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SAYIFA 

ltalyanlara göre Hebeşistanın işgali adi bir zabıta vakası! 
ölcüsüz bir resim ita/ya Maltaqa karşı fJir Nazilli fabrikası 937 de 

Bugünkü (l{URU.N) da baytar t d •• •• •• ? • 
1 

k 
Samuel Aksoyun sözleri var. Bu söz- aarruz mu UŞ nuqor ş eyece 
ler ara sıra ağırlığından sikayct edi· • ) 
~n mezbaha resimlerini, bu resim -
1erd~i ökü üzlüğU bir kere daha 
gözlerimizin öniinc ko) U) or. Bir Amerikan gazetesi, bunu akıl kabul Celal Bayar dün 

etmez. Meğer ki Musolini aklını Bugün Sakarya ile 
Keçiborluya gitti, 
lzmirden ayrılacak Herkes bili) or ki mezbahada hay

\'anJardan alınan re imler \e harçlar 
sayı üzerinedir. Otuz riloluk bir ko
Yun ile )irmi kiloluk bir koyun ayni 
re imleri 'c ma rafları \Crir. lnek • 
ler~ dana1ar için de )ine böyledir. Re· 
rimlerin bö) le sa) ı üzerine alınması 
Yüzünden bir çok zararlar geldiğini 
İstanbul urayı da iiç, dört ),1 önce 
anladığı için bu resimlerin tartı ile 
hesap edilmt i düsünulmü fü. Bu 
ntak~atla Auupadan bü)iil• ha kül • 
lcr getirilmi ti. l<"'akat bu ha küller 
bir ka~ yıldır oldukları 'erde duru . 
lor. Yine mezbaha resmi eskiden ol · 
duğu gibi, alınmakta dernm cdi) or. 
Buntm sebebini de bir türlü anlama), 
kabil olmu)or! 

Şimdi ba) tar amuel Ak O) un öz. 
leri ise ortalıktaki götülüğün tartı 
makineleri 'c)a baskiilleri ile de hi • 
tirilemiye~ğini gö tcriyor. Hakikat 
şudur ki pı,czbaha r,e "mJerinin sa.) ı 
\'t) hatta tartı ile alınma ı tehlikede 
olan Anadolu ha.) cancı lığını kurta • 
ramaz. Bu resimler hayyanların sapş 
fiyatları üzerinden alınmak litzım -
dıt. Çünkü aht.ak--böyleıtkle alınacak 
Para doğru bir ölçüye U.) durulabilir· 
llananların satı fi)atlan artarsa 
salifpleri ona göre mezbaha idaresi • 

'iil k bir ı ar rmelidir. :Pakat 
'ıiç bir Ta.kit para hay\an saltip • 
erinin ~çıllf~rlerdeq aldıkl~• pa,ra • 
)ı aşmamalıdır. Hayrnn bedeJi ile re-
imler ara<:ıoda. bir Jlİ bet bulunma · 

lıdır. Ha.) rnn sahipleri mallarını mez
bahaya kadar getirirler 'e satış bede
linin mezbaha re fmll!ritıi 'e m:ı r, r 
larınr ödemeyeceğini görerek hay · 
\al)larını ) ularlnrmdan parmaklık • 
lara bağhyarak kaçarlarsa bu hadise 
karşısında artık öy lenecek söz kalır 
mı? 

ASIM US 

kaçırmış olsun, diyor ! 

Habe§ delegesi (solda) Teecele Havar yat ile Habeş hükumetinin ajanı (ıaj· 
da) prolcsör GaJJton Jo:a Uluslar Ku ru1'Ul koridorlarında 

Londra, 24 (A.A.) - Dailyj 
Telegraf diyor ki: Kuleli lisesinde ya-
. . "M~so~ini Habeşistanın i11a: pıJan miisabakafar 
lını adı bır zabıta va.kası telakkı 
etmektedir. 

halyan hükumetinin, Adia A
babadaki elçisini geri çağırmak 
niyetinde olmadığı, fakat, ltal
yan elçiliği muhafaza kuvvetleri
ni arttırmak üzere oraya bir ta
bur asker göndermeği kuvvetle 
istediği söylenmektedir. 

B. Musolini, emellerine eng'!I 

(Sonu Sa. 2Sü. 2) 

Dün yapılan güreşler 

Kuleli askeri lisemizin genç spor
cuları dUn bir d~niz bayramf yaptı • 
lar. Buradaki resimde yüzücü genç • 
leri müsabakalardan evvel geçerken 
görtiyorsunuz. Yazısı yedinci sayfa • 
mızdadır. 

Başbakanımızı 
ziyaretler 

Dışbakanımız ay sonunda 
Cinevreye gidiyor 

iki gündür Perapalas otelinde otu· 
ran Başbakanımız General ismet İnö
nön ü evvelki akşam içişleri Bakanı 
Bay Şükrü Kaya !ziyaret ehııüş, ıe~ 
vakte kadar yanında kalarak görtit • 
müştür. 

Nazillf, U (Kurun) - Ekonomi 
bakanı Bay Cel~l Bayarla beraberin
deki kimseler bu sabah dörtte Keçi • 
borluya hareket etmiştir. Dün tö · 
renle temeli atılan fabrikanın yapı · 
sına hemen başlanmıştır. Fabrika bir 
kanunu sani 927 de bitmiş olacaktır. 
Fabrikada dokuma, iplik, boya, ap -
resur, kuvvei muharrike tulumba da· 
ireleri vardır. 
Fabrikanın suyu Menderes nehrinden 
alınacaktır. Aynca arteziyen kuyula· 
rı açılmaktadır. Nazillide çalışmakta 
olan tohum üretme çiftliğ'i şimdiden 
köylüye pamuğu f ennt usullerle nasıl 
hazırlıyacağını öğretmektedir. Çift -
Jikte bu yıl 60 hektar pamuk işlen • 
miştir. 

Keçiborlu 24 (Kurun) - Eko· 
nomi bakanı ve beraberindeki 
zevat bugün geldiler. 

İt ve Sümer Bank tarafından 
müttereken açılan kükürt fabri
kumın açılma töreni yapıldı. 

Bakan, kısa bir söylev verdi. 
Sonra otokarlarla lzmire gittiler, 

Jzmir, 24 (Kurun) - Ekonomi Ba
kanı Nazilliden geldi. Urayın garde.n 

partisine gitti. Babn yann işçller 

Mlroeana apc:ak, tedm oclumın · ıl -
J.af~ ı.laacak, Sakarya ~p.
rlle htanbula hareket edecektir. Pa
nayırı ild günde 30000 kişi gezdi. ilgi 
bUYifktfir. 

(Bay Celal Bayaruı fabrikanın te • 
mel atma eanaaında söylediği söylev 
dördüncü ıayf amı:datlır.) 

lzmlr p .. ..,....... •pllfana 
.,. l•tlbaı.rı 

Yakanda: Bay CelAI Ba1U 911 • ..... ı~~m 
]evini veriyor, ortada: Bay Celil Ba
yar Trakya pnel ispekterl general 
Kazım Dirikle konuşuyor. Altta: iz. 
mir şarbayı Doktor Ba1 Behçet Salill 
Uz söylevini veriyor. 

ltalyanların Lavren' si 
Mısırda düşüp yanan Italyan tayyare· 

sinde ölenlerin en önemlisi 

Jometre uzakta düşüp yanan İtalyan nemli kimselerin de bulunduğu Ja • 
Geçenlerde Kahireden on dört ki·ı Luici Razza Ue birlikte bir takım a. 

tayyaresi içinde bayındırlık bakanı <Lütfen sayfayı çeviriniz) 

Her gün bir ediple .•• 

Toplu iğne' nin sözleri 
Edebiyatımız içten bir devrim ve 
cemiyet edebiyah olursa gelişebilir! 

''Toplu iğne,, imza.sile yıllarca İs· 
tantanbul okurlanna sevimli bir ne -
şe dağıtan değerli mizah muharriri 
Mehmet Nurettin, bir kaç senedenbe· 
ri Ankarada çaltpyor. lstanbulda mi· 
zah muharriri olarak tanınan ve An· 
karaya gittikten sonra değerli şiirlet 
de yazıp bastıran Mehmet Nurettin. 
Artam soy adını aldı. Şimdi "Nuret 
tin Artam,. imzası, Ulus gazetesi sil 
tunlarında en ciddi bahislerin altın 
da görülüyor. Nurettin Artam, an · 
~timize daha çok toplu iğne dili il• 
ıu cevapları veriyor: [:,,kar~a: Ön sırada soldan bnşlıyara k Kültür Bakanımız Bay Saffet An -

na 2' 7'uze Bakanımız /Jay Şükrü Sara çoğlu, Gümrükler Bakanı Bag Ali Ra
arhan gazetccUcr arasmda güreş lcri seyrediyorlar. Altta: Viyana ve 

b lstanbul takımları ringde mii.sabakalara başlanmadan evvel 
ihı A•astury .. . 1 . . k 

ra k a gureş şampıyon arıle ılk arşılaşma yapıldı. Avusturyalıla· 
~:::.e diin ~ıkarılan takım İstanbul üçüncü takımıydı. Bu gençlerimiz gü 
~il t kYenf v: tecrü~iz olmaları na rağmen muvaffakıyet gösterdiler. 
~~ ~~_ .. doı;;tıe kazanan Avusturya ıüreşçileri bugüa asıl ıiirtt ta.-

Başbakanımızı dün de, a,..U otel • 
de oturan Bayındırlık Bakanı Bay -· 

11111 
, __ , ........ (Sonu ~a. 3 ~~ 

Ali Çetinkaya He, sağlık bakanı dok- kurumunun dirt eylGlde yapılacak o
tor Bay Refik Saydam ziyaret ederek lan biytik tıoplantısma iştirak etmek 
gBrüşmUşlerdfr. üzere ba a11n 110nuada Ceaevnye si-

• 

l6iitajacaktrr. 

Bffbakammız akpm u.rJ ~I it- deeektlr. 
Jeri Bakanımız Bay Tevfik Rfiştü A· ~n pkmasmdan bir iki rün ön • 
rasla hb-llkte Floryaya ~tmfJ.ler4fr. ce hareket etmesi n gidişte Llbli>:& • 

'BAT, Tevfik Rapii ~ l1lullt ~ daıt1111ı muhtemeldir, _.., Nurettin Artanı 
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Yunanistanda 
•• 

reJım SON HABERLER -
Mezbahada 
Hayvan sahiplerin
den alınan resim 

aldaris dönünce kralcı
lığını ilan edecekmi,J 
Atiaa, 24 (Kurun) - Burada 

~ıkan koyu Kralcı Elbenikos Mel
lon ıazeteai, Yunan baıbakanı 
Bay Çaldariı Alman kaplıcaların· 

ita/yanlara göre Hebeşistanın 
işgali adi bir zabıta vakası 

Baytar Samuel Aksoy gt!çen
lerde Anadoluda yaptığı bir ge
ziden dönmüştür. l\fuharrirleri
mizden birine müşahedelerini an-

dan döndükten ıonra açıktan açı- --- (Üstyanr 1 incide) 
ia lsakılığını ilin edeceğini ya· yolundaki İngiliz elbirliğinin ye-
zıyot. ni görünütlerini itina ile incele

B. gazeteye göre, Yunan ordu- mektedir. 

IUDUfl onda dokuzu krallığın İa• B. Muıolini, bununla beraber. 
deılni iıtemektedir. hiç bir ıeyin kendisini amacın 

Yunan maliye borçları meıele- dan ayıramıyacağı kanaatinde
ıini konuımak için Londraya gİ· d' 

ır.,, 

elen Yunan ekonomi bakanı Bay 
Baamacıoğlu eıki Yunan kralı DOGU AFRIKADA SIHHi 

SERViSLER 
Jorj ile görütecektir. Roma, 24 (A.A.) _Senato 

Halbuki burada çıkan Akropo• üyesi profeıör Kastelli, doğu Af
lia ıazeteai, Yunan bqbakanı Bay rika ııhhi ıerviılerinin gözetme 
Çaldaria Bled ıehrinden geçerken itlerine düzen vermek ödevile 
kendiıile ıörüten eıki kral Jor· yu"k k hh t d ı ğ • . ıe ıı a anııman ı ına a 
JUD amcuı prens Nıkolaya, hane• tanm t 

elan içi.n .':unan mill~tinin. ~en· INGIL~~~EDEN HABEŞiSTAN A 
faatlerını ı~l etmıy~~.e~ını ve HEKiM HYETI GiDiYOR -
kralcılara yuz vermedıgını yazı· L d 24 (AA) H on ra, . • - arp 

~ALLIK DOŞERSE DRAHMi ~~ktığı ta~di~de Habet.~ıtana he-
SIFIRA MI iNECEK? ım he~etı gondermek uzere, Lon 
• dralı bır cerrahın baıkanlığı al-

Atına, 24 IKurun) - Kralcı tınd b' h k' ı k 't · k \ . • . a ır e ım er omı esı u-
~~ ıaylav ~kunl an ~ılletıne hıta· rulmu,tur. 
ucn netrettı eri bır beyanname• 8 k 't H b k ı h k 
d h ık kr 

. u omı e, a eş ızı aç u-
e a ı allı im ıadetine çalıı· rum · ı k b' lb' ı· ... · 

d d
. l u ı e ıı ı ır e ır ıgı yapa-

m&Ja &Yete ıyor ar. k ı kt d H' b' · J 
Y !L bank k' . ra ça ıtma a ır. ıç ır sıyasa 

unan mraç aıı ea ı dı· h' · ı k f · • .. ma ıyetı o mıyara , ıır ınsanı 
rektorii Bay Çuderoı, bir ıazete· ··tk"I 1 k' d kt hh' . • . u u er e, ıe ız o or, ıı ı ta-
ye dıyeYınde Yunanııtanda kral· t · ı · · · tm -
ı...a_ !-.ı d'I k I d • fi tf erını orıanıze e ege me-
._ ..ae e ı ece o urıa rahmı· b k' · k k h • la . f . ... . . mur et ıtı ve pe ço asta 
m
1
_:.. t~etı 11 ıra ınecegını •ÖY· bakıcı bir araya gelmitler ve bu-

t ır. ·· l k "' h 

bmirde bir kalpazan 
yakalandı 

bmir,. 2-& (Kurun) - lta1yan ta -
bu8ından lsternninln c'·indc ara~ · 
tırma yapıldı. 1'ak1it edilmiş inhisar 
bandrolleri bulundu. Bir de maner 
yakalandı. 

aılmııtı. }'ranaız ıaıdelerine göre, 
bualann içinde İtalya için en büyük 
kayıplardan sayılacak birisi vardı. Bu 
adam Reymondo Franşetti adında 
müthiş bir casustu. Jtalyan1arın Lav
rensl idi. Pari Suvar gazetesi ayta -
rile konuşan MWM>lininln özel bir iş. 
yarı (memuru) bu adam hakkında şu 
bil~iled vermiştir: 

.. Bu Ctı1111are içinde en önemli ada
mın bayındırlık bakanı olmadığım bil 
miyorsunuz. Orada tanımadığınız bir 
llldom vardı: Baron Re11nıondo Fran· 
ıetti! Bunun kim .Xduğunu, neler 
N' "ığını ve neler Jlapabileceğini pek 
L · •c:ıiniz ıanırım. 

gun, yarın yo a çı maga azır-

lanmıtlardır. 

Orıanizaıyon komitesi, genel 
br kayıt defteri fÇmak niyetinde 
bulunmufsa da, dı, ı~reri 'bal<an-
lığmın araya girmesi üzerine şim
dilik bundan vazıeçmiş!erdir. 

iT ALY ADA BOYO K 
MANEVRALAR BAŞLADI 
Londra, 24 (A.A.) - Bolza

no, Udine ve Bergame bölgele
rinde büyük manevralar başlıya
caktır. 

Dört Ceneralın kumandasm· 
da bulunan yarım milyondan faz
la asker bu manevralara iştirak 

edecektir. 
En önemli manevralar, dağ 

hücumu hareketlerinin hepsini is
tihdaf eden manevralardır. 

İki ıünd;n beri Siano'da bat
ka manevralar da yapılmaktadır. 

Diğer taraftan yarın sekiz bin 
siyah ıömlekli Afrikaya hareket 
edecektir. Yakında on sekiz va-

pur, on altı bin siyah gömlekli nın takviyesine dair olan Londra !attığı sırada bazı yerlerde ku-
götürecektir. haberleri Nevyork gazeteleri ta- raklıktan dolayı hayvan fiyatla-

LONDRADA iTiDAL rafından neıredilmektedir. rmm düşmesi meselesine temas 
ROM ADA ASABIY ET Herald Tribün gazetesi, bu etmiş ve dikkate değer izahat vc-

Paris, 24 (A.A.) - Gazete- haberler hakkında tefsiratta bu- rcrck demiştir ki: 
ler, İngiliz kabinesinin müzake- lunarak diyor ki: - Anadoluda bir keçinin yir· 
relerinden uzun uzadıya bahse- "Hatta MuftJlininin hoJbinli- mi bet kuruta kadar ıatıldığını 
derek veri!en kararların yumu- ğinin bile, kendisini ltalyada le· gördüm. Bir inek te sekiz, on Ji. 
taklığından dolayı memnuniyet laketli akiıler yapacak olan böy- raya kadar veriliyor. Köylüler ku· 
göstermekle beraber bunun Ha- le bir harekete ·ıevketmeıi ihti- raklıktan hayvanlarını beıleyemi· 
bet anlaşmazlığı genel durumu- mal haricindedir. Maltaya taar- yor. Bulabildikleri bir fiyat ile 
nu pek fazla düzelteceğini san- ruz; aklın kabul etmiyeceği §ey· malını elinden çıkarmaia çahtı· 
mamaktadırlar. dir, meğerki Muıolini aklını ka- yor. 

Le Jornal diyor ki: çırmıf olnın.,, Bu satılan hayvanlamı lıüyük 
"Kabine, biri derhal, cliğeri.,,~e ING/LTERE AKDENiZ bir kuımı lstanbula geliyor. Bu· 

ileriJe tatbik eJilmelı üzere iki FiLOSUNU nunla beraber Jstanbulda gene 
harar vermiıtir, lakat bu harar- KUVVETLENDiRiYOR MU? sığır etinin kiloıunu kırk kurut· 
ların her ikui Je itiJale meyilli- Malta, 24 (A.A.) - Akdeniz- tan afağı almak mümkün olmu-
dir. deki İngiliz filoıunun kuvvetlen- yor. Arada kazanan sadece kasap 

Bu, mutlu bir göıteriJir. Çün- dirileceği hakkındaki haber bu- lık ticaretini ellerinde tutanlar· 
lıü RomaJa çolt cuabiyet varJır.,, rada resmen yalanlanmaktadır. dır. Köylüler bir taraftan ,ah.en 

Petit Parizien ve diğer gazete- INGILTERE ÖZEL TEDBiR zarar görüyorlar. Fakat diğer ta· 
ler dün, komiteye, ıü ve deniz ALMAMIŞ raftan memleket mutazarrır olu· 
bakanlarile birlikte gelen eksper- Londra, 24 (A.A.) - Habe- yor. Çünkü ötedenberi Anadoluda 
lerden bahsederek diyor ki: tistandan u;ıaklatmaları vemem- hayvan yetİ§tİrenler bu ıanattan 

K b• ··ıı··ı.. · leketin orta kısımlarına ıelmele- va · a ıne, gu u u ııyaıayı te- zgeçıyor.,, 

· ı ·L ·ı L l'"' IJ'"'. · ri hakkında İngiliz miıyonerleri-yıt e ı1rtı a etme1r azım ge ıgını ''Bu meselede en çok üzerinde 
lıararlcqtırmııtır. Fakat yükenle- ne yapılan tavıiyeden baıka, Ha- durulmak icap eden bir nokta 
rinin icap ettireceği sonuçlarken- betiıtandaki İngiliz tebaaıına vardır. Bu da İstanbul mezbaha-
J . · · l L el' L memleketi tahliye etmek husu· rıını mqgu etmeıde ır. on- sında alınan resimlerin ağrrlıiı· 
clracla Britanya hükumetinin ba- sunda hiç bir emir verilmit de- d 

ı ır. 

