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tercüme külliyabndan 

100 Para ................. ~ .. ~~'~ 
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Yapışık 
Kardeşler 

Yeni saf ha başladı 
(Beıinci sayfamızda olcugunru) 

Trakyada beş gün süren manevralardan sonra 

Ordu biiyük bir geçit töreni yapb 
Kalır aman ordumuz" . Atatürk' e bağlılığ~nı teyit etti __ 

· KaAraman orJumuzun Kır1Jt#e1;n'Je1J büi;ik geçiJ t8renine elit Ozıl lologı'till"'1.Muitldn-:· UiiüJ 'i"ltiftin"le ıaotitl, 'Jiqdle ve fani 'Silr.lar1üffa; 'Cmil lirıii&&y 1J$im 
M areıal F euz;i Çakmak geçici alanınJa kural an tribümle. · - G~ törenine ait Jiğa rdimlaımi% .an ı}aylamızJaJır _ 

Krrklareli, 26 (Uzel aytanmız bil • 
diı-iyor) - 21 ağustosta Trakyada 
~.a~lıYan garnizon tatbikatr talimleri 

Jun bitti ve bugün Kırklarelinde 
'~ ' tı'\vralara iştirak eden kıt'alar bir 
--.:::it töreni yaptılar. 

Daha sabah saat yediden itibaren Fevzi Çakmak ve komutanlar için bir ha" Tekirclalı ilbayı Haşim lpn, de geçiriliyordu. Bflttln kıtaat bin • 
l\ırklarelililer sokakaları doldurmuş. tribün hazırlanmıştı. Saat 8,45 te or • Kırklareli Ubayı Faik Üstün me7da- Jerce hallc tarafmdan colkun l'ÖSte • 
caddeler otobiis, araba ,.e halk kala • general Fahrettin Altay, general Sa· na gelerek yer aldılar. Geçit törenine rilerle kal'§l)andr. Bilhaua topçu te 
balrğrndan geçilmez bir hal almıştr. lih Omurtak, Ali, Salt Akbaydoğan general Salih ve erklnı harbiyesinin süvari alaylarmm dört nala yaptrfl 

Geçit resminin yapılacağı büyük Mustafa Galip, h.emal Dofan, Kera- geçişile başlandı. Kıtalar, zamanın az geçit, herkesi heyecan içinde blraktl 
koşu meydanrnın sol tarafına mareşal mettin ve Edirne ilbayı Osman Şahin- lığınadn dolayı, bölUk cephesi halin- (Lfltlna •"1/ftı/11 ferhlniz) 

=+·~----~--~-~~------~~---~~-----------_:_---
Ekonomi Bakanımız lzmirden geldi M.usolini General Kazım Dirik geldi 

Eylül içinde üç yeni söylüyor: Trakyanın yeni genel es-
f b • k ) /talga Geri k J ? a rı amız açı ıyor Dönmiyecektirl pe teri ne er yapacak. 

Sovyet ağır sanayi birinci komiser "Bize karşı tedbir alanlar E k. 1 • ·ıb lstanbulda Jzmı·rıı· • K , b .. ·· b. 010 ·ı"hı s ı zmır ı ayı •qQavini avS~fİ to.·re .. D. inde OUIUDaÇa I utun .. 1r ~U~ Si a I ' • 
-t · I duşmanlıgı ıle gençlerın sevgi göst erilerile karşılandı 

: karşılaşacaklardır." · , Trakya senel espekterlliine atan· 

• (Y azı•ı 8 inci mylcala) mı§ olan eski lzmir il bayı general 

Bir yolculu§un hlklyeai 
: ........ ,.., ~ g=z srnc... 

Beş gün için 
beş yazı 

Izmir arsıulusal panayırmm ~ 

ve Nazilli, Keçiburlu fabrika
lannın açılış törenlerinde bu
lunup dönen neşriyat direktö
rümüz Refik Ahmet Sevengil. 

'Nf111Uı beş gün şüren yolculuğunda 
alt' PtılllUklu bez la6ıG~ açılı şında tdınnuı özel reıim • gördükleri için beş yazı yaz-* ...._ :pay CelU Ba7ar ve fabrika temelinin atılacağı 

t-...... yerde toplanar. M • iik halk kalabalrğı J mıştır; bunlann birincisi bu-
-..r aısnaı ı gün yedinci sayıf amrzCJadrr . ._,.Nazi Ula t.eşincl panayırmı nomi bakanı Bay Celll Bayar 'fi be·ı 

..... ~ lJl JUaaldu bez fabrlb· raberlndeld lae,yet dU11 Ttirk ~pamr ._ _____________ 
1111 
........ :1 

~ :rapu Bko- csana s. B sa. tt '' General KGım Dirik 

Ktzım Dlrfk dün Sakarya vapurile 
lzmirden tehrlmlze gelmiştir· Kazım 
Dlrffln lzmir flbayhğı zamanında ça· 
firması flzerine oraya giden ve Jzmir 

· . ktiylerinde bir ay ml.;;afir kalarak in
celemelerde bulunan Üniversite tale
besi de diln ayni vapurla dönmüşler
dir. General KAzım Dirik ve lzmirdea 
gelen Üniversiteliler Türk ulusal ta
lebe birliği ve lzmir lisesinden çıkan• 
Jar birliği mensupları tarafından sr 
'Vinç gösterilerile karşrlanmışlanhr. 
Gençler, eski İzmir ilbayına çelenk • 
]er vermişler, aralarında hararetli ve 
sevimli görüpneler olmuştur. General 
Khım Dirik İzmir lisesinden çıkan• 
Jar tarafından bugün beraber yemek 
yemeğe çağınlmıştır. Klztm Diril[ 
dün gece Atattlrk'e saygılannr sun ~ 

. mağa gitmiştir. · 

Trakyanm yeni genel espekteri va.· 

(LOUen "'l/fag& çıvlrlnlz). 



- ı - KURUN M AOUSTOS 1935 
ve hayranlık uyandırdı. .. ~ --- ~-

Saat 11 buçukta, meydanın n1laa • 
yetinden tank ve Zll'hlı otomobil kıta
ları gelMı,l<en ufukta da kahraman u
çak filGlanmız ıörUnüyordu· Zırhh 
otomobil ve tanklarımız tribünün ö -
nüne ~eldiği vakit tam üzerinden ve 
çok alçaktan geçerek törene katıldı
lar. Kalabalık hava filomuzun alçak
tan geçişi, orada toplanan binlerce 
yurttaşın içinden coşkunluk fışkıran 
gösterişine vesile oldu ve her bir a -
ğızdan çıkan yaşa var ol ıresleri kah
raman uçaklanmıznı Jd&kine ve per . 
vane cttrültülerlne kanıtı. Bilhassa 
bir u~fın saha Gzerlnde yaptığı çok 
mahirane :ıkrobasf hareketıerl halkın 
heyecanını arttırdı. Tören bittikten 
sonra m-sreşaJ Fevzi Çakmak bütUn 
komut.tn Ye subaylara şu dlyeyde bu· 
11ın·'11: 

"- ArkadQflar; 

Uzun ve sürekli geçen, çetin dağ -
larda yopılan garnizon tatbikat ta -
llmlerinden sonra buglln yapılan ge -
çit r•mlnde gösterdikleri intizamdan 
dolayı eratımuı takdir ederim. Bu 
orduyu 11eti1tiren komutan arkadaı
lanma teı~kkür ederim. Bütün subay 
N eratJn burada gijıterdiğl kahra 
manlıktan dolagı kendUerlne ıeldm 
lanmı bildirmenizi rica ederim.,, 

Töıen, bUtiln ordunun Ulu Onder 
.AtatilJ'k'e olan bafJıhğını teyit etme· 
sile son buldu. 

Nl11an Ahmet Okan 

GElfRALLER ONURUNA ŞÖLEN 

Kırklarell, 26 COzel) - Bu sece 
... t 20,30 da ıenel müfettişlik tara • 
fmdan mahfelde generaller onuruna 
bir f'tiJen verildi. 

purda kendisile konuşan bir yazıcı -
mıza tunları söylemlıtir: 

- lnanbula ıekiz yıldır gelnıemJı
llm; bu ıeklz yıl içinde ıehrln Ç{Jk 
tkltıtiğinl, ilerlediğini duyuyor, lı • 
ltınbulun özlemini tQfıyordum. 

Bemt1n Atatilrk'e gidip ıontuz lal/" 
,,.Zarımı 11enUi11e~iim, bugruklannı 
dlrektlllerinl dUegeceğim· Trakvava 
blr W gü,. ~ ., ...... , ..... _,...,., • 

nun. Yurdumuzun en güzel, en değer
U parçalarından bl'i olan bu bölgede 
11apılacak iJnemll lfler vardır. Once 
11aömurlar baılanuulan Tralcganın 
her yanını dolaıacağım. Evvelce el • 
bette tir çok incelemeler yapılmıştır; 
ben bir kere de işi yerinde kendi göz· 
lerimle gi}reyim. Alacağım notlara gö 
re bal:anlardan dileklerim olacak, 
Tarım bakanlığından, tJağlık ve soy
•al yard•m b~ar.lıiJından, ldUillr ba. 
lcanlığından 'belki danı~manlar lsH -
.-eeğinı. Her halde bir k~rc incele -
İMml yapayım. 

, Bölgemizin, UtJtünde yaşaytırılar i· 
!Jİn verimli, şağlık dQlu, ralıat bir 
l\alde olma1ı, bayındırlık, uyanıklık 
yolunda eksiksiz kalması gerektir· 
Trakybda sıtma savaşı bugllnlerde 
ba,lanııştır, bu en kı.a bir çağda ba
ıarılacaktır. Trakyanın yol eksikleri • 
ilin, okul eksiklerinin tamamlanması 
için vereklt işler gapılacalctır. Köy ve 
köylü bizim temelimizdir; yukarıdan 
oelen ışık uzaklara doğru gittikre za
F11ıllıı•-ıbi/ir; ışık yukarıdan ve aşa -
'iıda.w: ik{ faraflı gelmelidir lcl baıa . 
rım cl'alra çabuk ve güçlü olsun. onun 
için k8v ga,auıfının dürene konulma .. 
sı bu işin araçlarının tamamlanması
na uğraıacağız. 

J'rtrdumuzun sevimli konukları o
lan rrwlıacirl~rin Trakyada yerleşti -
rllmeleri sırasında onların hem eski 
bUgitcrinden f tıydalanmalarını. eski 
lılerinden, san'atlarından ayrılmama 
Zarını, hem de yurdumuzun ekonomi 
hayatına en çok faydalan dokunabi-
lecek ıekUde gerleftirUmelerinl göa -
önilnde tutacağız. lıimlzi baıarmağa 
karar verdik. 

lzmlrden sevgi Ue, gUzel duygular
la agnltlun. Orada bafladığımız lı -
l,,.ın bir çoğu tamamlanmııtır; 6te
kiıer de tamamlanma yoluna glrmt, -
Ur. Yenl ve de6erll ilbayın lzmlre pek 
~it faydalı olacağı kuıkwluzdur.,, 

·. SON . HABERLER 
•, 

Harp bahsi varken silihsızlanma 
işi nasıl konuşulur?! 

Japonya deniz 
istediği 

konferansı Üzerinde görüşünü 
şeyleri lngiltereye bildirdi 

ve 

Tokyo, 26 (A.A.) - Deniz ha-' 
kanlığından bildirildiğine ıöre, / 
Japonya 22 ağustosta İngiliz hü
kUmetine bir nota vererek ıele
cek deniz konferansının ıörütü· 
nü anlatmııtır. 

Japonya filoları arasında nis
bet sistemini tutacak olan konut· 

malara dayanan bi'r konf er&nsı 
fayduız ıörür. 

Ancak, Japonya mecmu toni· 
litolar araıında beraberlik eaaıı 
üzerinde her türlü ıili.h11zlanma· 
yı ıörüımeye hazırdır. 

Kralcılık 
propagandası 

Çaldarisi kandırmak için 
hudutta karşılayacaklar 

Japonya mecmu tonilitolardal 
tahdidat yapılmadıkça gemilerin 
keyfiyet itibarile tahdidini redi:le
der. 

Tokyo, 26 (A.A.) - Deniz ba

kanlığı erkanından biri Havaı a· 

jansına tunları ıöylemittir: 

Biz ilk önce tecavüz gemileri
nin sınıf itibarile ve keyfiyetçe 
tahdidini ve ondan sonra müda
faa gemilerini yalnız mecmu bir 
tonilato tesbit edilmek suretile 
keyfiyetçe değil kemiyetçe tahai
dini istiyoruz . 

Bakanlarımız 
SIJ ve Tarım Bakanları 

Ankaraga gittiler 
Şehrimizde bulunan Dış işleri Ba • 

kanı Bay Tevfik Rüştü Aras, dün Pe
rapalas otelinde İtalyan elçi.si Bay 

Atina, 26 (Kurun) - Baıba- Galli'yi ve Yugoslav elçi.si Bay San
kan vekili general Kondiliı, Yu· kovf ç'i kabul etmiftlr. 
naniıtanda krallık iade edilmiye- SU bakanı general Klzrm Or.alp ilı 
cek oluna drahminin kıymeti, Tarım Bakanı bay Muhlf8 Ankaraya 
kağıt fiyatına ineceiini, Yunan gitmişlerdir. 
cwnuriyetinin finansal ve ekono- Bay Refik Saydam 
mik ıi~ .. aaımda muvaffak olama- bugün gidiyor 
dıjını ıöylemittir. Şehrimizde bulunan Sallık ve ... 

Kralcılar. _pneloma nr.;llMk yal yardım Bakam doktor Bay Refik 
İçin faaliyetlerini- liizlan ırıyor· ;.;:--- -'--"- ._ ... ___ ~.. ----

lar. Kralcı ıaylavlar, halkı ken· 
dilerine çekmek için Yunani•tanm Üçüncü umumi müfettiılik 
en ücra yerlerini bile dolaıarak Batbakanımızın dolu viliyet-
propapndalar yapacaklardır. )erinde yaptıfı ıon ıezide ihduı 

Kralcılardan mürekkep bir he- tahakkuk eden üçüncü genel mü
yet Alman kaplıcalarından döne- fettitliğe Erzurum Saylavı Bay 
cek olan Bay Çaldariıi hudutta Tahsin tayin edilmiıtir. 
karıılayacak, bat bakanı bitarafh· Yeni lıpekterliiin merkezi 
ğından caydırmak için muhtelif Erzurum olacak ve mıntakaıında 
duraklarda kralcılık lehinde gös- Erzurum, Çoruh, Trabzon, Art· 
teriler yaptıracaktır. vin, Gümüthane Erzincan ve Kars 

Maamafih Bay Çaldariıin ya- vilayetleri bulunacaktll'. 
kınları, başbakanın bitaraflığın • Tayin yüksek taıtikten g~er 
dan ayrılmıyacaiını temin edi- geçmez, yeni ispekter derhal va-
yorlar. zifeıine baılayacaktır. 

Yunan baf bakanı Atinadan e.1-
Yı~ı mektuplar üzerine Yunaniı~ 
tana dönüıünü çabuklaıtırmağa 

karar vermiftir. Kralcıların rejim 
1 

itine orduyu karıfbrmak için tim I 
diye kadar yAptıkları teıebhüsler 
netices"z kalrnıstır. ı 

VIY ANADA BiR KAZA 

20 bin yaşında 

Asırları tokatlıyan ve 
öldüren kadın / 

Bugün hikaye sütunlanmız

da, bir kaç gün sürecek nefis 
bir hikayeyi dilimize çevinne
ye başlıyoruz. Bir tek duygu 

Viyana, 26 (A.A.) - Viyana hal!nde birleşen bu aşk ve s:ı-
ıüneyinde bir tiren, ıeçid yerinde nat hikayesini okuyunuz. 
bir otokara çarpmıt ve ezilmittir . ._ ____ .,... _______ ,. 

6 ölü, 24 yaralı vardır. 1 

Bizim arzumuz kararlaştırıla
cak en yüksek mecmu tonilatoda 
İngiltere ve Amerika ile beraber
lik elde etmektir. 

Bütün devletler için ayni mec
mu tonilato prensibinde ısrar edi
yoruz. 

Diyevinin ıonunda demittir 
ki: 

Bana kalırsa bir deniz konfe
ransının toplanması Habeş • ı. 
talyan meselesine bağlıdır. Bir ta
raftan harpten bahsedilirken ö
teden silahsızlanmayı görüşmek 
biraz güçtür. 

Selinik sergisi 
Bu yıl açılacak sergi 

çok güzel olacak 
Atina, 26 (Özel aytarımızdan) 

- Bu ıeneki Selinik ıerıiıi pek 
mubtetem olacaktır. 

Serıiye Türkiye de dahil ol· 
mak üzere yirmi devlet iıtirak e
deceklerini timdiye kadar bildir• 
mitlerdir. 

Bu seneki ıerıide bütün Yunan 
endüstri ve tecim 111beleri 'lemall 
edileceklerdir. 

ru~:lıt~fı\t:lt;t"lftu 
mak miinaıebetile Selinikte bil· 
yük törenler yapılacaktır. Yeril 
ve yabancı bir çok ork•tralu 
aıiıaje edilmittir. 
Yapılacak törenlerin murafını 

Selinik belediyeaile Yunan ban· 
kaları vereceklerdir. 

Selinik sergisinde Tilrkiyenin 
llyikile temsil edilmesi ve inta e
dilecek Türk pavyonunun muhte. 
tem olmaıı için Atina elçimiz 
Bay Ruıen Eıref ile ticaret dele· 
gemiz Bay Naci çok çalıııyor· 
)ar. 

Türk pavyonunu bizzat Bay 
Ruten Etref açacaktır. 

Selinik aerııiıini görmeğe ıi· 
decek olanlara Yunan hükUmeti 
bir çok kolaylıklar göıtermekte 

tenzilatlı tarifeler tatbik edil· 
mektedir. 

ALMANYA PARASININ DECERI 
NI DVŞtJRMEK iSTEMiYOR 

lelpılg, 26 (A.A.) - Almanya fi 
nans baaknı, serginin açılışı ilglsile 
verdiği söylnde, "Paramızın değerini 
dUtürmetl reddedlyorrz ve ciddi eko 
nomller yapmafı tercih ediyoruz.,, de 
mi~tir. 

ııı111111111ııııııııı1111111ııııııııııı111111111ıııır.._..,.. Siyasal görüşler ""'mıınn•ı ............ _ .. _, 

Dava, medeniyet aleminin davası! 
Son ıtinlerde )'apılan myaaal nefJ'iyat arasında 1 - nl isteyenlerle bıı ~pt anla,nuul&ldarın zorla w te• 

taJya - Habeı davuının bir İngiltere - Jtalya anlaş- cavüzle hallini "ti"ınlıl' aramdadır. 
mazbfı tekUni almaaı üzerine lngiltere gazetelerinden Bazı klJhne kafalı, halt IUdrH ldmıeler var ld v . 
(Deyll Herald) bir bat makale yazarak durumu izah lualar kurumunun doluıllı 111nı blr danl/amn dold•· 
etmek l.stemlttlr. ğunu anlamııorlar. 

Deyll Herald diyor ki: 
M Şunu tekrar etnwk "terb ki anlaşamamazlık in- Bunlar 1920 de Ulllllar kurumunun dolufUı CIJ'll • 

gUterı Uı ltalga artıaında delildir. Anlaımarlık /tal· uluıal anarıinln artık ortadan kalkt.11111 akıllanna 
ga ile Ulrular kurumu artıaındadır. ve bu mUletlerin ııldıramıyorlar. Artık herkesin iatediği gibi hareket 

Kırklareli kültür direktörü vtDileal. VlU1lar kurumuna ballı olup olmadıklcınnı edeceği zaman 111çff. 
Kırklareli 26 (Kurun) _Kırklar- ,a,ıennekflr. Ba dava, ,,.,.ı dilngcının davaııdıf'o Bu davaya ıaygı 

•rektiirU Usktldar 1'1 nd Bu itibarla dava d1Jn11ada INr hangi iki tara/ arır glJltmrwi NUfl ~le ynd dh1/flllUI ..,.,.,_ 
ı..enljibı• ~n edlldf,.~rine ~ ıında vuku bulacak anlaımazlığın banı yolu ile halli- sını 11eya 6lmeainl kanırlaftıraeaktır. j 
~· Wui H~taıet • • ~- 3 p p!p f' fltn r _]_ _, .. _.,it ı il 7 .. &d r Pf & 11 

BDYOk ıonrruz 
27 ,A.ğustosta 
Afyonu almıştık 

922 yılının 27 Aiuıtoau.. Ta 
arruzun ikinci ıünündeyiz. Bütüll 
faaliyetlerin tevci•. edildii; ve 
ilk pllnda alınacak olan Afyonun 
bugün mutlaka iıtirdat edi!me~ 

lazım! 

