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18-1 inci Yll O Sayı 8330-270 • C U M A 23 A§uatos (8 inci ay) 1935 

Şarkta 
Yugoslav-Bulgar / 

yakınlığı 
Sofya aytarınuzdan: "'!!" 

lki yıl önce, Makedonya komitesi 
faaliyette iken Sofyada Sırp lafını 
ağıza almak bile korkulu bir işti· Bu· 
gün ise, (Çar Boris) parkında Sırp • 
Ça marşlar söyleniyor, birahaneler
de gramofonlar, Sırp melodileri ile 
Bulgarlığı sarhoş ediyor. Bulgarlığı 
l:>i tanıyanlar bu hal karşısında şa • 
ın-, kalıyorlar. • 

(Yugoslav birliği) modası 193' te 
çıkmış, 1935 te bir parça eskimiş, 1936 
da ise belki de büsbütün piyasadan 
kalkacaktır. Çünkü, g~enlerde bura-

Esaslı Islah a 
lngiliz kabinesi 
kararını verdi : 

sosyetesi paktına kat'i Uluslar 
olarak riayet edilecek 

lngiliz /._::inesinin toplantuına dair ıon gelen hc.!Jerter ikinci. 
Habeı - ltalya anlC1f.mculığı etro.I uulaki telBrallar 5 inci aayıfaJa. 

ya gelen 6000 Yugoslav Sokol, Sofya . .W 
.durağında (jiviyo) sadaları arasın - ,. ' ~ 
::ftaçok parlak ı~fl"§li llandıB, 

1 
fakadat birk __,... - Baıbakanımız son gezi slndc köylüleri dinliyor. 

sonra mı:M& r er e gra ço h b • 
sönü~ döndüler .. Sokollar arasında Hu·· kuA metı·mı·z mu·· ı·m ır 
Üsküp ve Sırp Makedonyasının di -
ier yerlerinden gelme pek çok Ma -
kedonyalı Bulgar var idi ki, bunlar, h ı 
Sofyadald Bulgar akrabalan ile gö· program azır ıyor 
rüşerek Yugoslav Sokol forması al • 
tında (Yugoslav - Bulgar) yakınlaş· 
ınasına k&rfI olan dUpanlıklarını 
anlattıktan fçln, sokollann dönfişUn
de Cjivlyo) sadalan Sofya durağın • 
da çok hafif perdeye indirildi· 

Islahat programı bitirilince tatbiki 
için bakanlıklara verilecek 

Belgrad ile Sofya arasındaki te • 
mastar fazlalaştıkça, bazı Bulgarlara Atatürkün huzurile evvelki gün 
u7.&ktan bh' (kızıl elma) gibi görün- Florya·da yapılan bakanlar top
mllf olan idealin yemyeşil bir meyve· lantrsında Başbakanımızın doğu 
~eu ba§ka bir ;c:r olnuıdılı çok dalla ve Karadeniz illerindeki son ğe
lyf an18§11maktadır. Pek çok Bulgar- zisindeki görüşlerile alınması fü. 
larclan ıua• ltltb'oru: NIJ'anlate zumlu gördüğü idari tedbirler
Sırpla Bulgar hiçbir vakit barıpma· · den ve Kamuta~ $unmaya ihti
ntıştır. Sırp Bulgann en (kritik) bir yaç du~d~k}an yeni projele~~en 
bmarum bulmuş ve daima Bulgarı . bahsedildıği ve genel polıtıka 
ezmeğe ~lı§Jllı§tır.,. durumunun gözden geçirildiği o-

Sofyaya gelip giden Sokollar tam ranlandığmı yazmıştık. 
btr hafta, sarmaşa, dolaşa, kadın, er· Dünkü duyumlanmız ve ajan
kek öpUte, koklaşa gezdikten sonra, sın verdiği tebliğ bu haberimizi 
l'eel düşünmek lstiyen bazı Bulgarla- teyit etmiştir. 
l'l1l afzmdan da ıu llfiar işitilmeğe Dün öğrendiğimize göre, ba-
bqıanıldı: kanlar toplantısında doğu illeri-

•Hepıi iyi, hepıi glJzd- Fakat mizde ·(şarkta) esaslı ıslahat ya. 
bundan bize ne?·. Sırpla kardeılikle- pılmasr kararla.ştınlmıştrr. 
rlnl '3bat etmek için bilyük savaştan Devlet bu yolda mühim bir pro
ıonra bizden kopanp aldıkla~ (Çari· granı yapacak ve bunu, tatbik i
!;,ocl) h°!"11iılnf bari olsun bıze çe • çin bakanlrklara ve ilbayhklara 

nu?k utemlyorlar. Biz, bir Sırp verecektir. 
Mahmut necmattln Evvelki günkü toplantıya dair 

ajansın verdiği tebliğ şudur: 
İstanbul, 22 (A.A.) - Başba-(Sonu Sa. 6 Sil. 6) 

kan lsmet tnönü, doğu ve Kara
deniz vilayetlerinde yaptığı tet· 
kikleri, gördüklerini, derhal ya
pılması lazım gelen işleri Cumur 
reisine arzetmişti. 

Tedbirleri hakkında Atatütkiin 
yüksek tasviplerini aldıktan son
ra bakanlan Istanbula çağmm~
tır. 

Dün 21 ağustos çarşamba günü 
Florya denizevinde Atatürkün 
huzurunda toplanan bakanlara 
Basbakan, gördüklerini ve yapıl · 
masr gereken işleri anlatmıştır. 

Devlet idaresinin her noktası· 
nı alakadar eden işlerden bakan
lar salahiyetinin yapmaya ka f: 
olanlanmn derhal tatbiki, yapıl. 
ması kanun ile ve bütçe ile ala
kadar olanlarının şimdiden ha· 
zrrlanarak kamutayın ilk toplan 
trsmda kanunlaştırılması muva 
fık göıiildü. 

Atatürk, Başbakanı ve bakan 
lan akşam yemeğine alıkoymu~ 
tur. 

Arsıulusal lzmir Panayırı Açıldı 

Inkılibımızın dayandığı temel: Türki-
yenin si yasal, ekonomik bütünlüğü 

7 ürkiye;,in tatbik ettifi devletçilik 
sistemi 1 ürkigenin ihtiqaçiarından 
doğmuş, 1 ürkiyeye hô.s b!r sistemdir 

9 Eyliil Panayırını açan ekonomi 1 M. Esad Bozkurt 
hakanı çok önemli bir söylev verdi J 

b.1 1~kir, 22 (Ekonomi Bakanil~ Bandıı madan ıaat 3 30 da kal-
ır ı t 'd . ' di . e gı en arkadaıımız bıl· kan husU'li tren ıaat 11,30 da iz. 

ı.:•yo~l - ''Ertuğrul,, güzel bir mire vardı. 
)'ava lıd~ ıaat 2,30 da Bandırma· istasyondaki karşılayıcılar ara -

ıf:1 kı. . . ıında Trakya genel ispekteri ge-
lin 1 eıır ılbavı Salim Ozdemi· neral Kazım Dirik, lzmir ilbayı 
de :e ;ay lav Hacim Muhittin in Fazlı Güle~ . •a:·bav doktor Beh· 
Yeı Ek:~ınd_a bulundu~u bir he • 

om, bakanını karııladı. !Sonu Sa. Z Sil. 3}. 

Kabinede vazife mc. 
alacak? 

lzmir 22 (Özel a.rtarımızdan, tele
fonla) - Eski adliye Bakanı Bay 
Mahmut Esat Bozkurt, telgrafla ya · 
pılan bir dant üzerine bu akşam 
derhal lst.-ınbula h..ıreket etti. Kendi· 
~inin kabinede bir vazife alacağı SÖY.· 
!eniyor. 

Habefiıtan hcıHa altıyı aıkerl~rincl en bir grup 1mpcıratorluk armaıı 
nı tQ.fıyan ipek üzerine ıom ıtr ma İ§lemeli ıcıncakla birlikte. 

Her 1[Ün bir ediple ... 

Aruza dönmek lizım ! 
Faruk Nafiz, aruzun işlenmiş, hece vezninin ham 

bir halde olduğunu söylüyor 
Seçme şairimiz ı-~aruk Nazif Çam· 

lıbel, anket suallerini aldı gitti, "ce
npları üç gün sonra getiririm!" de
di ;fakat sualleri aldığının ertesi günü 
cevapları yazmış; gönderdi. DeğerU 
edibimizin sorularımıza verdiği kar • 
şılıklar şunlardır: 

- En büyük tairimiz kimdir? 
- Elbet Fuzuli. .. Fakat bu bü-

yük §&İri tahtında yalnız bırak· 
mağa gönül bir türlü razı olmu-
yor ve ona Bakiden, Nailiden, 

' • 1 Nedimden ibaret a111 varu er 
dütünüyor. Fuzuli, inıan kalbi· 
nin taııdığı en acı duyguları aö~
lemek imkanını bulmuııa, Baki 
de Osmanlıcaya en yüksek ifa· 
de~ini vermİ§. Naili bu Jİıanın 
en sanatlı beyitlerini yazmıt ve Ne 
dim de Divan edebiyatmm yıl· 
larca bot kalan ıamimi bir tara• 
f ını yalnız batına İfgal etmiıtir. 
Bunun için Fuzuliyi söylerken ii
tekilerden bahıetmemek bana a
zap veriyor. Bunlar uzun bir teı· 

(Sonu Sa. 3. Sü. 5l _.,ı · 



f Ni<;ıin11 SON HABERLER · 
-Son dakika, 

Sivri sinekler 
Dün, krsa bir öğle paydosunu Arsıulusal lzmir Panayırı Açıldı 

lngiliz kabine 
kararını verd 

açık bir havada geçirmek için b T •• k • 1 Uluslar sosyetesi P<J. 

~~ ~;muğra~daki lnkıli ımızın da yandığı temel : ur ı- na kat'i olarak ria ' 
tçensı epeyce l'calabalıktr. Ma- • • J k •k b •• •• ı •• •• edilecek 

salarda yemek yiyenl~r vardı. venın sıyasa e onomı utun ugv u Londra 22 (A.A.) -
Karşı tarafta, gazetecı arkadaş- ~ ' Bay Baldvinin baıkanhlınd 
Iardan birisi soğuk bir bira ka- lanan kabine dört Eylüle k 
dehini yuvarlamakla meşguldü. <Uatyam birincide) leketlere mümkün olan ithalit muvaffak oldu. Bizim takip ettiği - uzla,ma ~&relerine bat vu 

l d ki çet Uz, C. H. Partisi ba.fkanı Av- kapasitesi verildiği içindir ki, it· mJz ba yol liberalizmden başka bir sis· 11nı ve bu gayretler boıa 
çer e umumi hava durgun ni Doğan, saylavlar bulunuyor- halat fazlası kartılığı olarak bu temdir. takdirde Cenevreden ulusl 

gözüküyordu. du. memleketler hesabına otuz altı Arkadaşlar, başlı başına bir inkı- yelesi paktının olduğu gibi 
Birden, bütün başlar gazino- Ekonomi bakanı Celil Bayar milyon lira birikmit ve bu yeldin llp ideolojisine direktif ve temel olan kini istemeyi kararla,tqmıt 

nwı açık kapısına döndü be.ıı de ve yanındaki zevat, İzmir ticaret ihracatımıza ilave olarak Türk ve kendi tedbirlerini kendi içinde ta- Kabine uzlaşma ihtima 
başmu çevirdim: odasının eski ilbayı general Ka- piyasasından mal alınmaya ayn· nıyan bu prensip bütün ulusal ha • güçleıtirmek için silah amb 

Elinde örme bir çantaya sanl- zım Dirik ıerefine lzmir Palasta lack demektir. 1 yatımızı varmak istediği yüksek re - sunu tutmaya ve Habeıista 
nuş bir mayo ile, bir kadın, ya- verdiği tölende bulundu. Türk ihracatmm artmuı alma) fah eevlyesine ulaştıracak yeglne ve fındaki lngiljz sömürgelerin 
vaş yav~.Q i""'ri gın· "yordu. PANAYIR AÇIJ,.IYOR ürünlerimizin ham maddelerimi• en emin yol olacaktır. Ulusa baş olan dilik yardımcı kuvvetler gö 

~ ·.r 9 EylUl arsıulusal panayırının zin gittillçe daha çok aranmau n Atatllrk'fln adını bmada bütün yurt- meye karar Termiıtir. 
San saçlarını bu dakikalarda açılma töreni saat 18,30 da yapı'- normal değerini bulması Türk dqlann &nünde ve hepmlzln en can- Ancak İngiliz kabinesi 

iyice hatll'lıyonım: Uzunca bir dı. müstahsilinin ve yurt.tqlarmıızm dan duygumuza tercüman olarak min- ile Habeıistanda çıkacak bi 
boyu vardı; ve tabii, çorapları o- Törende Ekonomi Bakanı Bay günden güne refahının arftnuı • netle n tazimle ananm. bin muhtemel ıonuçlarmı d 
Iup olmadığını somıayacaksmız.. Celil Bayar Trakya genel eapek na imkin verecek ve Türkiyenin Şarbayın diyevinde çok değerli te· kik etmiıtir. Bu sonuçlar ıu 
Onümüıaeri. geçti; ve orta taraf· \örü General Kazım Dirik, lzm~t dünya pazarlarında alını kuvve • fln ve başbakan ismet lnönü hakkın- bilir: 
ta.ki masalardan birinde oturdlL v• yakın iller llbayları, ıaylavlar tirinin çoialmaımı temin edecek- dakl ifadeden duyduğum tahassüs lrklar araımda harp, l 

lımir ve yakın iller prbayları tir. çok bUyflktflr.8ayın lıemşehrilerimlzin imparatorlufunun ekonomi 
Her halde, görünürde o ka· baıka illerden ı•len ıalııtlar, ya- BU YILIN ORONLERI bu iyi duygalal'llU kendilerinebfidlrmek mından müteeuir olması ve 

dar ehemmiyet verilecek bir ~y bancı ~tvletler konıoloıları Türk Memleketimizin bazı yerlerin- ten kıvanç du~aftğım. Diğer vekil ar· lar sosyetesinin zayıflatılm 
yok gibiydi Nitekim bir çoklan ve yabancı tecianenler lıtanbul v~ deki ürünler bu sene kuraklıktan kadaşlar ve tahsım hakkında göste • Bunun içindir ki, İngiliz 
işlerile meşgul olmaya başladı- lzndr baıın ıırkunları ve binlerc.e müteessir olmuşlardır. Fakat bu· rilen sevginin beni bahtiyar ettiğini nesi uluslar sosyeltesi p 
Jar. Fakat bundan bir kaç kişi halk bulunuyordu. na karıılık bazı ürünlerimizdeki bilhassa söylemek isterim. Şimdi hep kati olarak riayet edilmesi 

üste kaldı B l d biri iKiier ınuaikaıı tar•fından ça- bereket de Türk müstahsilinin beraber pzünüziin önfinde eanlanan muna varmıştır. 
nı: sna · un ar an hnan erkinlik marıınclan ıonrA yüzünü güldürecek :mahiyette- b1I •edenlyet anıtım göğsümtl.z ka • iT AL YADA MANEVRAL 
parmaklarile masanın kenarında ıarbay Dr. Behçet Uz panayır dil·. bar.ırak ziyaret edebfliriz. BAŞLANIYOR 
tıempo tutarak hafif bir ıslık çal- ıiiylevini verdi. lıından ıonra E- Ulusal ekonomi heaabma bize SERGi GEZiLiYOR Roma, 22 (A.A.) - Bar" 
maya başlamıştı. Bir başkası ka- konoıtıi lta~anı ~ay Celil Baya" umut havası veren bu durum 81· ftonoml bakam CelAJ B•yann bu Napoli arasmda yapılacak 
Clnun bulunduğµ tarafa doğn.1 aıalıd,ki Miyle•le panayırı açtı: reniyoruz ki bazı taraflarda yan- slyJerlnd•.,. ardellnın Bakan ta- büyük manevralar yarın ha 
birasını kaldmnı"'h. CELAL 1'A Y Ak SÖYLOYOR lıt anlayı,lara yol açmıfbr. _,, .A. lr-'I --'-d . caktır. 

srw 1 b ı Arkad••lar, bı"z du"'nya pı"y••• • .nurnua• a!l lrlC'lf.ar m IO!lla ... gıye B 1 A2J ilerdekı' bı"r gen" "OCUk ta, Sarın bayan ar a1 ar -y - clar:u manevra arın mevzu ,.. ~ 1 1 1 1 larına normal kazanç hırsı"le '-az girilmiş "bütan paviyonlar gezllmfş-J!erlnde mütemad' e k ld nı Aranı un ıtb r paqayırı<ıı ~ 0 tir. Veba seneki panayır geçen eene-
d ıy n um a • bij~ kıYanıla acıyorum. y tldan medemıyecekleri sun'i fiyatlar kilerden daha ~k nnıvaffakıyetH ol- Harbin batlamaıı üzeri11.e 

19r u. yıla ~aha llerl Ye olpn mahiyet empoze etmekten uzak kalmalı- denbire seferberlik ilan edil 
Kadının bu bir kaç kişinin 11- ala• bu pana•ırın -uriffaklye\; yız. Yoksa bir gün mutlaka ak- muş Te MI' ~ yerft '" yabana ftr • Hava kuvvetleri wirdi ve b 1 b kış d " 1 H ••• ma1ar .. ııarnu paayırda teşhir et- e 

rar ı a m an rahatsız oldu- yblunda ç•htan lsndr Ubay Ye sülimelin acısını duyarız. Fakat mlşlerdlr. SMY'etler, Yugoslavlar, Yu- ıa kırmızı tarafa büyük 
ğunu, kızarıp bozardıfını da gö- ıJrktfıtını vı hu itte delerH öbür taraftan arsıulusal piyasa • nanhlar, lranJrlar JBn&yıra resmi 0 _ yapıyor. Mavi tarafm adevi 
rüyordum. Bir aralık garsonu ça. hlıwnıll ı11•n bUtUn ~tlıadaıları- lardaki normal fiyatlardan istifa- lam lftfrak etmişlerdir· lnglllz, mevzilerini müdafaa etnıekt 
~ .. ı ·· 1 d"i" i d nıı kutluli,I=' Oı.ı. pll~ll ı•• - de etmek yolunu bilmez ve bul- Pn flalııuı. • _ _.. •• Bu manenalann ıunllCI b 
a~I ıve §OY e «>Y e 1 Ul UY• "-'*''* ' ""'*'*'•••.l!a mazsak bu da. ~lalcet... ;çm-.ı- Ro.!'~ "'.Leiinr~"inu~~n! ımvveııenn marruzıaraa mı 
dutn-t" <O de ettlil uyplartrt;a ...... ,r ne dutu kadar milli ekonomi için ca pa'ffyonlan 'f8rdır. 8ergl tetildfk- muıdır. 

