
i 
J 

ı Her Yerde 100 
HAYDAR Rlf c\T --

HERAKLIT 
Yeni Cjıkh 

DUN ve YARIN 

tercüme külliyatından 

Yaran 

72 
SAYIFA 

t ' 16·1 inci Yıl u Sayı 8331•271 • Pazartesi 26 Ağuatos <~inci ay) 1935 

Atatürk'ün ordumuza "ileri,, emrini verdiği gün 
d ' 
~ Büyük taarruzun 
1 yıldönümü 

26 ağustos. Bundan on üç yıl evvel 
bugün Türk ulusunun en büyük bir 
hadisesi olmuştu. Ulu Ondcr Atatürk 
o gün sabahın saat beşinde Kocate -
Peden Türk ordularına <lleri!) em • 
:rlni vermişti. Bu hldisenin büyüklü • 
ğü yalnız bir kaç gün içinde bütün 
düşman kuvvetlerinin yok edilmiş ol
nıasında değildir. Maddi araçları 

(vasıtaları) ile Türk kun·etıeri kar • 
§ısında kat kat üstUn olan düşman 
kuvvetlerine herhangi bir taarruz ya· 
J>ılabileceğine dünyanın hiç bir tara
fında, hiç kimsenin inanamadığı bir 
sırada yapılmış, azlıkla çokluğun yok 
edilmiş olmasındadır· Onun içindir ki 
bu taarruzun büyük bir zaferle sona 
erdiğini duyan bütün dünya gazete • 
lcri o ,·akit "kağnı arabası otomo • -
bili geçti!,, demişlerdi. Ordu ispekterliği iş kanunu 

Büyük taarruz 
nasıl başlamıştı? 

Dokuz eylülde lzmiri alarak 
Akdeniz kıyılarına Türk bayra
ğım götüren ordularımızrn, bu
gün ilk taarruz günündeyiz. 

Vaziyet, 26 ağustcs hücunıu İ· 
çin, daha bir ay evvelden teıbit 
edilmitti: Bütün ordu gizli emir· 
!erle 26 ağustoı için çalışıyor; bü
tün hücum hatları boyunca bü
vük bir mukavemet gözüküyor· 
du. 

Onun için yirmi beı ağustoı 
aktamında, 11 'piyade ve üç ıüva• 
ri fırkası bir gece yürüyüıü ya
parak Afyonkarahisar cenubunda 
Akarçay ile Ahı dağları arasrn• 

(l.,Qtfen ıayfayı çer iriinz) 

Fakat (kağnı arabası ve otomobil) 
sözü belki bazılarını şaşırtabilir; çün
kü üstünlüğü alan Türk zekbıdır, 
Türk kahramanlığıdır, Türk ulusu -
nun kendi varlığına olan inanıdır. Bu 
bakımdan büyük Türk taarruzu yal· 
nız Türle tarihinin değil, bütün dün -
Ya tarihinin de en önemli bir hadise-

Ordu i~pekter - ıÖnÜmÜzdeki ljll muf-
ler1nden Orgene - / k k / k 

A vust_uryalıları yendik 
5-2 nisbetife kazandığımız bu gü

re.ler çok zorlu oldu 
ral Ali Sait'in yük a Çl ar l QCa 

si olarak kalacak ve yaşıyacaktır. Bü
yük harpten sonra mütareke adı ile 
suikastların en alçağına uğrayan 
'l'ürk ulusunun nasıl kurtulduğunu n 
nasıl kurtarıldığını anlamak istiyen
Jer 26 aiustos 1922 tarihinde Kocate
peden verilen taarruz emrinin nasıl 
2--ı-....... ~ -· 'n'llrt"•l fnf.J..:t. -ıfl:tmlg 
olduğunu arqtırmalıdır. 

ASIM US 

Orgeneral Alt Salt . ' 

sek askeri danışak 
üyeliğine, yerine 
de jandarma ge -
nel komutanı Or -
general Kazım Ur
bayın tayin olu • 
nacağı haber alın-

rnıştır. 

Orgeneral Kd -
zım Urbaydan a -

'l''a"'"'• J,."14,.,.,..0 """"' ko,..u+nnhaı. 
na da «enera1 Nacinin tayini söylen
mektedir· 

Ekonomi Bakanı r'alanlıyor 
--------~~.~~-------

lzmir, 25 (A.A.) - Zaman gazete • 
sinin 2S ağustos 1935 tarih ve 424 sa
l1h nüshasının birinci sayfasında iç 
işleri bakanının değiştiğine dair İs -
tanbuldan lzmirde bulunan ekonomi 
hakanına bir telgraf geldiği şeklinde 

yazılan haber üzerine Anadolu a -
jan~ı Ekonomi Bakanından keyfiyeti 
tahkik etmiş ve Celal Bayar böyle 
bir telgraf almadığını ,.e yazılanın ya 
lan olduğunu söylemiştir. 

Almanya.da pay istiyor! 
Musolinin iki oğlu gönüllü olarak 
beş bin askerle Habeşistane gittiler 
P~ansız gazeteleri zecri tedbirlere taraftar görün
:tnu9or Stresa cephesini kuvvetlendirmek istiyor/ar; 

işçi hayatı 
Bir an Önce tanzim 

edilecek 
1zmir işçiler ve esnaf birliği bü

rosu açıldı. Ekonomi Bakanı.· 
Celal Bayar bu münasebetle ö
nemıı nır !)OJ ıe\r , ~raı. tlal n, ız. 
mir Tecim odasının verdiği şölen
de de tecimererlerle konuşmalar 
yaptı. 2 inci sayıfamızda bulacak
sınız. 

Tarım Bakanının 
Doğu gezisi 

Tarım Bakanlığı daha ~ok doğu 
illerimizi gözönüne alarak, bk tarım 
programı ortaya koymak hazırlığın - ' 
da~ır. Bakan Muhlis Erkmen yakın -
da bu maksatla doğu taraflarında bir 
geziye çıkarak, programın kesinlenmc 
si bu gezinin sonuna bırakılacaktır. 
Şehrimizde olan Tarım ıiJakanı ın 
Ankaraya dönecektir. 

Saim rakibinin ıırtını yere ge'tlrdiği saniyelerde 

Avusturyalı reis, güreşimiz hakkında clü
şüncesini, kimleri beğendiğini anlatıyor 

( 5 inci sayıfamızda) 

Karakovi katarı Her gün bir ediple ..• 
Bir suikaste uğradı 

ölen yok ''Ekol Literer mi? Galiba 
Varşova, 25 (A·A.) - VarşoYanın 9 

kilometre ötesinde doğu Motopolska
sına gitmekte olan Krakovi sür'at ka
tarı bir suikaste uğramıştır. Hüvi -
yetleri henüz tesbit edilmemiş bazı 
kimseler bir kaç kilometre boyunca 

şaka ediyorsunuz,, 
Hakkı Süha şiirde Hamidi, Romanda 

rayların vidalarını sökmüşlerdir. R t N · ı p • 
Makinist son dakikada frenleri iş- eşa Uf) e eya mi 

Ietmiş ,.e bu suretle çok önemli bir "S h "G · · · 
k ·· ··ne germi~tir H eyya ,, ve ezgın,, ımzaıı · 
azanın onu :s :. • emen ger- l d - r 1 T" k 

çinlenmelere başlanmışnr. d b-ger 1 _razı. a.r ya~an, k ;;r 
Suikastin, Polonyanın bu bölgesin- : e dY._at ~ ~ı;;ın~~\ ço Y: ın an 

de faaliyet gösteren menfi unsurlar hanı. ı~ı. a dı w u a, a
11
° et mu-

tarafından tertip edildiği sanılmak - arnrının so_r ugu ıua ere fU ce· 

Safayı beğeniyor 

tadır. vapları verdı: • • . . . 
- En büyük faırımız kımdn? . 19 

Hadım etme usulleri 
tenkit edildi 

- En büyük şairimiz amma ' \w l 

Berlin, 25 (A.A.) - 11 inci arsıu
lusal ceza kongresi bugün çalışma -
Jarmı bitirmiştir· Afman ve yabancı 
delegeleri bilhassa, intikam kastiyle 
yapılan suçlara karşı tatbik edilecek 
cezalar hakkında şiddetli aytışmalar
da bulunmuşlardır. Yabancı delege • 
ler bu husustaki Alman projelerini a
çıkça tenkit etmişlerdir. 

hangi çağdan?.. ~ 

- Her teyden evvel bugünü 
konutsak daha iyi olur kanaatin
deyim. 

- Ş\I halde yaııyanlar içinde 1 
en büyük §airimiz elbette Hamit· 
tir. 

- Romancı olarak? 
- Romancı olarak epey isi111 

sayılabilir. 

lt.aı.) an l:laocş ımparatoru omuzunda siltihile 
- Uabej ijleJ·ine dair &elen ilk hallerler dünliincü sayfada 

Kongrede talebeye ait olan ceza -
lar için de şiddetli aytışmalar olmuş 

, \'e talebeye verilen r<?Za metodlan ile 
kısırlaştırma n hadım etme usulleri 
tenkide uiramıılardır. 

Bu ıoru hikayeyi de kaplıyoı 
ıa konu daha genişler. Teknikte 
Halit Ziya, hala yerini vermiyor. 

(Sonu Sa. 3. Sü. 5),. Ba11 Hakkı Suha 



da toplandılar. Baş kumandan bü 
tün maiyetile beraber Kocalepe· 
ye geldi; hazırlrklar tamamdı. 

25 -nğustos gecesinin 26 ağus
tos şafak vaktine kadar geçen 
dakikalarını ve Türk askerlerinin 
böyle bir hücum için aylardanbe· 
ri duyduğu sabırsızlığı anlatabil• 
mek için, tarih sahifelerinin bü
yük taarruzu anlatan satırları a
rasında gizli kalmt§ bir başka sa· 
tırın esrarlı man larına kulak 
vermek lazımdır. 

Hakikaten Türk süngül~ri, ay. 
lardanheri bu dakikayı bekliyor· 
lardı ve 26 a~stoa sabahı saat 
5,30 da ilk tilrakalar duyulduğu 

lzmir esnaf ve işçiler birliği bürosu açıldı 

iş kanunu önümüzdeki 
yıl mutlak çıkarılac~~ 

zaman, bu gükreyiş, daha 26 a· Ek • b k p • h•• k,,. t • • h • t 
ğustostan her §eyin bitip &ona er onomı a anı: artı ve u ume ışçıye e em mı ye 
~~i 9 

.eylüle kadar aksediyo~- veriyor; işçi hayatının biran öı~ce tanzimini istiyoruz, dedi. 
Bugünlerde ordularrrnızın diış· .-..::........ ......... ..._ ......... .._..___....;.;; _____ __. _____ _ 

mana karşı aldığı vaziyet fU İ· izmlr, 25 (Özel nytnrntıızdan) - rnlık gazetelerden şlkAyet etmişler • dildiğini söylemiştir. Hu karardan 
di: C. H· partlsl esnaf ;,·e çiler birliği dir. Buna karşılık Bakan, gazetelerin sonra Sümer ve iş Bankalarının koy. 

Birinci ordu; Afyon c nup ve bürosunun ·açılış töreni bugUn &aat münener ellerde bulunduğunu, u · dukları sermaye ile kurulan n bü -
garbinde. düı°!an! i~~a edec~k · 12 de yapılmıştır. Parti lzmlr başklı· ur.: efkar'' beraber YtlrildUklerlnl tün modern tesisatı lhthıı eden bu 
surette .~ıdd.etlı hır hucum geçe- nı bu toplantida Hı alarak 1ımlrdekl ·;,ylcmtştlr . fabrikanın önUmUzdeki eneden baş -
ce~,l suvar.ı k,ol~rduıu da ' Ahı esnaf ve işçi teşekkUllerlnln tarihçe· Ekonomi -:bakanı ve yanındakiler lıyarak memleketin bUtUn kUkürt lh · 
da~-~rı .geçıtlerını aı~ca~tı. • sini yapmış, birliğin teşekkUIUnden · ~n"n C:cr!, <"nknrya vapurllc ls• .. 'n· tlyacını temin etikten başka mUte • 

lkıncı ordunun vazıfeaı Seyıt· ~ ki ı r ı ı ı k ti · • ·1 A d • d"" evvel şehirde ayrı ayrı idareler al • bula hareket etmişlerdir.Yeni a'rakya a p zamana ç n meme e mıze 
gazı ı e fyon arasın akı uş· t .;ı_ 24 kkUI b l d ;:, b • ispekterl general K9.zım Dirlk de ayni kıymetli bir ihtiyaç maddesi temin man fırkalarını me•gul etmek; ın\IU teşe u un ueunu, uıı . 
b 1 d :r .l·- larıfi Cfağınık ve ayrılıklarının ldnrl' ,·apurdadır. edeceğini ve hariçteki bUtUn kUkUrt-
h ul sudr~t .ehor ukmtul ~n filkısel r clekp· ''e bütçe balümından zorluklarını an· !ere nazaran kalitesi çok yüksek olan 

e er eKı are e erme o ay ı . • KOKORT F LBRtKASiNIN AÇI • 
ve yardım göstermekti. latmıştır. Başkan, bu teşekküllerin LIŞiı 'DA BAKANIN SOZLERt kUkUrtilmUz~ için şimdiden bile ta • 

Kocaeli grupu ise Göksu ve bir nrnya toplanBıktan sonra temin 'f!> bulundugunu anlatmıştır. 
Karasu vadileri arasından taar· edeceği faydaları fJaymış, bu arada Aydın - Ekonomi Bakanı CelAl CelAl Bayar bu fabrikayı kuran iki 
ruzi faaliyette bulunacaldı. naf ve işçinin kre~I l~tiyaçlımntn Baya:-, Keçiborlu kUkUrt fabrlkno:;ını kıymetli müessesemize Sümer ve t~ 

Cephe karargahına gelince; sıhhi durumlarının göz ön Un de bu · açarken verdiği söyle,·c!e enelce ec • Da.nkalarına büyük eaşarılarmdan do 
25 ağustos akşamında kendisiue lundurulacağını söylemiştir. Başkan nebi bir şirketin imti:·--:: r.ltmda iken layı tebrik ve teşekkUrlerinl bildir • 
tahsis edilen mevjcii alrnı§tı: Bu b!rliğin i~erJslnde taahhildUnU veren ciddi olarak lşletilmfyen ve spekü • miş, Keçiborlu kükürtünün fşletilme
mevki Kocatepeydi. ÜyeJerln sayısı .3 bini bulduS:unu bil- las: :>n ..... =ıltsadiyle daima ih-:ıl e~f- si kararlaştıjı gündenberl çok canlı 

Nitekim, 26 ağustos büyük ta· dirmiştir. ten bu milli servetin toprak altntda ve kıymetli çahşmnsı jle fabrikanın 
e.rruzu, bütün bu cephelerden ay- Bundan onra, Ekonomi Bakanı gömülü knlmrunna cumurfyet hüktl • kurulmasında ,.

8 
işleme.sinde mUhlm 

ni dakikada başlamıştır. Düşman Ray Celal Bayar bir söylev \'ererek metinin razı olmadığını ve samimi o • bir Amil olan fabrikanın genç direk • 
ordusunun senelerden beri tahkim demiatir ki: ]arak tatbik edilmiyen imtiyaz mu -

...... b' h • d 1 w törU mühendis bay Şahabı takdir et-ettigı ır at Üzerın e yagı an kavelealnin f~hedllerek Kt,.iborlu kü 
bu ı_ ı!l ,., J "- lfçi hayatının bir an önce tan· :ıı miştir. 

uücumun muncısını, ene er kUrtlinün işletllmesl cumurlyet hUku· 
geçtikçe Türk çocukları çok da- ::lmlni i•tiyoruz. Bunun mlllt iktı • Ekotıomi bakanı f abr1kanın kapı • 
lı iyi anlıyorlar. ıadiyatınııza uygun hiç bir taralı hır· metinin iktısadi programına ithal e- sındakl kordelayı kestikten sonra l . 

Afyon cephesinde 13 sen~ ev• · palamıyacak ıekilcle yapılması gecik- çeriye girilmiş ve fabrika Yine ken -
vel bugün dövü~e kalkan ısünaU· tnlŞtir. Parti ve hilkümct bu fıte 1108• disl tarafından işletilml tir. KUkUr • 

Belgrat kabinesi ........ __ ..._ 

Değişiktikıer lıükumeli 
Daha ziyade 
Kuvvetlendirdi 
Belgrat, 25 (A.A.) - Tüze ba• 

kam Uer, sağlık bakanı Prekapiç, 
orman ve madenler bakanı St~ 
fanoviçin istifaları Rejan tarafın· 
dan kabu1 edilmlt ve ba,bak nuı 
i>nergeıi lızerine tllzeye Nitku· 
gin, orman ve madenlere devlet 
bakanı Yankoviç ve sağlık ba· 
kanlığı vekaletine de vücut ler· 
biyesi bakanı Konenoviç Atanmış· 
tır. 