25 Atuıtoı aktamı, Kocatepe· 
de, bir harp oyunu teklinde bat 
kumandanın kııac:ı anlattığı pli1" 
birinci ıünde aüratle tatbik edil· 
mitti; onun için, 27 Aiustosul1 
elde edilecek zaferi, bu plinıl1 
Akdenize kadar gidecek yol üze
rinde göıterdiği merhalelerded 
biriıi olacaktı. Nit~lrim, taarruı 
altıda batlamıf, öğ~eye kadar Çr 
liktepeden baıka !>ütün dütm11 
mevzileri itıal edilmit buiuuu-
1ordu. 

Ölleden ıonra, 28 Aluıtoıta 
baılayan 1avq mewıkıfeıinin ıö,. 
terditi vazi7et fevt.allde lehimi· 
zeydi: Diltman Afyon ovuın• 
dotru .tlldllü7ordu. 

Türk orduaun~n taarruzu ha• 
zırlıyaa pllnlarıncla çizilmit 
ve elde edilmit olan bu mll 

vaf f akiyet kadar, larih, hiç bir 
kumandanın elde ettiji bir zaferi 
ıimdiye kadar kaydetmemittir. 
Bizzat bat kumandanın da itaret 
ettili verilen emjrlerin derhal 
yerine ıetirilmeıi, çizilmiı plinıll 
7erine ıetirilmeılnde mühim &
millerden biriıi ~uyordu. Onull 
için, 27 Aiuıtoıta Afyondaa 
ıilrillen dilf.,ıanın ı&terdiii açık 
vasiyet fdy"u ı 

Düıım11 Ja.\netleri biribirin-

ifltefe;rJl'Aı'tifeJ;~ceW~-:ı .. 
teremiyecekti. 

27 Apatoıta, 311edeJı ıonr• 
17,30 a doiru ıek;zinci fırka Af· 
yona tlrdili zam,n dUtman ıec• 
bastırmadan enet ıarha doinl 
kaçmak iıtiyordu. Türk orduları· 
nın bu vaziyeti 8nlemek için der· 
hal ıuvari kuvvetleri faaliyete 
batladı. Az ıonra garba doird 
kaçan dü9man kuvvetleri durdu
rulmuttu, yalnız bu kuvvetler 
Dumlupınardan ıeçen üçüncü mii 
dafaa hattında tutunmak iıtiyor
lardı. 

Türk ordulan için bu pnüll 
en büyük zaferi Afyonu almak v 
dütman hatlarmı ü~Uncü müdaf.., 
a hattına kadar ıeriye püskü 
mektir. 

Antakyada çok güzel 
eserler bulundu 

Antakya dünyanın en mühid 
tarihi şehirlerinden biridir. 

Son zamanlarda burada b 
çok arqtırmalar yapıldı. Ye bit 
çok feyler meydana çıkanldı
Bilhuea, elde edilen mozayikleı' 
çok glizeldir. 

Bundan başka, AntakyaY' 
çok yalan ve ,erliler ~ 
fmdan BeyWlml yani (Su r 
vi ) adiyle tanılan ista8 " 
yondaki eski Dofn havalisind• 
bir çok eserler bulunmU§tur. 

Bu mevki eskiden de 'Anta~ 
hlann eayfiyesi idL Burada /.# 
pollonun bir mabedi vardı. Il'I! 
kat bu mabedin bir tek ta§l ~ 
mamflbr. 

Arama neticesbıde buna ~ 
bir şeyler qğrenilmesi bekleııi4 

'yor. Şi'1ıdiaerr eski bir. köşk nıe 
dana çrkanlml§tır. 

Villlnm zemiDi m9za)9kter 
~i. Bu JDozayilder d6' ~ 



J1aretler 1 
) 

atlamıyan harp 
l tcıl "'"Hab • . d 

,,_ q lfl ner ey•e K•• •• kJ" ) 
p gibi patlayacak hale gefiyor, opru re am arı 
hrq derken o gün bir ıey çıkı-
~· Silahlar ıunıyor yeniden çe- Belediqe kaldırılması için 
;, 

0~ılıyor. yeniden müracaat etti 
~ çler konleransı barlf yola ile Şirketi Hayriye tarafından köp 
Clf7na .. k.. l d .. nırı mum un o ma ıgı rünün muhtelif yerlerine asılan 
nucurıa d.. .. h k 
~ .. var ıgı gun, er e• ar· reklam levhalarının kaldırılması 
rl •oz ıöyleyecek tek hatibin top istenmiş, Şirketi Hayriye ise bun· 
4iıına hükmetmiıti. )arı kısa bir zamanda kaldll'aca-
P cıkat böyle olmadı. ğını bildirmİ§tİ. 

it f Eylülde toplanacak uluılar Aradan hayli zaman geçtiği 
Yefeainin meseleyi bir kere da- halde reklamların kaldırılmadığı 
konuşması düıünceıi ortaya görülünce, dün uray tarafından 

ldii. Şirketi Hayriyeye yeniden bir tez 
Şirruli harp ne zaman diyenle-- kere yazılmıf, reklamların süralle 

'etki Mısır kahinlerine benze- kaldırılmasını istemittir. 
•rı diplomatlar rantalarından 
~Ordıklcırı bir sürü lal kitapları-
brıkQrak eliyorlar ki: 
cı 

~ - Herhalde üç aydan önce 
.,.,, olmıyacak ! 

, Çiirıkü ulus!ar ıoıyetesi tüzü
tıe El Öre I tal ya - H abq anlat· 
lığı hakkında hazırlanan ra

r, korııeye verildiği günden i· 
,<lrerı 3 ay •onra harp edilir. 
p Yle olrrv.ızBa, konsey gene ni
~"<ımenin 15 inci ve 16 ıncı 
Qidı-1 • h"k .. .. h erı u mune gore arp e-
rı hakkında zecri tedbirler al· 
ia mecbur olur.,, 
4rtık günün meıeleıi olan 

. 'lrp ne ~aman baflayacak,, ıö-
tt '• 

Un tekrarlanmast inıana eıki 
.•rnQnlt valilerinden birinin tan 
~ftn ilanınJan ıonra clü§tüğii 
1.l'eti hattrlatıyor. 

1' tın.zimat aıralarında pa~alar
d O.rı birinin evinin önünde bir a-
~ peyda olmu1 kapının önünde 

~'ti. ' --- .J -.:1 r -ı.-~ı. :ı.: -
burnunun ucuna yapUJllnr: ··c 

lı~uk ... Guguk... PQ.§ama,, 
errtıiıt B . . . "k. .. "h t 

;ı-.. ır gun, ı ı gun nı aye 
~ ... 
o.•~t· RÖz.lerile adamı görmüı, ku-

11 :trife iı"tmi§ derhal alay beği· 
e crrı 

retmi"': 
.. 'J 

- Derhal bu adamı yakala .. 
lııurll • 

Müzelerdeki eser
lerin mu haf azası 

Askeri müzenin karııaındaki 

binanın müzelerimiz için bir kim
ya laboratuvarı haline konulma· 
sı kararlaştırılmı!, buranın kim· 
yagerliğine Bay Nurettin tayin 
olunmuştur. 

İstanbul eski şark müzesi ami
ri profesör doktor Muger, Türki
ye kimyagerler cemiyeti mecmu· 
asında yazdığı bir yazıda müze· 
lerimizde eserleri paslanmaktan, 
çürüyüp bozulmaktan kurtarmak 
için bu tesisatın pek yerinde ol· 
duğunu söyliyerek bizde muha
faza tertibatından geçirilmesi ge· 
rek 80,000 kadar eser olduğunu 
haber vermektedir. 

Romanya ile tecim 
anlaşması 

İstanbul tecim odasında yapı· 
lan karı§ıl< ürk - Romen te; 
cim konuşmaları çok iyi sonuç· 
lar vermittir. 

Romanya ile bundan sonra ya· 
pılacak alı§ verİ§te Türk malları· 
na gerek Romanyada ve geıekte
Romanya ülkelerinde Romen ma 

lı imit gibi muamele yapılacak· ma getır ... 
~il .ı\iQy beği adamı yakalamt§ tır. 

ıtrra t" • al" d . k" Mallarımız Köstence limanın· ,, IIe ırmı.,, v ı emt§ ı: 
dan transit olarak geçebilecek· •iı· - Kellesini uçurover bu he-

ın •• AlQy b ... • lir. Bundan baıka her hafta Kös-
,, egt • tenceye iki vapur kalkacaktır. 

4,trı - Uçuramayız, ancak malı-
11eYe verebiliriz. lzmirden ve lstanbuldan Berli 
- B ne kadar gidecek ya§ metva ve l, ı en vali değil miyim, kel· 

~eıe.,m • • .. sebzelerin 1 O tonunun nakli için .. ez mıyım.r 
V yapılacak masraf 256 yumurta 

~i'>ıQ - aliri.niz amma arhk tan- ihra::atı irin de ton ba"ına 362 
t ilan t:düd" = 'S' n l. lira olarak hesap edilmiıtir. 

te11 eyfnce vali: Kelle keımedik-
J. •onrcı L _ lü"k 
"'l'e h.. vu va ı neye yarar 
ı.::r11 ungiir hüngür ağlamağa Qrn,,. 
. 11~1:iirık·· . 

Bu suretle yapılan anlatmada 
bütün orta Avrupaya mallarımı7 
daha ucuz ve daha kolay gidebi 
lecektir. ~ıl'o u vazıyet te buna ben-r. • ................ tlNtltütthl ............. __ , ___ www_ıw;..., ___ ..., __ wu 

/) 
ı· evfetl"" • d l '•tli'"• ıgıne ev et, Emperya-

§İmdi nizam değİ§ti. 
Mançuko hiıdi•elerinden sonra 

HUltUr itleri 

Parasız talebe 

Boş vuranların sayısı 

750 yi geçti 
Kültür bakanlığının orta okul 

ve liselere parasız yatılı talebe
alma amacına girmek istiyenlerin 
sayısı oldukça kabarmıştır. 

Şimdiye kadar yapılan batvur· 
ma yatılı olarak 750 yi geçmiş 
tir. Bakanlık parasız 1500 talebe 
alacaktır. 

Yeni ders şekilleri 
Lise ve orta okullarda talebe, 

nin daha ziyade iyi yetiştirilmesi 
için kültür bakanlığı tarafından 
tedbirler alınmaktadır. 

Lise ve orta okullarda talebey~ 
verilen her dersin sonucu alına 
cak ve ondan sonra o dersin di· 
ğer bahislerine geçilecektir. 

Bundan sonra öğretmenlerin 
çalışmaları da yetiıtirdiği talebe 
•ayısile ölçülecektir. 

Darüşşaf akaya talebe 
Darünafa.ka lisesinin bu y_ıl a• 

lacağı parasız yatılı müsabaka sı· 
nacına 350 talebe girmittir. 

Bu amacın sözlü kısmında 217 
kişi kazanmıttır. Bugün de bu ta
lebelerin yazılı ıınaçları yapıl· 
mııtır. Bu yıl 40 talebe alınacak• 
tır. 

AZLIK OKULLARINDA -
Yabancı azlık okullarının bazıla
rı geçen ders yılı vekil öğretmen 
lerle idare edilmitti. Bu yıl bu 
yerlere öğretmen okullarından 

mezun olan elli '.kadar genç ata
nacaktır. 

YABANCI DİLLER iMTiHA
NI - Edebiyat fakültesine bağlı 
yabancı diller okulunun ikmal ıı· 
naçlarına 29 ağustostan itibaren 
bat la nacaktır. 

PROFESÖR SAVAR - Fen 
fakiiltesi şimi fizik profesörlüğü. 
ne tayin edilen profesör Savart. 
dün ıehrimize gelmittir. 

Profesör, üniversiteye gelerek 
rektörü ziyaret etmittir. Önümüz. 
deki ders yılı batında derslerine 
batlayacaktır. 

YEN1 BİR RESiM SERGiSi -
Dün Darüşşafaka lisesi öğretmen
lerinden Bay Agahın hazırla
dığı resim sergisi törenle açıl

mıf tır. 

Sergide üç yüzden f a.zla tablo 
gösterilmektedir. Bilhassa bu 
tablolar arasında Faris, Feridin 
yaptığı Atatürk büstü ve 38 muh· 
telif tablo çok beğenilmiştir, 

<le, !~~e emperyalist bir tqekkü! 
toy e aaldırmak istiyor: 

ftl1l' trlQ/ırıdcıkiler alaybeği gibi a· 
Or Cl1": 

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

ulu• la r birliğine bu kadarcık ol· j~- Z İ N G A L -· 
sun önem verilmesini insan harbe/I 
karıı inl'CU1lığın bir nevi aksüUi·. P A R K E L E R İ 1 
meli gibi ~arıılamak İ•tiyor. ı Kurudulmuf ve fırınlanmıttır. 1 

Cf 

'le l' - Aman ~luslar birliği var 
•i'>t :;1Yor~n ... Biz dünyayı tak-, 

erke,. böyle değildi amma 

lnıanın bazan bile, bile olsa da Bütün memleketlerde takdir edil- 1 

yalana inanmağa ihtiyacı var. miştir. lı 

Sadri Ertem ı 

SiMDİ İÇECE6İ1'f iz. 
~OK. AHl"\A Vİ'/EC. 
EcıiMi'l. vot<. 

·Bu Z4VALLI -

/3Ul..UTUN 
IJUNl>A HE; 
KA8A '°'ATİ 

VAR. ?. 
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Şundan bundan 

-·-
Zafer bayramında yapı
lacak merasi~.n programı 

30 ağustos zafer bayraJJlı günü 
yapılacak aslteri rnerasim progra
mı hazırlanmı§, ilgili yerlere görı-
derilmitlir. \ 

Zafer bayramı g\Jnü Beyazıt 

meydanında yapılacak merasim 

geçişi için kıtalar, m~ktepler ve 
sivil kurumlar üniversi:te meyda
nında ve tam saat dokuz bu;ukta 
toplanmıı bulunacaklardır. 

Saat dokuzdan dokuzu kırk beş 
geçeye kadar İstanbul komutan· 

lığı karargahında komutanlık ta
rafından sübaylar ve hükUmet me 
murlarile arzu eden diğer zeva
tın tebrikleri kabul olunacaktır. 

Meraıinı geçiti için ünivenite 
meydanında toplanacak olan kı-

talar askeri ve sivil mekteplerle 
diğer sivil kurumların teftiti ve 
muayeneleri İstanbul komutam 
tarafmdan tam aaat onda yapıla· 
caktır. 

Merasime tÜnlar ittirali ede
cektir: 

Harbiye bandosu, Harbir.e ala
yı, Y.edek subay okulu, Kuleli mü
zikası deniz lisesi, deniz hazırla-

ma erbaı okulu, fırka müzika.ar, 
muhtelif sınıflardan mürekkep kı
talar, fırka müzikası, polis kıta

lan, itfaiye müfrezesi ve otomo
billeri, tayyare timsali, Jehir ban-

dosu, sivil mektepler ve kurun;ı
lar. 

Komutanlıkça Y.apılacak teftit 
ve muayeneden sonra bir subay 
tarafından istiklal harbi ve ba§
:komutanlrk muharebesi hakkında 
bir söylev verilecek ve İstanbul 

komutam tarafından bu ıöyleve 
karıılıkta bulunulacaktır. 

Bundan sonra Harbiye okulu 
bandosu taraf mdan istiklal mar-

tı çalınacak, merasim mmtaka· 
sında hazır bulunanlar selam va
ziyeti alacaklardır. Bu suretle 

tehit asker selamlanmı~ bulu
nacaktır. 

Şehit askerin ıelamlanmasm· 
dan sonra İstanbul komutanı, va· 
li ve diğer askeri amir ve zabit-

ler üniversite bahçesinin Beyazıt 
meydanındaki kapısı önündeki 
tribüne giderek merasim ceçişine 
baılanacaktır. 

Geçit yapan kıtalar Beyazıt -
Çenberlitaı - Cağaloğlu -- Sir
keci -- Eminönü -- Karaköy -

Şiıhaneyokuşu - İstiklal cadde· 
si yolile Taksime çıkacaklar, u
rayca hazırlanan çelenk abideye 
konulduktan sonra kıtalar kışla
larına döneceklerdir. 

Geceleyin asker taraf mdan fe
ner alayları yapılacaktır. Beyazıt 
meydanındaki tribünün hazırlan· 

masına yarın ba~lanacaktır. 

Pariste bir cadı 
görülmüş! 

.Meğer Pariste de böyle şeyler 
oluyormuş! Entraızjjan gazete
sinin yazdığına göre, Pariste Ro
ma sokağında, damlar üzerinde 
gezen bir cadı görülmüş 1 

Cadıyı görenler elli kişiymiş, 
casiı, 70, 72, 74 n~maralı evlerin 
damlan üzeıinde gezinmiş. 

Bir kaç akşam bu hal böyle 
sürmü~, bu evlerde oturanlar da 
dürbin ile bunu takip etimşler. 
Bunun evle ve karşı bir f en~lıkta 
bulunmak isteğipde olacağı düşü
nülmüş ve polise haber verilmiş
tir. 

Polis memuru 'da bir gece u• 
zaktan dürbin ile bu hayali gö- • 
rünce yardnn polislerini çağır
mış. Bunlar gelip ellerindeki pro
jektörlerle damlara çıkmışlar; 
fakat kimseyi göreme"d.ikleri gibi 
bir iz 'de bulamamışlarörr . 
Aşağıda seyirci olan halk, ca

ömm birdenbire kaybolduğunu 
görmüşlerdir. Polisler, hayalin bir 
(ialia görünüp görünmiyeceğini 
aruamak için bir iki akşını, bu 
evlerin öamlarmr gözetmeğe ka
rar :vermişler. 

Balfa1ıın, bu caôı masalmm al
tindan neler çıkacak?! 

Dostları çok, düşmanlan 
gizli! 

Pari.ste esrarengiz bir cinayet 
olmuştur. Vo Van Toan adında, 

Pariste yerleşmiş ve bir Fransız.. 
la evleruniş olan bir Hindi Çini
li oturduğu küçük bir evde eldü-
riilmüş saatine vanncaya kadar 
bütün paralan ve mücevherleri 
alınmıştır. 

Cinayetin seb.epleri bu paralar 
ve mücevherler olsaydı pek ba-
sit bir şey olacaktı. Halbuki tah
kikat ilerledikçe iş içinde bir t.a-
lam siyasal gizlilikler olduğu an
laşılmıştır. 

Yo Yan Toan, en çok kendi 
memleketlilerile konuşur, onlarla 
kağıt oynar, ara &ıra, bir çok An
namlrlarm oturduğu Saünin evi
ne gider. Dostları pek çoktur. 

Kendisini severler. Düşmanı ol· 
duğunu kimse bilmiyor. Polis a
raştrrmalan hafif bir ışık elde et:. 
miştir. !" 

' Vo Van Toan, gizli bir ceriıi-
yetin reisi imiş. Bu cemiyetin er .. 
gesi '(maksadı)' dünyaya yeni 
bir dirim vermektir. 

Bunun üyesi bulunan Aruıam• ·. 
lılar bir evin karanlık bodrumun
da toplanıyorlardı. CiJlayet işinin 
bununla alakadar olduğu, çalınan 
şeylerin, polisi şaşırtmak için a
lındığı samlmakta'dır. 

