki, hükUınet bu 

Vatington, 21 (A.A.) - Ya· 
hancı memleketlerden gelen ha· 
berlerin tersine olarak aalahiyet
li kaynaklar, Birleşik devletle· 
rin ltalyan - Habeş anlaşmazlığın· 
da, Briand • Kellcg andlaşmasını 
ileri sürnıeği, §İmdiye kadar asla 
dütünmediklerini açıkça bildir· 
mektedirler, 

Yukarıda Cinı ve evıafı muhu rer emlak vergi borcundan dola1! 

satıhla. çıkarılmııtır. 26 ~ 935 gününden itibaren 21 gün aonund• 

birinci ihale ıününden itibaren de on ıUn zarfında kat'ı ihale ya· 
pdacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 pe1• akçeıile 6-9-935 ıün pazart~ 
si ıünü 1&at 14 de te§ekkül edecek komisyona müracaatları ve o gil• 
icra kılınacak aleni müzayedeye arttırma ıuretilo ittirakleri illo 
olunur. (4939 ). 



Bisikletçilerimiz dün 
Romanyaya gittiler 

• 

Y ahuJi Jüımanı Streicher 

Telgraflar Julius Stricher'in 
birkaç gün önce Berline geldiğin! 
ve Almanyada Yahudilerin bu 
yüzden pek büyük bir korku ge
çirdiklerini bildiriyordu. 

Bunun ıebebi Streicherin bir · 
kaç ıene önce Yahudilere düt -

' manhk göstermeğe batlıyarak, 
onların çocukları ıokaktan top -
ladıklarını ve iğneli fıçıya sok · 
tuklarını iddia etmeıidir. 

Dün yola çılian bi.ikletçiler 

Romanya bisiklet federaayon'..I 
.~lllanya turu adıyle ilk defa bü
\llt bir müsabaka tertip etmiıtir . 
\l lllüsabaka 20 Aiustosta baf· 
,.,cak, 1720 kilometre 11 meı-. 
lede alınacaktır. Bu müsabaka 

."'Türkiye, Yuıoslavya, Yuna· 
,11lan, Romanyalı bisikletçiler İş· 
"'k edeceklerdir. Türk takımı 

Ankaradan Talat, Galip, Niyaz;, 

Eyüp, lzmitten Yunus, Orhan, iz. 
mirden Kazım, lstanbuldan Kir· 

kordan mürekkeptir. Federasyon· 

dan Cavidin batkanlık ettiği bu 
sporcularımız dün vapurla Kös-

tenceye gitmitlerdir. Batarıcılık
lar dHeriz. 

• Güreşler gerı kaldı 
liava kurumu menfaatine D!-ı 

("lı Mehmet pehlivanın yapaca 
~dört güretin birincisi geçen 
l· fta Taksim stadyumunda Mü 
~)iın ~ehlivanla yapılmııtı. ikin
~ Riir~! de 25 Aiuıtoıta lzmirde 

·ll.nısalı Rifat pehlivanla yapı).,. . 
C\ktı. 

etmenin bir çok noktalardan fay ·· 
dalı olduğunu ıöylemİftİr. 

rinievvele l::hrakılmı§hr. Yalnız 7 
Eylürae \Tol>an Melimet telirimiz-
de Dinarlı ile kartılaıacaktır. 

Mülayimle Kara Ali 
Avtupaya gidiyorlar 
Diğer taraftan Mülayim pehli· 

vanb Kara Ali Avrupaya gitmeğe 

Streicher bu iddiada bulun · 
makla kalmıyarak onu isbat için 
birçok mazbatalar hazırlamıı, fa
kat o zaman nüfuzu o]madığın -
dan bu teıebbüsleri bota gitmi,-
ti. \ 1 

Bugün ise vaziyet bambaşka -
dır. Streicher Almanyanın Fran" 
konya ülkesinin diktatörüdür. Ve 

kendisi bütün dünya Yahudileri
nin dütmanı olmakla ün almıttır. 

Almanyadaki müseccel Yahu
dilerin sayısı 499,662 dir. Bunla-
rın ( 160,564) ü Berlinde oturu -
yor. Bunların hepsi de Streicher-
den pekçok korkuyor ve ondan 
her fenalığı bekliyorlar. 

Streicherin kendisi kısa, tit -
man, geniş gogüslü, kafası saçsız 
bir adamdır. Hayala, inuallim O· 

larak girmiıti. Büyük harpte ne -
fer olarak hizmet etmİf ve çalıta, 
çalışa, mülazım olmuıtu. Harp 
bitince o da birçok arkadatlan gi
bi it bulamadı. 

o - KURUN 22 ACUSTOS 1935 ~ 

Y cıhudilerin 
uıomacısı! 

Bütün dünya Yahudilerinin en 
çok korktukları adam .. 

"Bıçak Yahudiain boğazına dayanarak, Yahudinin 
kanı fışkırmaya başladı mı herşey hoş olur ! ,, 

Halbuki bu sırada mektep mu
allimlerinin, iş sahiplerinin bir 
çokları yahudi idi. Bunların iş 

ıahibi olup asıl Almanların itıiz 
kalmaları bu gencin gücün~ gidi
yordu. Bunlar da var kuvvetleriy
le yahudi düşmanı oldular ve Al
manyanın büyük harpte yenilme
sini yahudilerden bilmeğe batla
dıktan ıonra onların üstelik aulh 
devrini de istismar ettiklerini an
latmağa koyuldular. 