Siyaaal çevenler kabinedeki bu 
değiıikliklerin batbakan Bay Sto· 
yarinoviç için büyük bir batarı 
oldu~mu ve bHylece daha ziyade 
ku'\'vetlenmio olan hükfunetin iş 
programına yeni bir atılganlıkla 
devam edeceğini kayd~tmekte· 
dirler. . .. . 

Belgrat, 25 (A.A.) - Kabine 
deği9ikliği hakkında, hükQmet ~e· 
venlerinde Bay Stoyadinoviçin, 
yakında mUtecaniı bir kabine bat 
kanhima geçeceği ıöylenmekte· 
dir. 

• • • 
Belgrat, 25 (A.A.) - Bakan· 

lardan Bay YankoYiç, &ğleden 
evvel, na!b tarafından Slovenya· 
daki yazlık köşlcte kabul edilmi,. 
l • ~ r 
ır. 

Belırat, 25 (A.A.) - Pravda 
ıazete&inin Zagrebden aldıjı ha· 
berlere göre, Hırvat bakanlardan 
An&r ve Prekanın kabineden çe • 
kilmeai Hrrvatiatanda hiç bir te-
ıir uyandırmamııtır. 

Yunan istanda 
•• re11m 

lerin bize gösterdiği yol, y hancı sadır. Sdu ile sermaye ara ında te- Atatürk'ü sevmek tün fabrikaya ham olarak girişi ile 
bir istil"dnn kurtulma yolu idi. vazlın vücuda getirccellz. lı kanunu daı•mAl bı·r ı·badettı•r c l k bal d v. il " d · b sa o ara tor anması aruın a ge. n.ra ıga aır eyannameBilyük kumandanın otuz ~uetoa- ldyik olduğu chemmlyetle, inceden ln· 

ıs O çirdiği bil tün istihntclcr i11ced fn • ,u, 1';.U•~ "''~e t"ııı.&utuaı. , .. ta vereceği ba kumandan mey• ccOc tetkik ediliyor. nümU:tlnl-1 ~· 1 t.. ... ı .. .,-:. ı11ı1 ... 1 .ı..,t .. --~..:... .. _ _ .... .,.,.. ~"'ı.nın e-uııun~ur. .., T • _ 

:.:ı ... u imctacr.ı &trene LAm mı n n muuax oıaraR çıkaracaOız• tıyliı lef on) - Tecim ve -endüstri odası ta· 
ydınlanan bu yol üz rinde o hakkı iermagcge, sermayenin lıakkı rafında~ şerefine ,·erilen şölende E· 

gUndenberi hiç dumı dan yürü• ıduo occmlyccllktlr. Bu sahada kü • konomi Bakanı Ccllil Bayar Ulu On· 
yenler, hızlarının hemen hepainl çUk ıaıı'tıllar ve lfçl teı kkUlltırlnin der Atatürk'ten ve Başbakanımız ls· 
bugünlerin heyecanına borçludur· bUyUk faydmı vardır. En mJlhlm iş meı lnönünden bahsederek dedi ki: 
1 r. kredi tcmJnldlr. Bunun için 1ıalk stın· 

Ha.kikten, başkumandan mev· dıkları yapacağız. Bu sandıklar, es· 
kilnde de, meydana bugUn dUn- rıtı!ın kredi sandıklarllo beraber yü • 
Ya tarihinde bir e§i bulunmaz rüyeccktlr. Parti ve hllkllmct i~çlyP, 
çok yüluek bir eser koyan At · küçük esnafa lazım olan clıemiycti 

"-- Atatürk bUtün cihan<:a ıe· 
vilen hir ıahsiyettir. Türk olsun, 
Atatiirkü ıcvmeıin bu olamaz. 

Celal Bayar 
Jcükürt madenine gitmi~ ve cevherin 
topraktan nasıl çıkarıldığını incele .. 
mis ve burada da fabrika direktö -
rü~den iU\hat almış sonra işçl evle-
rini gezmiş ve incelemeler yapmıştır. 

Şimdilik işlemekte olan ocaklarda 
yüz yirmi bin ton kUkilrte tekabill e
den cevher meydana çıkarılmıştır. 

Atina, 25 (A.A-) - Gaz.eteler, sar 
lavlar kurulunun halkçı partisine 

mensup 92 mümessil tarafından imza 
edilen ,.e kralbı?ın yeniden kurulma· 
ına dair olan be)·ıınnnmcyi yn)"lnak· 
tadırlar. 

Cumurlyetçt çevenler bu lmznla • 
rın hnlkçı partinin ancak 36 mUmes 
ıili arasında toplanmış olduğunu s;öy-
lemektedlrler. ' 

türk, Türk ordularına yalnız Ak· ucrlyor·,, 

C!enizi işaret ederek kaln1arnış. Bakanın söylevi çok alkışlanmış . 
parmaklarının ucile gösterdiği 
yo), bizi kafa ve ciyerlerimizin tır. 

Nazillide söylemit olduğum bir 
fıkra aklıma geldi. Ho~uma gitti· 
ii için burada tekrar edeceiim. 
AtatilrkU ıevmek daimi bir iba
dettir. Bunun herkes tarafından 
kabul edilmesini isterim. Bu iba· 
deti her zaman yapalım. 

Yapılan jeolojik etUtler sonucunda =============::::::s 
da yedi milyon tonluk bir kükürt Amerika yalnız 
et\·cti bulunduğu teshil cditmi§tir· 

istediği medeni bir yola da ~akar• Oglc}1n, ticaret odası tarafından 
mıştır. Ekonomi Bakanı şerefine lzmir pala!:· 

13 senedenberi bu yol liıei"lıı· ta bir şölen verilmiştir. 
3e durmadan yürüyen Türk nesli, OZO:U tçt~ KORUMA KANU~U 
!büyük heyecanını Atatürk gibi ÇIKARILl\flYACAK 
ulu bir önderden aldıktan son· 
ra, bu hyecan hiç bir vııkit öl· 
ra, bu heyecan olmuşlur. 

İşte, 26 ağustos sabah eaa\ 6,30 
aa be.şlaya,n bir kurtuluş harbi

,nin bugün için bize dü!ündürdük
leri. 

Tayyare bayramı 
Önümüzdeki cuma ırünü tayya

re, ve zafer bayramıdır, Bu ttıil· 
naaebetle 30 ağustos cuma gü
nünden be, eylüle kadar geçen 
zamana tayyare haftası adı ve
rilmi§tİr. 

Ticaret odasının ziyafetinde Ce· 
IAl Bayar, üzüm ihracatçılarile has -
Mluıller yapmış. evvelki gün veril n 
k tarları dlnlcmi tir. Bakan, buğda · 
ya olduğu gibi üzümü koruma için 
bir kanun yapılması dUşüncesinin yan 
1ı olduğuhu, h~r ntnhsul lçln koru • 
ma kanunu çık~rılamıyacağını söyle. 
mi , tliCC.'lrlara, fiynt hususunda da -
tı:ı laıln ha~sasfyct tavsiye etntiıstlr. 
Celal Bayar, sözleri sırasında, din -
1eC:i41 lkAyetJerl haklıya yakın bu). 
·'·· :··-u anlatmıştır· Tüccar:.:: 1 ·- a-

İsmet lp,önü, öyle bir 9ahı'· 
yettir ki, zekSıil~, irfa.niyle, yap. 
tıklarım bir tarafa bırakacak ol
sak bile milyonlarca eser kendile. 
rinin büyükl.üğü hakkında bat!ı. 

başına bir fikir vermeğe kafidir 
Şu dakikadsı arkasında terem, 
nıuauam bir tarih vudır. Bu g;. 
bi yetişen muazzam evlatlatla if ' 
tihar etmeliviz. Her yerde g8r-:lü
ğüm sevgiyi ve dü~üncelerini~i 
Atatürk'e ve İsmet lnönüne ıöy
lemeğe çalıt?ıcağım. 

Fabrikanın bugünkü kapasitesi 
dört hin tondur ,.e memleketin bütün 
dahiU fhtiyacına karşı gelmektedir. 
Bu sene piyasaya çıkarılan kükürt 
bağcılar tarafından çok ra~bet aar • 
müştür. Yapılan tahlillerde Keçi -
borlu kUkUı·tünün safiyeti yüzde 

dok an dokuz buçuk olarak tcsbit e • 
dilmiştir. 

Fabrlkndtt gUnde 250 işçi ~ahş • 
maktadır. 

DOLAPLIK NAlllYESlNDE 
PARTi ntNASI 

lzmir, 25 <Uzel nytnrımızdan) . -
Ekonomi Bakanı Bay CeJfıl Bayar, 
C. H. parti inln Dolaphk nahiyesinde 
yeni yapılan binasını törenle açh· 

Bu h fta içinde hava kurumu· S. 
cakt
nun her ıkolu ?irer eğlence ya~a- ,nıııı11111ıtıııııııııı1111111ııııııııııı11111111ıııırnıtııumıP" 1yasa1 

ır. Erenköy kolu da Suadıye _ 

c okü:~nda bir kır e len••·i vere- l Dün a barı 
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gör Üş 1 er •1ııı1111111ııııı~~unn~nınınnım~nıll!llnruııuıııııı' 

Her kol h fta için hazırladığı § Y Ş 
e'ilence progl' mınr bugün h v ~ lngilte,.lnftı, ltalycm - Habef mesele l için. ~tdiği bir gönillle kabul ettikleri sanılamaz. ltalyaya yapı· 
kurumun getirecektir. Gelen pro· D ıon karar üzerine Entramijan gazete si şöyle bir fikir- lacnk ekonomik sıkıştırma. söylenmesi kolay bir şey. 
gramlar İncelener k hafta için ğ de bulunuyor: dir· Süveyı kanalının knpntılmnsı öylcniyor. ltalya
ıenel bir program hazırlanacak- \ lngilterinfn dUnyn işlerinde bir ayrılık sıyasası yo- . nın buna :tahammül edeceflne inanılamaz. O zaman 
tır. E lunda gideceği artık söylencmeı. Bunun blitUn aksi-ı ateş Anupaya da geçmiş olacnktır. lnglllzler pek geç 

kurtarmak için 

30 ağustos t YY re bayramı ay· ~ ne olarak, Avrupada endi c uyandıran blr şiddetle işe karışmışlardır. Eğer böyle bir şiddet kullanacak 
!li. zamartda tayy re rozeti günü· - ltalyan - Habeş lm.Ygasına karıştığını g~irüyoruz. in- olur1arı;ıa İtalyan grupunun ayaklıınmn ına sebep ola-
Clür. • , • g giliz hükumeti bu kararı ,.-ermek için dominyonlarının cakJardır. 
Rozetın halka dağıtılma ı§ı ve muhalif fırkaların reyini almış bulunuyor. Böylece Biz şimdiye kadar yaptığımız gibi bundan sonra da l 

bu yıl doğrudan doğruya Milli oluyor. Bunun sonucu olarnk \'erdiği karar müstesna Avrupa barışını kurtarmak için sükQ netle ve bütün 
Türk Talebe Birliği üyeleri tara- bir veharnet gösteriyor. scayretfmizle çalışmalıyız. 
:Emdan yapılacaktır. Birlik bu İ§· bütün ulus kendi üzerine düşen mes'uliyeti kavramış § 
le uğraıacak Bay ve Bayanlardan . ~ . . Fakat Ingllterenin anlaşmalardaki sözlere sıkı bir f 

.. t k 30 k' Tk b' Daha bugünden ne çıkacagı kestınlemez. Domln· riayet dolayıslle barı§lt kurtarmalt için harp açmış ol· E: 
~duJşareren h ıf~ __ ı ır grub'lpd~ yon1nnn ltalyaya karşı bulunmak nazariye ini tam mnsından korkulur· E 
a. ı ı ava 1111rumuna ı ır- ~ ı 

miştir, ~1111numınuınımııım nıııuımıııınnııınmuıırıııınuıa.nntn rıııınıuuınıınııuııııPlllHllll!uıııııııııııınmıuı~.,ııınııu1111fllfıııeuaıllWIJlflllnıııu11ttUJllU1ıt1Qlllllmlll" 

nasihat edecek ! 
Vatinrton, 25 (A.A.) - Bita• 

raflık projeaine kartı ileri sürü· 
len çok ıiddetli tenkitlere rai· 
men aenato saylavlar kurulundan 
bazı deği,iklikler ile geri r.el~n 
bu projeyi ikiye kartı 77 oyla 
kabul etmit ve imz& edilmek Ü· 
zere Bay Roosevelte göndermi~· 
tir. 

Senato da bu projenin barıt 
yolunda bir hareket olduiu mil• 
taleumda bulunmuştur. 

Va,inaton, 25 (A.A.) - B1ta· 
raflık kanunu kabul edildiktetl 
ıonra, demokrat lideri Robinıon 
§u diY.evde bulunmuıtur: 

"Birlqik devletler hükCtmeti· 
nin, Avrupadeki anlaşmazlığı dil• 
zeltmeğe barı§ nasihatlerinden 
bqka tekilde, nüfueç ve parace 
ittirak edec ğini sanan bir Avru· 
palı millet v-arsa, bu dütUnceıin
de aldanmaktadır.,, 

KURUN okurlarına ) 
HiZMET KUPONU _.--........-

:ıa. s. 935 

Hu kupondaki tnrihttın başlıya · 
rak ıs 11Un lçlndo KURUN ldnre ine 
fÖstertıir C! - re mt mecburiyetle 
yahut tecimer ıf'atlJe yapılan ilı1n· 

l:ırdıın b:ı~ka - blr küçük ilanın J 
defalık 1 satırı parası yerine alınır. 

UaUycnıer, gtlnUnde idarede bUIUD • 
111.trulncV. aurotte bu kuponlıın po11ttıY8 

vcıreceklert mektuplarııı ıc:ıne de koya · 
bUJrler. 4 kellme bir 11atır aayılmnlıdır. l,_.. 
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Celal Bayar 

etatizm 
ve 

J ~OntJrni Bakanı CelaJ Bayar 
zmır panayırında Türk etatiz· 
'11İnd~n btlhsederken ıunları ıöy 
letliı 

"Türkiyenin tatbik ettiği dev· 
let~ilik ıiatcmıi, on dokuzuncıı a· 
ıtrdcınberi nazariyeeilerin ileri 
•iirdükleri fikirlerden alınaralı 
fe,rct:me edilmi§ bir ıiıtem değil · 
dır. Bu Türkiyenin ihtiyaçlarrn· 
dQn cloğmuı Türkiyeye has bir 
•İıtemtlir.,, 

Celôl Bayarın sör.leri büyü" 
bir ge.-,eği anltıtmaktaclır. Ekonn• 
rtıi Bakanının bir devlet adamı 
olCU'bk Üert sürdüğü hakikat tarih 
ue T ilrk ekonomisinin ~eniıleme• 
•i bakımın el an da tl oğruyu ilad e 
etmektedit. 

T cırihin olu§ bakımından Tür· 
ki1enin etatizm aHını verdiği 
devletin ekonomi i§lerine karıf • 
nıa•ı Türk ıoıyeteıinin kendi bürı • 
Yetinden doğmu§tur. 

Bugünkü Türk cemiyeti na..rl 
bir tarihin verimidir? Bunu reaH 
tel~ arasından ayıklayıp çıkat 
inak gerektir. 

8ugü11kü Türk cemiyeti Garf> 
At-,..upasıncla olduğu gibi bir le 

0clalitenin, bir burgun gelifmesin· 
den cloğmuı bir ulus değildir. 

Feodalitenin geli§meıi Garp 
AvrupaDmda bCZ§ka yollardan gı 
dere!r, bir cemiyet realitesi halk 
etmi§tir. Halbuki, bizim ıoıyete 
rniz ne ahlak, ne hukuk, ne eko 
rtomi bakımından feodalitenin is· 
tihcılcsi clefil, mck•adt Hint Je 
11izi ile Akcleni:r ve Hinterladları
"1 emrı tında bulundıırmta olan 
lıod~ocaman imparatorluk tipi· , . 
ıın parçalanmaıınclan do~muş · 

tı.zr. 

11 r iki tip d kendin; hazırla · 
~Qrı rnuhitlerd n aldığı bir sürb 
ltİ)latlora so:hiplİt'. Bunlar deil'ri 
rıi cleği§tirmekle beraber genel kn 
'ctkt°" olarak sosyete içinde ya!ar. 
'1 ~f eıela feodalitede ideal röyle 
ıılasa edilebilir: 

d A) Derebeğine ben:emı!k, 
eı-.zbeğinin hürriyeti bir ideal 

dit. 

B) Derebeği tektir, bu teklik 
endviclüalizmin timsalidir. 

C) llcrkeı der ğebi olmak 
c~~11Brına dU§Unce tabiaıiyl müın 
Vılih bit ideal hcılini alır. 
t'h Feodalite gcli§meıini ılerfaı. 
1 ~a brı idealler demokrasi ,lanı· 
ıcı~ cıltında inkiıal buldu. 