Bu mücevherin bir kısmı Paris 
civanndaki kasabalann birinde, 
bir kuyumcuya satıldığı anlaşıl-

mış ve meydana çıkarılmıştır. 
Polis, bu noktadan ba§layarak 

katillerin izini araştırmaktadır. 

resimlerle dün • 
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Kıdem zammı alan 
Öğretmenlerin adları 
~a, 26 (&urun) - Orta tedris at öğretmenlerine yapılan kıdem zam. 

lan yüksek tasdikten geçtL Emirgin o rta okulu riyaziye öğretmeni Ibrahimin 
maaşı 70 ten seksene çıkarıldı. Maaş ları elli beş liradan yetmişe çıkarı • 
tanlar tonlardır: 

lUt)'seri lisesi riyaziye öğretmeni Cafer Sadık, htanbul kız lisesi ede · 
biyat öğretmeni Sabri Cemil, Kandilli kız lisesi fransızca öğretmeni Sadık, 
Istanbul orta okul tarih, coğrafya öğretmeni Ömer Nlzım, Konya orta o • 
kul ta.rlh, coğrafya öğretmeni Vehbi, Konya kız lisesi riyaziye öğretmeni 
Cemal, Kütahya tarih coğrafya öğret meni Hamdi . 
M~ları 45 liradan 55 liraya çıka nlanlar: De,-eli ikmal okulundan E • 

min, Ankara erkek lisesi öğretmenler inden Ali Rıza, Adana orta okulu öğ· 
retmenlerinden Zeki Eyüp, Izmir kız lisesi öğretmenlerinden Mehmet E • 
min, Sıvas lisesi öğretmenlerinden Ka zım, İzmir öğretmenlerinden Akif, 
:1'rabzon orta okulundan Osman, Kan dilli kız lisesi öğretmenlerinden Muh
sin, Kilis orta okulu öğretmenlerinde n Zühtü, Eyüp orta okulu öğretmen · 
lerinden İzzet, Simav öğretmenlerlnd en Arslan, lsparta öğretmenlerinden 
Süleyman, Amasya öğretmenlerinden Osman Tevfik, Bolu öğretmenlerin -
den Yusuf Hayri, İzmir Karataş orta okulu öğretmenlerinden Asar, Nişan 
1aş kız orta okulundan Zeki, Konya orta okulundan Emin, İstanbul kız or 
lasıııdan Saime ve Fethiye, Kadıköy erkek orta okulu öğretmenlerinden Ke· 
mal, Tarsus orta okulundan Rasim, Karsı yaka öğretmenlerinden Tahsin, 
(Bartın ikmal okulundan lhsan, Arhin öğretmenlerinden Safa, Davutpa~ 
orta okulundan Memduh, Afyon öğret menlerinden Sami, lstanbul lisesi öğ· 
retmenlerindcn Necati, Gclenbevi öğr etrnenlerinden Cafer, Haydarpaşa li · 
sesi öğretmenlerinden Emin Arif, Ere nköy öğretmenlerinden Mediha, Hay • 
4larpaşa lisesinden Tevfik, tzmir kız · öğretmenlerinden Ali Faik, Antalya 
öğretmenlerinden Tahsin, Karaman il k okulu öğretmenlerinden Cemal, Es • 
kişehir lisesi öğretmenlerinden Der ,;ş. 

Hususi takas 
~ :Anlrara, 26 <Kurun) - Ekonomi 
Bakanlığı, hususi takas talimatname
sini bugün giimrüklere bildirdi· Buna 
göre, hus11si takasa mevzu Türk men
şeli :mallar kontenjana tabi tutulma· 
dıklanndan Fransaya, serbestçe gire
cektir. Fransız menşeli mallara ge -
lince, bunlardan umum ithalat reji· 
mlmizde ithali serbest hırakılanlar 

7 arikatçılık suçlularının 
ilk dııruşmaları 

'.Ankara, 26 (Kurun) - Tarikatçı -
hktan •Oçla Nevşehirli İsmail ,.e 
29 arkadaşının. ilk duruşmaları ağır 

cezada yapddr. Şeyh Ahmet ve İsmail 
ile Şeref kadının mevkuf en ve diğer · 
)erinin de gayri mevkuf olarak mu • 
hakemelerine devam edilecektir. Mu • 
hakeme şahit dinlenilmek için 12 ey -
l&le bırakıldı· 

Zehirli gazlardan 
korunma kursu 

~a, 26 (Kurun) - İlk okul 
öğretmen ve ispekterleri için açılan 
zehirli gazlardan korunma· kursu ya· 
nu bitecektir. Kursa iştirak edenlere 
eJıJjyettıame dağıtılacaktır. Obürgün · 
tfen itibaren başlıyacak ikinci kursa 
fabrikatörler le şimendifer memurla • 
n, ondan sonraki kursa belediye me· 
~urları iştirak edeceklerdir. 

Mahmut Esat Bozkurt 
/ Ankara. 26' (Kurun) - Eski adliye 
ll3akam Mahmut Esat Bozkurdun U· 
hey adaletdh"aruna namzet gösteril • 
ciği hakkında Dış bakanlığında ma.IQ
mat yoktur. 

lRhisarlar bakanı 
'.Ankara, 26 <Kurun) - Gümrük ve 

inhisarlar Bakanı bay Rana Tarhan, 
inhisar işlerini ynkından takip etmek 
üzere 15 eylôle kadar lstanbulda ka -
lacaktır. 

1 Kısa HaberLer 1 ı 
SEYYAHLAR - "Vaysroy of İn· 

'diya,, islmli lngiJiz bandrah büyük 
vapurla dün şehrimize beş yüz Ingi -
liz seyyahı gelmiş, şehri gezerek ak· 
şam üzeri ayrılmışlardır. 

ESNAF BANKASINDA - Esnaf 
bankası bugün bir toplantı yaparak 
tasfiye kurulunun salAhiyetlerinl gö -
riişecektir. 

talimatnamesi 
kayıtc;ızca, kontenjana t~bi tutulan • 
Jar da mevcut kontenjan nisbetinde 
ithal edileceklerdir. ModoDta hususi 
takas muameleleri için Fransızlara 
serbesti verilmemiş ve bu mumaleler 
hususi kontenjan dahilinde bırakıl • 
mış olduğu f~in Fransa ile hus~f ta
kasyapmak istiyenlere kolaylıklar gös 
terilmesi knr:ırlaştınlmıştır. 

Mersin ve Samsun 
ı mantarı 

Ankara, 26 (Kurun) - Ekonomi 
bakanlığı limanlar şubesi müdürü ı;J. 
Kemalettin, '.Mersin ve Samsun liman· 
lannı tetkik ederek geldi. Tetkikleri· 
nin sunuçJarını bir raporla bildire -
cektir. 

1 ürk - Yunan ticaret 
anlaşması 

Ankara, 26 CKurun) - 15 ağustos
ta müddeti bitmiş olan Yunan tica
ret anlaşmasının 15 eyl6le kadar bir 
ay uzatılması kararnamesi bugün 
güntriiklere tebliğ edildi. 

Yüksek tasdikten geçen 
iki tayin 

Ankara, 26 (Kurun) - Kültür Ba· 
kanlığı ilk tedrisat şube direktörle . 
rinden Hicrinin Bilecik kültür direk
törlüğüne, Gazi enstitüsü kimya öğ • 
retmenlerinden Avni Refiğin talim 
terbiye üyeliğine tayinleri yüksek 
tasdikten çıktı. 

lstanbul asliye reisliği 
Ankara. 26 (Kurun) - İstanbul 

asliye reisliğine temyiz raportörlerin· 
den Tahsin Nadir, ikinci sınıf adliye 
müfettişliğine Malatya ihtisas müd . 
deiumumtsi Hasan Tahsin ta)in e • 
dil diler. 

Vokıf akarlar müdürü 
Ankara, 26 (Kurun) - Vakıf a • 

karlar müdilrü Bay Sait tekaüde sev· 
kedildi· 

iş Bankasının 
yıldönümü 

iş Bankası dün 11 inci kuruluş yıl 
dönümünü kutlamıştır. Bankacılar Ta 
rabyada toplanarak eğlenmişler, To
kathyanda verilen öğle şöleninde tat
lı saatlar geçirmişlerdir. 

Aynlan bir heyet, Ula Önderimiz 
At.attirk'e bankanın saygılarını bildir
miş, Atatiirk kendilerine iltifat ede · 
rek bankacılan sevindirmiştir. 

1 ÇA(iRILAR -w 
lJ~·oğl~ halkeDİntlerl: 

1 ·:;
1

bugiinkii• ulı günfi genel p
1

;ova 
yapmak tizere aaat 19 da evimizde 

Kamyon Numerotaj için yeniden J Şehir 
tahsisat ---

Bir asker mütekaidi 
· başından yaratandı 

Dün ıabah Eminönünde de 
bir kaza olmuftur: 

Askert mütekaitlerden Bay 
Sabri Bahçekapıda yolun karıı 

ta.rafına geçerken yeni poıtane 

iıtikametinden gelen kok kömü
rü yüklü 3512 numaralı kamyon 
çarpmıttır. 

Bay Sabri yere dütmüş, vücu· 
dunun türlü yerlerinden yaralan· 
mıttır. 

Kendisi hemen Salih Necati 
eczanesine kaldırılmıf, ilk müda 
vatı yapıldıktan ıonra Cerrahpa· 
şa hastanesine kaldırılmıttır. Ka
za tahkikatına müddeiumumilik 
ve zabıta el koymuftur. 

Nüfuı >:azımı merkez büroıu 
üyeleri dün toplanmıılar, hazır· 

lıklar etrafında görüımüılerdir. 

Hazırlanan afiıler dün ıehrin 
muhtelif yerlerine asılmııtır. Per· 
ıembe günü kaymakamlar bir top• 
Jantı yapa.rak bu hazırlıklar etra· 
fında görüıeceklerdir. 

Diğer taraftan nümerotaj nok· 
aanlarının ikmaline çahıdmakta· 
dır. Yeniden on bin lira tahıiıat 

istenmiıtir. Bu su.retle nümerotaja 
harcanan para altını§ bin liı:ayi 
geçmiştir. · 

Afyon fiyatları 
Uyuıturucu maddeler inhisarı 

geçen yıl afyon uzmanlarına bir 
talimatname göndererek afyonun 
morfinini alırken usarenin ve 

Kaza yüzünden bir müddet morfin miktannın zayi olmama11 
taşıma vasıtaları iıliyememiı. için tavsiyelerde hulunmuı ve 
kamyonun bulunduğu yer tebetir afyonu çizmek için bıçak nümune 
le itaretlenaikten sonra kamyon· leri göndermiıti. 
geri çekilerek yol açılmııtır. Ru Y.Jl elde edilen morfin mik-

BlR KAZA DAHA - 952 nu- tarı geçen yıllara nazaran daha 
maralı otomobil Topkapı d12mda fazladır. 

devlet matbaası müstahdemlerin- Afyon fiyatları etrafında genel 
den Hüseyine çarparak yarala- direktör bay Sami tunları aöyle
mıttır. Ya.ralı Gureba haıtanetİ• mittir: 

ne yatırılmııtır. "- Bu yıl afyon mahsulleri-
SANDAL DEVRiLDi - Hey- miz Kartel fabrikalarına geçecek 

beliada deniz yarıılanndan dö- mahiyett:kdir. Ve bu fabrikalar 
nen Mehmetle Orhanın aandah bu yıl afyonları kalmadığı için 
devrilmif, içindekiler etraftan ye- bize başvurmak mecburiyetinde
tiıenler tarafından kurtanlmıtlar dirler. 

dır. Geçen yıl sert davranarak Türk 
BÜYÜKADADA YANGIN - ve Yugoslav kart.emini yıkmağa ça 

Büyükadada madende tq ocakla· lışmışlardr, fakat buna muvaffak 
rı yaıuuınuah'l rua11:uK'lar eVYtı:11a-. oıauıauııaı. 

gün tutu§muştur. Yangından de- Bu yıl afyon fiyatlan geçen yı-
niz itfaiyesi haberdar edilmif, bi- la mızaran daha iyi olacaktır.,, 
raz sonra itfaiye gelerek yangını Afyon fiyatları bir teırinievvel, 
ıöndünnüttür. de belli olacaktır. 

150 metre murahhamda fun· Operetten alınacak ceza 
dalık ve 12 küçük çam yanmıı· 

tır. Antranik isminde biri yaka
lanmıştır. Yangının bu adamm at 
tığı ıigaradan çıktığr tahmin edi
liyor. 

SICAKTAN BAYILDI - Ka
ınnpaıadan geçen Yenişehirli lh
ıana 11caktan birdenbire fenalık 

gelerek yere dütmÜ§, aöz ıöyliye
miyecek bir halde ha&taneye kal· 
dırılmııtır. 

KUMAR - Eyüpte oturan Ha· 
zım, Ahmet, Zahit Ayvansarayda 
Dübek sokağında lamailin kah· 
vesinde iskambil kağıdile kumar 
oynarlarken yakalanmıılardrr. 
Bunlardan Ahmedin üzerinde bir 
de kama bulunmu!tur. 

BIÇAKLA VURDU - Betik
taşta Çırağan caddesinde Selim 
oğlu Mehmedi arkasından bıçak
la vuran Mehmet Emin yakalan· 
mıştır. 

Uray memurlar kooperatifi 
tarafından geçen sene T epebaşJ 
bahçesi kiralanmı§, burada ope" 
ret oynanmıştı. 

Bir aktam maliye memurları 

traf ından yapılan bir tefli§ eına· 
ıında bazı kimselere ve gazetele· 
re verilen davetiyeler yü:iünden 
zabıt tutulmuş, yüz lira ceza ke
ıilmiştir. 

Bu ceza katiyet kesbelmİ§, :J. 
gili yere bildirilmittir. Kooperatif 
cezayi verecektir. 

Dekstr · n istihsali 
Patateıten, ni§aıta ve dekstrin 

istihsal etmek üzere Balta lima· 
nında bir fabrika kurulması için 
uraydan müıaade iıtenmit tir. 
Bu iıtek incelenecektir. 

Halkevi Başk:Jnı 
latanbul hc.lkevinin yeni baş

kanı Bay Agi.h Sırrı, yeni va:ıi· 

fesine evvelki günden itibaren 
başlamııtır. 

Bay Agah Sırrı, kndisile görü· 
§en bir yazıcımıza şunları söyle
mittir: 

Bütün temsiller 7 ep~ 
şında verilecek 

Şehir tiyatroıu rejisörü Baf 
tuğrul Muhıin dün vali ve 
ye reisi Bay Muhittin Üıtün 
ziyaret elmiş, tiyatro hazırlı 
etrafında gÖrÜ§mÜ§tÜr. 

Tasarruf kaıtile bu ıene d 
operet ve çocuk temıilleriniıı 
pebatındaki binada verilmetİ 
rarlaşmıttır. 

Bu suretle hem bina kiru 
hem elektrik, ıu, müstahd 
masraflarından tasarruf edi 
olacaktır. 

Tenis kortlarından ahıl 
cak kazanç vergisi 

Tecim odası yönetim k• 
tenis kortlarından alınacak 

zanç vergiıini tayin etmek " 
danı yerlerinin fiyatlarını ı 
nünde tutarak ona göre bir 
zanç vergisi almaya karar 
mittir. 

Bu karar ali.kadarlar tara 
dan itirazla karıılanmıf ve d 
la ıporun farklı olduiu ileri 
rülmüttür. 

Bu itiraz oda yönetim 
tarafından tekrar incel 
tir. 

'.Araşhrma mütehassı-' 
Rassel ıehrimizde 

İngiliz profesörlerinden ve 
riyal uzmanı Rassal, dün t 
mize gelmiıtir. 
Rav-ıt•• Snlt•nahmettd

rasta aoagmCla araştırma Yaff 
profeıör Bakateri ziyaret 
ve yapılan işleri gözden 
rek neticeden memnun 
tır. 

Ekmek indi 
Uray nark komiıyonu düo 

lanmı§, ekmek fiyatmı on 
kuruıtan on kurut on paraya 
dirmittir. 

Bu ıuretle ekmek geçen h 
ya nazaran on para inmiıtir. 
rancalalık unlarda dütüklülı 
madığından f ırancala fiyab J 
kurutta bırakılmıştır. 

Moskovaya gidecek he 
Moıkovada açılacak ark 

ji müzesine Türk tarihi ar 
ma kurumu adına, saylav ve 
f eaör Bay Şemsettin ve l 
Hakkı ile cemiyet üyeleriıı 
Bay Arif gidecektir. 

1 Gelenler, Giden/eri 
BAY MOT - Belçikanın 

reı elçisine vekilet etmek 
Bükrete gitmiı olan ve bir 
det orada bulunan Belçika 
kara elçilik müatefan BaY. 
dün aileaile birlikte ıehri 
dönmüttür. 

BAY ROMERS - Lehi 
protokol direktörü Bay Ro 
gezme makaadile ıehrimize 

SOL KOLUNDAN YARALAN 
Dl - Beşiktaıta oturan Kaıtamo 
nulu F alma Üıküdarda F ıslıklı 
civarında oturan akrabasını zi
yaretten dönerken elindeki ıu ti
·şesi ile düımü§, kınlan §İtenin 
parçaları ıol kolunu kesmittir. 
Fatma hastaneye kaldırılmıştır. 

KARNINI ISIRMIŞ - Samat
ya istasyonunda dolatan Remzi İ· 
le Şahabettin kavga etmitlerdir. 
Şahabettin Remzinin karnınr ısır 

mittir. 

Nöbetçi eczane/er 

'L Yeni vazifeme evvelki gün 
den itibaren başladım. Yakında 
bütün komiteleri toplayar.ak ge- 1 
nel bir· toplantı yapacağız. .-.Sa_m_a_t,.ya_da_:•T•e•o-fi.Jos-, -....-::~ 

dığı için yakalanmıttır. 

ÇALIP KAÇIYORMUŞ - Kum 
kapıda Arap Zade ıokağınaa tü· 
tüncü Agopun sekiz paket ıiga

raaım çalıp kaçan Ortaköylü Ah
met zabıta memurları tarafından 

Toplantıda evimizin yeni yılda Şeref, Karagiimrükte: A. Ke~ 
yapacağı işleıi görüşlecektir.,, remininde: Nazım, Fenerde: 

T .. ·· k Jt • Şehzadebaşında: Asaf, B 
utun re O esı Nail Halit, LAlellde: Sıtkı, J{ 

Bu yıl havaların fena gitmesine 
rajmen tütün rekolteti geçen yıl
dan daha iyidir. 

Geçen yılın rekoltesi 35 milyon 
kilo idi. Bu J.Il 38 milyona çık-

zarda: Hüseyin HUsnU, Slt 
Beşir Kemal, Cağal oiluD~ 
Galata da: Hidayet, Berv-· 
Kanzuk ve Günq. Pangaltıcl.a: 
kin KUrkçiyan, Kurtulutta: 
Ekrem, Kasım paşa da: Merket. 
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Kırklareliı de bu sene mahsu bol 
Çift/ Yabancı hayvanlarla mücadelede 

ışık Kardeşler 
-. ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 

1

_döıem: 15 '1 ı ~'il ]I Yazan: Rudoıt Van Wehrt ımm~H 

.a 
r 

•• uz en 1ek Değil, 

z 
2300 domuzla 300 den 

kardeşlerden biri sağ, diğeri fazla kurt, bir çok muzır hayvanlar 
1 Yazan: H. H. Ewer• J · 

' 
1Yamh öldürüldü. 

sol elle kürek çekiyordu• Kırklareli, (Hususi muhabiri· 

Baştarafın özü: 
1829 senesi EylfJl ayının ıs 

lnd gecesinden birkaç gece 
sonra, Amerikanın liman şch • 
ri Bostan rılıtımındakl "Sey • 
lcr's in,, de, yani "IJahriyeli • 
lcr mi8afirhanesi,, ndc yapılan 1 
bir toplantı. 15 EylUl gecesiı 
§C/ıir civarında kurulan sirkte 
Yirmi dört bin kişinin seyretti
ği Siyanılı yapışık kardeşleri 
oraya getiren kaptan Koffin, 
bunların izini nasıl bulduğunu 
anlatıyor· Polis amiri Miralay 
il!urfi ile Dr. lJloşkovel, anla • 
tılanları dinliyorlar. Kaptan 
Koffin Bangkokta ticaretle 
uğraşan dostu Mister Hantcr 
kendisine yapışık iki iinscın gör 
düğünü söylediği zaman, buna 
inanmadığını ve dostu gördii -
6llnde ısrar edince, hayrete dü 
§erek onu daha fazla izahat 
vermeğe davet elliğini kayde • 
dip, dostunun kendisine o va
kit anlattıklannı anlatış yollu, 
sözlerine devanı ediyor. 

t
• lio.nter, gördüğünü iddia et· 
ı"'• f1 Yapı§ık insanlarla nasıl kar-
!ı a§tığını §Öyle anlattı: 

- Sahil boyunca seyahatim 
•ıra d b d d' sın a, ara a a otura otura 
·~

1

erim karımcalanmı§tı. 
~ Ciraz dolaımağı faydalı bul
• ~?tı. Deniz kıyısında küçük bir 
<.:"' '-·· .r.r""'ı .. ı"' •• ;,,ı _ 1 --1-• .., : __ 

y ~· Heri, geri dolafıyorum. Kı· 
. t •-.~. balıkcılar ağlarını dikiyor, 

e1lı· ~ 
b· ~ıliyorlardı. Şurada, burada 
r ır kaç kayık duruyordu. Bu a-
ada d .. b' d .. le . su a yuzen ır a am goz· 

d tırne ilişti. Beni fazla alaltalan 
~tınarnakla beraber, baktım. 
tı ı:ı.t~ sözlerim kendiliğinden o-
1 il. R•lti, diyebilirim. Ve bir an 
Ollta, d • d b' d -·J 'k' d ?h enız e ır c · ı • ı ı a a· 

~:1? Yüzdüğünü anladın '""' ı iki 
•ıı .. ' omuz omuza denile · 

•c~ d 
ktı "~ e biri birine yal< ın olarak, 
ler~·\7etli, kati atılışlıır ! ~ ıuda İ· 

1Yordu. 

d~ ilılışlar, o kadar biri birine 
d n •ti ki! .. Sanki yüzen iki değil 
~: t~.k kişi idi! Bunlar, böyle yü
\"f:U.ıe karaya erittiler. Karada 
te"l·gil kalktıkları zaman, ne gÖ· 
ı ıın? Vu ti b' 'b' l .. ~in · cu arı, ırı ır erının • 

e Yapışık! Y apıfık insanlar' ...... p . . 
..._ 0e~, sonra ne yaptınız? 