Bu propagandalar neticeıin -
de Yahudi dütmanı bir cemiyet 
vücude getirildi ve yahudi düt -
manlığını ifade eden neıriyat ya
pıldı. Streicher bu cemiyetin ku · 
rucularındandı ve kendisi 1922 
de baıkanhğı altında bulunan bu 
cemiyeti ( Hitler) e devretti ve bir 
yıl sonra hücum kıt'alarını cücuda 
getirerek Hitlerle beraber hüku 
met darbesi yapmak iıtedi. Bu 
hükumet darbesi muvaffak olma· 
dığı için Streicher ile Hitler bir • 
tikte hapıedildiler. 

Bu hadiseyi takip eden yıllar 
zarfında iki arkadaı hep birlik 
te çalııtılar ve nihayet Hitler Ba, 
vekil oldu ve arkadaıını Hranco 
nia ülkesinin valiliğine tayin etti. 
Buraaı Bavyeranın en çok ilerle 
mıt parçalarından biridir. Strei· 
cher buraya geldikten sonra 1 Ni
san 1933 le bütün Almanların Ya
hudilere boykotaj yapmaları ha • 
reketini tertip etti. Kendisi o za-

mandanberi yahudi dütmanhğını 
körüklemek için her ıeyi yapmak· 
ta ve yahudiler tarafından adeta 
bir Firavun sayılmaktadır. 

Streicherin ne mülhit bir Ya .. 
hudi düımanı olduiunu göıter • 
mek için onun fU ~özlerini nak • 
letmek kafidir: 

"Yahudi, Y ahuJi olmıyan bir 
kadınla evlenirıe onu ölüme mala· 
kum etmeli!,, 

"Bıçak Y ahudinin bOfazına 

dayanarak, Y ahuJinin kanı lq "' 
kırmağa bcqlatlı mı, her ıey hot 
olur!,, " ,ı 

Nazilik rejimi Streiclierin ya ~ 
hudilik aleyhinde çalıtmaların .: 
dan memnun olduğunu bir sürü 
tezahürler ile göstermit bulunu .. 
yor;· "l 

• 
Geçen ıene 'Almanya iç Bali&· 

nı Doktor Hrik söylediği bir nu .. 
tukta: "Yahudi dütmanı siyaıa ,;. 
mızın muhtetem iki yılı, Streicer-' 
in çahımalan olmasaydı, bu de • 
rece muvaffak olmazdı,, demitti. 

Dört ay önce Streich.er ellinci 
yıl dönümünü kutlulamıf, bizzat 
Hitler bu törende hazır bulun .. 
muı ve ona "Her vaziye~e ken 
diıine güveneceğim bir ac:lam 
vardır ki, hayabnda bir lahza 
aanılmamıfbr. O da Julus Strei
cerdir,, demitti. 

Bütün dünya Yaliudilerinin en 
çok korktuğu Streicer budur. G~rülen lüzum üzerine bu gii· 

ke!l~!l şimdilik vazgeçilmittir. An 

1.~tad:ı Kara Ali pehlivanla 1 [,,. 
\llde yapılacak olan güref de le t-

karar vermitlerdir. Mülayim peh· 
. A' t livan Romanya, Macarıstan ve 

Yahudi ressamların eserleri karŞısında duyulan hiddet 
manyada bir tu- · 

t Çoban Mehmet dün bir gaze· 
·r/e Mülayimle yaptığı gür~şte 

ırıE\ ı re, Romr.•ı ' \'apuru ite c · ~ ıı.._ .' ... ının muvaffakiyet göstere· 
.. 1.:d1 • d 1 k k tenceyc l:a :-"'ket e~mi~:ir. :A.lat ll'k gını, güretin e ince i , te -t: . ~Öremediğini, Dinarlı ile is- ka bat pe!ıiivanı Kara Ali de, 
t! ~~i tekilde güreşmeğe hazır o!- konvansiyonelle hareket edt:Cek-

1 

l!g nu, güre;!ere vakit tay: ı tir . 
......_- ._ ._.___--------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-= ............ --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
t:~} - Kır!darelinde Yaprak t!.i tün ambarı inşaatı kapalı zarfh 

"·ıhneye konmu~tur. 
2 

- Tahmin edil "n ·- , ~ •• .;)) lira (23) kuruttur. 
3 - ihalesi 3--9-935 Salı ~,j nü saat 14 dedir. 

\·~ 4 - Şartnameıi (113) kuruı mukabilinde Kabatatta levazım 
lllübayaat §ubesinden verilir .. 

ı,t : -: ~ksiltmeye gireceklerin (2490) ıayılı kanunda yazılı tart 
lir ! ahılınde ve muayyen gün ve saatinden bir saat evvel (1688) 

"' ık le · ki' f k .. ~llh~~ m~nat ve te . ı me tup!a rını Kllbatatta levazım ve muyaat 
~-ndekı ~lım komısyonuna müracaatları. ( 4710) 

l'ürkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

1- lürkiye s·· "k M"ll ı· · b · · ttli t uyu ı et mec 111 mat aaıı ıçın 45 kırk beı kalem 
~k ~uka•/ıa veaair malzeme kF.. palı zarf uıulü ile alınacaktır. 

etirıd •ıltıne 12- Eylül - 935 pe:tembe srünü saat 15 te idare hey 
e Yapılacaktır. 

~.~haınmen bedeli 5000 lir~ dır. 
ht1 İf~ınu_~e ve fartnameıi Meclis Daire Müdürlüğündedir. lsteklile" 
lif_ kil Yuzde 7,5 tutarı olan 375 liralık muvakkat teminatlarını tek 
ı. <oqe ·tupl · ı b' . 
''lillet •• ~r~ ~ ırhkte ayni giin de ıaat 14 de kadar Türkiye Büyük 
'•ı. 'Ylechaı ıdar h · ·• · kl"f k 1 'Ylatba . . e eyetıne verı . mesı ve te ı me tup arı üzerine 
•ı. <-)ç~~;;.~acak etyaya ait teklif mektubu,, yaz111nın yazı,ma-

İ>resdende açılan bir resim r 
sergisinde, "Tereddi etmit ıan'at, , 
e ait olduğu ileri sürülen yeni 
tarzda bazı reıimler ortaya ko
nulmuttur. 