1• lrnpaNttorluk bünyeıine gc· 
ltıce; Orada: 

b· :4J Devlet otoriteıini korumak 
'""hıci va•"leJ· Ç" k " . b' d ... ı uır. un u genış :ı 

evlet Qncak otoriteye Jaycınır. 
t ~) Nizam ve diriplin bUyük o· 
dorı.tenin temelleridir. l~ten ve 
d~§!Qn gelecek tehlikelere karıı 
1~-.:J'line uymak ilk dolan itiyac/. 

•"Ucındır. 

....., iki c miyeı bünyeli arcumJa 
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7339 senesi 1 eşrinievvelinin 

Koskada işlenen 
davasında 

• 
yenı 

kanlı kıya 
safha! 

Cumhuriyet yıldönümü 
ve ikisini yarahyan 

ikinci defa 

gecesinde, bir genci öldüren 
Hasanın kararı, tütüncü 

olarak bozuldu 
1339 ıenesi te§rinievvelinin 1 yaralandığı gibi, Haıanın, ç~k· r 

yirmi dokuzuncu cumartesi gece· mecesinden çıkardığı tabanca ıle 
si, Koskada olan kanlı bir kıya üstüste sıktığı kurtunlardan Or
ve yaralamanın duruşması, lstan- han ölmüş, Aziz bir kaç yerinden 
bul ağır ceza hakyerinde karara yaralanmış, 'Edip te iki kurtun 
bağlanmıştı. yarası almıı. 

Fakat, yargutay, bu karan bo· =================== 
zarak dava dosyasını Esldtehir- Kaldırılacak dükkanlar 
den lstanbula göndermittir. yeni Cami etrafındaki binala.-

Ağır ceza tüzenin yaz tatilin- rın kaldırılma11 için belediye ba· 
den istifade ettiği için, timdi bu yındırlık müıaviri Her Dagterin 
davaya latanbul ikinci ceza hak· bir rapor hazırlamakta olduğunu 
yeri ağır c:ezaya vekaleten bakı· evYelce yazmıtbk. 
yor· Bu rapor henüz tamamlanma· 

Davada 1uçlu yerinde bulunan, mııtır. Yalnız mal sahipleri tar~· 
tütüncü Hasandır. Öldürülen Or· fından belediyeye müracaat edı· 
han. öldürülmek maksadile yara· lerek istimlakin ne zaman yapıla· 
lanan Aziz öldürülmek rnaksa • cağı sorulduğu için, belediye tara· 
dile olmad~n yaralanan da Edip fmdan mal aahiplerine ıazeteleı 
Davanın hakyerine sevkedilit de ilan edilerek bir cevap veril· 

şekline göre, durum budur. Va· mesi bekleniyor. 
ka nasıl olmuı? Bununla beraber, iıittiğimize 

Gene davaya göre, tütüncü göre, bu istimlak iti derhal ya .. 
Hasan, cumuriyet kurtulu9unun pılacaktır. 
yıldönUmüne rastgelen 1339 ıe- llk planda belediyenin bUtçe--
nesi teorenievvelinin yirmi do· sinde' bu it için k barık bir tah .. 
kuzuncu cumartesi geceıi, Koı· sisat olmadığından iıtimli.k iıi 
kadaki dükkanında eğleniyor· ıenelere ayrılacak, ve istimlakten 
muı. Salih isminde bir seyyar çaJ altı ay evvel de mal sahiplerine 
gıcıyı dükkanına almış, ona çal· haber verilmiş bulunacaktır. 
gı çaldırtarak, dinliyormu9. J'am 
b11 ıfrada il deli~anlı, Orhan ve 
arkadaşları Azizle E dlp ııelml~· 
lert rakı İ3temiıler. Hasan, rakı
yı vermiş. Fakat, rakıyı alanlar, 
bunu dükkanda içmek isteyince, 
razı olmamış. Rakı ~ecriyeıi bu· 
lunmadığr için, müfterinin dilk· 
kanda rakı içemiyeceğini ~öyle· 
mif. Bu yüzden arada münaka§a 
başlamıt, İt kızıımıı, kavga, gü 
·rültü çıkmış. 

Bu aralık Hasan kama ilt> sol 
memesi altından, sırtından ve kar 
nınl:lan ve batka bazı yerlerinden 

ki farkı biz her zaman görebili· 
riz. Binaenaleyh Türkiyedehi e· 
tatizmin piıkolojilı ıebebini ce
miyetin bünye•inJe artımak lci· 
zımclır. 

Cemiyetin ekonomik bUnyeıi· 
ne gelince, bilnye leoilalitedt'n 
doğan ve kendi ıınırları içincllJ 
ıerbeıt'e ~elt,en liberal kap~
tallerle ıekillenmemiftir. 

Buradcı da, tabii cemiyetin ıoı· 
yal dürüktürinde olduiu gibi 
dıı t•hlike, emperytıliıt tecatJÜz, 
i.ıtiımar daima birinci planda yt!r 
tutmuıtur. 

Binaenaleyh ekonomi bakımın· 
dan alınan illt tedbir ekonomi 
varlığı her türlü istismardan ve 
koloni un.uru olmaktan korumak· 
fır. 

Halbuki devlet ıoıyiilizmi iıt1 
on dokuz.uncu yüzyılda iki :zıddan .. 

Ankara radyosu 
'Anka'ra radyo•unda, programı 

zenginle§tlrmek için yeni bir ta· 
kım tertibat ahnmııtır. 

Bu orada 6 ve 8 lambalı büyük 
makinelerle paruit yapmıyan kı
sa dalgalı iıtaıyonları nakletmek 
imkanı elde edilmiıtir. . 

Ayni zamanda Ankara radyo 
merkezi tarafından Ankara iıtaı· 
yonundan nalcil tecrübeleri de 
muvaffakıyetli sonuçlar vermit· 
tir. 

bir araya getirilmesinden doğ· 
mu§tur. Bu aoıyaliıt ile Jevletin 
bir araya gelmeıinin ifadesidir. 

Soıycıliıt dileğine kencl;nin 
varamıyacağını anlamıı, JeıJlet 
otoriteıini liberallere ktıTft honı
mak iıtemiı, nihayet dereb~ği 
devi etinin ekonomiye harııan ru
hu burada da kendini göıtermi§' 
tir. 

Devlet soıyalizmi Avrupa:la 
ıanayilqmenin ortaya çıkardığı 
tezadın, kavganın §Öyle böyle ya· 
frf tırılması için el ıütiilmüı orta
lama bir tedbirdir. Halbuki bidm 
etatizmden anladığımız ıey dere 
beği hayatında doğan ve liberal 
kapital.izmde olgunlCl.§an tezadla· 
rı pamuk ipliğine bağlamak icldi
aıınJa olan uyuıturucu tezin de· 
vamı değildir. 

Sadri Ertem 

Y apdan arqtırma üzerine, Or· 
hanı öldürdüğü, Azizi öldürmel< 
maksadile, Edibi de bu maksat 
bulunmadan yaraladığı kaydile 
ağır cezaya verilen Hasan, orada 
yapılan durutma sonucunda, ce· 
zaya çarpılmıı. Orhanı öldürm~k·. 
ten, Azizi öldürmek için ve Edıbı 
böyle bir maksat olmadan yarala· 
maktan ceza kanununun 448, 456, 
69, 70 ve 72 inci maddelerine uy· 
gun olarak hakkında ceza kesil· 
mit, ancak Haaan, dükklnmda o
turup eğlendiği sırada dı9arıdan 
gelip rakı istiyenlerin orada rakı 
içmek isteği ileri ıürüp bunda 
ayak diremeleri, tahrik sayılmış, 
suçta cezayı azaltıcı sebep görül· 
müt ve sonuçta tütüncü Hasan, on 
altı seneye bedel on bir sene iki 
ay dört gün aiır hapse mahktim 
edilmi9, bu suretle ceza bir mik· 
tar indirilmittir. 

Bundan l>at~a, Ha.sanın öldür
düğü Orhanın anne.ine 1600 ve 
öldürmek iateğile yaraladığı A· 
zize de 750 lira tazminat ödeme· 

·si, karar altına alınmııtrr. 
Y arğutayca karar ilk "defa bo -

zulmu9 olarak, dava ~uraya gel
diği zaman yapılan duruımada, 
sabıka 1&yıaı v batke. bazı tat • 
bik noktala.rından, cez müddeti 
on dHrt sene, üç y, dört rüne .çı· 
karılnııt ve ıene teınyiz edilen 
karar, bir daha b'ozulmuıtur:. 

Bu sefer, bozuş ıeöebl olftrak, 
sabıkanın sayısı itibarile af ka
nununun ıümulll gözetilmediği 
noktaaına dokunulmakta ve ı:e-
2aların tatbik tekline ilitilmekte· 
dh~. 

Kararı ikinci defa bozulan Cla
va, timdi ikinci cezada tetkik 
safhasındadır. 

Ecnebilerden yol vergisi 
Memleketimizde bulunan ecne

bilerin yol vergisine tabi tutulup 
tutulmıyacağı, eğer tabi tutula
caklaraa mükellefl~rin vergiyi ne 
suretle ödeyecekleri uray tara· 
f ından iç bakanlığına sorulmut
tu. 

Bakanlık verdiği cevapta, mev· 
cut yasalarda ecnebilerin yol ver· 
gisini vermiyeceklerine dair bir 
sarahat olmadığını söylemiı, ve 
kendilerinden yol vergisinin nak· 
ten tahsil edilmesini bildirmiş
tir. 

Avcılar bayramı 
Dün, avcılar birliği Çobançe§· 

mede bir avcılar bayramı tertip 
etmişlerdir. 

Bu bayramda avcılar tarafından 
vurulan avlar pitirilmit ve avcı~ 
lara toplu bir ziyafet çekilmiı· 
tir • 

Hergün bir ediple 
(Üstyanı I incide) 

Günün en değerli romancısını a· 
rarken iki ad üstünde durmak 
ı tiyorum. Bunların biri Reşat 
Nuri, öteki " Dokuzuncu Hariciyf! 
Kovuıu,, nu yazan Peyami Safa .. 
dır. PP.yami, çok vermek zon nu 
omuzlarında taşımasa idi, ş\.' .>he 
etmiyorum, ki daha yüksek ölçü
de itlenmiı eserler doğuracak 
tı. 

- Edebiyat, müntesiplerini ge· 
çindirecelt bir tneslek sayıl bilil" 
mi? 

- Bizde edebiyat, kimsey; ge
çindirmez. Kalemlerile yaşıynnle· 
ra bakıp aldanmayalım. Onların 
yaptıkları yalnız sanat değildir. 

- Acaba mesleğinizden mem .. 
nun musunuz?. 

- Edebiyatla uğratmaktan bir 
zarar görmedim. 

- Bugünkü edebiyatımızda 
bir ekolliterer teşekkülü temayü· 
lü görüyor musunuz? 

- Ekol Literermi... Galiba §&• 

ka ediyorsunuz .. 
Tiirk edebiyatında ne gibi mn 

tebarız vasıflar görilyorıunuz? 

- Tiirk edebiyatının mütel:iac 
riz vasıfları üstünde konup.bil. 
mek için onun zümreler, coğra'f .. 
ya §artları, çağlar ve büyük ıar. 
ııntilar içindeki akrgını inceleme~ 
gerektir. 
Nedimi Nailden, Şeyli Gahöi Ha

mid den ayıran pek çapraşık m& 
seleler var. Daha Dede Korkutta· 
ki parıltılı ıedef nealri Orlion a
nıtlarının diline ekleyem dik. u. 
lusal renk iılimdan önceki ize ... 
lerde daha kolay görilnUr. Onun 
için bu .( va11f) önünde ıelit~ gU. 
zel söz söylenemez tanırım. 

- TUrk edeEıyatınm inki,afı 
Dl nagİ istikametlerde e De şekil 
de dütünüyonunuz? .• 

-Ed biyabmmn inkiıaf ı için1 
her ıeyden önce edeb1yatı anla 
yacak, sevecek ve uğrunda feda
kArliğa katla.nacak bir çevre· 
nin doğmasr gerektir. Bin okuıu· 
cusu olmryan bir Hamid, kendi 
yurdunda bir ökaüt: sayılmaz mı? 

Sonra, e'debiyatı gUHlnç ol· 
maldan kurtaracaK gerçeı< aan• 
atkar ister. Elmas, kuyumcusuz 
ite yaramadığı gibi tenkic:lsiz san .. 
l da tleğcrini bulamaz. Şu söyle

diklerim elele verdiği -boijaz 
Öoğaza geldiği değil- giln tt"de 
blyatımızın yükselit yolu götün· 
müt olacaktır. 

- Kaç ya§ın'daıınız? 
- Kırk yaşındayım. 
- Şimdiye kadar kaç eser y~z .. 

dınız? 

- Bir ıürü şey yazdım; fiiç 
birini sevmem. Çünkü hiç biri e
ser değildir. 

Kazım Dirik şehrimize 
geliyor 

bmir valisi general Kazım Di· 
rik Edirne genel müfettişliğine a· 
tan'ması dolayısile yakında şehri 
mize gelerek buradan Edirneye 
gidecektir. 

Şehrimiz İzmir lisesinden yeti· 
şenler kurumu general Kazım 
Dirilce bir ıölen vereceklerdir. . 

Fran r ra.tellini kardeşler Avustral~a yolund a:24 
tanın b can.bazhanelerlnde çalışan (Fratclllni kardeşler) Avustralynda bulunan bir cambazhane direkUSrU tarafından çnğırılmı tır· Oç knrdeş yola ç ıkıyorlnr. Aşağıdnki re imlcrh.ı dUn • 

11 en m.,~ur komiklcrlnfn ıeya halini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edtbilmek için bu resimleri kese;-ek toplamak ve bir kolleksly on ytıpmnk lfızımdır. 
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Almanya da pay istiyor! 
Polis halterleri : -- ... ~ 0 -- ·~- •• -~~ ""- P--- ----- - - - ••• 

. . . ı• .> o .... ., •.• , '·_,... ,. .... ·~ ................ -
Musolinin iki oğlu gönüllü olarak 

Habeşistanc gittiler 

Yangın Yapışık Kardeşler 

beş bin askerle 
Beş yüz lira da beraber 

yandı 

ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
mlfülllllJll Bölem: 14 ~1-illilllllllllJffi~~lli~mliiffi~ Yazan: Rudolf Van Wehrt 

Fransız gazeteleri zecri tedbirlere taraftar görün
mü~or Stresa cephesini kuvvetlendirmek istiyorlar 

Roma, 25 <A.A.) - Duçenin iki 
büyük oğlu Bruno ile Yittorio, gö -
nlillü olarak doğu Afrikasrna hare -
ket etmeden önce ikinci mülazım el
bisesini giyerek Parioli spor sosye -
tesinin bir toplantısına iştirak etmiş
lerdir· Bu toplantıda faşist fırkasl 
genel sekreteri ile ltalyan olimpiyat 
alemine mensup zevat ve komite di -
rektüvarı üyeleri hazır bulunmuştur. 

neferi kaçmışlar, fakat yakalanarak 
Saint Maurice şatosuna hapsedilmiş. 
lerdir. Hükumet bunlar hakkında bir 
karar ,·erecektir. 19 Ağustosta kaçmış 
olan Triyeste bölgesi ahalisinden üç 
nefer de yakalanmış n Orsieres'de 
hapsedilmişlerdir. 

Dün Kısıklıda Sarıkaya ıoka
ğmda 14 numaralı Bay Sadiye 
ait köşkten yangın çıkmıttır. 
Yangın derhal Üsküdar itfaiye

sine haber verilmit itfaiye her ne 
kadar aöndürmeğe uğraşmışsa da 
muvaffak olamamış kötk tama
mile yanmıttır. 

Köıkte Bay Saidin damatları 
öğretmen Bay Mustafa ile tüc
cardan Hakkı ve Ahmet oturmak
-tadrrlar. 

Meraktan Çatlıyorum 
Kaptan, "10 yıldanberi Bangkokl 

Londra hayatımın iki kutbudur!,, de 

Genel sekreter Bay Starece, çok 
heyecanlı ve coşkun bir hava içinde 
Bruno ve Vittorio'ya parti tarafın -
dan hediye edilmiş olan silahları ver· 
mişUl". 

GONULLIJ GITJJEK ISTIYENLER 
Roma, 25 (A.A.) - Doğu Afrikası• 

na gönüJlü olarak gitmek üzere ta · 
lepler devam etmektedir. Kendisine 
altın süel Jiyakat madalya.c;ı ,·erilmiş 
olan general Kont l\farazzo Della 
Racca, gönüllü olarak doğu Afrika · 
Sına gitmek üzeredir. Orada kendisi 
gibi gönüllü olarak giden iki oğluna 
iltihak edecektir· 
fJJABEŞ /JALKI ORMANl.,ARA S/. 

ClNACAK 
Adlsababa, 25 (A.A.) - Jmparato. 

run yapmış olduğu bir bilcJirjğ, bir 
hava hücumu takdirinde ormanlarda 
barınmasını haJka ta'"Siye etmekte 
dir. 