"f yolu ile bir kotarma yapmak ğildir. ngiliz tayyare bakanlığı- B I 
ı l H b 1 1 ... e ediyenin mezbahada ha-

husıııuncla hiç bir ıey ihmal et- nın ta ya- a et an atmaz ıgı van sahiplerinden aldıg ... ı resiml;r 
memekle beraber, Joıyallnın en ile ilgili olarak orta doğuda özel 

hiç bir tedbir almayı dü•ünmedi- normal zamanlarda belki yükıek 
önemli unıurunu te,lıil edecek o- :s 
,_ _.. olma)'abilir. Fakat ha1van fiy:at· 
~JM~·e·yue~~~k·i-p-e~J·e~«.i~i-m~u~ .. t~a~-~~M~A~L~T~AwDuA~S~l~Gµl~N~A~~~~~~~a~~~~ngiTh~~kauş~ 
leası yürütülmektedir. YAPILIYOR ğü zaman çok ağırlatıyor. Oka· 
BiNLERCE SiYAH ,,... .. ,LEKLI Malta, 24 (A.A.) - Hükumet dar ki memlel<etin ekonomik kay· 

AFRiKA YO 4 adanın her bölgesine hava hücum nakları için bir tehlike oluyor. 

Roma, 24 (A.A.ı -- 23 Mart larına kartı halka mahsus sığı- Bir miıal olmak üzere 1931, 
fırkaıı kumandanlığının idareıi naklar yapılmaıını emretmittir. 1932 senelerinde yapılan Terem 
altında bulunan altı bin ıiyah Poliı dağıttığı bildiriklerde gaz mücadelesi esnasındaki bir hidi· 
ıömlekli bugün Napoliden doiu hücumu esnasında ne yapılması ıeyi söyliyeceğim: O seneler için· 

afrikasına gideceklerdir. Hartkete lazımgeldiğini halka anlatmak- de Anadolu hayvanlarında verem 

ait bütün tafsilat bugün ıaat 17- tadır. görüldüğü için hasta olan hay· 
45 de balyanın radyo merkezle- ESKi MESELE'Yl vanlar mezbahaya gönderiliyor· 
rinin hepıinden verilecektir. GÖRÜŞTÜLER du. Bilirsiniz ki verem olan ine· 

ITALYA MALT AYA Berne, 24 (A.A.) - İtalyan- ğin ıütü insanların sıhhati için 
KARŞI BiR TAARRUZ MU Habet uzlattırma ve hakem ko· tehlikelidir. Fakat etini yemekte 

DOŞONOYOR? misyonu, Ualual çarpışması sıra- zarar yoktl!r. Onun için verem 
Nevyork, 2f1 (A.A.) - Reuter sında İtalyan garnizonlarının oy- ---

al.ansı bı'ldı'r"ıy'or·. b mücadele heyetleri hasta olan j. namıf olduğu rolleri tesbit ve u I 
ıtaıyanln Malt.ya kartı muh- d k

. h" d' nekleri atanbula gönderiyordu. 
çarpıtma an ıonra ı ıınır a ııa-

temel bir taarruzu hakkında ltal- tının ne ıuretle vukua gelmiş ol- O vakit lstanbula hayvanlan-
ya matbuntının verdiği haberler- dulunu tayin eylemek üzere ıaat nı getiren kimıeler hep ineğin 
le Akdenizde lnıiliz müdafaaıı- 10 da toplanmıftır. derilerini ve etlerini mezbahaya 

bırakmıtlar, fakat gene mezbaha 

Franşdli, /,,dvrens cinsinden bir a· 
damdı. f)a/ıa pek gençken itfrikaya 
geçti. 1912 de Jngili: Sudamnı, Habe· 
fiatGlll, Somaliyi, Eritreyi, Dakaligi 
dolQJtı. Bu geziainde eski blr ltalyan 
gezgini <ıeyyalıı) Cioletli'nin kenıik -
lerini bulnwıt•. Bu gezgini yerliler 
biftiin arkadaılarlle birlikte 6ldür -
miiılerdi Etlerini sırtlanlar yenıiş, 
kmıiklerlnl yakıcı kumlar temi:rlemlf
tl. B•ron bunları Erltrege getirdi. O 
ıanlan Jtalgan/arın dalıa ilk ,;önıür
fffflUt adımı baflanuıtı. 

ııııı11111111ıııııııııı1111111ıııııııııı1111ıaıııııı111111ı'"' Siyasal görüşler reıimlerini ve maıraflarını öde· 
yemedikleri için borçlu kalmıt· 

Sonra gine, ç6llere açıldı. 1930 da, 
BaUe Seltiae11e karıı pek de itaatli 
lllrilml11en Rahf prenılerinln doılu 
olmuıtu. Sıraaı gelince bunlardan iı,.,_,e edecekti. Lavrena, Arap/an, 
Oımanlı devit.UM saldırdılı gibl, o 
da 6u premlerl Rabef imparatoru li
ıerfne •aldıraeaktı. 

Bu dela ıa1111are ile Aımara'ga gi
dıtl pek gizli tutuldu. Tagyare etra • 
lılldaki mulaalaza kuvveti Uti kat ya
pdmııtı. Franıettl beı ağustoıta Çin _ 
mirekltebl Ue 11aıılmıf bir tehdit mek ~ 
fu6u aldı. GQldU, omuzlannı kaldır - § 
tlı. Faltat Kahire 11anındalrl Almaza I 
tawllflre alanı lafiıt milialer taralın - ' 
dan rnldaa1aza edllml11ordu.Hah1 kra 1 
lı11a k•tı prll!lll!' agaklandıraeak ~ 
w /talgan utkuıunu (zal,rlnl) ko - İ 
laglaftırtretrlt ,.zan Fran~etli 'irndi bir -
~ k~mlk haline gelmiştir. Ka(lbet- .§ 
111.fml• ~flf arlık ılı heıqlayabUlr • 

Doğu Afrikasında 
Yağmur mevsimi geçtiğine göre harp 

başlamasına mani kalmadı 

• • • 
mevsımının 

Artık bütün gösterişler İtalyanın harbe doğru ~it
tiğini ,.e Habeşe karşı bir istila harbi açmaktan vaz
geçmiyeceğini anlatıyor· En son ümit, 4 eyhi1de top· 
lanacak U1uslar derneği konseyindedir. Fakat kon
seyin de İtalyayı harpten alıkoyması ümidi,. son de· 
rece zayıftır. Çünkü Fransanrn ltaJya ale)hinde hir 
karar vermesine veya ltalya aleyhinde verilecek bir 
karara iştirak etme:sine ihtimal ,·ermiyor. Gerçi Fran· 
sa ötedenberi dıt sıyayasını UJuslar sosyetesine daya· 
makta ,.e böylece en çok endişe ettiği Almanyaya kar
şı bir cephe teşkil etmekte idi. Fakat Fransa, ltal)a ile 
uzlaştıkan ve ltalyanın icab'lnda kendisile birlikte Al· 
manyaya karp koyacağını anladıktan sonra İtalyayı 

gücendlrmemeii dış sryasasının tn belli başlı temel· 
leri arasına koydu. Bundan Fransanrn UJuslar sos-

• 
yelesine artık dirsek çevireceği anlaşılmazsa da müş-
kül bir vaziyette kalacatından şüphe edilmemek Ja. 
nm gelir. O halde Jngfltere tek başına Uluslar cemi • 
yetiniıt mlsnı"hı mttdafaaya kalkm:ak ft ltalyaya kar-

~ı zecri tedbirler alarak onunla, icabı takdirinde harp 
edecek mi? 

Böyle bir hadisenin vukuu bugünlük ihtimal hari· 
cin dedir· 

Gerçi lngilterenin harbe mani olmak için elinden 
gelen her şe.) i yapacaiında şüphe yoktur. Fakat in· 
gilterenin bu sırada Habet işi yüzünden harbe girişe· 
ceğini zannetmek yanlış olur. Nitekim İngiltere kabl· 
nesinin son toplantısında verdiği kararlarda lngilte· 
renin itidal dairesinden ayrı]mı)l\cağını göstermekte- -
dir. ~ 

Habeş tarafından gelen haberler İtalya ile Habeş ~ 
arasında harbin kopmasına miıni olan sürekli yağmur- i 
Jarın artık dinmcğe başladığını anlatı.>or. Demek harp a 
mevsimi hulUJ etmiştir. Ve harbin ba:;;lamasına bir en- ~ 
gel kalmamıştır· ~ 

Dünya sulhünü sağlamlamak üzer e ,-ücude gelen ~ 
UJuslar cemiyetinin galiba fflrls edeceği gün Habeşfs- i 
tanda da harp patlak nrecek ! \ 

Onıer Rıza D ~rul • 

lardır. Onun için bir müddet ba 
türlü hasta olan inekleri ıahiple
ri mezbahaya göndermemek ve 
saklamak için uğramıtlardır. 

Verem mücadele heyetleri re
ne sıkıştırınca bu defa cebir kar• 

şııında mezbahaya sevketmitl; 
dir. Fakat uıulü daireıinde mua• 

mele yaptırmaktan, mezbaha re
rimlerini ve masraflarını ödemek• 
len kurtulmak için hayvan ıa• 

bipleri mallarını mezbahaya ıe
celeri getirmitler, hayvanları yu· 

larlarından mezbahanın parmak• 
lıklarına bağladıktan sonra kaç• 
mışlardır !,, 

Bulgaristanda petrol 
inhisarı kaldırıldı 
Sofya, 24, (A.A.) - Bakanlar 

kurulu, petrol ve tuz tckitlerinin 

k ldırılmaıına dair kararnameyi 
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} itaretler 1 

lstanbula dair 
düşiincoler 
latanbuldan sin "fllJı mt, )'elli 

tepe üstünden ilritleferini •eyre
tlera fehrin yaralarını •aracd nice 
llİce doktorlar plıar. Ama hemen 
Aepnnin .özleri biribirlerinin 111-

Ondülisyon makineleri üzerinde 
Kimyevi maddelerle ıslatılan saçların onnülesine bir 

rtülir. Derler lıi: 
" - lstanbul .•• Itlahvolayor, 6i

fİ1or. Onu lırirtaralınt, lıurlarmak 

K ·· ı t .. şartla müsaade _D_o_k-to_r_lan_n __ 
u 1'r ·ıd· 

ıla llÜ' bir ıey defiltlir. 
işlerimiz ven 1 derecesi 

Sıhhat bakanlıfı ondülisyon 

lstıınw lr'fıruit merlraidir. Talim ve terbıyeye genç 
lir bcqımltı Rrısyamn petrolleri, f el nl I 
lir Yanımla Romanycımn bafiay- ema ar a ınacak 

L Kültür hakanlığı eıv itime) ku-
llll'r van:lır. Obiir yıımtıemtl• lrıımn 
4vrpa ile yaptığı fİeıaref itleri.,, rwu (talim terbiJe) ü1eler ve 

makineleri hakkında bir yayım 
göndermittir. Bunda deniyor ki: 

-"Permanan ondülisyon ma
kinelerile devamlı olarak üç şe
kilde ondüle yapılmaktadır: 

1 - Saçlar kiınyevt madde
lerle ıslatıldıktan sonra elektrik

Yeniden aynlma 
yapılmıyacak 

Doktorlann derecelere aynlma 
itini finane habnlıfı tarafından 
dotnadan doin:ya Ebhl:ta ocluı· 
D& lmakı.lauttı. 

Her ~ün bir 
ediple ... 

.... <Vdıa111 bı1Uu:üle1. 

- En l:tüyiik f&İrİJDİa kimclirl 
- Bu soruyu sorarken türlrç. 

niD türlü dalmı, budalmı, tiiriD 
neyini, çeıidini; edebi ertikleria 
aynbklarmı heıaba katmMmt ıöa
rünüyonunuz. 

lıllmlıktan önceki tilrkçede 
mi, iıllmlılrtan oımanblıta 

Eier ldtın6alan JerJine Jer. genel tedriıat direktörleri araıın
Jllcan arayanlar bira daha alıalô da yapılan deii§lllelerden aonra 
İaeler .tizii biraz Jaha ileri pti- kültür be.kanlığı tube direktörleri 
ıiirler: arasında da önemli değipeler 

le ondüle yapılıyor. 
2 - Saçlar yüzde iki nisbetin· 

de süblümeli su ile ıslatılıyor ve 
iki alüminyum levha arasında 

dar olan tnrkçede mi, Tanzimat• 
tan "Edebiyah cedide,, 7e kadar 
ıüren deTirde mi, daha ıonraki 
"Fecri iti,, de mi, Ziya Gökalp
tan sonraki edebiyatta mı en bQ. 
Jiik piri soruyorawıuz? BiitiD 
bunların içerYinde keneli çav.nr 
ve çailanna ıöre birer bü,ıik t&• 
ir çıkarmak imki.m olahilir bel• 

Etıbba odaıı yönetim kurulu 1'i; fakat bir tek ad aöylemelr, 
da bir aydanheri her mmtaka fi. 0 elimden gelmiyecek. • 

"-Elendim, l•tanbul 'ire, 
liam&urg, J'iryufe limanlarından 
dalt.a mı cu; önemlidir. K.oM.oca 

,:;ya ile Avrupayı birleıtiriyor. 

yapılmaktadır. 

Bu deiifmeler içerisinde orta 
t.edriaat tube direktörlerinden 
Bay Hayrinin tekaüde ıevk•dilen 
İstanbul Ka11clilli kız lisesi direk· 
törlü.ğiine, gene orta tedrisat tu· 
be airektörlerinden Ba.y Vedadın 
Ankara kız liseai direktörlijjüne, 
Bay Fail< Doğanın da açık bulu
nan yedi lı:ültür direktörlüklerin
den birine atıınacajı kuvvetle ü
mit edilmektedir. 

maşalanıyor. 

nanı pıbelerinden ıanderilen İ• Eskilerden hotlandıjmı iki Ç 
ıimler üzerinde incelemeler yapa· ıim iıterıeniz · ıöyleyivereyim: 
rak doktorları derecelere ayırmıt Yunus Emre, Karaca Oğlan. 

3 - Saçlar kimyevi maddeler
le ıslatıldıktan sonra alüminyum 
boncuklara takılarak bükülüyor. 

ve neticeleri rene ıube direktör.. - Y qıyanlar içinde en bGJüli' 
Pi.Ya İmparatorluğunun merkezi 

0lcın bu güel ıehir bütün liman
lardan tlalaa ite elveriflidi.r. 

lüklerine bildirerek doktorlara ıairimiz kim? 

Bunlardan birinci ııekil elek
trik cihazlanna fazla hararet ver 
memek şarti1e tatbik edilebilir. 

teblipt yapbrmıftr. - Eter ıairler radyo cihazbit 

Faltat ah, biz tenbel olma.alı.!,, 
Bu nevi akıl hocalannı çok din

letiilt. Onlar •Öylüyorlar ko· 
edan il~larını ıayıp döltiiyorlar. 
Etralımız.Ja hulya ekiliyor, ltayal 
''e hrııntu biçiliyor. 

Diğer iki şekil ise sıhhate mu
zırdır. Uray birinci şekildeki ma
kineleri kontroldan geçimıesi ve 
mühürledikten sonra işlemelerine 
müsaade etmesi lazundır. Diğeri
ki şekilde saç kıvıran makinele

F aka.t buı gazetelerin yazdı - nna benzetilebilir lene, zamam
ima ıöre, bu dereceye ayrılma auaıu en llüyiik f&İrİ Nuuii Hl. 
itinde Etıbba odumm 7olıuzluk mettir derim. lçiadeki t.tlaahiZ 
yapbiı ve tekrar durum incele- çOf)amlutu '" huaları anlatıİa. 
neceii haberi aııl11zdır. duyrulannı kendi kendine mırd• 

* * • 
Hayal rüzel feytlir. Fakat bir 

Bu arada kültür direktörleri ta· 
limatnameıi mucibince lise ve or· 
ta olndların ela idareıi kültür ba· 
kanlıiuıdan kültür direktörlüjü
De ıeçtiji için yükıek okul me· 
zunu olmıyan kültür direktörleri 
arasuıda önemli deiİfJDeler ola

Çünkü bakaıahk bütün ıalihi· damnayıp toplulukla paylafllllG 
yeti oda1a bıraktıiı için bu ay· bakımından onda büyük pirlik vu 
rılma hiç bir zaman deiitmiye- fmı kazanabilmek için ıerelten 
celdir. bir çok kaliteler var. 

laayalin gölgesinde yeni hayaller 
11.l'Umd, büyümek, gürbüzlemelı 
fCIJ'tUe •• 

caktır. 

rin men'i lazımdır.,, 
Uray bu yayıma cöre yakmda 

ondüliayo~ ma.kinelerİDİ bir in
celemeden geçirecektir. 

Dün bu mesele etrafında oda 
yönetim kurulu iiJeainden ltir zat 
'bir J.UICımıza pnları liiylemit· 
tir: Hııyal, hayalin nnırlll1'ı içintle 

ltaldıkça ona tlenecell bir fey yolr.
hır. F alıat hayali gerçek yerine 

ktanhul kültür direktörlüjünü Sofya elçimiz "- Yaptıjımıa ayırmada hi~ 
vekileten idare etmekte olan Bay On bet aündenberi plırimb· bir suretle fevkallde sınıfa ayni-

""'-• .. m- iyi llOIGlteohun· 
'•• hlDeeiıle htıverir. 

Mehmet Em.in Eritilıilin vekil-=t de bulunan Sofya elçimiz llay DUŞ bir doktor yoldur. 
müddeti eylülün ortalarına doğru Şevki, aileaile birlikte Sofyaya Ayn1an doktorlar birinoi, ikin-

JıtanhMca.,. ....,,. ....,. tame•!.a.,,.1mr, qöDmüttür. . . ci ve üçüncü auufa aittir. Zate11 
lelf,.,.;,.en fuii ceiral,,... .. oe lataabul kii1tiir clirektirliiiüae Salih Zekidir. , Otla w ~ nwW kmnç 
'~ite mal olan töltrefini misal eli- kültür bakanlıjı aicil direktörü Diier tuafbm lriiltiir ... kan- 1arma ~ delil, ha Jlllld 1aı .. 
Jte leri airiiyorlar. Bay Rasimin cetirileceji aöylen· IJiıncla açılan fQbe direktiderile ~~lanna .göre AJD'llUŞttr. 

Ytilmılıkların, ıızaltlılJarın a- mektedir. Fakat bu arada latan· genel dört direldarlüie ve efiti· Bu ayırma işinde de hi9 Dİr su-
ltıcırltl11rı önem boyana cleiiıen e- .bul kültür direktörlüğüne atana· mel kuruluna ıeaç elemanlar a• retle haksızlık yapılmamıştır. o .. 
~~ilı miinanbetlere yol cins- caiı daha kuvvetle ümit edilen tanacakbr. Deii§meler e:ylül orta danın yaptığı bu ayınnanm tek
'erine il J, kail l ın kültür genel müfettiılerinden Bay larma, doğru belli olacaktır. rar inceleneeefi de doğru değil .. 
l0r11 ;ö: h:a;lanı::" an vaıı,- 9!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~ı=!!!~!!!!!!!!ll!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!l!lll!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!1!1!!!!!9!!!!!!!!!!!1 dir. Bu husustaki kanun sarihtir. 

lıtanlJul büyülf denh )'Olları Balkan har.binin •onunda orta- Tirye•tenin ariu11la, Avmtar· Değişmek için bakanlar kurulu. 
._, ya çıkan •ınırlar tlurrımrı l1tanbu- ya, Macarütan, Yugoılauaıcı, Acıtta k ı~ 'd 
;! .. """'""' Hint ipek H halwnat " nun aran AZtlll ır .. , 
" la Hinterlantltlan malırum lnr ita- Lelautan uartlır. Ycrlaat •crbat 
;:""'flrtll•n Awupaya .tlına at- le io)'mllftar. Balltan ltarbinin .a- mıntalıa olan yerlerle İfİn, ihti. 

arı tek linemli mıntalıa idi. lı- nundadır lıi, lıtan6rılan tedm•el •aaftıfmfl Jeferi vartlır. 1ctnbulun ilk ~....,.,ar tarihe mal ,_ ____ , 
ol lftll'llnlları ile İf aruınllalti .... iz- M uJi Hamburc rllli. 

