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Morada kanlı hidiseler i Yüksek Tasdike lktıran Eden 
mı §=_:_~---~_: Ordu Terfi Listesinin Tam 

Ankara, 28 ( A.A.). - Cumur BQ§kanlığının yüksek tcutiklerine iktiran eden ordu terli liateıi 

Yunan hükumeti örfi idare ilan etti. Askeri !_-==_==- ıudur: 

Üzümcüler fiatların yükseltilmesini 
istediler, ambarlara saldırdılar 

db• I b ·d · d d" Korgeneral Kazım Orbay Generallığa. 
te ır er aldı, ir torpı o gön er ı Tüm Genaral ômer Halu Korgenerallığa. Tüm General Sabit Korgenerallığa. Tüm General 

Atina, 28 (Kurun) - Yuna· ~ Mustafa Galip Korgi.'nerallığa. Tüm Gener<Aıl Mümtaz Korgenerallığa. Vatan ve tarih niıtanın üzüm çıkaran bölgesi o· ~ Tuğ General Baytar ScıdeltinTümgenerallrğa, Tuğ general Doktor lbrahim Mazlum Tüm gene· 
Türk tarihi tetkik cemiyeti ile lan Morada durum fenalaımış- ~ rallığa, Albay B. Yuml Ziya Tuğ generallığa, Albay Mehmet Nuri Tuğ generallığa, Albay 

t'iirk gazetecileri arasında kültür ya- trr. ~ Cemil Tahir Tuğ general.lığa, Albay Muharrem Mazlum Tuğ generafüğa, Albay ishak AıJni Tuğ 
Yırnı yolunda. bir el birliği yapmak Üzüm yetiştirenler, üzüm ofisi ~ genera!lıg"'a, AU.ay M. Ketrtal Tuğ generallığa, Albay Harita Abdurrahman Tuğ generallığa, 
için Florya deniz evinde tertip edilen -
toplantı hepimize bir lüzum hatır _ tarafından tesbit edilen fiyatl.:ı~ın ~ Albay Eczacı Sabri Tuğ generallığa, Albay Baytar Kamü Tuğ generallığa, Albay Doktor Ahmet 
lattı. Günün hadiseleri içinde dünün yükseltilmesini İstemişler, ve yap ff Suphi Tuğ generallığa, Alf;ay Doktor M. Raif Tuğ gcnerallığa, Albay Baytar M. Nurettin Tuğ 
hadiselerini, yani Türk tarihini, Türk tıkları gürültülü nümayişlerden ~ genertJlığa, Albay A. Ferhat Tuğ gene11allığa, Albay M. T eıJlik Tuğ general lığa, Albay Osman 
tarihine ait vazifeleri unutmamak? sonra üzüm ofisinin anbarlarına ~ Nuri Tuğ generallığa, Alliay M. Nusrat Tuğ generallığa, Albay A. Tevfik Tuğ generallığa, Al-

Gerek lç İşleri Bakanı Şükrü Ka- da saldırmışlardır. ~ bay M. Raaim Tuğ general.lığa Albay Şükrü Tuğ generultığa. - Arkası ikinci sayılaaa -
Ya, gerek Bayan Afetin toplantıda B · ı· ] ·1 · -
söyledikleri güzel sözler Türk tarihi- unun üzerıne. P? 18 er 1 e Ja~- '\.1111mııı1111ııımı11111 ııııııı1111;1ııııı1 11111 ıııııııı 1111ıımıı1111ıııım11111ııııııı111111ıt11111ıı11111ıııı1111111ııııı11111ııı111ıı1"1"ııı111111111ıın11ıı111ııııııı11uııımıı11111ıttmı111ıııııııı111111ııııııı1uııııııı1111ııııııınıı1111ııımı111 

darmalar nümayışçılere karşı sı-

::k a;~ =~ş:~!~atzi::1:~::. 11aahrdkuır.11anmağa mecbur kalmış- Italya lngı·ltereden Maltayı, Kı brısı, 
ler o kadar önemlidir ki, bunlar üze. 

:~:!:~0~en~1~~:t~:;:!i~: m::1'cı~~e~:i::;:i1:~z~~:e:i~~ Sudanı ve Mısırı isteyecekmiş! 
Çalışması gerektir. Netekim C· H. P. Ierdir. Bilhassa Mesina ilçesirıde 
llin son programı da Türk tarihini 
'l'ürk vatam ile birleştirmiş, böylelik- vaziyet çok fenalaşmıştır. 
le Türk tarihine aJt vazifelerimizin Fevkalade bir toplantı yapan 
bir vatan vazifesi olduğunu göster • bakanlar kurulu, durumu gözden 

Fransa ne yapacağını bilmiyor-Musolini ile gizlice anlaşan 

Jniştir. geçirdikten sonra kargaşalıklar 
Parti programı der ki: çıkan Mesina, Kiparisia, Gar-
"Bfrlnd madde - Yatan, Türk U· 

lıı.unun eald ve yükttek tarihi ve top- gabano taraflarında örfi idarenin 
l'nktarının derinlik f!frlndeki eftri. · ,..Jli.nma Nafphon fırkasile Patraa 
ile bugiln iiatünde 1/Qfadığı, 8iyasal fırkasından bir kısım kuvvetlerin 
111llrlar ile çevrilmı,, kutsal bir karga§ahklarm §İddetlendiği böl-
1/urttur. Vatan hiçbir bağ ve şart al· gelere gönderilmesine karar ver· 
tllıda aynlık kabul etmez.,, 

miştir. 
C. H. p. Türk ulusunun eski ve 

r"<8ek tarihi ile topraklarının derin- Dün gece gelen telgrafnamele-
iklerindekl eserleri kutsal vatan re göre, Kipariıia, Gargalia ve 
~efhumuna bağlamakla hem eski de- Tiliatrada nümayişçilerle hüku · 
lirltırin en bü~ bir kültür ve ülkü met kuvvetleri arasında kanlı 
~tasını düzeltmiş, hem de büyük 
.ı. Utk ulusunun geçmişteki büyük hiz- çarpqmalar olmuş, 2 kişi ölmüş 
bıetı · 12 kişi de ağır surette yaralanını"· erıne ve kahramanlıklarına kar- ~ 
§ı borçlu olduğumuz vazifelerin öne- tır. 
ın· . 
d ını de bize anlatmıştır. Bu bakım - Hükumetçe alınan tedbirlere 
'r~·n Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ile ve verilen vaitlere rağmen vazi· 
"Urk gazetecileri arasında tanışma yet düzelmemiş, bunun üzerine 
~ el birliği toplantısı gerçekten çok askeri tedbirlerin •iddetlendiril -

Ytrlr olrnqştur. ~ 
---.. ASIM US meıine, Panter torpitosunun da 
8 Kalamataya gönderilmesine ka· 

ulgaristan 1 rakyada rar verilmiştir. 
tcıhşidat yapmamış! Alman kaplıcalarında bulunan 

Nil Tienarından Mıaır Ehramlanna bir b'akış 

Fransız gazeteleri ltalyaya karşı 
zecri tedbir alınmasını istemiyorlar! 

(Yazısı 8 inci sayıfada) 

Londra (The Peple gazetesi 
nin diplomat aytarı yazıyor) 
:Yüksek ve salahiyetli bir makam 
dan aldığım malumat, İngiltere 
nin son gün1erde ltalyaya Karı 
aertleımenin sebeplerini aydınlat 
maktadır. Bu malumat bu kabin 
hey' eti tarafından anlaşılınca in 
giltere ltalyanın açacağı harli 
kartı gelmeğe süratle karar vere 
cektir. 

,.·., bineye Musolininin yalnız 

Habeş u'.~~c-sini büsbütün ilhak et 
mekle kalmıyacağı haber verilmi 
bulunuyor. 

Afrika muharebesi bittikte 
sonra Bay Musolini lngilterede 

.:ıbrısın ltalyaya veril 
mesini, lngilterenin Mısırdan çe 
kilmesini, lngilterenin Sudana h 
yat veren mavi Nilin sularına hıi 
kim olmaktan vazgeçmesini iste 
yecektir. 

(Sonu Sa. 8 SÜ· .d) 

Telefon 
~r S~~~a, 28 (Kurun) - Bulgar ajan- Başbakan Bay Çaldaris hükUmet .. 
cı.' Urk krtaatınm Bulgar hududun- ten son vaziyet hakkında telefon
t af tahşid edildiği Ye Bulgaristan ta- la izahat istemi§, üzüm müsb.h
l·a 1 'ndan da karşılıklı tedbir aJındığı sillerine Yunanistana döner dön-

ıı:h:~~a .YuBnaın g~zetelerinde çıkan mez dileklerini yerine getirecek Satın alınma mukavelesi 
Festival hazırlıkları 

3' 1 rın u garıı:ıtana ait kısmını 
a anıanıaktadır. (Sonu sa. s Sü. 5) yarın imzalanıyor 
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E • mazlıklar yüzünden imzası geçiken • H b e ii Telefon Sosyetesi satın alma muka -
srarengız a eşıst n ~~ Yelesinin bütün pürüzlü noktaJarx 

d . Bir iki güne kadar KUR UN okurlarına "l\farcelle Prat,, ismin-
~kı bir Fransız kadın gazetecisinin Habesistan hakkındaki en son seyah t . . :. 

1 ~ notlarını tef rıka su retınde vermeğe başlıyacaktır. Bu not-
ar dıyeb·ı· · k" · d' k d il\" ı ırız ·ı. şırn ıye a ar bu memlekete dair yazılmış olan 
ev~·~hede ,.e tetkik yazıları nrn en değerlisidir. !\etekim bundan 
ri :. çık.mış olan bir kısım mektuplan diğer Avrupa rnernleketl.e
hatt~ııe:ın? çevrilerek ahnmı ştır. nu yazılar, hiçbir gazetecinin, 
bu la hıçbır sen·ahm ayak basmadığı yerleri, bu yerlerin ahalisini, 
narın a·d ti · · h ti .. t d'·· · ti haiz . e erını Ye aya arınr gos er ıgı ıçin ayrıca bir kıyme-

dutı dır. Bundan başka bu yazılar ltnJyanlann bu memleket hu
lar arındaki \'aziyetJeri ile Habeşlilerin onlara karşı olan dı•·;gu-

•nı "Ok .. ( d' "'"h hu 
8 

:ı; guze tasvir <'tmek tc ır. nı ayet hu seyahati yapan ye 

olq; e~·a~at notlarrnı yaz<rn h ir kadın g-azctecidir· Seyahat notJan 
hin~· ug~. zanıan hir kadının. hem de genç bir kadının nası) olup ta 
ıhr ır turlü ölüm tehlikeler ini göze alarak Habesistanın hiçbir 

\!Palı a'·a& ı ' 1 · 'd b'ld~~. ı.~ hir s ,, ,_ı l:u~mamış o an yer C'rınc ırı e 1 ıgıne ,.e '"'yle 

n 
halledilmiştir. Dün sabah Postahane 

• başmüfettişlik dairesinde Bayındırlık 
!i Bakam Ali Çetinkayarun başkanlı -
il ğmda iki taraf delegelerinin iştira -
ii kiyleyapıJan toplantıya öğleden son
;: ra da devam edilmiştir. Toplantı ak-.. 
:: şam saat sekize kadar sürmüştür· Ei 
:: Mukavelede ihtilath hiçbir nokta kal-•• 5i matlığından esas olan Türkçe muka-
İi vele metninin İngilizcesinin de hazır
;; lanması i,.in murahhaslara o-ün ve -
:: ~ b 

•• rilmiştir. Sos,·ete murahha.ı;;;lar.ı, bu-
:.=.. .; •• giin aralarında toplanarak İngilizce 
:: !i metni hazırlıyacaklardır. • 
:: Mukavele yarrn öğleden sonra sa
!E at üçte, Yenipostanede müfettişlik 

i5 dairesinde imzalanacaktrr. 