Otuz beş Hintli aile pazartesi gü · 
nü buradan hareket edecektir. 
ZECRi TEDBiRLER ALINMALl 

BrükseJ, 25 (A.A.) - Sosyalist iş· 
çi enternasyonali çıkardığı bir beyan· 
namede Habeş - İtalyan anlaşmaz • 
Jığmda zorla yargıçlığı kabul ettir • 
mesini ve harbi imkansız. kılacak G -

]an ekonomik zecri tedbirler alınma • 
sını Uluslar sosyetesinden istemek . 
tedlr· 

5 BIN~ER DAHA Gl'UI 
:~- Roma, ıZQ..ı(A.A.) - Bütün telsiz 

postaları, 5,000 askerle bay Mussoli • 
ninin iki oğlu.nu ve damadını Afri ~ 

kaya götüren Saturnia gemisinih M· 
reketini haber nrmcktedirler. 

ITAIJYA HAKLI BiZ DE PAY 
iSTERiZ! · 

Berlin, 25 <A.A.) - Deutsch AJlge 
meino Zeitung diyor ki: 

"ltalyanın, sömürgelerinin geniş
lemesi hususundaki ihtiyaçları tama
miJe hakhdır. Anlaşmaya. katılma.c:a 

hususunda yapılan gizli antlaş.mala • 
ra nığmen, rısa paylaşmaya gelince 
ttalya, elleri boş dönmüştür· ltalyaya 
sonradan nrilen nsığlar onu memnun 
edecek bir şekilde değiJdi. · 

Japonya gibi, ltalya da nüfusunun 
çoğalmasından sınırları içinde hava• 
sız kalmıştır. 

Afrikanın sömürge topraklanrun 
paylaşılması şimdi kararJaşttnldığı 
takdirde Almanya, bu paylaşmaya 'iş-

BiR TAYYARE DÜŞTU 
Roma, 25 (A·A.) - Arsıulusal mi

tingde uçuş yapan uçaklardan biri 
düşmüş ye içinde bulunan üç kişi ya· 
ralanmıştrr. 

FRANSIZ GAZETELERiNiN 
T4VSIYELERI 

Paris, 2:> {A.A.) - Basın, bugün 
az mütalea yürütmektedir. Bazı ga -
zeteler İtalyan - Habeş işi hakkında 
görüşmeler . hususunda Fransanın 

almasını istedikleri durumu izaha yel
tenmektedirler. 

Malin diyor ki: 
"Bugün lngilterenin bütün gayreti 

Fransayı, ortaya çıkacak arsıulu..:ral 

karışıklıklar ne olursa olsun, kendi 
işlerine karıştırmağa inhisar etmek· 
tedir. Bu gazete buna karşı şu itiraz-
ları ileri sürmektedir: . 

"Fransa, lngilterenin zorile bfr"I ta. 
rihte, bir takını inançlar aktetmiş · 
tir·,, Fransa, Jnglltere derecesinde sa
dakat ''e dostluk borçları altındadır. 
Düşüncesizce yapılacak bir hareket 
büyük tesirler uyandırabilir. Fransa, 
fena akibetler doğurabi}ecek ifratları 
bertaraf etmek için elinden geleni 
yapacaktır. Fransaya, onun temenni 
etmediği tehlikeleri paylaşmak tek · 
Jifinde bulunulamaz. Stresa cephesi
ni Mrsan Fransa değilair.,, 

Echo de Paris, Fransanın rolünün 
Stresa cephesini tamir etmek oldu -
ğunu yazmakta ,.e Fransayı, muhte · 
mel bir Alman tehlikesine karşı mü
.tar aa etmesi için JuilterıW.le b@i__. 
JanmRlc UmlJlyle ~Ya iteylifntrckl 
zecri tedbir~ere iştirak etmek yolun
daki hesapların yanlış olduğunu söy
lemektedir· 

Bu gazete şunu ilbe ediyor: 
"1ngiltere tarafından yapılacak bu 

tarzda bir vaidin boş bir vait olmak 
n sırası gelince, kamoy tarafından 
tas,·ip edilmemek tehlikesi nrdır. 

Alman ,tehdidi kendini gösterdiği 
zaman, İngiltere, kendi asığlarının 
tehlikede olduğunu anlarsa ayağa 
kalkacaktır. Halbuki, lng!Jterenin hu 
dudu, uzun müddet için rehi;l üzerin
dedir. Şu halde, Fransanın, Jn;;ilte • 
reyi zecri tedbirlere do.iru götürme· 
si değil, lngiliz - İtalyan asığları 
anlaşmazhğında, her tarafı memnun 
edecek şekilde hakemlik etmesi ve Al
man tehdidi · karşısında, müşterek 
Stresa cephesini kun·etlendirmesi la
zımdır. Başka türlü siyasa gütmek, 
yanlıştır.,, 

tirak etmek hakkına sahiptir.,, ---,-----------~--------~~-

Gazete, Versay antlaşmasının Al . 
manyayı, daha fazla daralmış olan 
Orta Avrupaya attığını yazmakta · 
'dır. 
~ iptidai maddelere kesin bir ihtl · 
yacı olan Almanyanın, her halde sö' 
mürge elde ederek genişlemesi gerek 
mektedir. 

.Alman gazetesi bundan başka, Al 
man sömürgeleri meselesinin Lokar
no görüşmelerinde ,.e Yung planı i~in 
Pariste yapılan konuşmalarda mev -
zuu bahsedildiğini ve bazı politikacı 
)ann Alman c;ömürge faaliyetinin tek 
rar başlamasını haklı gördüklerini 
hatırlatmaktadır. 

Gazete sömilrge eşitliği hakkın . 
daki Alman dileğinin sağlam bir e . 
saM dayandığını İlflve etmektedir· 
CENEJ'REDf: KAÇAK iT ALY AN 

ASKERLER/ 
Parls, 25 (A.A.) - l\latin gazetesi· 

ninin Londradan aldığı bir habere 
göre, bu şehirdeki Jtalyan konsolosu, 
lngilterede oturan ltalyanJarın ltal· 
yan ordusuna gönüllü girmek için 
yaptıkları dflekleri Romaya bildir -
mektedtr. 

Ayni gazetenin Ceneneden aldığı 
tm' habere g5re, Habcşistana sevke · 
'clfieeek olan Bolzano'lu üç Jtalyan 

Arnavutlukta 
1 O janciarma öıüme mah

kum edildi 
Tiran, 25 (A.A.) - Arna

0

vut
luk basın bürosunun haber verdi
ğine göre, Fieri siyasal hakyeri, 
ihtilale ittirak eden on jandar
mayı ölüme mahkum etmiştir. Bu 
hükum infaz edilmittir. 

Avusturya - Macar Dış 
Bakanfarı konuşacak 
Peıte, 25 (A.A.) - Tatilini 

Balaton gölünde geçiren Avus
turya dıt itleri bakanı yarın Ma
caristan dıt itleri bakanı ile gö
rüıecektir. 

Ekmek 
Anadolu buğdayının piyasaya 

gelme zamanı olduğu için yeni· 
den 1162 ton buğday gelmif, ay
rıca 82 ton da un gönderilmittır. 

Bu yüzden buğday piyasası 10 
para kadar dütmüt bulunuyor. 
Bugün toplanan nark komisyonu
nun yeni buğday vaziyetini gözö· 
nünde bulundurarak ekmeği u
cıslatmaıı muhtemeldir. 

Zabıta yangın sebebini tahk;k 
etmektedir. 

Söylendiğine göre, Bay Saide 
ve kızına ait beş yüz kağıt lira 
da yanmııtır. 

OTOMOBlL ÇARPTI - 1324 
numaralı şoför Y ahyanm idare
sindeki otomobil dün Arap ca
miinin Sarızeybek sokağından ge 
çerken sokakta oynamakta olan 
bet yatındaki küçük bir çocuğa 
çarparak · baıından yaralamış
tır. 

SABIKALININ YENl MARi
FETi - Dün, öğleden evvel T e· 
peba§ı tramvayında T ophanel' 
Süleymanm dört lirasını çalm~lc 
istiyep sabıkalı Mehmet yakalan
mııtır. 

MAKiNE KAPTI - Ahırka
pıda Çadırvan sokağında 35 nu
marada oturan Devlet Matbaası 
ameleıinden Mehmet, dün öğle
den sonra Baskı makinesinde ça· 
lışırken elini makineye kaptırmıf 
ve avucunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtır. 

ÇAK! lLE YARALADI - T ,,P 
taşında oturan üzümcü Ahınedin 

· 14 yaılarmdaki oğlu Abdullah 
ayni mahallede Sarı Mehmet ıo· 
kağında oturan lsmailin oğlu ~ük 
rü ile aralarında kavga ederler
ken Şükrü cebinden çıkardığı ça· 
kı ile Abdullahı sol kolu altından 
V~Jl~C.. -....--,..,,----

KAMYON KAZASI - Şoför 
Suphinin idaresindeki 3970 nu
maralı kamyon, dün Betiktat 
Meşrutiyet caddesin<lPn gecerke-
9 yaılarmda Yaşar oğlu Siiley. 
mana çarparak başından yaraln· 
mııtır. 

GENE OTOMOBiL -- Kadı
köyünde Y o~urtçu parkı yanında 
oynamakta olan 13 yaşlarında la· 
mail oğlu Süleymana otomobil 
çarparak yere düşürmüş ve aya
ğım kırmıştır. 

Soför yakalanmıştır. 
BiR CESET BULUNDU -

20 8 935 tarihinde denize dü· 
şerek kaybolduğu ve cesedi bulu· 
namadıih söylenen Vefada Kah\1e 
sokağında ot>,ran Abbasın oğlu 
Mustıı.fanm ölüsii dün Meyvaht" 
sahillerinde bulunmuşutr. 

YANAN TRAMVAY- Evvel· 
ki akşam saat 21 de Kısıklı hat
tında çalışan 197 savılı vatman 
MehmP.din idaresindeki tramvay 
arabasmın molörü kızmış ve a · 
lev r:ıkmaifa b:ıı;lamıstır. 

Ateşin di\ha fazla ilerlE"mesine 
meydan verilmeden söndürülmüş· 
tür. 

üniversitede ikmal 
jmtihanları 

Baş tarafın özU: 
Siyamdan getirilen ikiz er • 

kek kardeşlerin, Sağla Sol ma
nalarına gelen Engle Çang i· 
simlerini taşıyan yapışık kar· 
dcşlerin, Amerikanın liman şe/ı. 
ri olan Boston civarında ku
rulan sirk çadırında 2',000 ki
şiye ilk gösterilişlerinden 15 
cylul 1829 gecesinden bir kaç 
gece sonra, rıhtımdaki~ "Bah -
riycliler,, misalirlıaenesinde bir 
gece toplantısı. ikizleri Si -
yamdan getiren kaptan Kolfin 
polis amiri Murfi ile doktor 
•'loşkovele, kardeşlerin izini 
nasıl bulduğunu, onların mem
leketteki hayatını anlatacak. 
Dr. lfloşkoı·cl, yapışık kardeş -
lcri muayene etmek üzere Va
şingtondan gelmesi muhtemel 
tanınmış bir meslekdaşına yaz
dığı mektuptan bahsediyor· 
Kaptan aşa.Dıda 11azılı cevabı 
veriyor: 

.~aptan Koffin, bu habere kar
fı funları söyledi: 

- O halde derhal . batka bir 
mektup daha yazmanız gerek, 
doktor! Ben, bugün dütündüm, 
ta§ındım. ikizlerle birlikte AmeM 
rikada bir turneye çıkmağı tasar
ladnn. Hatta bu turne sırasında 
Va§İngtona da gideceğiz. Bütün 
dünyaca tanınmıt meslektatmız, 
yapııık ke-.td,etleri orada muaye
ne ~euuır. 

- Evet, böyle daha iyi. Orada 
gözden geçirsin. Likin timdi siz 
bana olan vadinizi yerine getiri
niz, kaptan Koffin ! ikizleri naııl 
keşfedip elegeçirdiğimizi ıyıce 

anlatın. Merakren çatlıyorum! 
KoEfin, masanın üstündeki ek

mek ~ırıntılarını parmaklarının 

ucuyla toplıyarak bir an düşün
dü. Piposunu çıkarıp, garsonun 
uzattığı mumun alevile, dumanı 

içine çeke çeke yaktı ve anlatma
ğa başladı: 

- içinde bulunduğumuz 1829 
senesinin martında Bangkok Ji. 
manında demir attım. (Saıem} 
ismini taııyan gemi, öz malımdır. 
Her hangi bir patrona hesap ver
mek zorunda değilim. Kendim, 
kf'ndimin patronuyum! Londra• 
dan Bangkoka onuncu defa olmak 
üzere varıyordum. 

Gemime, Bangkokta kolayca el 
den çıkarabileceğim mallar yük
letmiştim. Oradan da mal alır ve 
Londraya götürürdüm. Tabii Lon· 
dra için de kolayca elden çıkara• 
bileceğim malı secerdim. Bu deniz 
seferi iti, dile kofay, fakat batar• 
ı:ı:ıaıı güç ! Çok g~ç. çok tehlikeli ! 
Umit bur.:ıunu dönerken rtizgar
ların nasıl, ııe yolda eseceği hiç 

Üniversitede ikrpal smaçlarına kestirilemez. Bir kere Teymis neh 
2 eylülden itibaren başlanacak· rinin ye~il kıyılarını arkada hı· 
hr. raktın mı, bu güzelim kıyıları tek· 

Hazırlanan programa göre, her • rar görmek, oralara tekrar ayak 
f akü itenin ikmal amaçları fU gün· basmak müyesser olup olmıya-
!erde başlayacaktır: cağı, hiç mi hiç bilinemez. 

Hukuk fakültesi 2 eylülden, Menhus burunu dönerken en-
T ıp fakültesi 16 eyl~.lden, Fen fa. gin li.!nizin uçsuz, bucaksız dibi
kültesi 2 evWlden, edebiyat fakül ne inen gemil~r, sayısızdır. Bir 
lesi 16 eylülden. inkilap dersleri cleszil, bin birden fazla! 
de 9 eylülden itibaren yapılmağ3 Kaptan piposunun dumanını 
başlanacaktır. savururken, boşalan kadehini dol· 

Talebe birliğinin gezısı 
Talebe Birliği tarafından Ana

d,luya dün yapılacak olan ince
leme gezisi eylül ayına bırakıl
mıttır. Geziye yüz elli talebe it
tirak edecektir. 

durması için garsona işaret etti: 
-- On yıldanberi, Bangkokl;ıı 

Londra, benim hayatımın iki kut 
hudur! 

Kaptan, iki elini birden masa· 
r.ın üstüne koydu: • 

- Bakınız ellerime l 
Doktorla miralay, kaptanın el-

lerini hayretle gözden geçirdi 
Sağ elin üst kısmında T eyms S1 

ri kıyısından güzel bir manı 
dövme usuliyle resmedilmişti. 
elin üst kısmında da mavi re 
ferle Siyam devletinin ekz 
mRbetleri şekillendirilmiıti. 

Bunlar, parıl parıldı. Siy 
lngiltereden birer işaret! 

Kaptan, anlatııına devaJ11 
ti: 

- Şimdi gelelim bizim 
maceraya! Bangkokta kendi 
ticaret dolayısile dostluk ediıı 
ğim bir adam oturuyor. Bu ad 
Mister Haııterdir. Komisyoncıl 
la geçinir. Benden mal alır, 
mal verir ve hu gibi kimsel 
bizden her hangi birini aldat 
itiyatlarından daha başka yol 
bir aldatrşla beni fakabastırl11 

Sahilde mazbut, derli top 
namuslu bir adamdır! 

Bangkoka son giditimde, 
limana demir atar almaz, g 
ye çıktr. Hal ve tavrından, bu 
ferki gelişinin her zamanki 
bir ticart itile alakalı olmadığ 
o, daha ağız açmadan çakmış 
Düşünceli görünüyor ve ruhun 
bizim alış verişimizle bağlılığı 
mıyan bir tkım ıeylerle yüklil 
duğu intibamı uyandırıyord 
Ben, gemideki malların manif 
kağıtlarını kamaramdaki masat! 
üstüne sermiştim. Fakat o, mu 
dı üzere inceden inceye gözd 
geçirecek yerde, timdi bunl 
hic aldırıs etmivor, srözlerini 
"Yalla uıadıı~, uaup aaup ;gıa11 
du. 

Nihayet sabrım tükendi. E~: 
omuzuna koyarak, onu dürtt 
ve sordum: 

Hey, kendine gel! Hanter, 
nim eski dostum! Size ne ol 
böyle ayol? Talih oyunu an• 
runa mı kapıldınız? Değerli 
karınız ve beş çocuğunuz bulıl 
duğu halde bir gönül mace 
girdabına mı sürüklendiniz? Jç 
iptilasına mı uğradınız? Yo 
baıka müthiş bir hadise mi y• 
yışınızı bulandırdı? 