}'a.l>t .. ogrusunu iateraeniz, ne 
laı .•gırnın pek farkında değilim. 

tın 
a~1k b' Yarım saat kadar ağzım 
~ıttı ır halde orada durakladı· 
irı,a1 :ahrnin ediyorum. Yapııık 
baı ~ ara baka kalmıştım. Onlar 
S0~ çılara yardım ediyorlardı. 
)ı~ rab'halıkçılarla birlikte bir ka-
"- ı d'J Ilı> n ı er ve küreklere yapı· 

leriu.ıaklaıtılar. Biri, ıağ elle, di
l( •ol elle kürek çekiyordu. 

)~n ap~n Koffin, kendisini dinli
di: lllıtalayla doktora, şöyle de. 

1 ..._ iki erkek .. ·· .. ·· eri çocugun gorunu§· 
lia.n~~ıl olduğuna dair dostum 
b erın bana n 1 .. 1 d'.... . 
lıtad . e er soy e ıgını 

~O~tu: sııe tekrarlarnağa hacet 
de Do" 'd~anırım. Onları sirkte siz 
b " l' Un" Un} uz. Dostum Hanter 

arın .. .. ' 
ra. ha. K0runüşünü tariften son· 
· na k·· •htiYar 0 Ye gittiğini, köyün en 
duğun adanıını aradığını ve bul-

u, onat b' 0~u.nu a re.tın bu acayip 
d na. dair t·· }" 
Uğu. ur u tiirlü sual sor nu "e 1A 

ına umat aldığını u· 

mizden) - Trakyayı yakından 
zun boylu anlattı. Köyün en ihti· tanımak isteyenler iüin Kırklare· 
yar adamından aldığı maliir.:ala linin bugünkü durumunu bilmek 
göre, dostum sahiden vücutları peK faydalı olacaktır. Haksız is· 
biribirininkine yapışık insanlar tilaların ve idari ihmallerin tahri-
görmüş oluyordu. batı neticesinde yaralı bir döğü~ 

Kendilerine Siyam dilinde sağ bayrağı halini almıt olan hu gÜ· 
ve aol manalarına gelen Eııg ve zel ve verimli vatan parçası Cu· 
Çang isimleri verilen bu iki er· muriyet devcinin feyizlerine ka· 
kek çocuk, o civarda herkesin vuştuğu günden c-e:~dir ki inti. 
bildiği yapışık ikiz kardeşlerdi. zamlı bir çalışma ile günden güne 
Fakat, dostum hem vakit bula· bayındırmağa kavuşmaktadır. 
madığından, her .. 1 de ortada bir Edirnenin 55 kilometre tarkın· 
sebep olmadığından, onlarla daha da bulunan Kırklareli, llbayhğr· 
ziyade meşgul olmamıştı. Araba· na Edirneden trenle iidilebildiğ: 
ama binerek yoluna devamı ter· gibi her gün saat dört buçukta 
cih etmi§ti. kalkan muntazam servisli otobüı· 

lıte bütün bunları, dostum ]erle de 75 kuruş mukabilinde 

\;~ -~-~~"~~~ 

Kı;klaıJeli tarl~-;;;.nda maİurulü biçen, 'clemet ve 
yapan makinelerden 

harman 

Hanter bana biraz heyecana ka· 
pılmıt ve hala gördüklerinin tesi
ri altında olarak, düşünceli, dal
gın bir halde anlata anlata, niha
yet sözünü bitirdi! 

----~~~~~~--~~------------~--------------------gidilebilir. Buraya geldiğim giin E p a m u k 
ziyaret etmek istediğim ilbay B. g 8 Rekoltesi 
Faik Üstünü yerinde bulamadım, - =--. ..._ ....... _,"°,,_ ..... __ _ 

bir haftadan beri vilayet çevresin· Babaesk.i - Lüleburgaz ıosesi, J 

deki işlerini, yerlerinde başarmak Babaeskı-Kuleli Kamunbaylığı; 

Türkofisin topladığı ve ekono
mi bakanlığı.na gönderdiği malu
mata. göre bu yıl Eğe bölgesinin 
pamuk istihsalatı 55,000 balya 
kadardır. Geçen yıl rekoltesi 
38000 balya idi. Bu yıl pamuk 
ürünlerimizin kolaylıkla ihraç e
dileceği anlatılmaktadır. Bazı 

yerlerde pamukların hastnlıkh 
olduğu hakkında çıkan haberler 
asılsızdır. Rekoltenin gerek ev
saf, gerek miktar bakımından ye
tiştiı ici ve tecimerlerimizi sevin
dirdiği görülmektedir. Pamuk pi
yasası yakında açılacaktır. Fiyat
lar geçen yıla göre 15 kuruş yük· 
sektir. lstek çoktur. 

Akşama, beni Bangkok lima· 
nındaki güzel evine yemeğe da
vet etmi§ti. Sofrada kartı karşıya 
otururken, yavaf yavaı bu hika
yesini unuttu, gene e&kiıi gibi iş· 
lerimizle alakadar olmak temayü· 
lünü gösterdi. Fakat, timdi de be 
nim zihnim hu vücutları biribiri
ninkine yapışık gençler mesele· 
sine takılıyordu! 

için, gezide bulunuyormuf. Mek- Kırklareli - Vize 
tuçusu B. İsmail Hakkı ile görü~ Vilayet merkezine bağlı olan 
tüm. Mektupçu, benim vardığım İnece Kamunbaylığının tahtadan 
anda, şarın nomrotaj İ§lerile uğ· olan köprüsünün 49,000 liraya be
raşma ödevini omuzlarına almış ton olarak yaptırılması bayındır. 
olan bir komisrona baıkanhk e- Irk bakanlığ~nca kararla.ştırılm~f· 
diyordu. lır; yakında ınşasma geçılecektır. 

._. Halkevi tarafından (Batıyolu) 

ıvıııter namer. -;:.uş 1~1111 u
zerine aldığı mallaı ı gemiden ka 
raya çıkarıp ona teslim edince, 
artık canımın istediği şeyle meı· ı 
gul olmak için bol bol zaman e· 
dinmiş bulunuyordum. 

Hemen bir at binip yola dü- 1 

züldüm. Yanıma bir de yol göı· ı 

terici almıştım. Sahil boyunca 
ilerliyorduk. Hedef, Meklongtu ! 
Yapışık insanları kendi gözlerim 
le s .. •• ,.,..,~~k istiyordum. Bütün gün 

· .~·;nde giderek, akşam üstü 
1

• 

t~ eklonga vardım. ı 

Y amma aldığım yolgöıterici a· 
dam, Çinli idi. Siyamcayı ıu gibi 
konuşuyordu. Gençlerin nerede o· 
turduklarını öğrenmesi için, onu 
köye gönderdim. Bu sırada ken· 
dim deniz kenarında bir taşın üs 
tüne oturdum ve uzaktan pupa 
yelken geçen bir gemiyi aeyre 
daldım . 

Çinli, çok geçmeden döndü ve 
ikiz gençleri bulduğunu haber 
verdi. Ana ve babalarının evi 
yakınındaki bir ördek kümesinin 
önünde oturduklarını bildirdi. 

Derhal yanlarına gitmeğe ka
rar verdim. 

Koyu yeşiJlikler arasından ku
lübelerinin damları seçilen kö
yün biraz beri tarafında, bir ça· 
yın ve yahut irmağın kıyısı oldu
ğu bir bakışta kestirilemiyen yer
de, bizim hedefimiz olan kulübe 
bulunuyordu. Bu kulübenin pek 
fakir kimselerin kulübesi olduğu 
belli idi. 

Bir kaç tahta parçasile Bam· 
bustan kurulmuıtu. Kulühen~n içe 
risi, dı§arıdan apaçık görünüyor· 
du. Yaşlıca bir kadın, alçak bir 
iskemlenin iisti~nde 1umıldamyor, 
kucağındaki türlü türlü otları a
yıklıyordu. 

Otlar, ayaklarının ucuna biri
ke birike bir yığın teşkil etmişti. 

{ A rkcısı var) 

Kırklcnleli llb'ayı Faik Umın 

tik sevindirici haber olmak ü. 
zere köy yollarının büyük !OSe· 
Iere bağlanmaları için tertibat a
lındığı ve yakında i§e haılanaca
ğını öğrendim. 

Şehir dahilinde mevcut asfalt 
caddelerin, biraz daha genişleti!· 
mek suretile, tamirine geçilmiıtir. 
Taşları kırılmakta ve taraf taraf 
döşenmektedir. 

Kırklareli llbaylığına bağlı 
köylerin 46 sında yeni ve modern 
mektep binası yaptırılmıştı. Bun
lara ilave edilmek üzere beş alt. 
mektebin daha yakında temelleri 
atılacaktır. 

llbayhğın takdirle karıılanma. 
sı gereken önemli itlerinden birj 
de idarei hususiyesindeki bütçe 
tevazünüdür. bu idareden maaş 
ve para alanlar her ayın birinci 
günü hesaplarını kesehilmektedir 
ki hunu Kırklareli gibi yanmt~, 
yıkılmış bir il için muvaffakiyet 
lerin en başında saymak gerek 
tir. 

Bedel mecmuu 25,000 liraya 
mal olan dört kısım yolun inşas•· 
na karar verilmiştir. Bugün yarm 
kat'i ihalesi yapılacak olan bu 
yolları aynen yazıyorum: 

Kırklareli - Babae;ki; Baba 
Babaeski ~osesi; Kırklareli-

isimli dilber bir dergi çıkarılmak 
tadır. Evin ayrıca bir de bando 
mUzikası vardır. Muktedir bir mu 
Allimin idaresi altında bulunan 
müzika muntazaman çalıımakta 
ve iyi bir tehir müzikasr halini ik. 
tiaaba savaşmaktadır. Halkevinin 
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u ıç ı ve aşarıcı çalışmalarını vanl l b'lh d ı ı ar a ve ı assa omuz ar a 
takdir eden llbaylıkla uraylık ele o"nemlı' b·ır .. d ı · · ·1 · muca e eye gırışı mış 

,,le bu .. kültür müessesesini yardı~· ve 2300 ze yakın domuzla 300 
lamagı kararla,tırmışlardır. Evın kurt ve bu .. ·1 h na muması muzır ay. 
spor koluna uraylıkça 100 lira ve- van o"ld" ··1 ·· ı·· B h ı uru muş ur. u ayvana· 
rilmiftİr. 100 lira daha verilecek· rın der') ·1 k 11 d · t'f d 

ı erı e ı arın an ıs ı a e 
tir. Halkevine ayrıca 200 lira da· yolları da hn1ka tamim edilerek 
ha verilmiş olduğuna göre Halke öğretilmiJtir. 
vi, beklediği yardımı görmü' de· Ye• 'ılk''y slfıh · t ·ı • s o ı ıs asyonu ı e ve 
mektır. Tarım Bakanlığıyle muhabere e-

Kırklarelinde bu sene 6-7 dilerek Trakya için ıslah edilmit 
yıldan beri görülmemiş feyız ve olan tohum cinslerinden yeteceli 
bereket vardır. Burada, tütün, miktarda Burgaz ilçesindeki çift· 
pancar, ve hububat zeriyatı Ö· Iiklere tohum getirilmiş ve muli· 
nemli bir yer alır. Bağcılık da es- telif tecrübeler yaptırılmııtır. Bu 
ki vaziyetini kazanmak üzeredi~. tecrübelerden alınan neticeler pek 
Vilayet çevresine yağan yağmur· iyidir. Önümüzdeki bir kaç ay 
lar halkı pek ziyade sevindirmi~ zarf mda, bu tohumlar, vilayetin 
tir. buğdaylarını büsbütün iyi hale 

Tarım Direktörlüğü tarafın. getirecektir. 
dan 300,000 kadar Amerikan çu· Adapazarından Babaeski ilçe
buğu dağıtılmış ve muhtelif ilçE>· sindeki topraklara uygun gelecek 
lerde 1000 dönüme yakın yeni- patates nevileri getirtilmiş ve ek
den bağ yeri açılmıştır. Meşhur tirilmiştir. Mahsulün şimdiğ) bü· 
Dara'nın Sit'lere karşı ordu top· yüme vaziyeti çok iyidir. Yeşil· 
ladığı ve suyunu öğe öğe bitire· köy, ıslah istasyonundan gönde
mediği Pınarhisar'da tarım direk· rilen soya ve pamuk tohumları Ü· 

törlüğüne bağlı küçük ~ir fidan zerinde de denemeler yapılmak
lık vardır. Bu fidanlıktan alınan tadır. 
18,500 kadar meyvalı ve meyva- Tarım Direktörlüğü Bursa Zi
sız fidan halka parasız dağıtrlmıı raat mektebinden yetişme B. Fu· 
ve bazı köylerde koruluklar tesis at Kuşçu isminde iyi bir yurdda-
ettirilmiştir. şımız çevirmektedir. 

Köy okulaları bahçelerinde Genç, çalışkan, titiz ve itinalı 
de ikişer dönümden ibaret fidan- bir fen adamı olan bu zatı, ayni 
lıklarla nümune bağları yaptırıl· zamanda, mütalea ve tetebbü he
mıştır. veslisi buldum. Kendisile, mesle

Bir kaç seneden beri Kırklare· ği etrafında, uzun boylu görüştü
li, meyvalarına musallat olan ha- ğüm tarım direktörü diyor ki: · 
§ere ve öksü otlarıyla şiddetli bir - Biz, ziraatten yükse!erek 
mücadele ve böylelilde 120,tJOO : endüstri hayatına geçecek bir 
mütecaviz a~aç hastalıktan kur milleti?:. Bumı göre çalışmamız 
tarılmıştır. Çiftçilerimizin ellerini gerekt:r. 
böğürlerinde bırakan muzır hay- M. Behçet Perim 
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KAQA .. KARTAL 
"'"r'" BUYUK DE"IZ -ye~' 

O~A.N ~ ~~~iiiİiiiiiiiiiiiiiaı~~~~~iii:f:i~ 
Yazan: Kadircan Kaf lı 

• Bundan bir çok seneler evvel bir 
gtlD klilpte toplanmış konuşuyor; her 
birimizin ne tarzda ölümle hayattan 
ayrılacağına dair bir bahis tuttur -
mut, tahminler yürütüyorduk. 

alnına bir kurşun isabet ederek öl -
dil. Halbuki onun Londradan hart - Artadan coşkun türküler söyliyerek yelken açan 
ce gideceği o tarihte kimsenin aklın· 

dan ıeçmezdı. kadırgaları çok geçmeden Preveze boğazından çıkmışla 
- O da göğsünden vurularak öle-

- Ben kendi hesabıma mide kan · 
serinden öleceğimi kuvvetle zanne -
4tiyorum. dedim· Gerçi hoş bir akı -
bet değil amma, ne bileyim ki bizim 
ailede lrıddir. 

Bir senedenberi, tek kalan ciieri -
Din yarasile yaşamağa çalışan ar -
kaclapmız Kristiyan da: 

- Hele ben, günün birinde, bir kaç 
milyar mikrobun pençesinde mtlca -
dele ede ede can vereceğime eminim, 
dedL 

Difer arkadaşların her biri kendi 
lltlmleri hakkında bunlara yakın ve 
bular kadar şairane olmaktan u -
zak tahminlerde bulundular. Hepsi 
;(e alellde, acınacak derecede bayaft, 
Jbıere yakışmıyan ölümler! 

:Yalnız ressam Coa Hamil ton: 
- Ben kadın e1ile öleceğim, dedi. 
Dudley, gülerek: 

- Vay sahi mi söylüyorsun? dedi. 
Ressam bir saniye durdu, sonra a· 

lır afır, şu sözleri ilave etti : 
- Hayır, san'at ile öleceğim. 
- Zevkli bir ölüm· 
- Her zaman değil. 
Tabii gülüştük, alay ettik ve ke

hanetinde yanıldığını kendisine uzun 
uun anlatmaya çalıştık. 

Aradan bir sene geçti. Bir gün, 
Trovere tesadüf ettim. 

Londraya ne 7.aman döneceğimi 

90rda. iki gUn evvel geldiğimi söy -
)edim. O akşam klübe gelip gelmiye· 
ceğini sordum· Akşam geç vakte ka -
dar mahkemede işi olduğunu söyledi. 
Trover müddeiumumi filan gibi bir 
ıeydi zannederim. 

Akfı\l\l_tl.e~~Jli her~ ·emete 
karaY ,-eidlk • 

Saat onu çalarken yemeğimizi bi· 
tirmiş, kahvelerimizi içiyorduk, hiz -
metçi viski getirdi. Trover bana : 

- Klüp~e, eski arkadaşlardan pek 
az kimseyi görebileceksin dedi. 

- Niçin? 
- Çilnkü o akşam ileri sürülen ke-

hanetler hızla hakikat oldu da on -
dan· Ölümlerimiz hakkında tahmin -
ler yürüttünüz o teşrinisani akşamını 
hatırlıyorsunuz ya? 

.:... Elbet I Ertesi günü de ben Lon· 
dradan çıkmıştım. DUn de döndüm. 

- E,·et. Kristiyan hepsinden evvel 
sözünde durdu. O akşamdan tam al -
tı ay senra Davusta öldi. 

- Şaheser! Sözünü kolayca yerine 
getirmiş· 

- Öyle oldu. Kraliçe alayındaki 
(Dudley) Spionkop cephesinde iken 
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ceğini söylemişti. Hoş, ha alnına, ha 
göğsüne, ikisi bir kapıya çıkar ya I 

- Hatırında mıdır? O gece sekiz 
kişiydik, beşi türlü şekillerde gitti· 

Sir Tomas Vimbleton üçüncü ola
rak öldü. Tabii zatürreeden her gün 
bet saat karnına kadar su içinde ne -
hirde ördek gibi avına çıkan adamın 
akıbeti bu olacağı belli bir şey, ne bi· 
çim zevktir aklım erınez. 

- Bodley ne oldu? 
- Daha yaşıyor. Klüpte görürsün, 

senin, benim gibi sıhhatte, ne kadar 
daha yaşar onu bilmem. Makperson 
biçaresi iki ay evvel nüzülden gürle
di gitti. Noel hindisi gibi tombul tom
buldu zavallıcık I Bu kadar çabuk ö
leceti kimsenin aklına gelmezdi· Da
ha da otuz beş yaşında idi. 