İstanbul f ede .. 
rasyonu hazırlık -
lariyle uğraşan 

komite dün sabah 
ilbaylıkta ilbay ve1 

şarbay Bay Mu · \ 
hittin Ustündağm 
başkanlığında top
lanmıştır. 

Bu toplantıda 

Galatasaray lisesi 
direktörü Bay 
Behçet, Boğaziçi 

liseleri diı·ektörü 

Bay Hıfzı Tevfik, 
öğretmen mektebi 
direktörü Bay 
Haydar, Bay Ra -
uf Yekta, eski ls-

--~ ~ ...... ~,~ -- -

Festiııalde milli. oyunlarını oynlyacak l'ugoslav gençleri
nin giyecekleri elbiseler· . 

tanhul saylan Bay Şükrü de bulun- tuz kız talebe ile diğer liselerden se-

muştur. 

ödemişte bulunan Ömer adında 
bir adamın zeybek oyununu çok iyi 

çilecek gençler yaptırılacak milli el

biselerle zeybek oyunları oyniyac.ll
lardır. 1 · evahat rn · ı. 'ld' • · h t t '· .. 1 ·· d ı'Hldir: acerası ı;cçırcu ı ıgınc ayre e mcmt:n mum rnn e- iE Dün, telefon rnsyetcsi direktörü, 

:: oynadığı öğrenildiğinden bunun ,he -
5:i sos) ete binasındaki odasından taşın- Komite öğleden sonra konserva • 

tuvarda ikinci bir toplantr daha yap-.. • mış, e~yalannr bir kamyonla kaldırt· men çağmlmasına karar verilmiştir • 
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Ordu 
(Ustyam Blrincl sayfada) 

KURMAY YARBAYLIKTAN 
ALBAYLIGA 

M. Süreyya Selinik, Ali Besim Sa
~yköy. 

KURMAY BlNBAŞILIKTAN 
YARBAYLIGA 

Osman ValdeJ Atik, Mutafa E • 
dirne, Ali Riza Osmancık, Ali Rem -
si Buru, Mustafa Sof ular, M· Zeki 
İstanbul, M. Mümtaz Şam, Enver Js
tanbul, Hakkı He~r Drama, A. Nu .. 
rettin IstaobuJ, M. Nuri Betikt.aş, 
M. Fasih Mersin, Davut Zeki Diyar -
bekir, A. Muhtar Bingazi, H. Hüsnü 
Barput, Mükerrem fstanbul, A· Ni -
yazi Manastır, Yakup Ergene, Hay -
rettin Gemlik, Vedat Dürdariye, A. 
Şevki Dlyarbekir, H. Ekrem 'OskU -
clar, H. Tahsin Kaptanpaşa, H. Hüs
nü Bakırköy, H. Hayri Ortaköy, A. 
Cevat lstanbul, M· Şevki Dedeağaç, 
A. Neşet Edirne, Behçet Bitlis, Sa -
lAhattin Vodina, 1\1. Klzım Pre~va, 
Raşit ÜskUp, Mitat Tiran, M. Ham
di Erzincan, İbrahim Hereke, M. 
Seyfettin lstanbul, Mustafa Kasım -
paşa, M. Tevfils Edirne, 1. Hakkı Sil
leymaniye, Necati Jstanbul, Hakkı 
latan bul, M· Muzaffer Erzurum, Tah
-'° Kastamonu, Ali Riı.a İstanbul, 
.Jazıl Manashr, Klmil Perşembe, A. 
'8c'P Erzincan, Neşet Kırklareli, 
~erlman Fevzi Davutpap, HulOsi 
Jitanbul, Remzi Ayazma. 

KOR YOZBAŞILIKT AN 
BlNBAŞILIGA 

Hüseyin Yanya, M. Nuri Arapkir, 
.. Neşet Bağdat, Saim Kasıınpaşa, 
ıflvfik Bayburt. 

PiYADE YARBAYLIKTAN 
ALBAYLIGA 

Rifat Bayazit, H. Vasif Erzincan, 
üdullah Naci Sivas· 

PİYADE BINBAŞILIKTAN 
YARBAYUCA 

A. Necati Kayaeri, Faik Enurum, 
iL Vehbi Mana•m, Halda Gala'-t ffllk· 
.. Amasya, Şakir Şam, Lutfi Kasımpa
p, M. Beıir Kafkasya, Şevki İıkodra, 
Muhittin Küçük Ayaaofya, Tevfik Ko
mn, Fuat Eyyüp, Musa İıkodra, M. 
'"ket Diyarbekir, M. Nuri lıtanbu), 
:t:. Vehbi Bitlis, Hüıamettin Beıiktaı, 
IJi Osman Trabzon, A. Turhan Malat
~ izzettin Afyon, O. Nuri Samsun, M. 
9etet Erzincon, Ali Riza Harput, M. 
ı-ı SüJeymaniye, ö. Lutfi Girit, M. 
Wk Van, Ali Elmalı, A. Necati Ka -

E 
M. Mihri Diyarbekir, M. Rifat 

nlncan, Ali Hıfzı Kesriye, H. Hüsnü 
01, Hüsnü Van, Riza Sivas, Sait 
Cerıök, Ahmet Turan Erzin -

6an, Mehmut Kozanlı, Hali) SuJtanah • 
'-t, Muıtafa Rüstem Edime. 

PJY ADE YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

Şevki Erzincan, Kadri İstanbul, Mu
aaffer Erzincan, Abdurralunan lstan • 
ita), lrfan Lüleburıaz, İ. Halil Har -
pat, lımail Onye, Kadri Edirne, Halil 
*YJ'Üp, Yaıar Sütlüce, Sabri Trabzon, 
~ İstanbul, Muhittin Şeluadebqı, 
L Ethem Macuncu, A. CeYat lmnir, 
Muaa Kiznn Bandırma, M. MevJut Er· 
.ıncan, İhsan Edirne, Muzaffer Kuru -

r.:, Salih Beıiktaf, ınn eÇnıeJköy, 
ete Salacak, Tahir ltkodra, Yahya 

Hayati Şam, İbrahim Şam, O. Nuri ı .. 
lıılnbul, M. Salih Diyarbekir, t. Halda 
Baidat, Sezai Kabaaııkal, M. CelQllt 
Bitlis, Murat Ortaköy, Azb lıtanbul, 
Huip İstanbul. Kizım Fmdıldı, E Veb
W Eıki Zaira, Salihattin Hupat, lb • 

1ıtanbul Belediyesinden: 

-
Terfi Listesini Veriyoruz 

MD, Oaküp, Nadir Selinik, M. Mihri 
Doğancılar, M. Fahri latanbul, Meh -
met Diyarbekir, Ahmet Hulusi Küçük 
ustafapap, Hüsnü Erzurum, Abdülku· 
düs Diyarbekir, Raif Hurşit Harput, 
Hayri Cumaibali, O. Nuri Erzincan, 
Eaat 1"dıköy, 1. Celilettin Urla, Ah -
met Silistrt, M. Hilmi İstanbul, M. Fah 
ri Diyarbekir, M. Tevfik Bayburt, Na
ci Trablus, M. Rıfkı, Trablus, Bayram 
Van: M. Mazhar Edime, Şamil Afyon, 
Abdurrahman Süleymaniye, Saffet İz
nıir, M, Zeki Kadıköy, A. Kemal Or -
takçılar, Kemal Ethem Perlepe, Nuri 
Kumkapı, İdris Gence, ö. Faııak latan 
)tul, Hilmi Taı.r Puarcık, Vamık Kon
ya, A. Celil Ahlat, A. ş.Eik Diyarbekir, 
M. Hamdi Eaki Zain, Abdurrahman 
lstanbul, 1. Hakkı Tokat, Hüaeyin 
Samsun, M. Şükrü Trablus, Ali Riza 
Erzincan, M. Celalettin Edime, Kemal 
Atina, Rifat Fatih, A. Zeki Betiktaş . 

M. Şükrü Misis. 

PJY ADE TEGMENLlKTEN 
YOZBAŞILIGA 

Recep Birecik, Necati İstanbul, 

Cevdet Mer'aş, 1, Hakkı Yozgat, 
Mustafa Bolu, İbrahim Selinik, O. 
Lütfi Aya~ M. Suphi Üeküdar, Halil 
Urfa, Etem Uluborlu, M. Muharrem 
Afyon, Osman Selanik, M, Necati İs
tanbul, Hayri Diyarıbekir, Mustafa 
Balıkesir, Ali Diyanbekir, Recep Gü
rün, Nurettin SüJeymaniye, Celal 
Bursa, Adnan Paşa.bahçe, İsmail Çar 
pmba, Namık İstanbul, Muhittin 
Serez, Hilmi Unkapanı, Atıf Jstan
buJ, Vasıf Istanbul, Hakkı M.anisa, 
Rasim Mardin, Kemal Erzurum, Nu
ri Keşan, A. Hikmet Manastır, Tev
fik lstanbuJ, Ali Erzincan, A. Rıza 
Akşehir, Ihsan Eyüp, Cevdet İstan
bul, Muammer Manastır, Hulusi Bo
züyük, Besim lstanbul, Muhsin Çır
pa, Zeki İstanbul, Tevfik Diyarıbe
kir, l\f. Kizım Erzincan, Ferit Çatal
ca, Klzım Fatih, Cevdet Van, Faile 
Çanakkale, Sabri Sivu, Mebrük Ta
rablus, F. Kemal Kadıköy, Hüsrev 
Edir.M. JrL Nllaat .Mam.. .A. 6dl 
Gümülciine, Talip Çankırı, H. ZekA 
f Üsküdar, Kemal Kilidülbahır, H. 
HtlsnU Bilecik, Mehmet Niğde, Talat 
Ortakiiy, Neş'et Edlrne,Sadık Elbes
tan, All .fstanbul, Necati Manastır, 
Gafur DebrelbalA, Niyazi Tikve" Sa· 
mi Malatya, Nasuhi Kırklareli, Ce
mal lzmir, 

PlY ADE ASTEC.MENLİGİNDEN 
TEGMENLlGE 

l. Hakkı Dobrica, Halil Fatih, lh
•• Malatya, Refik Nipntaşı, l\f. 
Emin Musul, Niyazi İstanbul, Rasim 
lstanbul, Ş. Dursun Ordur, M· Mater 
htanbul, Faik lstanbul, Raik Erzu
rum, M. Nuri İstanbul, Suad İstan
bul, C. lsmet Erzurum, Mümtaz İs
tanbul, S. Sabri Sivas, Sadetitn Bur
sa, Faruk İstanbul, Yaşar Jstanbul, 
M. Hefer İstanbul Saim Erzin
can, Lutfl lstanbul Muhtar 
İstanbul, Tevfik İstanbul C· 
YentcioğJu Edirne Nadir Manisa, 
Necati İstanbul, Cel!lettin lstanbul, 
Suphi lstanhul, M· Şevki Elbiz, Fa
tin Edirne, Rahmi İstanbul, Celal Ha 
tanbul, t. Zihni İstanbul, Cel!l Ha
çin, Azmi Urfa, Lemi Istanbul, Niza
metün Jzmlr, A. Neşet Bursa, Kemal 