Dostum Hanter, şaıkın bir t 
vırla güldü: 

- Yok, canım! Öyle bir t' 
yok. T ahminlerinizden hiç b 
doğru değil! Fakat... Böyle 1 

ruılar ortaya atmakta haklısıll~ 
kaptan Koffin ! Ben, dün ti 
boyunca yaptığım bir seyahatl 
dönerken, öyle bir .şey gördütıı; 
hala tesiri altındayım. Gördü"~ 
şey, bir türlü aklımdan çık111ıf5 gözlerimin önünden gitmiyor· . 
hiç dünyada vücutları biribiıİ~~ 
kine yapışık insanların bulun 
ğunu işittiniz mi? 

1 
Ben, başımı kaldırarak bir ~ 

kaha attım: 
- Tahminlerimden biri dol, 

çıktı, dostum! Siz gene adaıı'~ 
kıllı içkiye tadandınız delll~ıı' 
Medenileşen milletlerin hep•Jı 
malumdur, ki içki, göze akse 1 
tek tekli, çift gösterir. Düny•~; 
ki medeni milletlerce bu, bir 
kikat olarak benimsenmittir ! 

Hanter, sözünde ısra~-~ui:dof 
- Hayır, hayır! Dedıgını. tlİ 

rudur. Hayal değil, hakik• ,. 
Ben, buradan sahil boyunca -~
ha ile gidildiği takdirde bir ~eli 
süren bir yerde, böyle iki ~I 
kanlı gördüm. Bu delikaniılstı 
ribirine yapışıktır! . ., 

Onun sözünde ısrarı üzer>, 
derin bir hayrete düşmüştü~· 
tık manifesto kağıtları ben• 
alakalandırmıyordu: ı 

- Aziz dostum, dedinı. ..b~rı 
cayip çifti na,ıl gördüğıı11 

bana anlatın hele! .... d 
(Arkası """ 



5 - l\Ul:UN 26 At.USTOS 1935 @11"'1!!!!!!: 

Güreşlerde 
5-2 kazandık! · · · 

Avusturyalılar 
ne diyorlar ? 

Karşılaşmalar çok zorlu 
ve heyecanlı oldu 

Avusturyalı güreşçiler değerlerini· 
birinci günden daha iyi gösterdiler 

Avusturya güretçilerile dün ikinci kartıla~· 
maınızı yapbk. Buna aııl kartılaşmamızı yaptık 
demek en doğrusudur. Çünkü d;:., Avusturyalıla
rın kar§ısına çıkan takımımrz birisi müstesna, Bal
kan §ampiyonlarından mürekkep takımımızdı. 

Birinci gün müptedilere kartı güreten ve 
4 - 3 kazanan Avusturyalıların, bu güreılerde kuv
vete karşı fazla teknik gösterememeleri itibarile 
hakiki değerlerini ortaya koyamadıklarını iıaret 
etmiş ve asıl güreı takımımızın Avusturyalıları 
Pek kolaylıkla kazanamıyacaklarmı ve bu arada 
Avusturyalı ağır güreıçiniİı dikkate değer varlık 
olduğunu yazmıştık. 

Dünkü güreşler bu hükümlerimizde yamlma· 
dığımızı bize gösterdi. Avusturyalılar çok değerli 
güreşçiler olduklannı dün iyice anlattılar. 

Güreıler çok zorlu oldu ve denebilir ki A
Yusturyalılar şehrimize gelen yabancı güreş ta· 
kımlarının en üstünü olduklarım gösterdiler. 

Nurinin tufla yeniliti, Büyük Mustafa ile Ço· 
ban Mehmedin hükmen kazanmaları bunu göıte· 
rebilir. · 

BlRlNCI GÜREŞ 

56 kiloda Hüseyin hasta olduğu için yerine 
Kenan çıktı ve Jelinek ile karşılaştı. llk dakika· 
larda Avusturyalının burnu kanadı, güreı bir iki 
saniye durduktan sonra devam etti. İyi baflıyan, 
heyecanlı olacağı umulan bu kartılatma dakika· 
lar ilerledikçe sinirli bir tekil aldı. Çünkü Avuı• 
turyah elile Kenanın ağzını kapabyor, Kenan ıi· 
nirleniyor, orta hakemliğini yapan Avusturyalı· 
dan üıtüıte ihtar alıyordu. tik on dakika bitti. 
Kur'a ile Avusturyalı,.Yere Y.attı. Kenan çok zorla· 

.dı. Fakat sırtını yere getiremedi. 
Avusturyalı da üstte bir fey yapamadı. Tek· 

l'ar ayakta ~üreıtiler. Neticede Kenan hükmen 
Ralip ilim edildi. Şunu da işaret edelim ki fark 
Dek hafifti . 

tKlNCt GÜREŞ 

61 kiloda Yaıar (Balkan şampiyonu) ile Erir.h 
kartılaştılar. Avusturyalı genç ıüphesiz Avustur· 
Ya takımının en yaman çocuğu. Kuvvetli vücudu, 
kuvveti nisbetinde elestikiyeti ve tekniği var. 

Baılangıçta ikisi de kuvvet ve maharet itiba· 
tile biribirine denk görünüyorlar, hareketler çok 
heyecanlı oluyordu. Dördüncü dakikada Yaşar 
minder kenarına doğru tuş oldu. Avusturyalı ka· 
2anın11tı. Bununla beraber orta hakemimiz göre· 
mediği için bunu doğru bulmadı. 

Avusturyalılar, bilhassa kafile reisleri itiraz 
ettiler. Hatta Avusturya" kafile reisi: 

- Böyle bir ıey görülmemiştir. Bundan gü· 
Zel tuş olamaz, daha ne istiyorsunuz? Diyordu 

Münaka'talardan sonra güre' devam etti ve 
~VUsturyalı genç 6,12 saniyede ikinci bir tuşla 
ak ettiği galibiyeti kazandı; alkışlandı ve min· 

der üzerinde ellerile tutunmadan perendeler attı. 
ÜÇÜNCÜ GUREŞ 

66 kiloda Saim (Balkan şampiyonu) ile 
Gr~hsl Josef kartılaıtılar. İkisi de etit görünüyor, 
Saım daha temkinli ve ustaca güreşiyordu. llk 
dakikalarda rakibini yere aldı fakat sırtını yere 
tetiremedi. llk on dakika bitti. 

Sa.im, birinci partiyi hükmen kazanmı§h. Gü· 
~e§ tekrar ayakta baıladı. Saim düştü fakat çabuk 
k~lkarak Avusturyalıyı tekrar altına aldı. Çok ha
ımdi. Avusturyalıyı devamlı surette eziyordu. 

1,6,38 dakikada rakibini çevirerek ıırtını yere ge· 
tırd· H 1

• alk bundan çok memnun oldu. Saim u-
~un uzun alkışlandı. • 

DORDONCO GÜREŞ 
72 kiloda Ankaralı Hüseyin (Balkan ıampiyo· 

nu) ·1 
• 1 e Musil Anton karşılaştılar. Avusturyalı ıe-

~ı~~i, güler yüzlü bir gençti. Halka kendisini ilk 
ha ıkalarda sevdirdi. Hüseyin hakimdi. Rakibini 
0Ytına belinden yakalamak istiyordu. Fakat A

~u~~ryalı çevikliği sayesinde kurtuluyordu. tık 
a ıka bitti. Kur'a ile Hüseyin yere yattı. 
~ Fakat, üç kere kalkarak puvan kazandı. A

aturyalı yerde güreşmeye başlayınca Hüseyin 
(Devamı 7 inci ıayfa:Ja) ._ 

Yukarıda: Büyük Mustafa hAkim ve ezici güreşinde, ortada: Dün çıkar
dığımız Türk takımr, altta: Çoban Mehmet rakibini yakalamaya çalışıyor. 

• 
Galatasaray takımı Bükreşte yenild1 

Galatasaray takımı dün birinci 
Romen takımlarından Trikolor İ· 
le karıılatmııtır. 

Birinci devrede Romenler ha· 
kim ve atılgan oynayarak ve ha
kemin ofıaytleri görmemesinden 
istifade ederek üç gol çıkarmış· 
}ardır. 

İkinci devrede Galatasaray da· 
ha iyi oynamış, müsavi kuvvet 
göstermiş, bir gol atmıştır. Neti· 
ceyi Romenler 4 - 1 kazanmı§· 
lardrr. 

Romanya turu 
başladı 
Dün Bükrıte Romanya bisiklet 

turu başlamı§br. Y arıt 11 etaba 
ayrılmıştır. • 

Dünkü etab 170 kilometredir. 
Yarış eylülün sekizinde Bükreşte 
bitecektir. 

Ekibimiz altı ulusu temsil e· 
den ve içlerinde Fransız, Yugos· 
lav, Bulgar, Polonyalı, yarışçılar 
bulunan 108 koşucu arasında ya· 
rışmaktadır. 

Türkiye futbol 
birincilikleri 
Türkiye futbol birinciliği grup 

müsabakalarına baılanmııtır. Ay 
dın grupunda Aydın - Utak ta
kımları karıılaşmış, hakim oyna· 
yan Uşaklrlar 6 - 1 knzanmıı· 
lardrr. 

ikinci maç Muğla ile Manisa, 

lzmirle Denizli arasında yapıla· 
caktır. 

Balıkesir mmtaka~mda ilk ma· 
çı Bandırma ile Bursa yapmıtlar, 
Bursa daha hakim oynayarak 
bire karşı betle kazanmı§lardır. 

ikinci maçı F enerbahçe ile Ça
nakkale takımları yapmıılar ve 
Hüsamettin - Yaşar, Fa~ıl -
Retat, Esat, Lebip - Niyazi, Na· 
ci, Ali Rıza, Süleyman, Fikretten 
mürekkep Fener takımı birinci 
devreyi Y 8.§arm penaltısından, A-
li Rızanın kafasından iki golle, 
ikinci devrede Esadın, Nacinin, 
Esadın, Süleymanın, tekrar Esa-
~ Ali Rızanın attıkları gollerle 
neticeyi O - 8 kazanmıtlardır. 

Dünkü at yarışları 
Dün Veli Efendi at yarıılarına 

devam edilmit, birinci yarışta 
prens Halimin Chubrası, ikind· 
de gene prens Halimin lbni Hat· 
talı, üçüncüde Talat (Ankara) 
nın Sarı Kuşu, dördüncüde F. At 
lının Toprusu, beşincide Mehme· 
din Güzel Bandırması birinciliği 
kazanmışlardır. 

Hızlı uçuşta yeni b=r rekcr 
lstereı, 25 (A.A.) - Uçman 

Dagmotte kapalı daire içinde bin 
kilometrelik dünya çabukluk re· 
korunu kırmıttır. 

Uçman saatte 450 kilometre 
382 metre bir hızla uçmuştur. 
Eski rekor 447 kilometre 371 
metre idi. 

.~vusturyalı reis kimleri 
beğendiğini söylüyor 

"Türkleri böyle ummu9ordu'k. Yoksa 
daha kuvvetli gelirdik,, 

Dünkü güreılerden sonra Avusturyalıların 
oturdukları otele giderek kendilerile konuştuk. 
Kafile reisi, Avusturya federasyonu umumi kfı~ 
tibi Bay Franz Vilimek bizi çok nazik kar§ıll\dı 
ve bütün sorduklarımıza cevap verdj 
{ Bu konuımayı yazıyoruz: 
1 - Türk takımını nasıl buldunuz? 
i - Tabiatın Türk takımına verdiği kuvveti 
çok dikkate değer buldum. Buna kartı bizimki
ler antrenman fazlalığı dolayı11yle daha çolc: 
sanat eseri gösteriyorlar. 

{ ' - Kimleri beğendiniz? 
· l - Y aıar ve Nuriyi en çok l>eğendim. Bug'ün' 
· tuıla yenilmit olmalarına rağmen, kendilerinin 
hoıuna gitmek için söylemiyorum, kendilerini. 

? çok iyi buldum. Gerek kuvvet, gerek teknik iti-: 
f barile. '4 
l l Biz telmiğe daha fazla kıymet veririz. Güre~ j 

çil erimiz ıert kuvvete alııık değillerdir. Birinci 
J ·günü yaptığımız güreılerde kartımıza çıkan ta• 
i ltımda teknik noksandı. Fakat kuvvet vardı. Bıı 
· kuvvet bizi yordu. Bir gün sonra bu.gün bu gu•

1 

• reşleri yaphk. Bugünkü neticelerde yorgunlu· 
'ğun da müessir bir imil olduğunu itiraf ederim. 
i - Mustafayı nasıl buldunuz? , 
ı - Onun İücü 'fevkaladedir. Kuvvetinin fev· ' 
kinde kuvvetlidir. Teknik itibarile iyidir. Bu
nunla beraber bugün minder dqında iki hareket 
oldu ki bunlar minder içinde olsaydı Muıtaf a 
yenilebilirdi. Bizimkinin minder chımda.1' yap· : 
bğı bu oyun mükemmeldi, tuı ile yemneı.i çgli ~ 
kuvvetliydi. 
{' - Ya ustafanm :yapbğı lii.vra.yq? 
:ı - Evet. Fakat bu hareketin atlabh:liiu ihti· 
mali de vardı. O kadar tehlikeli 'değildi. Bunun
la beraber tekrar edeyim, Mustafa TürJC takımı 
içinde gördüğüm en iyi oyuncudur. Kuvyet iti- , 
barile de teknik itibarile de. 
' - Ya Saim? 
' - Saim. O da bizimkinden iyi ve JCu~~"tlidir.1 
Bununla beraJ;er J;u gürqte teknikten çok iti i 
kuvvet halletti diyebilirim. 

- Çoban Melimedi? 
- Çoban çok kuvvetlidir fapt fazla te1Cnlil

1 

yoktur. Bizim güreıç.iyi bir kere bile yere atama- \ 
dı. 

- Takımmız Avusturya f&mpiyonu mudur?., 
- Tam Avusturya pmpiyonu değildir. içle-' 

?'İnde eski ıampiyonlar var. Böyle bir Türk takı
mı ile, böyle bir kuvvetle karıılatacağunnı Zfttı-ı; 
netmiyorduk. Eğer bilseydik batka türlü ge!ir
dik. 56 kilodaki güretçimiz Cenubi Avusturya 
şampiyonudur. Fakat aııl Avusturya fampİyonu. 
değildir. 61 kilodr..ki güreıçimiz geçen yılın tem
piyonudur. Bu yıl müsabakalara girmemi~•\r.ı 
66 kilomuz geçen yılın ıampiyonudur. 72 kilo-: 
muz da geçen yılın t}&mpiyonudur. Bu yıl deı e
cesi biraz düıüktür. 79 ve 87 kilodaki güref4;::!e
rimiz Avusturyamn asıl tampiyonlarıdır. 

Ağır sıTHet güretçimiz geçen seneki ıampi· 
yondur. Bu seneki ıampiyonumuz Visser Ber~~r
dir ki 135 kilo gelir. Buradaki güretçi 98 kilo-

dur. 
- Türk takımı Avrupa güreı aleminde sizce 

nasıl derece alır? 
- Bugün Avrupada ba§ta Almanya geHyor. 

Bunlar yenilmesi gayrikabil bir kuvvettir ikin
cilik Finlandiya' dadır. Üçür.cü dereceyi Çek!er. 
dördüncü dereceyi (Hakiki miHi takımları olml'lk 
tartile) İtalyanlar tutarlar. Bundan sonra Po· 
lonyahları aayabilirim. Macarları zikretmiyo
rum, çünkü onlar muhtelif milletler arasında d:t
ğılmı,lardır. Birlik yapmıyorlar. 

Nazik reise Türklerle Avusturyalıları sayma• 
dığmı hatırlattık. Güldü ve düıündü ve Avustur
yalıları Çeklerle, Türkleri ltalyanlarla bir tl!t• 
tuğunu söyledi. Kartılaşmalarında hazan Çek
ler, hazan Avusturyalılar kazanıyorlarmış. T iirk 
takımının İtalyanları yendiğini öğrenmif amma .... 

(Devamı? inci .aylada) 
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Hacı Şemsettin 
Efendinin defteri! 

Babadan kalma kocaman bir e,·de 
tek başına oturuyordu. Mahallede 
kimse Jle konutmaz, geleni gideni ol
mazdı. Kapısını ancak saka, ciğerci, 

i§kembeei n ay bqlannda da bekçi 
çalardı. Saçına çoktan ak düşmüş, şa
kaJdan adamakıllı ağarmıştı. Duru -
şunda, yUrUyü~ünde; 'bakı~ında dUı ı. 
kün gönüllü bir adam ohnadliını gÖ8-
teren yüksek bir ha va sezilirdi. 

Şimdiye kadar bağırıp çağırdığı -
nı, kızdığını duyan yoktu. içerlek ka
pısının geniş, mermer döşemesini kır
mm tutla toılarlle kirleten, doku -
taş çizgileri çizen ve oynarken kav • 
ga eden mahalle çocuklarına bile çı
k~mazdı· 

Şuradan burailan sızan sözlere gö
re vakti, hali de yetinde idi. Am -
ma mutfağının ocaft tütmezdi. Ye -
meklerini drşarda yer,, sular karar -
dıktan sonra evine dönerdi. 