Bu resimlerden bir çoğunun 

Yukarda gördüğünüz, hu ıer· 
giden bir re&imdir. "Harp malul
leri,, ismini tafıyor. Bunu basan 
Alman mecmuası, büyük harp ma 
lullerine alçakça hakaret maksa
dını gösteren bu resmi yapanın, 

t"-- ----

1924 senesinden 1933 senesine 
kadar Dreıden akademisinde pro-

f esör olar&' :.. r~ r tuttuğunu, Ot

to Dikı isminde olduğunu eıefle 

yazıyor. 

resaamının yahudi olduğu da, tab - - --- - ----- ----- -----------
loların kenarına yapıştırılan yaf
talarda tasrih edilmittir. 

Hitlerle Göring bu sergiyi gez
miıtir. Hitler, bu resimlerin baıka 
tehirlerde de tethirini ve Alman 
ulusunun bunları görerek ibret 
almasını aöylemittir. 

Daktilo aranıyor 
Seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 

vardır. 
lstekli1erln hangi makinelerle yazı 

yazdıklarını ve çalıştıkları yeri Is . 
tanbul posta kutusu 46 numaraya 
daktilo rumzu ile bildirmeleri. 

FANSIZÇA DERSLER 

Fransızça dilinin derslerini \'eri -
yorum. Ehven fiyat ile her bir dt rs 

için 20 kuruş. Gazeteye müracaat N. 
M. <H. K.) • 
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1 lstanbul Belcdlyesı ilanları ·--------------· Uevıe1 ~rmınoııurı ut ııınanıarı ı~ıeııne ı mum ı~ares, ıı~nıa" 
Cinsi Beher kilosunun 

Muhı:ımmen fiyatı 
Muvakkat 
Teminatı 

504 

Denizyolları 
1 ş L E T M E 5 1 Haydarpafa - Ankara - Haydarpaşa arasında ış!emekte vl 

Acenteleri: Karaköy _ Köprübaşı 1 ve 2 No.lı &Ürat katarlarına 20 - 8 - 935 tarihınden itibaren v~ 
Tel. 42362 ·Sirkeci Mühürdar zade 12 - 935 tarihine kadar üçünci.i mevki vagon takılmıyacağını ve cç'' 

Şeker 24000 28 

Günde en az ekmek 440 .. -• Han telefon: 22740 •--•il k' - l ı A • ı k l H d 'o cü mev ı araba arın yanız yevmı ış eme le o ar ve ay arpafa 
Günde en çok ekmek sos 10,5 1521 

Sa<le yağ 11100 85 708 

Yumurta 78100 1,75 1144 

Pirinç 28300 26 
Kuru fasulye 3900 15 
Bar bun ye 600 12 
Soğan 8700 5 
Patates 25000 7 
Mercimek 1450 ıs 

Kırmızı mercimek Sc1 22 102S 
Nohut 2300 15 
Bezelye 50 30 
Kuru bamya 130 100 
Burulce 50 15 
Tuz 3100 4,50 

----
Cerrahpaıa, Haıeki, Beyoğlu, Zeyr.c>p KamiJ, Emrazı Zühreviye 

hastanelerine lüzumu olan ve yu karıı:h cinsi, miktarı, muhammen 
fiyaiı ve muvakkat teminatı yazı!ı bulu:;ıan on altı türlü yiyecek he! 
bölüme ayrılarak ayrı ayrı kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. ls
teklile• ıartnamesini levazım müdürlüğünden parasız alabilirler. 
Eksilbne 6-9-935 Cuma günü saat 16 da yapılacağından eksilt
meye girmek İsleyenler 2490 N. lu arttmna ve eksiltme kanununda 
ya.zıh vesika ve sıralarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 
veya rı1ektubuna havi zarflarını yukarda yazılı günde ıaat IS şe ka
dar daimi encümene vermelidir. (B.) (4828) 

Cinsi Dumlupınar 
Kilo 

Hakimiyeti M. Beher kilosunun 
Kilo 

Muhammen fiyatı 
Muvakat 
Teminat 

Men:imek 1000 500 14 

Mersin Yolu 
KONYA vapuru 23 Aiusto 

CUMA günü saat 11 de Meraine 
kadar'. (4949) 

1 rabzon Yolu 
VAT AN vapuru 22 Ağustos 

?ERŞEMBE günü saat 20 de 
Hopaya kadar. (4950) 

lstanbul Altıncı icra JJlem.urlu· 
ğundan: 

Çuloğ'lu Isakm ölü Ali ağa ,-ere -
sesinden karısı Sadiye ve çocukları 
Nazım, Nazmiye, Kahraman ,.e Niya · 
zi zimmetinde alacağı olan bin üç 
yüz liraya mukabil ipotekli olup açık 
arttırma ile paraya çervilmesine ka
rar verilen ,-e tamamına yeminli üç 
ehli Yukuf tarafından (1100) bin yüz 
lira kıymet takdir olunan Kartalda 
Çayir mevkiinde 58·1389 No.lı şarken 
Hüseyin Bostanı, garben Emirli Ali 
ve Yanko bostanı şimalen tarikiam 
ve cenubt>n Lamhi çayırı ile mahdut 
n kayden dört dönüm miktarında 
derununda dolaplı iki kuyu ve bir 
satıhlı ''e beden du,·arlan kargir ze· 
mini toprak bir ahırı hni bostan ye
ri ile mülkünün tamamı 8 hisse itiba· 
riyle ölü Ali ağaya ait 5 ve oğlu Ni · 
yaziye alt 3 hissesi açık arttırmaya 
çıkarılmış olup 14 - 9 - 935 tari -
hinden itibaren şarnamesi herkesin 
görebilmesi için daire divanhanesi -
ne talik edilecek ve 26 - 9 - 93;; ta
rihine müsadif Perşembe günü saat 
14 den 16 ya kadar İstanbul Altıncı 
İcra dairesinde satılacaktır. 