- Sivri sinekler, dedi 1 takdirle kartrl•r1m. Panayır siz~ de büyük hüsran ve zarar olur. ten sonra Bar Celll Bayar ve da • -----------
Bahçenizde ne kadar sivri si- ,,,u ye vabantr UtUtilerini ve e - Kanaatimizce normal netice~r vetıner komftenht panayır yerinde Ege ilbayJarı 

"\ek var?.. •erJ•flnl lln,ıdttılttlr. Adt gibi elde etmek için meselelerimizi verdiği bfiyük şölende bulunmut1ar -
~ımt aa tUİriu\İıttcUrett 1tenlf ulusal ve genel zaviyeden göre· d • • • 

Bir }tadını kI88. bir tren bekle
yifi için girdiği bir gazlnofta ra
hatsız etmek, göz hapsine almak 
muhakkak ki kötü bir huy ..• 

Birleştiğimiz bir düşüncedeh 
niçin aykfrJ kalanlar var? 

• • • 
KRAL JORJ 

Ancak meşru yollarla 
Yunanistana dönebilecek 

Atina, 22 (Kurun) - Koyu 
kralcı saylavlardan Maisamihalis 
Londradan buraki dostlarına gön
derdiği mektupta, eski kral Jor · 
jun bir hükilmet darbesiyle değil, 
ancak sıeıru yollar ile Yunaniıta
na dönebileceğini bildirmiıtir. 

CUMHURiYET BAŞLIKLARI 
KALDIRILDI MI? 

Atina, 22 (Karun) - Yunan 
Dıı itler Vfl Hava Bakanlılmdau. 
bakabbk kağıtlarından "Yunan 
clmlmri7eti,, ı.tbldarmı kaldır
dıklarına dair putelerde yazılan 
....._.leıi yalanlamqlardır. 

GENERAL KONDILIS 
HASTA 

Atin&, 22 (Kunm) - Yunan 
8athalca• ft1dli Ye Harhiye Ba 
lamı General !Condillı rahataız ot· 
duiandan maden dqan çıkma 
• ..akta--cdır. 

Amiral Kondargotis 
öldll 

U•ldetı 8tÜrü part•Jıta Jttltak e. rek çalıımak lazımdır. ır·Ek • 8 k B C 1 .. , 1rakgagenel ispekter 
d•nl~re tıfıe~kilr ed•rlttt. Bu hl - Her 19yden evvel alıcılarımızı onomı a anı ay e aı b k / .., d l l 

• d Cı.ddı" ve devamlı bı"r ı"ıtı"krann Bayar ulu önder Atatürke ve Baş· aş an ıgın a op an *\• l9ln 11 t org tur. \it• a ye! ı ı • '" ıa~~~ct jıtlttılekletlt!rln itli . emniyet havası içinde piyasaları· bakanımız smet nönüne telya lzmir, 22 (Kurun) - Trakya 
tilchıi:ha ralt\ıt lkitttötUllt defti1' mıza bağlamalıyız. Biz ulusal e- zıları yollamış, serginin açıhtm• t.pekteri general Klzım D . 
,kotıom\k ma"allrlı heraher konomi içinde menfaat ayrılıkla· ve mükemmel bir eser olduğunu mmtakası ilbayla.rının bir to 
Übıtlult ttttihilrUnU ilı •ttrmekte· rı, menfaat tezatlan tanımıyoruz. bildirmittir. yapmaları teklifini iç işleri 
1 Başlıca kaygımız ulusal ekonomi· lzmir, 22 (Özel) - Yarın C. lığı onaylamıştır· Muğla, Bordu 

1 ın. 1tUtk JKOHOMl&I nin korunması ve sağ kalması· H. Partisinde önemli bir toplantı dın, denizli, Isparta, Manisa il 
Barlar. bat•sılar, dır • yapılacak, Ökonomi Bakanımtz n buraya gelecekler ve general 
Tutldyı •ltöttbftllil bllltiln\z Arkadaılar, incir, üzüm müstehlikleriyle ibra· zım Diriğin başkanlığında top 

d k d Bu seneki panayır size Türk catçılar arasındaki anlatmazlığı rak hava kurumuna yardım e 
ki, dünya huhranın an en 'vat'· 

h ekonomisinin dinamik bir seyrin- ir.celiyecektir. nı kararlaştıracaklardır. 
lığının hususiyetlerine göre İasP 
almııtır. Türk ekonomisiyle -liğer de yakından takip etmek imkan· NAZiLLi F ABRIKASININ 
ulusal ekonomiler gibi bu buhra- larını vermektedir. Türkiye cum· TEMELi BUGÜN 
rıın tazv;kirc:len ve ıademelerin - huriyetinin bat tiarı Türk ekono- ATILIYOR 
den sıyrılmak ve kurtulmak yolu- misinin Türk endüstrisiyle ta • İzmir, 22 (Özel) - Bay Celal 

l • b d ı · mamlanmasından sonra ıag"'lan: nu arsıu usa\ mü a e enın muva- cakt Bayar ve yanındakiler yarın saat 
zene esası dahilinde genişletme - olarak kurulmuı ola ır. Ata - 2,30 da otokarla Nazilliye gide -
sinde ve memleket içindeki i~ türk inkılabının dayandığı temel ceklerdir. Nazilli mensucat fabr\
hacminin artmasında görmekte · Türkiyenin siyasal ve ekonomik kaıımn temeli atıldıktan sonn 
dir. Panayırın asıl amacı evvelce bütünlüğüdür. Türkiye Cümhuri . K "b 1 ·ı kt" 

v. etinin tatbik etmekte olduğ ·ı eçı or uya ıeçı ece ır. 
oldu~ .. Stihi buıün de arsıulusal H t p ·· .. S k e- devletrilik prenıibi mmleketi en eye azar gunu a arya va 
ekonomik bailannın doğmasına ~ • 1 l · d l ta b I d• kısa yoldan ve en ileri hızla ama· puny e zmır en _ ı n u a une· 
S{eliımesine ve genişlemesine yar. ca vardırmaktadır. cek "' General Kbım Dirik te 
(!,_ flhnl!ktedir. T ak • k .. • Büyük ve yaratıcı an • r yaya ıı~e uzere aynı va • 

TUrkive ekonomisinde ve Türk I I kt " derimizin ekonomideki hu ana pur a ıe ece ır. 
ibracatçrbimda özel yeri olan iz· umdemiz hakkında bana verdili • • 
mirde her yıl açılan bu panayır, emir Te direktiflerini buradan Fqşr~m oe empe,,,a/rzm
kendiaine ballanan ümitleri ve 
kendiıinden bekelnen ödevleri size kelime be kelime okuyorum. le miicacleleqe devam 
yerine getirmele bqlamqt.ır. DEVLETÇiLiK SiSTEMi edecek/er 

Bir taraftan bu panayırın doi· Türkiyenin tatbik ettiği devlet • 
muma çalııtıfı. yeni münasebet· çilik sistemi on dokuzuncu asırdanbe· 
ler ihracatnnıza yeni imkinlar aç· rl 908)'&1izm nazariyatplannm ileri 
mq, diler taraftan Türk ekonomi· siirdutU fikfrlerden alınarak terclj • 
ıinin modern Utihsal telmiğile ci· me edilmiş bir sistem değildir. Bu 
bazlanmuı hareketi ithalatımızı Türkiyenln ihti1açlanndan dotmuı 
ıenitletmittir. Tilrklyeye has bir sistemdir. Devlet-

Mosko\'a, 22 (A.A.) - Ko · 
mintern Jronsr••İ, üç meaeleyi ka 
rara 1tailamıfbr. Heniiz n91redi1-
miyen bu kararlar, uluıal cephe -
nin Sovyet ıosyaliıt cümhuriyet
leri ittihadmı Ye onun ıoayaliıt 
zaferlerhd korumak için, f aıizm 
ve empervalizm ıava~ına devam 
etmesi yobındPdır. 

Tı iye ile arııulueal pazarlar çiliğin bizde manası ıudur: 
araınlda hararetlenen alıt veriı Teşebbüslerini ve phst faalqetle • 
hareketleri hem Türkiye için hem rinl esas tutmak fakat büyfik bir mil· 
de onunla abt verife girmit olan Jetin ve gerek bir memleketin bütün 
uluaal ekonomiler için önemli flly ihtiyaçlarını ve bir çok şeylerin ya· Dimitrofa karşı suikast 
dalar vermiftİ?'. Geçen sene ile bu pılmadrğını gözöniinde tutarak mem· 
senenin ilk albaylık devreaine leket iktısadiyatını devletin eline al· yapılmamıştır 
ait ihracat istatiatilderi bu sene ması· Tilrklye eumurlyetl devleti Titr· Moako:va, 22 (A.A.) -Tu A· 
ıeçen Mneye ,are memleketimiz kiye vatanında asırJardanherl ~endi jamı, Moakovada Dimitrofa Jrar. 
lehine altı milyon liralık bir faz. teşebbUsleri yapılmamıı olan şeyleri ıı bir mlkaat yapıldıiına da· r 
laLk lraJ'detmektedir. Mıan evvel yapmak istedi. ft rlrll" olan haberlerin tamamen uılsr.ı 

Ki • d nmz • dfliii gibi kısa bir zamanda J&J 'Ol nu bildirmekted" 

Komünist kongresin 
verilen kararlar 

Moskova, 22 (A.A.) -
Ajansı, arsıulusal kömüniıt 
teainin genel toplantısında 
ral Ditrohore'un oy birliği ile 
kan seçildiğini bildirmektedi 

Almanya yakında isi 
raz yapacak 

Berlin, 22 (A.A.) - Al1111 
nın resmi ekonomi bülteni, c 
tor Şahbu ıon defa verdiği ıi 
vi aynen netrettilinden de 
toplattırılmqbr. 

Berlin finansal çevenler 
dolatan bir ya71nbya ı&re. 
manya hüidimeti yalanda eı 
500 milyon marklık yeni bir iı 
raz yapacaktır. , 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

.. 
1 ................... -

23. 8 • 935 

Bu kupoadül tarihten bqhy. 
rak ıs olln içinde KURUN idares: 
dsterllirae - resmi mecburiye 
yahut teeiıner 111fatlle yapılan nı 
lardan bqka - bir ld1çlik Udlw 
defalık t satın paraaa yerine ahtı 

Clltlyenler, ıtlnflnd• idarede buJUJ 
ı'llAl'Ulecv. mrette bu truponlan po11tı 
verecekleri mektup1arm içine de k flVl 

tılJtrJer. 4 kelime bir ııatır aayılmatrdn 



litaretler 1 
ltbaylıklarda 

kültür eserleri 
Son yıllar içincle ilbaylıklardıı 

1'iirk tarihi üzerinde ,ok önemli 
~cıltımalar b<ıflaml§tır. Bu yön · 
den Yapılan etütler bol bir yekun 
=tıtar. Hemen hemen belli baf· 
lı ilbaylıklarda mahalli tarihi ha-
4ikatleri aydınlatan kitaplar bir 
kütüphaneyi zenginlqtirme im · 
kcinını verecek bir hal aldı. Dik -
kQt edilirse bu kitapların göze> 
~Qrpan humsiyetleri de var. 

Bir defa, bize Anaclolunun ay
rı, ayn nmtlerinclen etücl yapma· 
)lq meraklı değerleri tanıtıyor. 
}' epyeni muha"irler, me•lekttlf · 
lQr kauınıyonız. 

Sonra, bu yeni nerlerle mem . 
leltetin köıeleri, huca.klan hak -
4ındalti •o•yal bilgilerimizi arttı
l'ıYoraz. 

Bazan 1'.alk eclebiyatına clair bi·· 
ciddi eücl, bazan halk ycqa)'lf111a 
ctit önemli bir mii§ahecle, EHwın 
bir tarih bu ciclcli ,aııımaların ü 

'iirtlerini teıkil ecliyor. 

Me•ela elimcle Talô.t Mümtaz 
}' Gm ın Ka.tamonu tarihinin bi 
tinci cildi var. T alô.t Mümtazın 
l>Qfarclığı bu eur, gerçekten elik 
k:ıtle okunmaya cleğer. Bu e.er 

de vilôye!lercle çall§an bir arka • 
cltıfın muvallakiyetini yakından 
IÖrüyoruz. 

Vesikaları toplama, onları 
ta•nil eclif, onları izah Ka•tamo
ltu tarihi ıçin bir lıaçanz olduğu 
kaclar Türk tarihi için ele /ayda 
lıclır. 

'Ealiit Mümtazın 1Je onun gibi 
Vİ(ô>"'.:tlerele Türk kültürü için ça 

llfan muharirlerin himmetlerini, 
~Glıımalarını, eleğerlerini ~öz ö · 
l'liine alarak elaha bazı teklillertle 
bulunmayı yerinde bir hareket· 

tir •anıyorum. 
Vilôyetlercle oturup uzun ıM 

~etin çalıı mad an ıonra eıer neı · 
reden bu yazıcılar herke•ten ela · 
ha -r.:J.'t:"'1e düşünülmeğe layik in · 
•cınlardır. 

Vilôyetlerin kültür hareketlr 
rirıi vesikalcııtırmaya çallfanları 
hem korumak, hem ele bu emekle
tin bOfuna gitmemai için ihtiıar 
•Qhiplerini bulup çalııacak hal., 
hoYmak imkanı varclır. 
l· Bunun ela mi•alini gene bir vi· 
GYetimizden "1acağım, Kırıehiı 

;ll>ayı Mithatın ve übaylık kuru · 
llnun Kırşehir tarihi için hazırla· 
dıfı mükôlattır. Kırıehir ilbaylt-

~1 K_ırı ehir t~rihini yazacak mu 
Clı'rıre 500 lıra verecektir. Sonra 

da kitap ba.ıılclıktan •onra bin ta· 
ile kitap alacaktır. 

au tıftılün bütün T ürkiyeye 
teınıil eJüJiğini clüıünün, o za • 
ltfcın Türkiyenin her lröıuinde 
:İddi bir eser hazırlama •eler-

erlifi bClflıyacalıtır. 
Sadri l!rtem 

' - ~URUN 21 AGl 1STQS l~~:'i ..._. 

Uçak haftası 
Yapılacak ğJeneceJerin 
programı hazırlanıyor 
30 ağustos zafer ve uçak bay· 

ramı münasebetile 30 ağustostan 
5 eylüle kadar olan zamana u-

DeJi mi? 
Yasak mıntakada 

bir Ermeni 
yakalandı 

Bir yazıdan dolayı 
Cumhurjyet gazetesi aley

hine bir dava açıldı 
Genel ıavamanhk, "Cumhuri

yet,, gazetesinde çıkan bir yazı
dan dolayı dava açmıştır. 

çak haftası adı verilecektir. Jirayer isminde bir Ermeni, 
Bu hafta içinde her hava ku- Meteriı çiftliği civarındaki ayak· 

rumu kolu tarafından eğlenceler basılma.ar yasak mıntakada dola-

Davanın konusu, (hukukun fel
sefesi, tecrübeye dayanır mı?) 
isimli bir yazıdır. Bu yazı, "Siz 
de bu fikirde misiniz?,, sütunun
da çıkmıştır. Yazıda bir dava do
layısile bazı dü§ünüşler ortaya a
tılması, matbuat kanununun bir 
maddesine aykırı hareket mahi • 
yetinde görülmüştür. 

tertip edilecektir. ıırken yakalanmı§lır. 
Yapılacak eğlence günlerini ve Jirayer, dün tüzeye getirilmit· 

§eklini kararlaıtırmak üzere ya· tir. Hali ve sözleri, kendisinin de 
rın bütün kollarda birer toplan- Ji- olduğu §Üpheıini uyandırdığın
h yapılacaktır. Toplantıda yapı- dan, tüzel tıp itleri direktörlüğü 
lan program nihayet 26 ağustos müf&hede yerinde ahkonulmaaı -
akpmma kadar ha va kurumu na ve hakkında rapor verilmetİ· 
merkezine bildirilecektir. · ne lüzum görmüıtür. 