Semt kahvesinin önünden gelip 
geçtikçe, başlar biribirine yaklaşır 
kulaktan kulap uzun bir dedikodu 
.slntirl dola~ırdı. Şemsi ef entlf genç -
lifinde SaraçhaneN§Jndakl bu baba 
konlifından ~akmış, im para torluiun 
geniş vilayetlerinde dolaşa dolaşa ih
tiyarladıktan sonra dönmüştü. Ço -
euk1ufunu bilenler, onun bu kUskUn
lUftin~ yalçtn1ıfuıa şa,l)'orlardr. 

Klçtlklüfilnde ince, şen, yufka yü
rekli ve bol elli olan bir yaradılıotan 
böyle kaskatı, cimri, dunusuz, tl'l'B 

bir adamın çıkmasını akılları almı • 
yordu· 

Kapıda hatırı sayılırdı. Sarraflar, 
bankerler katında itibarı vardı. Bir 
eözlle bin lira nrdirebUircli. Fakat 
ka~ kere ona ba.' vurmu§lana hepsi 
bop çıkmı§. elleri böğürlerinde kal
mıştı. 

! Bir gUn, dul bir kadına yardım i
~n imam, kaprsmı çalmış tersyflztlne 
çevrllmlfıt. Bir halka gün '6ksU11 yurt· 
lan için çalışanlara, yumu~k fakat 
uz~nı~ bir ıesle: 

- ij~jm bu rlbilere verecek pa • 
ram yok! 

Cevabını vermişti. 
Ne fakirlik, ne kimsesizlik, ne yok

.solluk lnUnde Yilrtllnln vuru9u de • 
ğişmezdi· E,·et hiç bir insan aeı11nın 
ona dokunduğu görülmemişti. Fakat 
~fkatsiz bir adam olduğu da söyle • 
nemezdi. ~vinde bir sürü kedi, a7gır 
yapılı korkun~ beş köpek beSler, bal· 
konunda kuşlar İ!;in yem serper, ser
çe yuvalannİn yanı başına tenekecik· 
ler içinde darı, ıu bulundurur, uçak
larda ~umrulara ılperli yerler yap • 
tırırdr. Her yıl hayvan hastanelerine 
dolgun paralar verdiğini ifiten kül
hanbeylerinden blrt: 

- lmanı kara morukt Oldu olacak 
bari dört ayakla yUrUse d• ao1da1la
rına benzese? 

Bile demişti. 

Yazan; Kadircan Kaflı 
lşte bizim Şemsi efendi, böyle e

şine seyrek rastlanırlardanclı. Tam 
on yıl bö1le insanlardan ~ inan 
sevgisine düşman yqadıktan ıonra 
bir gün, be11i saatte evinden çıkmadı. 
K6peklerin u.ıun uıun '\iluiuları, 
kedilerin acı acı mlynladıklan du • 
yoldu· Sa~larda. datıı Ultttnde boy 

Bizim Armenyodan korkumuz mu 
yüz Amiralla dövuşmeye 

boy kuşların telaşla kanatçırptilQa- - Fakat hl& bUa ruı dejlll•·· l ·ı 
rı görüldü. Akşam oldu yine çıkan fllöi.ld'e bfr lldnd htelyanın bannma· 
giren yok . una..<111 yummak ıllmbden ıılmu-

Komşular cumbadan cumbaya ıtes- Umarım ki blse hak Terlnln .. Şimdi 
lendiler, ciferci ile ipembecl kq){o. ne yapıpk fUuindeein? Onunla bera· 
landılar. Ertesi glln de yine l>Oyle ıe- bet mi yqayacakam. yokea evlene· 
çince j~1! polis karııtı, çUlnglr pfırıl- eek mlafn7 
dı. - Bunlal'I dUtUndUm· Arkada§ ve 

Evin içinde derin bir seulzllk ,&t- yurt seqf&W aıktan Unce tutuyo • 
d~ Köpekler bir odanın bp111 lntitit rum~ Benim yUıUmden ıizln de a .. 
to, .. anmışlardı. Gelenlere MS _çıkar • rar ıUrmenlzl istemem. Onu .. 
mak şöyle dursun hal dilile meram Bu 11rada Kakı Halli ile arkadaı· 
anlatmağa bile çahıtılar· Hepsinin ları da toz, toprak ve ter içinde dört 
burunları, kapının altındaki ince ara- nal oraya varmışlard•. 
hkta idi. Derin derin kokluyorlar ve Hepsi de hatlarını çevirerek bak • 
sonra burunlarını ild ön ayaklarının tılar· 
arasına sokarak ulayörlardr. X.,dı Ham: ' , 

Şemsi efendiyi yatafm•a ölU bal- - Rela-
dular. Kalp durmasından itldınm Diye IÖze bafladı. Olup bitenleri 
gelişi ölümü bir uyku hanne 10kmq· anlatacalt fll•hNlsdl. F~t Burak 
tu. on1111 sllUnU k•tl: 

Kimsesi omlad~ ı~ın van :rotu - lUJiyorum- Sur. 
hUkQmete kalıyordu. ParUlt tah'Vf • Yarıda ••muı olan Kara Huan 
lAtları, sigorta kafıdarı toplaturken d.Une devam etti: 
ele, Uittinde: - Onu burada tutmıyacatım " 

"ÖrnriJmUn aynası,, \ babuına ıBndeneetlm-
Başlıklı bir defter ıeçtL X.mıı - 1 .. 

kalem ve bezirli mUrekkeple yaalan - Neden '8fl10r ,., blrlblrinlıe 

bedl. Parmakları oynadı. Bir iki l 
saniye dUtUndU ve fiyat biçti.· 

- Yetmlı seksen altın ederdL 
- Ben size yüz veriyorum ve satın 

alıyorum. Kendi malım olan bu esiri 
de batbuına gönderiyorum·. Diyece • 
flniz var mı artık? Hem çok para al
mış oluyorsunuı, hem de istedltiniz 
gibi, genç kıs burada kalmıı olmu · 
yor-

Herkes birlbirine bakıyordu. 
Kara Hasan durmadı: 

- Parafan tfmdl ince Hasanla 
gönderiyorum. 

Dedi vı aitti. 
Burak onun arakasından bağır • 

du 
Senden para almıyoruz. MadeID' 

ld lturadl\ alıkoymıyacaksın, aıat e• 
deriz. 

Kara Baan paralan verdi. 
Kimsenin .. dlytft!ff kalmadı· 
Kara Huan o tunden 10nra Bu • 

rak Reisin mnde kaldı ve ~enç kıma 
)'anına rttmedl. 

Kenel,a 11• 1'nfniyor, hem 8 • 
zUIUyord& Ba yakışıklı Tilrk deli ,. 
kanl111nm demir gibi yüreğini bir tUı
IU anlıyamıyor, karar: "9'H'llyor•a. 

Kara Duan ona: 
- Beni b&baa ıl•derecettz .. Kum 
lacaıwnı.. • 

satırlarda durgun ve kufkuauı blr •- bakıyonn1nuı? BabUına gönderece • 
lin izi görtilüyordu· Şemsi efendi, ha· ilin· Hem de aldn ellnlıden sorla al
tırlıya bildiği en kUçUk Yatından eoı nuı ohnqacatım. Soruyorum. Kor • 
ailnUne kadar YataJlflndaJd 8nemll nelı& .ır pa1annda kaç altına 1a • 

oluılan usta bir kaltJtılı bellrtmlıtt. tılablllrdl? !••••••-----• 
Yapraklar çevrildikçe, ··Ne idim, ne Simdi yükA)den konuımak 11ra. Danı·zyolları 
oldum?,, diye ayrı bir baflık ıöu 11 Kıra Velinin bu aF8r ve esmer ot· 
çarpıyordu. "Hayvanlara d6nUıt,. dl· luna ıelıalıtı. ı ' L R T M E 5 i 
ye başhyan bUlümde Şernal efenclf Buak,buaoraup ee .. p nremez , 
ruhundaki de"'işmeı lılt ..... I •nıat • Aeentıltrl: Kuakö1 - Köprfi ... 

5 Dil n ... Dlttrlıri de auuyorlardı. Kor • T 1 ·-- SlrL mı9tt. Hele "insan ı enıertkl,, par- e • ...- • •eri Mühürdar sade 
Lll~Al!--~---~:•:lıa~~:_;bıraka::~bl:lm~ek:_.:l~ct:•~Ka~ra,:.:B:a~·~~~~u~ L ~ l'rabl~arm.Lbeııad•• ,......,. ..a~~ıoo ~ 22740 

bir yılan sokmasuu v11itı ederek in· nna bir tdrJU fr1mıyan t>ır terdi· tıhndetige yolu ll 
sanlığa karşı duydufu hınca bir ya- Kara Hasan bu seter Kadı Halllf EGE vapuru 27 Aiuıtoı SA· 
1\ardaf patlayışı nrlyordu. ... · ... Etini onun omuzuna kofdu: 

Bu defteri okuyanlar 't'ft onıata.n LI pnü ıaat 11 de lakenderi· 
~itenler anlae1rlar ki &emat efendi, -ı. NamU1un itin llyle .. Sen bt it- yeye kadar. (5038) 
dünyaya itlen kulların en mUbarek • terden anlarsın, Kornelya esir par.a . 
terinden biridir. Paraeanı, emelini, rında kaç lira ederdi? 1 rabzon Yolu 
yüreiini. sevgisini yeryUIUnde benim X.dı Hatif başını efdl. E8kl blr ERZURUNM vapuru 27 A-
d.ği h bazlrganmrş gibi: 

11e ı er şeyini insanlara yardım ğustos SALI günü ıaat 20 de 
ufrunda harcamış; fakat her yardım - Eh· ••• 
Yeni bir nanksırıt·ı·k paraafJe "etlere Rizeye kadar. (5037) 

u .. .; hepsinden ayrı ayrı yaralar almış. 

eerpllml§. Baiııladığı suçlar, kement olup boy- idaremiz anbarında toplan-
Bat.kta boğulurken kurtardığı a - nuna geçmiş. mıt olan eski kağıt ve defter 

rL-ım. çamuru kurur kurumaz bolazı • Bu 7Uaden delfhnldlr ki zavallı 
na sarılmıc;ı. Borç yu"zu··nden zı'ndana Ş parçaları 1-Eylül-935 gilnil :.- emsi efendi, vasiyetnamesinde bı -
düşen uğursuz, onun kesesile kortu- Taktıit para ile hapleaneclen bafka bir saat on beıde pazarlıkla tali 
lunca daha o gece, zavallrnm evım şey yapılmamasını istiyor n: bine ıatılacaktır. Şeraiti öğren-
..OymUf ve duyup koştuğu için karı • - Bu, benim insanlardan ilk ,.e mek iıteyenler bu tarihe kadar 
mnı bıçaklamıt- son clflejimdlr. levazım ıefliğimize müracaat 

Beeledltf öksüıler, karra olup gö- Diyordu. etmelidirler. (5036) 
ıtinU oymuşlar. E1inden tuttuklarının z. A. 

ı azan A ıemeı Ulukut 

mek iatememeıindeki sebep te 
bu idi. Hele bit kere Binnaz kur· 
tulıun. aervetini eline geçirıin, 
tıaıtanenin kendi malı oldutunu 
anlasın; ondan ıonra, dilMıP., ha• 
yatını doktorunkiye karıftırabilir .. 
di. 

Hacı Yaşarağadan Perşembe akşamı 
geleceğiqe dair söz alındı 

O zaman, kendiöine, bu mev 
ldi ve 1-u ıerveti elden çıkarmak 
istememek aibi bir bnatta bulu· 
nulamazdı. Bu ihtiyatlı dü,ünce
ı .. rini, bir ~! lıamtirenin müda· 
haleai il• bir polis müdürünün te
;ebb\iıü bozuvermitti. O, vaktile 
Cemilo demcmit miydi, ki "hayat 
bir otomobil, bizim iradelerimİT 
bir clireluiyon değildir. Her za .. 

Şimdi Nezirin yapılacak öde\'• 
leri vardı; her it bittikten ıonra 

11rların dülümlerini a.çmayı) Ha· 
cı Ya9ar Ağayı tanıtmayı vadet
mitti. Hristo Delebedd temyi1-
den gelecek ıon karan bekliyor; 
Cevat mahkUm oldu. Ödeyeceği 
altmıf bin liraya kartı, ilk kısım 
olarak, Oımanlı bankasındaki yir 
mi bin liruı Binnaza verildI. Ş:m 
di ihtiyata lüzum göıterecek bir 
sebep kalm3mrştı. Bunu iki gün 
önce Hcsnü de hahrlatmıf: 

Bu 1&bah odasında bunları dü-J 
tünüyGr, ü~aylrk bir billnço ya• 
pıyordu: Polisin can sıkıcı aoru· 1 
Janİulan kurtulmak, onu kendi 1 
itleri İçin faydalı bir hale getir
mek kolay mıydı? Binnazın teda· 
\"İli; bu teda\rİ iyi netieeler verin
ceye kadar hastane i~inde büyük 
bir ihtiyat teıiıi; kıza hazmetti• 
re ettire oıevkiinln verilmeıi; o
nu manevi bir kontrol altında bu
lundurarak dütündüklerine mu
kabele için zekasını daimi bir lta
rekette bulundurmaaı kendiıini 
az mı yormuttu? 

Cevadrn kutkuıunu uyandır • 
mamak, aahteki.rlıimrn izlwi11' 
bozmamak, Hristo Delebedefe 
ihtiyat tıelkin etmemek için Ha
cı Yatar ala İM Binnazm meç· ı 
ltuJ ~uma, hele .Hüa!'~ i 

memuru kandırmak, pek te ko
lay olmamıftı. 

Bütün bu önemli yorgunluklar 
ne için? Hayra mütemayil olan 
tabiatının ıevkile ettiği bir vadi 
yerine ıetirmek ! Maddi kaıhra
rnanlıklardan sonra, yalnız mane
viyata çekilen ve ruhunda top
lanan kuvvetinin bu da bir çalıt
aıuı ! 

Buna kartı elde ettiği de ıene 
rulnınu tatmin edecek bir milkd· 
fat! 

Yani tam istediği ıibi, mad
d[ hayatın kirliliklerine karııma· 
mıf, temiz ve yüksek bir ruh, 
Binnaz!. • 

Doktor, Binnazı ıeviyordu; 
fakat bu aevdaya hiç dütünme
diği bir anlam verilmeıinden kor-

man olutlarla (emri vakilerle~ 

karııl&§ıyonaz; mukadderat bizi 
bnvle !dare ediyor.,, 

lıte o da bu olutun kartıaınd" 
bat eğmeğe mecbur oldu. ~ 
ket versin ki bu olut onu meaul 
edebilecek bir makam tarafından 
yapılmıttı. Haıtaneyi tesfün .. 
-lerken B!nnazın JÖfterdiii hare• 
ket te onu tatmine kafi ıeliyor· 
du. Binnaz her §eyi reddetmi9, 
doktorun kalbinden batka bir ••1 . 

- Doktor, artık Hacı Yaşar A .. 
ğayı isterim. 

Demiıti. Bu kadar çalıtmıt o
lan HüınUnün buna hakkı vardı. 
Öyle iıe ıırları açmak, "bu a· 
dam kimdir?,, diye etrafında 
merak vyandıran bu anlatılmaz 
adamı tanıtmak lazımdı. 

itte doktor, o ıabah bunları 
diifünüyordu. Bir kağıt üstüne bir 
takım terler not etti. Bu, ıırlan 
ortaya dökmek için kısa bir pro· 
aram idi. Her 9eyden önce, Hacı 
Y &far Atanın rızaımı almak Jl. 
zımdı. Doktor kendi kendine: 
"Bu gece!,, dedi. Notları cebine 

Bölem; .55 

var? Onun gibi 
hazırız .• 

Diye haber glSnderdltf zaman stil"" 
gUne gönderileceğini haber alan bir 
zavallı gibi içi sıılamıştı, 

Ertesi gün bir elçi geleli. 
Bu Armenyonun adamı idi. 
Genç kızı kurtarmak için bin altıll 

vereceffnf 86ylüyordu. 
Kara Hasan ona şu cevabı verdi: 

- Kore:tlya · benim eslrimdir. Ond 
ben satın aldrm· Btt pua •lmadall 
babasına geri vereceğim. Onu nasıl 
\'e ne zaman götUreceğinbt MM Nl
atrln. 

El~lnfn af!ı a~ blclr.. ' 
Leventler biri birlerine baka kal • 

dılar. 