C111 tölarcti 6a tlnirdedir. ı~a. ~e •aı--~ 1.--'-lfh.,. Bu- l 1(.,. 111· ...... .,....... --r••n - Hamburı imanında iietiin lıa-
qiiıün laainelerinin •altlara- mı lta-'ılı - 1--a. ~-, C!-l.ıi!-ı"'-tl•L t 'P Vl•f'llll rı.... ~.,,. IC liteli bir ifsililr. rJariır. Ba İKililı 

... , opra/ı sam 18'anlnılan ,,..,_ elaeııuni-"i '-ir- u __ '--•ı·-: _,_ 
IClaız 7' ~ 11 - Rl'll-.-.. nm na • limancı gelen ,..,. m""d•J'i ,,_. 
-.,.. ~ffaii ~•it tlere- ,,.,lartlu. Çiinllii Hinıerlmdlan itHmaif We lıo1f1J. 

ı ...,.,.,.. •en=...ı_... ve hntlilnine lam o.. 
H~-· 1.-.1..!_ .ı l • •-··"3' Bö..ı• ol.-.. ldtııt6tıl R0tnan• 

,...".,. ....:vin.en •onra •- lan ,.,.ıları lnılmaılartlır. Nilttl7f!t ı• 
tanbal bu .. ..::.L-eı.. ·· • • )WIUI lıcr•teleriıti l'Cllt ifl•....:., ,,..,. "' ommınnı YfftHJf, ldanlnılun "~-·-"'a -x-a1--t- --_. 
~-ııı· ı.. ..... -:. • ,ruunuı ... _.... ,,_ ır- ltale nai ioyat:tılt1 
~ lf.GY11 

........ -.fir. larmo göre inlıip# aeyrini 111ffı-
Dördiincü luıçlılar hücumuntla rcn ve ön_.. lıaancrn •luol li- Sovyetler ilinin '-lda)ll11ranı 

liipotlrowul-a.~ .J.!1..~•·. •• ..:.: nl _. B mı d~nnenlerJe öltiterelt diin· ti ma auuıı dlfl Uıwn· ma •ımu .o ..... ftur. anlar o- qrıı. 
. e"? altın levlaalarrn •öltaliip gö- l•f'l'I terini HrimleriJir. yaya .. .,lıetleHlı, yMuf pefrellcri 
~mai belki ele lıtıınbalun re- • • * mi t..tiye Jeoek, niltcr7et lraıa 
ltalaından bir Pmtamn ortadan Tramit münasebetlerine 6elin- halılarını lıtanbalJa "" ifliyee .. 
aldırmasını bir •embolle anlat· ce, b.,.ün artık modem limanla- fis1 

ftaaAtcrclır. ren 6u ifi yapabilmeleri i'in ar- lıtanbal ehnomilı ltaıliaelerin 
~iiven lıanalının ~dman, bu- ialarıntla ••nİf bir Hinterlantl •on bofuımındtlllır. Onu 6ınfar. 
el, ı ıaünin katlı lün6ulun bulunmalıdır. Genİf bir yurdun mai isin onan genel lr.araltferini 
~ ~ wrafioauıtU biraz tlaha Cif«- 6iren 1"1Aan eıyoına limanlık et- lnılmalı gerelıtir. 
.. 'İttff:. • • ~· 
...... U'rnlffir. melidir. Meaela Tiryate gibi.. Sadri l!rtem 

• 

Talebe yazımı 30 AAus
ta bitiyor 

Bütün U..lercle we arta o1nı1 .. 
)arda :yeni talebe J&UDma de
vam edilmektedir. 

Kültür halranlıfı his bir tale
henin oblauz kalmunumı te
min için bütün okul direldil'luk .. 
lerine yolladılı bir :yayımda ya .. 
zılnıak için bqvuran her tale'be
nin muhakkak nmzet olarak kay 
dedilmesi bildirihnittir • 

Her talebe namzet olarak kay· 
dedilecek Te netice 30 aj\latos 
ıünü akıamı kültür bakanlıiına 
bildirilecektir. 

Bakanlık alclıjı aayıya ıörl" 
her viliyette ne bdar okul ve 
umf açıJm.uı liaRD ıeJtfijiai le.

bit edecektir. 

Fakat uı-uıa mevç,, lerhniz u,
muyor. Bu duyu§ ve anlabtla biz, 
onun Sakarya, lnönü, Afyoıt, 
Mutlan.ya, Lozan iıtasyonlanm 

almaımı Ye bize Yermeıini illere 
dik. O Hazer kıyılarında lılıçla• 
nnı p.kırdatan ft beyu ordula
n kovanların deetanlannı bize 
verdi. 

- En bü,-ik ............. 
üt 

- YatÇ& mı? Sami Pata Zad• 
Suai. Ondan 10Dra Halit Ziya 
U tdlııil ıelir. 

- Genç muharrirleP4en 
leri beieniyoJWDU? 

- Gençler araamda yuı fa• 
zan 'ftr mı? Ben henüa oolan oe. 
kuyor IUlJ1'0l'Clum • 

- Edebiptunızın 
huai ıolcla aramalı? 

- Edebiyatımız içten, u • 
"• cemiyet edebiyatı olursa ıeli" 
ıebilir. Sadece Sübjektif kOQqla
rUDW merak d.olaJUile biriktir 
iimiz aki ,-ralar ve d.,...ıı; 
pullar ımi kendimize ~,..bi 
liriz. 

- Tiyatro edcbiyatrmınn i 
rilemesi neye bağlıdır? 

- Rejiaörlerin mv.~irleri 
dit\en vazıepoeaine ve tİJ• 
ların kaplwnbaia ıibi kendi 
buklan içine çekilmemeaine bafi 
lıdır? 

- Edebiyat, onqn)a metaul o
lanları ıeçindirecek bir m-' 
olabilir mi? 

- Tabii olv.r. "Garp ceph • 
ele ıükOnot var,, ı 1uan ad 
caiız, altı haftada bitircliii hu 

(LıJUeıa ,.,,,.,,. ~,.,_) 

.[ı' ~"'ratelllnl karde•ler Avustralya yolunda:23 
1aıu::: eaa.hazbaaele~lnde ~hşan (F~tellial kardeıJer) Avuıtralyada b aluan bir eaaabuba .. dlnlstirl tara fındaa ptm...,.. Ot....., ,.aa ç lkıJorlar. Afllldaki ralaa1odtt dilal 

en •'-~ur komiklerinin sera hatıal takip edeceksiniL Ba •acera11 iyice takip tffWJmtk lçla bu ....,...., rf kteenlr eo.lallÜ " lılf kolleksi1 on 7apıaak lbtmcbr. 
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Ankarada mesken buhranı azalıyor 
Ankara, 24 .(Kurun) - Anka· 

ra&a hummalı r.apı faaliyeti var. 
Son &ekiz aY. içinde Y eni§ehir ve 
Cebecide yapılmak üzere 236 ev 

General Kazım Dirik 
yarın geliyr 

İzmir, 24 _(Kurun) - Trakya 
genel ispekteri general Kazım Di
riğe konsoloslar ve doktorlar bi
rer ziyafet verdiler. 

Yarın Sakarya ile lzmirden ay
rılacaktır. Ege valileri generalin 
başkanlığında toplanarak bazı ka· 

ruhaatiyesi verilmittir. 
Bu yapılar bittikten ıonra tem

yizin taımmasile batlayan mes· 
ken buhranı azalacaktır. 

Bay lbrahim Kemal 
Samsuna gitti 

Ankara, 24 (Kurun) - Demir· 

yollar genel direktörü Bay İbra

him Kemal, Samsuna gitti. Jki 
gün sonra dönecek, Erzurum de-

miryolu yapısını teftişe çıkacak
tır. 

rarlar verdiler. ============== 
lın pamuk rekoltesi on milyon 

Pamuk rekoltesi lira tutarında 220 bin balya tah· 
A'ltkara, 24 (Kurun) - Bu yı- min ediliyor. 

Ülüm 1 
~tor Bay ]h~n Saminin \'alde. 

si ve Bay Vahit Yelkencinin kayın • 
valdcsi n~·an Nimet fücceten ,·efat 
etmiştir. Cenazesi bugün Kadıköyün· 
deki e\1nden kaldırılarak Merkez • 
cefendideki kabristana defnedilecek • 
tir. Teessürlerimizi bildiririz. 

""'1Vlllımtıınlrtfmmnnmm ııııt11ıt1:1tttttnmımıu1nnım11ıunm1Uıua .... aı11aıuımıttto 

seri, altı ay cebinde gezdirmi§ 

reddeclilirim ltorkusile bir kitap 
çıya verememiş. Ondan sonrasın: 
biliyorsunuz: Binlerce lira ka· 
za.ndr. Kendi memleketinde f e· 

30 Ağustosa hazırlık 
30 ağustos cuma günü tayyare 

ve zafer bayramıdır. Ayni zaman 
da 30 ağustostan 5 eylüle kadar 
geçen yedi güne de tayyare haf
tası namı verilmektedir. 

Bu haf ta içinde her mıntaka 
hava kurumu kolları birer eğlen· 
ce tertip edeceklerdir • 

Türlü kollar yapacakları eğ

lence programını yarın akşama 

kadar İstanbul merkezine bildire· 

rah ferah geçindiği gibi, timd: Merkez gelen programları top· 
Naziler tarafından kapı dışarı e }ayarak genel bir program hazır· 

ceklerdir. 
' 

dildikten aonra, Jsviçrede gül gi· layacaktır. 
bi ~çiniyor. Üaküdar halkevi de tayyare 

Daha eski bir misal alalım: bayramı ıerefine o gün halka bü
Sir Valter Skot, kalemile ıatolar yük bir program hazırlamıttır. 

., kazanan _bu bir asır ör.ceki lngi Bu programa göre, törene tam 
- fıi.z.. lair:\ ve rqmancısı, bir i§te bü saat 14 te başkan Şefiğin açılış 

tün bu zenginliğini kaybettikteP sözile batlanacak ve halka evv~· 
başka milyona yakın borca gir· la zehirli gazlardan korunmak i· 

Karşısına zabıta memuru 
çıktı 

Meıhur ıabıkahlardan Anam, 
Babam Hüseyin, evvelki gün Bey 
oğlunda olaşırken tanımadı.ğı bir 
adamın hemen boynuna sarıl mı§: 

- O ... hoı geldin yahu.. Kaç 
gündür ıeni bekliyordum. 

Diyerek elini bu adamın gog· 
ıüne daldırmıf, yeleğinin düğme· 
lerini çözmüıtür 

Hüseyinin boynuna sarıldığı 

zat ikinci ıube ahlak zabıtası 
memurlarından Bay Alaettiıı Sel· 
çuktur. Memur Hüseyini tanıdığı 
için sesini çıkarmamı§, işin sonu· 
nu beklemiştir . 

Hüseyin yelek cebindeki cüz
danı alırken memurun eli bileği· 
ne yapışmıttır. Hüseyin adliyeye 
verilecektir. 

KAÇAK EROiNLER - Göz· 
tepede istasyon caddesine 32 nu· 
maralı evde araştırma yapılmış, 

24 paket eroin bulunmuştur. 
TRAMVAY ÇARPTI - Kadı

köy~n Bostancıya giden 93 nu· 
maralı vatman Cemalin idaresin
deki tramvay Söğütlüçeşme cad· 
desinde börekçi Ziyaya çarparak 
kolundan yaralamıştır. 

AGAÇT AN DÜŞME - Meci· 
diye köyünde ta§ ocakları cadde
sinde oturan dokuz yaşında Sü· 
leyman dut ağacından düşmü§, 
yaralanmıştır. 

KARPUZ YÜZÜNDEN -
Floryadaki inıaatta çalııan ame-
le B~hri ile Mustafa bir karpuz 
yüzünden kavga etmişler, Bahri 
çakı ile Mustaf aya kasığından 
yaralamııtır. ~ 

Yı:>.nt.\ı C.uw-ch.:.' H-.e\.CLhonC>tl· 

ne kaldırdmış, Bahri yakalanmı§· 
tır. 

m=~ti de onu da kalemı·ıe o"d çin bir film gösterilecek ve bir ~ eye- ltalyan mektep gemileri 
bilmi§tİ. doktor tarafından konferans ve· 

Şu halde edebiyat geçindirid rilecektir. gittiler 
bir meslek olmuştur. Bizde 0 he· Beş gündenberi limanımızda 
le gelmesi için halkı okuyacak ve Fındık p\yasası bulunan Ameriko Vespuci ve 
es(J'lerini gerçekten okunacak bir Hafta içinde 47 - 48 kuruşa Kristoforo Kolombo adlı İtalyan 
olgunlukla çıkarmnk lazım. satılan fındık ürününden Karade- mektep gemileri dün aabah lima· 

_ Bizde kuvvetli kadın mu niz limanlarına ait olmak üzere nrmızdan Akdenize doğru yola 
harrir yeti~mediği iddiası doğru şimdiye kadar bin çuval toptan çıkmışlardır. 
mudur? satış yapılmııtır. Alıcı, yalnız Al- ltalya büyük elçisi Bay Galli 

manyadır. gece elçilik binasında İtalyan de· 
- Her ne kadar Ankarada o• Bu yıl ispanyanın fındık rekol- nizcileri şerefine bir akşam ye· 

turuyorsam da arada bir lstanbu• 
1 

tesi iç olarak 100 bin çuval, hal- meği vemıiı, bu şöleni bir süva· 
unuza uğradığım ve içlerinde şa· 

irler, muharrirler de bulunan ka· yanın kabuklu 200 bin çuval o· re takip etmiştir. 
dır:h, erkekli sosyetelerinize gir. rançla~m~kta~ır. b 

1 
T" k' Belediye muhtelit hakem 

diğiın oluyor. Bu sorunuza cvap e os ova yaya u yı ur ı hk 1 • b. ld 
yede ~ok fındık olduğu havad!si ma eme en ınasını a J 

verd=rip te baııma İ§ mi açacak- verilmiıt, bunun üzerine son haf- Divanyolundaki eski maarif ne· 
sınız? 3' ta içinde fındık fiyatları düşürül· zareti binasının uray tarafından 

- Kaç yaşındasınız, kaç eser müştür. maliyeden alınacağını evvelce 
yazc.!mız, eserlerinizi ne kadar Bu ~emleketin bu yılki' fındık yamıı§tık. . 
zamanda yazarsınız, en çok han· ihtiyacını Türkiyeden temin ede· Bütün işler bitmiş, uray tara-
gi eserinizi beğenirsiniz? ceği söylenmektedir. fından birinci taksit verilerek bi· 

- Sadri E~emden bir yaı kü- Çünkü burada Ti.!rkiye fındık- na alınmıt ve devir muamelesi 
ç1't< ve bir kaç santim uzunum. ları kalite itibarile diğer mcmle- tamamlanmıştır. 
Yazdığım yazılara eser denebi- ketler fmdıklarından füstün bu- Binanın üst katında bulunan 
lirse bunları ne kadar zamanda lunmuştur. kazanç vergileri tetkiki itiraz ko· 
yazdığım belli olmaz. Bu, konu· Duyduğumuza göre, Triyeste- misyonu buradan çıkmıştır. Muh
Y8tı \!zerimdeki etkinin kuvvetine, ye Giresun fındığının yü.z kilosu telit hakem mahkemeleri de bir 
o günkü duruzruma bağlı §eyler· 590 fransız frangına satılmı§· kaç ay zarfında çıkacak, sonra 
dir. "Kuzguna güzel görünen yav tır. bina tamir edilerek urayın bazı 
ru,, nevinden belki beğendiğim 

1
_ ıubeleri buraya ta~ınacaktır. 

bir kaç parçam vardır amma, in- 1 Kısa Haberler _ -Telefon mukaveles\ 
aan, aklı başında kaldıkça, bunu -----·-----·---._ Telefon sosyetesinin hükume· 
aç~a vurmaz. O zaman Filorinalı BLOKE PARALAR - Romanya· timize geçişini tesbit edecek o· 

da bloke alacakları olanların parala· 
dan ne farkımız kalır? lan mukavelenin bütün hazırlık· rını alabilmeleri için teşebbüsler ya· 

- Edebiyatla me§gul olmaktan pılmakta idi· llgili makamlar. ala _ ları bittiği gibi ingilizce bir sure· 
zarar gördünüz mü? ~ cakları olanlardan Türkofis merkezi- ti de yazılmııtır. 

_ Çok gönijl alıcı bir soru. Ek- ne teya şubelerine baş vurmalarını is· İngiliz delegeler· tarafından 
temiş, alacaklarının hangi tarihte sa· ·· d · ·ı k d. B 1 sik olmayın. Ala külli hal geçinip goz en geçırı me te ır. un ar 
tılan mala ait olduğu ,.e parasının k" d 1 

gidiyoruz. Edebiyattan zarar gö· hangi bankada bulunduğunu sormll§· tet ık 0 ayısile imzalanma işi 
rühnez olur mu? Şimdiye kadar tur. pazardan sonraya kalmıştır. 
memlekete faydaaı dokunmıyan SULTANAHME1' PAZARI - Sul- Pazartesi günü mukavelenin im 
!bu nesnenin bize zararı <la do- tanahmet parkı arkasında kura1an zalanacağı kat'i aayılmakte.dır. 
, ... p zar J d k ld l t n Böylece sosyete he suetle hü· 
lrunmamı§ olsaydı, varını§, Y.<>k· a ,Jura an ·a ırı mış ır. un • kuAmetı"mı'ze geçmı·.. bulunacak· dan sonra Arasna sokağında kuru • x 

pı kim farkında. -0lurdu? lacaktır. ,, J 

Nazilli, 24 .(A.A.) - Celal Ba
yarın bir çok kısımları sürekli al
kı§larla kesilen söylevi şudur: 

Aziz Nazillililer; bugün Nazil
li kombinasının temellerini atıyo
rum. Nazilli kombinası sanayi 
programımr:da çok ehemmiyetli 
yer alan büyük bir endüstri mües
seıeıidir. 

Bakırköy bez fabrikasından 
ve bugün bütün dünya itibarile 
mükemmel bir eser olan Kayseri 
ve Ereğli kombinalarından sonra 
sıra buraya geldi. 

Nazilli kombinasının ayrı ve 
hatta diyebilirim ki, bizim cep· 
hemizden de sevinçli bir hususi· 
yeti vardır. Diğer pamuklu men -
sucatımız hususi ve resmi vasıta 
ile iyi ve kötü yapılmı§ bulun!.l· 
yordu. 

Hükumet, pamuklu meselesini 
ele almak suretile memleketin u· 
mumi ihtiyacım karıılamayı dü
tünürken hususi olarak ta basma
ya ehemmiyet vermiıti. l~te bura· 
daki kombina, Türklerin ilk defa 
kuracakları basma fabrikası ola
caktır. Fabrikamız yalnız Bal
kanlar bakımından değil, belki, 
Avrupa bakımından mukayese et
tiğimiz zaman küçük sayılmıya

cak bir eserdir. Fakat teknik iti
barile bütün dünya ile boy ölçü
ıebilecek mükemmeliyettedir. 

Bunu bittiği zaman güzel eser
lerile de göreceksiniz. Fabrikamız 
1937 senesi iptidasında bitmiı o· 
lacaktır. Bu fabrika bir milyon li
lira ıarf edeceff.jz. Günde 2,500 a· 
ırnclc caıı .lcıl'ktır. iiafl ~n B.'a& 

" ~ •~ i1 1 ı l•(J ,h,-:J •l .ılf';..l .l>IJt 
balya pamuk a ınacakhr. ~eneıik 
iatihsalitı 20 milyon metre ola· 
caktır. Zannederim ki buna kü
çük bir eser denilemez. . 

Müsaade ederseniz Nazillileri 
böyle mükemmel bir eseri kendi 
sinlerine çektiklerinden dolayı 
tebrik edeyim. Fabrikanın teknik 
itibarile miikemmeliyetini söyler· 

ken ıunu da ilave edeyim ki, 
Türk • Sovyet dostluğu, Sovyet 
tekniği ile elele kuvvetlenmİ§ bir 
birlerini tekamül ettirmiştir. 

vesaitinizle kurabilir misiniz de-, 
dim. Bunun cevabı menfi oldu· 
Memleketin başka yerlerindekilet 
gelip te sizin ihtiyacınız için bU 
fabrikayı kurarlar mı? Büyük ,re 
dahi önderimiz hakkında candaıı 
izhar edilen minnettarlık duygu· 
ları yerindedir. 