İstanbul, l!;şref Kastamonu, Kemal 
Erzurum, Seyfi Edirne, E. Sabri To
kat, Ekrem Jstanbul, Saim İstanbul, 
Ltltfullah İstanbul, Hilmi İstanbul, 
LO.tfi Ereğli, Osman Erzurum, NA
sır lstanbul, Hayrettin Jstanbul, Ali 
Sinop, M. Naim ElaıJ~ Seyfettin ls
tanbul, Bekir Adana, Muhlis İstan
bul, Rüştü Bursa, Bahaettin İstan
bul, Mustafa Bursa, Abdurrahman 
Harput, H. Hilmi Tekirdağ, İ. Hakkı 
lstanbul, Ihsan llgar İstanbul, Ha
san Erzincan, Kemal Üsküdar, Fuat 
Bandırma, Sedat Trabzon, Enver Js
tanbul, M· Hakkı İstanbul, Mustafa 
lstanbul, Şehap İstanbul, Tevfik ls. 
tanbul, Cemal Bursa, Fehmi Kilis, 
Hayrettin İstanbul, E. Şaban İstan
bul, Kemal Erzincan, M. Ridvan Kü
tahya, Ziya Gür IstanbtİI, Muharrem 
Erzincan, Saim Istanbul, Saffet 
Trabzon, A. Eşref Konya, Nazmi İs
tanbul, Vahdettin İstanbul, Vehbi 
Erzurum, Nail Orhangazi, Sabri İs
tanbul, Zeki Kütahya, l'tl. Zeki İstan
bul, Nadir Istanbul, A. Cevdet İstan
bul, CelU Bayburt, Burhan İstanbul, 
Bahaettin Erzurum, M· LQtfi Kayse
ri, A. Şükrü Sivas, Nurettin Erzin
can, Mehmet Erciş, Niyazi Jznıir, Hü
seyin Revan, Necip İstanbul, 1 Hak
kı Bolu, H. Yekta. İstanbul, M. LQtfi 
Kastamonu, Mehmet Denizli, LO.tfi 
Bayburt, Ozdemir Kars, Mitat Edir; 
ne, Yusuf Erzurum, Nurettin Koca
eli, O. Nuri lstanbu1, M. Fazıl Erzin
can, Zakir Erzurum, lzialp Mente~e, 
A. Nihat İstanbul, Rüstem Erzurum, 
Ziyaettin Bursa, TalU Jstanbul, Mi
tat Diyarıbekir, Faruk İstanbul, Şa
habettin Jstanbul, Sellml İstanbul, 
Ali Jstanbul, İbrahim Ankara, M· Ze
ki İstanbul, M. Kemal Isparta, H. 
Münir Jstanbul, Selami İstanbul, Na
ci İstanbul, Fahri Konya, Burhan 
Jstanbul, Lütfi İstanbul, H. Cahlt İs
tanbul, Bedrettin Mer'a§. Adnan Is
tanbul, Mahmut Erzurum, Sellmi 
Çorlu, Arif İstanbul, Naci Istanbul. 

Ş.OV ARl Jl.INaAŞlLICI D~N 
YA"'RBAYLJCA 

Abdülhalim Kemah. 

SOVARI YOZBAŞILIKTAN 
BlNBAŞILTCA 

İsmail Bosna. 

SOVARI TEGMENLlKTEN 
YOZBAŞLICA 

Selahattin Üsküdar, Mecit lıtanbul, 
Halit ltaanbul, Mustafa Istanbul, Ba· 
haettin Manasbr, Hamdi Edime. 

SÜVARi ASTEGMENL1KTEN 
TEGMENLİCE 

M. Emin İstanbul, Muzaffer İstan
bul, Sım latanbul, M. Cemalettin Ur
fa, Hidayet Bolu, H. Sedat İstanbul, 
Nimet İstanbul, A. Zeki latanbul, M. 
Emin latanbul. 

TOPÇU BİNBAŞILIKTAN 
YARBAYLICA 

M. Ali Osküp, Nazmi Bozcaada, 
Mahmut Kilis, Haydar Bursa. 

MOHENDJS SUBAY A. TOPÇU 
BINBAŞlLIKTAN YARBAYLICA 

H. Ekrem Hayri İatanbul. 

TOPÇU YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

Ali İstanbul, Kamil Sincer İstanbul, 

Emin Trabzon, A... Fai~ Trabzon, Hak 
kı lıtanbul, Osman Beıiktaf, Ru!"hanet 
tin Fatih, 1. Hakkı Trabzon, Eıref 
BMdırma, Musa Salim Erzurum, Sup 
hi Şam, N. Erkal İstanbul, Hikmet E
yijp, Ziya Harput, N. Yıldızıür Hay
cJar, Hayrettin lstanbul, H. lbrahim 
E rzincan, Rayrl Oral, Tallt Prepel, 
M. izzet Konya, M. Atıf Bayazit. 

MOHENDIS SUBAY TOPÇU YOZ-
BAŞILIKT AN BINBAŞlLICA 

Ahmet Salih KonyL 

TOPÇU TEGMENLIKTEN 
YOZBAŞILICA 

Muhtar lstanbul, RütUl lstanbul, 
Nazif Kaıımpaıa, Raif Denizli, Sami 
Beken Betiktaı, Cemil Proıova, M. 
Şevket Erzurum, lımail Hakkı Lüle
burıaz, Ahmet Hilmi lstanbul, Hay
rettin Hama, Kemal Ortaköy, Sedat 
Demirtaı Gümülcüne, Lutfi Edime, 
Tahir lstanbuJ, Yekta Erzurum, A. 
Hamdi Prezin, Abdullah Çarıamba, 
Saip Trablus, Hayrettin Selinik, H. 
Sabri Manastır. 

TOPÇU ASTEGMENLIKTEN 
TEGMENLICE 

Fuat Diyanbekir, H. Rept Ankara, 
Ali lstanbuJ, A. Necati lzmir, Abdur
rahman Meraı, Fazıl lıtanbul, Naim 
Istanbul, Selihattin lstanbul, A. Riza 
Iıtanbul, Bahaettin Erzurum, M. Zeki 
Erzincan, Necati İstanbul, Adil İstan-
bul, Cevat Kütahya, Hüseyin Cahit 
Mersin, Mehmet Ratip Kilis, Nazmi 
Istanbul, Kamil lstanbul, Alaettin E
laziz, Kerim Selanik, M. Erkan Sinop, 
H, Ömer Sait İstanbul, Alaettin Kel
kip, Hakkı Tokat, Kaaım Karaköae, 
M. Sadık Mardin, Burhan İstanbul, 
Cevdet Saran Edime, A. Mokin latan 
bul, Muzaffer İzmir, Salih Fuat Amaa 
ya, Saffet İatanbul, Sami Erıenekon 
Ankara, Şadan Istanbu), Kemal Erzu
nım, Alaettin İstanbul, Refik Eliziz, 
Suavi Tuncer 1 stanbul, A. Cemal ls
taabul, Tahsin lata~ Ahmet E~ 
-, C09nll; t • ._ .. l...11 D.....ı..... t ......... 1, 

M. Reıat Edime, Şaban Tekirdağ, 
Ziya lıtanbul, Gani Hasankale, Şem
aettin lstanbul, lımail İstanbul, Cema
lettin Tokat, Bekir Sıtkı Erzurum, 
Edip Erzincan, Hüseyin Elbesan, Fah 
rettin Ahlat, Seli.hattin Erzincan, Na· 
İm Erzurum, Zakir Erzurum, Seyfettin 
Erzincan, H. Cahit Karacaabftt, Malı -
tar İstanbul. 

HAVA YOZBAŞILIKTAN 
BlNBAŞILICA 

H. Hulki Girit, lbrahim lzmit, A. 
Esat hatnbul. 

HAVA TEGMENLIKTEN YOZ
BAIŞLICA 

H. Basri Edirne, Abdullah Fevzi 
Erzurum, Asını Selanik, H. Lutfi İs
tanbul. Münir Oıküp, Refet Basilç. 

HAVA ASTEGMENLIKTEN 
TEGMENLICE 

Ferit lstanbul, M. Cemal latanbal, 
Rarıı> lstanbul, M. Tank lstanbul, 
Nuri İstanbul, M. Necdet lstanbul, 
Beclri İstanbul, M. Rept lstanbul, 
Remzi Osküp, M. irfan lstanbul, Hü
aeyin latanbul, Saffet Şam, Asım Kon 
ya, A. Necmettin Devrek. 

i STiHKAM BlNBAS ILIKTAN 
YARBAYLICA 

l Halil Ma!kara, M. Tevfik T ıın ı .. 
tanbul, Celil Kesrin. 

iSTiHKAM YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

Etem C~ahpaıa, AIHlülkadir Draç, 
fahri Kıreaali, 'ükrü Överı Edirne, 

Hayati Halep, Şakir Bağdat, Mustafa 
Halep, M. Salih Süleymaniye, Müfit 
htanbul, Mustafa Urfa, Sabri lstan· 
bul, A. Rıza Tünay Florina, Şevket !nt 
rahor, Nail Bosna, 1. Hnkkı Ya!ova, 
Cemal Ziya İstanbul, H. Talat Sivas. 

iSTiHKAM TEGMENLIKTEN 
YOZBAŞILICA 

Nedim Kasunpqa, Zihni Oıküdar, 

Kenan İıtanbuJ. 

iSTiHKAM ASTEGMENLIKTEN 
TEGMENLICE 

H. Nizamettin Jıtanbul, M. Fahri 
Nömer Konya, Müeyyet lstanbul, Mi 
nir İstanbul, Mustafa Bakırköy, Orhall 
lıtanbul, H. Sezai lıtanbuJ, Ata İıtall 
bul, Muhittin lıtanbul, Cemalettin ı .. 
tanbul, Nafıa Erzincan, Kemal Anka
na, Abdürrahman Erzurum, Abdülli • 
tif Sami lıtanbuJ, O. Neval htanbuL 
Talat Erzurum, M. Fahri İıtanbul. 

MUHABERE BINBAŞILIKTAN 
YARBAYLI~ 

AbduJlah Bayijlıen Vu., Mehmet 
Girit. 

MUHABERE YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

Abdullah Fehmi Oaküp, Faik Şaı11r 
Halia Bqkan A.ltlat • 

MUHABERE TEGMENL1KTEN 
YOZBAŞILICA 

Enver Adana, Muhtar Oıküdar, 
Kemal AyasolyL 

MUHABERE ASTECMENLlKTEff 
TECMENLICE 

A. Muhtar Ankara, 1. Yekta latan • 
ltul, Necmi Erzincan, A. Hıfzı İstanbul. 
RbıB Kan, M. N. G&rpmar lıtanbal, ~ 
N. Telgeren latanbul, D~ lıtaıı • 
bul, Mustafa İstanbul, Salinı Ankarlf 
Sadettin Aydm. 

DEMIRYOL YOZBAŞILIKTA.N 
BİNBAŞILICA 

A. Salim Manastır. 

DEMlRYOL ASTEGMENLtKTErf 
TECMENLIOE 

A. Sami İstanbul, Enver lstanb 
M. Rept lıtanbuJ, lbrahim ErzurUJllo 

OTO YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

Saim Cirit. 

NAKLiYE YOZBAŞILIKTAN 
BINBAŞILICA 

lbrahinı Geylin, Fethi Ayvalık, 
ket Çemiıkezek, Hüaamettin Dimoto 
ka, Ihsan Metroviççe. 

NAKLiYE ASTEGMENLIKTEl'f 
TEGMENLtCE 

Hamit İstanbul, Şahap İıtanbuJ, il 
cep İstanbul, Sabahattin lıtanbul, N 
rettin lıtanbul. 

TABiP YARDA YLIKTAN 
ALBAYLICA 

Hasan Şükrü Berut, Akif F" 
M. Kemal Toygar, M. Murat Ha• 
NUım Şakir Haseki, M. Salih Deft 
dar, Cevdet Firuzağa, Fetbi Sult 
met. 