Gazetenin neıriyat direktörü 
ile yazı yazan Sabiha Zekeriya, 
İstanbul üçüncü ceza hakyerinde 
muhakeme edileceklerdir. 30 ağustos günü bütün müeı- Genel savamanyar Şefik, araş· 

ıeıe1er ve ticarethaneler gelirle- tırmayı derinlettirmesi için, dos· 
rinden bir kısmını hava kurumu- d" · · k hak' · T k na terkedeceklerdir. y~yı ye ~ne;ı ııtinta ımıne ramvay sosyetesi dire -

gondermıştır. t .. .. A d ld" o gün ayni zamanda hava ku- oru vrupa an ge 1 
rumu rozeti günüdüT, O gün bü- HUltUr itleri iki aydanberi Avrupada bulu-
tün yüksek okul talebeleri halka nan tramvay aoıyeteıi direktörü 
ro7.et dağıtacaklardır. Universiteye talebe ~ay Kindorf dün ıabah 1ıelmiş· 

Ayni zamanda Edirnekapı ıe- 1 tır. 
hitliğinde hir tören yapılacak- yazı masına başlanıyor Bay Kindorf, demiıtir ki: 
tır. Üniversitede talimatname mu- . - ~~paya tramvay işleri i-

Halkevi idare heyeti 
başkanlığı 

lıtanbul halkevi idare heyeti 
dün aktam yeni baıkan Bay A
gah Sırrının batkanhğında toplan 
mıfhr. 

Halkevlerinin yeni tüzüğüne 
göre, İstanbul halkevi de C. H. 
Partisi Eminönü kazasına bağ· 
lanmıt ve tüzüğe göre parti kaza 
idare heyeti üyelerinden Agah 
Sırrı batkanlıP.a seçilmiıtir . 

Büyük taan uz hakkında 
radyoda konferanslar 
C. H. Partisi vilayet idare beye 

ti üyelerinden Bay Ali Rıza tara
fından 26 ağuıtos gününden 30 
ağuıtoaa kadar ıürmek üzere her 
aktam radyoda büyük taarruz 
hakkında bir ıeri konferansı ve
rilecektir. 

fzmir kavunları Mısırda 
rağbet görüyor 

Mıııra yat ıebze ve meyva gön· 
dermek için oradaki tetim dele· 
geai bir rapor hazırlayarak gön· 
dermittir. 

Bu raporda Mısırda lzmir ka· 
vunlarının çok rağbet gördüğü i· 
şaret edilmektedir. 

Yalnız M11ıra gelecek eıyala· 
rın ziraat kontrolu uıulü, meyva· 
lar üzerinde birer birer muaye• 
neyi icap ettirdiğinden bunun bir 
çok güçlüklere yol açtığı da ek· 
lenmektedir. 

Azlık vakıfları 
Evkafın azlıklara ait vakıflar 

için yeni kanuna göre yaptığı 
proje tamamlanmı§, umum direk 
törlüğe gönderilmiıtir. 

Bu proje tasvip edildikten son
ra a.zhk vakıfları buna 'IÖre ida
re olunacaktır. 

Bayan .Şer i fe 
Suriye cumur batkanının kız 

ka.rdeıi Bayan Şerife, gezmek i
çin lstanbula eelmi§tir. 

cibince yeni talebe yazımına bir çın. degıl, sadece mezuniyetimi 
eylülden itibaren baılanacaktır. geçırmek üze~e gittim. Şimdilik 

Bu yıl liselerden geçen yıla na- h~k.~metle kumpanya arasında 
zaran daha fazla talebe mezun g.?nışme yoktur ve ne vakit gö
olmuıtur. ruşmelere başlanacağı da belli 

Üniversiteye girecek her talebe değildir. 
yi rektör kabul edecektir. Oniver· Mevcut mukavele hükümleri 
siteye girmek istiyenlerin liıe- içinde noıınal bir surette işlere 
)erde liseyi bitirme amacından devam edilmektedir.,, 
sonra yapılacak olan olgunluk 
amacını kazanmıı olmalan lazım· 
dır. 

Yalnız geçen sene bakalorya· 
11nda muvaffak olamıyarak bu 
yıla kalmıt olan talebe bu kayıt
tan hariç tutulacaklar ve liıeyi 
bitirme diplomuile üniversiteye 
girebilecekler.dir. 

Yatı ilk oku ilan 

Belediye bütçesi geldi, 
maaşlar verildi 

Uray bütçesi yükıek tasdikten 
çıkmıı, dün bildirilmittir. Bunun 
üzerine üç aydanberi maq ve üc
retlerini alamıyan yeni memurla
ra paraları verilmiştir. 

Bütçeye göre bu ıene yapılma
sı gereken itlere hemen baılana
caktır. Şehiryatı ilk okulları bütçede 

fazla gelir olmadığından kapan- Afiyon ınhisarının borcunu 
maktadır. 

Yalnız iki yatı okulu Jaılmı•tır· bakanlık ödeyecek 
Bunlar da talebesini yetiıtirdik- Afyon inhiaarınm üç bankaya 
ten sonra, kapatılacaktır. olan üç milyon lira borcunu eko· 

lstanbul kültür direktörlüğü ta nomi bakanlığı ödemeği kabul et· 
rafından fakir ve anasız babasız mittir. 
çocuklardan Haydarpata liıeainin lnhlaann b~ ?orcu, alman af· 
öğretmen tatbikat ilk okuluna pa- yonlarm belelıdır. 
rasız olarak 30 - 40 talebenin 
alınması için külütr bakanlığına Y aşuva Baharın duruşması 
yazılmıttır. Motorin, petrol ve saire kaçak-

Buna müsbet cevap geldiği tak çıhğı yaptığı iddiaıile ihtisas hak 
dirde müsabaka sınacı ile talebe yerine verilen Ya§ova Baharın 
alınacaktır. duruımaıına bugünlerde devam 

SANAT OKULLARINA GIR - edilecektir. . 
MEK tSTIYENLER _ Sanat 0 • . Vukuf ehlı raporu okund~a? 

. . bır celse sonra muhakemenın hı· 
kullarına parasız yatılı gırmek ıs- tirileceği umulmaktadır. 
tiyenler için yazılma ıartlarını ev 
velki gün yazmıtlık. 

Bunun için en son 3 eylül ak
§amma kadar kültür direktörlü
ğüne bat vurulması lazımdır. 

Bu zamandan sonra yapılacak 
batvurmalar kabul edilmiyecek
tir. 

YABANCI DlL - Üniversite
de yabancı dil derslerinin ilanal 
amaçları, 31 ağustosta yapılacak
tır. 

Bu amaçlarda muvaffak olamı 
yan talebe sınıfta kalmıı olacak-
tır. 

Üç aylık maaşlar 
Mütekit, yetim ve dulların üç 

aylık maaşlarının verilme.ine 6 
eylülde baılanacaktır. 
Dağıtma günlerini gösteren lis· 

leler malmüdürlükleri tarafından 
hazırlanmaktadır. 

Uzatılan anlaşmalar 
Şehrimizdeki İran itıüderi il~ 

Avusturya elçiıi, ülkeleri arasın . 
da müddeti biten muvakkat an · 
taşmayı bugünlerde temdit etmiş 
lerdir. 

Her gün bir 
ediple ... ı 

<Üsctyanı 1 incidr) • 

bihin birbirine çok benziyen dört 
büyük imamesidir ki her zaman 
onların üzerinde dinlenilir. 

- Y aşıyanlaa içinde en büyük 
tairimiz kimdir? 

- Abdülhak Hamitten ba.tka: 
kim olabilir? 

- En büyük romancımız kim• 
dir? 4 

- Halit Ziya ... Onun kırk yıl 
önce yazdığı romanların, teknik 
ve tahlil itibarile, bizde bir eşini 
yaratmak için galiba bu kadar 
zaman daha bekliyeceğiz ! Halit 
Ziya, bizdeki romanın, münakata 
kabul etmez babasıdır. Bu haki· 
ki üstadın eserinde gösterilen ku
sur, ondaki meziyetin gölgesidır. 
Uşşaki Zade yazmağa başladığı 
zaman, biz romanın ne oJduğu
bilinmiyen bir devirde idik. O dev 
re bunu Halit Ziya öğretti ve 
romancılığımız ondan sonra bir 
ailrm daha atamadı .. 

- Genç muharrirlerden kim· 
leri beğeniyorsunuz? 

- Hepsini ... O kadar birbirle
rine ben:ıiyorlar ki birini ötekin
den ayırmak cesaretini kendimde 
bulamryorum ! 

- Bizde kuvvetli kadm mu
harrir yeti§111ediği iddiası doğru 
mudur? { 

- Erkeklerimiz ne muharrh! 
yetiıtirmiı ki kadınlarmuzdan da· 
ha f i)zla liyakat bekliyoruz? Ha
lide Edip, yalnız bizim değil, 
dünya kadınlığı içinde nadir bir 
kıymet değil mi? Hem bu büyü)( 
kadın, yinni beş yıl içinde, seve
rek okuduğumuz romanların ya• 
rıaından ziyadesini yazdı ve teJC 
batma romancılık alemini reçe· 
bilmek gibi bir mucize gösterdi. 
Sonra, bazı yeni adlar var ki, er
kek muaıırlarmdan hiç te fena 
yazmıyorlar ... 

- Edebiyatımızın inkiıafnn 
hangi yolda aramalı? 

- Refah yolunda ... Bizdeki e., 
debiyat dünyaımda o kadar ha~ 
bi çalıııldı ve bu ka.rtılıbız çalıt
ma hakkında o kadar aöz söylen
di ki bu itle uğra.tmaya kalkanın, 
ancak, intihar ni)'eti tatıdığına 
hükmedilir! 

Doktor, mimar, mühendis, hat
ta memur bile oğlunu kendi me .. 
)eğine alıştırmak uter; fakat bit. 
muharrir, bir tair, bir san'at '911 
fikir adamı oğlunda bu alakayı 
uyandırırsa vicdanı, yokaa aile-91 
isyan eder! Ortada edebiyatçıyı 
teıvik edecek tek iıaret yoktur;: 
fakat memleketin edebiyata da 
ihtiyacı meydandadır. San'at ol
mıyan yerde ilim zor te,ekkül .. 
der. Bu itibarla edebiyatın ihma• 
lini kayıtsızca seyredemeyiz. 

- Edebiyatta muvaffak olmai 
İçin ne yapmah? 

- Muvaffak olanların hayab• 
nı tetkik etmelidir, zannmday~ 
Bunlarm yalnız acayip tarafını 
değil, uıl kıymet tarafını gözden 
geçirmeli, orijinal olmanın gü• 
lünç demek olmadığını anlamalı· 
dı. r 

- Kaç. yqındasmız, kaç eıer 
yazdınız, içlerinde en çok hangi• 
ıini beğenirsiniz? 

- Gördiiğünüz yaıtayım; eser-
lerimin sayısını pek bilmiyorum 
ama piyeılerimden en ıevdiğim 
"Canavar,, m tam ıeklidir; tiir
lerimden de aruzla yazdıklarımı 
heceden iyi bulurum. Bunun ıırn 

(f,ütfen sayfayı çeviriniz) 

, Fratelllni kardeşler Avustralya yolunda:21 
hnıra:- can.l>azhanelerlnde çahpn (Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tarafından çağmlmrştır· Uç kardeş yola ç lloyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün ' 

n u en mt.='1tur komilderlnfn aeya hatini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri kese;oek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lazımdır. 
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400 öğretmen kıdem zammi alacak 

Ankara, 22 (Kurun) - Ort.ı tedrisat öğretmenlerinin hazırla
nan kıdem zamları listesi tamamla nmı§, bu sabah Bat bakanlığa gön. 
derilmiştir. ı400 öğretmen kıdem zammı almaktadır. Liste bir iki gü· 
ne kadar tasdikten çıkacaktır. 

• 

Avusturya şampiyonları 
bugü_n geliyor 

1 

Takvim 
G ün doğuşu 
Gü n batısı 
Sabah ıı.amnı 

O~Ie oımızı 
IIr;indi namazı 
Alrşa~ namu• 
Yatsı oımazı 

lms.ık 

Yılın g'çeıı güıı.luı 
Yılın talan ~lhılerl 

CU.MA 
-13 Alustos 
23 C. Evvel 

S.19 
18.116 
4.~8 

12.16 
16.02 
18.56 
20.31'1 

8,t 9 

~33 

1:\3 

Cumartesi 
H Ağustos 

:t.4 C. Enel 

S.19 
18,515 
4.38 
1 'l.16 
f6,01 
IM6 
20.3i 
3.29 
234 
1 3 ~ 

P•li• halterleri : - ' Bir komisyoncu metres 
bıçakla yaraladı 

Galatada Kaval sokağuıda C· 

ran komisyoncu Kiryako bir 1 

nedenberi beraber oturduğu ~ 
resi Fani ile geçimsizlik y lizi' n" 
kavga etmİ§, kızınca hrçağmı ~ 
kerek Faninin kaba eti:pe saP 
mıştır. 

Postada yenı tayinler 
Ankara, 22 (Kurun) - Açık bulunan .t.rzurum Posta ve Tel

graf başmüdürlüğüne baş müf etti~ Fazıl, baş müfettişliğe Bayındır
lık Bakanlığı eski levazım müdürü Besim, Sivas baş müdürlüğüne 
Diyarbekir baımüdürü Asaf, Diy"l rbekir müdürlüğüne Van başmü
dürü Kenan, Van başmüdürlüğür; <? terfian Sivas başmüdür muavini 

1 

·1 ~ B O R 8 H: 2~-~-l~J~ ~ 
' : dlmlarmda ,.. ........ w ........... • ı 

Fani hastaneye kaldırılmış, 
~ako yakalanmıştır. 

Çscuk ve esrar! 

Ethem tayın edildiler. 
----------=~·· ..... '4!'' __________ _ 

1 ahlisiye genel 
direktörü 

A-nkara, 22 (Kurun) - Tahli
siye genel direktörü bugün bura -
ya geldi. Bp.hkçıhk Enstitüsü iş . 
leri hakkında Deniz müste§ariy!«" 
görü§tÜ. 

'l J.'f; ı•rbi11e enstitüsü 
A-h~, fi' o·:urun) - Gazi 

Ter biye Enstitüsünün şubeleri bu 
arada Pedagoji §Ubesi mezunları
nın yüksek mektep mezunu sayıf~ 
dıkları Kültür Bakanlığınca ilgm~ 
lere bildirilmittir. 

T elefon'un bugünkü 
tarif esi değiştirilmeli 

Zarar gören birçok yurttaş telefon işlerinin doğ· 
rudoın doğruya hükiimete geçmesini bekliyor 'j 
Bayıadırlık bakanlığı He telefon dir. Mesela bir telefon bulunduğu 

sosyetesi arasındaki mukavele pro • yerden on metre uzakta ikinci bir eve 1 

jesi ü:terindeki son konuşmalar dün nakledileceği zaman en aşağı on do
teJefon sosyetesi binasmda yapıJmış • kuz lira nakliye masrafı istenmekte
trr. Konuşmalarda. bulunan posta. ge- dir.Bu nakil muamelesi bir iki liradan 
nel direktörü Bay Nazüin, şimdi sos· fazla bir masrafı mucipolmadığı halde 
yetedeki d-Okuz yabancı uzmanın ye • halk bu parayı vermeğe mecbur tu -
rine getirilecek Türk uzmanlarının tu1maktadır. l nkara telefon tarifesi 

~::~=i:;~~!ğ!aS::~::!ad;:~~=rı~ ise bu türlü nakillerden yalnız hakiki 
masraf ne ise onu almakta.dır. Onun 

devra1rnacağr, yalnız dokuz yabancı 
uzmanın değiştiriJeceği yazılmıştı. B. için bir çok kimseler' lstanbulda bu-
Nazi~ bu.z.abancıların yerine getiri· günlerde bu türlü bir ihtiyaç ile kar-

.. ~~l!'ı~ck Tıirt<~' uzmanlarını tesbit et • şılaşmca telefon işlerinin doğrudan 
l'l'Jvnr1:~t • ..-ro4~r doğruya hükitmete geç. mesini bekle -mı şıt. 

mektedir. Dünkü toplantıdan sonra sosyete 
mürakabe heyeti başkanı Bay Kadri ı-------- ·----.,- ı 
Bayındırlık Bakanı AH Çetinkayayı ı .Kısa fi'c .:erler 

1
1 

1
f 

ziyaret etmiş, konuşmaların sonucu - ... 
nu söylemiştir· Mukavele projesinin GELEN GOÇMENLER - Dün U-

~--- - --- -
Avusturya rşampiyonu '(ağırila) 

Schöll Eduard 

bugün imza edileceği anlaşılmakta. - zunköprü yoliJe Yugoslavyadan 270 ' 
dır. göçmen gelmiştir. Bu göçmenler tren A. vusturya Şampiyonu (87 küoda). 

Bayındırlık Bakanı ı\li Ç ~tinkaya 
: .. , . ' .. ~ .:J ;: · ~:ııiş ;y . 

"- Sosyctı.• "\• -;:. r.<arının tesıacıtı -
nın ve bilumum malzemesinin devra -
lacağımız kısımları ile şirket hesa .. 
bıntı bırakacağımız kısımlan tama.mi· 
le tesbit edilmiştir.,, 

• • * 
Telefon sosyetesinin hüktlmetçe sa

tın alınması artık emrivakidir. Ba -
yın(lrrlık Bakanlığı esasen daha ev • 
velden sosyete muamelatı üzerine 
kontrol koymuştu, bu suretle telefon 
işleri filen hükumete geçmiş demek -
tir. 