Türk milleti için Atatürkü se\f• 
mek daima bir ibadettir. Bir hü· 
kumet reisimiz vardır. Biliyorsu· 
nuz ki, adı İnönü kahramanı, Lo· 
zan kahramanı ismet İnönü . Bu 
iki yerin ismini bir arada söyle· 
mekteki maksadım ~udur ki, Js· 
met Inönü, harp cephelerinde ol· 
duğu kadar, bütün cihan diplo· 
matları müvacehesinde de zeka, 
irfan ve kabiliyetile muvaffak ül· 
muş, bize Lozan muahede&i gibi 
bir şaheser hediye etmiştir. 

Saltanat idaresi sizi düşünme· 

di. Cumuriyet rejimi sizin rejimi· 
nizdir. Bütün düşünceleri ancak 
sizin içindir. Tii.rk milletiniıı ikbal 
ve saadeti içindir. Ben heµimizirı 
yüzüne baktığım zaman bir il· 
ham duyuyorum. Ankara ve ls· 
tanbula gidince minnettarlık duy 
gularınızı Atatürke söylcmckliği· 

mi arzu ediyorsunuz. "Şiddetli al· 
kışlar.,, 

Bunu kendilerine aöyliyeceği.11. 
Siziri duygularınızı tam ifade ede
bilmekten acizim. Fakat, çalışa· 

cağım. ŞimCii &on sözlerimin mü· 
him bir kısmını fabrikanın açılış 
resmine bırakıyorum. 

Nazilliler; Sümer Bankın yap· 
tığ~ iş, herkesin menfaatinedir· 
»\ffıı.cıa Kur-Uıacatt o n falifil<9> 
JHmıerun ekmeğini elinden almı· 
yacaktır. Civarila el sanayii He 
çalışanlar vardır. Onlara yardım 
edeceğiz. Arzu ettikleri kadar bu 
müesseseye amele verebilirler· 
Çok geçmiyecek burada bir ma· 
mure yükselecektir. Şimdi hep be· 
raber bu mesut eserin temlini ata· 
lım. 

Bay bakanın söylvinden sonra, 
halkevinde uray tarafından veri
len !Ölende bulunulmuştur. 

üç aylıklar 
Emlak ve Eytam Bankası ÜÇ 

aylık maaşların kırmasına 3 ey• 
lülde başlayacaktır. 

Hazırlıklar bitirilemediği içil1 
malmüdürlüklerinde maaş \.eril· 
mesine ancak dokuz eylülde bsr 
)anacaktır. 

Kayseride gene bu cümleden 
olarak tetkike §ayan mükemmel 
bir eser vücuda gelmiştir. .Bura· 

daki belki on::lan daha iyi ola
caktır. Benden evvP.lki hatip 
Türk • Sovyet dostluğundan bah
sederken kuvvetli bir ifadede bu
lunarak "bu dostluk kara günler 
yadigarıdır,, dediler. Evet, bu 

böyledir. Tarih seyrini asla de· 
ği§tiremez. Tarih, Türk ve Sov· 
yet dostluğunu, kara günlerin bir 
hadisesi, b:r §alıeaeri olarak kC\y· 
detmi§tir. 

Şarkta kültür hareketf eri 
Şark i!baylıklannda bir çok 

yeni ıslahat yapılırken kültür b2l• 
kanlığı da §ark ilbaylıklarmcltt 
savaı yapmağa ve· kültür işlcriı1İ 
ıslah etmeğe karar vermiştir. 

Bu ~ilayetler icin bir kültür 
programı hazırlanacaktır. 

Biz, bunu unutmuyoruz, ve u
nutmıyacağız. Bunu huzurur.uzda 
hulus ile tekrar ediyorum. 

Gördüm ki, Sovyet memleketi- -Geçmiş Kurun/ar: 
nin her tarafında Türk dostluğu 25 Ağustos l 920 

herke~in kulağına erişmi§, halka Uw ga~e~e:;i Pi_rcr Lotinin Sevr 
. muahede ını tenkıt eden \'e 'I'iirk 

mal olmuştur. Ben de aynı dostlu- ler lehinde müdafaada bulunan 
ğun canlılıklarını sizde görerek makalesini neşretme!dedir· 
cidden bahtiyar oluyorum. Biı.: * • * 
endüstriyi büyük ziraatin yar.. 19 Ağu to:sta toplanmış olan Nic: 
dur.cısı olarak kuruyoruz. Ben konferansında Rusların Soyyetıert 
Serbest fırka vakalarından sonra yaptıkları teklifler şunlardır: 

Yeni hükumet elli bin ki., iderı 
Nazilliye gelmiş idim. O vakit fazla tahtı silahta kimseyi bulun· 
bana mahsulün para etmediğin- dıramıyacaktır. 
den bahsettiniz. O vakit, libera- Lord Görzofun notasında ta)in 
lizm denilen iktisadi sistem bili- edilen hudutlar tagyir edilecektir .. 
nerek, bilinmiyerek münakaşa e- Lehistan Rusyaya bütün şimen· 

d'l' difer alflt ve edevatını iade ede· 
ı ıyordu. O zaman size mahsulü ccktir. 

dışarıya satmak müşküldür de- Rusya I.ehistandan geçmek hnl•· 

dim. Fabrika yaomak lüzumunu kınJ haiz bu)unacaktll'. 
İ§aret ettim. Bu fabrikayı kendi 



Taplfdl Bard8'1•r 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
IQg__ 881em: 13 Yuan: Rudolf V•n Wellrt .. 

Gece 1 oplantısında .. 
l<aptan, polis imiri ve doktor, yuvarlak 

masa etrafında buluştular! 
Sinmdan ıetirilen En,le Çan-} 

hı, Siyamcada aajla aol mini11· 
... aelen bu iıimlerdeki wcutla
... biribirlerininkine yapıfık ikiz 
~ele karde,lerin, Amerikanın 
"4111aD tehri olan Boaton ci-vann· 
4-ki bir dere kenannda kurulan 1 
~~ çadırmcla ı&terilitinden bir 
-..ç &ece IODr&, bir misafirhane• 
de Japılan toplantı ••• 1829 ıeneıi 
~~iilüniin 15 inci ıec:eainden bir 
-ç ıece aonra ••• 

&o.ton limanı rıhtımmdaki bu 
lllİlafirhane, o zaman çok met· 
laıarda. "Seyler'ı in,, yani "Bah· 
l'İJeliler miaafirhaneai,, denilince 
Liitün dünya ıemicileri bu miıa~ 
fit.haneyi hatırlardı. 

B11ra11 o kadar tanınnuı ye iı· 
tek UJ&ndmnıt bir yerdi. Boaton· 
ela karaya çıkar çıkmaz yalpalı 
1'İriiyüıle bu miıafirhaneye yol· 
lanınıyan kaptan, bab·iye zabiti •e tayfa yoktu. 

Misafirhanenin loı ve küçük 
bölemlerinde, buauat odalarmda, 
illete aiacmdan yontulmuı mata· 

lar etrafında yer tutmak -ve deni~ 
&fın ıeli9ten ıonra karada ilk ak 
tamı burada eileneeyle ıeçir· 
lllelr, çok raibet alren bir iclet· 
ti. 

Akfe..._, .-.ıer hun.da ken· 
İne mahıuı bir lıava içinde, bam 

ka bir malait çeneainde, ya• 
)&Y&f akıp ıiderdi. 

itte bu çok kif iyi içine çeken 
ibefhur miıafirbanede 1829 ıene
:~-~rlülünde bir ıece yapılan top 
~h, ba eııiz macera yaz11mın ..._.._llÇ kımım~a kartı'attıi1 • 
llllz Uç kiti Yardı. Oçü de hemen 
~ a111i zamanda gelmitlerdi 
~riyeliler mio:afirhaneıi,, r.İn 
.a __ Wc bir oc:laam~a toplananlar· 
.._.. biri, yapıtık kardetleri Si· 
haadan ıetiren " Bcıton civarın 
ela kurulan ıirk çadırında ıiıte
l'eıı kaptan Koffindi. 
~aten kaptanın ıemiıi de, rıh· 
~ bu miaafirhaneye en yakın 

)erinde demirlemiıti. Odada ha· 
~ J,g'Junanlardan ikinçiıi, ıirkte 

ll'Jlri dirt bin te)'l'icinin intizam 
•• • "b lftzı ab boamamaaı için uira· 
~, ayni zamanda ikiz kardeıle-
ll J'&Plfık olmadıkları kanaatini 
~ atarak, kaptan KoffinJe 
lra tut......, bahiate bin dolar 
a~~n Boıton Ye ciTarı poliı 
-..rt •iralav M-~· "d" ~- .:. - ,, UITI 1 ı. 

~6 de, bu itte hakemlik 
"le Lale Çanı. muayene ecle
l»iı.l:"'k olcluldarmı keeenk• 
lbi Dr 8odomm tanmmıı heki
.. • MOfkonldi. Bu üç kiti, me 
1air ataca.dan yonbıllllllf yuyarlalc 
ı.r:-·•ın etrafmda toplamnıt-

ıaikler, nelerdi? Bir araya ı•I· 
mitlerdi. Çünkü doktoru bilgisini 
arttırmak arzuıu tahrik ediyor, 
kaptan, Siyamlı yapıtık ikizlerin 
mentei hakkında izahat vermeii 
faydalı ıörüyor, miralay da tu 
kaybettiii bin dolar meaeleaini 
dütünerek endite içinde bulunu· 
yordu. 

Gerçi kaptan, ıirkte bir pazar· 
lıia ıiritmit, miralayın hakiki ti 
kendi aizile de ıöylemeıi tartile 
bu parayı iıtemekten vazıeçece• 
iini anlatmıttı. Ve kendiıi de o
nun arzuıuna ıöre muanın üıtii· 
ne çıkıp ahaliye hakikati kendi 
aizile tekrarlamıttı, amma ne de 
olsa ıirilen bir bahıi kaybedit 
hidiıeıini bir türlü unutamıyor, 
bu yüzden YetYeaeye dütüyordu 

Acaba kaptanın arzuaunu yeri· 
ne ıetirmekle, bu babiı borcun• 
dan sahiden kurtuldu mu, yokaa 
kaptan kendiıine oyun mu etmiı· 
ti? Mirafay Murfi, kaptan Kof· 
fine bu yapıtık kardetler yüzün· 
den u ,UÇlülc çıkarmıt deiildi. 
Şimdi o da bunun öcünü almak 
iatiyebilirdi. Hem bahiıte kazan· 
dıiı bin dolara, az para denile
mezdi. Bunu ödetmekten öyle ko· 
lay llolay yazıeçilebilir mi? Oı· 
telik kendiıi körünü öl dürmemit. 
sirkte kaptanın dediğini yapma· 
una ratnıen, b&liıi ICaybettiji i 
çin ala Yenliii ıibi bu bin doları 
ödiyecelini ahali önünde yiikaelr 
aeıle aözüne katmııtı. 

Sanki iyi haltetmitti !. Hüliaa. 
poliı i\miri, fıraattan liyıkile iıti· 
fade edip edemediiini bir türlü 
keıtiremiyor, üzüntü içini kurt gİ· 
bi kemiriyordu! 

Bu arada tunu da kaydedelim 
ki bir taraftan yapıfık kardeıler 
ıirkte her L1<f&DI ıöıteriliyordu 
Tabii, ahalin;n ilk akf&IDl&rdo.ki 
ıaldrrııı, ayni fırtına tiddetile ıü· 
rüp ıitmiyordu. Hücum, ıe-v~
m~tti. Bununfa beraber, her tem· 
ıilde ıirk çadırı ıene dolup do· 
lup botalıyor. biletler, bir tek bi· 
let kalmamak iizere, kapıt kap· 
ıatılryordu ! 

Şimdi, odada yu-varlak mua et· 
rafmda oturan üç kitiden, dok· 
tor, kadehini kaldırdı Ye içindeki 
tadı keakin içkiden ilk yudumu 
almadan, mayiin benaklıiına fÖY 
le ıüzaün ıüaıün baktı. Hafifçe 
6kaürerek boiumı temizledi. 
Sonra mmldandı: 

- Ben bu ite dair V aıinıtona 
bir mektup ıönderdim. Orada bu
lanan bir mealeldqa yudım. Bb
tün dünyaca tanmmıt bir mealek· 
t&ta. EYet, bütün dünyaca tanın· 
mıt ! Umarım, ki mektubumu a• 
lınca hemen buraya ıelip yapı· 
tılc lcarde,leri muayene etmek İ• 
tİJ9Celdir. 

11~ J1im balmumunclan yayılan 
1 ..... odanın raflarma ,.... 
~ 1-ka- Ye çinko kaplan (Arkmı var) 

)~Ye IDGl&Jim uzanıılarla yalı· -------------1 
lrori~ Odanın kap111 açıldıkça Kon,,aJa miting 
._._: ıelen haya cereyanı, Konya, 24 (A.A.) - Saat 17 
llai lllotlelin~ bir yelkenli ıe- de hükGmet meydanmda büyük 
lbd ı, fla aüalü ıemi örne- bir mitina :rapıbmttır. Mitinat~ 
dta.' rtbt&rile aalmtıya utratıyor ha-va tehlikeai ve uçak saftfmır 

.,_._. ıenel vaziyetleri ve Türk kadını 
'-: arla alraiı olan yerin nın acle'ri hakkında süsel alylev 
~iplerle aarbn bu 1ara• ler Yerilmit Ye dinlenmittir. Mi-ı 

.... , tlq ~ nkte kadar ...... .. 
•ittir. 

S - KURUN 25 ACUSTOS 19.15 -

Son dört gün içinde Bulgaristandan gelen 
Türklerin say~ı l-~~~~~~~:::-f-Il_k_i_n_c_ir-~-k-e_n_d_e--

700 Ü buldu 1 riyeye gönderildi 
Edlrna ( Ozel muhabirimiz ) a · Denizyolları itletme idareainia 

zıyor) ··- Bulıariıtandan, ıü'!lden lzmir vapuru ile ilk defa olarak 
ıüne art•n tazyikler yüzüu .!ell 1 lıkenderiyeye önemli aayıda incir 
peritan bir halde gelen ıö,. .1en yüklenirken itçiler tören ,.aplDlf-
kafilele!i bölük bölük Karaa~a~ lar, vapur bayraklarla donalılDUf 
daki IÖ(menler evine alınmakta ve bütün limandaki vapurlar dü-
ve burada dört bet ıün iıtirabal dük çalmıtlardır. 
ettirildikten ıonra tertip edi!tJik 
leri bölı•lere ıönderilmekteıdir· 
ler. 

Son dört ıün zarfında Bulga 
riıtamn F ıkicuma, Şumnu -ve Raz 
ırad kazaları köylerinden 700 
nüfuı ıelmit, 200 nüfuı da iıkan 
bölıelerine: ıönderilmittir. Zonguldak Ubagı Halit Aksoy özel 

G muhabirimizle konuıuyor 
öçm~nlere daiıblmak üzere 

400 çift hayvan alınmıf, ııbhat· 
lerile daimi ıurette ittiıal etmek Zonguldakta 
üzere ıenel iıpektörlükte bir de yeni •oseler ve ba ındırlık 
aailık ve ıoyaal yardım danııkan · 7 .Y 
lıiı ihdsı edilmittir. Bu -vazifeye hareketlerı 
ııhhat ve içtimai yardım bakanlı· Zonguldak <Özel aytarımız yazı • 
iının eaki müfettiılerinden Süley. yor) - Zonguldafm kömür tozların· 
man Nuri atanmıt ye öde-vlerine dan şikiyef edenler vardır. Her ne 
batlamıılır. kadar az çok siyah tozlar varsa da 

öyle mübaliğa edilecek kadar detti· 
TR41'YADA SÜREKLi dir. Bu ülkede seneler, 670 gfln Ye 

Y ACMURLAR: aylar da (60) dndür. CünkU seee 
Bir haftadan .beri Trakyanın ve ,Undüz yoktur; her saat çabımak 

her tarafında ıilrekli° ve faydalı vardır· Yer üstündeki mesainin Od 
yajmurlar yafıyor. Bir ılin Kırk- misli de yer altındadır. Viliyet hal. 
1 kının bir çoiu madenlerde çalışmak 
areli vtliyeti dahilinde, &ir sün suretfle para kazanmaktad1rlar. Ka • 

Edirne havaliıinde, bir ıün de Ke radeniz kıyılannda ve hattA dlfer fil· 
!•D ve Uzunköprü taraflanna kelerfmfzde bu kadar güriiltiilii bir 
yatmak ıuretile.mıntaka mıntaka şehir az bulunur. Akşama doğru so • 
dolqaiakta, pancar " b~ kaklar ' caddeler adam alma- Her 
karpuz ıibi mahaallta faydalar ..t1A7e&tea ve laer dnatea •-•lar ba
vermektedir. raya toplanmıtlardır. Çefft ptlt ma. 

Ateı alan çifte 
Cumao· .. aaı nahiyeeinde FaJ.d. 

ye Fatma adında bir kadının c:lai
da bir ağaca aaılı duran bir çifte 
tüfeiinin f ula rüqirdan alet al
muı ıonucunda ai~ aurette · 1a
ralandıfım 1azmııtık. Bu kadmı 
baida bir armut aiacı altında; 
oturmuf, yemek yiyordu. POJrU 
tiddetli estiiinden çiftenin lioro
zu bir dala çarpmıf •• çifte atef 
almııtır. Ajacm altında INIUD&ll 
zayallı kadının aol memeai; 1119' 
malarla bu ımetle parçalaam.,. 
br. ~ "'. , 

Liileburgaz aerıi•i 
Lüleburıazcla 1127 11lıncld 

beri yapılmakta olan TraQa elall 
hayvan ıerıiıi bu 111 da çok ilıHf 
1eçmi9tir. Serıi 1 l Aiaatoa aaba
bı kalabalık bir aeyirci ka1111m• 
klüp bandoaa erıinlik lllAl'fDll. 
çaldıktan ıonra ilçeba1 vekili Bay 
Eminin ateıli bir ıöyle'ri ile açıl

mıı, halk alkıılarla aeriiJe itr
miıtir. Serıi:re ıi en • f'-8 
31 ıi derece alarak ikrami1e ıa.. 
zanmıttır. 

ğazalar içinde en çok it girenler eeb-
YILDIRIMDAN YANGIN! zecilerle yiyecek, içecefe mUtealltk 1------------• 
Geçen ıün Edimeye yağan gıda maddeleri satanlardır. Barrnrn layca yolculak )'apmak bübrnı ver 

yajmurlar aruında kaaabanın Sa. ekmekleri ve bilhassa francalalan mfttir. 
raçbane bqı ıemtine düten bir pek nefistir. Satışlarda bir parça fi. Ereillnin nalaiyelerlne -ve nalalye • 
yıldırım otla doldurulmut bir ma- yat yüksekli.fi varsa da en ziyade lerlnden de klylerlne muntazam fO • 

b can sıkan mesele evlerin kiralarıdır. seler yaptırmıt. Bartınm klylerhle ft 
ğazanın yanmaama ıe ep olmuı- Burada iki oda on beş lirayadır· Bu Alll&lraclan (Karaca file) ye alall • 
tur. Bu mafazada bulunan ve fab- yüzden sıkıntı çeken bir sınıf halk den (50) kilometrelik yol aparp& 
rikatör Mehmet Edibe ait olan 72 varsa onlar da memurlardır. Bunlan lıep kly hltçelerile •eyd& • 
çuval un da bu ıuretle yanmıpa Denizli cihetlerinde seyahatlerim- na retlnnl§ Te lauiae1e alırlık ver • 
da itfaiyenin ıayretile ıirayetine de bir çok muvaffakıyetlerine f&hit memiftir. I 
mahal bırakılmıyarak ıöndürül- olduğum Halit Aksoy üç senedenberf Zongalclaldan Kozluya kadar • • 

müttür. 