S . 1 .. .. 1 
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1

;;i**'1 TAatpa~~~~:~~KTAN 
Bir kaç sündür telgraflar sb onistlerin on doku

zuncu konırelerini Isviçrenin Losren şehrinde top
Jaclık1annı n bir çok meseleleri konuşup karar nr

diklerlnf anlatıyor· 

Zafer be.yramma teadüf eden 
afuatosun otuzuncu cuma sllnü 
-.at 9 dan 9 kırk bete kadarı .. 
tanbul kumandanlığı karargi.
limda liomutanlık tarafından 
tebrikit kabul edilecek ve tam 
aaat 10 da Beyazıt meydanında 

l'eçit Nimi yapılacaktır. lıtanbul 
ela bulunan sayın aaylavlarla 
umumi mecliı üyelerinin tep-ifa· \ 
ta dahil zevatın tqrifleri rica o· ii 
lunur. 

SiyoııJatlerin en çok konuştuklan mesele Filistine 
daha fazla muhacir gönderilmesidir. 

Jngilterenln 1917 de Fillstinde yah udi yurdu ku
rulmasını kabul etmesindenberl yahudller Filistine 
göçüyor, orada yerleşiyorlar. Her sene otuz, kırk bin 
muhacir Filistine gitmekte ve bu suretle Filistinin 
şekli günden güne değipnektedlr. Bununla beraber 
siyonistler, muhadr yahudllerlni arttırılmasını h ya
hudlliğin Filistini biran istimlak etmeı:ılnl mUdafan. 
ediyorlar. 

Diğer taraftan siyonistler lngilterenin Filistlnde 
bir '"Tqrit meclis,, Yücude getirmeğe teşebbüs etmesi· 
nt beğenmiyor ve buna bütün kuvvetlerile karşı geli· 

yorlar. Sebebi, yahudilerin bunca muhacerete rağmen J A. Fazıl lstanbuJ, M. Vahdettin, f 
Filistinde henüz bir azlık teşkil etmeleri ve Arap çok- \ tanbul, 1. K. Akgöre İstanbul, M. 
luğunun karşısında aciz kalmaktan endişe etmesidir. _ malettin Sivas, Niyazi Trabzon, A 
lngiltere lııe Araplarla yahudileri birlikte geçinmeğe j Vehbi Çatalca, M. Kemal CalipyaJI 
alıştırmak ve Arapları da az çok memnun etmek isti- ~ Rept Köprülü, M. Saim lstanbul. 
yerek ''teşrif meclis,. projesini biran önce çıkarmağa i Lütfi lstanbul, O. Nuri İstanbul, 
~alı§ıyor. : Mübahi Tekirdaf, Yqar Ruhi O•~ 

Siyonistleri rahatsız eden bir nokta da, şark FiJis - i niye, M. Medeni Medine, Kamil 
tin adını verdikleri <Maverayı Erden) e hicret etmele- § bolu, Remzi İstanbul, Murat Erıiri 
rlne müsaade edilmemelidir· Siyonistler, buraya so- • Süreyya İatanbuJ, Ali Riza lstaJI. 
kulmak için bir hayli uğraştılarsa da henüz muvaffak 1 A. CeliJettin lıtanbul, S. Nuri Mlll'1 

olamadılar. Fakat siyonistlerin buraya da sokulmala- ~ H. İbrahim Çorum, H. Hamit lst•ll 
rı bekleniyor. Çünkü daha şimdiden toprak satın al- j M. Salih Denizli, Kadir Erkan AY 
mağa ve Erden vldisini ekmek imk!nlarını hazırla- l M. Ridvan lstanbul, H. Fikret hpl 
mağa başlamışlardır. il bu), M. Mazhar lstanbul, M. Niyaı:İ Jı 

Bütün bunlar siyonistlerin tuttukları sıyasada mu- I zincan, A. ŞOkrü Medine, 1. Hakk•~ 
vaffakıyetle yilrlldilklerinl göstermektedir. 1 tanbul, M. Adnan lıtanbul, M. Nır 

O. R. Dolrul J tin Ayaf, H. Nüzhet lstanbu1. s. 
-...L-l~....El...Ell.SıE.:.....lakeL_a.ta;~...aiW.lıLd.iı:.L:-.ıuı1 .. l1111111 .......... llllııılMlllllllllllllM!ll11!!~~!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~··~~~~!!~~~~~~ıMl~ .. ~-~~dlllll~~~~~~~J~s~tan~b:u~l,~Y.:_:us:u:f~M:_:a~ra~t~·.J:.--ıud' ZM' 1Mlr ıaJ.d. 
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K UltUr t leri 

~aretler 

ilünısüz dünya 
'1ir doktor ··1 ·· bi k"" v ~ o mu§ r opege 

Doktorlardan l 

Namzed talebe 

Bır Eyliılde semtlere 
göre dağıtılacak ~ Q bir kalp takmtJ, köpek 

h 11~1§, fizyoloji kongresi.nde 
ekım ölüme çare bulunc:ca-

1 •evine, •evine anlatmıı.. O
le Y,Qre bir bakımdan çok gi.~:z el 
: ~ezar ta§ında bile hap'lı 

Muhtelit 
mahkemede Orta okullara ve liselere nam• 

zet talebe yazımına devam edil· 
mektedir. Yazılma önümüzdeki 

Maliye, odanın taksimine Dört ayda 900 bin liralık Abdülhamit veresesinin cumarteıi günü bitecektir. Şim· 

Gayrımübadil 
bonoları • 

vergı 

n ınsanlık,, eğer bu sırra ka· 
itiraz edemez mi? bono ödendi açtığı davalara bakıldı diye kadar beı binden fazla ta· 

Doktorlardan alınacak vergi- Yeni gayri mübadiller bonola· Türk _ Yuan muhtelit ha- lehe yazılmıttır. ılOQh olur t k ··1·· ·· ··1 •• ıa ar ı o uyu, ? u-
1 ctrdından dökülen gözya1ını, 
~rar dolu ahret yolculuğ:ırıu 
ırlh-

nin, Etıbba odaıı idare heyeti ta rmın çıkarılacağına dair dolatan kem mahkemeıi reiıi Bay Bök Bir eylülden itibaren namzet 

..... ıyacak. 

rafından yapılacak ıınıf taksimi rivayetler üzerine dün kendisile dün sabahki trenle tehrimize gel- f:alebeler oturdukları aemte en ya 
esaı tutularak alınması hakkında görüşen gazetecilere gayri mü· mit ve ıaat on birde de mahke- km olan okula uıl talebe olarak 
bir kanun çıkmıştı. hadiller komisyonu baıkanı Bay mede yedi davanın duruşmasına yazılmağa başlanacaktır. kinıbu· b. . .. ı 

ır ır kaç yuzyı ıonra, 

~rlıklara bakan İn•anlar t.J§· 
Ilı.:! 

Bu kanun üzerine de Etıbba o- Faik Nüz~et demiştir ki: b l t D t ·· Mak ) b• ·k ''Eldeki bonolar kaAmı·len 1'mh3. af anmıt ır. uruşma ıaa uç.e am maaş arının Jl) • 

'""ildeki yazılardan bir §ey 
~Yacaklar. Karacaahmc:.U.n. 

dası idare heyeti bir kaç toplan- k d ·· ·· t"' B d' d 
ı edilmeden hükumet, grı.vri müba- a ar ıurmut ur. u !e. ı ~~a mişleri de verilecek 

tı yapmıt, ıtanbuldaki 1200 " hakkında muhakemenın ıadesı ıs-

11 •erviler altından uzu}•tp 
~ ıerin, ölüm kokulu k,"-.-lavro 
~Zillerini inıanların zekas .. z· 
Qrt hesabına diktikleri bt,..er 
,..1 tel<ikki edecekler. 

doktoru dört sınıfa ayırmıf, bun- dillere yeni bir bono tevzi ede- teğinde bulunulduğundan yeni
ların adlarını sınıflarile birlikte cek değildir. Belki de para dağı- den bakılmasına karar ~erilmi~ti. 
muayenehanelerinin bulundu!iu tılır. Fakat bu hususta verilmiş - Dün duruıma11 yapılan yedi 
maliye şubelerine bildirmi~ti. bir karar yoktur.,, davadan ikisi Abdülhamit verese-

Maliye şubeleri Etıbba odau- Öğrendiğimize göre, ıon dört si tarafından Yunan hükllmeti 
nın sınıf taksimi üzerine doktor- ay içinde dokuz yüz bin liralık l h" 1 d 1 d V avı·· 

11} 1111Ün adı tarih kart§ at:a.k. 
ıımc • k 

bono itfa edilmiştir. a ey ıne açı an ava ar ır. ere· 
lardan alınacak vergileri çok az k'll · l Abd"lh • 

0 I 1~.Ve unutulaca ; 
,. ~'<llla, f elsel eyi, hayatı, ahre· 
a·"'fiinclüren konular öirdenl>ire 

Satılığa çıkarılan kaçak mal- se ve ı erı evve ce u amı-
görmüşler ve itiraz etmişlerdir. din Yunaniıtanda kalmıı arazi 

.kl
0

an kalkacak. 

Bu itirazlar İstanbul varidat larma gelince, bunlar kıymetle· 
rine dört misli zam edilerek ıa· ve mallarını istemiıler, mahkeme 

tahakkuk müdürlüğünce de tet· de bu davalar hakkında ademi ıa-

ı !q ..... b" l 0 b 0 d 1n .,, ır nez e gı ı te aı.•ı e· 
r:-ek, 

kik edilmiş, yerinde bulunarak tılmağa çıkarılmaktayken, sonra 
vb t'n çoğalm • • • lahiyet kararı vermifti. Vekiller 

tetkiki kazanç vergileri tetkik rag e ~ . r asını temın ıçın, bu karara itiraz ederek muhake· 
itiraz komisyonuna havale edil · zam hır mıı ıne indirilmişti. 
miştir. Bugün ise, bu rağbeti daha 

takat bana ıorarsanız, ~ğer 
t lar bu abuhayah keılecler· 

ebedi bir hayata ererler6t? ıa~ 
lttırn ki dünyanın en korkunç, 
ekilmez, en acı günleri başlı

Etıbba odası başkanı maliye çok arttırmak üzere, zam büıbü· 
tün kaldrrılmııtrr. 

şubelerinin Etıbba odasının sınıf 
taksimine itiraz edemiyeceğini d 
söylemiştir. Almanya a gördükleri 

thtrr, 

S:ı t _J• • b' d asavvur e:ıınız, ır a c.ım 

Maliyecilerden ilgili bir zat 
dün bu hususta demiştir ki: 

-" Kazanç kanununun mad
dei mahsus.ısı her mükellefe ol-

~~sene .>'a§ıyor. Bir kaç mil· 
1 ır kaç yüz milyon insan !Je1 

' 1ene ya_;ıyor. duğu gibi maliye memurlarına. da 
Dii~·· itiraz hakkı vermektedir. Buna 

~ ~ııncelcr, inanlar, itikaolar, 
§ler birdenbire katılO§a.:nk, istinaden doktorların verecekleri 
kafası olduğu yerde dun.ıp vergilere de itiraz edilmiştir. 