Bu kadar yailı bir paıarlık hiç ka" 
çmhr mıymı? ilk sözde bin lira ver 
mek istiyen Armenyo biraz sıkıştırı • 
Jacak olursa pek ala beş bini de l'e • 

rlrdl. 
Elrf ayilf r.amaftda t• haberl d• 

blldfrdl. 
- Amiral Armeayo, Venedikte se

nato ile anlatamadıfından hapsedll • 
mişti· Kapatıldığı ıaman şatodan ka~ 
tı. Papanın hizmetine girdi. Şimdi Pa· 
panrn filo ltomandanıdır. Eeğer genç 
in• bu para brtılıltnda ve sağlaDI 
olarak ııeri verirseniz Bizin kıyıla • 
ımızda talb yapmamak ve sizin ar
dınıza düşmemek için•de söz veri • 
70r. 

Burak, gülllmsedi: 
- Bizim Armenyodan brkumuı 

ma var? Onun gibi yüz amiralle dli • 
'1lşmele haırn1. Bu etizler, bu adak
lar, havaya atılan taş sfbldlr. Bir ,.,. 
ye yaramaz· HattA bizi krzdınr. O • 
·- I;:-._. ··~ JI•-- lU-.1.-- .. t •:t 
aldr. Şimdi onun malıdır. Bu iş çtİI ' 
sadece onunla konuşonuı ! .. 

Leventlerin bir kısmı Burak Re • 
l8ln bu sözlerini hoş bulmadılar. Fa• 
kat çoğu: 

- Evet.· Mert bir adam ancak bör 
le yapar-

Diye düşündUler. 
Kara Hasan elçiye bakarak btraı 

önce söylediklerini tekrarladı: 
- Kornelya her r.aman için serbest· 

tir. Yalnız 

(Arkaı var) 

OSMANLI BANKAS1 
t LAN 

Osmanlı Bankasının Galata, Veni· 
cami ve Beyoflu daireleri, Zafer bay· 
ramı olan Afustosun 30 uncu (uma 
günü kapllh bulunacaktır. 

Öile yemelinde Binnazla kO"' 
nuıuyordu: 

- Babanın zenıinliiinden bir 
kıımr eline ıeçmit bulunuyor. Sell 
de bilinmez bir insan olmaktan 
kurtuldun; Cevat, yakalandıktan 

aonra buraya bir ıazete muharrİ" 
rini ça.ğrrdmı, •eninle aörüiliir· 
düm; ıazetede çıkan yazıyı da 
gördün. Artık ·baıkalarının da bi· 
linmezlikten kurtulmuı lazıtO 

ıeliyor •• 

Binnaz, Nezirin ıözünü kesti: 
- Evet, ilkin Hacı Yatar >.• 

ia l Hani beni onunla ıörüt türe
cektin? 

- itte ben de bunu 16ylemek 
iıtiyorum. 

- Ne zaman? Buıün mü? 
- Dur canım, o kadar acele 

etme! Bu aktanı kendiıine aor•• 
hm; •i•r uyıun buluna üç ,uo 
80Dra, yani pertembe akpını İ" 
çia davet edelim. 

- Neden • kadar ı~T 
- Hacı Y qar Ağa ile HOın6' 

ri de ıöriit~ -4etınift1JO-

( Arkaaı var J • 
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300 ton tasfiye edilmiş Güreşlerde 5-2 
kazandık! 

Avusturyalılar 
Ne Diyorlar? 

(Üstyanı s inci aayfada) <Vstyanı 5 inci sayfada) 

kuvvetini bütün manisile dene- İtalyan takımı tam takım dt>ğil- lSTANBUL - ı s,ao bayanlar için jlm-

?nekle beraber rakibinin sırtını ye mit, içlerinde ekıikleri varmıf. nuUk. Aza.de T~cwı. 18.50 transrzca der•. 
re getiremedi. 1 _ Peki, bugünkü k rarlara 19,10 Bcthoven sonet (viyolonsel ve plya -

T k ao). lP,40 Romen ha.Ik bııvaııı.n. Mayt.stro 
e rar ayakta güreşildi. Neti- bir itirazınız var mı? ı::stcgaço orke5trası. 20 !lstaııbul Halkevıert 

~eı:le Hüseyin ~~fmkeln galt <?l· _ Hayır. Orada verilen karar- namına 1eta.nbW ilyönkunılu Uyclerlnden A· 

ti~.' Bu karar ıttı a a verı mıı- lar meta ve muteberdir. Bununla :c:; =· :;::;~zı~0== :;;: 
BEŞiNCi GÜREŞ beraber evvelki günk .. ü güreşle'f.de. caı: ve tango orkestraıartıe beraer. 21.~ .aoıı 

ı d k b d h babcrler. borsalar, 21,4~ pWt ne:rlyııtı, 
79 k·ı d N • (B lk • yoru maıay ı ugun a a ıyı vtYANA - lT,ı.ş geııı;;ıertıı zamanı 17, 

ı o a urı a an ıampı· . l b'J' d"k d' d" .. .. 
'Yonu) ile Stiedl Hanı kartılaştı- netıce a a ı ır ı ıye uşunuro- 4CI ~ofon. ıs.~ kcmu,ma. ıs,~ pıkı· 

Avrupa pamuğu 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmm edilen bedeli (100000) lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Aıkeri Fahri kalar Umum Müdürlüğü Satmal· 
ma Komisyonunca 10 - 1. Teşrin - 935 tarihinde Perıembe günü saat 
15 te kapalı 2arf ile ihale edilecek tir. Şartnam~ (Beş) lira mukabi -
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (6250), 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numatalı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müra~aat-
ları. ( 4894) 

lar B ıar ve ~ havalan. J..0,05 konU§m&lar, ·. u karsılaşma umulmaz bir rum. -.. n t k haberler, bava raporu. 20,20 Salzbtırg mu • i1! 
e ıce verdi. - Bir maç daha yapaca mı- ski ~ukıert. 22~5 haberler. 23,05 klt&p • 1111[~!~~11 ııı~ınıijı~ıı~~~ııoo~ı 

ık.ilk on dakika berabere bitti. 'smız? ; ıara dair. 23,20 eğlenceli Stonser. 24,85 ko • -
ı.rıc· t' d N · k ' ') :ııuvnıa. 2MO cazband talunu. 

}' tt 1 par ı e urı ur a 1 e yere - Henüz bir kararımız i~ f3ERL1N - ıs,oıs ikindi konaerL ıs.oeı - Sel inik 
a ı. Rakibi kendisini belinden e· .. k. k R 'k. d ..... - nrn<rram. "O.o· Ko'onyadno• 20,4" :o Yakalı k lt .1 k . ızı ı ı gre o omen ı ı e ser- ".. .,.,,-,,. ;. .., ,, .. ..... ., 
. yara !a O J e yenme IS· . . , ~ . '"'-- alrl 1 n 21 o• h .._.. 21115 Al Tesis tarihi : 1888 tıyordu. Bunda da muvaffak ol- beat güret ıçın çagırmışlardı. Bız gUııııır -P<: •• s e · • " a ...... ıer. • • d maıı mcrk~ lstaayonu. 22.~ Breslavdan. 
u. Tam 11 inci dakikada Nuri ıerbeıt güre' yapmayız. Bunun i- 23,05 haoo:-ıer. 2l)~O konu.şma. 23,45 eski 

tusla yenildi. çin ancak iki grekoromen kshul mwııkL 
Nu · · k.b. · b' k k TULUZ - 20,oıs biri~ p.rkılan. 20,25 rının ra ı ının ır ere te • ederek geldik. Eıaıen bütün gü- -.... ıuı ta l d aUel ınarılar. 20,85 haberler. ~,.ıro onr =.r. 

li da ığı hareketten 5?~r~ dikkat; reıçilerimiz itleri başından aytı- 21,ıo salon orkeatrası. 21,20 tıtm musUdsi. 

h avranmaaı ve rakıbının aynı 1 k 1 • 1 d. ._ ·· .. 21,45 halk nıusUdaf. 22,05 radyo tan:ezfsl. arek t' t k l . l ara ıe mıf er ır. ~matoru ~· e ı e rar 2' Masına manı o • . .. 2:z,a5 scntoıilıt orkestra. 22,50 •1Jamıet .. 
lllası lazımdı. Bunu yapmadı. Fazla kalamayız. Eğer hır gureş pcrasmdan parcaıar. 23,15 kOçllk orkestra 
Beklenmez bir dakikada ve he- daha yapmak huauıunda muta.- 23,25 ıarkile.r. 23,85 haberleY. 23,50 dans 
rrıe. n hemen lüzumsuz yere yemil· bık kalırsak bu gürell de Greko· ınuıılldııl. 24•20 sueı orkestra. 24,4o ArJanUn 
Ilı .,. orkestrası. 24,150 fllm mustkts!. J,06 radyo 

I§ oldu. romen usulü ile olac:ak. Akai !cılc · fantezisi. 1,25 filArmonlk orkestra. 

-idare merkezi: /S1 AN BUL (Galata) 

I 
Tilrklyedekl Şubeleri: 

Istanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmir, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri: 
SeU\otk • Atloa. Pire 

ALTINCI GÜREŞ dirde bu akşam hareket etmef VARŞOVA - ı0,50 gramotcnı ve kıın§tk ~ 

87 kiloda Mustafa (Balkan dü§ünüyoruz. !~; 2:ı;:.h;3~~ıcr. !;i~:c:f::.~0:~ llij!,llli ~IW~!B ıll li il~ ifil ı]l il ıill'ıı~ 1 

Her nevi Banka muamelatı. 

te.ınpiyonu) ile Koznar Franz 41 ~ dans havaları. 
~r§ılaştılar. Mustafa heykel gibi üÇONCU GOREŞ VAR ~----....-.--·--~ Asker"ı Fabrı·kalar U. Mu··dürlügv ünd_~J_ı: 

"Ucudile ortada göründüğü za- Pımmı SALf -rn k lk Dün gece yarıaı öğrendik: lki Takvim Y6 .Mustos !7 Afasto• 2 ton Ferro krom 
d'~n c:o a ışlandı. Herkes ken- taraf bir üçüncü güref hakkında ı<6 c. Evvel Y.7 C. EVTel 

d ı11nFden tu,Ia galibiyet bekliyor- uyu .. mu•lardır. Güre11ler Greko Gnn doğuşu "."I ... uı ~ 1 ,, EFlerrktro vl~nadyuın 
u. akat bunu yapamadı. Ve an :r :r :r '"" l° 50 t tutya 
k 1 k B. • GUn batısı ~ 18,5!1 ,, e O I 

ta hükmen kazandı. romen tarzında o aca tır. •zım s b h ıs.~. s 1 5 N"li l 
B ·· • ı· b h • takımda Nurı'nı'n yerine Mersin-

1 1 
nomu. 

4
·
41 4

·
4 

... • ,, 
1 e . u gure§e sinır ı ir ava ı- C\ğlc oımuı ıt.ı6 ıt.ı6 f ' 3 ,, '.Alenünyum 

Çtnde başlandı. Avusturyalı ir li Ahmet, Büyük Mustafanın ye- ltıadl Dlmaıı ıcı.oo ı:ı.119 
5 

H '· 
il."~hk ringi bırakarak gitti, fakıit rine Salih güretecektir. Akşam nımu• 18.SJ ıs.sa 00 ,, amatit 
nı- ·a_ı.,.!t)a · t' d'I M Yatsı oımaı• 20.sc 20.30 ~' 15 ,, Ferro mangan · l ~ ... ~ rı gerı ge ır ı er. us- -.,.:::; . 

d:ı .. h kuvvet itibarile çok üstün- lmsat 9
""

1 a.so • . Talimtıi edilen De.deli '(1420 00)' lira olan yukarda mildarl've· Kral Aleksandrın ölümü Yılın grçengunıer ı 23ı; ııs1 ~ 
~· Bu itibarlı.ı Avusturyalının • Yılın talan ~ooıcrı uıo 129 cinai yazılı malzeme Askeri Fahri k8.lar Umum Müdürlüğü Satmal -

~!' 81.k zorlu durumlara düşWl{i.l do'ayısıle tutulanlar ma Komisyonunca 10. 1. Tetrin - 935 tarihinde Perıembe günün sa .. 
c mmde.• kenarındaki hareketle· Marsilya, 25 (A.A.) - Hapse· iE

1
:m:::::::::::::::::::::::::m:::::::::m::m:=:::::i at 16 da kapalı zarf ile ihale edil~ cektir. Şartname (Yedi) lira (lÖ)_ 

re itiraz ettig~i cluyordu. ! f H 
İkinci on dakikada Mustafa ~ile.n .~ç Hı.rvat! ~al Aleks~ndrın :f ırsatı p kuruı mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi-

,..'?ne P.yakta eüre111mevi tercih et- oldilralme~tne l!h~ak. ;t~ış ol· iİ k İil nat olan (8350) lirayı havi teklif mektuplarını mezkQr günde saat 
r s· b :.' mak ıuçu ıle kendılerını agır ce· :: açırmayınız f • • d'l • • d 9 1 1

• ır aralık sıene mınder kena· k itt• _,.1~ ...ı_ 'th ..L. :: : 15 e kadar komısyona vermelerı ve ken ı erının e 24 O numl\ra ı 
~•n•Ia İk, pehl'v b- b. 1 • • Y r c seYKew:n ı am ~n ii : d . • ·kı k" .. ._, .ı. ·.:.1.• k 
l\h·lendiler. 1 an ır ır erıne 81' yeti kararını temyiz edecekler· :: 0 kanunun 2. ve 3. mad elerındek1 vesaı e..meı ur gun YC ıtaattc o.; 

" dir. fi1= ceşin ve Veresiye Jı misyona müracaatları. """" ... • {4897) .. vıta hakemliği yapan A vustur- H " .,, 
~alıyı "bövle olursa çekiliriz ya- :: Ucuz giyinmek is~~ ~niz J!_. 
rıut d b Amiral Horti Iran elçisin 1 ! ... ! kapı Şcl~""ci Hıtcı Bekir karşısı~-b 

1
· .. ,, §eklin e azı itirazlarda 

\~ndu. Güreş tatsızlaşmıftı. kabul etti H da 86 numaralı 'l'Urk elbise depo· 
.ı ,,eticede Mustafa Tuıla hak ı: suna müracaat ediniz. HaEır, ıs-

!inhisarlar U. Müdürlü~ünden:I 
:;ıell)edif!ı" g•lı'b'ıyetı" ht'i.kmen ka· Peşte, 25 (A.A.) - Krallık ii · lb' ı ı 
c. • ... naibi amiral Horthy lranm Peşte i:i maı ıma e ıse er, pa tolar, par- 1 - Tirede inta olunacak yl\p rak tütün anbarı kapalı zarfla ek· 
r~n'

1

'· Avusturyalı hakem de elcisinı· törenle kabul etmiştir. :. dcs~.- -, ::>cuk elblscll' · ;rerli ,.c lr .1 k 
'\:,_usta. fn'l'lın galip geldiğine 1 t.>y sı tmeye onmuştur. , 

, rn-·~H. Elçi, itimat mektuplarını ve li :riliz kuma~1 ::. r. Bir defa mUrac:l:- • !. 
evvelki elçinin veda mektupları: li kftfidir. ı 2 - Tahmin edilen · bedeli 

0

ke ıif (20743) lira '(15) kuruıtur. 
SON GÜREŞ nı tevdi etmiştir. :::::::rm=-.=:==--=-=-·=--::::!~ 3 - lhaleıi 9-8---935 pazarte ıi günü saat 14 dedir. 

k Ağırda Çoban Mehmet (Bal- "'""';""''"""····---.............. ,_,,_..,.,..,..,.,_,,,.., ... _,-:'""- Satılık hane 4 - Şartnameai 104 kuruı mu kabilinde Kabataşta levazım ve 
,,~n ::ınıpiyonu) ile Scho··ıı Ed- yı tu la kaza~mak yoluna gıre-
Y~td k bilirdi. Bomonti bahçesi sırasında ve cad • mübayaat ıubesinde verilir. 
J\ı b· a~şıla§hlar. Herkes Çoba- Neticede Türk takımı 5 - 2 desinde 65 numaralı ve 45 lira aylık 
nı: .. trt ıki dakika içinde rakibi· P:alip gelerek bu zorlu maçlar· getiren 3 katlı ahşap aparbman mak· 5 - Eksiltmeye gireceklerin 2 490 numaralı kanunda yazılı Jart-
}ord~~ ını yer~ getireceğini umu- dan da büyük bir şerefle çıktı. tuan 3 bJn liraya satılıktır. Birinci lar dahilinde muayyen gün ve saatinden bir saat evvel 1556 liralıli 

F'Jh l l l .. kat:\ müracaat. (H. K.) teminat ve teklif mektuplarile Ka bataşda levazım ve mübayaat §U-
Sok 1 akika Coban rakibinden KAF J.F. RE SIN N GUZEL 
Ve) ku~vetliydi. Fakat daha ev- BiR HAREKETi besindeki Alım komisyonuna mü- racaatları. (14768) 

fa ~ dıkkate deiler olduğunu i- Güreşlerden sonra Avusturya lstanbul Komutanlıg"' 1 ı 
baret ettiğiıniz Avuıturyalı Ço- k:-.fiJe reisi, hakem heyetimize -- J LJ 

na, d Satınalma Komisyonu IJanJan A k " f b . k .. d .. 1 .. " .. d du, ıun kıllı kM!}I koyuyor• gelerek güre! e nasında gÜc..cndi·'.._ ______ -. S erı a f) a ar e mu ur ugun en: 
lik recek bir harekette bulunduysa, 1111 sayılı askerlik mük•e•l•le•flli:i· 

tar o.n da.kik~ bitti. Çoban tek· bunun hiılerine hakim olama- 30 ton Bor yağı 
20 ton yirmi numara lr yağ A.v ayakta güreşmeyi tercih etti. maktan çıkmış olacağını söyliye- yet kanununun 36 mcı maddesinf' 

karuıturyah Mehmedin tazyiki rP.k itizar etti. 2608 sayılı kanunla ili.ve edilen 
du. §Nın.da daima kenara gidiyor· Bu nazik ve sportmence hare- fıkraya göre ihtiyat subay yeti!e· 
ga~i ~rcede Mehm t ittifakla kete federasyondan Bay Sadul· cek kadar okumuş olup ta asker· 

rvı."l han edildi. lah: lik çağında bulunanların tam as-
der ~. ınet rakibini bir kere min- - Hic. bir •ey yok. Müsterih o-

1 O ,, yirmi be§ numq ralı yağ 
20 ,, otuz bet numaralı yat 
6 u yirmi altı num;a rah yağ 
10 ,, Kırk altı num.ırah yağ . 

l"ınd b" t b"I s keri ehliyetnamesi olanlar eylii· 
·~ lün birinci günü hazırlık kıt'asm!l 

.........___,...._~ _.: -·---e "'ır a a ı seydi netice· lunuz, diye cevap verdi. 