Amasgada buğday 
Dört bet ıün evvel 72 kuruıa 

kadar ıatılan buidayın alçeji pa
zartesi ıünü birdenbire 85-88 ku 
l'Uf& kadar Gıkmıttır. Piyasada bu 
yükıekliiin ıeçici olduiu aöylen
mektedir. Yübeklik elrmek üzeri
ne bir teıir göıtermemittir. Ek
mek ıene kiloau yedi buçuk fran
cala dokuz kuruttur. 

burada ilbay bulunuyor. Ba sayın il- hill takip eden (6,5) ldlometreUk Jr 
bay öyle diyebilirim ki Zonguldak i - lun bir çok yerleri r~lmez 1ııfr Ul
lini ihya eylemiştir. Sessiz ve müte- de iken §imdi iiserinden Aft De ., 
vazı vaziyetluile saat gibi muntaza- yahat edilecek bir hale Plmlftir• 
man işliyerek yollarla mekteplere 7..ongaldalı Aakarap Wb1aa " 
çok önem vermi§, il ve ilçe merkez · hududa kadar <83) kilometre ...... 
lerinde övünmeye değer bayındırhk · eden Zonruldak - Denek - ••& 
lar vücude getirmiştir. llçelerde yap· ye §08Mini de pptırauf nı her lllrbd 
tırmıt olduğu köy yollan başka yer- telef onlarla merkeze Wlamıfht'· 
dekilerine benzemiyor, onlan kum ve (112) kilometre U11J1)11faaülı.I 
taşlarla şose halinde yaptırmıştır· il Zonguldak - Denek - Brelll t9' • 
dahilindeki fOSeler bozulmuıken yeni sesi çok bozulmufken ini nobaalan 
ilbay bunları yepyeni ve çok düzenli inpat şirketine mt111e....ıa tamir 
bir hale yokmuş ve bütün halka ko· ettirmiştir. Bu yolan (48) kilometre

si Zonsuldak - RetadlJe ,.ı_ ta• 
bildir ve ErefUye aft '-' • ldlr 
111etredf r. 

Bunlardan hafka (83) kilometre 
ilk Bartın - Zafraabola ..... • 
yahat edilmez bir halde .lkea balla • 
muntazam bir bale getirmlftlr ..... 
kilometre uzunhıtandald ZoıapldM 
- Çay cuma f08Ulnln toprak dlseltr 
mesi yapıl•lf " ınebde._ IU..,_ 
taş datenmel• bqlan•ıftır. (50) ld • 
lometrellk Bartıa - Arit, <I) kilo • 
metrelik Kosearu - Satraa•ı-. M 
kilometrelik Bartıa - Kosnps, (35) 
kilometrelik Kozeaps - Peqeıaie 
(Darada puar kanılar), 20 ldleıaet
relik Çay cuma - Bey cuma (team. 
yel tilrabiye balfllde), <15) ldlomet 
relik. (;ay cuma - KorkakA ft Bar
tın - Fllyoa ŞOMlerlnl iftihara pyu 
bir feldlde yaptınnaia NaYaffak ole 
muştur. Bunlardan 1ıqka Eretlide ele 
bir ~ yollar llaprmıtır· Bu yollar 
arasında pek ~ok menf eı;lerlele beto9 

} kiprtiler Tardır. 



--===~.~ 

oonyanın Ü i ~ i ~ i 
Volter'den Çeviren· A. U. 

(Ba§ taralı 14, ıs. 16, li, ıs, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 Agustos tariJı -
il &Cl!'&larınıızdadır. ) 

Kadın Babuku evine götürdıi. 

Keder ve ıstırap içinde olara I; 

gelmi~ olan kocası büyük bir in
celik ile kendisini kar§ıhyan inl'l 
nı1rnaz derecede tatlı diller 'le o 

nu lmcakhyan bir kadın buldu. 

Koc~ı da karısı, melresini, kan
sının doslunu ve Babuk'u sıra iltı 

seviyor, öpüyor, kucaklıyordu. 1 
yi geçini~. ne§e, nükte olursa bu 

kadar olurdu. Yemek ba~tan ap.· 
ğı zevk ve huzur içinde geçmi§ti 

Nihayet kadın Babuk'a dedi 

l.ci: 

- Siz §Unu iyi biliniz ki ba7., 
serbest kadınlarda fazilet dı•ygu 
su namuslu keklerden aşağı k~t 

maz. Size bu hususta kanaat ver· 

mek için yarın beraberce gü:zt•l 
(Tenonc) nin evinde yemek viye. 
lim. Orada birkaç tane ihtiyar kn. 

dın papaz göreceksin ki, bu kadı 
na e:cmediklerini bırakmazlar. O 
nu parça parça etmek isterler 
Fakat güzel Tenone onların to · 

pun;!an daha hayırlı işler yapar. 

Bu kadının hiçbir kimseye en kü. 

çük bir fenalığı yoktur. Aşıkm-:ı 
her gun söylediği §eyler sadece i 

yilik ve fazilete dair nasihatte:" 

ibar~ttir. Onun bütün düşüncesi 

aşıkının yükselmesi, iyi olması. 

işlerinde muvaffak olmasıdır. A 
~ıkı da şayet önüne bir iyilik yap. 

r:ıak fırsatı geçer de onu kaçm~ 
,. .se·ıgilisinin kar~ısında utancı•l· 
dan ll~arır-. Bir adamın sevgilisi 
hakii .. aten faziletli olursa bundP.tı 
daha mükemmel bir iyilik kıla 
vuzu ol:ı.maz. 

TOPLANTI 

de kalacak oluua (Teone) içiu 
Hüryel'i unutacaktı. (Penepolis) 

i seviyordu. Çünkü ahalisi hafif 

me§rep, hicivci, ihtiraslı olmak • 

la beraber terbiyeli, tatlı, iyilik 

sever insanlardı. Şimdi (Perae 
polis) in Melekler tarafından yı 
kılmağa mahkum edilmesi ihti 

malinden endişe ediyordu. Hat~.{ 
kendisi büyük Melek Hürvel'e 

giderek bu tehir hakkında nas.? 

rapor verebileceğinden bile kor 
kuyordu. 

STATÜ 

Nihayet dü,ündü, latındr. Şl!'
hir hakkındaki mü~ahedelerini v~ 
intibalarım bildirmek için tır çn. 
re buldo. (Persepolis) de en yük

sek bir sa n'at sahibi buldu. Buna 
bir iıcykc! yaptırdı. Bu heykel öy 
le bir aan'al eseri idi ki, içeriı;iıı 
de her hi:-lü madenler, topraklCl.: 

ve tatlar vardı. Hem de bu ma -
denlerin, ~oprakların, taşiarrn eıı 

iyileri ile en kötüleri vardı. Sonn 
bu heykeli aldı, Hiirycl'e götiirdii 

ve ona: 

- Sadece Altından ve elmas . 
lan yapılmı§ olmadığı için bu hey 
keli kırar mısın?,, dedi. 

Hüryel bu bir kaç kelime ile 
Babuk'un ne demek istediğini a:ı
lamı§tı. Ondan sonra artık ( t'c,. 
sepolis) i yıkmak değil. ıslah et· 
mck için bile kafa yormağa )ü. 

zum görmedi. Bu dünyanın oldu. 

ğu gibi ya!ayııında devam c~nı'!
ıine karar verdi. Kendi kendine: 

- Eğer herşey iyi değilse bil~ 
her ~ey fena değil.,, 

Dedi. Bunun üzerine (Perse · 
polis) olduğu yerde olduğu gibi 
bırakıldı. Babuk'un istediği de 

zaten bu idi. 
(SON) 

Babuk söz verdiği gibi bel~i --------------

saatte davet yerine gittL Burada Jstant ul Harici ~skeri 1 
büyük bir zevk ve eğlence hükün' Kıtaat. ilan'ar1 
sürdüğünü gördü. Teone bütür .________ 1 

bu zevk ve eğlencelerin üstün'1e 100 ton hint yağı l::p:ılı zarf! 1 

idi. Herkesle kendi anladığı dil. eksi!trneye konmuştur. Tahmin 

den \re §İveden konuşuyordu. ö~ · edilen bedel 56000 liradır. ihale· 
1e ta.bii espirisi vardı ki, bütüu top si 27--8-935 salı günii saat 11 
lantıda bulunanları cuşa getiri- dedir. Şartnamesi 280 kuruş mu
yordu. Kendisinde hiçbir zorak' · l<ahilinde verilmektedir. Eksi it
lik yoktu. Herkesin hoşuna gi~ · · meye gireceklerin 2490 sayı it ka

yordu. Sonra ho§a gittiği kad,•ı nunda arandan vesikalarla birlik· 

da iyilik yapmasını seviyordu. te ve ihale saatinden bir saat ev

Bütün iyi vasıflarının kıymefrıi ve) 4200 liralık teminat ve tek!if 

arttıran ~ey ise güzel olmasıydı. mektuplarını Ankara~; M. M. 
Babuk'a öyle bir kanaat ge1~1i Vekaleti ~atın alma komisyonu· 

ki, ~1.1 (Persepolis) de daha ziya na vermeleri. (58) (3838) ... ~~· 
,.AL.MANYAD~ TE.Yl<IF ır;ı~ı 
EDiLEN BiR TURKUN ~lıJJ 

HATIRALAQ.I w:ır=ırz-ı 

8ölem: 17 Yazan Mehmet Naci 

Yüz markı zarfa koyup adresime 
postaya verdim. Acaba gelecek miydi? 

Buraya müracaatımda, konsoloı:;ha -
nemiz tarafından musaddak bir mek
tup getirerek menıleketime a\'det e . 
deceğimi bildiren bir arzuhal ,·erir • 

. cm bana bir istisna yaparak yüz el
li dolar nrebileceklerini söylediler. 

Dethal konsoloshanemize müraca • 
at ederek arzu edilen mektubu al . 
dım, diğer taraftan da hazırlıklar 

yapmağa, tanıdıklara "edaa başladım. 
Pasaportumu ve \izelerimi de ikmal 
ederek 193~ senesi şuhatının yirmi ii

çüncil gUnil yani AJmanyaya gidi~im
den tam 27 !';er.c ,.c on bir ay sonra 
Ahnanyayı ya tam;ı"en yahu~ da 

rnurnkkaten terke mecbur oluyorum. 
Şubatın yirmi üçüncü günü - cu· 

martesi - saat on dört trenile Dres
tcn tarikile Çekosıo,·akyaya, Praga 

hareket edecektim. Sabahleyin eşya· 
Jarınu Berlinin A nhaJter istasyonu -
na getirdim, bana verilecek ı:ıo dolnrı 
hükumet bankasından almağa gittim. 

Saat on üçe geliyordu. Yüz elJi yeri· 
ne ya bir yanlışlık neticesi, yahut se
bebini anlayamadığım bir şeyden do· 
layı yalnız on beş dolar almakhğıma 

müsaade ettiklerini haber alınca ne 
~apacağımr şaşırdım. Fakat \'akit 
kaybedecek bir halde değildim. Çare· 

Yazan: Kadircan Kaf lı Böle m: .54 

Mademki beni bir yağma malı gibi pazarlara sürükleyecek
tin, niçin kurtardın? Satarak alacağın paralar için mi? 

Kara Hasan onlara yetişti. Fakat ı 
genç kıza değil, Halile söz söylüyor 
du: 

- Onu pahalı satasın diye bu ka -
dar u1..ağa gönderiyorlar. Kırbaçla 
dö,·düktc·ı sonra hu zahmet ne) e )a· 

rar? Sana hıınu ela n11 öğretmeli? .. 
Halil yaptıgı kabahati anlamıştı. 

Fahat kcndUni mazur giistermek is· 
tedi: 

- Ne yapa} ım? gitmiyor ki .. tTslu 
durmu)or.· Sı>ninlc görüşmek istiyor-

11ş. Göriiş de ne olacaksa olsun. Bel· 
ki u !anır .. 

Kornel) a Kara Hasarım ona bak· 
masını hile hel\lememişti: 

- F,, et·. Size bir şey sormak isti
~ orum. C'P\'aplaı ı ne olursa olsun ar
tık nsl u duracağım ... 

Kara Hasan, ı::enç kızın gözlerin· 
de aşk ile hıııcm hnğaz boğaza döviiş
tüğünii ı.;ö teren parıltılar buldu. Bir 
şey sÖ) lcmedi· lfornelya surdu: 

- Beni ııiçin öldürmeden kurtardı
nız? 

- Acımıştım ... 
- • ade hunun ic;in nıi?_ 

• - Ba~ka niçin olabilir?.· 
- • e\ mcdiniz mi?. 

f~ığın paralar için mi"! 
Başlm hiç hir şey sö) lcmcdi. 
Atını tekmeledi ,.e tozlu yolda, 

rkP.sten ileride, onu belirsiz ma • 
cerasına dogru uzaklaştı. 

• • • 
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SE\' l.l\'ÇDEN !\11, YASTAN l\11? ... 

Gece geç rnkit Burak Reisin ka -
ıusı hızlı hı7.lı 'uruldu· 

- Kim o? .. 
- Ben .. ben geldim. lnce Hiiseyin !· 

Açın r. 
Burak Reic:in uşağı ~özlerini o -

ğuşturarak kapı) ı actı. Bu sırada Re· 
de uyanmıştı. 
1 nce H üsc) in ona koştu: 

- Reis!_ 

- Ne ,·ar~ 
- Ifara Hasan, gitti. 
- Nereye? 
- Bilmiyorum .. ~itti işte·. biraz 

önce .. On on beş dakika anuk oldu. 
\tına hindi H gitti· 

- Ne taraf iL gitti, diyorum ... 
- Ha .. · Yanya tarafrna. 
- Sana bir §ey sÖ) lemedi mi? 
- lla)1r ... 

Kara Hasan hu zorlu sorgunun - Peki bundan ne çıkar? 
harşısınrla :sarardı. Rengini kayhetti - Rilmem ... Aksamdanhcı:i pek dü· 
Kendisini zorladı. Etrafınilakilere şünccJi idi de ... Ağzını bı!:ak açmı -
karşı J Ül'eksiz giirünmek, haha~ının yordu. Uyumadı. Böyle ı;:-cç 'akit bir· 
) aptığı yanlış' hile hile tekrarlamak drnhirc kalktı. Ahıra ~itti· Bana bile 
ona güç geliyordu. hir şey öyJcmeden atı eğerledi. Git· 

Bunu yapamıyncakh· ti. Kapıdan çıkarken yetiştim de "Ne· 
- SöyleJiniı... Bunu öğn•neyim, reye gidiyorsun ağam? ' ne oldu sa . 

yeter .. ister evet, ister hayır.·. Bir na?., diye sordum. 1',akat hiç 1'.ıtrşılıl\ 
şey söyle.> in!.. \ermedi. 

Hu sırada gütiirJUyU duyan Duı·a.J.: I\nra Hasan bir t_ocuk de.ildi. Sim 
Reisle bir kaç arkadaşı da ora:ra dr gcmTcfenulunnlU>orlarr ı · "";ırrn ~e-
gelmi lerdi hep~i de l\ara Jla anın fere de c:ıkml)acaldardı. Bunun için 
gözlerinin içine bakıyorlardı. n<'rCJ e gider.;e git in, ondan kimse 

hesap soramazdı. Belki uyku tutma -
Genç denizci, hir tarafta yıllarca 

mıştır Ye kırlarda at koşturmak is -

Burak Hl'is sustu. ~·encsini a,·uç • 
ladı. Sonra başını ncı acı salhy:ıra1' 
lnre Hiise)ine baktı: 

- Anlaşıldı .. Gitsin .. haydi! .. ıent 
gelir o. 

lnce HüseJ in apışıp kala. 
llu sözlerden bir §ey anlamamı~• 

tı. 

Burak ona çıkıştı: 
- Ulan, git di) orum sana·. ATal a• 

mi ne bakıyorsun? 
- Anlamadım da .. Delirdi mi \'O~ 

sa? .. Ba~ına bir bela·. 
Burak, ha) kırdı: 

- Orası senin ne.}ine gerek? l\f e • 
rak edecek bir şey yok bundıı .. 

İnce Hüseyin, ustasının gidişin• 
merak etmişti. Fakat Reisin sözJerf 
ondn daha bü.' ük bir merak uyandır· 
mıştı· 

Buna rağmen orada daha çok kal• 
madı. 

On on beş dakika ötede olan ve hit 
kaç ay önr.cye kaclar Kara Yeli Re • 
isin de otvrduğu t~\'e döndü. 

Kara lfasan ertesi gün ak§<l"' il• 
zeri geldı. 

Kornelya da yanında idi. 
Burak Reise haher ,·erdiler. 
Kara Hasan hiç yorgun görünmtl· 

) ordu· Yalnız. yüzü oldukça karışık· 
tr. Kaşlarını çatmıştı ve hiç gülmü • 
yordu. 

Genç kızı kend! evine göndermiş· 
ti. 

Kendisi de Burak Reisin yanın• 
gitti. 

Aralarında şöyle konuştular: 
- Sana. ormadan hiı· fg ~~f,,.ı 

Reis· .. Bu belki bir kusurdur. Faka\ 
çok görmemelisin? Çünkii hu kızın e
~iı· pazarJarındn sürünmesine, eldell 
ele dolaşmasına bir türlü gönlüm ra • 
zı olmadı: 

beraber clöYüştüğü yoldaşlarım görü temi tir. 
yor, diğer tarafta bütün ömrünü bir - Bunu yapmakla, Kara VeJinfll 
cennet yaşayışına benzeteceğine inan· Fakat Burak ReUn yiizü hirden- haşından geçenleri unuttuğunu gös • 
dıfı bir :"e\'giliyi buluyordu· Bunlar- bire karıştı: termiş oluyorsun ı 
elan hangisine uymalıydı?. . - Ynnya yoluna gitti ha! .. l) i bi- - Hayır .. Unutmadım. Buna rai • 

li)·or mn:sun? t ç·· k .. b il h" Baha~ının ~özlerini ,.e ölümünü men yap ım. un u u zava ının ıç 
- En~t.·. Gözümlt• gördiim. Bilmez· b. k b h ı· k I-1 d d · hatırlayınca arkadaşlarının tarafı a· ır a a a ı yo . cm esen en nı • 

miyim hiç?.. · · 1 · ? J> 
ğı r ba tı 'e ccvp verdi: c:ın gız cyım. >en onu· •. 

- • c\'medim.. t•vmiyorum. ••••••••••••••lltl!l't Burak Reisin kaşları daha çok ça· 
Burak R~i le le\'entlerin yiizle 1 tı)dı. Uu en SC\'gİJi arkadaşına karf 

rinde zafrr rengi göründü· Va p u re u ı u k ·11iylc ı::ert davranmamak i~in kendisİ1'ı 
Jfara Ha,.an tam hir Türk akıncısı o kadar zorluyoı·du ki .. 

olduğunu, yüreğinin de şu yuvarlalt fORK ANONiM ŞiRKETi Kara Hasan da susmustu. Bir tül"' 

barnJarı kadar ~crtle:.tiğini göster . I lstanbul Acentalığı ili: 
mişti. Liman han, Telefon: ~2925 - Se\'iyorum .. ! 

Gen~ kız durgunlaştı. Diyemiyordu· Bu söı:U söyleme~' 
Başını salladı: ı 7 b / lıiraz da •akılıyordu. ra zon 110 u d - Yalan söyJiiyorsun! .. Arkadaş - ~ Burak onu bu güçlükten kıırtar ı: 

tarından çekiniyor~un.Fakat mademki TARI vapuru 25 Ağustu. - Hi1iyorum .. seviyorsun! .. 
heni bu hale getirecek,böyJc bir yağma PAZAR günü saat 20 de Ri- Derli. 
malı gibi pazarlara :-:ürükJiyeceksin, zeye kadar. - E\'Ct· .• 

(Arkası vnr) ni,.in !; ırt .. rcl•n? fü•ni ~cıtarak ala 

iz on heş doları satın aldım. Hal · 
huki hana yüz elli dolar verecekler 
zannile bt'n de o giin yanıma hu mik
dan Alman parası olarak almıshm. 

Bu parayı berabeı götürmek müm -
kün değildi. On be~ dolarla tanıma -
drğım bir memlekete, karımla bC'ra · 
ber naı:-ıl gidebilirdim·? 