~•cQhtrr. Mesele, tetkiki itiraz komisyo-
• ı. Oiinkü insamn •ckıeninden nunca gözrlcn geçirilecektir.,. 
.. . . cleğU, kırkrnd an sonra ~ Ue --,=-;;;;;;;:;;;;::;;.;;;-..--.ıİiiıiiÔiİi-.-......;.;;...:;___ 

Geçende "Al · 
manyada tevkife

dilen bir Türkün 
hatıraları,, l<tlmli 

e~erini tefrika et -
tiğimiz muharrir 
Bay Mehmet Na -
ci, iki EylQl Pa -

7.artesi günü akşa-
mı saat tam yirmi 
birde Beyoğlunda 
"Mulen Ruj,, sa • 
fonunda bir kon -a,J·/tiyacllar hasıl etmesi, yeni Midilli kruvazörü 

. er elde etmesi mümkün ele- Berlinden Atinaya bildirildiği- Bay Mehmet Naci ferans verecektir. 
ır. t ne göre, umumi harpte Çanakka- "Almanyada gördüklerim,, mevzulu 
e.,.akki, geliıleme, inkJap de- lede batan Midilli kruvazörünün olan bu konferansında, otuz sene Al-
fe)'l l k' ı· man~·ada bulunan Bay Mehmet Naci, tt er ya§ ı ve es ı ne~ en yüzdürülmesi için hükumetimiz ,; 

.ı eha l Almanyanın tarihi, edebi, içtimai, ik-
ro :re e§mesile, hatta daha tarafından verilen emirlerle ha-trau tısadi nziyetlerini müşahede ve tet-

t.. • ölümü ile zafer kazanır. zırlıklara baılanmıw.tır. Kruvazör "'l b :r kike müstenit olarak anlatacaktır· 
· C§İne kadar itiyad ka-za. çıkarılınca tamir için Sivastopola nu faydalı konCeransa, herkesin gir-
rrıaQ" "l" . k .J • 

~İl'e • ? uncıye aaar m•A~e· gönderilecektir. mesi serbesttir. 
Ql 11 ıhyad~arın a;tığı oluk~ 
St··lıan. bir ıudur. Fakat her ne-

li erı .. .. d l --L ~i n uıtun en at ıyUJlUR ye-
~ ~~~lara, yeni düşüncela1 e, 
bı-~kiimlere doğru koıar. 

Yeni belediye 
Bay Ekrem 

Uray başkan 

muavinliğine ta -
yin edilen Jç işle -

ef' tc;~iin birden bire durduğıı '1u 
0 t b·'", arz; üzerinde hayat do. 

fi .. rr rl eniz olacakhr. Hay at 
.reai · ri Bakanlrğı kale -
İi "' yapamayınca ber!ı:ıt, mi mahsus direk . 

~i::·helemli bir hale girece.'ıtir. törü Bay l~krem 
:hır alkcdemiyen, ölemiyen, dün uraya gelerek 

JtQ 'braryan bir dünya haraµ ol
ile"•. hıyamef.:! uğramqtan :!a

V•rnli ,· ...... "l!lir. 

ıl'---- 'drJ Ertem 

r~~.ı..~;r duba battı 
~bir dart gaz kumpanyasına 

~an uba bir romorkör tara. 
l>ef~ekilnıek ıuretile Ortaköy 

l a\t a~tdar akıntısından geçer-
fl'~l§, batmıştır. 
1'' ·~ 

yeni vazifesine 
haşlamı~tır. 

Kocaeli Jlbaylı
ğına atanan Bay 
Hamit O kay da 
birkaç gün wrfın. 

da lzmite gidecek-
tir. Bay Hamit 
Oskaya ,.e Bay 

Ekreme yeni vazifelerinde mumf
fnkiyetler temenni ederiz. 

Yandaki resim dün belediyede a-

Başkan muavini 
işe başladı 

lınmı tır. Soldaki Bay Ekrem, sağ -
daki Ilny Hamit Oska.rdır. 

menin iadesini istemiılerdi. 

Dün duruıma11 yapılan da va
lar arasında lzmirdeki evi zapte
dilen Andrikidis ile Mersin ve 

Taraustaki emlakine el konan 
Mavromatinin davaları da var· 
dır. Andrikidis 40,000 İngiliz lir~ 
sı, Mavromati ise 43,000 Türk li-

rası istemektedir. Bundan ba~ka 
Balıkesirdeki ormanları işletmek 
üzere Osmanlı hükfunetile yaptı 
ğı mukavelenin tatbik edilm~me
si yüzünden Ekonomidiı tarafın-

dan Türkiye hükUmeti aleyhme 
açılan davanın da dün müdafaast 
yapılmııtır. Ekonomidis Türkiye 
hükumetinden 100,000 lira la'Z:ni 

nat istemektedir. Bütün bu dava· 
lar hakkındaki karar bir kaç i\in 
içinde verilecektir. 

inhisar larda 
inhisarlar bakanı Bay Ali Ra· 

na Tarhan, inhisarlar genel di
rektörlüğünde meıgul olmuf' 
tur. 

Avrupada bir seyahatten ton· 
ra Brükıel arsıulusal sergideki 
Türk panayırını gözden geçirme
ğe gitmiş olan inhisarlar genel 

direktörü Bay Mitatın bu ay ba· 
tında gelmeıi bekleniyor. 

1 Gelenler, Gidenl;;ı
MEKSlKANIN BRÜKSEL EL 

ÇiSi - Şehrimize gelmiş olan 
Meksikanın Brüksel elçisi Bay 
Santos Kozoltos, dün akşam aile
si ile birlikte tekrar Brüksele 
dönmü~tür. 

NEVYORK TA YMlS MUHA. 
BiRi - Bir kaç gün ,ehrimizde 
gezintiler yapmış olan "Nevyork 
Taymiı,, gazetesi Moskova ayta

n Bay Harold Denny tekrar Mos· 
kovay~ dönmüştür. 

ilk tedrisat ispekter ve ha§ öğ· 
retmenlerin makam paralarının 
tekrar verilmesi için vilayet büt· 
çeıine bet bin lira konduğunu 
yazmııtık. 

Oğrebnenlerin evvelce birili· 
mit olan paralan eylül maatlari· 

le birlikte kendilerine verilecek • 
til'. • 

Bakanlığm bu kararı bütün 
iıpekter ve öfretmenler tarafın• 
tlan kıvançla karşılanmııtır. Öğ· 
retmenler birliği iç ve kültür ba
lianlıklarma bir tefekkür tel ya~ 
zuı gönderecektir. 

KÜLTÜR DIREKTORLOCON 
DE KOTOPHANE - lstanbul 

kültür direktörlüğü tarafından 
bir mesleki eserler kütüphanesi 
kurulmaktadır. Bu kütüphanede 
okullarda okunan bütün ders iti· 

taplarile öğretmenlere ait eği
tim, ve terdis kitapları buluna· 
caktır. 

30 Ağustos programı 
Otuz Ağuıtos uçak haftası mü

nasebetile bir çok uçak kollannm 
yapacağı eğlence programfarım 
dün yazmııtık. Bugün de diğedc-
rini yazıyoruz: 

BEŞlKTAŞ KOLU 

30 Ağustosda tiyatro, 3 l de 
zehirli gazler hakkında konfe· 
rans, 1 Eylülde Eftalya ve kema-

ni Sadi tarafından konser; 2 Ey
lülde Muhlis Sabahattin tarafın· 
dan operet, 3 Eylülde Münevver 

ve Nedime tarafından monoloğ, 
4 Eylülde Süreyya operet heyeti 

tarafından temsil, 5 Eylülde Tan· 
buracı Oıman pehlivan tarafın· 

dan halk türküleri konseri, bütün 

bu eğlenceler Suadiye parkında 
yapılacaktır. 

BEYOGLU KOLU 

Bu kolun bütün eğlenceleri 30 
Ağustos günü ve ak~amı Bomon

ti, Taksim bahçesi, Cumuriyet 
bahçesi, Lünapark, Marmara bah

çesi ve Saray bahçesi olmak üze
re muhtelif yerlerde yapılacaktır. 

BEYKOZ KOLU 

30 Ağustosda Çubukluda bü
yük bir sünnet düğünü yapılacak-

tır. 

~.,tatısa~~-::.. ratellini kardeşler Avustralya yol unda: No. 27, 29Ağustos1935 
l)-111 hu en rdıaıhanelerinde çalışan (Fratellini kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tara Cından ~ağırrlmıştır· Oç kardeş yola ç ıkı)orlar. Aşağıdaki rcsımlerle dun • 

~I ,... tnt;~ur komiklerinin seya hatini takip edeceksini7u Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimleri ke~ei'ek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lfızımdır. "" ~ !tru ~ ~..:.: . 
'J . --11' ' c. Ei;:Q;-:-:, o:-:,--"'-e -P s=,-. =~-' 

~:::::---.::----~" vvvo ,._..;..,..;;;;;,ı 
GALISA ~--=--



4 - KURUN 29 A.OUSTOS 1935 

Rnkara~....., " " nıııınvıınuııııııııımınuıııııııııuıııııııııuıınnttııımnııHııııııııııııııııııııııuıuıııııııııııuıııuıııııııııııuıuııııııııııımmnıı11u1J111t1Uıııııuumııınn 

Köstence yolile yapılacak ihracat 
Ankara, 28 (Kurun) - Köstence yolu ile yapılacak ihracat etra

fında hükumetimizle Romanya arasında yapılan son anlaşma hak
kında Türkofisten bir zat ıu malumatı verdi: 

Maslaktaki feci kazalardan birinin davası: 

lber 1 aragano memleket sınırla 
dışarısına çıkmıyacak / 

"- Limanlarımızdan mal gönderecekler mallarını Istanbul, iz. 
mir limanlarındaki Romen vapur acentalarına teslim edeceklerdir. 
Romen seyrisefain tirketi bu malları Köstencede vapurdan vagon·· 
lara parasız boşaltıP. yüldetmeği ü zernie almıştır. Sevkiyat doğru 

konşimento ile olacak, hudutlarda ki transit muamelelerinde Romen Hakyerince Emniyet direktörlüğüne müzekkere yazılac 
şimendifer idaresi tarafından yapılacaktır. 

Navlunlar ya malların yüklendiğ! Türk limanlarında yahut da git- lki ıene kadar önce Maslak 
tikleri yerde alıcılar t'1rafmdrm ödenecektir.,, yolunda olan bir otomobil-otobüs 

öğretmen ok ulu mezun
ları ve askerlik 

Ankara, 28 (Kurun) - Kül
tür Bakanlığı müdürler encümeni 
bugünkü toplantısında askerlikle
rini bitirmemiş bulunan öğretmen 
okulları mezunlarının öğretmenli

ğe ne zaman ve nasıl tayin edile 
cekleri meselesini konuştu. Karar 

• Kültür Ba1'ammn buraya dönme . 
sinden sonraya bırakıldı. 

Orman fakültesinin 
Alman profesörleri 

< '.Ankara, 28 (Kurun) - Orman 
Fakültesi için Almanyadan getir · 
tilmesi kararlaıtınlan dö,rt prof e-
sörden birisi geldi. Bunlar aYni 
zamanda tarım bakanlığın<la or
man işleri müşaviri olacaklardır. 

Avcılar bayramı 
Ankara, 28 (Kurun) - Ankara 

Avcılar kulübü ile Ankara gi,icü 
avcılar kolu bu seneki avcılar bay 

rammı beraberce kutlulayacaklar . 
dır. Bir Eylülde yapılacak bayra
ma ZöO avcı iştirak edecekt\r. 

1 apu mij:dürleri arasında 
Ankara, 28 (Kurun) - Konya 

tapu müdürlüğüne Trabzon tapu 

müdürü Tahsin, yerine Kırkl~reli 
tapu müdürü Bedri, Tekirdağına 
Afyon tapu müdürü Muhip, Af -

yona Amasya tapu nıüdijrü Sıd
dık, yerine Kırşehir ta~u müdürü 

Hamdi, onun yerine de Şibinka· 
rahisar eski tapu müdürü Haydar 
tayin edildiler. 

• 
Zafer baqramı ve 

lzmirliler 
İzmir, 28 (Kurun) - 30 A

ğustos :ıaf er bayramım kutlula
mak üzere ynrın Dumlupınara bir 
heyet gidecektir. 

Menemende cinayet 
lzmir 28 (Kurun) - Mene

r mende Gediz çayı yakininde bir 

~inayet i§lenmiştir: 15 er ya!ın· 
da üç kaylü çocuk, 13 yaıında Hü
seyin adındaki çocu~a tecavüz et

mitler ve sonrada korkarak za
vallıyı iple boğmuşlardır. 