saat 14,50 de Ankaradan ıaat 19,45 de kalkan katarlarda bulun• 
ğını sayın halkın malumu olmak ._;zere ilan oluııur. (4 

Ankaradan Haydarpaşaya her gün saat 19,10 da ve Haydat' 
pa!adan Ankaraya saat 19.00 da kalkan Anadolu sür'at katar 

larında 20/8/935 tarihinden 1/12/ 935 tarihine kadar Üçüncü ır 

nıf araba bulunmayacaktır. 

Bu müddet zarfında seyahat edecek Üçüncü mevki yolculat 
her gün Haydarpaşadan Ankara ya saat 14,50 de ve Ankaradaıt 
Haydarpaıaya saat 19,4S de kalkan yolcu katarlariyle seyahat 
edeceklerdir. 

Üçüncü mevki yolcularmm istirahatları için de bu katarlar• 
fa'Zİa üçüncü mevki arabalar bağlanılacağı sayın halkımıza bil • 
dirilir. (2218) (4936) ----

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6-
193S Cuma günü saat 15,30 da ke palı zarf usulü ile Ankarada ld 
binasında salın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 64 3,50 liralık muvakkat teminat 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite ~İrmeğe manii kaJI 

bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün aaat 14,30 

kadar komisyon reisliğine vennele ri lazımdır. Bu ite ait ıartnaııı 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada 
zeme dairesınde parasız olarak dağıtılmaktadır. (4 

20770 lira muhammen bedelli ve yerli mal". (310000) tane 
let tipi Galvı-nize tirfon S - Eylul · 1935 Perıembe günü saat ıs 
da Ankaraa j idare binasında ka pah zarf uıuliyle sabn alına 

Bu iş~ ~:(rmek istiyenlerin IS 57 lira 7S ku"U,luk muvakkat 
minat ile kanunun tayin ettiği vesi kaları, kanunun 4 üncü mad 
mucibince i§e girmeğe kanuni ma nileri bulunmadığına dair be 
name ve tekhflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisli · 
vermeleri lazımdır. 

Bu ite ait iartnameler parası z olarak Ankarada Malzeme da 
s1nden, Haydarpaf'lda Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılın 
tadır. ( 49()5 

Tosya p:•inci 4500 1500 26 
Pa-:&tes 5000 2000 7 

Arttırmaya iştirak için yüzde ye· 
di buçuk teminat akçesi alınır. Art
tırma bedeli muhammen kıymetin ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Nohut 3000 400 14 
• 

Kuru fasulya 3000 1000 15 318,50 
Zeytin .tanesi 1500 1000 32 
Tuz 1500 900 4,5 
Hakimiyeti milliye ve Dumlupınar mekteplerine lüzumu olup yu-

karıd!l ç.eıidi, miktarı, beher kilo sunun muhammen fiyatı ve mu
vakknt teminatı yazılı olan yedi türlü yiyecek açık eksiltmeye ko
nularak ihale gününde verilen fi yat li.yıkı hadde görülmediğinden 
pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. 
Patnrlığa girmek isteyenler ?~90 N. lu arttırma ve eksiltme kanu. 
l 0unda yazılı vesika ve 318 5 liralık muvakkat teminat makbuz ve 
ya mektubu ile beraber 6-9-935 Cuma günü saat IS de daimi 
encümende bulunmalıdır. (1) (4~97) 

Sahası M. Beher metresinin 
murabbaı muhammen kıymeti 

Akıaray yangın yerinde Çoban 
s.avuı mahallesinde 11 inci adada 
yüzsüz arsa 

Cihangir yangın yerinde Def
terdar Ebülfadıl mahallesinde A-
cı çeıme ıokağında 7 inci adaqa 
yüzıüz atsa 

Samatyada Ağa hamamı M. A· 
karca 3,31 N. lu evin arkaıındak; 

62,32 2 

6 2 

Mu,·akkat 
teminatı 

9 .35 

1\ oo 

yüzde yetıni~ beşini bulduğu takdir
de ihale yapılacaktır. Aksi halde en 
son arttıranın taahhüdü baki kal -
mak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 11 - 10 - 935 tarihi· 
ne müsadif Cuma günü ayni saatte 
muhammen kıymetin yüzde yetmiş 

beşini bulduğu takdirde en son art • 
tırana ihale edilecektir. Bulmadığı 

takdirde 2280 No.h icra n iflls ka
nununa tevfikan satış geri bırakıla • 
caktır· 

2004 No.h icra ve iflAs kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
~ahihi alaraklılar ile diğer alakadar
ların ,.e irtifak hakkı sahiplerinin 
dahi işbu ga)Ti menkul üzerindeki 
haklarını ve hususiyle faiz ve masra
fa dair olan ididalarını evrakı müs
biteleriyl~ hiı tikte )irmi gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Ak . 
si halde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay -
Jaştırıltnasından hariç kalırlar. Ala • 
kadarların işbu maddei kanunfyeye 
göre hareket etmeleri ''e daha fazla 
maltlmat almak fstiyenlerin 93.t-5061 
dosya numarasiyle memuriyetimiıe 
müracaatları ilin olunur. 