Çok düşünmenin sırası değildi. Bu
radan çıkarak seri adını)arla en ya
kındaki bir postaneye gittim. Bir zar
fın içine - bu tesadüfen hüyiik bir 
firmanın adresi basılı bir 1.arftı -
yüz marklık bir banknot koydum. 
Buİrn namıma postre tan o)arıık 
Praga adre-imi yazarak adi mektup 
gibi pulJayıp meldup kutusuna at -
tım. Acaba gelecclt miydı? Paramın 

diğer kısınilc de ci'·;tr rehinhancJe -
1 rinden birinden karım için plfttin 'e 

ımlantalı kıymetli hir ) üzük aldım.1 
Öğle yemeği yedikteı'l sonra trenin 1 
hareketinden tam sekiz dakika ev -
vel i tasyona geldik. Hareket ettik· 

Hudut muaycneı:i bilakis işittiğim 
gibi hiç sıkı değildi. Hatta bizim ha-ı 
vulJarı bile açıp bakmadılar. Bundan 
dolayı yüz nrnrkı ftdi lıir mektup gihi ı 
~önderdiJ?imc \'e kanma ela hir pır - j 
Janta yüzük aldığıma epey kızdım.! 

l<.,akat ne ).qmyım, i~ i~lcı• ge~rni~ti. 

Saat on sekizde Prağa geldik l'C 

Masaryk istasyonunun kar .• ısındaki 
l\lonopôJ otele indik. Ertesi gün ilk 

rnzifem po:;taya gitmek l'e mektu -
bu nlnıak oldu· ~lektubun içindeki yüz 
marklık banknotla geldiğini gördiim, 
se"irıdim. Banknotu civar bankalar -
dan birinde attım. Pırlanta yüzüğii 

de bir mücc\·herciye aldığımdan daha 
pahalıya satmnğa mm·affak oldum. 

Pragcb beş hafta kalarak hunıda· 

ki tanıclı;';ım \'e tanımadığım gazete -
!ere Türldyenin ahvali <:maiye \'e ik· 
tıs.-ıdiyesine dair makaleler yazdım: 
radyoda bir konft•ran:-; ,·erdim. nu 
cumuriyet hizim mahsulfıhntı7. İ<:in 

pek büyi.ik uir piyasa olacaktır. La -
kin maatteessiif hizi 'e bizim malt · 
sulıitımızı pek az tanıyorlar. 

Prngclan harel.etlc Biikre-te d<• on 
giin kadar kalarak 19:li SC'nesi ni a -
nının yedinci pazar giinü Kö tence ta· 
rikile \'atanıma a,•det ettim· 

• • • 
'l'amamen hakikat olan bu haJler 

Almanların böyle hiiyük inkılıi.p ge
c:ircliklcri 1,amanda bile ne kadar in · 
fü:am Ye soğukkanlılıkla hareket et -
tiklerini, herkc~in mümkün merte -

be hu bfö ük karı~ıklıkcla hile sinirle
rini muhafaza ettiklerini ish:ıt edi • 
yor. 

Hen bu geçirdiklerimi gözleriı:rılf 
görünce, i)ttiğim bir takım sözde zıı• 
limanc muamelelere artık inan:lmı • 
yorum. Bunların hepsinin de Hitlct 
hiikumetinin dii!fmanları tar3fında1' 
uydurulmuş bir takım iftiralnr oldt1' 

ğuna kanaat ettim. 
lfitler mevltii idareye geldiktc1' 

az bir zaman sonra mem lt!ketin ytı • 
1arını biivük bir kuHetle eline aldf• 
Onun me~'kii idareye ~elmesinden ço1' 
ml••ıfmıt ümit eden geu•k fıı ka -:11111' 
azalarının ve gerck.;e ahnliııin b:t 
kıs,ıı bu iimitlninclc aldımdıklarııt• 
göı ünce hükıimet!n alt·) hinde huluıt • 
mağa ha~ladılarsa da i i~tt>n ~eçnıi( 
ti. 

Ben burada llitler me\'kİİ idard• 
gelec;iye kadar Alman milletini s0 : 

'anlardan, dolandıranlardan \'e ı:rıe" 
faati ~ahsileri için her şe}i yapıp tı~: 
dut haricine firar edenlerden bahse C 
mck ish'miyonım. Bunların hudıJ 
haricinde de Bitler hük\\meti alet: 
hinde propa~anda yapmalarına h31 
ret etmemeli 

(SON) 
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Dünkü karşılaşmada 

Avusturvalılar 3-4 
kazandılar -

rinde muamele (ÖrenlerdJr. Kakamlıu -
12 kııpanıı l'llhl fiyatlarıdır 

Nukut 
• Londra 62!1, -· • Vh·aoı a ~o 
• 'evvork 126. - • rııaı:trıd ~7 -
• Parls 168 - • P.e rlirı . .,,. ·-

196, - • Varsova .3. ~o 
83. - • Budıpe$lr :4, :ıo 

• rıtııaııu 
• Brlilı:~e 

• Atlna 24, - • Biılı:re: 17. -
520 ·- • Belgrıd ~ ... -

• Yotohım~ 34. - ı 
• Cenenr 
• Sofya 

1 

24, -
• Amsıerda ı 81. - •Altın Q!IO -

• Praı: 
• Stotho'm 

l.ondra 
1'CV)Or• 

• l'aıls 
• l\lllAnrı 

98 - * !\lecldtyc 
31, -- • Ranlcııoı 

Çekler 
62.i,'!• * Stokhl ı• 
0.795" • \ lyar. 

•2.113 • \! ıdrld 
9.705 • P eril o 

• l'riıkse 4.72h0 ~ Varşovıı 

• Atin~ •3 4910 • Ru:lıpew 
< enevı~ 1.4:\6 , Rükrt• 
~orya 63,rn9ı • l'elı:ra ı 

• Amstudaıı 1.17~0 • YokohınıJ 

• l'rae 19, t 6Q • 1\los'kon 

53, -
233 -

.ı. ıoso 

4, IU • 

s.soıs 

1,9766 
•• 226~ 
4,8268 

101.118~ 

,14 :'145 
ll.7110 

IOQl !'O 

'---ESHAM---
• I~ l!ankas• cı_,., l'ramvay 9,-

Anadolı ~tı.ı~ * (lmenıo ıs 10.50 
!leli '} 4•l Onyoo Del. -.-· 
~ır. l layrl\'" ıs ! ark ile!. -.-

• !'>lerı.:cz. Ranka•ı ~~ 2~ Balya --. 
l'. ~ıı:orı .. -.oo ~arlı: m. eczı -.-
roır.ontı 8.- l'elelon -.-

Alır güre~ten hir görünüş 
-istikrazlar - tahviller-
• 193JTürk P.or.I ,·ı . .SYS ~:ıetırft -.-

Dün Taksim stadında A rnıı;tur) <: 
güreş şampiyonlarHe ilk karşılaşma
)ı ) aptık. Dün çıkarılan takımımızın 
Çoğu giireşe pek az e\'nl başlıyan gü
re~çilerden kurulmuştu. Buna rağ • 
llıen bu gençler ringde yıllarca gü · 
re-.en "e nihayet Avusturya şampi -
)onJuğunu kazanan çok bilgili, çol\ 
de•eli rakiplerini çok zorlu durum · 
fara diisürecek bir kabiliyet ve CC\' • 

her gösterdiler ve bizi se,·indirdiler. 
Eğer kunetleri derecesinde teknik · 
lt>ri de olsaydı tecrübesizliklerine rağ. 
men Avusturyalıları takım halinde 
bifo ~·<!ncccklerdi. .Avusturyalıların 
ancak üçe karsı dörtle kazanmış ol . 
l\\ı.\arı bunu isbat eder. 
GCREŞLERlN NETlCELERl 
56 kiloda Jelinek ile Ömer karşı · 

1aştılar. Bu güreş çok hareketli Ye 

tevkii oldu. Kuvvetler ve oyun e:.itti. 
İki güreşçi de epeyce önemli tehlike
;e~ geçirdiler. Neticede Ömer bir sal-
kıto ile rakibini tuşla yendi • 

61 kiloda Fincsus Erich ile Ömer 
ltar ılaştılar. Ömer cok zorlu Ye ken
dinden kun-etli bir ~akibe düşmüştü. 
liı~ı ve atikliği savesinde kendisini 
~oruyordu. Bir ar;hk sırtı minder 
enarında yere geldi. Orta hakemi 

<Avusturya kafilesinin reisi) Arns · 
~uryalıyı galip ilan etti. Fakat yan 
. akemimiz minder dışında olduğunu 
~leri sürerek itiraz etti. Güreş yeni -
a~" ba~~adı. Sona kadar \'e çok defa 

tta gureşen ömerin bir daha sırtı 
)·ere gelmedi amma neticede Avustur
)aJı hak ettiği galibiyeti hükmen ka
zandı. 

k ~S kiloda Grahsl Jozef ile Sadık 
far ılastılar. Sadık oyun bilmiyor, 
ak;'\t ku\'vetile bilgili rakibine de o· 

) un Yapmaya fırsat \'ermiyordu. So · 
~una kadar rakibini yordu, ezdi ve 
t azandığı punnlarla hükmen ıhus . 
ur)aJı:n yendi. 

k 72 kiloda Musi1 Anton ile Şaban 
ar ıla'/tılar. JJk on dakikada iki gü

re~çi d b' 'b' 1 · • d' c ırı ır ennı yere düşüreme · 
ller. İkinci kısımda kur'a ile Şaban 

.}erde .. 
nıt gureşmeye başladı \'e rakibinin k lndan dört defa kalkarak pu,·an 
t a~ndı. Altta güreşmek sırası Avus· 
k~~:a.lı.}a gelmişti. muayyen vakti ra
'r1 ~n1n altında kıpırdamadan geçirdi. 

11 
e rar ayakta güreştiler. Şaban hük-
lt>n kazandı. 

kz 79 kiloda Stiedl Han~ ile İbrahim 
2:rk 1!a tılar. Bu güreş hareketsiz n 
1,. 'k sız oldu. İbrahim kuvvetliydi. 
cı: ;~ 0 da oyun bilmiyordu. Netice -

' usturyah hükmen kazandı. 
rı 78 

kiloda Koznar Franz ile l\f eh · 
deet karşılaştılar. Mehmet rakibin -
\e~i~zu~ ~:luydu. Fakat daha ku,·
d gorunuyordu. Bir kere min -

E'r dısınd 
~Yrn d a tuş oldu. Orta hakemi 
kacl a 1

• Bununla beraber 3 27 dakl· 
a ik" • ' ~lld lncı bir tuşla A'\·usturyalı ka-r. 

b~~ırda Schöll Eduard ile Salih 
&öreı ~ tılar. Salilıln arkadaşlanna 

gerekti. Fakat itidal gösteremiyor, 
tecr~be~i \'e kunctli_ . ~a}dbine ka~:.~ 
tehlık«.>lı oyunlara gırışıyordu. 13,21 
dakikada tuşla yenildi. 

A,·usturyaJı ağır güreşçi dikkate 
değer görünüyoı-. 

• • • 
Güreşlerin ortasında Tüz<' Baka • 

nımız bay ~ükri.i Sararnğlu ile, ln • 
hisarlar Ilnkanı Bay Rana Tarhan, 
l\:iiltür bakanı Hay Saffet Arıkan 

stada g<'lerek hakem heyeti :>anından 
maçları seyrettil<'r. 

... . . 

• 11 2~.<0 Tramvay 
• " ili ~6.:17 Rıhtım 

lstltrizıDıblll I 94 ıı • Anadolu ı 
• r:rgaııl lstll.:raıı 9~.- • Aıııdolo il 

1 ıcı<ıs /\ M 10, Aoıdolo 111 
Sn·u·Frzorom Q6 !'> 

31,70 

44 - 1 
4'HO 
45.~0 

1,40 

4() ıu 

1S1'ANBVL - 12,:lO Hafif musi • 
ki ,.e dans musikisi. 18,30 dans musi
ki i. 19.aO cocuk saati. Mesut Cemil. 
20 l t.anbul halkevleri namına şeh • 

A\·u turya şampiyonlarr bugün n· rjruiz Hyönkurul üyelerinden Ali lb
sıl takımımızla karşılaşacaktır. Bu - za Ekrem tarafından konferans· Af· 
nun1a beraber dünkü neticelere ha • yon, Dumlupınar meydan dövüşleri. 
karak takımımızın bugün baştan ba· 20,30 Radyo caz Ye tango orkestrala· 
ş:ı galip geleceğine hükmetmek cloğ - rı. 21,3;; son haberler. 21,4:> Gitar so· 
ru den..,-ildir. Çünhii kanaatimize gö- ] 1\1 ""o· J>ıar.k o. ! aryo. --· ·> • 
re Arnsturyalılar dün tekniği az fa· :tım--------------, 

PAZAR ]\at kuneti çok raldplerle karşılaş · T k 
• -tS Aıustos 

tıklan için fazla maharet ''C haıc · 3 VJm ,:
1 

C. Enci 

Pazartesi 
'!6 A~ustos 
~6 C. Enci 

ket gösteremediler. Halbuki bugiin 11=======1 
bilgili bir takım karşısına ~ıkacak · 
)ardır. lki tarafın da lıiribirinin oyu· 
nuna O) unla karşı ko.}acaklardır. 

Bugün çıkacak takımımızın llü"c· 
yin, Yaşar, Yusuf, Salih, Nuri, Mus· 
tafa \'l' Çoban Mehmetten terekkü9 
edeceği ilan edilmi:;ıtir. 

Giireşçilerimize murnffakıyetler 

C:ün do~uşıı 

Guı hatıs• 

S:ıl'ah oamaı 

o~ıc namazı 
itine.il na m~z 
Ak~am namaz 
Yatsı namazı 

lnısn 
Yılın ı:tçeıı v•~nler 

Yılın kalan ~unleri 

5.'.!0 5.'lt 
18.!'i6 18,5!\ 
4.40 4 41 
12.I'> 1 t.16 
!601 '6.00 
l/l.S6 18,:>J 
~0.3:ı ~o 3 ı 

.l •• 11 :ı,32 
lı'3~ ?36 
!!\ 1 ı '0 

dileriz. 1..-----~-~~-----' bir tesir uyandırmaktadır. 
BISIKLETÇILER/ıJllZ BlJKREŞE 

l'ARDILAR 

Bükre~, 24 (A.A.) - Türk bisik • 
Jet federasyonu ikinci reisi CaYidin 
başkanlığında Romanya turuna iş • 
tirak edecek olan 'l'ürk bisiklet takı· 
mı buradaki spor mahafilinde çok iyi 

Reisleri bura gazetelerinde der • 
colunan .}arışa i~tirak edecek yaban· 
cı takı::nlar ara:sında en çok nazarı 
dikkati celbeden genç Türk bisiklet • 
çil eridir. 

Yarış yarın saat 9 da başlıyacak 
ve ı:; gün fÜrcccktir. 

Kuleli Lisesinde müsabakalar 

• 

Kuleli lisesinin genç, ateşli spor cuları, nıüzikalarile beraber gererken 
Kuleli askeri lisesi talebesi tara • meyeni kurtal'ma, su to:>u, kaleden 

tından tertip edilen deniz sporu bay· atlama müsabakaları Ye padelbot ta -
ramı dün büyük bir mu\'affakıyetle Jimleri yapılmıştır. 
yapılmıştır. Müsabakalarda çok büyiik mu\'af · 

Türlü stilde yüzme teşvik miisa - fakı~ <'tlcr kazanan talebemizi teb • 
bakalrrndan sonra, su altından yüz • rik ederiz. 

7 - KURUN 2:> AGUSTO~ 1931l --. 

1 Te•graf Haberleri 1 

HrnnuutlukU ı tiolntnsnrnlılnr 
isyan edenlerden 

11 i asılacak 
Belgrat, 24 CA.A.) - Tirandan Po· 

Jitika gazete ine bildirildiğine göre 
geçenleı·deki isyan hareketinin vukua 
gelmiş olduğu }~ieri fevkalade mah -
kemesi 3 küçük zabit ile 8 jandarma· 
yı idama, diğer seki:& jandarmayı da 
15 sene hfdematr ~kaye m1lhkum et· 
miştir. Diğer bir takım mahkumiyet 
kararları daha Yerilmesi beklenmek · 
tedir. Arnavutluktan gelen haberlere 
göre, isyan hareketinin pt>k şiddetli 
bir surette ba tınlmış olduğu anlaşıl
maktadır. Kütle halinde tevkifat ya· 
pılmıştı:ır • 

Tirau, 24 (A.A.) - Arııavut· 
luk basın bürosu bildiriyor: ı 

Fieri h&reketi hakkınd& yap•-• 

lan gerçin sonucunda, bunun Ar· 
navutluğu itibardan dütürmek er
gesile karıııklrk çıkarmak istiyen 
bazı tahrikıitçıların eseri olduğu 
anlaıdmıttır. 

Dün baılıyan muhakeme bir 
kaç gün sonra neticelenecektir. 

fugosııuyıdo 
üç bakan 

istifa 
ansızın 

etti 

Yüventüs takımını 
3 - 2 yendiler 
Bükreı, 24 (A.A.) - Bugü• 

Onef stadında büyük bir kalaba
lık önünde Galatasaray takımı 
Romen Yuventüı takımını 3-2 
yendi. Maç umumiyet itibarile 
zevkli oldu. 

tık dakikalarda Romenler hü
cuma geçerek az bir zamanda 
birinci gollerini yaptılar. Bu gol• 

den sonra Yuventüı hücumlan 
Galatasaray müdaf aaaıDıa bil ha• 
sa Avni'nin güzel oyu1111 •yesin
de neticesiz kaJmaia '17.qJ.adı. Ve 
tedrici bir surelte &çt?l!l.ais. bat
Jay;u.a Ga..<l!llbiJ•ft.f~>ıb,t tl• ._, tdl 
yapmata munffak oldular. Ve 
ilk devre beraberlikle neticelen

di. 
· ikinci denede Galataıarayb

lar güzel oyunlarını devam etti• 

rerek iki rol daha yaptılar. Ve 
3-1 galip vaziyete çıktılar. Oyu
nun bitmesine bir kaç dakika ka• 
la Yuventüı de ikinci ıolünil 
yapmağa muvaffak oldu. Ve bu 
suretle oyun 3-2 Galatasarayıa 
galibiyetile neticelendi. 

Türk -Yunan 
Belgrad, 24 (A.A.) - Kabi- Tecim honuşmalarına dün 

nede, üç bakanın iıtifaıı dolayı- • 
11yle yapılması ica~ edea tltii- Atınada başlandı 
iklik küçük anlatma konferansı Atına, 24 (A.A.)- Türk heyeti bu sa 

' ' • c hah dış bakanlığında Yunan lııükumr 
toplanmadan evvel yapılacak ıı-1 "" .1 'lk d t' · t r . .. .. . .. ı e ı ege ını yapmış ı • 
bı gorunmektedır. Başkanlığa atanan ekonomi baka-

Bazı söylentilere göre, hiç nı Bay Stefanopuloe Y:uanistaıua. 
beklenmiyen bazı güçlüklerin Türk önergelerini dlnleıneye ha:ıJ' 
bir buhran doiurmaıı ihtimali olduğunu bildirerek, gelecek paznrte -

d si günü yapılacak toplantıda ıörüşü· 
var ır. 1 ri k 1 1 t k ·· b .. e o a.) aş ırma uzcre, u oner • 

Bakanlardan Yankoviç bu gelerini bir rapor halinde tasrih edil· 
aktam Bohinge'ye giderek arka- me ini Türk heyetinden rica etmi:ştir. 
da9larının İstifasını kral naibi Bakandan sonra söz alan Türkiye 
Prense bildirecektir. orta elçisi '\'e ekonimi bakanhfı yö • 

B ) d 24 (AA ) _ A I netgeri, Türkiyenin Yunanistana kar• 
. e gbr'ald: . · · va a şı olan do tluk hissiyatını teyit etmit 

aıansı ı ırıyor: lerdir. 

Esenlik ve soysal öngürülük """""-........ ,_nv•------
b k B P k .1 T·· b k adasında yapılmı9tır. a anı . re a ı e uze a anı 

B. Auer ve Ormanlar ve maden
ler bakan: B. Stefanoviç, yeni 
"Yugoslav Radikal birliği,, par

tisine ittirak etmiyeceklerini bil
direrek bu sabah istif alarmı ver
mi§lerdir. 

Belgrad siyasal çevenleri, Sto

yadinoviç kabineıinde deği,iklik 
bekliyorlal'. 