Transit geçecek yolculara 
kolaylık 

Suriye ve Iraktan gele:ek 
memleketimizden ge~ecek yolcu· 
larm beraberinde getirdikleri res
me tabi efyalar üzerindeki güm

rük muamelesinin, gümrük genet 
clirektörlüğü tarafından sade1eş· 
tirilm~ine karar verilmiştir. Bu 

eşyalar, şimdiye kadar olduğu gi
bi Islahiye istasyonunda mu
ayene edilmiyecektir, yalnız mem· 

leket dahilinden geçtikleri ıı· 

ralarda bir furguna mühür· 

Ienecekler, bu mühür hudut güm
rüğü olan Uzunköprüde çıkarılıp 

e~ya serl>~t bırakılacaktır. 

A nkarada bir kedi 
kudurdu 

Ankara, 28 (Kurun} - Saylav 

Doktor Şükrü Osmanın evindeki 
kedide gayritabii haller görülmüş 

ve kedi müşahede altına alındık· 
tan iki gün sonra kudurmuştur 

Kedi, evdekilerden bazılarının 
ellerini tırmaladığı için saylavın 
ailesine a~ı ~pılmıttır. 

Kısacaı: 

§ !s~nbul ilk okul öğretmen

leri Ankaqıya geldiler. Atatürk 
heykeline çelenk koydular. Mü
zeyi, cami ve okullan gezdiler. 
Yaıın döneceklerdir. 

§ Almanya hükumeti, konserve 
balık ihtiyacının mühim kısmım 
memleketimizden temin etmek is
tediğini bildirdi. 

§ Posta müdürlerinin muhake
mesine bugün devam olundu. Mu 
hakeme, Bay Fahri ve Bay Sup-
hinin istinabe suretile malumat
larma müracaat edilmek üzere 
16 eylüle bırakıldı. 

§ Sıvasta bir milyon 300 bin 
küsur liraya büyük cer atelyele
ri yaptırılması kaıçı.rlaştınldr. 
Yapıya hemen başlanılacahi1r. 

§ Ismet Paşa kız enstitüsüne 
bu yıl 30 parasız yatılı talebe a
lınacaktır. 

§ Ka.raköse hapisanesi duvarı
m delerek kaça.n Ali oğlu Cemal 
yakaland1. 

Zeytinyağı 

çarpışmasından, dişçi m~ktebi di
rektörü Kazım Eıadın kızı ilo bir 
müezzin ve bir biletçi feci sur~tte 
ölmüşlerdi. Bu 11rada yaralanan
lar da olmu§tU. 

Bu kazadan dolayı, hususi o

tomobilini kullanan Alber Tata· 
gano ile otobüsün ıoförü yakalan
mışlar, araştırma sonunda latan
bul ağırceza hakyerine verilmiş· 
ler, bu tedbirsizlik ve dikk'lt!:z-

lik, nizama riayetsizlik davası, 
otobüs şoförü Hakkının iki gene 
hapse konulması ve Alber Ta:-a
ganonun da on lira para cezası 

ödemesi yolunda karara bağ?a.n· 
mıştr. Alber Taraganonun, tehli
keye meydan verici harekette bu-

Tecim odasında 
Tecim odası idare meclisi top 

lanhsı dün yapılmış, borsanın 
gönderdiği tezkere okunarak ka
bul edilmiştir • 

Türlü mıntakalara ıeçilecek o
da üyeleri seçilmiş, ecza depola
n ile teni..s yerleri, pul ve tütün 
satan yerler hakkındaki odanın 

tezkeresi okunmuştur. 

azım dirik yeni 
vazifesine gitti 

lzmjr ilbaylığından Trakya ge· 
nel ispekterliğine atanal) gene· 
ral Knznn Dirik, İzmit panayırı • 
nın açılma töreninden sonra §eh
rimize gelmişti. 

Üç gündenberi Par'k otelinde 
bulunmaktaydı. 

Yeni ispekter general Kazım 
Dirik, dün akşam sekiz buçukta 
konvansiyonel trenile yeni öde· 
vine başlamak üzere Edirneye 

Fiatlar yeniden bir gitmi§tir. 

kuruş yükseldi Kültür hakanı 
Son günler içinde durumu de- Ankaraya gitti 

ği~iyecek gibi gözüken zeytin Bir haftadanberi şehrimizde 
yağı piyasasında yeniden bir yük- bulunarak kültür işlerini ve dil 
selme görülmüştür. araştırmalarını incelemekte olan 

Şimdiye kadar 30 - 31 kuruş kültür bakanı Bay Saffet Arıkan 
arasında duran yemeklik zeytin dün akşam Ankaraya hareket P.t· 
yağı 32 - 33; ekstralar da 33 - miştir. 

34 ten 35 - 36 ya fırlamııtır. B~kanı Ha,ydarpaşa garında 
Sabun yağı da 28 iken 30 - 31 kültür işleri mensuplarile bir çok 

re yükselmiştir. Bu suretle zey· tarunmış zevat uğurlamıştır. 

tin yağı piyasasında bir kuruşluk C. H. Partisi ocak 
bir yükselme tesbit edilmekte-
dir. kongreleri 

Zeytin yağlarının bugünkü du- C. H. Parti ocak l<ongreleri 
rumunu inceliyen bir yazıcımızm nin bir Eylülde başlayacağını ev
meydana çıkardığına göre, zeytio İ velce yazmıştık. Bir Eylül Pıı.za

yağı mahsulü geçen seneye nis • ra rastladığından kongreler sa 
betle eksiktir. Bir kısım küçü~ bahleyin onda yapılacaktır. Bir 
zeytinyağ esnafı da piyasaya har Eylülde Bakırköyda Halkalı, üs. 
kim olan büyük toptancılardan küdarda Murad Reis ve T opt-tşı, 
şikayet etmektedir. Küçük top· Beyoğlunda Kaptan Piyale Paşa 
tancılara göre, tecimerler piya· 1 ve Anadoluhisarla Kanlıca ocak · 
sayı kırmamak için zeytin yağı ı larr toplanacaktır. 

getirmemektedirler. Haftada 100 ·······································-·-················' 
varil zeytin yağı geleceği yerde daha yükseleceği de söylenmek-
bugünlerde ancak 50 varil kadar tedir. 
gelmektedir. Qiğer taraftan zeytin piyasMı 

Bununla beraber. zeytin yağı eski durumunu muhafaza edi· 
piyasasında asıl vaziyeti, zeytin y.or. Zeytin piyasası 13 ile 25 
y<lğmın azlığı doğl,ırmaktadrr. E· kuruş arasında değişik bir du· 
ğer ihracat olmazsa, fİJ.aUarm rumdadır. 

lunduğu noktasından para cez:ısı 
vermesi kararlaıtırılmı§tı. Hak~ı
ya da tedbirsizlik, dikkatsizlik ve 
nizama riayetsizlik noktalarınJan 
ceza kesilmişti. Ote taraftan oto
büs sahibi Niyazi de, mal salıibi 
sıfatile mes'ul görülmüş, bu kaza
da ölüm felaketine uğrayanların 
varislerine ve yaralananlara 4200 
lira tazminat ödemesi karar 21.ltı· 
na alınmıştı. 

İstanbul ağnceza hakyerbce 
verilen bu kararın temyiz edı~di· 
ğini ve yar~tayca gözden ıeçiri
lerek bozulduğunu yazmıttık. Tü. 
zenin yaz dinleniti dolayıs~le 
ağırcezaya vekalet eden ikincice
za hakyerinde, dün bu davanın 
duruıma celsesi açılmııtır. 

Otobüs ıoförü Hakkı mevkuf 

kilinin harice seyahat nıa 

beslemediğini söyledi. Sözl 
§U SÖZÜ kattı: 

- Eğer ortada seyahate 
cağı kanaati varsa, memlek 
uzaklaşmıyacağını ben tel< 
ediyorum! 

Kemalin Batkanlığı altıJ1 
hakyeri, kurulu ihtiyati tedb 
larak Alber Taraganonun d 
ması bitinciye değin meıııl 
hudutları dııarısına çıkmamŞ· 
buna meydan verilmemesi 
emniyet direktörlüğüne müz 
re yazılmasına karar verdi. 
ra, suçlu Alber Taragano .; 
nin dosyayı gözden geçirip, 
maya uyulup uyulmamasına 
&Öz söylemesi için, durut 
başka güne bıraktı. 

olarak getirilmiıtir. Alber Ta!''!·======================~ 
gano, evvelce bırakılmqtı. Ser
b~t olarak gelmittir. Davacdarın Yalovada Bal 
vekili Semih Sabri, Hakkı He Ni- Yarın akşam ekonomi bş 

yazinin vekili Sami, Alber Tara· Bay Celal Bayarm himayeler 
ganonun vekili Kenan Ome:· de tında, 30 ağustos şerefine 
hazır bulunmuşlardır. vada bir balo verilecektir. 

Baıkan Kemal, Yargutay bo- Vapur saat on dokuzda 
ZU§ kararını okudu. Ağırcez!'Anın rüden hareket edecek, balon~ 
verdiği karar, bir çok cihetten tesi sabahı da saat yedide 
bozulmuştu. Bu arada vak'a ye- rüye dönecektir. 
rinde keıif yapan ehlivukııfun -----
vP.rdiii ranorda. iki tarafa da. len. -----------·-~• 
sur atfedilmesine kar§ı, Hakkı i-
le Taraganoya verilen cezai!!"' a-
rasındaki farka işaret olunmakta, 
Taraganoya verilen cezanın ra· 

porda gösterilen vaziyetine uygun 
düşmediğine dokunulmaktadır . 

"'------------ı--.----------1 Sarıyer Askerlik Şubesindcft 

R. Hisarının Ali Torlak malt 
sinden Mustafa oğlu 317 doğ 
Demiryolu yedek yarsubayı M 
oğlu Refi~rin Yeniköyde SarıyeJ' 
kcrlik Şubesine gelmesi. 

Genel Savamanyar Kaşif, da
vacıların vekili, Hakkı ile Nivl zi·l~I ;;;;;;;;;;;;;;;;;; •• ;;;;;;=.=====~ 
nin. vekili, bozu~a uyulaıasım is- Nobetçz eczaneler 
tedıler. Yalnız Alber Taragt'no· s t d 1, r·ı Ak ~ . . . . ama ya a: co ı os, sa 
nun vekılı, bu hususta m~bet, E. Peı:teY, Karagümrükte: Sust.ı 
menfi bir şey söylemeden docya- re.mininde: Nazım, Fenerde: ' 
yı gözJen geçirmek isteğinde bu· Şehzadcbaşında: Hamdi, Bahç 
lundu. Şöyle dedi: da: Mehmet Kazım, Be~iktaştıı: 

- MüvekkiEm Alber T arnga- mail Recep, Beyazıtta: Cemil, 
no ile şoför Hakhya verilen cezn· rekte: Yorgi, Ankara caddesinde 
lar biribirinden çek farklıdır Ta- ref Neşet, Galatada Okçu MUS' 

.A' • .. .. desinde: lzidor, Bcyoğlunda 
bıı sabıt gorulen tuçlar da avrı ay· sokağında: Garib, Misk soka 

rı mahiyettedir. Ha~buki temv:zin Limonciynn, Kurtuluşta: J)İ 
bozmasında, Hakkı ile Alber Ta- Kasımpaşada: Merkez, Hasi' 
raganonun vaziy.:!tleri, hem!n he· Halk. 

men ayni derecede imit: e§İtmi§ -----------_. 
gibi mevzuu bahsediliyor. Bu İ· ZAYI - Üsküdar Yedinci i11' 

tepten aldığım şahadetnamc)ri tiharla bir kere ciosyayı e8l:l~lı ~u 
• ettim· Yenisini çılmracağımdsıt 

rette gözden geçirmeliyim. On- sinin hükmü yoktur. <V. No·' 
dan sonra uyulup uyulmaması M 
hakkındaki f ikri!1'11 söy1erım ! 