........._ fatanbut Evkaf MUdUrlUğU illnları 

~apalJ zarf usulile Eksiltme ilanı. 
A alenı Cinsi Bede li 

8 :: 33? • Tıbbi ecza 14 SOO lira 
•İrtd Bu ışe aıt ıartname bedel siz olarak Evkaf levazım idare-

en Verilir. 

ve yüksek askeri ehliyetnamelile: 
2 teırin birinci günü ihtiyat subay 
mektebine gönderileceklerdir. 

Bu vaziyette olanlardan isti. 
yenlerin askeri ehliyetname hti 
viyet cüzdanı ve mektep §ehadet· 
namesini alarak istida ile b"Vlun · 

Tah"min edilen bedeli "45840,, lira olan yut<arıda miktarı ve cinai 
yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satınalma ko~ 
misyonunca 16/ Eylü)/935 ta1ihin de Pazartesi günü saat 15 de kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "2,, lira "30,, kuruş mukabilin
de komisyondan verilir. Talip!erm muvakkat teminat olan "3438,, 
lirayı havi teklif mektuplarını mc:~ kür günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin ele 2490 num.ıralı kanunun 2. ve 3 
maddelerir..deki vesaikle me2kur gün ve saatte komisyona mii:aca
atları. ( 4972) 

lata~b~ Eksiltme 5-9-935 tarihinde Perşembe günü saat 15 de 
"'tlac ku Evkaf müdüriyeti binaıırı da idare Encümeninde ihalesi ya

a tır. 

duklan yederdeki askerlik tube . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ - Eksiltme kapalı zarf uıuli ledir. 
F - llk teminat 1087 lira 50 kuruftur. 

•ika. - isteklilerin Ticaret Odatıt na kayıtlı bulunduklarına dair ve-

T ekJif rn kt 
e\'velin k e upları ,yukarda C fıkraaında yazılı ıaatten bir saat 
llıeoin e adar lstanbul Evkaf mil düriyeti binasındaki idare Encü 
C fıkr:aı:~eceklerdir. Posta ile gönderilecek makbuzların nihayet. 
ttıu İ,le •• a yazılı saate kadar geJ miş olması ve dıt zarfı mühür mu
ler kab 

1
f1ce. k patılmıt olmaaı Ja zımdır. Poıtada olacak eecikme-

u edılmez. ( 4967) 

sine müracaatı. ( 4652) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye nıiitehassısı 

Pazardan batka günlerde aa· 
at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbul 
Divanyolundaki (118) numarah 
hususi kabinesinde hastalarını 

kabul eder. 

Muayenehane ve ev 
22396, yazlık telefonu 
38, Beylerbeyi 48. 

telefonu 
Kandilli 

5000 metre mikabı çam tahtası 
Askeri fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahm111 edilen bedeli (l 75000) lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmal
ma Komisyonunca 12 - Eylul - 935 tarihinde Perıembe günü saat 15 
de kapalı zarf ile ihale edilece~\:ir. Şartname (:5t:kiz) lira (75) kurnş 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat oJıın 
(10000) lirayı havi teklif mekmı:> larını mezkür günde saat 14 e !~a

dar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesni~de mezkiir gün ve saatte komisycna 

J müracaatları. ( 4896) 



ABONE ŞARTLARI: 
TJllık '.,..~ ·~ A7I* 

.Me.ı.Jııetlm!Zde 750 '20 236 110 
Yabancı yerlet'9 1350 72'1 400 150 
Poata blrlllfne l 
gtrmlyen yerlere 1800 960 ~ 180 

lılrldyenln her posta merkezlnde B.UKUNa abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lat&ııbul, Aakara caddesi, l VAJU1 yurdu) 
pda.re: 24370 

l'eletoo l Yazı lflert: 24879 

Telgraf adresi: KURUN latanbuJ 

Poata lrutuau No. 48 

----------------------------._.-------------------------------------------------------------------------------------------------._.---------------------------------------------------Kültür Direktörlüğünden : 
Lise ve orta oku~llrı parasız yatılı 

ahnması ı,ue fstanbul kız ve erkek talebe 
}iseerİ mefgul olmaktadır. Gereken tatsllltı almak va 

kayıd olunmak için kızların kız, erkeklerin 
erkek lisesine müracaatları. (50t6J 

oerıeı l lnıınoııarı uı ııl!anıarı sıeıme l mum ıdares lliniarı 1 
ilk eı.:~iltrr.es1 teshed1len \'e muhammen IJedeh 16000 lıra olar 

200,000 adet telgraf makinesi bandı 9. 9 - 1935 Pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usulü ile Ank arada idare binasında satın alına 
caktır. 

Bu ite girm.ek istiyenleı,;n 12 00 iiralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve ;!anurıun tayin ettiği vesi kaiarı ve ·~e girmeğe manii kanu. 
ni bulunmadığma dair beyanraame:: ve teklifl~rle ayni gün saat 14.3r. Herakllt 
a kadar komis)on reisliğine vc:rme leri lazımdır. Bu ite ait tartname· .. ---- ·---... 
ler Haydarpatada Tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada Mal Yunan feylesoflarından Herak-

lit'ten kalan fikirlerdir· Anatol 
zeme dairt'!sinde parasız olar"'" ıh !'Yıtıımaktadır. (5014) Frans•ın bir mukaddemesi vardır. 

20770 lna muhammen bcdel•ı ve yedi mac (310000) tane Dev· 
Haydar Rifatin tercümesi. 25 kuruş 

Jet tipi Galnnize tirfon 5. Eylul 1935 Pertembe günü saat 15,30 --· Istanbulun -mıııııı 
da Ankaraci~ idare binasınCla kapalı zarf us::!ı)le satın almacaktn 

Bu iş~ .!(rmek istiyenl~rin 1557 lira 75 ku•cıluk muvakkat te· 
minat ile kar.unun tayin elliği vesi katarı, kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince İ§e girmeğe kanuni manileri bulunrr.adığma dair beyan· 
naıı* ve teklıClerini ayni gün İaat 14,30 a kadar kom;syon reisliğinf 
verJ11eleri lazımdır. • 

Bu ite ait tartnameler parasız olarak An.karada Malzeme daire, 
sinden, Haydarpaı-ıda Tesellüm ve Sevk müdürlüiünden daiıtılmak · 
tadır. {4903) 

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6. 9 
1935 Cuma ~ünü saat 15,30 da kapalı zarf uau:c ile Anliarada idare 

Biricik Sayfiyesi 
Şüphesiz (Çamlıca) dır. Çünkü 

burada hava, sular, manzaralar em 
salsizdir· Vapur ve tramvaylar da 
ucuzlamıştır.Şu halde Kısıklı tram
vay istasyonuna çok yakın ve en şe· 
rem bir mevkide ve eski nahiye 
merkezi yanında kain ve birer iki
şer dönümlük parçalara ayrılmış 
olan Alemdağı caddesindeki arsa
lardan birer tane acele alınız. tf-
raz haritası n tafsilatı Kısıkhdak; 

kahveci Hüseyindedir. Toprak, te-
binaı~fl.,.,u.un alınacaktır. ~~--.-~_.....~--~ ~-~ı. ,,, ___ .... .ıv ... 

~Bu..ite tıirmek istiyenlerin 64 3,50 liralık muvakkat teminat ver (H.K-) 

melerl ve kanunun tayin ettiği veai kalar ve iıe ~irmeğe manii 1<anuni 
bulunmadığma dair beyanname .., e tekliflerle ayni gün saat t.~ 30 a 

kadar komisyon reisliğine vermel~ ri lazımdır. Bu ite ait ıartnameler •••••••• 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünae ve Ankarada Mal· y . kt 
zeme dairesınde parasız olarak da ğıtılmaktadı! ( 4904) enı çı 1 

Jandarma Genel Komutanlığı j. U. K· 
Ankara Satınalma Komisyonundan: 

1 - Ankarada Jandarma ve poliı mektebinde yaptırılacak sıh 
hi ve elektrik tesisatı kapalı zarf vıulü ile yeniden eksiltmeye ko· 
nulmuıtur 

2 - Her iki tesisat eksiltmeıi'le girmek için en az yirmi bin Iİ· 
ralık ayni tesisatı baıarmıt olduğı:!la dair vesika ve &§ağıda yazılı 
ilk teminatı ve ıartnamede ya~ılı diğer belgeleri teklif zarfına m, 
tirmek gerektir. 

3 - Elektrik tesisatının ketif bedeli 50497 lira 94 kurut ilk te 
minatı 3774 lira 90 kurut ve eksiltmesi 2-9--935 Pazartesi ıüni· 

aaat 10 ve sıhhi tesisatın ketif be c!eli 37,000 lira ilk teminatı 2775 
lira ve eksiltmesi 3-9-935 ~alı r,ünü taat 10 da Jandarma genel 
komutanlığı kurağında yapılacak !r. 

·• 4 ..- Elektrik ıartnamesi 255 kurut ve sıhhi tesisat şartnamcsı 
de 185 kurut kartılığında komisyC\ndan alınabilir. 

5 - isteklilerin yukarıda ve ~artnamede yazılı belgeler de için 
de bulunan teklif mektubunu eksHtme günü saat 9 za kadar komis 
yona vermit bulunmalan (2134) (4742) 

lstanbul Posta T. T. 

Muvakkat 
Tfllrninat 

Muhammen 
Bedeli 

Başmüdürlü~ünden: 

Miktuı Cinsi 

DON ve YARIN 
T~rcüme külliyatı 

Sayı - 38 

P. A. KROPOTKIN 

ETİKA 
.Ahlakın Kaynağı ,.e Açılması 

Rusçadan çeviren: 
Af.met Ağaoğlu 

Satıldığı yer 
V AKIT Matbaası 
Fiyatı 100 Kuruş 

KURUN~ 
Uazetemize gönderilen yazılar, gazete· 

ye girmek l<:ln tae, zarfının köşesine ( ga· 
z:ete ı keli mest yazılmalıdır. 

•• SUMER BANK 
Umumi M~dürlüğünden: 

Bankamız nam ve hesabına Avrup aya müsabaka ile muhtelif sana 
yi mühendisliği tahsili için on talebe gönderilecektir. 

Biri Üniversite kimya ve elektro mekanik şubeleri meıunlarına \'f 

diğeri de lise mezunlarına ait bulunmak üzere ayni :r.amanda iki müsa· 
baka imtihanı yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için şartlar beneçhiatidir: 
A - Üniversite kimya ve ~lektro mekanik şubeleri mezunları için: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşı 20 den 25 arasında bulunmak, 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak, 
4 - Tam sıhhatli olmak. 
5 - Üninrsite kimya n elektro mekanik şubelerinden son ne sene 

zarfında diploma almış bulunmak. 
6 - Bankaca istenecek kefaleti ,.erebilmek 
ll - Lise mezun lan için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yaşı 18-25 arasmda bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam ol mak, 
4 - Tam sıhhatli ol01ak 
5 - Bir Türk lisesinin son Uç sene zarfında iyi derece bakaloryasını 

almış bulunmak, 
6 - Bankaca istenilecek kefaleti ve rebilmek. 
Kayıt için Sümer Bank umumi müdürlüğünde Kimya sanayii şube

ine müracaat edip aşağıda yazılı vesaiki 'fermek lazımdır. 
1 - Nüfus tezkeresi veya Noterliltçe müsaddak sureti 
2 - Mektep şahadetnamesi veya noterlikçe müsaddak sureti, 

3 - AskerJik vaziyetinin Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadığına 
~air askerlik v~a11· 

4 - Sıhhatte olduğuna dair şarbay Irk doktorluğunca tasdikli sıh· 
hat raporu. 

5 - Dört vesika f otoirkfisf. 
Kayıt müddeti 15 eyJQJ.935 tarihine kadar olup bu tarihten sonraki 

müracaatlar sureti kat'iyyede kabul olunnuyacaktır. 
fmflhao1•_.. a1t1AI -------... 1---ı. -.t- •-.u ~u u;p ı u 1Jlh.llr 

lecektir. 

Yüz ton Petrol 
Yüz ton Benzin 

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

si yazılı mabeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınal 
Komisyonunc.a 10 - Eylul • 935 tarihinde Salı günü saat 15 de ka 
lı zarf ile ihllle edilecektir. Şartname (iki) lira (90) kurut mukab 
linde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (41~ 
lirayı havi teklif mektuplarını me·z kur günde saat 14 e kadar kc1111 

yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2. ve 
maddelerindeki vesaikle mezkiır g ün ve saatte .komisyona mürac~ 
ları. (48 

Kültür Direktörlüğünden: 
llkmekteplerde talebe kaydına Ey' 

lfılün birinde başlanacaktır. aır=ncl sı' 
nıflara bu sene 928 doğumlularla d• 

evvelki dolumlulardan arta kalanlar ahnycakdır. Ku··ı, 

tür direktörü 10 Eyliile kadar buıunduk•'~ 
yere en yakın okula, çocuklarını kaydettlrmelerlnl vemer~ 
rica eder. (501 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

Lira K. 
56 55 
41 40 

Lira K. 
753 90 
552 00 

t{arşılık ısuyen okurlar, mektuplarına Türkiye Büyük Millet meclisi matbaası için 45 kırk bet k-'I 
Muhtelif eb'adda korom nikelçeliği ıo kuruşıuk pul koymalıdırlar. kağıt mukavva vesair malzeme k:" palı za~-f usulü ile alınacaktır 

33 45 446 00 

776 
5162 Muhtelif eıkal ve eh' adda lame, t:lalııınuyan yazılan gert göndermekten. Eksiltme 12- Eylül - 935 pe :- tembe günü saat 15 te idare b 

demir, saç. kıyaıetaız yoııanmıe mektupların l<:lne etinde yapılacaktır. 
2500 Pik konulan paraların kaytıo1maaından, uan 

olarak çıkan yazılardan dolayı, dlrektör - Muhammen bedeli 5000 lir:.. dır. 
25 Alaminyum lllk, Hstnne s<ırıı sorgu almaz. klİ 

Nümune ve fartnamesi Mecli' Daire Müdürlüğündedir. iste 
35 Pota Günü geçmif •ayılar 5 kuruıtur S l 1 t idare ihtiyacı için müfredatı yukarda yazılı olan levazım açık ek· bu itin yüzde 7, tutarı 0 an 375 liralık muvakkat teminatların 

ıiltme ile satın ahnacakbr. Bu maddeler :çin ayrı ayrı teklifler kabu. Adrc:!nl deği§Uretı aboneler~ kuruş lif mektuplarile birlikte ayni gün de saat 14 de kadar Türkiye sa. 
hm Merter. Millet Meclisi idare heyetine ver\~ mesi ve teklif mektupları üze~ 

0 ~ M k ~ Jıteklilerin ıartnameleri göımek ve izahat almak :çin her gün; ek- ua,.,,temlzde oıkan yazdarta realmlertn 
11 

atbaa için alınaca etyaya ait teklif mektubu,, yazısınm yaza 

ıil~eye~tir~~inde~35 Cumagünilsa~lOdaC~a~ıa- !u~"•nltk~dw~~. ~-'-L_C_~~56~)~(4_9_~~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
raymda Poıta Telrıraf Bqmüdürlük komisyonuna müracaatlan. Sablbl: ASIM us - VAKiT maıbaaaı Neertyat dlrektörtı: Refik AJullfl& 