Amiral Konduryolis 
törenle gömüldü 

Atina, 24 (Kurun) - llk Yu

nan Cumur Baıkanı Amiral Kon
doryotis'in ölü töreni dün Hidra 

Yeni Ese1/er 

1 icaret Kanunu Şerhi 
Sl\·as saylavı bay Ya fi Raşit Se · 

'ig, ticaret kanunumuza büyük bir 
şerh yazıp bastırmış, birinci cildini 
nr<:retmistir. 'ficaret kanunumuzun 
'rnhuliinden yıllar geçtiği, kanunun 
dokunduğu önemli, nazik meseleler 
iyiden iyiye işlenmiş, geniş bir !;it>rhe 
ihtiyaç gösterdiği halde şimdiye ka · 
dar böyle bir şerh yazılamamıştı. B· 
\'asfi Raşit gerek almanca ''e fran · 
sızca metinlere müracaatla tercüme -
dt'~ gerek mütalea ve tatbikteki yet · 
kesile kendisini tanıtmıştır. Bu işi ha· 
şarmış olduğundan dolayı gerçekten 
takdire değer görürüz. 

368 büyük sayfa tutan birinci cil
de 90 sayfalık da bir tarihi mukad • 
deme katılmıştır. Bu mukaddeme, biz· 

dt'ki hukuk telakkisinin kanunlarımız 
üzerindeki tesirlerini ,.e ticaret mev -

zuu üzerindeki eski kanun prensip • 

Cumur Batkanı namına askeri 
kalem ıefi General Tarsuliı ile 
hükumet namına Dı, ve lç itleri 
bakanları bulunmuşlardır. Ölii 
gömülürken Yunan donanma'...• 

top atmak suretile ölüyü ıelimla
mıtlır. 

Atinada Mctrepolidhane kili· 
sesinde dini bir tören yapılmıt

tır. Bu törende Batbakan vekili 
General Kondili» bakanlar, ya
bancı elciler askeri ve mülki rİ• . ' 
cal hazır bulunmu,lardır. 

Dini törenden sonra aıkerler 
meçhul asker anıtı önünde bir 

geçid reımi yapmıılardır. 
== !Y 

Hicaz - Mavera11ıerden 
dostluğu 

Amman, (Kurun) - Hicaz 
devleti veliaht Emir Suudun bura
yı ziyaretine büyük bir önem ve-

rilmektedir. llk defa olarak Suu
di Arabistan hanedanına mensup 

bir zat, Maverayı Erden Emiri Şe
rif Abdullahı ziyaret ediyor ve 
bu ıuretle :ki aile arasında ilk de-

fa olarak dostluk münaıebetleri 
temelleıiyoı. 

iki laraf arasında 1933 yılında 
komıuluk andlaıması imzalan
mıfh. 

lerinin hedeflerini göstermesi bakı • 
rnrndan şerhin kıymetini arttıran bir 
eser olmuştur. 

Hukuk münte iplerinin hepsine r 
dinmelerini tavsiye ederiz. 



~!~~~-~~~~~~ Hua~~ ,, A k V ı•ı•v• d • • r Yunan feylesoflarrndan llerak- ı n ara a 1 ıgı n en : 
S U M E B B A N K lit'ten kalan fikirlerdir· Anatol t 

- .Prans•m bir mukaddemesi ,·ardır. l - Ankara Vilayeti dahilin de Stadyum etrafında yapıla 
Haydar Rifatin tercüme ·i. 2:> kuruş yola ait tesviyei türabiye, şo~e jma li ve sathi asfaltlı kaplama inşa• 

Umumi Müdürlüğünden: iLAN ve kabulü muvakkat ile kabulü kat'i arasında bir senelik müt~.ma 

Jfankamız. nam n: hesabına A rup a) a ntiisabaka ile muhtelif sana. 

;> i mühcncfi liği tahs ili için on tafebc ~önc!eritcc.-ektir. 

(}iri ( nhers ite kim)a ve elt·ktnı mekanik şubeleri n1ezunlarına n• 

diğeri dt• lise mrzunlarına ait hulunm ıık iİ7en· a)·ni zamanda iki müsa · 

bal\a imtihanı yapılacn!,tır. 

Mü aha:myn g irebilmek için ~artlar hcneçhiiitidir: 

A - rnh·;.· rsi ~l' kimya n• rlcktro m ~kanik şubeleri mezunları için: 
l - Türk olnıal, 

2 - Yr. r 20 den 2;; arasında bulunmak. 

:l - Asker~ik \aZi)cti muntazam ol malt, 
1 - Ta m sıhha tli olmak. 

:; - P nh er,.,itc kimya H~ C'lc!,tro mc !;a11ik ~tıl.:clcıinclcn ::ıoıı üç ~cm• 
1arrmd:ı diploma ıılmı~ hnhtnm:ıJ,. 

6 - Ba nkaca is tenecek kefaleti 'c nlıitmcl 

B - Lise nı ezunfaı·ı için: 

1 - Tiirk olmak, 

2 - Yaşı IS-t:i arasında huluıımal, 

:~ - A 1 erlik \aziycti muntnznnı ol mal" 

l - 'I'am ılıhatli olmak 

;; - Hir 1'iırk li. es inin son üç ene r.ırfm~a İJ i dcrere f:akaJorya .• ın1 
Jmış bulunmak. 

i - Bankaca i tenilecek kefofc>ti ,.c rebilmek. 

Kayıt için Sümer Bank umumi mü dürliiğüncle Ktmra f.:tna) ii şube
rı c miir:ıcant t>dip aşnğrda ;>ıızılı H' 'iaiki 'ernırk liizımdır. 

l - Niifu tezkere_i ,·ey;ı • 'oterlik ~c miisaddak ~ ııreti 

2 - l\foktrp ~ahadctname.:-i \'l') a nn terlikt:e miisaddnk ~-Ur<!H, 

: - A.9!,erfik rnziyctinin .Anupaya ta h, ilr gitmcğe mani olmadığına 

·l,ıir a si.erlik n• ikası· 

4 -- Sıhhatte olduğuna dair :;-aı·lıa) 1ıı~ doJ,torluğunc.-a t.ısclikli sıh 
iat raporu. 

:; - Dört nsıl.a fotof.rrnfis i. 

Kütahya vilayetinin Emek ka
zası içinde Değirmisaz ve Kızıl

bük köylerinde §imalen: Kızıl · 

bük köyü camii, Hacı Hasan de
ğirmeni, Değirmisaz köyü camii 
hattı münkesiri; şarkan: Değirmi
sa:ıköyü camii Hoca Koztepe hat
tı müstakimi; Cenuben "Koca· 
koz,, tepe, ve Karataştepe Kuru
tepe hattr münkesiri, gar ben: 
Kurutepe, Körtepe, Maşaktepe 

beton sütun - Maşik tepeden 
208 10 dahili zaviye ile 390 met
redeki beton sütun - Kızılbük 

köyü camii hattı münkeıiri ile 
-revrilmiş 407,2050 hektar arazide 
Selanikli Hasan Baba oğlu Hur~it 
tarafından bittaharri meydana 
çıkarılan linit madeni 99 sene 
müddetle adı geçen uhtesine iha
lesi yapılacağından maadin ni· 
zamname3inin 3i ve 37 inci mad
deleri mucibince bu ba~ta bir gü
na itirazı olanların 9- 8- 935 
günlemecinden itibaren iki ay 
müddet içinde Ankarada iktisat 
vekaletine ve mahallinde vilayet 
makamına ha istida müracaat ey-
lemeleri ilan ~lunur. ( 4602) 

Yeni çıktı 

tamirnt kapalı zarf usuliyle ~ksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu inşaatın tahmin edilen bedeli 77628 lira 88 kuruştur. 

işe ait şartname ve evrak şun~ardır: 
A - Eksiltme ıartnamesi 

S - Mukavelename projesi l 
C - Nafıa işleri şeraiti umu miyesi 

D - Tesviyei türabiye ıosa ve kagir İn§aata ait fenni ıartrıaJll 
E - Hususi şartname 

F - Keşif ve silsilei fiat cet veli 

lstiyenler bu şartnamelcrj ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa 
mühendisliğinde görebilirler. 

3 - Eksiltme 2 Eylül 9:!5 tarihine müsadif pazartesi günü sa• 

15 de Ankara Vilayeti binasında Vilayet encümeni taraf mdan vaP 

lacaktır. , 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın: 

ı\ - İsteklilerin 2490 numaralı arttırma, eksiltme ve ihale kaı 
nunun 17 nci maddesine uyfun 5131 lira 44 ku:uı111k m~v.;ıhJ:.;.J t 
minat vermeleri. 

B - Ticaret odasma kayıtlı bulunmaları 

C - Bu İ!i ya?abileccğiı.e dair Ankara Vilayeti Nafıa b,.~ nı" 
hendisJiğinden verilmiş ehliyt>t vesikalarını haiz olmaları. 

5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 de kad<>r A 
kara Vilayeti binasında VilaJ f'l encümeni riyasetine makbuz rnuk• 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihay •t sn• 
15 e kadar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabu 
edilmez. (2133) (4744) 

Değeri 

Lira K. 

latan bul 

P~y parası 

Lkc. K.. 

Evkaf MUdUrlUiU il Anları 

l\a)ıt nıiiddcti ı;; ey lül 93;; tnrihinr ),;<tdar olup lıu tarifı(en sonraki 

nü rnr.:ıatla r s ureti lrnt'iyyede ka hul nlıınnıı~acaktır. 

imtihanlar eylül sonunda yapılacak olup kat'i günü ayrıca bildiri
lrccl tir. 

DON ve YARIN 
Tercüme külliyatı 

Sayı. - 38 

• 1145 80 75 85 Fatihte }Cıztaıı mahallesinde 229 me!re murabba• 
mdaki Muıtafa bey camii anaıı bütüni: 815 

1 650 00 48 75 Üsküdarda Selman ağa mahallesinde 20 'metrf~ 
nurabbaındaki Serçe hatun mescidi anuı ve üz' 
rinde bulunan tatları 876 

.rt• • .. ' a '" ... · · . . - ,. · :. f'Iİ • • ' "' -· 

Türk Hava Kurumu 
Büyiik p·yangosu 
imdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedi1 

Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
fl.qtıca 15.000, 12.COO, 10.()00 liralık ikramiye 

er'e (20.000 lira l Jık mükafat vardır •.. 

r~~ ~ııı , .ııı ~111~ ~~~oo 111~ .ııı111 •ıııB~ıııııı 

elinik Bankası 
l'esı~ tarihi~ 1RR~ 

merkeıi: /S1 ANBUL (Galata)==: 
Türkiyedcki ~ubeleri: = 

lstanbul, ( Ga 'ata-Yeni Cami) 
iz mir, Mersin 

Vuoanistandaki ~ubeleri : 

\ 

P. A. KROPOTKIN 

.AhJakm Kaynağı ve Açdm<ı"" 

Rusçadan çeviren: 
Ahmet Ağaoğlu 

Satıldığı yer 

VAKiT l\latbaa~ı 

Fiyatı 100 Kuruş 

ZAYl 

"'lTnderwood,, daktilo dtr anc ·in · 

den aldığım şchadctnamemi zayi et · 

tim. Yenisini çıkart.-ı.cağımdan eski -

..;inin hükmü yol.tur. (V. No. ~i70) 

Gözfrpc: Yeşil l/alıar ~okak ;\'o. 10 
da Peri/ta Osman· 

SATILIK HA~E 

1284 00 96 30 Sirkect civarıft d& Hasanpaıa mahallesinde No• 
bethane caddesinde 9/ 11 sayılı 123 metre muralr 
baındaki arsuı mn bütünü. 

ı•-ıT ~o ıoo :r.:ı aaunaıı11 nerenetzaae manannına am1 ıo • 

ğında 7/ 9 No. h ve 177 metre murabbaındaki o-
lan lmam Me~ru t.ıhane anuınm bütünü. i 

2342 22 175 67 Topanedc Firuz ağa mahallesinde Sakabaşmda 780 
ı.. 

metre murabba mdaki Gülteai tekkesinir. anat•' 
nın bütünü 

2070 00 155 25 Sultanahmette Üçler mahallesinde Tapu 
sırasında Dikili taşa bakan 207 metre murabbaıJ1' 

daki Üçier camı si arsasının bütünü. 

500 00 37 50 Kasımpa~ada Camiikebir mahallesinde Mr.sd1~ 
sokağında 18 sa yılı 230 metre murabbaındaki Cş' 
mi anuının bütünü. 

700 00 52 50 Y enibahçedC' Ar paemini mahallesinde T opkapı yO' 
kuşunda 862 met re murabbaındaki Arpaemini Mu 
tafa Efon.di camii arsasının bütünü. 

700 00 52 50 Edirnekapısında Eski Keçeci Piri yeni Neslişil~ 
mahallesinde Neyzen sokağında 10 No. lu Kadİ' 

ri tekke'i bütünii 
3500 00 262 50 Kasımpaşada Surui mahallesinde 700 metre 111'1' 

rabbaı.,Jaki Su ruri Mehmet Efendi arsasının biİ' 
tünü. 

800 00 GO 00 Fındıklıda Hacı Recep mahallesinde dere içinde 
140 metre mu rabbaında Hacı Recep camii ars!J' 

sile enkazı. Selanik l\ Una P!rt
Her nevi Banka muamelatı. 

Bomonti bahçesi sırasında ' 'l' cad- Yukardaki özelgeler ~ı\tılmak üzere 15 gün ara ile arttırmaya çı'. 
de inde GS numaralı ,.e 4;; lira aylık ı 

karılmı§tır. Üstermesi 2-9-935 günlemecine rastlayan pazartt5 
getiren ~ katlı ahşap apartıman mak· .. .. . . . ·ıe 
tuan 3 bin liraya satılıktır. }füinci ka· gunu saat 15 de komısynnda yapılacaktır. Isteklılerın pey akçclerı 
ta miiracaat <ll. K.) lberaber Mahlulat kalemine gelmeleri. (4840) 

lstanbul Ziraat Bankasından : 

Sc~'cl 
No. Borçlunun ismi 

-·-----
12: Mcrkezefendi: Asım, Şa -

kir, Said, Ha~nma lfafı '3 

111 Ynlo,·a Kaytak oğlu Cafer 

Köy 

l\lerkezefcndi l\levlevihane. 
kapısı· 

f, ,. ., 

YaloYa Kadı çiftliği. 

,, " " 
" " ., 
,, " " .. 
' ' ' ' ' ' 

N o. sı Mevkii 

6 :! • Bnlıklı merkezi Çırpıcı;> olu 
6 ' l 
6. 

116 Enginar tarla 
177 Dere civan 
li2 Cami Tepe 
ın . ·alflhaddin hududu 
174 Enginar Tarla 

Gayn menkulün 

Kıtnsı Cinsı 

1 :\laabağ Enginarlık 

,.c ahll"ın tamamı. 

1 Tarla 
l Tarla 

• l Tarla 
1 Tarla 
1 '!'arla 

Metre 
Murabba 

bostan, hane 
:ij~70. 

27:iS. 
119jl 
10112 
183"6 
27S8 

.Muhammen kıyııt· 
lira ~· 
---/ 

10920 

82· 68 
298. 50 

60. 63 
151. 19 
8!. 68 

130 Yalova İbrahim Etem 
oğlu Ahmed Refik. Yalova 206/U~I Kasaba civan l Müfrez tarla !9S8 Jf)-1. 50 ııJ' 

iiorçiarım vuicubulan ttıblig~!.~ ::-~~ mPn ö~.e~iycn :-·~k~nda isimleri ~azılı lx!!'çlul:ıra aid gayri menkullerin 2280 nuı:ımalı kanu~ ~ucibi.~ce ~·eminli vu k~f eh!f ta~rı.n~~n ~ıym~tJeri ~~ .. ~ 
ofttnank 1697 numaralı kanuna tevfı kan mulkıyetlcrı hır buçuk ay ntuddet le açık arttırmaya konulmuştur. ihale lt'rf 27·9-935 t:mhınc musadıf cuma gU mı sau on ~L~uu • reJ Sn~Cô! ...... 

•en kıymetin % 1,.r, dur. 
Şartname bankamızın kapısına a sıJmışttr. Fazla iuhat almak lstiyenle rin zirat fkraznt servfslmfze mtlntenat lan. 



~ - KURUN !'!5 Al':USTO~ Hl~~ -

. At yarışları--~ 
f tıııiz hava ile heyecanlı eğlnece, güzel tuvaletler görmek 

Ankara Jandarma ML. TB. Satın
alma Komisyonundan: için Veli Ef. At yarışlEtrına gidiniz. (5025) 

gümrükleri satış 
komisyonu reisliğinden: 

Ağırlığı Kıymt!tı Cinsi eşya 
K. Gr. L. K. 

iHALE GÜNÜ 10/ 9/ 935 
1460 187 ,Ol 
1000 240 
1320 1255 ,81 

Bir yüzü boyalı kağıt 
Mustahzar Çamaşır tozu. 
Pamuk kasarlı mensucat "Hcs-

se,, ipliği 51 den 66 ya kadar 150 
den 200 G. kadar. 

332 12 ,45 Levha teneke. 
792 126 , 72 Buzlu cam 
82 19 ,68 Koton ldrofil. 

iHALE GÜNÜ 18 9/ 935 CARŞAMBA. 
239 16 ,11 Adi matbaa kağıd, 
235 21 ,15 Adi pencere camı. 

71 67 ,10 Adi tunç çan. 
~06 60 ,90 Bir renkli porselen tabak. 
123 61, 50 Bez kaplı demir düğme. 

52,500 3, 94 Elektrik motörü. 
32, 500 4, 6 ,, ,, 

lHALE GONU 20 9/ 935 CUMN 
130 139, 88 J'amuk mensucat. 

1594 557, 90 Kına 

937 2249, 80 Lastik pamuk şerit. 
36 3, 60 Şişede gazlı maden suyu. 
342 42, 56 ,, ,, ,, ,, 

~53 680 81 1 64 " " " ,, 
.ukarıdaki eşya Üzerlerinde ya zılr giinlerde ve saat 14 de satış 

ltııayonunca 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi hükmüne ~ev· 
·:~Ve açık arttırma ile satılacak lır. lsteklilerin kanunen ya~1rmc.ğa 
I Ur oldukları yüzde yedi huç. uk temi not akçelerini gösterir mak 

l arını kanuni müddeti içinde komisyon reisliğine vererek müra· 
"'~trne!eri ilan olunur. (4993) 

··Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara. lstanbul yolunun 123 + 350 - 130 + 500 kilo

,~ lt feri arasında 3 X 10 metre açıklığında Çayırhan köpriiıü ile 
p. 7cnfez ve takriben 6 + 000 ki lometrc tul ünde makadam §OSa in· 
i t 1 '.t muvakkat kabul ile kat'i kabul arasında bir senelik mütema. 

O aınıratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
,, 2 - B:ı inıaatın tahmin edilen bedeli 23448 lira 63 kuruıtur. 