- Kala kala ressam kalıyor. O ne 
Alemde? 

- I,e\'elin mi? Asıl sözünde duran, 
hem de tam manasile duran odur a· 
zizim kadın ve san'at elile ölüyor. 

- Ölüyor mu? Anlamadım, bu ne 
demek Trover? 

- Anlatayım· Ressam on aydanbe • 
rl Brightan'da, bir tımarhanenin, ü -
mitsiz hastalar koğuşunda yatıyor. 

En aşağı yirmi bin yaşında tahmin e
dilen genç biı: model, onun sıcak bu· 
seteri altında zevkinden eridi ve bu 
hal ressamın dimağına öyle bir tesir 
etti ki zavallı çıldırdı. 

- Rica ederim Trover insanın tüy
lerini ürperten böyle saçma sapan 
alayları bırak. Makperson'clan, Kris
tiyandan filin istediğin kadar alay 
ederek bahset, fakat Hamiltonu ra · 
hat bırak. Ölmüşlerle alay edilir am
ma marhane ·e ka tılmıı bi are bir 
eye n rm 
- Trover, sigarasının külünü ha "' 

lif, hafif silkti, bardağına viski dol -
durau. Sonra maşa ile şöminedeki a
teşi karıştırdı· Yüzündeki çizgiler ya· 
vaş yavaş değişmiş, alt dudağı biraz 
daha sarkmıştı. 

- Biliyorum, dedi, ressamı hepi -
mizden fazla seviyorsun. Fakat hl -
klyesini öğrenince sen de gülmekten 
kendini menedemiyeceksin. Facialar 
karşısında, teessürlerimizi biraz yen
mek için şifaya baş ' 'urmaktan baş -
ka çare var mı? Zaten hangi vak'a 
vardır ki gillünç bir tarafı bulun -
masın? 

- Mevzua gelelim I 
- Vak•anın hülisası demin söy -

lediğimden ibaret. En aşağı yirmi bin 
yaşında tahmin edilen genç bir ka -
dın, ressama modellik ederken res.c;;am 

Yazan. A. lamet Ulukut 

Hüsnü oda içinde peyda olan bu 
gölgenin farkına varmadı 

Onu da çajırırız. Sonra haıtane-} vaffak olamıyacağımı ıöyliyecek 
nin bütün 11rlarmı anlatmak illi· tim. 

yorum; bunun için de ıöz vermit- - Hakkın var. Hacı Yaıar A 
tik. Ovey baban ile övey anneni, ia ile konutmak için gene o oda 

Yalnız babasının yanına kadar se-( 
limetle vardığını bilmek isterim. Bu· 
nun için ne yapmak lazımdır? Nere -
ye, ne ile gidecektir? Kim götürecek· 
tir? Bunları iyice tasarlamalıdır.· E· 
fendinize gidin, bunları söyleyin .. Ka· 
bil olduğu kadar dananarak dedik -
terimin cevabını getirin. 

Aradan ancak bir hafta geçqıişti 
ki Kara Kartal. Prevcze açıkbrına 

gitti. Uzakta, Armenyonun gemisi 
göründü· 

Korlenyayı bir sandala koydu -
lar ve orada bırarak çekildiler. 

Biraz sonra Armenyonun semisi 
oraya geldi. Genç kızı aldı. Kızıl haç· 
1ı kocaman yelkenlerini açarak en -
ginlere gitti. 

Kara Hasan genç kızı Yanya yo -
lundan geri getirdiğindenberi onunla 
hiç konuşmamış ve hatta görüşme -
mişti. Son saatlerde Kornelya her 
halde bu Türk delikanlısile bir defa 
olsun karşılaşmak istemiş, yalvar -
mış, ağlamıştı· Fakat fayda verme -
mişti. 

Kornelya babasının kollarına ka
vuştuğu zaman, gurbete düşmüş gi • 
biydi ve hıçkıra hıçkıra ağlayordu. 

Görenler onun sevincinden ağladı
ğını sanıyorlardı. 

-10-
KAÇTI?. 

1'79 senesi baharı idi. Kara Hasan, 
' 

bu kadını sevdi· Kadın, onun busele
ri altında zevkinden eridir. Bunun ü
zerine rhsam çıldrdı. işte vak'a bu I 
Fakat istersen tafsil&t verebilirim. 

kında kat'i ınahlmatm var mı? 
- Çok kat'l! Lüzumundan daha 

kat'l maltlmatım var. Resmi tahkikatı 
yapmağa ben memurdum· 

Şayet, tahkikat Hamiltonun hasta· 
neye ıtrmesile )'!lnda kalmamış ol • 
saydı, onun hakkında daha "kınp dö
kerek hırsızlık", "qya tahribi", "ce -
set imluu11" gibi kim bilir kaç tiirlU 
suçtan dolayı kanuni takibat yapmak 
mecburiyetinde kalacaktım. 

hiklye 1 
- iş gittikçe karıpyor 1 
- Hem o kadar karışıyor ki, anla -

tacafım şeylere tamamen inanabil -
mek için bütün kuvvetini toplamalı-
sın. 

Haydi anlat sabnm tükeniyor. 
<Sonu yann) 

perıembe alqamı için muvaf aka.t 
cevabı alınmııtı. Bundan çok u

vindi. 

-- Buraya gelmeıi iç.in otomo · 
bili ıönderıek ! Dedi. 

- Kime? Hacı Yatar Ağaya 
mı? 

- Şüphesiz! 

Doktorun teYtanca gülümıeme
ıi ıene dudaklannda gölgelen• 
di: 

- Peki, amma yerini bilmiyo
ruz. Dedi. 

- Naııl, bilmiyor muıun? 

- Bilıeydim, böyle mi konu· 
Hüsnünün kıs kardeşini de çağ1 ya mı ıideceğiz? . ıurdum; evine giderdim. 
nz. Güzel ve faydalı uzun bir - Ta.bil, eğer korkuyorsan •• 
ıece aıeçmit olur. Ertesi günü cu- - Hayır, hayır! Ben de gelf'-
ma olduğu için poliı müdürünün cejim; amma ... 
erken kalkıp itine gitmek mecbu- Biıaz tereddütten ıonra: 
riyeti olmadığından kendilerini - Beni babamla görüttür, ol 
rahabız etmeyiz. maz mı? 

- Ne kadar ince dütünüyor· - Öyle olunca Makhuleı•i de 
um? alalım. 

- Böyle dilfünmeseydim... - Neden? 
- san. kUp o adar nazilr - lıtedijin teY için bir med-

' 4We IOtüfkir olmazdm değil mi? yoma ihtiyaç var da ondan! 
- Hayır, hunu demiyecektim; - Peki, alalım. 

iti• im izin ha liale plmesine mal O ıece, Hacı Y qar Aladan 

- Belki kabul etmek iıtemi· 

yor? 

- itte bunun için adresini bil· 
dirmedi. 

- Ne tuhaf adam ! 
- Şimdi dikkat et, hemtireyi 

uyutacağım; sonra elektriği sön• 

düreceğim. Gözünü hemtireden 
ayırma, onun ,.n tarafma bak! 

- Sen benim yanımda dur, ol
maz mı? 

• • • • • 

Kornelyayı büsbütün unutmuş görü. ( 
nüyordu· Son haftalarda iki Türk ge· 
misinin yepyeni denecek kadar güzel 
ve tam bir biçimde dodanması için 
canını dişine takarak çalışmıştı. Bu 
yüzden başında Burak Reis olduğu 
halde bütün leventler ona karşı olan 
kuruntularını gidermişlerdi. 

Venedik gemilerine ve kıyılarına a· 
kın yapılmaması için 1stanbuldan ge
len ferman onları bu kadar zaman 

limanda çivilenmişti. Yoksa Türk akın 
cıları, engine yelken açmak için hiç 
bir zaman bu kadar lw.klemezlerdi. 

En sonra Kara Hasan şu düşün
cesini arkadaşlarına açmıştı: 

- Devlet, Venediklilerle barış yap· 
tı ise, biz de onlara ilişmeyiz. Bu se -
fer lspanyol ve Ceneviz gemilerini 
a,·Jamağa çıkarız. Bu avcılık biraz 
güç olacak, çünkü onları yakalamak 
için epeyce uzaklara gitmek, Sicilya 
kıyılarına, Mesina boğazına doğru 

sarkmak llzım gelecek· Fakat ne ya
palım, elbet bunu da başarırız. 

Burak Reis, bu dünşmeyi iyi bul -
du. 

Diğerleri de hoş gördiller. 
Zaten öyle canları sıkılıyordu ki 

avlanması yasak olmıyan bir gemi 
bulmak için dünyanın öteki ucuna ka
dar gitmeyi bile göze almışlardı. 

Burak Reis neredeyse: 
- Yarın yelken açıyoruz ve Sicil -

yaya gidiyoruz. 
Diyecekti. 
Fakat buna vakit kalmadı· 
Kara Hasan yeniden söze başladı: 

ce "Yaf.i:i'lftr~~~ "t"la°afrn 
Reisimiz Kara Velinin öcünü almak -
tır. Bu öcü almadıkça içim rahat et -
miyecek. Başta Armenyo olduiu hal
de, Leonardo ile Niko ve lstelyanın 
cezalarını vermeliyiz. 

Çopur Mustafa söze karıştı: 
- Şimdiye kadar bir gemimiz var· 

dı. Şimdi iki oldu. Bunlann sayısını 
gittikçe arttırmaya ant etmiş bulu -
nuyoruz. Bu d~izlerde sıkıya dü -
şünce kimseden korkumuz yoktur 
amma, iki gemi ile Armenyonun koca 
filosuna karşı da açıktan açığa mey· 
dan okuyamayız. Onun için-

Mwıtafa IAfı uzatıyordu. 

Kara Hasan onun demek istedik -
terini kısalttı: 

- Armenyonun adını başta söyle -
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0LOM IZTIRABI VEREN 

BiR GECE 
Çarf&!Dha günü poliı müdütü 

bir tezkere aldı: 
"Perıembe günü alqam muhte

rem Hacı Y qar Ağa ıerefino, 
kendi butaneıinde verilecek o
lan tölenc çok değerli annemiz 
ile birlikte tetrifinizi iıtirham ey· 
)eriz.,, 
Dr. Mehmet Nazir Binnaz Şefik 

Cemil kağıdı okuyunca ıülüm· 
ıedi: 

- Yaaa! •• Bu zat ile teterrüf 
etmenin zanıanı geldi demek! 
Her halde Hüsnü de çaiırılmıt· 
trr. Kim bilir ne kadar ıevine· 
cek ! Diyordu. 

Biraz eonra ıivil memur güle· 
rek içeriye girdi. 

- Yarın alqam ziyafetteyiz ~ 
muhterem Hacı Y &f&r ağa hazret· 
lerini görmek ıerefine nail olaca
iız galiba! Bakalım, cıva gibi eJe 
avuca ııimayan bu aia hazretle 
ri de kimmif. Bu kadar önemli 
iıler gördükten sonra, poliıio kar
tııına çıkmak için kendiıindeıt 
emin olmaıı li.znn delil mi? Bin 

yişimden, öcü de bu sıra ile ala 
mı sanmayın. lşin en kolayında 
en gücünden de başlıyabiliriz. 

Burak Rei.S en doğrusunu sö 
- işin kolayına, gücüne bakı 

Hangisi daha yakınsa oradan 
nır. Armenyonun şimdi gemil 
uğrak olarak Manfredonya kal 
manını seçtiği söyleniyor. Belki 
da, belki de daha uzaklardadır. 
buki Kef alonya şuracıktadır ve 
düşmandan üçü şimdi orada bu 
yor. 

- Evet .. Doğru? .. doğru! 
liye gidelim • 

- Gidelim .. 
Son hazırlıklar da yapıldı. 
Kara Kartala Burak kuman 

decek, ayni zamanda filonun 
ralliğini yapacaktı. KorCuda ya 
nan Venedik gemisine de Kapl 
dı verılmiş reisliğine leventlerin 
si tarafından Kara Hasan. seçil 

Türk akıncıları bu iki genç v 

tılgan reislerinin ardında, kası 

nın şaha kaldırdığı bir denize 
mek için sabırsızlanıyorlardı. 

O akşam Yanyadan gelen bir 
cu şu haberi getirdi: 

- Fatih Sultan Mehmet, Leo 
doya Yanyaya gelen yeni sanca 
yine beş yüz altın yol parasını 
mediği için kızmış. Onun için ıi 
ye kadar Venediklilere yardım 
ğini, son zamanlarda Napoli 
Ferdinandla mektuplaştığını da 
muş. Gedik Ahmet Paşayı Kefal 
ve Zanta adaları iizerine gönde 

Tanı zamanıydı. 
J!igft" b~um Anmen~ om.:e • 

varırlar da şu madrabaz prensi 
kalarlarsa ne iyi olacaktı! .. 

Ertesi sabah Artadan coşkun 
killer söyHyerek yelken · açan 
kadırgaları çok geçmeden P 
boğazından çık~lardı. 

Hava duıxundu. 
Burak Reis kürekleri "kartal 

nadı" biçiminde, ağır ağır işle 
ilerledi· 

Uzun sürecek olan yolculuk 
forsaları birdenbire pek çok yo 
mak için Türk denizcileri hep 
yaparlardı. 

Preveze kalesinin önünden ı 
ken top atarak selamladılar. 

naza bıraktığı bu ıervetin 
hını doğru dürüıt verebiline 
diıile ıamimi doıt olmağa 

rım. Yaptığı itlere ıöre m· 
mel bir ıivil memur olab· 
olan bu adamdan epeyce 
öjrenebilirim. 

Hüınünün bu sözü alaylı 
fakat kendiıini bu kadar gi 
bilen, her ıeyi doğru dürütl 
ber veren bu adama kartı 
doymaktan kendini alam 

O ıünün geceıi, Hüınü 
tında uzanmıf, polisçe keD 
verilen önemli bir itin dot 
okuyordu. Bunu bitirince 
ıöndürecek ve uyuyacaktı. 
kapııını da içerden ıütıül 
Takip edeceği itin izlerini .. 
araıından çıkarmağa çalıt 
biydi. O kadar dalgındı ld 
içinde peyda olan bir 1 
f arkma varamadı. Yalnız ~ 
doktor Nezirin ıeai onu bu 
lıktan uyandırdı: 

-Yarın akıam ıelecekıi 
a.:ı •7 •• mı. 

Hüsnü, yüzünü kapayall: 
dı indirdi; hayretle baldk 

(Ar_.. 



Balkan oynnları 
Atina 

kupa 
şarbayı şehir namına bir 

bildirdi konulduğunu 
1 Ahtnc.ı &ikan oyunlarını ha-ı 
' 2trla.nıakla meıgul yüksek komite, 

1 
dün Atina tarbayhğmda.n bir tel
rraf almı§tır. Atina tarbayı, bu 
lelııraf ında, Balkan oyunları için 1 

Atina ıehri namına bir kupa koy· 
duğunu bildirmektedir. 

Şarta g~re, üç defa üstüste, 
Yahut fasıla ile bet defa B3.lkan 
oyunlarını kazanan takım bu ku
Paya sa.hip olacaktır. Eğer her
hangi bir sebeple bu oyunlar ke· 
•ilirse kiıpayı elinde bulunduran 

J takım, onu Atina şarbaylığına ge
' rj verecektir. 
J11 • Gelen Atina gazetelerine göre, 

'Y Unan federasyonu bu oyunlara 
Sok ehemmiyet vermektedir Yu

e Rosla.v ekibi, Almanyadan gelen 

Hırvat ve Sloven atletlerle çok 
kuvvetli bir hale gelmittir. Bet 
sene üstüste Balkan oyunlarını 

kazanan Yunan ekibinin bu sene 
mağlup bir vaziyete düımesi ihti· 

mali Yunan federasyonunun gay
retini arttırmaktadır. 

Seçilen ve kampa gönderile
cek Yunan atletleri fenni bir kon· 
trol altında yaıamaktadırlar. 

Balkan oyunlarında Türkiye
yi temsil edecek ekip henüz belli 
değildir. 30-31 Ağustos ta:ihle
rinde yap:.lcıcak Türkiye birinci· 
liklerinden sonra ekibimiz tesbit 
olunacak ve seçilen atletler 3 Ey
lülde Suadiyede hazırlanan kam 
pa alınacaklardır. 

1··ür kiye futbo1 birinciliği maçları 
Adana, 2G (A.A.) - Dün ya

Pılan grup birincilikleri maçında 
i Çukurova '!:'ampiyonu T oros spor 
1 I>iyuıbekir Jampiyonu Yıldız &· 

l>oru beşe karşı birle yenmiıtir 

ilbay, şa:.-bay, komutan ve da
ire ba§kanlarile binlerce halk ma
çı heyecnnla seyretmiştir. Torus 
sp:l.- Sahya Konya bölgesi ıampi· 
l'onu Konya. idman yurdu ile kar
\.la;acı-.kla.-dır. 

ESKi ŞEHiRDE 

Eskiıehir, 26 (A.A.) - Dün 
hpılan grup birincilikleri maçla
l'ında Eskitehir - Afyon 4-1, 
Ankara Genclerbirliği Ispartayı 
9-o ye'ndile;. 

AYDINDA 

Aydın, 26 (A.A.) - Bugün 
Muğla ile Manisa ve Denizli mın· 
laka,ı fampiyonu Çivril takımı i
le bmirin Altınordu takımı maç 
Yapnıışlardır. Saat 15 de ilk ola
rak Muğla - Manisa takımları 
"-lana çıktılar. Her iki takım genç· 
lerinin alana kolkola çıkmaları 
alkışlarla karşılandı. Gençler bu 
•uretle sporun bir centilmenlik 
aldt·"' .. d"I H "k" .. ]Unu goster ı er. er ı ı ta-
taf · · h ıyı oynamakla beraber fazla 

eyecanh idiler. 25 dakika sonra 
~anisalılar birinci gollerini yap
~lar. Muğlalıların müdafaaları 

U\'vetliydi. Ara sıra iki taraf i· 

~İn •~'VUI, ofsayt, korner oluyor
du. Birinci haftaym Manisalılar

an Yana bir golle s;:,na erdi. 

ikinci haftaym, her iki tarafın 
lkıütevazin kuvvetile baıladı. Bi· 
;-ı •bnra Manisalılar ikinci gol
t~rini yaptılar. Muğlalıların bü
h~n ç.lıtmalarma rağmen topları 

ll' türlü Manisa kalesine girmi· 

~0~du. Hakem son düdüğünü çal-
1Rt 'Vakit Muğla kalesine dört 

•
0 1 airıniıti. 
Maçların en heyecanlı ve en 

;teılisi lzmirin Altınordu takımı 
1 

e Denizlinin Çivril takımı ara-
••tıda 1 ,_ Yapı an maç oldu. Her iki 
'«ll'af b ••t•• 
l'-k u un enerjilerini kullana-
it .O)'nadılar. Her iki tarafın a-

llllan f>i ·b· . . k raler n ırını ovalamakla be-
-- eberiyetle A,tmordu dur 

hattnun lanld i ·· ··1·· ı ı goru uyor-

du. Çivrilliler dağınık oynamak
la beraber bir çok hücumları dur· 
durmağa ve golleri kurtarmağa 

muvaffak oldular. Bir çok hatala
rı grrülmüyordu. Birinci haftaym 
da her iki taraf birer gol ile bera
'uere kaldılar. ikinci haftaymda 
ayni heyecan ve ayni hareketle 

akınlar baıladı. Bu heyecan ma· 
~ın onuna kadar sUrdü. Son za
manlarcla Alünorduluların haki
miyeti açıktan açığa görülmekle 
beraber Çivrilliler de bütün ener· 
jilerini kullar.1yorlar ve hücumla-

rı durdurmağa çr.lıııyorlar ve ba
zen de tehlikeli hücumlar yapı· 

yorlardı. 

Maçın tonlarına doğru Altın 
ordulular akınlarını arttırmı§lar 
ve iki ter üçer dakika fasılalarla 
Çivril kalesine goller sok!llaea. 
başlamı§lardır. 

ikinci haftaym bittiği vakit 
vaziyet şuydu: 

Altınordu 6 ve Çivril 1. 

ADAP AZARINDA. 