<V. No. 8744) 
kulei 2emin yeri 21 ,50 2,25 3 ,65 

'Yukarı sahası, beher metresinin muhammen kıymeti ve muvakkat • 
teminatı yazılı olan analar alak.1. darlan arasında satılmak üzer'? y enı çıktı 
ayrr ayrı açık arttırmaya konul muıtur. Şartnamesi levazım mi'ı · DON ve y ARIN 
dürlüğünde görülür. Arttırmaya girmek için de hizalarında göshı~ TerrUme külliyatı 
ri!en muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 9- 9-- Sayı - 38 
935 Pazartesi günü ıaat 15 de cta . ..,..j •ncümende bulunmalıdır. (B.) 

Keıif bedeli 47009 lira 75 ku ruı olan Krestecilerde Yeni Hal 
bina11 etrafında yapılacak kal.Jı rım kapalı zarfla eksiltmeye ko-. 
nutnıuıtur. isteyenler ıartnameyi 235 kurut mukabilinde levazım 
müdiirlüğürt1en alabilirler. Eksi!~me 5--9- 935 Per§embe günü sa
at 16 da yapılacağından girmek i'teyenler 2490 N. Ju arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı veıika ve 3526 liralık muvakkat temimtt 
makhtJz veya mektubunu havi zarflarını yukarda yazılı aünde ıa.ııt 
15 e kadar daimi encümene verm.! lidir. (B.) (4995) 

latan bul Evkaf MUdUrlU§U illnlara 

1 - Üsküdar, Bulgurlu mescit yeni S. 5 No. lu ev. 
2 - Kasımpaıa, Gazi Hasanp:ı ıa, Kayık iskelesi ıs No. lu baraka 
3 - Çarır, Çuhacı han üst kat ta 19 ve 60 No. Ju odaların nısıf 

hisseleri. 

P. A . KROPOTKIN 

ETİKA 
Ahlakın Kaynaiı n Açılmw ... 

Rusçadan çeviren: 
Al-met Ağaoğlu 

Ankara Valiliğinden: 
t - Ankara-Kn'fehlr yotunu.1 7+464 - 68+500 kilometr• 

arasında takriben 21+31-1 ıkilomeL re bılünde fOle tamiratı ve 7 + 
-ı 19-J-500 kilometreleri arasında 26 adet menfez ile bir adet 
metrelik köprü inşaatı kapalı zar! usulü ile eksiltmeye konul 
tur. 

2 - Bu inıaatın tahmin edilen bedeli 57676 lira 28 kuruıtur. 
Bu ite ait ıartnameler ve evra\qunlardır: 
A - Eksiltme tartnameıi 
B - Mukavelename projesi 
C - Nafıa itleri ıeraiti umumi yesi 
D - T esviyei türabiye, !Ose ve kiğir inıaata ait fenni ıartna.JI" 
E - Hususi tartname 
F - Ketif ve silsilei fiyat cetveli • 
İsteyenler bu ıartnameleri ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa 

mühendisliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme S-9-93S tarihine müsadif Perıembe günü 

15 de Ankara Vilayeti binasında Vilayet Encümeni tarafından 1' 
pılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek içfo 
A - lıteklilerin 2490 No. lu arttırma, eksiltme ve ihale 

nunun 17 inci maddesine uygun 4133 lira 81 kuruıluk 
teminat vermeleri. 

B - Ticaret odasına kayıtlı bu lunmaları. 
C - Bu işi yapabileceğine c\a ir Ankara Vilayeti Nafıa Bat 

hendi!liğinden fenni ehliyet vesikllıı almaları. 
5 - Teklif mektupları ihale gt:nü nihayet saat 14 de kadar "il 

y~t binasında vilayet encümeni riyasetine makbuz mukabilinde 

1 

rilecektir. 
Poıta ile gönderilecek mekluf' ların nihayet saat ıs e kadar 

mit olması lazımdır. Postada ohcak gecikmeler kabul edildi 
( 4845) (2203) 

~ı~m ıı~~ıımımı~nıı~nııı~~ımııımı 

Bankası 
Tesis tarihi: 1R8R 

idare merkezi: /S1 AN BUL (Galata) 
Tftrklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yuoaoistandaki Şubeleri : 
SeU\olk. Atlna. Pire 

Yukarıda yazılı mahaller 936 senesi Mayıs bitimine denlu kira- 'ıııJllll8all •. l,l,,ldrl;;lı lyl~lr ••••••• 
Ja verilmek üzere arttırmaları uz:ı tılmııtır. istekliler 26-Alustos- VAKiT Matbaası 
93S Pazartesi günü saat on bete denlu Evkaf müdüriyetinde vari- Fiyatı 100 KurUf 
dat kalemine gelmeleri. (4969) 

.in ].:~:;;ka T~;m~İ~~ 1 



Kültür Bakanlığından: 
Ankara.da kurulacak Dil ve tarih - Cağrafya Fakültesi için nü· 

ı trı\lne "'e ta.rlnameıine uygun olarak 60 sıra, 10 küçük yemek masa
l •r, 10 büyük it maaaıı ve 40 talebe dolabı açık eksiltme yolu ile ıatm 

.. lhnacaktır. 
11 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

17/8/ 1935 vaziyeti 
Eksiltme yeri Kültür Bakanlıiının levazım Dayraımda arttmna 

"e eksiltme komisyonudur. Kasa : 
Eksiltme tarihi 23-Agu'* ıtoı-935 Cuma günü ıaat 13 30 dur Altın : satı kllognm 16.330,9451L.. 22.970•829· 88 

, • B k 20 434 450 -Muhammen fiyat: 60 sıra için 900 lira, 40 dolap için 600 lira, an not....................................... r 

967
:
990

_ 
88 

lO küçük masa için, 100 ve 10 büyük masa için 200 liradır. Ufaklık ...... :·····························--· :.."-----

Muvakkat teminat bedeli 135 liradır. O ahlldekl Muhabirler : 