Çok arzu ederiz ki telefon sosye· 
tesinin satın alınma işini büyük bir 
dikkat ve gayret ile takip etmiş olan 
Bayındırltk (nafia) bakanlığı hu sos· 
yetenin muamelatına ait usulleri de 
yoluna koysun. Her şeyden evvel An
kara telefon işlerinde tatbik edilen ta-

rife İstanbul telefonuna da tatbik olun 
sun. İstanbul telefonunun sosyeteden 
hükumete geçmiş olduğunu bu suret
le halk da anlasın· 

İstanbul telefon sosyetesinin bu -
gün tatbik edilmekte olan tarifesi 
halkı tamamen ızrar edip gitmekte • 

_,...........ftllMı.lıltu1t11tı•ınm11-tt8111•---.ı1111ıtn111nn1nmmlllftllt-n• 

da aruzun bana işlenmif, hecenin 
'da ham bir halde gelmesidir. Bi· 
rinin k~al zamanında öteki he· 
nüz dogduğu için tabiatile ahen
ginin her perdesine birdenbire 
erifmek kabil olmadı ... 

- Çalışma h115usiyetleriniz var 
mı, bir şiiri ne kadar zamanda ya
zarsınız? 

- Hiç bir hususiyetim olma· 
dan çalışırnn. Bir şiiri ne kadar 
zamanda yazdığıma gelince .•• Bu, 
nıevzuun verdiği tesire tabidir. 
Mevzu var ki f imşek gibi derhal 
yakar, geçer; mevzu var ki ay r
frğı gibi insanı saatlerce düıiln· 
d.. .. • Ul"Ur .. _ 

le Ulukışlaya gönderilmişlerdir· 

V AKiF PARALAR DİREKTÖR -
LUGU - İstanbul Vakıf paralar di -
rektörü Bay Fahrettinin Evkaf ge -
nel direktörlüğü muavin1iğine tayi • 
ni yüksek tasdike gönderilmiştir. Ye· 
rine Samsun hususi muhasebe direk
törü bay KemaJin tayini söyleniyor. 

ÇOGALTILAN TRAMVAY SE • 
FERLER! - Şişli - Sirkeci, Eminö-
nü - Maçka, Eminönü - Kurtuluş 
tramvayları akşamları çok kalaba • 
lık olduğundan tramvay sosyetesi ta
rafından bu hatlara. işliyen arabalar 
çoğal blm ıştır. 

EHLIYETSlZ OLANLAR BISIK -
LETE BlNEMIYECEKLER - Bi -
sikletlere binenlerden ehliyet aran -
ması kararlaşmış, bunun için bir ta
limatname yapılmrşb. Bu talimatna -
menin tamamen tatbik edilmediği gö 
rülmüştür. Uray ilgili yerlere yeni -
den tebliğat yapmıştır. 

TECIM ODASINDA - Tecim o -
dası mec1isi önümüzdeki çarşamba 
günü toplanacaktır. 

SELANlK PANAYIRI - Selanik 

Koznar Franz 

Güreşçilerimiz gene mühim bir im
tihandan geçecekler. Viyana güreş 
takımı bugün şehrimize gelecek ve bi
rinci karşılaşmayı yarm, ikincisini de 
pazara Taksim stadında yapacak. 

Avusturyalılar güreşte sayılı kuv· 
vettirler. Gelenler de Viyana takımı
nın Avusturya şampiyonluğunu ka • 
zannuş uzuvlarıdır· Bu itibarla ge • 
çenlerde karşılaştığımız Seget güreş
çilerile kıyas edilemezler. Esasen son 
gelen haberler, ge1en takımın Avus p 

turyanın MilU güreş takımından baş
kası olmadığını da bildiriyor. Bu, 
zannediyoruz ki güreşçilerimizin na -
sıl büyük bir imtihandan geçecek • 
!erine en kestirme bir delildir. Bu hu. 
susta uzun uzun satırlar yazmaya da 
lüzum yoktur. 

Bu sabah saat onda şehrimize ge·e 
lecek bu güreşçilerini adları şunlar
dır: 

56 kiloda Je1inek Alois (Cenubi A
vusturya şampiyonu), 61 kiloda Finc
sus Erich, 66 kiloda Grahsl Jozef, 
72 kiloda Musil Anton, 79 kiloda 
Stiedl Hans, 87 kiloda Koznar Zranz, 

panayırına tecim odasının göndere - ağırda Schöll Eduard. 
ceği endüstri modelleri, sergi komi· u•· b k .. - · dikka 

· b S .: . .ı.nusa a anın onemmı te alan 
s~rı ay ureyyaya teslım edilmiş - güreş federasyonumuzun ~yanah1arın 
tir. karşısına en fazla güvendiğimiz genç· 

Köniqsberg sergisinde 
1 ürk pavigonu 

Königsbergte açılan arsıulusal 

leri çıkaracağı ve yeni elemanları 
böyle bir kuvv et ka.rşısmda dene -
mekten vaz geçtiği söylenmektedir. 

FİYATLAR UCUZ 

panayırdaki Türk pavyonuna kar. Federasyon ayni zamanda güreşle· 
şı büyük bir ilgi gösterilmiştir . rin bütün istekli yurtdaşlarca görü -
Pavyonumuza kartı gösterilen il- Iebilmesini teminen bilet fiyatlarını 
gi her türlü tahminin üstündedir. ucuzlatmıştır. Tribüne elli kuruşa, 
Bundan ötürü Türk pavyonu, önü- duhuliye yerine 25 kuruşa girilebile· 
müzdeki Pazar& kadar uzatıl - cektir. Yalnrz balkon duhuliyesi ı 
mıştır. Ura. olarak tesbit edilmiştir. ıı~ederas-

Dört gün içinde pavyonumuzu yonu aldığr bu güzel karardan teb · 
150 bin kiti gezmiıtir. rik eder, gençlerimize muvaffakıyet 

rinde muamele görenlerdir. Rakaıdar ııa. 
12 kapanı~ satııı flyatlandll'. 

:.ondra 
eTyork 

::. ı r.rls 
l\ lıf.ino 

.. f na 
f UICVfl! 

• 'Ol\ 4 

• t\ msterdtm 
• I'ra~ 
• ~r okholm 

Nukut 
625, - * Vlyau S!S, -
12!'i. - * Madrld !7 -
168. - * Berlln 4\t,-
194, - * Vırşovı u. ~o 
81. - * Budııpeşte 24, 50 
5!4 , - • Bülcreş 16, -

820 · - • Belgrad 1i6, -
24, - * Yolı:ehamı H. -
8!, - * .Al..uo 928, -
98. - * Mıcldlre ~ - ı 
31, -- • Bıabıet !U - ı 
Çekler ----;ı 

Londra 6!MO * Stothlm 3.1143 
• l'\eT)'ork o.7973 • Viyan 4.18611 
• Parls 12.<•3 - • Madrld 5.8075 
• 1\111.tno 9.70t8 • Berlln 1,9170 
, Prilkseı 4.7250 • Vırşon 4,212!'i 
• ı\rl na. 83.4416 • Bu:iı:peşıe 4,~325 

.. Cenevre 1.437;'; • Bökre' IOJ.0975 
* ~orya 63,llS.~5 • Belgrad :ı4.66-

. • Amıterdım 1.175 * Yo'kobamı 'l.71- ı 

l
ı • rrııg 19,1642 * Moşlı:on fMl.7~ 

l E S H A M ----iı 
1 ı ... iş Banruı 9,!i•J- Tram-ray 9,-

. .ı.uadolo 26.IS *Çimento u. lfl.f'i 
I' e~I 2. 51) ÜDyOll 0~. -.-

· lr. Hayriye ıs.- Şark Deı -.-
\ 1 trktz Ba11lıst 58.!5 Balya -. -
l . Slgona -,oo Şark m. ec. 90\-

Pomontı 8,- Telefoo -.-

-istikrazlar - tahvlH•~ 
• l9S3Tl1rt Bor.\ '27.6~ Elektrik -. -

. • U 25,70 Tramvay 31,TO 
• • 1D 26.87' Rılıttm <H ~ 

lıtitruıDahnt I 94 12 • it. aadolo ı -IS 50 
+Erruı istikrazı 95.- * Aoadolw ıı 45.JllO 

191!1 A M to, - Anadolu m 1,40 
Sıvaı-Erzurum 96, !'ı *Mlinıesıl1 A 45 8!1 

dileriz. 

FENF;JlBAHC:& T~ llAIJ-
. KESlRE GtT.rl 

1 ;ı.ı 

Türlü dedikodulardan sonra lstan· 
bul şampiyonluğu nilıayet tahakkuk 
eden Fenerbahçe takımımız Türkiye 
şampiyonluğu müsabakalarına iştirak 

etmek üzere dün akşam Babkesire 
hareket etmiştir. Takımda yalmz Şa
ban ek.siktir. Bu şampiyonluğun son 
müsabakaları şehrimizde yapılacak -
tır· 

HEYBELİ PLAJINDA YAPI
LACAK MÜSABAKALAR 

Adaları güzelleştirme kurumu ta
rafından bu pazar (25 ağustos) gü -
nü Heybeliada plijı sahasında büyük 
deniz festivali tertip edi1miştir. Deniz 
bayramımn parlak olması için ha • 
zırlrklar yapılmıştır. Bu haftanın de
niz sporlan Heybeliadada toplan -
mıştır. Sporların devamınca bando 
çalacaktır. Yüzme yanşlan, yelken 
yarışları, su topu ve diğer eğlenceler 
yapılacaktır. Programı yazıyoruz: 

Saat 10 ila 11,20 on sekiz adet yüz
me yarışı, 11,20 Padilbot ve atlama 

Karagümrükte Sarmaı;ık c~· 
desinde 65 numarada otu!'ar 
sadın oijlu Yaşarın üzerin t. e ~ 
gram esrar bulunmuş, yakalı 
mıştır. 

Tramvayda kontak 
Şişhane yokuşundan ineı:ı 

numaralı tramvay arabası ansıt 
kontak yapmıf, yolculardan AJ1 
alevleri görünce korkara.k keJP 
sini yere atmıf, bacaklarmdB 
yaralanmıttır. 

AdAÇT AN DüŞTO - Saııı1 

yada Emirlerçeşmesi sokağırı• 
j3 numarada oturan 15 yaşıııd 
Sola, incir ağacından dütmüf, 
kolu kmlmrştır. 
ANAHTARLA YARALAMI 
Kadıköy . iskelesinde arabacı ~ 
zaf ferle AJi müşteri almak ıl 
zün.den kavga etmitlerdir. }. 
pek fazla kızınca belindeki aJI 
tan çrkannıı, Muzafferin kaf& 
na vurarak yaralamıthr. 

KUMAR OYNAR~N 
Büyükderede ÇaYJr başında 1 
tann kahvesinde Arif, Sabri, ~ 
ri, i~inde üç kifi kumar oyıı' 
larken yaka1an.nutlardrr. 

KÖPRO ÜSTÜNDE - Şo 
Mustafamn idareaıindeki 2154 
maralı otomobil Köprü üstÜJ'I 
12 yqmda Y aaefe ça:rpmıt, yş 
]anmasına sebebiyet vermiştir. 

YOK ARABASI ÇARPTf 
Yahyamn idaresindeki 4083 ııJ 
maralı yük arabası: dört yafıJ'I 
Nilüfere çarpmış, yara.lamıttır· 

KAHVrC.IT .l:'R ·~.S~ 
- Mercanda Halilpaşa hanıJJ 

$~~veci ~smanla Çukml ~aJI 
· lc:ahvec:i Ali, ayni müşteriye Jel 
ve götürmek yüzünden kavga et 
mitlerdir. !Bunlardan '.Ali OıaJ 
bıçakla yaralamış, yakalan1'lıf 
hr. 

ORT A~ININ KAFASINI "/}) 
Dl - Feriköyünde Ok meyd 
cadd~s~de oturan Remziye O. 
ma.nl)eyden geçerken ortağı ~r 
fenin baıma elindeki !İ!e ile ~ 
mu§, yarmıttır. Remziye yakal6 
mı§br. 

BiR KAVGA VE TAŞ
sarayda Küı'lcçübaşı mahallesill 
oturan aynacı Muzaffer evine ~· 
safir olarak gelen çalgıcı Huııl 
Kavga elmİ§, tafla ba§mdan 
ralamıştll'. 

KIRIK ŞiŞE iLE - KasII11~: 
şada oturan Nuri ile Yaşar şal'' 
laşrrlarken aralarında kavga ~ ·, 
mıı, Yatar kı?ık bir ,i,eyi rfı.1 
nin kafasına vuraraık yaralaı"1 

tır. 

müsabakaları, 14 Moda sandalları ya- -=ı~-·---------_, 
rışı, 14,20 su topu Beyoğlu halkevi ku· Nöbetçi eczaneler 
pasr, Galatasaray A - t.S.K., Gala - ..,.~--·----------:O' 
tasaray B - Beykoz, 14,40 şarpiler Samatyada: Erofilos, Aksaraf~ 
hareketi, 15 yoleler hareketi· 15,30 kü- Şeref, Karagümrükte: A. Kemal, ~ 
çük kotralar hareketi. su topu final reminin de: Ni\zım, Fenerde: ~ ~ 
maçı, 16 Büyük kotralar hareketi. 17 Şehzadebaşında: Üniversite, EJll1~ı 
I.S.K. tarafından bir numara, Ga1a • nünde: Agop Minasyan, Beşikt3~6 
ta.saray tarafından bir· numara, 17,30 Süleyman Recep, LaJeJide: Sıtklı I 

Beyoğ1o halkevi Montekristoyu takdim çükpazarda; Hüseyin Hüsnü, cıı d 
edecek. 17,40 Beyoğlu halkevi deniz oğlunda: Übeyt, Gala tada MaltJlld~ 
bol<sörlerini takdim edecek, 17,50 ör- duye caddesinde: Mişel Sofro11P' ' 
dek kovalamaca. 18,,20 Onurlama me· Taksimde: Nizamettin, Ka.Jyo11C~ 
rasimi. kulluğunda: Zafiropolos, Şişlide et 
GUNEŞ KLUBtJNCE TERTiP mamda: Halk, Kasımpaşada: l\f 
EDiLEN BiSiKLET MtJSA- kez, Hasköyde: Halk. , 

fJAKALARI -;"~u~~tl;;;"";::i';;ti tarafındnJl ~t~ 
Güneş klübü başkanlığından: beliadada tertip edilen ve saat l ~ 
Klühümüz tarafından 30 ağustos b ı cak ·· t ııt18 

utku bayrammda tertip edilen ulu - v:ş:a~ 15 ::~:;İ1;:ca~P;e;:erı ıııd 
sal savga bisiklet yarışma girecek bi- sabakalarına kliıbümüz gireceJdit~ 
sik1etçi1erin yarış kollarını öğrenmek Klübümüz yüzücülerini götür~&~ 
ve görmek üzere 25 ağustos pazar sa- vasıta, o gün saat 7,45 de KöPr d~I 
babı saat 7,30 da klübümüzün Sıraser- Adalar ve Kadıköy iskelerl ara~rıt ~ 
vilerdeki lokalinde yarış tertip he - kalkacak ve saat 8.15 de Moda)"99ı~ 
yetinden bay Haydara baş 1'urmalan afrayarak Yelken teknelerini de· 
rica olunur. rak Heybeliadaya götürecektir· -~r'~ . . . .,.. . {\ lJyeforimtzin bu saatlerde o 

t 
·-

. S. K. Ba:;!.:anlığrndun: veya Modada bulunmaları tantı 
25. 8. 35 pazar günü Adalart gü - lunur. 



Yapışık Kardeşler 
-... ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
ti B61em: 11 Yazan: Rudolf V•n Wehrt .. 