Bu ~ırada dav"1cıla,rın vekili r Geçmiş Kul' anlat· 
Semih Sabri, ıu isteği ileri r.ürdü: 29 Ağustos 1
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M.. kk'H · d ld ~ Haber verildiğine göre )llİ' 
-.. uve .. 1 erım en a ıgım un fiyatlarında bir tenezzül 'f 

malumata gore, Alber Taragano, ümit edilmektedir. Son gilnl 
yakında Avrupaya gidecekmiş. n. markah Amerika unlarınııt ~ 
Böyle bir şey, bizim hukukuınµza reffüü hasebiyle ekmek w·ıı' 
müessir olur. Kendisinin Türkiye da yükselmiştir· Un fiyatı:ıfl11 
hudutları dışına çıkmamasının tenezzül hesap edilir edilmeır 

t · · kt' B h t t •· · 1 müdüriyeti ekmek narhını t 
emını gere ır. u usus a ec.. r d -'· • 

e ccmtır. 
alınarak her ne maksatla olursa 
olsur. hudut haricinde seyahate 
çıkmasının önüne geçilmesi yo-
lunda karar vermeniz, pek yerin
de olur. 

* * • 
Bayramın ikinci CuJtl~ a 

Kadıköy İttihat Spor kulfib 
lngiliz muhtelit takımı Ue ı 
muhtelitinin mühim bir ın:ı~ ~ 
edilecektir. Ayni günde G:ı13 • if 
ray ikinci, Fenerbal1çe iJdncJ 
kımlariyle. Rumlar ve Ernıe 
nrasında da birer maç ya.P1 

tır. 

Alber Taraganonun vekili Ke
nan Ömer, daha yargutayın boz
masına uyulmadığ·na !rÖre, bu ci
hetin müzakeresine sıra gelmedi
ğinden bahsetti ve esasen müvek: =----------~ 
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Yapı,ık Barda,ıer 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 

llöle111: 1711111111- Yazan: Rudoıf Van Wellrt -

Kusurlu Çocuklar/ 
unlar Siyamda mutlaka öldürülür. 
apışık ikizler de öldürüleceklerdi .• 

B•f tar •tın özU: 
Siyamlı ikiz kardefler, 1829 

ıeneıl Eylülllniln 15 inci ge. 
eeıi, Amerlkatla Boafon ıehri 
civarında ilk defa olarak a
haliye gösterUmlftlr. Sirk ça
dınnda bir ha11ll miJnakaıa· 
dan ıonra mıuıgene edUen 
Enole Çangın, wcutlerf biri. 
birininkine gtıplflk olduğu an
lGfll111'ftır. Bundan birk~ ge
ce ıonra, rıhtımdaki Bahriye
liler Müalirhaneıinde, Kap • 
tan Kolf in. karfllında oturan 
Miralag Murli ile Doktor 
Moıkovele, Si11amda bu gapı-

fık kardeılerin izini naııl keı· 
!ettiğini anlatıyor. Orada i -
kizleri gördükten sonra, ken -
disine Uk olarak onlardan 
6alııeden dMtu Mllter Han • 
tre, Siyamlıların bu ikizlerle 
alakadar olduklannı ıandı • 
öından bahıaçmıı· Acaba ya
Jllfık kardeıleri Amerikaya 
~türmek llterse, Siyamlılar, 
razı olurlar mı? Kaptana, doa
tunun Nrdlll cevabı a,aiıda 
okuyoruz. 

d !'fiıter Hanter, benim -.:ski 
.. " Ulll, bu sözlerimle iki:ııer: 

,:
1diiiümü öirendi. Adamakıllı 

k alladı. Zavallı dostum! Ne1ae, 
1 lkınlığı l!iraz geçince, bana •un 
~rı aöyledi: 

1 - Biz beyazlar, buralarda yer· 
~~le daha yeni yeni bathYO· 

Ahalinin dUJl\llU hakkınCla 
~Ilı bir fikir edimneje yara
' temaslar yapmıt dei=Iiz. 
t.-.· ~a~a vakit bulamadık. Söı 
ld ılı, bız burada küçük k.jçü!. 

1 
\larda, yerli ahaliden ayra ya 

ti~°:'Ja. Ticaretimizi iıtediğh:-ıiz 
'-ti 1 hpıyoruz. Ancak, ahali ne 
•• 10r, ne duyuyor, ne düşün=iyor 
hiç ~ler öireniyor? Bu husıııt.a 

ır fey bilmiyoruz! 

~.::•tum, böyle söylem.a•ine 
it, il, ~unda bir çare bu~du. 
) llter, tıcart bir it veıileaile Si. 
~ kralının sarayı menıupla. 
)a-.~ll Yatlı, saygı değer bir Si 
-ıaı ·1 İçiıı A.ı e tanıımqtı. Kralın n:-ay, 

edi111ı· "~pakiri aynalar sip.ıri, 
letj ı~tı .. Bunları Bangkok'a beıı 
t~~ıttım. Bu it vesilesile doı 
t~ t&nııan saray mensubu. Cır• 
lıte' :;ııra lnıilizce konuturmut. 
.eler .•damın ricamızı kah,,l e 
aa., ~ ııtedijimiz malümatı •:er
tı.~1 f lllubtemeldi. Koıauımanın. 
ilttı· •zl~ güçlükle çatıtm•dan 
~ ~!•bılecejini umuyorduk. Cün 
))ilc1·!!"llllı biraz olsun lqiti'zce 
L 1151 ·ı,· 
"'it el ıı ı, dostum Hanter de 
laalh. ereceye kadar Siyamc' .iaıı 

·.ıOrdu. 

a.. s· )'lcilri dY&ınlıyı bir akıam, saray 
liJc. n:ı elci kötkünde ziyaret et 
))j, •i ' budak salmıt heybetli 
~acın altında yangelmiş, o-

1,rı tu. Esmer ve besli Çocuk· 
L •Oıaull f ")a, 1-.tn-etra ında zıplaya hop 
''1-1 a çatıra oynuyorlırdı 
tii!'ce arı, bizim ıeldiiimizi gö-

)e)j bir0 1l!in uaaklaıtırdı. Terbi
tıladi. ti( a a111dı. Bizi doıtça kar
ıa.._d emlekette aaygı görd 1 iü 

it. aıı belli oluyordu. 

tı aııı=::: doıdoiru makaaJ.mı· 
'tları b ~ . ~i~ıti. Meklonrta 

ll'ibırtnınkine ya u 1ık 

iki erkek çocutun yqadıjınJaı. 
haberi olup olmadıiını ıord,. 

Saray menıubu Siyamb, tath 
bir gülümıeyiı ve kibarca söz !ÖY· 

leyiıle: 
- Tabii, dedi. Pek tabii :.la 

rak ! Hatta onları ıahıen de na· 
yorum. lıimleri Enı ve Çan, tır. 

Bu cevabı vermekle kalnı:adı. 
Ne sualin, ne de cevabın ard .• ar 
kası kesildi. Saray mensubu Si· 
yamhnın anlattıklarına ıöre :kiz 
ler daha üç yatındayken, böyle 
vücutları biribirininkine ya:ııtık 
bir çift ~ebaaıı bulunduğu Kr.,lnı 
kulajına ıitmit. O zamana ka iar 
anneleri, yapıtık çocukları kulü· 
beıi:ıde ıakhyor, kim1eye ı!;,ıer 
miyor, korka korka büyütüyor-
mu9. 

Siyamlı, sözünün buraıın" re· 
lince, hayretle arqtırdım: 

- Niçin ıakhyor, neden korka 
korka büyütüyormut? 

Siyamb, bunun sebebini fCiyle 
izah etti: 

- Eter çocukların yapıt•k ol 
duldarı fırkedilıeydi, derhal .?ki
side öldürülürdü. Hem hiç ıüphe· 
siz! 

- Fakat, neden öldürülürdü"! 
- Çünkü, bunlar kusurlu doi· 

mut çocuklardır. Siyamlılar, hep 
gösteritl' yakıtıklı ve zinde İn· 
eanlanb. Doie7i.i,.le, Si,.amcl•, 
kusurlu çocuklarr ksrf ı miia.&ma• 
ha gösterilmez. Her ne biçi:rde 
olursa olıun, kuıurlu olarak dün· 
yaya gelen çocuklar, mutlaka öl · 
dürülür. Eğer öldürülmez\e .. ~e. 
böylelerinden ıelecek zürriyet, 
kendilerine benzer ve ıitıide rrk 
bozulur! 

Peki, Kral memlekette yapıtık 
vücutlu çccuklarm bulundutı'nu 
öğrenince, ne yaptı? 

- Kral, hem kızdı, hem d.: 
korktu. Bu kuıurlu dojmuf çoc•ık
ların yaıamasının, memleketo fe· 
liket getirmesinden endiıeye a<a 
pıldı. Siyamda kusurlu çocu~!arı 
öldürmek adet olduğunu düt'~ne 
rek, saray muhafızlarınm kunı:ın 
danına, yanına bir kaç asket al 
maaını, derhal Meklong'a gibteıi
ni ve ik\ilerin vücudunu orh rlan 
kaldırmasını irade etti. Kum.'\u 
dan, temkinli ve ıenit yürekH bir 
adamdı. Abna bindi, aıke · l~ri 
nin batına ıeçerek dört r.ala 
Meklong yolunu tuttu. Kultıh•v4: 
ıirip, çocukların annesini •ert 
sözlerle azarladı, ikizleri sa~ bı 
raktıiı için ıiddetle çıkıttı. He 
men bunları huzuruna ıetirmeıi 
lüzumunu ihtar etti. ikizlerin an
nesi, haykırmaia, saçını yolllla· 
la, ağlaya ağlaya yalvarmai-ı ko 
yuldu. ikizlerin yapıtık olmıyan 
kardeıleri de bir taraftan ıözfat• 
döküyorlardı. Çoculdann ba ~uı 
da, ıelenlere karıı tehdit tav•ı a
larak, kulübenin dip tarafında 
duruyordu. Baba, tehdit tav11 al
mıı olmakla beraber, korkuyotd11 
da. Zabit, ikizleri aramak ll•ere 
askerlerini yolladı. Bunlar bi" 
müddet arqtırma yaptıktan •on· 
ra ikisleri ıetirdiler. 

(Arhasa ""'' 

Beş gün için beş yazı : 3 

incir ağaçlarının 
kütüklerinin 

•• •• ve uzum 
ıztırabı 

Müstahsilin istismar edilmesine meydan verilmemelidir 
!amire ayak butıtım dakika

dan ayrılacaiım ıaniyeye kadar, 
orada ajıadan ajıza dolapn, fa
kat etkiıi çok kuvvetli olan bir 
ekonomik edebiyatın havası için
de ya9adnn: Piyasa iıtekli, iıtek-
ıiz, alivre satıt, müıtabııh koru
mak, rekolte yüksek, malın kali· 
teıi vesaire veaaire .•• 

lzmir hinterlandı halkını ye
rinden oynatan ve ujrunda tid
cletli aavatlara, kavıalara ıiriti· 

len üzümle incir, bu edebiyatın 
ilham aldıiı iki tatlı kaynaktır. 

Şölenlerde, lokantalarda, ev
lerde ve lzmirden ayrılan vapur· 
larda sofraların ıüsü olan taze 
incir, bu sıcak havada elbisesine 
tahammül edemiyerek soyunma· 
ia hazırlanmıt olsun bir ıenç 

kadın gibi hemen kabufundan 
çıkmaia müheyya, turaaından bu
rasından patlayıp tatmıf, önemle 
ittahı çekiyor. Bu, dünyanın en 
güsel incirinin yırtılmq ince ka· 
bufu, &ana bu senenin kadın el· 
biıelerindeki omuz batlarmı Ye 
kolları kapayıp da ikisi ortaıınt 
açık bırakan moda} ı hatırlattı. 