AKTiF 

, I 1 - isteklilerin cart seneye ait Ticaret Oda11 vesikası gösterme· r·· k . 
eri ve meslek erbabından olmaları ıarttır. ur ıırası ·························-··· 'L .4?0.998 88 

2 - İsteklilerin belli günde ve ıaatinden önce muvakkat temi· r ariçtekl Muhabirler: 
llat makbuz veya banka mektupları ile komisyona gelmeleri. Altın Safi kilogram 4.401,254 ~ b.190.?29. 28 

3 .\ ltına tııhvili kabil ~eı besı dövi;ıJeı .532.606. 7 5 - Şartnameyi görmek iste yenlerin her gün Kültür Bakanlı· 
1 .ı.... Hazine Tahvilleri: 

rn"fil yüksek öğretim genel c'irektörlüjilne baş vurmaları. (2073) Deruhte edilen evrakı naktiye ! 
t4637) urşıhğı L.158.748.563.-

---------·------ Kanunun o ve 8 ıncı mad· 
delerine revfikan Hazint" rara· ıı 1o640.380 -5000 metre mikabı çam tahtası fından vakit te~i!aı " . . . 

A k A t:' b .k ) U M••d .. 1.. .. d Seneda Cuzdanı : 
g t'\S erı ~ a rı a ar . u ur uğun en: Hazine bonoları ........................ , L. 1.500.000 -

flcarf sen eti,. ---.......... ~ ,. J0.193. 9 I 8 36 
. Tahmi11 edilen bedeli (175000) lira olan yukarda miktarı ve Esham V• t1i1At Cüzdanı r · 

tınsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmal· l Deruhte edıh., , \rakı nak-

bıa Komisyonunca 12 - Eylul • 935 tarihinde Perıembe günü ıaat 15 A dyenin karşılığı esham ve ~ 30.852.489.91 
de kapalı zarf ile ihale edilecel\tir.Şartname (S~kiz) lira (75) kuru• tahvilAt [itibari kıymetlel 
~ukabilinde komiayondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan B) Serbest Esham v~ TahvilAt .. 4.552.501.0I 

(lOOOO) lirayı havi teklif mektuplarım mezkur günde saat 14 e ka- Altın -..e döviı üzerine avıns 1 109.436.92 

dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun f ıhvilAt üzerine avans ~ ~ 2.910.136 29 
2
· '7e 3. maddelerindeki vesailde mezkUr gün ve saatte komisyona Hissedarlar···-.. ·································-·············· 
bıUracaatları. ( 4896) muhteeif 

YekQn 

ı==== PASiF 
Lira 

44.373.'i?0.76 

.470.998 88 

672333603 

148.108.183 -

1 1.693.918.36 

35.404.990.92 

3 019 57321 

4500000-
9674478 79 

263.968.749.95 

Sermaye ················-···-······-· ..................................... 
lhtiyat akçesi····------·· .............. ... ....................................... 

1 ec&avUldekl f anknot 

Deruhte edilen evrahı nakdye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
l criııe tevfik an hazine tara· 

lar: 
L. 158.748.563-

fından vaki t ediyaı 

Deruhte edilen evra ı ı nık ti'yr 

ba!iıyesi .................................. . 
Karşılığı tamamen altın olarak 
tedaviilt' llAveten vaıedil~n 

• 

' 

JL· 
TUrk Lirası Mevduat 1 : 

Vadesiz ······························ 
Vadeli -·····················-····· 

Döviz Mevduatı : 
Vadesiz 
Vadeli 

~ 

~ 

• 

10.640 380. -

148.108183 -

10.000.000.-

17.212 693.71 

- -
r 2.SB0.863. ı o 
.575.2544~ 

Muhtelif •··••••v••·•••••••••••••••••• 

, 

YekQn 

Lire 

ı s.000.000. -
1 026.7 56.67' 

158.108183.~ 

17.212 693 71 

12956.1I7 55 

59 664.999.02 

263.968.749.95 

300 ton tasfiye edilmiş 
Avrupa pamuğu 

2 Mart 1933 tarihinden itibarem 
Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altln üzerine avans yUzde 4 1·2 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen bedeli (100000) lira olan yukarda miktarı v~ 

tinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satına! 
~a. Komisyonunca 10 - 1. Teşrin - 935 tarihinde Perıembe günü saat 
lS te kapalı :ıarf ile ihale edilecek tir. Şartname (Bet) lira mukabi -
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250) 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur etinde ıaat 14 e kadar komiı
)ona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3. 
~a.ddelerindf:-ki vesaikle mezkOr gün ve ıaatte komiıyona müracaat· 
İtrı. (:4894) 

Yüz ton Petrol 
Yüz ton Benzin 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
Tahmin edilen bedeli (58000) lira olan yukarda miktarı ve cin· 

•i Yazı!ı mal~eme Aıkeri Fab1 ikal ar Umum Müdürlüğü Se.tınalme 
1'oıraiayonun'a 10 • EylO.I • 935 tarihinde Sah ıünü ıaat 15 de kapa 
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (90) kuruf mukabi 
l~nde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4150) 
lırayı havi teklif mektuplar mı me: kur aünde saat 14 e kadar kom is 
Yona vermeleri ve kendilerini~ de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 
l°rla.ddelerindeki vesaik)e mezkftr gün ve saatte komisyona müracaat 
larr. ( 4895) 

lstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi 
Sa\ınalma . komisyonundan :\ 

.,Z~-----=--~ cii ~ A:Ç:--.. J, ı 

/~ 

ıı 

Motörler için 79 kalem eıya ka palı zarf uıuliyle ıartnameai üzeri ~ · 
tle satın alınacaktır. --------------A--k---A-f--b--.-k--)---U--M--d---}----d---