Adapazarı, 26 (A.A.) - Dün 
yapılan maçlarda Adapazar genç 
ler birliği lstanbul Küçükpazar 
takımı ile beraber, Sakaryaıporll\ 
Yeni ay ikişer sayı ile berabere 
kaldılar. 

Bükreşte bisiklet turu 
devam ediyor 

Bükref, 26 (A.A.) -Romanya 
ikinci bısıklet turunun birinci 
merhalesi -Bükret- Caracali-
170 kilometre - sıra itibarile ne
ticeler: 

Nikolof - Bulgar, Zygmunt
Leh, Lipins:~y - Leh -, Davi
doç - Yugoslav - , Hernciuc
Romen - , Tudose - Romen-, 
Safanov - Romen - , Abul· 
nar -Yugoslav - , Negoascu
Ferdi Koıucu - Romen - ,Po
parlan - Ferdi kof ucu Romen-, 
Talat - Türk - • 

Umumi tasnif: Romanya, Yu
gos!avya. 

Ferdi tasnif Mormocea -
Romen. 

pugün ikinci merhalede -
Severin - Tumu - Cav:ah -
160 kilometre - koıulııcaktır. 
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Beş gün için beş yaz:ı : 1 

Istanbul - lzmir- Nazilli 
"Devlet birgün gelir, yapamadığınızı 
yapar, Fabrikayı kurar, sizi kurtarır,, 
Ertuğrul da - lzmirin tatlı rüzgarı - Gönüle umud, kafaya inan 

veren görünüşler - Sevinen Nazilli - Havanın şiiri 
Yazı itleri müdürlüğü odaıının 

telefonunu açıp konuıan arkada
şım, reseptörü yerine koyduktan 
son&·a: 

- Sümer Banktan telefon edi
yarlar, dedi, Celil Bayar yarın 

İzmir sergisini açmağa gidiyor; 
oradan da Nazilliye geçip be2 
fabrikasının temelini atacak; bir 
muharrir istiyorlar. 

Ertesi akıam bir çanta ve bir 
valizle Dolmabahçe camiinin ya 
nında otomobilden indim. Akay 
idaresinin bir motörü davetlilerı 
buradaki rıhtımdan alıp Ertuğ 
rul ~;atına götürüyordu. 

Boğaziçinin nokta nokta ıtık 
ları harikulade güzel görünüyor. 
Yatın alt güvertesinde yorgunluk 
kahvesi içerken boğazın rüzgan 
insanı okıuyor gibiydi. 

Güverteden seyrediyordum. i
çinde Ali Naci Karacanın da bu
lunduğu motör yanqacağı sırada 

birden altı üstüne gelecek gibi, ala 
bura oluyormuı gibi sallandı. 
Herkes heyecanla ayağa kalktı. 
Vaktile lnsül'ü götürmüt olan va
pur geçiyormuı, Amerikalı ban
gerin meıhur ifliaı gibi vapuru
nun dalgası da korkunç bir aaram· j 
lı yapmıttı. 

lzmlrden 
Bay Celil Bayar, Floryadaki 

kabine toplantısından çıktıktan 
sonra otomobille Dolmabahçeye, 
oradan istimpotla yata gelir gel
mez, Ertuğrul hareket etti. 

Gülcema1, Ege, lzmir gibi bü 
yük vapurlarımız saatte on üç 
mil giderler; saatte on sekiz mil 
yol almak hayli zevkli oluyor. 

Yolun yarısı yemekte geçti, 
öteki yarısında sohbet. 

Kapkaranlık bh deniz. Ban· 
dırma iskelesi pır·! pırıl l!ık için
de. Saat üç. Kalabalık, resmi hey· 
etler. Bakan kartılamyor. 

Özel trende kendisini teker
leklerin temposuna uydurabilen
ler için delikli bir uyku. 

Sabah kahvaltısını görmeliy· 
diniz. Bilmem hangi küçük istas
yonda koca bir sepet çekirdeksiz 
taze ve harikulade güzel üzüm. 
vagon salona bir suretle geldi. 
Ve dostlar tarafından pek kısa 
bir zamanda sömürüldü. Deniz 
yolları itletmesinin sevimli genel 
direktörü Bay Sadettin bir yan
dan da izahat veriyordu. 

-- iki şeyi avucumda iyice bi· 
riktirmeden yiyemem: Şam fııtr· 
ğı ve çek;rdeluiz üzüm ..• 

'· 

Bay Celdl Bayar Jzmirde eanal birlikleri bürosundaki toplantıda .. 

Şam fıstığı hakkında tecrü-{ lir ki elle tutulacak gibidir. P• 
bem yok; fakat çekirdeksiz üzü· 
mü Bay Sadettin özel metodu 
ile yemenin tadına doyum olmu
yor. 

isteyenler mutad mufa11al 
kahvaltılarını yapmaktan da ge
ri kalmadılar. lzmir, telgrafların 
bildirdiği tölenler, törenler. 

Birinci kordondaki lzmirpala
sın rıhtıma ve denize bakan ge
nit yemek aalonunun açık cam
ları önünde tatlı, tatlı, tatlı bir 
rüzgar, misafirlere yol yorgunluk· 

Ayrıl'f 

!arını unutturmağa çalı,ıyor. Da. 
yanılmaz sıcaklarile meıhur iz. 
mirde ben bir Boğaziçi havası 

buldum. Zaman zaman esip sıca· 
ğı dağıtan bu rüzgara lzmirde 
inbat yeli diyorlar; imdat yeli de 
denilebilir. 

Panayır, her yıl lzmirin yafa
yııınaa normalin üstünde bir can
lılık vücuda getiriyor. Bu fevka· 
lade günlerin heyecanı hükUınet 
adamlarında ve halkta denilebi-

nayırın gece görünütü ve ıtıkla· 

rın topladığı kalabalık, ıehirde 
her yıl yirmi gün büyük bir muv. 
man yapıyor. 

Izmir belediye bqkanı dolC
tor Behçet Salih Uz bu canlılığı ya 
ratan muharrik kuvvettir. Bu kü
çük yapılı adam o büyük iti be
ğenilerek ıaıılacak bir hünerle 
baıarmaktadır. 

lıtanbuldan etrafa uzanan d,,_ 
miryolları üstünde otoray teker
lekleri dönmüyor. lzmir hinter
landı halkı bu kolaylild&n fayda· 
)anmaktadır. Demiryolunun üs
tünde saatte seksen kilometre hız 
ile kotan otobüs, lzmirden Nazil
liye trenin altı saatte geçtiği yolu 
dört saatte atlayarak gidiyor. A· 
dım batında bir istasyon var. Su
lak, verimli, ekili, ağaçlı, yemye
til toprakların görünütü gözü ok· 
farken gönü le umut ve kafaya İ· 
nan veriyor: Buranın köylüsi.i fa. 
ki: olmıvac:ıktır. iki yanlı bal
lar, zeytinlikler ve incir bahçele
ri bu umut ve inanı arttırıyor. Bu 
arada yanı batından ve hazan 
ortasından geçilen Cellat gölünün 
köylünün sağlığı üstünde yaptığı 
kötü etkiyi gidermek için baıla
nılan kurutma itinin önemini dii
tünmemek elden gelmiyor. 

Yolun sağındaki tepenin u .. 
tünde yükselen Diyaman mabedi 
harabesinin yüzyıllardan yüzyıl· 
lara naklettiği esatirin ıiirliliğini 
hatırlamadan geçilemez . 

Nazilli, canlı bir tehir. Nazilli 
halkı uyanık insanlar. Devletin 

Relik Ahmet Sevengil 

(I.utfen sayfayı çeviriniz) 

Nazilli i8tCl8yonunda 
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Ekonomi Bakanımız 
lzmirden geldi 26-8-935 

(Ostvanı Birinci aagf ada) 
)tık 908)'etestnin Sakarya vapwile-sa· 
at sekiz buçukta şehrimize ıelmiş ve 
nhtımda karşılanmıştır. Ulusal tale -
be bi?liği ve lzmir lisesinden çıkanlar 
birliği lzmir saylavı olan Ekonomi 
Bakanımıza bil.ketler vermişlerdir· 
Gelen heyet Jçinde eski ekonomi baka
nı lzmir saylavı Rahmi, Sümer Bank 
genel direktörU Nurullah Esat Sil · 
mer, ekonomi bakanlığı baş danışmanı 
Sami, Nazilli bez fabrikası direktörü 
l"azlı, Yerli mallar pazarı direktörü 
Bay Baha Esat ve lstanbul gazeteci· 
leri \'Brdır. Ekonomi Bakanı Bay Ce· 
lAl Bayar, dün akşam Atatürk'e say
gılarım sunmuştur. 

Ekonomi Bakanımız, yeni bir va -
ziyet hasıl olmadığı takdirde Yalo\•a· 
ya gidecek ve ay sonuna kadar orada 
dinlenecektir. 

Öğrendiğimize göre temel taşı atı
lan Nazilli fa'\>rikası beş senelik iktı
sat plAnile kurulması karnrlaştrılan 
önemli fabrikalardan biridir. Evvelce 
de yazıldığı gibi senede yirmi milyon 
metre pamuklu bez çıkaracak olan bu 
fabrika 1937 yılı iptidasında bitmiş 
ve açılmış olacaktır. 

Bir zamandanberi, beş yıllık iktı
sat plarumn tatbikatından olarak ya· 
pılagelen öteki fabrikalarımız daha 
önce faaliyete geçeceklerdir. Kayse -
ride yapılmış olan büyük bez fahri -
kası eylOlün 16 ;ncı günü törenle a -
çılac~ktır. 

Ekonomi hakanı da hazır bulu -
nacaktır· 

Sovyet teknisiyenlerinin i~tirakile 
V"iicude gelmiş olan Kayseri bez fab· 

b~ş yıllık e?~üstri ~roğramından/ 
hır maddesının realıze olması i· 
tinde kasabalarına düşen onuru 
ve fabrikanın kendilerine getire 
ceği geçim genişliğini sahiden 
an1amı§lar-, umutlanmışlar1 sevin· 
ll)işler. Ekonomi Bakanının Na· 
zilli ahalisine serbest fırka karı
şıklığı günlerinde söylediği ve bu 
ıcfet- tekrarladığı söz, döviz de
ğerindedir: 

- Pamuklarınızı dışarıya sa· 
tamıyorsunuz; bunları kullanacak 
fabrikayı kendi kendinize kura
bilir misiniz? Hayır! Başka şe· 

hirliler buraya gelip sizin malını
zı almak için fabrika yaparlar 
mı? Mümkün değil; devlet, bi(' 
gün Nazilliye gelir, sizin yapa
madığınızı yapar, fabrikayı ku
rar, pamuğunuzu elinizde kal· 
maktan sizi kurtarır. Sizi kurla 
ran sisteme devletçilik derler. 

Nazilli fabrikasının temel at· 
ma tpreni, devletçiliğe inanan~a
rın ~nliği olarak kutlulandı. 

rikasınm açılışında, Sovyet ağır sa . 
nayi birinci komiser muavini Peta -
kof Ekonomi bakanımızın misafiri o· 
Jarak hazır bulunacaktır. İnşa.atı ta · 
mamen bitmiş olan diğer ild fabrika
mız da eyl01 sonunda törenle açıla . 
caktır. 

Bunlardan biri, yaptığı' şişelerden 
bir kısmı hmir panayırında teşhir e· 
clilrniş olan Paşabahçe cam fabrika • 
sıdır. ötekisi lzmitteki kağıt fabrika
sıdır. Kayseri bez fabrikası, senede 30 
milyon metre bez çıkaracaktır. lzrnit 
kağıt fabrikasının senelik imaUltr ga
zete kdğıdı da dahil olmak üzere 12 
bin tondur. 

Zonguldakta yapılmakta olan Sö · 
mikok fabrikası teşrinievvel ortalanna 

dlzalarmda .)'111112 tşaretU olanlar, Uze • 
rinde muamele görenlerdir. Ha.kamlar ... 
12 kapanıe aatıe ttyaUarıdır. 

Nukut 
* Londra fı2!'-, - * Viyana 23, fO 
* NcTyork 12:1. - * Maıirtd !7 -
• Parls 168. - * Berllo 41C,-
• Mlllno 100, - • V&r&on !4, liO 
* Brühe 83. - • Budapeştc- ~4. ~o 

* Atlna 24, - • Bükreş ı7, -
• CcnCYrt ı!!O ·- • Bcl&rad iı4, -

• Sofya Y4, - * Yotobamı 34, -
* Amsterda ı. 81, - * Aluo oııı. -
* Praı 98, - •Mecidiye 53, -
* Stokholm 31, -· * Banknot !33 -

Çekler 
• Londra 6!5,- * Stoihlm 3.106!! 
• r-önyor. o.7061 * Vlyaa. 4.1943 
•Patis ı2.(•3S • !'\1adrld 5.8094 

• MllAno 0.7010 • Berlln 1,9807 

doğru açılacaktır. Ereğlideki bez * BrUkse 4.72~ • Varşon 4,tt!f 
4,t0!!5 

lOJ,0742 
:14.76150 

t.71 -

fabrikasının montajı sene başında o • • Atin• EH710 • Bndapıste 
lacaktır· Bunlardan başka "Sümer * Cenevre 1.4ııoz • Bilircs 
Bank,, tarafından iki fabrika yaptml- • Sotyı 63,2840 • llelgrad 

1 
• Amsterdam f.1769 * Yokohama 

ması kararı ''ardır. Bunlann birisi, • Prııı 19,195 • Moskova ı09U~ 
Borsada. yapılacak ve Merinos ipliği ,_ı ___ E S H A M ----: 
çıkaracaktır. ötekisi Gemlikte kuru - 1 ı *iş Bankası O.!'-•l- Tramvay 9 
Jacak safi ipek imal edecektir. Bun • .-1 ~Anadolu 2~.:-s *Çimento as ın.so 
ların yakında temel atma töreni ya· Reli 2 4•l Onyon oez. -,-· 
pılacaktır. Şlr. Hayriye 15. - Şark Deı -.-

Bu saydığınız fabrikalardan sonra •Merkez Bankası ss.20 Balya -.-
ağır endüstri Ye kimya endüstrisi fab U. Slgona -,oo ~ark m. ecza -.-
rikaları kurulması düşünülmektedir. * Boıronti 7

•
5

:- Telefon -.-
Nazmi fabrikasını kurmakta olan -istikrazlar - tahvlller-

"Sümer Bank,, merkezinde ağır en • IOS3Tllrt Bor.! n,50 Elektrik -. -

d
.. · ki · il 25,70 framvay 31,70 
ustrı ,.e · mya endüstrisi hakkında . _ m 20.s1~ Rıhtım 44 _ 

incelemelerde bulunmak üzere iki tek lstltruıDahlll ı 0412 Anadolııı "510 
nik bUro ihdas edilmiştir. Urgnl lstlkraz:ı 95.- Aııadoln 11 45,iO 

Bu bürolar için Avrupadan değer_ 1928 A M ıo, • Anadolu Ut 1,40 

li uzmanlar angaje edilmiştir. Bunlar İii;s';v';';·Fİrİznİnıİ111İ9İoİ.:ı=•İMIDİnı;u;sı;ı ;A;4isis;orl 
yakında şehrimize gelerek öde,·lerine 
başl ıyn cak tır· 

~ .. P.:r_o~ tısı. Cinayet mi, kaza mı? Ba~ı 
rayın üstünde bir adam boylu bo
yuna yatıyor! 

Güneşin alnında kafasına de
miryolunu yastık yapıp uykuya 
dalan köylü, bilinmez hangi en· 
konsıyans auygu ile yerinden fır· 

Jadı ve ölüme bu kadar yakla~· 
mış olmanın verdiği müthiş ser
semlik içinde kendisini rayın dıt•· 
na altı. 

Hey gidi uçsuz bucaksız top
raklar, bu adama dinlenmek için 
demiryolunun üstünden başka yer 
vermediniz mi? 

Gece yirmi ikido lzmirin Al· 
~ancak istasyonunda indik. Oto· 
mobil, otel, banyo, yemek ve şe

hir gazinosunun denize bakan bü· 
yük teras şeklindeki bahçesinde 
Gardenparti. Den;z, hava, müzik, 
;çki ve halk güzel. On altı saatli · 
otoray yolculuğundan, yirm~ dört 
saatlik uykusuzluktan sonra vÜ· 
cudun, baıın, gözün ve ruhun din 
lenmesi güzel şey! 

·. ·.,' : . ·ı . 

lSTANBUL - 18,SO almanca ders. 18, 
:SO dans musikW (plAk). 19,10 Potruıka, 

BtravinakJ, senfonik orkestralar. 19,•0 Ege 
caz. 20,10 İstanbul balkevlerl namına §ehri. 
mJz llyönkurul Uyleerinden Ali Rıza Erem 
tararındanıtO~;-Zu;mFınmıyo ~-

BL 21 radyo caz ve tango orkestraları, Ga· 
v1n karde§ler. 21,815 son haberler. boraalar. 
21,45 pl~ De§riyatı. 

VİYANA - 17,15 gramofon. 17,'55 ko • 
nupnalar. 18,21S konser. 19,015 gramo!on, 
konuıımaıar, haberler, çor ve ulusal yayın 
20,35 halk konscrl. 21,20 §an ve piyano kon
seri. 22,60 konll§me. ve haberler. 23,15 eğlen 
celi konser. 24,50 bar mustkls1. 

BERLİN - 17,35 ikindi konseri. 19,05 
karı;nk program, 20,05 Alman §arkılan. 20, 
41 gUnUn aklslerl. 21,05 haberler. 21,115 ka
rı§ık program 23,05 haberler. 

BUDAPEŞTE - 11,u; .kadmlarm zama. 
nı, 18,05 konferans. 18,25 §&rkılar. 18,45 kon 
!erans. 19,20 cazband takımı. 20,0:S konte -
ran.!. 20,BI'> §an konıserl. 21,45 opera orkcs
trıuıı . 28,05 haberler. 23,25 Çingene orkea _ 
tre.sr. 24,115 cazbruıd takımı. 1,10 son ha • 
herler. 

TULUZ - 20,05 garkılar. 20,215 halk rnu-
61kfsl, 20,35 haberler. 20,50 sUel mustld. 21 
10 film musikisi, 21,20 salon orkcstrast. 21. 
315 muhtel!! sololar. 22,05 opera parçaları. 

22,:SO radyo fantezisi. 23,25 Viyana orkes • 
trası. 23,S:S haberler. 23,5() cazband takımı. 
24,05 §arkıtar va operet parçalan. 24,20 mm 
musikisi. 24,40 Arjantin orkestraı;ı. 24,50 
Tlrol §&rkılan .• 1,05 radyo !antczlsf. 1,25 
hatır muslkl. 

lzmirden ak§am on altıda kal
kan Sakarya vapuru lstanhulA 
ertesi gün yedide geldi. Kamara· 
da sıcaktan yatılmıyor. Sakin de· 
nizde, yıldızlı göğün altında gü·ır-------5•A•r.·ı --·---•1 

Çarşamba 

vertede. Beyaz bir gece. Takvim ·n Atustos !& Ağustos 
Günetin Çanakkale üstünde'! ======I 21 C. En·eı ıı.a C. Enci 

doğuşunu seyrederken mazgalla .1 
rın arkasından uznnan ışık çizgi 1 
lerine şehir güzel bir fon yapıyor· 
du. 