Habeşistanda bir ltalyan 
konsolosu ~uruldu 

lngilizlar zecri tedbirler alınmasını, uluslar sos
kaptan, girdiği bahsi kaybeden polis yelesinin korkmadıöım göstermesini istiyorlar 

A e ·ı 1 V e e ., ~.,,..~ yetesi paktından çıkan vecibele• kömür, mkel, kavuçuk, pirinç al• 

1,000 Doları Veriiıl 

amiri e pazar ıga gırJŞfJ. Jtaly;.n - ~Iabet anlatmazlı- rine kat'i surette bağlı kalacak- bi maddelerin ıönderilmeıinin 
iı yüzünden çıkan durum bütün hr. Bu karar, son çare olarak, e· yuak ediimesi hareketinden men. 

llaf blrafın BzU: lirim, Miralay! Girdifiniz bahi vahametini muhafaza etmektedir. ier sosyete konseyi de mutabık fi tedbirler alınmasını istemekt .. 
VWUm biriblrinlnldne 11a kaybeditiniz dolayısıyle bin dola- Dün lnıiliz kabineai fevkalade kalırsa, ltalyaya kartı zecri ted- dir. Diier zecri tedbirler sonra 

pıfık olduı=u Udn edilen Engle toplaıitısını yapml1l, -'-··ma ka- birlerin kullanılmasını tazammur dütünülüı-" rınızı almaktan vazıeçebUirim. .,. ~ Çangı, kendilerine Siyam li • dar konutmuttur. eder. Fransa lngiltere tarafından Morinı Posta ıöre ltalyanıa 
sanında Saj ve Sol manalan • Likin, bu parayı ödetmek hakkın· Şimdi bütün dünya bundan çı· tasarlanan harekete teveccühkir· aldıiı durum lnıiltereye kar,t 
na gelen bu i•imler urllen Si- dan vazıeçitime kartılık olarak, kacak neticeleri beklemekle met· dır • meydan okuma mahiyetindedir. 
gamlı ikiz erkek karde,Zeri timdi sizden istiyecejim bir feyi pldür. Bütün mesele lnıilterenin ISP ANY ANIN HAZIRLIKLARI Bunun için Süveyı kanalı kapatıl• 
gürmek üzere, yirmi dört bin yapmaia katlanmanız ıerektir ! ltalyaya kartı zecri tetibirler a1ıp • Cebelüttarıktan ıelen bir tel· malıdır. 
kifl koıup gelmiıtir· Bunların Şu masanın üıtüne rıkıp sevirci- almıyacağı meıeleaidir. f . . . d ı Diğer bir gazeteye ıBre lqi • 
gösterildiği ger, An~rikanın ~ 1 

• Dünkü haberlere bakılırsa bü· ıra a ıöre, 27 mcı pıya e a ayı liz kabineai ulular ıosyeteli ni • 
,. lere iddia ettifimiz terin doiru tün lnıiltere h!''-"'"metinin tedbir- Tarifaya ıelmittir. Batka kuvvet- zamnam_ etini muhafaa- kara~ 
ıman şehri olan Boston civa- oldufunu söyleyin! UKu ler de ıeleceklerdir. 1 

-

nnda kurulan bir •lrk çatlın- ler al~ım, ulualar sosyetesinin • lspanyol hükUmeti, tahminle- verirse kendisine liberal, İKİ par-
dır; Tarih, 1829 aeneai Eylıl • Miralay Murfi, vaziyetin nea- Muaoliniden korkmadığmm i.O..t . . tileri de kablacaktır. 
l k i · ka d B • d k _..ıilmeainı· ı"lerı· surm·· e1_.,edirler. re ıöre, bitaraflığı muhafaza ıçm Taymı"ı bı·r b••ka •asu-·.ı-:. ünün 15 inci geceal. Çadırda et nı vra ı. u •t e ıanaı yo • eu

1 
I •ıu ,___ süel (askeri) hareket noktalarmı -s 1 1ıuua ancak dört bin •egirci 11er bu- tu. Hakikatle yüzyüze ıelmiıti. ta yanın tavrını lngiltereye aar· kuvvetlendirmek için hazırlıklar "Kamu1 milteeaıirdir, u uılu 

labilmiftir. Yirmi bini d1fan • Derhal masanın üstüne aıçradı ve fi meydan okuma olarak tefsir yaPJD&ktadır. soa1eteai meauliyetten korkaaa ol· 
da sıra bekli11or. Polt. dmlrl k k 1 I d d edenler de vardır. Katalonya -mı"zonunda topçu madıfını ı&termelidir. lnıiltere yü se sese tÖY e e i: 1.on~ d b" 1-~ •- k • kl"fi d L. __ , Jliralag Murli. Udzferl getiren ara arı gelen ır te.._.-.. , alaylan Endülüae ve Balear ada· esın te ı er e uwunuyona 
kaptan Koflinin megdan oku. - Saçma sapan bir ıey, kur· kabine, liükGm~ ve parlamento lanna ıönderilmitlerdir. iki harp ıosyetenin Mınu ıa.ıereceım. 
l/flfunu kabul ~derek, bin do • nazca dütünülmüı bir düzenbaz· partileri arumda azimli bir Ce- gemisi devamlı olarak Baraelona eminiz,, demektedir. 
lnr üzerine bahae giriyor· o, Jık kartısmda bulunmınroru~. Ey nevre durumu almak hususunda da bul cak d" ild b Dayl Teleırafa ılre lnıllter. 
kardeşlerin yapıflk olmadığı • -ı tam bir anl&f1Da vuku bulmut ıi· una ve •ier • • arp nin Cenevredeki «!anıma ... 

k ahali! Ben, bahsi kaybettim. Bin bi ıöründüiünü, fakat ekonomik ıemiai de Balear adalarını ıöze· harL:- -··= 01 __ .,; aonra aldın-
na anidir. O, bu lfl bir dii • doları ödeyeceiim ! Hepai doiru· b tecelFtir. ue -. uuaa, 
zenbazlık e~rl •agıgor. Fa/tat, ted irlere bat vurulmasının ka • Dıt itleri ve aü bebnıari ibti· CIJI mafllp etmek üzere sılnnt _. 
seyirciler arqıncla bulunon tn· dur! Hakikat böyle, delil mi dok- bul edili' edilmiyeceii mesele- yat gösteriyorlar. Münalrallt ba· nameyi mOdafaa etmelıC olacalt• 
nınnıış Dr •. lflOfknı,el. •irk e>r. tor? sinde ka ine erkinı arasında bil~ kam Tarif ve Calear banmlarmm br. ı 
ta•ında acele hazırlanan •iper Doktor, öksüre öksüre, batını fikir aykmlıkları ıörüldüğünü, kuvvetlendirilme.i için emir Te- BaldYine ılre ile Jnsiltere k
bir yerde çırılçıplak •011ulan tekrar tekrar sallayarak, tastik et· bazı kabine erkinınm bu gibi ted rildiiini, bu tedbirlerin çoktan ahhiitlerini tatmalidır. Jqilt.-
ikizlerle tam bir çeyrek •aat • birlerin bir harp demek olacağı h Janan uı-~ ı liGkGmetince İtalyanın Hahefia • 
b "-·- k tı. mütaleası-...1- -•..ı--'-1-- bı"ldı"ril • azır u.aı aavıaya uysun --·.ıan ı.:...w.:.. d-L'-· -..._ı_ hU• 

Ofvugu alıp yaptığı naslı ..- CJM1UJ1JaC• oldafunu, hOf1lllA telaıa cltqme- ..ua .,,.,.... aua uwı....... • 
muayeneden 1anra, Engle Çan <Arkası mır) mektedir. ye mahal bulaamadılr.-·, ·.L_ unnmalr emelleri Msledlfin&lea 

.. Dig .. er tar-C&-- dun·· Habetı".-.an ...... u~ -tt-'-"- ed·ı1m---~-·..ıı1r. 
gın tıucutlerinln •a/dtün bl • anan •~ DlUD tamamile normal Te ititilm• Pl'IRI ame&WU 

ribirinlnkine l/GP'flk olduğunu iş bankasının kuruluş da bir ltalyan konaolonnun ya· lerin aadsız buhmc:luiunu aöyle- FRANSIZ GAZETELERiNE 
,,ildlrigor. ralandıiı ve bu yüzden İtalyan • mi..:.. GORE DURUM \ 

günü Habet münaaebetlerinin tamami· AMERrKANIN BITARAFLICI Franaız aueteleri de 66tlln 
Doktor, Kaptan Koffin'in ya· 

nına koıtu. Doktorun boyu, bu deY .. , 
\r\.:Cutıu ad••m söisüne k&dar 
ançal< yükselebiliyordu. Baıı o 
nun göğıü ile bir hiada ol.ırak 
1• ' 

offin'in ;eketini iki elile birden 
tı';afadı. Fısıldar ıibi soruyor
'u: 

Tllrld,,e lı Banlcaauulan: le keaildiii haberi alikadarlan VE YAPILAN TENK'- ~n dikliatlerini t--=1m bliineaine 
bir bayii telif& dütürmüıse de 1 

& ~ Alll" Bankamızın kurulmasına rastla • sonra plen diler telıraflar bu • Bir ltalyan - Habet harbi Termittir. Eio aa Parl: "B11D1111 
yan 26 Afustos 1935 pazartesi günü haberin tiddetini azallmlftır. takdirinde, Ameribnm bitaraf tarihi hir ~nemi l»Iac.li, Habet 
merkez n şubelerimizin kapalı bu • D"a- ~-- I •1.&..... • ,._ kalması hakkmdaki kanunu ee- !Nliranmm yapacafı U.Gllmel • 
lundurulicağını sayın alAkalılarımı. L_ı:~:~~~mınr_·~~~~ ~n·· lerin limaaa; zararaız ıeçip ıeç -
*bildiririz. .,. ......... uupA ...,...,_. nato kabul etmiftir. Muharip ül· • --~-= ax......---"X Bald . 

vayetleri, l..-nyanm bir talanı kelere ail&h 'WWilmiyecek, mite- DUJ~uu •--~•iz. vın 
merf tecfWrler aJmuı dwWDa- e&Yiae kartı fft -~ IJJe lilr waJ~ karfumdadrr 

Avcılar bayramı b" h -' 1.1..:x.-. tir. ld, &ı ...n,..tln blr ..ı de Mu .. 
nan ır a,..i sersin ° u-.uuu Nlmlnhl •nfınCladır. Bal..L.L- hl • 

__ _.. __________________ __ 

lstanbul avcılar bayramı öntimtiz· anlatacak teYlerdir. Kanunun aaylaTlar lmralanca llTill 

..
. k- Kaptan, yeryüzünün bu !ıa· deki pazar günü Anbarlıda Çoban • Gelen haberlerin ve dütünce- da kabulü muhtemel a&rüUiyor. ktmetinin ~imanlarla tfenlz aa • 
~ asını nereden ve nasıl ele ıe- çe,mede kutlulanacaktır. Bu mtina • lerin liüliaasmı sıraaile Teriyo- Londradaki Amerika itaüderi de lapnaamı hmalam•Jda Venay 

çırdiniz? .. Söyleyin! sebttle Bıldırcın av alanı açıbt tö • ruz: ltalyan - Habet anlqmazlıtma andl~maaım; illi aaı+ieyi indir • 
K ııl d 1 caktı iT' .... 'YAN v.ONSOLOSU NASIL Amerik•nm hiç bir mretle kant· me1C Jiuaumida: 8na.,U oldulun• 

aptan, yerinden kımıldama- re e yapı a r. .ftJ.. ~ mıyacafmı bildirmiftir. diltilnmelidlr.:, 'demektedir. 
:lan, söyledi: Bayrama iıtlrak edecek ve avlana- VURULDU? Yalnız bitaraflık projesi "Ne.- Maten, Jnıiliz bliinetinla 

d 
-. Siyamdan!. Fakat, bu, bura· cak cemiyet üyelerini tqımak üzere • Habetiatanm Dobramarcoa york TaymİI,, taraL- .. L_ ı·h· toplanblarm'dan bGtiln ~vrupa ia-

• ~ tımdiye defin söylenilmcmi~ otobllsler temin edilmlftir. Otobtis • viliıetinCleki İtalyan komoloau tilltlar çıbracafı i;;:lle ten· tiklialinin J;&llı lfulmMlula insi • 
'1r fey delil ki! ler: Taksim ve Beyuıtta sabah sa • BarOn Falıoni bir telırafa göre, I<it edilmekte, "Zecri tedhil'- liz 'dq siJUUı lormllll, çıbca!i· 

K ff at 3,30 da kalkataktır. Y&Zifeai batma ıiderken bir tel· lere iftirak için ahdi •• br,, diyor. Bu ıuetefe tire .. 
b 0 in, doktoru beri tarAfta ------------- ırafa_ıöre bir av partisinde yara- ya kanuni biç_ bir mechari~ Fransız - lnsilis elhlrlilbıhl 
lr~takıp, Miralayın karıısına di- 1 ÇAJ'-RILAR l Janmqtır. timiz yoktur. Fakat manevi bh nnmafazaaı için iki taraf ..... 
ıldi: _ U Komolomn bayatı tehlikede mecburiyetimiz de yok mudur?,, J;ıktır. ~muhtemel mU.,,.· 

li - Bin dolar yanınızda mı, Sör? As deiildir. Adisabaıbada ltalyan denilerek o makamm elinden ıe- deler liaklmıda uJUf11)amamqtır. 
~ ay!r mı? Zarar yok. Sonra ev. kerlik yoklaması haatane.inde yatıyor • Royter a· !enleri yaparak bir memleketi . 

t:en alabilirsiniz! V•ldJtlar ahrlik fUbnl IHıfkanlı· Jan1
1
° ma ıöre hu blH"diae üzerine harp çıkarmaktan menebneyr. Yugoslav • Bulgar 

luulan: talyan bükGmeti abetiatan ile mecbur olduiu ileri slirillmekte. 
h- ~iralay, doktorun tethiıine a:u dofumlulann aon )'OkJamalan her türlü münasebetini keamit- dir. yakınJıX.. 
t! ala inanamıyordu. Onu kolun· 2 eyl61 935 pazarteel stlnhden ltlba- tir. Bitarafiık projesinin 'fasla IEe- 5• 
•n kavrayarak, sarstı: ren yapılacaktır. Bu dofumluJann Paristen ıelen haberlere ıöre ıin olan taraflanna dalia müll • <0actflGlll l lnt:I*) 

b - Sahiden vücutları birib:ı in• mahalle, mahalle ıubeye pleeeklerl de bu bidileden dola~ İtalyan • yim bir tekil verilmeye çalqddıfı Mt/emanla altında ,_,,,.,. ,.,.,,. • 
"•Pıtık mı bunlann? pnler mahalle mUmemlleriııe al• • Hahet münaaebetleri bailmemit- da söyleniliyor. Ruzvelt sorulan 111111/U, blnwnaleıla bitin 

611 
'""' • 

D derllmfttir. 331 dofumlu n bunlarla tir. bir •oraya gülerek: "Bu dakika. mıelnln NllU lllr ldflb'.. 1 
oktor, batını salladı: muamele siren mektep talebelerinin Romadan gelen telırafta da da aöyliy~eımi hiçbir teY yok- Bfltlln komplariJle dolt sePa • 

B - . Hiç fÜphesiz, hiç tüphesiz ı de nUtus eUzd&nlariJe Od ftSlka fo • hldiMnin tamamile bir budan tur,, dem~tlir. mek lstecUlhd •ylemelde olan B1ll • 
ti en~ ıkizlere, ıiyinirken söv dele- tofrafı ve mektep ffSikalannı alarak ibaret oldufu, ciddi akisler dolar HABf.Ş İMPARATORU ıar hllktmetled, b1I do8tlala bDJ&u. 

• ı açık bıralcmalarmı leııbib et fllbeye gllnUnde selmelerl Dlıı ola • ~;~~ • ''MUZAFF'firv~CACIZ,. :.!:ıaıı:.ı-: .:.:.::,:'~ 
~~·Buıuretle vücutlarının y· '--rı nur. yettar b" 1 ·ı · 'f&tlar, JhıJprllltaDda da 500,000 Jla,. 
llt WUl 330 dolumlu ve bu dofumlularla ır memuru, nıı terenm • Habeı imparatoru yeni bir ı 
1 •ınını çıplak ıören herkes, on- muameJeve tabi verU yabana ima Cebelüttarik boiamu k.apıyacajı dı"ye.- •e-ı·ı •e "Bir ltal-n - ke4oJl1&]ı mtllted bu ,almlblm •dar• 
&tın • k bul duld " 1 -...:-1 ı lmad i aö " " .... " ı- mamı• I~ ellerinden pldlil Ira 

1 •Pıtı un anna ka. hizmet praftfnf biz tam eJıHyetna • -r-7 ... annm aa 1 0 1 mı f• Ha'bet h&!'binin diler devletler a-
~l ıetirecektir. Bu bakı.katı. her 11 1 h B ---1--.1n-ı 1 d lemiftir. d 9 h b ~cllrlar. " ._ me o up en z 1111:..-aııı:uuauyen er en • Bü..::L lncnliz benkaımm ı. raam a t 14 arbine benzer İl' Makedonya deyince, akla hem• 

ea "eneli sözlerile ıörebilecek ! ve ehliyetnamelerlııl kaydettfrmemft talyada7 ;:;.J• ikraz)~~ de harbe sebebiyet verdi tini ,ar - bcpmhalı, akallı, tuatarah bir ~· 
tıldBu •ırada ahali araaında mı· olanlar 1 Eyl61 935 de yedek nbay ftlD etmemek karan verdiii bil· mek benim için elim olacaktır. plmemelfdlr. Banlar arum._ Bal • 
)' •nıılar biribirine tempo tutu- okuluna kaydı lera edilmek &zere he- diriliyor. Hahefler kafi derecede cemr Te pr devletfııln f~ Te dıf ..,._.ncla 

'
~rdu. Seyirciler. artık ainb·len- men fllbeye mUraeaatlan n 331 do· • Adi...ı..ı.daki l-ilis eLiJı"· dayanıklıdır. ManeYI taraflan aa- 1mn olanlarla, orduda blytlk r&tbe• 
ın I01t hadd" fuıial11 veya b1I dofmnlalarla maame- lt.:-. L-~ k - ~ Y&f yükünü yalnız bqlarma ~·- zabitler, Uıılwnlte profealr ft ta • 
lardaıı b' . ıne1 nrmıılardı. Bun. leye tlbl olup da bir an enel yedek dii!ek:~~aza ıtaaı takviye e- malanna yetecek kadar lmYf'etli·· ]ebeleri, banba Te 1ermayedarlar 

ın, aea endi: aaha7 okulau ıtniıek isteyenler .,.,. dir. Şayet bant çalıflD&lı maale- vardır kf, hn lnanısta temaylb: •tmlt 
- Miralay Murfi IOtfen cevap sa bu atbllerln de pbeye plmelerl 1- • Pariateki zenciler toplanarak ıef hop. eidene orchmnmuı ya olan banlar, alttan alta, bir v...- • 

-.
1 
•riniz ! Bu adamlar' bizi alda._.. lln olmam. Habefliler lehinde gösteriler J&P- pacaiı harbin •ferle bitecelin • laT, Bulgar Jrardeşllflne aJablJdlflne 
ar ını ba ·-.ar EmlnlSnll aabrllltŞ. ~: mqlardır. Polia bet kitiyi raka· den hiç füphe etmiyorum,, demit- karpttırlar-
Şilftc11 '.:ı.0 aldatmamıılar mı? Yflbek n tam ehJf)-etaamelUerln lamııbr. t• ban Mfhaflof Balkanlardakl (et. 
IUJaua? h~~ ne dütüniiyor- srW muayeneleri 26-8-935 puarte. IHGILIZ KABiNESiNDE NE· ıriNGILIZ GAZETELERiNiN eillkten u7.ak1aşhnlıp firar ettlktea 

Filainızı atrenelim 1 si dal aat 9 da pbemlzde toplana· LER KONUŞULUYOR? DOŞ~CELERI sonra, m8eade1e pmdt, entelekti. 
ıc..ı 1;:.tan Koffin, polia &mirinin eat askeri meelllllnde :vapıJaeaimclan • lnsiJiz b'bineai dün toplan• Taymit Uhislar aoayeteainin ellere brrakrlmıttrr- Makedonya -
dı: a lllldi, J&ftfÇ& fnılda- ba rlbllerin •Bf• h&vlyet cflzdam ft rmfbr. Bundan evvel toplanan dıt zecri tedbirler tatbikini istemek · Yugoslav kavgam bugiln şehirlerde, 

mektep dlplomalarile tam ehlf7etna. itleri komitesi, kabineye fU tav· te, timdilik 16 mcı madde Jütii- mektep1erde, kışlalarda devam et• 
- Sbinıe Mr puarlm -pahl· melerl birlikte fllbemfzd• bulunma • aiyelercle bulunmattur: nUlmirorsa buna mukabil talya • mektedir. 