A - Tahmin bedeli 6577 Hrad ır. - S Cll a ll a ar • Ü Ür ÜğÜD en: 
8 - Adı geçen ef ya ;çin §artn ameler merkezimiz levazımından 2 ton F erro krom 

1>ara.sız alınır. 1 F d 
,, erro vana yum 

15 C - Eksiltme kapalı 2.arf uaul iyle 6 Eylül 935 cuma günü aaat 50 ,, Elektrol~t tutya 

.lh d_e Galatada Kara Muitafa pa• a aokagwında lstanbu 1 limanı sahil ı S N'k ı h ., : ,, ı e 
D ıye merkezi ıatınalm" komis yonunda yapılacaktır. 3 ,, Aleminyum 
E: - Ekailtme kapalı -zarf uıuli yle yapılacaktır. 500 ,, Hamatit 
G - lğre~i inanç ~araıL 494 lira dır. • . 15 ,, Ferro mangan 

lt.t l - Eksıltmeye gırecek olanlar kapalı zarf uıulıyle tekhf mek · Talimin edilen bedeli ( 142000) lira olan yukarda miktarı ve 
d.P1 arını ıaat on dörde kadar komisyona mühürlü olarak vermeli • s ı 
ır S cinsi yazılı malzeme Askeri Fahri kalar Umum Müdürlüğü atma • Lıer. aat 14 ten ıonra leklif me ktupları kabul edilmez. b ·· 
ı-ı T ma Komisyonunca 10. 1. Teşrin - 935 tarihind~ Perşem e günun sa· ,. - eklif mektuplarr verilme zden evvel teminatların merkez (Y d.) ı· ı O) 

.-eznea' k b 1 at 16 da kapalı zarf ile ihale edi!r cektir. Şartname e ı ıra ( ......._ !ne yatırmaıı ve m,.ı a e ete n makbuz almaları da §&rlhr. 4846 kk · 
~ kurut mukabilinde Komisyondan verilir. Talipferin muva at temı-

lstanhul Kültür 
Direktörlüğünden : 

Ltse ve Orta Mekteblerln Bitirme Ve Eo
Rel hntlhanları 2 Eylill'de, Olgunluk ve 
l\t~:ıunlyet lmtthanları, 1 t Eylt\l'de başlıya
cQ tır. ilgililer imtihan günlerini anlamak üze
~e rnekteblel'ine müracaat edeceklerdir. ( 4809) 

1LAN 
OSMANLI BANKASI 

Osmanlı Bankasının Galata, Yeni
cami ve Beyoğlu daireleri, ZAFER 
BAYRAMI olan Ağustosun :JO uncu, 
Cuma giinU kapalı bulunacaktır. 

nat olan (8350) lirayı havi tekEf mektuplarını mezkur günde ıa.at 
15 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 num"\rah 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. ( 4S97) 

tŞ ARIYORUM 
Orta tahsilim var. Türkçe, Fran • 

sızça ve az Almancaya vakıfım. Dak· 
tilo biliyorum, gerek bu işi veya a) ak 
ısieri, g«>rekge garson dö büroluk ::ı • 
rıyorum. 

lstanbul Vakit Yurdu P. K· 437. 
(H. K.) 

DAK11'1LO lLE UCUZ 

YAZI YAZILIR 

Büronuza uğrayarak veyır.. evimde 

yazılarmııı yazarım. R. Toklu Galata 

Posta K· 1122 (H. l\.) 

• 



ABONE ŞARTLARI: 
YıIWı e aylık a aylık Aylık 

Memleluıtlmlede 7ts0 •20 286 110 
Yabancı yer lere 1350 72!1 400 150 
Posta blrllğine J 
gtrmJyen yerlere 1800 950 .500 lAO 

Ttlrklyenln her poata merkezinde KUHUNa abone yuılır 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lftanbul, Ankara cadde.il, t ~AIU'J yurdu) 

'ldan: 2'370 
hlefOD IY&aı lfl•rl: 2'878 

.. • Telsraf adreld: KURUN ı.tubul 

P09ta IC\Jtu.u Na. '8 

--------------~------------------------------------------awww: __ ,_, _____ . __________________________________________ ....., ____________________ ~ 

Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR! 

Sivrisinekleri öl O ÜRÜN ÜZ. 
Bir sivrisinek ısırışı. hummayı tevlit 
edebilir. Tesirsiz ve ancak bayıltıcı 
bir (haşarat öldürücü mayi) nln eıv. 
rlslneklerl öldürebllece~lnl zan ettiği. 
nlz vakıt maruz kalacağınız tehllkeyl 
düşününüz. Huzur ve emniyetiniz için 
FLiT kullanınız. FLiT, hakikaten ve 
ebediyen öldürür. Leke yapmaz. taze 
ve IAtlf kokuludur. Siyah kuşaklı ve 
asker resimli sarı tenekelere dikkat 
ediniz. Fla.tlar tenzilatlı. 

Umumi Deposu : J. CRESPIN, fst. Galatı, Vo1vodı Hın 1 

lstanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden: 

Muvakkat 
Teminat 

Muhammen Miktarı Cinıi 

tira K. 
56 55 
41 40 

33 45 

Bedeli 
Lira K. 

753 90 
552 00 

446 00 

Kilo 
776 

5162 

2500 

Muhtelif eb'adda korom nikelçeliğr 
Muhtelif etkil ve eb'adda lame, 
demir, saç. 
Pik 

25 Alaminyum 
35 Pota 

İdare ihtiyacı için müfredatı yukarda yazılı olan levazım açık ek · 
ıiltme ile satın alınacaktır. Bu maddeler :çin ayrı ayrı teklifler kabu: 
olunur. 