GOD doğıışu S.'t2 S.'l3 
Gfin batısı 18.5~ 18,SO 
Sabah namaz. 4.43 4 ~3 
l'IJ!le namazı 12.10 1ıı.ı5 

lkindi namıu:ı 15.SO 111,58 

Geceyi konuk sever Nazilli mü
nevverlerinin cemiyetlerinden tat 
alar~k geçirdik. Sabaha karsı 

saat dörtte otoray Keçihurluy-a 
hareket etti. Gece manzarası, kır
da ortalığın ağarmağn b~şlamaat, 
ufuklara çizilen dağların dakika
dan dakikaya değişip bir kat da 
ha güzelleşen renkleri içinde do· 
yulmaz harikulidelikteki sabah. 
360 rakımlı yayladaki baş dön· 
düren havanın §iirini bilhassa İzmir panayırını, incir ağaçla· 

Akşam oamaz 
Yatsı nımu:• 
imsak 

IR.53 18,:10 
20.30 'ı?0.'!8 

kaydetmeliyim. rının ve iizün kütüklerinin ıztıra· ll,i\3 3,35 
Yılın J!tçeo gOnlerı !37 !38 

Yılın kalao cüolerl 1 :t9 128 Deıniryolunun üstünde salma hını ve Keçiburlu kükil!-tünün 
gezen mandalar, etekler, keçiler bana söylediklerini ayrı yazılar ._ ______________ .ı 

üstlerine azgın bir hızla gelen halinde yazacağım. Yeni Eserler 

Türkiye kimyagerler 
cemiyeti mecmuası 

otoraya wnuraamıyarak bakıyor· Relik Ahmet Sevengil 
lar. $oför~e heyecan. Araba ya- -------------

Dr. Hafız Cemal vaılıyor, düdük öttürüyor, niha
yet kaçmağı akıl eden etek, bu 
ıefer de arabanın önünden yolun Dalıiliye mütehaBBısı 
ortaıından kO§mağa baılamaz Pazardan başka günlerde aa· 
mı? at (2,5 dan 6) ya kadar İstanbul 

ArkadaılardJln biri "Etekçe Divanyolundaki (118) numaralı 
bir kaçıı !,, dedi. hususi kabinesinde hastalarım 

Kcçiburluda kükürt fabrikası· kabul eder. 
nın açıht töreni yapıldı, yemek Mmıyenehane ve ev telefonu 
yenildi, dönü§te yolun ortasında 22396, yazlık telefonu Kandilli 

· a&nı.ntık bir dunıı; yürek 38, Beilerbeyi 48. 

5 - 6 ncı sayısı çıktı. Mecmuadaki 
yazıların fransızca, almanca, ingiliz . 
ce tercümeleri de birliktedir. Mecmua 
"orijinal çalışmaların mükemmel bir 
makesidir· lnsan, hayvan, nebat gıda
sı ve sıhhati üzerindeki tetkikler 

' 
yalnız kimyagerlerin değil, bunlarla 
alakası olması l!zım gelen herkesin 
merak ile okuması lizım gelen bahis· 
leri ihtiva ediyor. takdiren tavsiye e -
deriz. 

''Askerlerimiz kendiliklerinden ateş edecekler!,, 

Musolini söylüyor: ltalya 
geri dönmiyec~ktir ! 

" Bize karşı tedbir alanlar bütün 
bir ulusun silahlı düşmanlığı ile 

karşılaşacaklardır,~ 
Londra, 26 (A.A.) - Daily 

Mail gazetesi, Roma özel aytarı· 
nın Bay Muıolini ile yaptığı bir 
ıörüımeyi yazmaktadır. 

Musolini ezcümle ıunları söy· 
lemittir: 

"İtalya, geri dönmiyecektir. t
talyan hükumeti durumunu deği~-ı 
tirirse, şimdi doğu Afrikasında 

bulunan iki yüz bin ttalyan as
keri kendiliklerinden ateş edecek 
lerdir. 

Bize karşı tedbirler alınması 
Cenevrede kararlaştmldığı tak
dirde ltalya, uluslar sosyetesin
den derhal çekilecektir. 
Şunu anlamak gerektir ki, Ital

yaya karşı tedbir almak istiyen
ler, bütün bir ulusun silahlı düş
manlığı ile karşılaşacaklardır. 

Uluslar sosyetesi, bir sömürge 
mücadelesini, tatmin edilmemi§ 
hırslara kapı açacak bir 'Avrupa 
harbi şekline sokacak kadar ih· 
tiyatsrzlık gösterirse, böyle bir 
harbe milyonlarca hayat kurban 
gitmiyecek midir? 

Böyle bir felaketin soravı, 'doğ
rudan doğruya uluslar sosyetesi
ne ait olacaktır. Bütün dünya.ya, 
İtalyanın durumunu kesin olarak 
açıkça anlatmak niyeti ile ulus
lar sosyetesi konseyine bir dele
gasyon göndereceğim. Orada bir 
go'k.---=11.~iblar. vP- J.ot~~flarla 
davamızın haklı oıauğı.mu göste
receğiz. 

Bugün bile esir tecimi yapan 
Habeşlerin barbarca yaşayışla

rına ait bir sandık dolusu kitap 
göndereceğim. 

Bu vesikalar, incelendikten 
sonra uluslar sosyetesinin Habe
şistana yaptığı muamelenin ay
nini İtalyaya yapamıyacağım id
dia edebilirim. 

İtalya, Lokarno ve Stresa pakt 
lanrun sının içinde el birliği yap
mak hususundaki arzusunu isbat 
etmiştir.,, 

TEDBtRLERtN HARP DEMEK 
OLDU~UNU CENEVRE DE 

SOYLOYOR! 
Cenevre, 26 (A.A.) - Uluslar 

ıosyetesi nizamnamesi mucibince 
alınacak tedbirlerin kesin olarak 
tatbikinin harp demek olduğunu 
ıöyliyen yalnız Bay Muıolini de
ğildir. 

Bu keyfiyetin her zaman böyle
ce kabul edildiği, Cenevrede kay
dedilmektedir. 

İtalyanın dünya kamoyu önün
de davasını izah etmek ergesile 
uluslar sosyetesi konseyine gele
ceğini söyliyen Bay Muıolini

nin, bu diyevi iyi karıılanmakta
dır. 

VESiKALAR ARASINDA BiR 
INGILIZ KADININJN YAZ· 
DIKLARI DA BULUNACAK 
Pnriı, 26 (A.A.) - BaY. Mu· 

solini, Daily Mail gazetesine ver
diği bir diyevde, Cenevreye, Ha
beJistan hakkında beslediği duy
guların esaslı sebeplerden ileri 
geldiğini isbat eden bir sandık 

dolusu vesika vereceğini söyle· 
mittir. 

senelerce mücadele etmit olan, 
1 

İngiltere eski dıt bakanının ka" 
rısı Ledi Simon tarafından toP" 
lanan ve Habetistanda hali ka· 
nunıuz muameleler yapıldığını ~/ 
iıbat eden bütün vesikalar bu- to 
lunmaktadır. ,, 1 

GÖRÜŞMELER l2 
Londra, 26 (A.A.) - Avaııt 

kamarası itçiler partisi grupıJ 

batkanı binbatı Thalee, Pariae 
3 

giderek Bay Leon Blum ile Ha· 
bet buhranı hakkında gÖrÜ!mÜt· 

4 

lerdir. 
Binbqı Leon Blum ile görür 

)erini karıılaıtırdıklarını ve du" 
6 

rumu toplu olarak aytııtıklannı 
aöylemİ§tir. 8 

LITVINOF ELiNDE BULUNAN 
HAKKI KULLANMALI 

Paris, 26 "(A.A.) - Gaze\;~ 
rin hiç biriıinde, İtalya itlerine 1 
Clair hiç bir mütalea yok gibi• 
•..ı· 
uır. 

Bununla heraber, bu itlerin ö.' 
nemi azalmıt görünmemektedir. 
Gazetelerin çoiu, özel aytarlarl'" • 
nın hazır bulunduiu ltalyan ma'" t 
nevralarma, bir çok ıütunlarnu 
aymnıtlardır. 

ltalya meselelerine dair müta
lea yürüten ancak sosyalist gaz&' 
teleridir. Lider Leon Blum, Popu" 
laire gazetesinde, ltalyaya hakero 
Ufin zorla kabu ettiritıne-stnt il" 
temelde devam etmektedir. · ı 

Leon Blum, diyor ki: 

· "Arsıulusal lfamuy, hakemliğin ı 
iabulünü veya reddini, bir mut.a'" 
vaat yahut muhalefet, ve hakeın 1 
kararını taamız veya ademi taa.r- ı 
ruzun sarsılmaz bir miyarı gibi 1 
telakki edecek bir eğitim der~ 

cesine yükselmiştir. ~ 
Hakem teklifini reddedecek o

lan devlet gizli kötü d~üncele
rini açığa vurmuş olur. 

İngiltere, hakem teklifinae bu• 
lunabilir. Bunu yap&n. Fransa 
ve Rusya, keza bu teklifi yap:ı
bilirler. Yapsınlar. Bu hakkı şali· 
sen haiz olan bir adam vardrt• 
Bu adam, uluslar sosyetesiniJ1 
bugünkü başkanı olan Litvinof
tur. 

Briyan, dünya barışı için buıt" 
dan daha az tehlikeli olan bit 
durumda bu hakkı nasıl kullal1" 
drysa, Litvinof ta şimdi kulla~ 
malıdır.,, 

lNGILlZLER MAL TAYI TAK
ViYE EDiYORLAR 

Londra, 26 (A.A.) - Malta•' 
dası ile Adendeki gamizonlst' 
takviye etmek üzere bu hafta i• 
çinde bin ki.dar asker gönderile' 
ceği teyit edilmektedir. 
UZLAŞMA KOMISYO. ' 

NUNDA 
Pariı, 26 (A.A.) - lta1yan • 

Habeı uzlaıma ve hakem ko111if' 
yonunun ltalyan ve Habeı deli" 
ıeleri bugün ayrı ayn çabpc:-" 
Jardrr. 

Mütterek gôrüflere ancak 
rm baılanacaktrr. 

ROMA: tLE ERlTRE TEL& 
FONLA BAGLANDI 

Matin gazetesi, bunu izah ede
rek diyor ki: 

"Jtalya' delegelerinin Cenevn· 
ye götürecekleri kitaplar ve vetİ• 
kalar arasında, kölelik aleyhinde 

Roma, 26 (A.A.) - Ro~ ;Jı 
Eritre arasmdaki telsiz telef 
irtibatı duçe ile Bay EmH Ad 
bano araımda, -yapılan bir gör' 
me ile tesis ediliniıtir. 
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Istanbul Vilayeti Muhaseh_ec· ·ğ· 
Emlak ve eytam bankasından maa!larını kırdırmak istiyen zat maa§lan 
sahiplerinin Malmüdürlüklerine vize ettirmek için müracaat günleri: 

Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş, Usküdar ve Kadıköy malnıüdürİi..iklerlnden: 
3/ 9/ 935 Salı Askeri, mülki yetimleri. 
4 ,, ,, Çarıamba ,, ,, ,, 
5 ,, ,, Pertembe ,, ,, mütekaitleri. 
6 ,, ,, Cuma ,, " ,, 
7 ,, ,, Cumartesi ,, ,, ,, . _ 

Mütekait, dul ve yetimlerin Eylül , Birinciteşrin ve lkincite§rin 935 üç aylık maaılarınm tediye' gün l~ri: 
Eminönü Malmüdürlüğünden: Beyoğlu Malmüdürlüğündt:n: Üsküdar Malmüdürlüğün'den . Beıiktat~ 

\ malm\idürlüğündea ' 

Merkezd~ Mülkiye 
yetimi 

1- 250 
251- 500 
501· 750 
751-1000 

1001-lli. 
Mülk. Tekaütler 

1601-1750 

1751-2000 
2001-2250 
2251-lla 

Hidematı vataniye 

Avans .. 

Emirler Cami' 
As. Yetimleri 

3001-3250 
3251-3500 
3501-3750 
3751-4000 

4001-lli 
As. T ekaütleri 

5001-5150 

5151-5400 
5401-5650 
5651-5900 
5901-6150. 

6151-6300 
6301-lla 

Fatih /'il af müdürlüğünden ~ 
Eyüp tediye gi~eıi Samatya gi~~ıi: 

Samatya tedıye 
Eyüp tediye mahallin
de Askeri yetimleri 

1943 - 2000 
2201 - 2340 

As. Tekaütleri ') 
5075- 5462 

Mülkiye yetimleri 
7391 - 7766 

mahallinde 
Askeri yetimleri 

1147 - 1400 
1401 - 1700 

1701 - 1942 
As. Tekaütleri 

4283 - 4500 

4501 - 4700 

4701 - 5054 
Mülkiye yetimleri 

7059 - 7390 
Mülkiye tekaütleri 

8579 - 8956 

Beyoğlu gişesi 
As. Yetimleri 

1 -150 
151 - 301 
301 - 450 
451 - 640 

Mülkiye yetimler 

2001-2200 

2201-2420 
Aı. Tekaütler 

1001 -1150 
1151 - 1300 
1301 - 1450 
1451 - 1550 

Mülkiye tekaütleri 

3001 - 3200 
3201 - 3400 

Fatih eski ted;ye 
Fatih 1. nci gife 

Askeri yetimleri 
1 - 300 

301 - 600 

601 -900 

901 - 1146 

2341. 2600 

2601 -3285 
As. T ekaütleri 

3501 - 3800 

3801 - 4100 
4101 - 4283 
5463 - 5600 

5601 - 5800 

5801. 5970 

Kasımpaşa gişesi 
....., . 

As. Yetimleri 
4001 - 4150 
4151 - 4300 
4301 - 4450 
4451 - 4550 

Mülk. Yetimler 

6001 - 6050 

6051 - 6100 
Aı. T ekaütleri 

5001 - 5150 
5151 - 5300 
5301 - 5450 
5451 - 5560 

Mülk. Tekaüt 

6201 - 6250 
6251 - 6302 

mahallinde "4· 

Mülkiye Yetimler 
6701 - 7045 

7767 - 8240 
Mülkiye tekaütleri 

8201 - 8350 

8351 - 8579 
8960 - 9300 
9301 - 9460 

llmiye 
9801 - 9960 

Avans 
1 -250 

Merkezde: As. yetim- Askeri ye-
1'.1ülkiye yetimleri leri timleri 

5llnl - 5100 2001-2250 1-250 
5101 - 5200 22.51-2500 251-500 
52lll - 5300 2501-2750 501-750 
530ıl - 5400 2751-3000 571-900 

.. 
5401 ... ili 

; 
3001-3250 

( llmiY:e ve 
( pef İıı maaı 3251-lli 

~ Mülk. T eltaütleri As. Teka-
ütleri 

4001 - .ıf100 1-150 
4101 - 4200 151-300 
4201 - 4300 301-450 
4301 - 4400 451-600 

Mülkiye ye-
thnlen 

3501'-37·50 

3751-3900 
At,, Teka· 

ütleri 
1600-1800 
1801-2000 
2001-2200 
2201-2400 

Mülkiye Te· 
kaütleri 

:ıwoı - lla 001.soo sooı-5200 
so1-tıa. s201-5400 

Kadıkög Malmüdürlüğ.ünden: 

~s1Cert yetimleri 
3001 - 3250 
3251 - 3500 '~ 

, 3501 - 3750 ~ 

3751 - 4000 

4001 -tıa. 
~s. tekaütleri 

5001 - 5250 

\ 5251 • 5500 

. 5501. 5750 
5751 - 6000 
6001 - lli. 

\ . 

Mülkiye YetimlerJ 
1 - 200 

201 - 400 

~ ~1 - 600 

601. Ul 
ilmiye, avans ve bide

matı vataniye 
Mülkiye tekaüt 

1501 - 1700 

J 

) 

1701 - 1900 

1901 - 2100 
2101 - ııa. 

c~~· - Zat maaıları sahiplerinin muayyen günlerde gİ§elere mÜ?'a caatla maaşlarını almaları 
•r. 

lazım <Iır. Aksi takdirde istihkakları 11 mum te.dviatın hitamında ·ı " vene-

~~h saat 9 __ d~ 12 ye ve 13 d:n 16 ya kadar_ d_e_v_a_m_o_lu.,..n_a_ca_k_t_rr_. ___________________________ = ____ ......,._ 

Gaziantep'te buz buhranı 
4? ,.~ , ' 
--~------;re.ol ~ .... ı.. • .1, 

• 
VERINAE 

---~---------Gaziantep, (Özel muhabiri
mizden) - Şehrimizde bat gös
teren buz buhran ve ihtikan sü
rüp gitmektedir. Esnaf, toptan i
ki kuruşa aldığı buzu halka kilo
su on kuru§a sattığı gibi fabrika
ca piyasaya çıkarılan buz da ih
tiyaca kafi gelmemektedir. 

KAÇAK SiGARA KAGIDI -
Gümrük muhafaza memurları ta
rafından Çakal köyü civarında 

bir dağda bir yükte on altr bin 
küsur defter sigara kağıdı ile bir 
beygir ve Dağlı Ömer adındaki 
kaçakçı yakalanmıştır. 

SICAKLAR ARTTI - Son 
bir hafta içerisinde sıcaklar da· 
yanılamaz derecede artmış ve ha
raret otuz sekizi bulmuştur. Ge
celeri dahi fazla sıcak yaptığın
dan halk geç vakitlere kadar bah
çelerde vakit geçirmekte ve hü
kumet memurları öğleden sonra 
çalışmamaktadır. 

MAARİF CADDESİ ASFALT
LANIYOR - Atatürk bolvarının 
kültür caddesinden halk partisi 
kurağına kadar olan kısmının as
falt işleri bitirilmiş, su burcundan 

hükumete giden caddenin asfalt
lanmasına başlanmıştır. Asfalt· 
lanma işi bir iki gün içinde bite
cektir. 
ÖZTÜRKÇEKURSMEZU~ 

LARI - Halkevi öz Türkçe ku~ 
suna devam eden talebeye bir 
kurs şeh~detnamesi dağıtılmak 
üzere tertip edilen müzik gecesi 
pek hoş geçmiş ve davetliler o ge
ceyi büyük bir zevk içinde geçir· 
mislerdir. 

-Öz Türkçenin yazılış ve söyle-
nişni öğreten kurs dersleri fırka 
vea ev başkanı Saylav Ömer A
sım Aksoy tarafından verilmiştir. 

Balıkesir haberleri 
Balıkesir, (Özel muhabirimiz. 

den) - Kasaplar deresi kanali· 
zasyonunun 218 metrelik son kıs· 
mı da bitirilmiştir. Bütünü 1258 
metre olan bu kanalizasyonun ta· 
reamlanmasile şehrimiz hiiyük 
bir sağlık eserine kavuşmuştur. 

iKi KÖPRÜ Y APTIRILI
YOR - Yeni yaptırılmakta olan 
p:lrkın önündeki beton köpril ile 
Yıldırım mahallesindeki bozuk 
köprünün in!asına başlanmıştır. J 



Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara - Kırıehır yolunun 7+464 - 68+500 kilometr~ 

l.eri aru.ında takriben 23+36l kı lometre tulünde tose tamirab v~ 

7+464= 119+500 kilometreleri arasında 26 adet menfez ite M~ &· 

ı..--------·ı 
Denizyolları 
iŞLETMESı 

Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ 

Tel. 42.'l62 • Sirkeci Mühürdar zadt 

Deuıeı n~nıırroıınrı ue ı ı m~nıorı ı~ıe1ıne l mum ı~ares ı uın . ~rı 

det bet metrelik köprü inşaa~ı k?\ pa.lı zarf usuli ile eksiltmeye ko· lı•-.. Han telef on: 22740 •-• 

Muhammen bedeli 8856 lira c:.-lup miktarları aşağıda yazılı o 
~atak eıyası 11-9-935 tarihin de Çarıamba günü saat 15 30 
Ankara.da idare binasında kapah zarf usulile satın alınacaktıc . 
ite girmek isteyenlerin 664,20 Ji ralık muvakkat teminat verınel 
ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni 
lunmadığına dair beyanname ve teklifler i:e ayni gün saat 14ı3 
kadar Komisyon Reisliğine verm~ leri lazımdır. Bu iıe ait ıartns 
ler Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde Ankar 
malzeme dairesinde parasız ola ı ak rfağıtılmaktadır. 

rıulmu§tur. 1 rabzon Yolu 
2 - Bu inşaatın tahmin edil~'l bedeli 57676 lira 28 kuruıtur. ERZURUNM vapuru 27 A 
Bu it:e ait •artnameler ve evnk sunlardır. 

s s ğuıtoı SALI ıünü saat 20 d< 
A - Eksiltme fartnameıi Rizeye kadar. (5037) 
B - Mukavelename p;.·ojesi 
C - Nafıa itleri terait;i unrnmi yesi Ayvalık Yolu 
D - Tesviyei türabiyeJ tose Vf' kagir insaata ait fenni sartnam~ BANDIRMA vapuru 28 A· 

200 tane pamuk ıilte; 30 tane seyyar karyola tiltesi, 1600 l 
yatak ve yorgan çarşafı; 200 tane küçük yastık yüzü; 1000 tane 
yük yastık yüzü; 50 tane küçük bat yastığı; 300 tane büyük 
yastığı; 200 tane cibinlik. (5093) 

E - Hususi ıartname ğustoı ÇARŞAMBA günü ıatlt 
F - Keşif ve silsilei fitat t:ed veli 19 da Ayva.lığa kadar. (5092) 
isteyenler bu ıartnameleri ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa Ra;ı ba•ı---------.. -

1 mühendiıliğinde görebilirler. 
3 - Eksiltme S-9-,935 ta": hine müsadif Perıembe g;jnü aaaı 

15 de Ankara Vilayeti binasm·~a vilayet encümeni tarafın!lan yapı 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
A - isteklilerin 2490 No. 1u arttırma, eksiltme ve ihale k:ınv 

nunun 17 inci maddesine uygun 4133 lira 81 kuruşluk muvakkt\t 
teminat vermeleri. 