, _ lan illa olnv. lnailiz ~Ukl:meti, a1uaJar ..- mn harp için arurt olan petrol, Mahmut Necmettin 



-.6 -KU~!.: .N "' ""' . ... . -
_,,, .. ..... --- -- _ .. .,..) 

onnynnın fiidisi ,,/(, K~~~a!<hi:fAL 
Volter' den - Çeviren: A. U. 

~r '~-o~fVi A.·N ~ 
==-----
Yazan: Kadircan Kaflı Böle m: 52 

'(Baş taralı 1', 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22 Ağustos tarihli sayıla.. 
lanmızdadıro) 

Bunun üzerin-e erteıi gunu 
(Perıepoliı) in en büyük mahke
mesine gittiler. O gün burada her 
kesin bildizi bir dava görülecek· 
,. 
ı. 

Bütün ihtiyar avukatlar hep 
bu da~adan bahsediyorlardı, Fa· 
kat hunlann her biri dava hak· 
kında ba.Jka bafka fikirler orta· 
ya ıilrüyorlardı. Bin bir türlü ka· 
nun maddesi sayıyorlardı. Fakat 
bu maddelerden hiç biri bu da· 
vanın mevzuuna uymuyordu. Hü· 
laaa avukatlar bu davap yüz 
cepheden tetkik ediyorlardı. 

Fak-at hiç biri meseleyi haki· 
ki şekli ile göremiyorlardı. 
uınmaes omah omah om oh oh o 

FlNANSÇLAB 

serveti mahvetmek yolunda gÖs· 

t~rdikleri çılgmhğı da mazur gö- "Şaka degıw ·ı bu tamam yirmi bin altın bununla iki kadırga 
ruyordu. ' • ' 

Bunlar arasında yüksek hakim· daha donatır, Venediğe kadar her yanı kasıp kavururuz.,, 
ler de bulunduğunu anlamı~tı. 
Sonra ediplerin ve şairin mevki - Damarlarında babasının kanı ı şrnızı keserim. Şaka değil bu, tamam 
ve münaıip ihtiraslarını da hoı var ... O da bir klfir kızına vuruldu 1.. yirmi bin altın •• Bu para ile iki kadır· 

.. .. d OnJ · d • Demişlerdi de, bu sözlere Burak ga daha donatır, Venediğe kadar her 
goruyor u.. . a~ arum a ın· Reis inanmamıştı· yanı kasıp ka vururuz· 
ıanların fıkırlerını aydmlatan Fakat şimdi bütiln esirlerin ve bir Hemen Kefalonya prensi Leonar-
adamlar da bulunduğunu anla· çok genç kızların arasından onu aya- do ile Armenyoya, Kornelya ile Bu
mıftı. Din ilimi kıyafetinde olan mak istemesi, her şeyi açığa vurmuş rak Reisden mektuplar gönderilmiş-
adamların entrikalarını ve ihti· oluyordu. ti. 
raslarım da kabul ediyordu. Çün- K~ra. Hasan en sonra bir cevap Fakat aradan haftalar ceçtift hal-
kü bunlar araımda da kötülükten bulahıldı ~ de ikisinden de cevap gelmemişti. En 

- Bu, büyük bir senyorun kızıdır. sonra Leonardo §U haberi rollamı§
ziyade iyilik bulunduğu neticesi .. Satarak alacağımız paranın bir kaç tı: 
ne varmııtı. mislini istfyebiliriz. _ Benim böyle bir nişanlım yok • 

Yalnız Babukun içinden aıkıl· - Kimin kızı? tur. Onların olsun! .. 
dığı bir takım ıeyler kalmııtı. He- - Sormadım. Fakat böyle saruyo • Gelen adam, Leonardonun lstelya 
le kadınların hafifliklerine, sada· rum. ile yaşadığını, genç kadının prensle 

- Anluız· 
kataı"zliklerine tahammül edemi· evlenebilmek için uğraştığını, Leo • Genç kıza sordular. Söylemedi. 
Yordu. Bu hafifliklerin, bu sada· nardonun bu iş için papadan izin is· 
kataizliklerin naaıl fena neticeler x~~!y~:!u~n a;~::aı:~:ıa.::aı::~ tediğini haber vermişti. 

..... d ... d"k d . nı biliyordu. Onun kızını ögry enirler. lşte o zaman Burak Reis, baharda 
verecegını İ.l§un u çe a eta tit· ilk iş olarak şu madrabaz Kefalonya 
• d se ona fenalık yapmalanndan korku· 

rıyor u. prensinin ensesine binmeyi n htel· yordu. Fakat her fırsat buldukça da 
Babuk insanların itlerini iç yü· Kara Hasanın gözlerinin içine baka- ya ile kardeşinden, Veli Reisin öeU • 

zünden tetkik etmek ve her §eyin rak: nü almayı tasarlamı~· 
hakiki sırrın~ anlamak istediği İ· _ Beni kurtar! •• sen kurtar!·. Bu gitmeler, gelmeler ve haber al· 
çin bir kere de bir nazırın yanı· Diyor gibiydi. malar sırasında kış geçiyor, bahar 

· "' ka d' Babasının can dücmanı olduğu hal· geliyordu. 
na gıtmege rar ver 1• :.- Burak Reis bütün ltazrrhklanm 

b k d k de bu delikanlıya karşı derin bir sev-
Y olda giderken ir a ının O• S henüz bitfrmfcti ki birdenbire Ya• .. gisi vardı. anki ondan ayrılmak is- ~ 

cası tarafından katledilmesi gibi. temiyordu. Kara Hasan Rei!I onu her ya sancakbeyine gönderiletJ lıtJ/lffiPıl 
bir hadise ile kar§rlapbileceğini uman görmek istediği halde görün • getirdiler. 
düşünüyordu. Nihayet nazırın mekten çekiniyordu. Canları çok sıkıldı. , ,. ~ 
makamına vardı. Fakat yanına Burak Reis, Yenedik kadırgasın • Devlete karşı da gelmeli mit. ] 

Demekki Armenyo bu işleri hiç be
cerememişti. 

Senato onun mahkemeye alınması· 
na ve mahkeme sonuna. kadar Flo • 
ransa yolu üzerindeki Alikandi şato
suna kapatılmasına, bütün maJJarının 
da şimdilik Senatonun emrinde bu • 
lunmasına karar vermişti· 

Bu yUzden, Burak Reiaba gönder· 
diği rum elçi onunla görüşememiş, 

üstelik bazı bilgtler almak içi.ıı Sena· 
to tarafından hapse atılmı§, dayak 
yemişti. 

EJ9 S(lçUWe ,_t•mrr brr.tanrak 
Artaya dönmüş, başından geçenleri 
yana yakıla anlatmşb. 

O zman Burak Reis ~yle demlşth 
- Kornelyayı boş yere şimdiye ka

'dar bekletttk. Onu da Yanyaya gön
Clermell de satmalı .. 

Kara Hasan dalgındı. Bu sözler ft .. 
zerine birdenbire baŞilll kaldırdı: 

- Fakat, henüz bütlin ümitler ho
p gitmiş değildir· Beklemek daha iyi 
'.Armenyo hapisten kurtulunca istedi· 
ğfmiz parayı öder .. 

Kara Hasan genç kızı sevfyorda. 
Gen~ Jm da on• seviyordu. 
Fakat Kara H.asan, babasımn son 

&özlerini dilşUnerek sevgisini gizliyor
du. 

Kornelya da: kendi kendine şöyle 
cUlşUnUyordu: 

Babuk, §U karara vardı ki çok 
Clefa etrafta iyi §eyler de buluna· 
bilir. Daha o gün gördü ki evvel· 
ce pe'k kızmış olduğu bu banker· 
!erin paraları faydalı hizmetlere 
yarayabilir. Çünkü hükumet alel
ade yollardan altı ay:da elde ede· 
mediği bir parayi onlar vaaıtasi· 
le bir gün içinde tedarik edebi
lir. Bu tıpkı yer yüzündeki çi 
damlalarının buhar olarak hava· 
da büyük bulut kümeleri teıkil 
etmesi gibi bir !eydir. Bu bulut· 
lar gene icap ettiği zaman yağ· 
mur halinde geriye gelir. Yer yü· 
-ıünü sular ve 11latrr. 

derhal giremedi. Bekleme salo·· dan esir edHen bir kaç askerle znbite 
nunda oturdu. Bir kere nazıra de sordu· O zaman hakikat bütün çıp· 
geldiğini haber verdirmek bir Jaklığile meydana çıktı. Buna Kara 

-8-
- Amcamı öldftren adamın oflu °" 

\ Iuyor.·. üstelik benim bindiğim gemi· 

Bundan ha!lta bu ıuretle yetiı· 
miş olan yeni ve zengin adamla· 
rın çocukları da çok defa daha i· 
yi yetişir. Çünkü iyi hesapçı bir 
adamın oğlundan iyi bir hakim, 
iyi bir zabit ve kumandan, iyi 
bir diplomat yetişmesine hiç bir 
'ey mani değildir. · 

NAZffiLAR: 

Babuk hiç te farkma varma· 
yarak bankerlerin para hırsını 
affediyordu. Bununla beraber bu 
adamlann para hırsı başkaların· 
dan fazla da değildi. Sonra da 
lüzumlu bir §eydi. Sonra ban a· 
damların hakim ve yahut zabit 
ve kwunandan olabilmek için el· 
]erindeki avuçlarındaki bütün 

Hasan da şaştı: 
mesele oldu. Bunun için iki saat _ Kabil değil .. Ona aşkımı hiç söy-
bekledi. Haber verildikten sonra liyemem. Beni sevmez. Ben ki am • 
da gene nazn- derhal kendisini ça casını öldüren edamın oğlu.yum. Dn.

ğırmadı. Gene iki saat kadar bek· ha geçenlerde onun babasını da az 
lemek İcap etti. Bütün bu bekle· daha öldürüyordum· 
meler esnasında Babukun fena Burak Reis gözleri dört açılarak, 
halde canı sıkılıyordu. Sırası ge- kaçak bakışlarla genç kıza bakan Ka-

ra Hasanın omuzuna bir tokat at • 
lince hu nazır ile terbiyesiz ka- tı: 
tiplerini Büyük Melek ltüryele - Falcı mısın, nesin? Ne de iyi bil-
havale etmeği düşünüyordu. din ya ... Şimdi hem Leonardodan, 

Nazırın bekleme salonu he;-;;. hem de Armenyodan para alırız. Na
nıftan türlü kadınlar ile dolu idi. sıl, onar bin düka altını istesek çok 

mu? .. 
Burada her renkten hacılar, Leventler de sevinmişlerdi· 

hocalar, hakimler, it adamlan, Fakat Kara Hasan dalgındı. 
zabitler, ne olduğu belli olmıyan Burak hemen o gün §U emri ver. 
bir takım kimseler vardı. Bunla- mişti: 
rın hepsi de nazırdan şikayet e • - Buna i).; bakın .. Başı ağınrsa ha· 

---ııııııııım-ıııımııııııaı-•ı·~ 
diyordu. Mutemet banker §Öyle 
diyordu: 

dam memleketi aoyup ıovana çe· 
viriyor.,, 

- Hiç fÜphe etmemeli, bu a· (Arkası var) 

~MANVADA TEVKİF .. ~~• 
DİLEN BİR TÜRKÜN lnJ~ 
~ATlRALARI 

karısının yortu giinü yalnız kalaca • 
ğını düşünüyordu. Bundan başka bu
radan çıkınca tekrar fş bulup bula
rnıyncağını da düşünmekte idi. 

Şayet fş bulama1.S8 "seyyar maki
necilik,, edeceğini, bütün gün Berlin 
sokaklarında, bahçelerinde dolaşarak 
çocuk arabalarını yağlayıp tamir e • 
deceğini, bu suretle iyi para kazana -
cağını, çUnkU makinecilik ettiği ga • 
raja her gUn e1Jiye yakın çocuk ara
bası getirildiğini, garajda bunlardan 
bir mark ile on mark arasmda tamir 
yahut yağlama ücretleri alındığını 

söylüyordu. Bu pek zeki ve ah1A.klı &· 

damın hayatında hiç srkmtı çekmtye
ceğini ve hakikaten karşımda "taş • 
tan su çıkaran,, birisini gördüğ0m6 

tasdik ettim. Bu adam tevkifhane 
höcresinde vakit geçirmek için bura
sını her gUn iki defo aşağıdan yuka • 
nya kadar silip, süpürüp, yıkıyordu. 
''Bu suretle biraz da idman ededim !" 
diyordu. 

Bölem: 15 Yazan: Mehmet Naci 

Alman ameleleri çok çalışkan, 
namuslu ve iyi kalpli insanlardır. 

.Bundan başka zavallı kanm hiç 
helecaQ,tdan kurtulmıyor, bütün gün 
tevkifhane, mahkeme ve resmi deva· 
ir köşelerinde dolaşıyordu. Benim 
butada oldukça nüfuzum olduğu gi • 
bi sefaret ve konsoloshanemiıin de 
vatandaşlarımızın da teveccüh ve 
muhabbetlerini kazanmış bir adam 
olduğum h~de böyle birtakım mua -
melelere maruz kalıyordum· 

Acaba nilf uzsuz, tanınmamış bir 
adamın başına neler gelecek? Tevkif. 
hanede doktorun höcresi boş olma • 
dığından bu defa bana diğer bir höc
rede Freihoff namında birisinin ya • 
nında yu verdiler. 

Bn adam makine amelesi imiş. Bir 
garajda ~lışıyormuş· Yeni evlenmiş, 
Berlin civarında evvela bir arsa sa -
tın almış arsanın üstüne genç kan -

sile beraber çalışarak yavaş yavaş 
bir yuva yapmağa başlamışlar. lyi 
kazanıyormuş. Bir gün bildiklerinden 
birisi kendisine tamir için bir yazı 
makinesi getirmiş. Makineyi tamir et
miş. Bugünlerde gizli siyasi polis e • 
\ini basmış, yazı mazinesini zaptet
mlşler. Neticede bu makine ile komü· 
nistlerin propaganda mektuplan yaz. 
dıkları anlaşılmış bu za\'8llıyı da hiç 
bir fırkaya mensup olmadığı ve si • 
yasetten kat'iyyen haberi olmadığı 
halde tevkif etmişler; altı aydan beri 
burada imiş. 

13 teşrinievnlde muhakemesi var • 
eh, beraet edeceğini ümit ediyordu· 
Çünkü söylediklerini isbat etmişti, fa 
kat mahkQmiyeti belki iki üç ay, da
ha devam ederse "Noel,, yortusunu 
da burada geçirmekten korkuyor, 

Ben ayni zamanda mUhendis oldu
ğumdan ve Alman fabrikalannda on 
dört seneden fazla mühendislik et • 
tiğimden Alman amelesile de çok te· 
masta bulundum ve bunlann dostluk, 
samimiyet ve arkadaşlıklarını pek iyi 
takdir ederim. L~in şimdiye kadar 
bir amele ile böyle gecen gündOzlU 
beraber yaşamamıştım. Bu fırsatla 
cidden iyi bir etüt yaptım ve bunlar 
hakk,nda hürmetim ,.e itimadım bil • 

SEVEN GONULLER 

Leonardonun Kornelyayı kurtar • 
mak için para vermeyişi hiç de §8§1• 
lacak bir şey değildi. Fakat Armen· 

odan""'lltçln haber gelmlyorduT 

Çünkü o sırada l\efalonya pren "' 
sinin en yakın adamlanndan biri bil· 
yükçe bir parayı çalarak Venediğe 

gitmiş, orada Armenyonun ne mak • 
satla kızını genç prense vermek is .. 
tediğinl söyleyivermişti· Senato za • 
ten bUyük bir şövalyenin yurt dışın • 
daki bir prense kızını verirken bunun 
sebebini bildirmediği için şüphelen • 
mişti. Çünkü o zamanlarda böyle u
zaktan uzağa yapılan evlenmelerde 
her halde sıyasal bir amaç bulunur· 
du. 