En sürekli, en parlak en çabuk yanan 
yeni kömür yakında çıkıyor. 

akı ı 
En temiz, eli, yeri kirletmeyen, boyasını 
bulaştırmıyan yeni kömür yakında çıkıyor. 

En çok ısıtan, en parlak yanan, yanarken 
parçalanmıgan geni kömür yakında çıkıyor. 

ı ı 
En kolaq tutuşan, her sobada oe maltızda 
yanan geni kömür yakında çıkıyor. 

Bu bekled.ği • 
iZ 

cel eyın, 

or 

r 

1 or 

yor 
-

kömür; 

• 
ır 

le • 
ın ..• e 

lste'•Jilerin ıartnameleri göımek ve izahat almak :çin her gün; ek· 
ailtmeye ~tirak için de 6-9- 935 Cuma günü saat 10 da Galatasa-

~ayında Posta Telgraf Batmüdüı lük komisyonuna müracaatları. •••••••••••••••••··~··••••••••••••••••••••' 

Senet 
Sayısı · 

1:>5 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Gayri menkul8a 

--------·----------------~~~------·_... ____ __ Borçlunun adı ve sanı Cinsi Mevkii Parçası 
Hacı Mahmut oğlu Mustafa Tarla Bakırköy Safraköyünün muh· 

telif mevkilerinde. 6 
Topkapı Takkeci Cami sokak· 1 

- · - . --- ~ 

Ölçü M2. .N'IUllarUI -
36772 1, " 5, 6, 20, 34 

1:>9 
226 
2.35 

Hamdi eşi Fatma Ferdane 
Salih kızı Şerife 
Gılav oğlu ömer 

Dükkan ve arsayı müştemil bostan 
Tarla 
Tarla 

Yalov•da muhtelif mevkilerde 6 
Yalova Kadı Cf f tltii Dere 

827, 5. 

23212 1330, 1330, 2.12, 258, 348, " 

Z38 Sezai oğlu Refik 

240 Ramu.an kızı Bayan Babuş 

Tatlı suyu havi bafın zemin. 2Urum 
,.e eşcarının tamamı. 

civarı. 1 
Bil.Yiikılar• 1 

ı 1654'1 ff1 
55158 . . 1t 3, 11 . 

Yalovanın Kadı ÇiftJiff köyü· ~ Ye Rama1.an oğulları Seyit Tarla 
Ye Bazi 

244 Ahmet oğlu Kamil Tarla 
nün muhtelif mevkilerinde ., 60214 129; 130, 131. 132. 133. ısı 

KAR GiBi 
E3EVAZLATI~ 

Uçüncü icra memurluğundan: 

245 Hoca Osman Tarla 

252 

253 

2ı;~ { 

269 
272 

Şükrü oğlu Mehmet 

Aksarayda Fatma Naciye 

Şakir kızı Şerife 
Halil kızı Zeliha 
Talip oğlu Bayram ve eş' 

Emine Müzeyyen 
Hilmi eşi Ye Bekir km 
Fatma 

Nenuz oğlu Abdullah 

Tar la n Ztytin tik. 

Bostan Ye içincle yarım maaura 
tatlı su. 
Tarla 
Bostan 
Maa bahçe arabalık ahır ve oda Ue 
zemini. 

Bostan 
Tarla 
Tarla 

Yalova: Gacik köyünde 
Mahmut Şevketpaşa, Paşa 
Mandıra 

Yalova : Koru ve Bal tacı çift-
liğinin muhtelif mevkilerinde 
Yeni bahçe Defterdar Ahmet 
Çelebi Saraybostanı sokağında 
Yalova: Gacikköy seki yanında 
Kartal Başıbüyük ve Köyaltı 
UskUdar Altuni zade Edhem 
ağa. 

Kartal Maltepe BUyfik Yalı 
Kartal Maltepe Çavq Tarla 
Yalova Kadı Çiftlijinln muh· 
telif mevkilerinde. 

135. 
2 119509 8,. 

3 41369 1, 2, 99 1 

41369 506/ 507, 19/6, 19/1, ~ 
5 • 25505 

ı 
ı. 

3834,5 1, l/C 
2 30337 39, 40 
1 4591 J3"/98 

1 ') 9193 2,' 
il' ... 

2 1 12677 814/'4, 815/45 
1 2758 '118/12/21 

' 5'239 62,..,, M, 85 

Mahcuz Ye satışı mukarrer bulu · 
nan Elbiselik topların hazır elbise· 
lerin ikinci arttırma suretiyle satışı 
24 - 8 - 35 tarihine tesadüf eden 
Cumartesi günü saat 10 • J1 arasında 
açık arttırma suretiyle Sultanhama· 
mında Küçük handa satılacağından 
talip olanların mezkur saatte göste -
rllen mahaJie gelerek hazır buluna -
cak -•ra müracaatları ilan olu • 
llV (V. No. 8742) Borç aldıkları paraları, vadesinin geçmesine ve yapılan tebllfata rafm en ödemediklerinden dolayı yukarda isimleri yazılı hGrçluların BankaftlJ' 

7.a birinci derece n sırada ipotekli ve yine yukarda cins ,.e mevkileri ya zıh n hudutlan tapu senetlerinde kayıtlı ttayri menku11eri 1697 sayılı k•· 
nana tevfikan bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmış ve prtna me 9 - 8 - 19:l5 tarihinden itibaren Bankamız kapısına asılmıştır. thal' 

--... --lıl-bl_: _A_S_IM_u_s _ _ -,·-.A-K_JT_ma-tba_aıı_ı leri 25 - 9 - 935 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on bette yapılacaktır. Pey parası >:Uıde 7,5 tur. Daha fazla maltlmat almak iatiıenlırbı ~ 
Nefl'llM dlrektörtı: Refik Ahmet Se'-encU kamızın Zirai lkrazatsenisine müracaatları. 