Bu işe l!.it şartnameler ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme §artnamcsi 
B - Mukavele projesi 
C N f · l · · . · · O,__ a ıa ış erı şeraıtı umu mıyesı 

- Tesviyei türabiye. ~osa ve kagir İn§aata dair fenni ~artna· 

E H A - ususı şartname 

F - K .f ·ı 'I · f' l' I eıı ve sı ın eı ıa~ retve ı 

,, U1' .. ıti~e~l~r bu ıartnameleri ve evrakı Ankara Vilayeti Naf ı~ bat 
·ndııh~tnde görebilirler 

ı l\l 
3 

- Eksiltmeye 2 Eylül 935 tarihine müsadif pazartesi gunu 
•· 15 de Anka V'IA t' b. d v·•· .. · f d i· "~ıl ra ı aye ı 1 naıın a ı,ayet encumenı tara ın an 

acaktrr. !- Eksiltmeye girebil(l'lek için: 
·, lltııı - İsteklilerin 2490 nıımara 1ı arttn:ma, eksiltme ve ihale kanu· 
lltiıea~ lf' nci maddesine uygun 1758 lira 65 kuru§luk muvakat te-

e 'Vermeleri. 
8 -T· d C ıca~~t o asına k:ıyıtlı bulunmaları. 

ltıUL - Bu ışı yapabileceğine dair Ankara Vilayeti Nafo, baş 
~ndi ı· .... d f 

, !) ~ ıgın. en enni ehli}· et vesikasını haiz bulunması . 
• ~lt~ VH- Te~lı! mektupları ihale günü nihayet saat 14 de kadar An 

lırıde v ~Yetı bınasında Vilayet en tümeni riyasetine makbuz muJ.abi. 
15 ek ~rılecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat 
td)j111 a ar gelmiş olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul 

eı. (2132) ( 4743) 

:--__I --:----~~~--------~~~~~~-
s tan b l hh" ·· · u sı ı muesseseler arttırma 

13 ·eksiltme komisyonundan: 
lS,o~k~·Wciy Akliye ve Asabiye hastanesinin azı 12 000 çoğlı 
:tarfla v ıl? benzin ile azı 3,000 çoğu 5,000 kilo petrol~ne kapalı 
V k erılen fiyatl f l ·· 1 d··w .. d ' ap l ar az a goruı ugun en ayni şart ve vasıflarla 

ı _: i:, :t~rf usulile yeniden eksiltmeye konmu§tur. 
loilund ... kııltme 1 l-Eylül- 935 Çarşamba günü saat 15 de Cağa -

a ~ağlık D' k.t" ı•• W•• b• d k' k ~ - Tah .. ıre or ugu ınasm a ı om syonda yapılacaktır. 

1 - Ankarada jandarma Müı· 
takil Tabur ihtiyacı için eksiltme
ye konulan erzakın miktarı tah· 
min bedeli ilk teminatı t!ksiltme 
usul, eksiltme tarihi betinci mad· 
dede yazılmı§lır. 

2 - Eksiltme şartnamesi para· 

sız olarak tabur karargahmdan cı· 

lınabilir. 

3 - İsteklilerin eksiltme gü· 

nünde yazılı vaktinden bir saat 

evvel teklif mektubunu ve açık 

eksiltmelerde ilk teminatım ko· 

misyona vermit olmalıdır."'\ 

4 - Komisyon para ve para 
mahiyetindeki evrakı alamaz. ilk 
teminat banka mektubu veya mal 

sandığına yatırılı§ para makbu· 

zu olmalıdır. (2281) (4971) 

Alınacak E r z a k 
Erzakın cinsi 

Birinci çeşit ekmPlt' 

Zeytin yağı 
Sıiır eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Kuru soğan 
Sabun 
Nohut 
Kuru f asulya 
Patates 
Mercimek 
Kuru üzüm 
Tarhana 
Çay 
Gaz 
Beyaz ıalamura. peynir~ 
Döğülmüt kırmızı büber 
Zeytin taneai 
irmik 
Futık isi 
Kuş üzümü (kuru)' 
Arpa 
Kuru ot 
Saman 

Kilosu 

115000 
1000 

15000 
6000 
6000 
2800 
3200 
1700 
2500 

10000 
9000 
1200 
1800 

500 
40 

1300 
1000 

500 
1000 
800 

60 
60 

15000 
10000 
10000 

Beher 
Kilosu 

10 
40 
25 
10 
20 
90 

5 
30 
15 
15 

5, 
,10 
20 
20 

300 
28 
40 
30 
30 
25 

100 
50 

5 
4 
2,50 

Uk teminat 
Lira l<Uruş 
862 50 

30 00 
243 75 

45 00 
90 00 

191 25 
12 00 
38 25 
28 13 

112 50 
33 75 
09 00 
27 00 

7 40 
9 00 

27 30 
30 00 
11 25 
22 50 
15 00 
4 50 
2 25 

56 25 
30 00 
18 75 

. 

Eksiltme 
nevi 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme )ı-1! 

" ,, 
,, ,, 
" ,, 
" ,, 
,, ,, 
,, ,, 
" ,, 
" ·,, 
" " ,, ,, 
" ,, 
,, " ,, ,, 
" ,, 
,, ,, 

" " 
" ,, 
,, ,, 

" " 
U H 

" " ,, ,, 
,, ,, 

Eksiltme gün 
ve saat 

9/ 9/ 935 14 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 
,, 
,, 

" 
" 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 

,., 
,, 
,, 

14,40 
14,20 
9 
9,15 
9,30 
9,45 

10 
10,15 
10,30 
10,45 
11 
11,15 
11,30 
11,45 
12 
13 
13,15 
13,30 
13,45 
15 
15,15 
15,30 
15,45 
16 

Istanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: 
Yiyeceğin cinai 

Kuru Çalı F. 
Kuru barbunya F 
Mercimek yegil 

ve kırmızı 
Nohut 
Bezalya 
Kuru bamya 
Börülce 
Buğday 

Bulgur 
Niıasta 
Sade yağ 

Miktarı 

8200 
2400 
7350 

7700 
1900 

150 
2200 
640 

1500 
250 

26000 

Teminatı 

238.81 
1657,49 

Tahmin 
Bedeli 
15 K. 
10 
18 

18 
15 
90 

9 
7 

, 11 
22 
85 

Ekslil me günü 
ve saati 

28787 935 Çartam1''a 
Saat14 de 

U ,, '' ,, H " 

14,30 da 

Ekaillme ~ekli 

Pa:ıarJıkla 

Pazarlıkla 

Kurumumuza bağlı Gal.ıtasa ray, Haydarpaşa Erenköy Kız Kandilli kız liselerile Çamlıca kız 
orta okulu ve Haydarpaşa lisesi muallim kısmı ile Kız munllim okulunun Mayıs 936 sonuna kadar ih
tiyaçları olan yukarda yazılı yiyeceklerin yapılan eksiltmelerinue kuru erzaka istekli çıkmadığından ve 
sade yağma da verilen fiyat yüksek görüldüğünden şartnamelerine göre yanlarında yazılı gün ve sa· 
atlerde pazarlıkla ekıiltmeleri yapılacaktır. 

· istekliler şartnamelerinde yazı lr okulların heyeti umumiyesini veyahut her okul için ayrı ayrı olmak 
üzere fiyat verebilirler. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında toplanan kurumda yapılacaktır. Eksiltmeye gire
cekler 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununa göre 935 yılı TiC'aret odası belgelerini •e ticaret· 
hane namına hareket edenlerin noterlikten alınmış vekaletnamelerini vermeleri mecburidir. 

İstekliler teminatlarını lisf'ler muhasebeciliği veznesine yatn·arC\k makbuzlarile beraber kuruma 
gelmeleri ve şartnamelerini görmek üzere kurum sekreterli~ine sormaları ilan olunur. ( 4801) 

Tstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Cins ve mevkii 

Topanede Necati Bey caddesinde Sanayi mektebi altında 
385 numaralı dükkan 

" " 
,, ,, ,, ,, ,, ,, ti " 

387 . ,, ,, ". 
" 

,, " " " " " " " " 
391 . 

" " ". 
" 

,, ,, ,. ,, " ,, ,, 
" 

399 " ,, ,,: 

Muhammen Müdddi 
Kira111 ~ 

Lira 

36 2 Yıl 

36 2 ,, 

36 2 ,, 

36 2 ,, 
Ali bey köyünde Silahtar ıa.ğa Çiftliği müştemilatından 
Yeni Keçe Mera ve mandırası- 190 3 ,, 

~tuttu ınını fiyat: Benzinin kilosu 35 kuruş petrolun kilosu 21 r. 
a_M 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler hizalarındaki mii .tdc·i ve kiralar iizcrinden açık arttırma 
Qsulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. İsteklilerin 9-9-935 Pa~artc si günü saat on dörtte yüzde 7,'6 

4 _ Ş uvakkat garanti: 472 l:ra 50 kuruştur. 
S _ E~r~narneler müessesedenparasız o!arak alınabilir. 

~'tıJ1 l.:aıı sıltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesikası ve 2490 
Ut "eye_ ~da yazılı belge ve bu işe yeter muvakkat garanti mak

:tarf1'.rın1 a~ka mektuplarile usulü dairesindeki teklif mektub•ı 
rt'ıakbuı Ytık arda Yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kad•t 

:nu abT d "' 1 ın e komisyona vermeleri. (5047) 

pey akçelerile müracaatları, (M.) ( 4923) 

isi. asli!IC mahkemesi 6 ncı lıukuk 
lıiikimliriimlen: 

Mavi tarafından kocası Topkapıda 
lleya7.ıt a~a mahallesinde çıkma7. dul· 

Jar soka~ındn 6 numarada ve halen 
ikametgahı meçhul buluntın Sadık a· 

Icyhine 931 2196 numaralı dosya İll' 
açılan boşanma davasının muhak('me· 

i sonund:t 23-1-3.f tarihlndf' ho ıtn 

maya karar verilmiş ve olhapta sa· 
dır olan ilAm sureti mahkeme dirnn· 
hanesine talik kılınmış olduğundan 

tarihi ilandan itibarf'n ttn beş gün t

çincle tem) izi darn edilmediği tak • 
dfrde muamelei kanunlyenin fera e • 

dileceği malum olmak üzere keyfi) et 
ilan olumu·· (V. No. 8771) 



ABONE ŞARTLARI: 

Kemlekıtimhde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine S 
gtrmlyen yerlere 1 

Yıllık 

'1'50 
1350 

1800 

e aylı'lc 
'20 
7~ 

:soo 

Tllrldyenln her poeta merkezl.nde.KUBUNa abone yaz:ılJ:r. 

- - -
lLAN 

Küta.hyanm Emet kazası ıçın· 

de Çayır köyünde şimalen: Kol· 
fan beton sütonu, Yaran Kıran 
tepesi hattı müstakimi, şarkan: 

Y arankıran tepesi, H.allettiği te· 
pesi hattı müstakimi, cenuben ve 
garben: Hallettiği tepesi mebdei 

hudud olan beton süton - Hal· 
]ettiği tepesinden 29,30 zaviye İ· 
le 1915 metrodaki beton ıütona 

- ile çevrilmiş 121,3800 hektar 
arazide Selanikli Hasan Baba oğ· 
lu Hurtit, Ziya Halit, Hüseyin oğ-

lu Mehmet, lsmail oğlu Osman, 
Ali oÇ1u Ömer, Çavuş oğlu Riza 

v~ Baba Hasan tarafından bitta
h,ar.ri meydana çıkarılan linit ma· 

deni 99 sene müddetle adı geçen
ler uhdesine ihalesi yapılacaaın-

dan maadin nizamnamesinin 36 
ve 37 inci maddeleri mucibince 
hu bapta bir güna itirazı olanla· 
rın 9 ~935 günlemecinden i
tibaWn iki ay müddet içinde An· 

·karada iktisat Vekaletine ve ma· 

hallinde yilayet makamına da 
ialıta 1 müracaat eylemeleri ilan o· 
lunur. (4601) 

"' 8ahlbl: ASDI US - VAKiT matbaası 
Netrt ·at dlrcktörU: Refik Ahmet Sevengu 

-

YAZI VE YONETJM Y.ERl: 

lltanbul. Al1kara caddul. ( V AKIT yurdu) 

jld&re: 24370 
:reıetoa lYazı ~: 14379 

rr· Telrr&f adresi: KlJRUN lltanbul 

Poeta lrutusu Na. '8 J 
·--~~~--------ı ,_ --= ,_, _, ~ ,_., ,-g ~ -

Saygı değer yurttaşla! 
Tam yP.rli mali "Emir" traş bıça 

lanmızın şöhreti memleketimizin tı 
köşeşine yayılmıştır. Artık piyasad 
ıoo paraya ve 3 ve 5 kuruşa satıla 
ecnebi bıçaklanna kat'iyen ihtiyS 
kalmamıştır. Çünkü tam yerli m' 
"Emir,, tıraş bıçaklanmız gayet iyi 
keskin olmakla beraber 10 tane 
yalnız 15 kuruşa her yerde satılma 
tadır. 

Kanaatkar olan müessesemiz bttyilk 
fedakarlıkla saygı değer yurddaşlarıml 
bir hizmette bulunmak ,-e "EMiR,, tı 
bıçaklarımızın dışarıdan gelen ecnebi 
çoklarından üstün olduğunu işle göst 
mek üzere işbu tam yeril malı "EM ıA 
tıraş bıçaklarımızı umulmaz derecede ucl 
bir fiyatla satmaktadır. 

Hem iyilik, hem ucuzluk, hepsi ~ 
arada olduğundan artık paranızı d 
şarı çıkarmayınız. Her satıcıdan"Enıf 
braş bıçaklarını israrıa arayınız 
alıp güle güle kullanınız. 

Radium Ticarethanesi 
lstanbul-Galata P. K. 1313 Tel 428-1 

Telg. RADiUM - ISTANBUL J 

lstanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: Kültür Direktörlüğünden: 
Cinai 

Kok kömürü 

Tüvenan maden 
kömürii 
Slok maden 

Miktarı 

950 Ton 

1200 " 

250 ,, 

Kurumumuza bağlı Galatasa· 
ray, Haydarpa§a, Erenköy kız, 
Kandilli kız liselerile Çamlıca kız 

orta okulu ve Haydarpaşa lisesi 
muallim kısmı ile kız muallim o· 

kulu1ıun yukarda miktarlarile gün 

ve sa.at ve eksiltme 'ekilleri yazı
lı yakaıcak ih"tiyaçların şartname· 
lerine göre eksiltmeye konmuş· 
tur. 

Teminatı ı 

Lira K. 

1353,75 

Tahmin 
bedeli 

'1900 K. 

1050 " 

1291,87 1850 ,, 
Eksiltme İstanbul Kültür Direk 

törlüğü binasında toplanail ku
rumda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 ;a. 
yılı arttırma eksiltme kanur.una 
göre 935 yılı ticaret odası belge

lerini ve ticarethane namına ha
reket edenlerin noterlikten alın· 

mış vekaletnamelerini 
ri mecburidir. 

vermelc-

Eksiltme gün 
ve saati 

•Eksiltme §ekli 
' 

11/9/935 ~ar§am a 
saat 15 de 

" ,, ,, ,, ,, 

Ilkmekteplerde talebe kaydına E1 
liilün birinde. ba~laııacak1ır. Birinci ~ 

nıflara bu sene 928 doğumlularla d; 

evvelki doAumlulardan arta kalanlar ahnycakdır. KiıJ•} 
.. - 15,30 

Kapalı zarfların kanununa gö- tür direktörü 10 EyJfıle kadar bulundu 

re belli saatten bir saat evvel ku· yere en yakm okula, çocuklarım kaydettlrmelerlnl velll• 
rum başkanlığına zarflar mühür· rica eder. (601 

lü olarak verilmesi ve teminatla· 
rın belli günden evvel liseler 
muhasebeciliğine kurum sekreter
liğinden alınacak )'.azı ile yatır
maları ve şartnameyi görmek Ü· 

zere de kurum sekreterliğinden 

sormaları ilan olunur. (5067) 

ıstanbul Belediyesi ilanları 

28 bin tane bina numarası ve 1500 tane sokak levhası imali 
zarlığa konulmuştur. Bina numara larımn beherinin imaliyeıine 1 
ve sokak Jevhalarınm beherinin imaliyeaine 100 kurut fiyat 
min olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. P 

__ ......:.. ___ ___. __ __:..:...;.:;.. _ ___..:."'---__.-'-_ __.. _______ __._ ___ ~--.:---:---:--:-::--------- lığa girmek için de 2490 N. lı arttırma ve eksiltme kanunund• 

lstanbul Erkek San'at Okulu --Istanbulun - zılı vesika ve 31s liralık muvakkat teminat makbuz veya 111 
bile beraber 27-8---935 Sah g~ nü saat 15 de Daimi Ene .. 

Direktörlüğünden: Biricik Sa Y fi Ye si bulunmalıdır. (B.) (5064) 
Şüphe5iz (Çamlıca) dır. Çünkü 

Namzet talebe kaydına başlanmıştır. İsteyenler bir istida, nüfus burada hava, sular, manzaralar cm 
kağıdı, a§ı ıehadetnamesi, dört vesika fotoğrafile okul direktörlüğü- salsizdir· Vapur ''c tramnıyJar da 
ne gelıinler. ( 4948) ucuzlamı · tır.Şu halde Kı ıkh tram· 

Dün ve Yarın 1 ercüme Külliyatı: No. 36-

Di lerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

tlyat112:> kuruş - Teni mahalli"\' A l\IT,. kütüphanesi İstanbul 

.................................. ! 

·vay istasyonuna ~ok yakın ve en ~e
rcfli bir rnHkicle \'C e-.ki nahiye 
merkezi yanında kain ve birer iki
şer dönümlük parçalara ayrılmış 
olan Alemdağı caddt'sindeki ar:o;a
lardan birer tane acele alınız. İf
raz haritası ,.e tnfsilah Kısıklıdaki 
kahveci Hüseyindedir. Toprak, te
miz Ye ~ok münhit ve ııcuzdur • 

(H.K·) 

Dr. Hafız Cemal fltlllllllll!Jtlıını"illll"l"yıııılflllUlltttııııııtttıllHllttıt11111llllllllll1111 'j;.---------··--
Dahiliye mütehassısı Operatör - Droloğ 

Patardan batka günlerde sa· D M h ' AJ. • 
Yuı·tdaş: 

Ya;j<-ımak ve kazanmak için çalış • 
mak nasıl önemli ise arttırmaya da 
~.alı..mak o kadar önemli olduğunu u-

!inhisarlar U. Müdürlüöünde!! 
8000 tabaka metal yaldız 1 1 ki ğıt 

500 kilo bir yüzü katran!1 ve iplik örgülü ambalaj kiiıdı· 
İdaremiz ihtiyacı için nümı;ıne ve Ş~rtnameıi mucibince ~ 

cins ve miktarı yazılı kağıtla - pa zarlıkla !&tın alınacaktır. Jı 
lerin pazarlık için 4-9-935 ları hine rastl.ıyan Çarıamba güısO 
at 14 de yüzde 7,5 güvenme para larile birlikte Kabata§ta . le J 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonuna müracaatları. ( ~ 
' 

IKTISAD VEKALETi: iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbul f • e tnet 1 
Divanyolundaki (118) numaralı 

huauıi kabinesinde hastalarım 
Bevliye mütehassısı 

30 İkinci Te§rin 1330 tarihli kanun hükümleri dairesinde teJ 
dilmiş olan ecnebi tirketlerinden İngiliz tabiiyetli (Di Nort 
Rubber Kompani Limitet - The North Britiah Robber Co. 

••ut•m•a•. ---------•• Şirketi bu kere müracaatla Türki yedeki muamelatını tatil etti 
bildirmiştir. 

kabul eder. Köprübaşı: Eminönü han telefon 2191:, 

Muayenehane ve ev telefonu nıııı111111ıııııııı111111111rııııııııııu11111ıııııııııııı1111111ıııııırıırı1111111ıırııı 

22396, yazlık telefonu Kandilli SA'l'IUK SAl,O:N TAKIMI 
38, Beylerbeyi 48. 

HUSUSi RlY AZlYE DERSL"ERl 
-Yüksek mühendis mekte~i taJebe
slyim. ~ise ve orta mektep ta~ehesi
nl gayet seri imtihanlara hazırlıyo · 
rum. lstiyealer gazetede R. T. rumü· 
zllne y ,.- • 'ılar. (H. K·) 

23-24 par~a sedef Çin işlemelı 

Fran ız fabrikası mamulatından mü- I 
kemmcl biı· ~alon takımı satılıktır. 

Görmek istiyenler Kabata ta Ömer 
1 

Avni mahallesinde Deytülmalcı soka· 
ğında 20 numaralı merhum doktor 
Ziya beyin hanesine müracaatlan. 1 

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42.162 • Sirkeci Mühürdar zade 

--• Han telefon: 22740 --•il 
lskenderiye yolu 

EGE vapuru 27 Ağustos SA
LI günü saat 11 de lakenderi-

1 
yeye kadar. (5038) 1 

Muktezi vesikaları vermiş olmakla bu ,irketle alakahlarıtl ~ 
tanbulda Çakmakçılatda Sabr- Safa hanında avukat Danit S 
müracaatları lüzumu ilan oluntır. _.,.;! 

Mu~uvver 
• 
1 

PUDRA ve 

asan 
YAGSJZ KREMi 

Dünyaca emsalıiL.dir.. Her yerde arayınız. 

Pari• yazdı etiketlere cula aldanmayınız. 