B - Ticaret Odasına ka;: ıth bulunmaları. 
C - Bu iıi yapabileceiine dıı ir Ankara Vilayeti Nafıa Bat mi'· 

hendisliğinden fenni ehliyet ve\! kası almaları. 
5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 de kadaı vi 

layet binasında vilayet encümeni riyasetine makbuz mukabiHrd'? 
verilecektir. Posta ile gönderHecek mektupların nihayet saat 15 e ka 
dar gelmiı olması lazımdır. P.Jsta da olacak gecikmeler kabul e:iil· 
mez. ( 4845) (2203 ) 

T .. ur Hava urumu 
Piyangosu •• •• uyu 

·md·ye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmişt·r. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir 
Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
A~r ca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

erle (20.000 lira) lık mükafat vardır •.. 

Hava yolları devlet işletme 
idaresinden: 

Yolcu tayyaresi ve telaiz cihu ları alınacağı hakkında idaremizce 
yapılan ilanlar ijzerine bir çok firmalar f&rtname istemektedirler. 
Satın alacağımız tayyarelerle telsiz cibularının ana vasıflarını bildi
ren bu ilanlar hava yolları devlet iıletme idaresince yolcu tayyare~i 
ve telsiz cihazlan satın alınacağr hakkında bütün firmaları vaktin 
de haberdar etmek için yapılmış ve en uzak yerlerdeki firmalarrn 
da satmak istedikleri yolcu tayya relerile telsiz cihazlarının türli! 
vasıflarını, fiyatlarını vesairesini bildirmelerine yetecek kadar 
bir zaman bulabilmeleri için tek liflerin 1-11-935 tarihine kadar 

kabul ve tetkik edileceği bildirilmittir. Bu tarihe kadar gelecek 
kataloğlar ve malumatlar üzerine incelemeler yapıldıktan sonra ıart
nameler ikmal ve ayrıca gazeteler le ilan edilecektir. 

Evvellri ilanlarda istediğimiz tayyarelerle telsiz cihazlarının yal
nız ana vasıflarmm bildirilmesi iktifa edilmesinin sebebi muhteHf 
firmaların daha geni§ bir mikyu ta teklifler yapabilmelerine mey
aan bırakmak ve bilnetice incelemelerimizi daha bol teklifler üze
rinde yapabilmektir. 

Bu sebeple yolcu tayyaresi ve telsiz cihazları satmak isteyenler 
aletlerinin bütün tafsili tını emsal terinden üstün olan hususiyetlerini 
ve ilanlarımızdaki ana vasıflara ne derecelere kadar uygun olduk
larını açık bir ifade ile 1-11-9:!5 gününt~ kadar Ho.va yolları dev
let i§letme idaresine bildirmelidirler .. Keyfiyet şartname isteyenler-
ce bilinmek üzere ilan olunur. (5074) 

Istanbul üniversitesi rektörlüğünden: 
Türk inkilabı derslerini bitirme ve engel imtihanları 9-Eylül-

935 pazartesi günü saat 14 de yap. lacaktır. llgililerin bildirilen gün 
ve saatte Üniversite konferans sa !onunda hazır bulunmaları. (5079) 

üniversite rektörlüğünden: 
1 - Üniversitenin bütün Fakülteleri 1 Birinciteırin 1935 Sal 

günli açılacaktır. 
2 - Üniversiteye yazılma 2--Eylül-935 Pazartesi ba,layacak 

ve Eylül sonuna kadar sürecektir . Yazılmak isteyenlerin rektörlüğe 
sunulacak bir dilekçe ile aşağıdaki belgelerle doğrudan doğruy.:\ 
Fakülteye müracaat etmeleri. 

1 - Tahsil v~ikaaı. 
2 - Hüviyet cüzdanı. 
3 - Saihk Ye aşı raponı. . 

ULül\l ıstanbul Beledlyesı ilanları 

Sabık Karababa dergahı Şeyhi B. 
Haydar 4 aydanberi muztarip oldu -
ğu kanserden kurtulamıyarak evnl -
ki gün ,·efat etmiş, cenazesi pazarte
si gilnü evlerinden kaldırılarak Mer· · 
kezefendideki aile makberesine def· 
nedilmiştir. Allah rahmet eylesin. 

Süleymaniyede Hoca Giyasetl 
din mahallesinde Cami so. 13 N. 
h 4 odalı Şemsettin Molla Gürani 
medresesi 

Senelik Muliammen 
Kirası Lira 

Muvakkat 

latanbul Tapu müdürlüğünden: 
72 5,40 

Sirkecide Hocapaıada Ebüsau-
Fındıklıda Pürtelaş Hasan Ef. ma· ut so. 7 /9 N. lı dükkan 324 24,30 

hallesinde Dereboyu sokağnda 37 in· Yukarıda semti ve ıenelik mu h'ammen kiraıı ve muvakkat t 
ci ada No· lu eneke Pürtelaş Hasan 

nalı yazıh olan mahaller 936 sen~ si Mayısı ıonuna kadar kiray• Ef. camii arsası nakit ile istiptal su· 
retilc daireyi evkafca 803 lira bedelle rilmek üzere ayrı ayrı pazarlığa konulmu,tur. Şartnamesi lev• 
Burhana satıldığı ancak bu gibi yer· müdürlüğü~de görülür. Pazarlığa girmek için de hizalarında g" 
terin tapuda kayıtları olmadığından rilen muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 11 
evkaf idaresi namına tesçil ve senede 935 Çartamba günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmaiı 
raptile muameleyi ferağiyesi yapıl - (I.) (5103) 
mak üzere senetsiz tasarrufat mua -
melesi yapılacağından bu yer hak • 
kında tasarruf iddiasında bulunan · 
lar \'arsa vesaiki tasarrufiyelerile bir
Iilcte bil~le veya kanuni vekilleri 
tarafından bilnkale en nihayet na.n 
tarihinden sonra 15 gün zarfında 

935/3750 muamele No. sile Sultanah · 
mette Beyoğlu tapu idaresine veya · 
hut yevmi tahkikatta mahallinde bu· 
lunacak tapu memurlarına müracaat· 
ları ilAn olunur. (V. No. 8793) 

ZAYl 

Gazi Osman paşa mektebinden al -
duiım tasdiknamemi kaybettim l'.e -
nisini alacağımdan -eskisinin hükmü 
yoktur. (V· No. 8780) 

L. Tekin 

Senelik muhammen kirası 125 lira olan Y enibahçede Arpaell' 
mahalleainde T atlıkuyu sokağında 1 N. lu boatan 936 ıenesi M• 
sonuna kadar kiraya verilmek üze re açık arttırmaya konulmu~ 
Şartnamesi levazım müdürlüğün de görülür. Arttırmaya girme1' 
teyenler 938 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubıJ 
beraber 11-9-935 Çartamba günü aaat 15 de Daimi Encüuıe 

bulunmalıdır. (1.) (5105) 

Istanbul liseler arttırma 
eksiltme kurumundan: 

Galatasaray liıesile Kız Mual lim okulunun 21-8--935 gil 
de yapılan 59 kalem (262150) kilo ve 10853 lira 37 kurut be 
talimın e ilen ya§ febzeye verılen flyallar ytlksek go dUIUll 

ve Erenköy Kız lisesine 28 kalem 60600 kilo ve 2239 lira 25 
tahmin edilen sebzesine de istekli çıkmadığından pazarlığı ~ 
~35 Çartamba günü saat 16 da yapılacaktır. 

llk teminatları atağıda göıteril miştir. Şartnameyi görmek ii 
Kurum Sekreterliğine ıormaları ilan olunur. (5090) 

Galataıaray Lise.si 
Erenköy Kız lisesi 
Kız Muallim Okulu 

M. K. N. 

,Teminat miktarı 
Lira K. 
541.90 
158,93 
316.14 

Keşan Panayırı 
KURUN 

Gazetemize gönderilen yazılar, guete
yc girmek için ise, zarflllin köıestııe (ga· 
zctc) kellmcsf yaz1lmalıdır. 

Keşan Şarb.ayhğından: ~. 
1 Her ıene mutad olan Ke§a'J emtiai ticariye ve hayvan pşf 
rı bu sene 14--Eylül'de açılacak bir hafta devam edecektir. ~; 
senelere nisbetle daha geni§ tutu lan alış, verit alanında tiJ 
memnun edecek itler olacaktır.Panayır münasebetile güretler t, 
edilmit ve bu güreşlere Türkiyenin en büyük pehlivanlarının itt 
leri temin olunmuştur. ( 5017) 

Karşılık istlyen okurlar, mektuplarına 
' ıo kunı:ıtuk pul koymalıdırlar. 

----
Ba.sılmıyan yazılan gerı göndermekten, 1 

kıyıtletslz yo11anmıo mektupların tçtne 
konulan paralarm kaybolmasmdaıı, uan . 
olarak çıkan yazılardan dolayı, dfrıktCr • i ıuıt, Uııtune .oru aOl'gu almaz. 

Günü gefmİ§ saydar 5 kuruıtur 

Adrc=1nt dcıJi§tire.ıı aboneler 2~ kuruo 

öderler. 

Onzetemlzde çıkan ya:r;dn.rla realmlerln 
her bnldn ımlt kendlıl içindir . 

--------~--~~~----------~----------------_./ 
Keşan Şarbaylığından: 

İki yüz hektar tahmin olunan ve hektarı 20 lira bedeli oı"~t 
minli Keıan kasabuının 1/ 2000, 1/ 500, 1/ 1000 mikyaaınd:) 
hazır harita ve müstakbel planlarının yapılması 20-Ağuıto 
gününden 10-Eylül-935 günün., kadar 20 gün müddetle 1'İ 
elailtmeye konmuıtur. Şartname bilabedel Keıan Belediyeıi.rı~ 

4 - iyi halini ve oturduğu yeri gösterir kağıdı. 
5 - Kartonsuz 4,5 X6 büyüklii ğünde altı fotoğrafı. (5080) •.• ı~--------;;;;;---------;;;;;;;;;;;;iiiiiii&I 

lınır. isteklilerin. : teminat ve vesikalarile 10--Eylül-935 gUO 
14 de kadar müracaatları veya tek lif mektuplarını gönd(So 
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•• UMEB BANK 
Umumi Müdürlüğünden: 

Bankamız nam ve hesabına Avrupaya müsabaka ile muhtellf sana
Yi llllihendisliği tahsili için on talebe gönderilecektir. 

r Biri Universite kimya ve elektro mekanik şubeleri mezunla"'"'• n d"• ~·~ 
ıgeri de lise mezunlarına ait bulunmak üzere ayni zamanda iki mflsa· 

t baka imtihanı yapılacaktır. 
l'tllisabaknya girebilmek için şartlar berveçhlAtidfr: 

A - Universite kimya ve elektro m ekanlk şubeleri mezunlan için: 
l - Türk olmak 

2 - Yaşı 20 den 25 arasında bulunmak, 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak, 
4 - Tam sıhhatli olmak, 

5 - Universite kimya ve elektro mekanik şubelerinden son Uç sene 
ıarfrnda diploma almış bulunmak. 

6 - Bankaca istenecek kefaleti \•erebilmek 
B - Lise mezun lan 1 çf n: 
1 - Türk olmak, 

2 - Yaşı 18-25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam ol mak, 
4 - Tam sıhhatli olmak 

5 - Bir Türk lisesinin son Uç sene zarfında 1)1 derece bakaloryasını 
lllnuş bulunmak, 

6 - Bankaca istenilecek kefal'ti verebilmek. 

' . Kayıt için Sümer Bank umumt müdürlüğünde Kimya sanayii şube· 
sıne müracaat edip aşağıda yazılı ve saiki ,·ermek lftzımdır. 

l - Nüfus tezkeresi ''eya Noterlikçe müsaddak sureti 
1 

2 - Mektep şnhndetnamesi veya noterlikçe müsaddak sureti, 
3 - Askerlik vaziyetinin Avrupaya tahsile gitmeğe mani olmadrfına 

<lafr askerlik n•sikası· 
, 4 - Sıhhatte olduğuna dair şarbay Jık doktorluğunca tasdikli sıh-

hat raporu. 

5 - Dört vesika fotof,rafisl. 

Kayıt miiddeti 15 eylQI 935 tarihine kadar olup bu tarihten sonraki 
ltıüracaatlar sureti kat'iyyede kabul olunnııyacaktır. 

imtihanlar eyhil onunda yapılacak olup kat'i günü aynca bildiri· 
le~ektlr. 

.. 
~ususı ŞARTLAl?IMIZ ~A~JCINDA 
GIŞELE:J21MIZOtN MALUMAT AL 1N1 z 

Sel inik 
'resis tarihi: t88R 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
TU.rklyedekı Şubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanlstandakl Şubeleri : 
SelAolk. Atloa. Pire 

Her ne_vi Banka muamelatı. 

1 1 il 11~11 1111 ~il il 1 lliillllll ~il ili ~ ~!'1 1111 '~ 
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Direktörlüğünde • • 
- 1Ik Orta ve Lise kısımların , yatı ve gündüz, kız ve erkek ta\cbe kaydına ba~lanmıştır. 
- Kayıt için her gün ıaat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
- lıtiyenlere, kayıt §artlarını bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 
- Bütün sınıfların engel ve bütünleme yoklamalarına 2 Eylul Pazartesi günü ba~lanacaktır. 

Şehzadebaf\ Poliı karakolu kuşısında. T ~lef on: 22534 
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Yeni çıktı 
lJUN \'e YARIN 

Tercilnıe külliyatı 

Sayı - 38 

P. A. KROPOTKIN 

E·TiKA 
Ahlakın Kaynağı ve Açılması 

Rusçadan ç~viren: 
At.met Ağaoğlu 

Satıldığı yer 
\ 

V AKIT Matbaası 
Fiyatı 100 Kurut 

a = 
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TlJRKIYE iŞ BANKASINDAN 1 f(umbara salıiplerine lıer sene 

dağıttığı ikramiyeleri 10.000 

s: .. 

Genel tatil günlerimizden Zafer lff 
bayramına rastlayan 30 ağustos 1935 -
cuma günü merkez ve şubelerimizin 
kapalı bulunacağını sayın alAkadar· 
larımıza bildiririz. 

liradan 20.000 liraya çıkaran _ 
· iş Bankasının Jı 

Türkiye lı Bankcuı 
lıtanbul ıubesl ~!!şer bin lira mükafatlı j 

icra aaıresınd~~:
1

noter Ude j ' birİnCİ İ \ 
!andığım milhrUmU zayi ettim· Yeni· =* 

sinlalacağımdaneskislnfnhUkmüyok 1 E 1A1 935 d ~ 
Yedikule Ga:lıane sokağı 6 numa- - .i 

tur. (V'. No. 8776) ~ y u e °§ 

rada bahçıvan Nikolanın kamı .Harika ' • ' 

or~öşü~;t~!an İ Ankarada çekilecektiri 
Babwi, ~:!';:1ca:;: No. 

60 j Yeni tertip ikişer bin lira mtlkftfatlı beşi 
Salı günleri meccanendir_ .. __ . ~ kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tem-~ 

~ muz, Eyltll ve BirioclkAnun aylarının l 
ORTAKÖY BIÇKI VE DlKlŞ § ilk gllnil çekilecektir ~ 

DERSANESl i. • ı 
~nıııııınhltlıull"~..-ıuıımıııııtttıııttıınnunııııı1111ı 11111ııııııııııu11111ıııııııııııu111111ıııımıııuuıdl"' 

~~mmmp~rl~ldnUfuta- -~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ 
köy Taşmerdiven Palanga cadd~i No. J b 1 ı· h• ( hh• k . 
~matmazel Yefso Karaca biçki ve stan u ımanı sa 1 Si ıye mer ezı 
dikiş mektebinde maarif müdüriyeti I k • d 
tarafından gelen mümeyyizler buzu- satına ma omısyonun an : 
runda icra kılınan imtihanda bu ke
re 11 talebenin muvaffakıyetle imti • 
han geçirerek musaddak diploma al· 
mağa muvaffak olmuşlardır. 

Anastasiya Kiryaci, Jlüveddet Ce· 
mal, Güzide Basan, Ayşe Sıdıka Mus· 
tala, JJiargrlt Ohanes, Nenvare 1J1az· 
har, Sündüs Adıgüzel, Nezilıe Rakım 
JJlediha Naci, JJ/udaharc Fuat, Ha -
cer JJlustaf a· 

lLAN 
Kolleksiyonum için yalnız ilk sa· 

yılı gazete, mecmua alşyorum. Sn • 
tncaklar Uitf en bildirsinler. Gönderir· 
Jerse paralarını değer fiyatile yol • 
larım. 

Aydın: Tüccardan Hilmi Tükel 

Operatör - Uroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

Motörler için 79 kalem eşya kapalı zarf usuliyle şartnamesi üzeri 
ne satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 6577 liradır. 
8 - Adı geçen eşya jçin !artn ameler merkezimiz levazımından · 

parasız alınır. 

C - Ekııiltine kapalı 2.arf usul iyle 6 Eylül 935 cuma günü saat 
15 de Galatada Kara Muo;tafa paşa !iokağında lstanbu 1 limanı sahil 
sıhhiye merkezi satınalmll komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı z~rf uıuii yle yapılacaktır. 
E - iğreti inanç parası 494 lira dır. 
G - Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf uııuliyle teklif meli • 

tuplarını saat on dörde il adar komisyona mühürlü olarak vermeli • 
dirler. Saat 14 ten sonra lf'klif mektupları kabul edilmez. 

H - Teklif mektupları verilmezden evvel ·teminatların merkez 
vezneıine yatırması ve mtıkabeleten makbuz almaları da §arttır. 4846 

Kültür Direktörlüğünden : 
llkmekteplerde talebe kaydına Ey

lulün birinde başlanacaktır. eırıncı sı
nıflara bu sene 928 doğumlularla daha ,._ Dün ve Yarın 1 ercüme Külliyatı : No. 36-• 

Dl.nlerı·n Tarı· hı· K(iprUbaşı: Eminönü han telefon 21915 evvelkl doğuQ11Ulardan arta kalanlar ahnycnkdır. 
ıııuıı11111ııııııııııı111mıııınnııııu111nıııııııııın11111nııınıııııı111111ıııııı 

tür direktörü 10 Eylu\e kadar buıundukı arı 
Kül .. 

tııy t A. Hilmi Omer Budda , 
,:'ll ..... a.ı•ı2~5 kuruş - Tevzi mahalli "VA KIT,, kütüphRnesi lstanbut 

anıııbı: Asm us - VAKiT matbnnııı yere en yakan okula, çocuklarına kaydettirmelerini vem r.:len 
?":t-{lrl)ıt.ı cUrcl,türil: neıık Ahmet Se\eni'u rica eder. (5015) 



ABONE SARTLARJ: 
Tllldl eıa,.am 

·~ A1'* 
.Memleke~ 7tl0 '20 283 110 
Yabancı yerlere ıaııo 128 400 ltlO 
Posta blrlltlne l 
gtrm1yeıı yerlere 1800 9tl0 tlOO 180 

l'tlrldyenln ber poeta merkezinde IU1BUNa abone yazılır. 

- -
-

--~ ~ - -- -
• 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

bt&nbUl. Ankara caddeat, ( VAH.11 yurdu) 

jld&re: 2tS70 
reıeton lYazı {flert: 24379 

· Telgraf &dre81: KURUN latanbuJ 

Po8ta lrutUltl No. 4ft 

'fıa•rada bet gtln siren manevralardan sonra kahraman ordt.ımozun Kır.klarellnde 

• 