Armenyonun da böyle dUşUnmUş 

olması gerekti. 
lş bu kadarla kalsa iyi idi. Fazla 

olarak Lconardonun son günlerde 
Napoli krallığile sık sık mektuplaş • 
dığı, oradan akıl hocaları getirtdiği, 
para aldığı da duyulmuştu. 

yüdü. Zavallı doğru dürüst almanca 
yazamadığından bana bir kaç mektup 
yazdırdı. Bunlardan birisi kardeşine 
yazılıyordu. ihtimal "Nöel,, günü bu
rada kalacağından biraderine para 
gönderiyor, ve kansına bir bilezik 
saati alarak kendi namına o akşam 
hediye etmesini ve onu teselli etmesi
ni rica ediyordu. Siyasetten kaflyyen 
haberi yoktu. Fırkaların ve fırka prog 
ramlarının ne demek olduklarını bil
miyordu· Bütün aklı, fikri, mesle • 
ğinde ,.e karısında idi. Başka hiç bir 
düşüncesi yoktu; akşamlan başını 
yastığına koyar koymaz ormanda a
ğaç keser gibi homurdana homurda • 
na uyuyordu. 

Altı gün sonra )ine tahliye edil
dim. Polis otomobili ile polis mildi • 
riyetine - ecnebi polis dairesine -
teslim edildiğim saat yine geceydi ve 
geceyi burada 24 ecnebinin pasaport· 
lannın yolunda olmadıklarından do • 
layı geçirdikleri tevkifhanede geçir • 
dim. Burada Almandan başka her 
millet vardı ve duvarlarda her lisan
dan yazılar yazıh idi. 

Ertesi günü sabahleyin saat sekiz
de memurlar vazifeleri başına gel -
miş olcluklanndan nizamı üzere bun
lara göriindüm. Karım, beni yine bu
rada bekıtyordu· Memurlar işlerimi 
derhal ikmal ettiler. Saat dokuza 
doğra buradan giderken, tanıdığım ve 
bana "Almanyayı bir sene için ter • 

yi de ne korkunç bir vasıta ile ele 
geçirdi. O kadar zavallının gözleri 
anttnde haykıra haykıra ölmelerine. 
yahut denizde boğulmalanna sebeP, 
Qldu . ..()nn nasıl ohlllrfm1-

La.kln bu sesi, onun gönlU dinle • ,,, 
iniyordu. I 

Kapalı olduğu küçük evin pence • 
resine çıkıyor, Kara Basanın bulun • 
duğu kıyıya saatlerce bakıyordu· Ak• 
şamlan gölgeler uzadığı zaman so • 
kak.tan sessizce geçen adamın o oldu
ğunu görüyordu. Fakat kendini sez"" 
dlrmemeğe çalIŞIYordu. 

GUn geçtikçe, gönlündeki kasırga:, 
kafasındaki engelleri yıkmağa başla· 
mıştı: 

- Onun babası benim amcamı c>l• 
dürmüş. Bundan bize net •• Savq, 
savaştır. Nar;ıl olsa ild taraftan biri 
ölecekti. Benimkinin talihi iyi gitme
miş, yahut çevik ve gUçlü değilml§. 
Kara Hasan benim bindiğim gemiyi 
engerek yılanlarile alt üst etti· Ya •. 
par ya .. 

'(Arkmı var) 

ket I,, nasihatini veren komisere git • 
tim, meseleyi tekrar anlattım: 

- Gördün mü, ben sana demedim 
mi, seni rahat bırakmıyacaklarI Seıı 
hemen Berlini terket. En iyisi budur. 

istersen git de konsoloshanend• 
bu meseleyi konuş, fakat benim ismi· 
mi söyleme, göreceksin ki konsolos
haneniz de bana hak verecektir. l 

Dedi. Bununla bir müddet daha 
görüşerek istikbal için bir progralll 
yaptık. Beni burada yani Almanyada 
bir kaç haf ta kalarak alacaklannıı 
toplıyacak, sonra ya Çekoslovakya • 
ya, yahut Fransaya gidecektim· ora
larda tanıdıklarım vardı. 

Benim bugüne kadar yazdığım ya
zılan maalmemnuniye neşreden ve 
gayet yüksek ücreti tahririye vere9 
Alman gazete ve mecmuaları §lındl 
yazılarımı koymadan iade ediyorlar • 
dı. Sebebini bilmiyordum; fakat b11 
suretle de ahvali maliyem olduk~ 
bozulmuştu. 

Buradan çıkarak şehir treni fi• 
doğru konsoloshaneye gittim ve o r•
da planımı anlattım: 

- Nasıl iyi bulursanız öyle yapınız! 
Dediler. Derhal alacalclanmı tol'" 

lamağa ba ladrm, Berlinin haricine 
~ktım. l\laamaflh Berllnln haricine 
gitmezden evYcl Berlinde tanıdığıJll 
~·ekoslomkya ve Fransa setarctıcrl 
matbuat memurlarile mcı;elcyi müı:ı· 
kere ettim (Arkası var) 



İstanbul Mılli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Değeri 

Lira 
B·· UJiikdere: Yenimahalle Kayıkhane yolu ve Pazar batı 

caddeıi eıki 11 - 4 yeni 70 - 8 kayıkhaneyi 
müıtemil evin 3-8 payı 

\'enicanıi: Hacı küçük Kürkçü hanı kat, 2 etki yeni 10 o-
danın tamamı. 

\tercan: Yavatça Şahin Uzunçarş ı caddeıi eaki 163, yeni 
240 aayılı dükkanın 30 /84 payı. 

l\Uçükpazar: Hoca Hayrettin Kü çiikpazar caddeıi eıki 
51 Y•İ 43 aayılı üıti; nde odayı müıtemel 
diikkimn tamamı. 

lak.im: Ki.tip Mustafa Çelebi yeni ıokak eski 9. 11 - 13 
yeni 7 - 9 - 11 aayılı jim naıtik kulübü ve depo
nun eski 9 numaraya isabet eden muayyen 
mahli. 

Enıin<Snü: Al\ıçelebi Balıkpazarı ~ ad desi eıki 96 yeni 48 
sayılı dükki.nm 480/ 6720 payı. 

8oiaziçi: Y eniköy Yağhane ıoka iı eski yeni 5 ıayılı e
vin 979/ 1440 payı. 

l"eniköy: Ayanikola Hazine so!<e iı eski 12 yeni 2 sayılı 
harap evin enkazı. 

Caıa\4: Kemenket mahatleai Kı!m ç Ali caddesi eıki 14 
yeni 18 sayılı arsanın tamamı. 

ıtaıneriatun: Mahallesi F eıliien ı okağı eski 35 - 37 yeni 
37 - 39 sayılı iki ananın tamamı. 

8iiyülıearıı: Bodrum hanı alt kat yeni 25 aayılı dükkan
da mevcut aandalya, m aaa, aynalı dolap, çek
mece, kalıt torba ve f itil paketleri ve sair 
uf ak hırdavat. 

Beıikta.ı Abbas ala dere sokaiı es ki 3 sayılı arsanın ta-
. mamı. 

Oaküd&I': Paznbatı Karamanlı ıo kalı eski 61 arsanın ta
mamı. 

Oaküda.r: Pazarbatı Toprak sokaii ı eıki 10 ıayılı arsanm 
tamamı. 

l'arlabaıı: Hüıeyin ela Kavun sakalı eaki 14 yeni 6 ar· 

ıanın tamaını. 

l' &rlabatı: Hüıvin aia Kılburnu eıki 1 yeni 3 ıayıh ar
sanın tamamı. 

l'arlabatı: Hüseyin ata Macar ıo kalı eıki 75 yeni 77 ar-
ıanın taınamı. . . · ı 

l'arlabaıı: Hüaeyinafa Kılbumu sokağı eski 18 - 20 · 22 
l' yeni 16 sayılı arsanın tamamı. 

-.rı .. baıı: Hüaeyinaia Gölbaıı ao kaiı eıki 15 yeni 72 ar· 
T sanın tamamı. 

ar1abaıı: Hüseyin ağa Küçük Di varcı ıokaiı eski 7 ye-
l ni 11 ıayıh arsanın ta ınamı. . • 
•rlabaıı: Hüseyin ağa Tavıan ıokaiı eskı 20 • 22 yenı 

l' 22 . 24 sayılı arsanın tamamı. 
•rlab811Jı: Hüıeyinağa Bülbüldere ıokaiı eski 2 - 2 M. 

l yeni 29 - 31 ıayılı an anın tamamı. 
•rlab-.ıısı: Hüseyin ağa küçüh Zit:a ve Bülbüldere ıokağı 

eski 2 - 4 - 49 - 51 yen; 2 - 4 - 30 ıayılı ar· 
l saların tamamı. . 
•P.aliilttı Hüaeyinaia Bülbü!dere ıokağı eski 44 yeni 

l 41 sayılı ananın tamAmı. 

&rlabaıı: Hüıeyina.ia Gölbatı ıokağı eıki 7 M. yeni 1 
• 

)\ sayılı arsanın tamamı. 
aaırnpafa.· Hacı Şaban mahallf"si Uzun yol ıokafı eeki 

1( zoı yeni 195 aayıh uaamn 1/2 payı. 
&sıınpaft\: Kadı Mehmet mahal!eıi Kilise ıokaiı eıki 

Ü 43 yeni 13 sayılı arsanın tamamı. 
•k~dar: A;ç1batı mahallesi Balet yokuıu sokağında es -

t:ı.. • ki 49 yeni 65 ıayth arsanın tamamı. 
'"~1lcta1: Yenimahalle Hallaç ıokak eaki ve yeni 12 sa-

S-. . yılı arsanın tamamı. 
"'§

1lfta1: Yenimahalle Dere sokağı eski 3 sayılı arsanın 
b., tamamı. 
ou ''k Yu Çarıı: Karaman oilu ıokağ1 eıki yeni 1 dükkanın 
~·· tamamı. 
UyUkçarşı: Aynacılar Varakçı 11Jkafı yeni 17 - 37 -

8
.. 39 üç dükkanın 1/12 oayı. 
Uyükçarşı: Uncu oğlu sokağı eaki yeni 32 dükklnm ta. 

)' mamı. 

edikule: imrahor tlyaabey mahallui imrahor caddesi 
l\" .. eıki 18 yeni 16 ıayılı evin 3/24 payı. 

uçukpaaer: Kltip Şemaettin D&kmeciler :reni 93 -

lllı. 
95 - 97 sayılı iki dükkan ve odanın tama-

Beıiktaı • K" . · ... ki d k. 3 · • oyıçı qı ar mey anı eı ı yenı 13 sayılı va-
laf mahallinin yarı payı ile Mülk mahallinin 

1t • 17/24 payı. 
~ •• -.: Köyiçi: Meydan ve Letki ıokaldarı eaki 52 -

52 M. 15 yeni 10 - 15 - 8 sayılı iki ev ve 
ıc,, ı, bir diikkiıım 1/2 ter payları. 

.._ '-"1 : Muhıine hatun lbrahimpqa Yoku,u eıki yeni 
2 - 4 ıayılı dnkkln ve alnr ıedifinin tama-

litı mı Te Mülkünün yan payı. 
'9'1nala: BileailC eıki 85 - 87 yeni 81 - 61/1 ev ve 

dWrk•nm tamamı. 
• 10 - 12 I& lı dük-

2ô9 

486 

133 

162 

1548 

214 

418 

30 

500 

320 

25 75 K. 

121 

186 

58 

116 

69 

604 

94 

207 

250 

26 

118 

345 

93 

63 

60 

40 

60 

113 

121 

216 

162 

225 

47 

252 

302 

1755 

891 

810 

7 - KURUN 23 ACrSTOS 1935 -
Yüksek Ziraat Enstitüsü ~-1{__,.A~D _Y o~'-

YlYANA - 17,20 gramofon. 18,10 ko • 

R k • • ı •• • e d nuşmalar. 18,40 van ve musiki. 19,05 spor 

e tor Ug._, un en.· ve haberler. 19,30 ltonU§malar, haberler, ha-
va raporu, ulusıı.l yayın. 20,85 gramo!ozı. 

Bu Y.ıl Ankara Yüksek Ziraat En ıtitüıünün Ziraat, Baytar fakülte
21,15 haftanın bölcmi. 21,45 senfonik or -
kestra. 23,05 haberler. 23,15 eğlenceli konser 

sine kız ve erkek ve Onnan fakül lesine yalnız erkek parasız leyli 2uo konuşma. 24.50 granıo!onla eğlenceli 

paralı leyli ve nehari talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için 
qajıdaki tartlara uymak gereklid ir. 

1 - Liıe nıezuniyet imtihanını vererek bakaloryaaını yapmıf veya 
liıe olgunluk diplomasını almıt olmak (Bakaloryasını yapmamıı ve· 
ya olgunluk diplomumı almamıt olanlar enstitüye alınamaz). ve 
Türk tabiyetinde bulunmak lazım dır. 

2 - lstanbul Oniveraiteıinin fen fakültesinden naklen gelecek O· 

tanlar orada okudukları sömestrelerden, muvaffak olmu§lar ise, ikiıi 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü ıömes
trelerine alınırlar. Ancak Baytar f akülteıine girenlerin bu fakülte -

musiki. 
BERLlN - 17 ,85 kadmlıırm zamanı. 18. 

05 ikindi konseri. 19,05 konu§Jlla. 19.85 ki• 
taplara dair. 20,05 Frank!urttan. 20,3{) rad 
yo ııergi.sl. 20,45 gUnUn akisleri. 21,25 ha 

berler. 21,20 Kolonyadan. 21,50 musik1. 

22,0:S keman ve orkastra konaerl, 23,015 ha 

berler. 23,35 kon~ma. 24,05 Ştutgarttan. 
BUDAPEŞTE - 17,115 gençlerin zamanı. 

18,05 konferans. 19,85 piyano konseri. 19,lt 
konterana. 19,40 pn konseri. 20,15 §lirler. 
20,50 gramofon. 21,50 haberler. 22,10 opera 
orkestrası. 23,85 haberler. 23,40 Çingene or
kestr8.8I. 24,20 cıı.zband takımı. 1,10 haber-

oin birinci ve ikinci sömestrelerin de okunan Anatomi dersine de ay· ıer. 
TULUZ - 20,o:s p.rkılar. 20'" rutrmo-

rıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziraat ıtajını 
yapmalan gereklidir. -.... 

3 - Enstitüye girecek talebenin ya§ı 17 den qağı ve 25 ten yu
karı olamaz. Nehari talebe yükıek yaı kaydına bağlı değildir. 

Dik orkestra. 20,85 haberler. 20,55 eğlenceli 
sahneler. 21,8:S salon orkestrası. 21,20 ope -
ret prkılan. 21,85 Çingene muslk18l. 22,05 
radyo fantezlaL 22,40 operet orkestrası. 

22,!50 kaba.re numaralan. 28,25 halk orkea
trası. 24,05 opera parçalan. 2t,l50 Viyana or 
keatruı. 1,05 radyo fantezisi. 1,25 stıel mar'I 4 - Parasız leyli talebeden mes !eklerinin lüzum gösterdiği beden 

kabiliyeti ve ıağlambklan hakkın da tam te§ekküllü bir hasta evi ku- ıat. 
rulunun raporu lazımdır. - BOKREŞ - ıs,o:s radyo orkestram. ıt, 

20 kon.ser. 20,0:S konferans. 20,215 gramofon 
5 - Enıtitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden ıaihk ve ıağ- la Alman operalarmdan parçalar. 20,153 kon 

(anılık muayeneıinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği be· teran.a :21,20 keman konseri. 21,50 p..n kon-

den kabiliyetini gösteremeyenlerin enıtitüden ili•igw i kesilir. serf. 22,10 radyo orkestrası. 22,40 haberler. 
~ 23,80 konserin den.mı 24,0:S gramofon. 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Anlcarada Orman çiftliğin- ıiiiiiiiiiiiiiil _____ _ 
de 10 ay ıtaj görmeğe mecburdur lar':\.!lu staj müddetince talebeye il 
30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte paraaız sağlanır. (Stajyer Y enİ çıkb 
talebenin yemeıi ve içmeıi de ens titüce sağlandığı takdirde kendile
rine bu 30 lira verilmez.) 

7 - Paraıız yatı talebesinden staj veya o~a C:levreıi içlnCle, aon 
radan meydana gelen mucbir ball er dıtında ol~k üzere, kendiliğin· 
den ıtajmı veya okumasını bırakanlardan veya CfJzel olarak çıkan -
lanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödeyecekleri baklanda -veri· 
lecek nümuneye göre noterlikten t udikli bir kefale&. almır. 

\ 
8 - Enstitüye girmek isteyenler yukarıda yazdı ra~rtlan batka 

nüfuı kağıdını, atı kağıdını, poli~ veya urbaylarC:lan afacaklan uz. 
gidim kağıdını, orta mektep ve lis elerde gönnüt oldukları ıüel de,... 
ler hakkındaki ehliyetnameleri m, tirerek el yazıları ile yuacaklan 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte Clojruca Anka • 
rada Yüksek Ziraat enstitüsü rektörlüğüne baıvururlar. \ 

D'ON ve YARIN 
TercUme ldillfyatı 

Sagı-88 

P. ~. KROPOTKIN 
1 ,. 

ETlKA 
A ltlAkuı Ka~ Y8 '.ApBlt ·-Rusça'dan sevirena 

. w.m.c :Aicff.111 
---~-

.. 

9 - Pulıuz olan ve 8 inci madd ede yazılı ki.ğrtlarm ilifi1' olnwb· · 
ğı dilekçeler gelmemit aayılır. ı 

1 O - Vaktinde tam kağrtlarile b aıvuranlar arasında liabul e'dilecetl
talebe diploma dereceıine ve baıvu rma tarihlerine göre ıeçilirler. 

11 - Cevap isteyenler ayrıca pu 1 göndermelidirler. R 
1~ - Bqvumıa zamanı temmuzun on betinci günün<len eytGlün I~•············ 

30 uncu günü akıamına kadardır. Bundan sonraki bqvurmalar ka • 

ISTANBUD - 1935 

bul edilmez. '(1757) '( 4080) 

Kültür Direktörlüğünden: 
Ilkmekteplerde talebe kaydına Ey

liilün birinde başlanacaktır. aırıncı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla d•h• 

evvelkl dolumlulardan arta kalanlar allnycakdır. Kül-
tür direktörü 10 EyJô)e kadar bulundukları 
yere en yakin okula, çocuklarım kaydettirmelerini velllerden 
rica eder. (5015) 

ki.Dm tamamı. 
Kuzguncuk: Bağcı eıki 19 - 21 yeni 17/1 sayılı evin 

tamamı. 

Kuzıuncuk: Bakkal ve lcadiye e8 ki 51 - 53 yeni 5- 6ı4 
sayılı ev ve burunun 1 / 4 payı. 

Fener: Tahtaminare Külhan eski 18 yeni 30/1 deponun 
tamamı. 

Fener: Haraççı Kara Mehmet Hiıar altI ve Fener cadde
si eıki 17 - 17 M. yeı• i 6, 8, 11, 13 sayılı üı-
tünde odaları bulunan iki dükkanın 14~120 
payı. 

Topliane: Beyazıt Mumhane kapıaı eski yeni 3 dükkanın 
9/48 payı. 

Heybeliada: Yalı caddesi eski 11 9 yeni 95 dükki.nm ta 

216 

810 

453 

68 

526 

228 

mamı. 540 
Mercan: Dayehatun Büyük yeni li an ikinci kat eıki yeni 

49 sayılı odamn tama. mı. 405 
Mercan: Dayehatun Büyük yeni han ikinci kat eıki yeni 

24 sayılı deponun 15/120 payı. 27 
Kadıköy: Caferağa Kuıdili eski 1 yeni 103- 103/1 Çu-

kur bostanın 1/4 payı. 3126 
Bakırköy: Yenimahalle arahk ao\:ağı eski 5 yeni 4 aayılı 

evin 9/32 payı. 238 
Büyükada: Yalı mahallesi Balıkpazarı sokağı eski yem 

55 ıayıh dükkanın 4416/11520 payı. 414 

Yukarda yazılı mallar 3 - 9 - 935 Sah rünü ıaat 14 de P~t\n 
para ve açık arttırma ile !ahlaca\tır. isteklilerin yüzde yedi buç.uk 

ak elerini ıaat 12 den evvel yatırmaları. (F.) .(4792) 

Satddıfl l• 
ı :v AKl'E Mattioll 

"~ . 
J'b:ab 100 Kurq 

SA~KH.ANB 
Bomoti bahçesi mrasmda :n ead • 

desinde 65 numaralı ve ~ lira •>:l& 
getiren 3 katlı ahşap aparbman mak· 
tuan 3 bin liraya satılıktır. Btrlııci b· 
ta müracaat. (H. K·) 

OSMANLI BAN.KASI 
°' lU:AN 
Osmanlı Bankasının Galata, Yenl

caml ve Beyoğlu daireleri, Zafer ha~ 
ramı olan Ağustosun 30 uncu cuma 
gUnU kapalı bulunacaktır. 

SATILIK SALON TAKIMI 
~24 parça sedef Çin qlemeB 

Fransız fabrikası mamulAtmdan mu~ 
kemmel bir salon takımı satılıktır. 
Görmek fstiyenler Kabataşta Omer 
Avni mahallesinde Beytülmalcı soka
ğında 20 numaralı merhum doktor 
Ziya beyin hanesine müraeaatları. 

HUSUSi RiYAZiYE DERSLERi 
Yüksek mühendis mektebl ıtalebe

styim. Lise ve orta mektep talebesi
ni gayet seri imtihanlara hamlı)'o • 
rum. lstiyenler gazetede R. T. rumfl· 
zUne y.a7.Sln1ar. (H. K.) 

Operat8r - Urolot 

Dr. Mehmet Ali 
BefJlige mütehassısı 

Köprübaşı: Eminönü han telefon 21911 

nnı1111111ıını1111tQ111H"""'ııtıı1111nııınnınn11111ıııtlllmıı111111-

D a ktil o aranıyor 
Seri yazan bir daktiloya ihtiyaç 

vardır. 

İsteklilerin hangi makinelerle yazı 
ynzdık1annr 'c çalı tıkları yeri ls · 
tanbul po ta kutu u 46 numaraya 
daktilo rumzu ile b'ldirmeleri. 



ABONE ŞARTLARI: 
rıllık e aylık 1 &1bk Aylık 

Kemleketlmbde 'lGO 620 2315 110 
Yabancı yerlere 13!50 723 fOO lGO 
Posta blrllğ1ne J 
gtrmlyeıı yerlere 1800 9!50 ~00 180 

l'Urldyenln her posta merkezl.Dde llURUNa abone yaz:ılJ:r. 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

lltanbul, Ankara caddu1. l V AJU'1 yurdU) 

jld&nt: 26870 
r..teton }Yazı lfleıt: M.878 

Telgraf adresi: &URUN Iat.aııbuJ 

Pmta ırutusu No. f& 

-

.. 

---------------w._(_T_u_·_r_k __ E __ lb __ is_e ___ D_e __ p_o_s_u __ ,._ ____________ ~ 
Teminatlı ucuz mal istiyenler .Bahçekapı Hacı .Bekir karşısında 86 numara Türk elbise deposuna uğrasınlar. istediğiniz yerli ve yabancı kuma§ları bulduğunuz gibi her nm il• 

marlama ve hazır elbiseler vardır. Veresiye muamele. Bir defa müracaat. 

lstlklil Lisesi üsküdar Amerikan Kız Lisesi ~ .. r::m::::::wu 

Mektep EylQlün 23 üncü Pazartesi günü saat 13,80 da açılır. Ka· :: 
yıd günleri Ağustostan itibaren Salı ve Cumartesi günleridir. Fazla !j Direktörlü{lünden _ 
mal'Umat için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. tstiyenlere ii 
mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474 il - ilk Orta ve Liıe kısımlarına, yatı ve gündüz, kız ve erkek talebe kaydına bqlanm.qm. 

•~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L~~~·ı~ -K~rt~~h~~nsa~10d~17"kadugdin~ili~ 
lstanbul 4 Üıı:t;Ü icra memurluğundan: si - lstiyenlere, kayıt ıartlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

E • t s d ü - Bütün sınıfların engel ve bütünleme yoklamalarına 2 Eylul Pazartesi günü baılanacaktrr. m n ı ye an ığı Lıaı:=:==mr~==:~=".:'.:· Polis k:akolu hrımnda. T olofon: 22534 

namına birinci derecede İpotekli o lup yirmi uç ehli vukuf tarafından 
tamamma 723 lira kıymet tak•lir e dilen Beyoğlunda Hüseyin ağa ma
hallesinde Bülbülderesi sokağmda eski 27 yeni 22 No.lı bir evin la· 
mamı açık arttırmaya vazedilmit olduğundan 1 - 10 - 935 tarihine 
müıadif Sah günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırma· 
ıı icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muhe..mmenenin yüzde 75 
ini bulduğu takdirde mütterisi üz~ rinde bırakılacaktır. Aksi takclird~ 
en ıon arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit ediJerek 16 - 10 - 935 tarihine müsadif Çar
tamba günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak i -
kinci açık arttırmasında arttırm& bedeli kıymeti muhammenenin 
yüzde 75 inj bulmadığı takdirde s atıf 2280 No.Iı kanun ahkamına 

tevfikan geri bırakılır. Satıı peşi.rı dir. Arttırmaya ittirak etmek isti
yenlerin kıymeti muhammenenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akçesi ve
ya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmaları 
lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile ı ahit olmıyan ipotekli alacaklar da 
diğer alakadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hu. 
ausiyle faiz ve masarif e dair olan iddialarım evrakı müıpiteleri ile 
birlikte ilin tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte da
iremize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile ıa 
bit olmıyanlar satıı bedelinin pay latmasından hariç kalırlar. Müte. 
rakim vergi, tenviriye, tanzifiyede~ mütevellit Belediye rüsumu ve Va. 
kıf icaresi hedeli müzayededen tetı zil olunur. Daha fazla malumat al· 
mak istiyenler 16 - 9 - 935 tarihinden itibaren herkesin göıebi!
meıl için dairede açık bulunduru! acak arU1rma ıartnameai ile 934 ; 
fi90 No.11 dosyaya müracaatla mezkur dosyada mevcut vesaik~ 
ıörebilecekleri ilan olunur. (5012) 

Türk hava kurumu piyango 
direktörlüğünden: 

117 bin hava tehlikesini gö~ terir afi§ ve 117 §er bin kurban 
ve fitre afişi bastırılacaktır. Açık eksiltme ile 27 - 8 - 935 Salı gü. 
nü saat 14 de münakasası yapılar ağından istekli olanlar her gün pi
yango muhasebesinde §artnameain i görebilirler. ( 4943) 

•stanbuı Belediyesi ilanları ( 

--·-----
Bir metre murabbaına 3 lirA kıymet biçilen l&hakpaıa yangm 

1erinde Güngörmez mahallesinde Şifa hamamı caddesinde 14 üncü 
odada 132 metrr 54 santimetre m urabbaındaki yÜ'ZSÜz arsa alakA
Clarları arasınd.t ttatılmak üzere p:ı zarlığa konulL.,uştur. lsteklile( 

• prtnamesini Levazım müdürlüğünde görebilirler. Pazarlığa girmek 
istiyenler de 29 lira 82 kuruıluk muvakkat temi:Ml makbuz ve mek· 
tubiyle beraber 1 !> - 9 - 935 Salı günü saat 15 de Daimi encümen · 
de bulunmalıdn· (B.) (50191 

Günde en çok l<ijo 
90 
95 
25 
20 

230 

~"'de en a7. kilo 
75 Cerahpaıa lıast;hanesi 
85 Haseki hastahanesi 
18 Beyoğlu hastahanesi 
15 Emrazı zühreviye. 

139 

936 sene.ıi Mayıs sonuna kadar hastahanelere lazım olan ve 
yukarda miktarı yazılı bulunan Et kapalı zarfla eksiltmeye konul · 
muıtur. Koyun etinin bir kilosuna 45, sığır etinin bir kilosuna 38 ku
rut fiyat tahmin olunmuıtur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünde pa
rasız alınır. Eksiltme 29 - 8 - 9 35 Per§embe günü saat 16 da yapı· 
lacağmdan eksiltmeye girmek isti yenler 2490 No.lı arttırma ve ek· 
ailtme kanununda yazılı vesika ve 2834 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile havi zarf flarını yukarda yazılı günde saat 
15 e kadar Daimi Encümene vermelidir. (B.) (4762) 

Din ve Yarın Tercüme Külliyatı: No. 36-• 

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

ı.'lyatı 125 kuruş - Tevzi mahalli "VA KIT,, kütüphanesi lstanbul 

lstanbul ikinci icra memurluğun • 
dan: 

,Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen ve 4250 lira kıymeti mukad 
dereli ince ,.e orta ve hUY.ük bahk-al't 
dokuma makinelerinin bulunduktan 
mahal olan Yedikulede Mirahor ma • 
hallesinde Kuyulu sokağında 22 nu • 
maralı fabrikada 3-~935 tarihine 
rastlıyan salı günü saat (13) den <15) 
e kadar açık rttırma suretile satıla -
cağından istekli olanların muayyen 
gün ye saatte yerinde hazır bulun • 
mal arı ve daha fazla tafsilat almak 
isteyenlerin daireye müracaatla 934/ 
2417 numralı dosyayı gözden getirme
leri ilan olunur. (13883) 

Bakırköy sulh hakimliğinden: 
Banka Kommersiyala İtalyana Be· 

yoğluşubesi eski müdürü olup Yeşilköy 
de İstanbul caddesinde 8 numaralı ev
de mukim iken 1-7-935 tarihinde ö· 
len Jak Karattonun tanzim eylediği 
vasiyetname mahkememizde açılmış 
ve emvalini karısı OJgaya vasiyet et. 
miş olup mezbure vasiyetin tenfizi 
talebcinde bulunmuş olduğundan va· 
siyetnamenin butlanı veya tenfiz id • 
diası hakkında alakalarların bi"r ay 
zarfında ait olduğu mahkemeye mü • 
racaat etmeleri aksi takdirde vasiyet· 
namenin tenfizi cihetine gidileceği • 
nin kanunu medeninin 538 inci mad • 
desine tevfikan iJan olunur. (13881) 

T. c. lktısat Vekaleti 
iç. T· U. Md. Ş Ş. 

iLAN 
iç Ticaret Umum müdürlüğün• 

den: 
30 lkinciteşrin 1330 tarihli kanun 

hükümlerine göre tesçil edilmiş olan 
ecnebi şirketlerinden (Volbruk-Kom· 
mersiyal Co. Ltd.) şirketi bu kere mü· 
racaatla şirketin lstanbuldaki şube • 
sinin muamelatını tatil ettiğini bil -
dirmiş ' 'e lazım gelen muamelenin 
yapılmasını istemiştir. Keyfiyet yu -
karda ismi ıeçen kanun mucibince İ· 

lan 'liu!'ur· 26 Haziran 935 
Resmi mühür 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Egluldedit 

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

lerle (20.000 lira) lık mükafat vardır ... 

1 011111 ~111in1111rı ıe liııoıırı ı11~11e ~11111 i~ınsi ııınıırı 
ilk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 16000 lira o 

200,000 adet telgraf makinesi bandı 9 - 9 - 1935 Pazartesi günü .J 
15,30 da kapah zarf uıulü ile Ank arada idare biııaımda ıatm al 
ca)stır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 12 00 liralık muvakkat teminat 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesi kalan ve iıe girmeğe manii 
ni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün aaat 14 
a kadar komisyon reisliğine vermeleri lizımdrr. Bu ite ait prtn 
ler Haydarpafada Tesellüm ve ıev k müdürlüğünde ve Ankarada rd' 
zeme dairesinde parasız olarak d& ğıtılmaktadl1'. (501 

10757 lira 46 kurut muhammenkıymetli takriJ;en "100,, ton f 
motif ve otomotris ocaklanna mahıuı müıekkel ateı tuğlası güm 
lenmit olarak teslimi tartile 30-Eylül-935 Pazarteıi günü 
15,30 da Ankarada idare binasın da kapalı zarf uıuli ile ıatın alll" 
caktır. 

Bu ite girmek iıteyenierin 806 lira 81 kurutluk muvakat temi 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi 111 

hince ite girmeie kanuni manileri bul~adıfına dair beyannad" 
ve tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komiıyon reiıliline 
meleri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daİ 
sinden, Haydarpaıada teıellüm ve sevk müdürlüğünden daf!tı 
t~dır. (4805) 

Muhammen bedeli 3,000 lira C' lan Devlet Demiryollan 'A. f 
umumi idare binaıı çatı kalörifer ıeıiıatı 5-9- 935 perıembe • ...ı 
nü ıaat 15 de kapalı zarf uıuliyle Ankarada umum müdürlük bJP. 
Hnda ihale edilecektir. ~ 

Bu ite girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile W 
nunun tayin ettiği vesikaları, kanu ııun 4 üncü maddesi mucibince.~, 
rirmeğe kanuni manileri bulunma dığma dair beyanname ve tekb 
ı ini ayni gün saat lfl de kadar Cer Dairesi komiıyon reiıliğine vertl 
ieri lazımdır. 

Bu ite ait ıartnameler Ankara ve Haydarpqa veznelerinde!J f 
ıaıız olarak alınabilir. (4815) ... -. .. _A 

Kültür Direktörlüğünden : 
Lise ve orta okullan parasız yatılı 

talebe •hnma•• '•"• lstanbul kız ve erke~ 
T. c. lktısat Vek<'iletı liseleri m••ıuı olmaktadır. Gereken 

'Jlir.oret işleri Umum müdürlüğü 
r imza okunamadı k 1 k 

tatelllll aım•" "' 
erkekleriıl kayıd olunmak ıvın iZ arın ız, (V. No. 8309) 

lŞ ARIYORUM erkek lisesine mUracaatl•n. (ll01fJ 
Orta mektep mezunuyum iş anyo. ~ 

rum.H~fürlü~~hran~m. ı--------------------------~~ 
Kasımpaşa Gizlice evliya sokak N. 5 8ahlbl: .UDi va - VAKiT matbaası Neertyi.t cUrektartl: Beflk .umet ~ 

M. Kandemir. ~H· K.). 