Selçuk iıtasyonundaki aeyyar 
satıcıdan hemen oracıktaki buz 
gibi suda yıkayıp ayaküstü yemek 
için bir salkım üzüm iıtedim. 
Tarttı, bir salkımı bir kilo geldi. 
Kehriba sarııı renıinde, nefiı, 
iri, çekirdeksiz, tatlı bir üzüm
dü. 

nı tutup geçmemizi bekleyen ih· 
tiyar, kasabadan kaıabaya yayan 
ıiden köylüler kılıklarile, yafa 
yıılarile, kılıklarının ve yaıayış· 1 
larının bu halde olmaıına sebep 
olan kazanç vaziyetleri ile inıana 
hüzün veriyorlor. 

Esatirin ıarap ilemleri içinde 
etlenen Diyonizos çocukları di
maiımdan peritan kafileler halin 
de daiılarak kaçblar. 

Ozümün ve incirin en iyisini 
yetittiren benim köylüm, benim 
kardetim, benim yarı varlığım, bu 
emeli bu mahıulü ile orta halli 
deiil, fakat zengin bir hayat ya
pmaıı lazımken, heyhat, ürünün
den aldığı para ile kendisini ya ıe 
çindiriyor, ya geçindiremiyordu. 

lsmlrde dlnledllim müstalıad 
ve ihracat tüccarı kavga11 hahrı

ma ıeldi. 

liği ettikleri için ı.oal köylünün e
linde kalıp çürüyecektir t 

Yollarda iki 11rah gördüiüm 
incir •taçları ve üzüm kütükleri 
artık bana ıztırap vermeie batla• 
mıttı. • 

lzmir hinterlandında müıtah • 
ııl ile tüccar arasındaki durum 
önemlidir. incir ve üzüm,_... yqı 
da kurusu da- lzmir köylüıünfl 
rahat yaıayıta eriıtirecek deler· 
dedir; fakat müıtahııl teıkilataıa
dır; malını ancak lzmirdeki tüc
cara satu, lzmirdeki tüccar da 
Avrupa p1&zarlarına ıötilrür, 'I&• 

tar. Bu ar4da da malın ıetirditi 
zenginlik köylüye kadar inmeden 
aradaki tüccarda kalır. 

T eaelli veren tarafı ıudur 1d 
lzmir ve civarındaki müatahad, 
iki üç ıenedir hakkını korumak l· 
çin güçlii bir savap girmittir. O. 
nu kuvvetlendirmek bu itin yurt 

hesabına en kestirme bal yolu o
lacaktır. Zira müstahsıl eziliP. 
mahvolduğu gün incir ve üaüai 

istihaali ve onun arkuından da 
ihracabmızın bu cepheai mahvol• 
muı demektir. 

lzmirde ihracat yakın saman
lara kadar ecnebilerin elindeydi, 
bir kaç yıldır Türk tecimerler de 
bu ite karıtmaia b&flallllf)ardır .. 
Onları yıkmak da dolnı delildir. 
Pek ili; fakat memeleket iıtih· 

ıal ve ihracatmı yıkmaia da hiç 
kimsenin hakkı yoktur. 

lamlrden Nuilli1'• pderken 
tren yolu boydan boya üzüm bal
ları ve incir bahçeleri araıından 
geçiyor. Topraiın verimini iman Deniliyor ki, ihracat tüccar, 
emelinin yardımıyle iki katına Almanyadan ıipariıi iyi fiyatla 

Kamutayda bekleyen İD-edi ve 
satıı kooperatifleri kanunu proje
si, bu itin çareıi olarak ıöıteriJi .. 
yor. Kamutay bu kanunu çıkarm .. 
ca gelecek yıl artık lzmir köylüsü. 
krediyi tüccardan delil kendi ko
operatifinden alacak. kredi koo
peratifinden istifade edebilmelC 
için satıt kooperatifine de ba ol• 
mata mecburdur. 

çıkarıyorlar. Pek düzenli, göze 
pek bot ıarünen bahçeler vardı. 

Üzüm baiları aruından ıe· 
çerken hafızanın projektörü yüz
yıllarm arkasına doiru uzanarak 
mitolojinin yollarında dolqıyor. 
Di7onizoıun p.rap alemlerine da
lıyorum. Hayalin koridorundan 
omuzlarında üzüm suyu deatileri 
ta'fıyarak ıeçen yan çıplak kadın· 

almıtbr; ıatııı garanti etmittir; 
hatta bundan önce müstahsıldan 
alıt fiyatını da, iyi kötü, müıtah
ıılın da razı olduğu bir tekilde 
teıbit etmittir; timdi aradan 
biraz zaman geçince ahı fiyatını 
kırmaia kalkıyor. Bunun ıonucu 
ıudur: Köylü, müıtahııl malını 
bu fiyata verirse kartıhğı ile an-
cak bor~unu, masrafını kapaya
cak, eli bot, on parasız, bütün ıe · 
çim ihtiyaçları yerine ıetirilme

den köyüne dönecektir. K8ylü, 
müıtahıd malını bu fiyata ver-

Demek kimahnı da tüccar v• 
sıtuile deiil, ıatıı kooperatifi va· 
sıtaaile Avrupaya gönderecek. 
Böylece kartıamda teJkilitlanmıt 
ve devlet himayesini ae kazanmıt 
köylüyü gören tüccar umarım ki 
büsbütün ortadan çekilmek iste
miyoraa müıtahaıl ile UfUfm&ia 
elbette mecbur olacaktır. 

ları ıörür ıibi oluyordum; tam 
bu ıırada gözüm yolun kenarın
daki bahçede kurulu çardakların 
üstünde yatan ve yattıt:. yerden 
bir koluna dayanarak batım kal-

mezae tüccarlar aralannda ıözbir
dırıp biae bakan köylü kızlarına Relilı Ahmet S.11.,..U 

rastıeldi. Çardaiın önünde ihti -------------------------
yar bir adam, Anadolunun bir çok 
yerlerinde hili belli batlı naki! 
vasrtuı oian eteiinin yularını 
tutmut, ıaatte sekten kilometre 
hızla kotUP mesafelerin ıırtına 

atlayan otoray isimli acaip mahlG
ku hayret etmeden seyrediyordu. 

Daha ileride bilmem kaç saat· 
lik yolu yayan yürüyen kadınlı 
erkekli, çoluklu çocuklu bir kay
lii kafileıi gördüm. 

insan enerjisi, bütün enerjilerin en büyüğü ve en yü~
dir. Çünkü bütün enerjileri insan yaratır. 

20 ilkte·şrin - Pazar 
genel nüfus sayımı 
Bize Türk ulusundaki bu enerjilerin en doiru ıayumı tanı· 

tacaktır. 
Bqvekll•t 

lzmir hinterlandmın fevkall- istatistik Umum MUdürlülU 

de nefiı üzümünü incirini yetitti- ••••••••••••••••-------••••• 
ren bunlardır. Hatırladım ki Sel-

--~--~~---~---
çuk istasyonunda aldıiım kehri-
bar ıarııı renginde, iri, çekirdek
siz, tatlı üzümün kiloıunu ikinci 
el bana bet kuruta aatmıttı. latan
buldı& Jirmi bet kuruta sablan 
bu ilzümü bu adam k6ylüden üç 

~-=-=:::=~ T opkapı Maltepesi 
~ Numune Amerikan Bağı 

kurup aldıpnı aByledi. ' 
Çardakta yatıp bahçesini bek· 

l91en ldi1lii lmı, •linin ,Warı • 

• 

Remzi üzü,,, ocağı 
Herıün açıkbr. Duhuliye ıer besttir. 
Ayrıca Pazar günleri CAZ, SAZ, DANS. 
Bilfemizde ucuz ve nefis yemekler: Döner, titkebabr. 

======================= • 



20 hin yaşın~a KA~ .. KARTAL 
~,., BUYUK DENiZ ..ye~. 

:Yazan: H. H. Ewerı Türkçeye çeviren: H. Varoğlu O~A..N ~ ----
Bu genç kadının oturmasına ayrı-

Yazan: Kadircan Kaf lı 
Baı taralı 27, 28 Ağıutoa 

tarihli sagılanmızdadır.) lan daire garip bir yerdi. İki numara- S k 1 
lı mahzenin içinde bulunan bu daire- açı sa a ı biribirine karışan dev gibi bir herif halk 

silahlanmışlar ... 
Gemi. karakol vazifesini görürken, 

tayfa fok ve balık avhyarak vakit 
geçiriyordu. Aksakof, yanındaki iki 
lngilizi ve ücretle tuttuğu göçebeleri 
yanına alarak memleketin içerileri -
ne girdi· Rusun bu seferi, tabii birin· 
cisinden daha tehlikeliydi. lJk defa -
sında elinde çarın bir mektubu vardı 
ki, sihirli bir değnek gibi her ihtiya
cını elde etmesine kafi geliyordu. 
Halbuki şimdi, kendi nefsinden baş· 
ka güvenl'rek bir şe~·i olmadıktan 

maada, ayrıca çarın hadsiz hesap • 
sız casuslarına görünmemek için mil -
temadiyen kuq1azlıklar bulmak mec
buriyetinde kalıyordu. 

nin yüksekliği yirmi metre, uzunluğu b 
ve eni kırkar metre idi. Duvarların aşına 

• 
geçmış, 

Bu macerayı bana, heyete dahil a· 
lan arkadaşım anlattı. Şayanı hayret 
bir şey! Bu Rus hilekar olmakla be
raber çok işgüzar bir hf'rif miş. Tam 
evvelce tesbit ettikleri tarihte, yine 
eneke tayin ettikleri küçük bir kör· 
f eze gelmişler ve on hafta sonra, ba -
lina gemisi, Taymis nehrinden içeri 
girmiş. Hu işte o kadar ketum dav -
ranmışlar ki, gemi tayf asından hiç 
birisi gemide yüklü olan malın neden 
ibaret bulunduğuna dair ufacık bir 
fikir bile edinmemiş· 

Bu müddet zarfında da, Britiş 

Müzetumda, keşfedilen kıymettar 
mal için, sessiz sadasız, hususi bir da
ire hazırlattırıldı. Londra şehrinin 
misafiri olacak olan bu kıymetli eş
ya, tam otuz sene o dairede saklana -
cak, müzenin miltemet memurların -
dan başka herkesin gözünden saklı 
tutulacaktı. 

Otuz sene sonra, bu yak'aıun mesul
leri artık ölmüş bulunacaklan için, 
bu kıymetli hazine, umumun gözleri
ne serilecek, Rusya ile lngiltere ara
sında, bu yüzden bir hadise çıkması
M4 ·~ ,·.M'AılıaJckında tahkikat yapıl
ma"ına imkftn kalmryacaktr. . ~ -

Şimdi hnkikt şekli hırsızlık olan 
bu i-1, otuz sene gibi uzun bir zaman
dan sonra, basit bir keşif mahiyeti a
lacalttı. 

işte Britiş Müzetum böyle düşün
müş, böyle hesap etmişti· Ve bu he -
sap ta doğru çıkacaktı. Şayet dos -
tumuz Con Hamilton işe burnunu 
sokup allak bullak etmeseydi! 

Con Hamilton, Asyalı prensese, İn
giltere toprağında "Hoş geldiniz,, di
yen bahtiyar faniler arasında bulu
nuyordu. Evet, yukarda bahsettiğim 
o kıymetli hazine, içinde binlerce se
nedenberi şaşılacak bir şekilde mu -
haraza edilmiş çırçıplak bir genç ka
dın bulunan' gayet büyük bir buz küt
lesiydi. 

boyunca sıralanmış olan dört amon-
yak makinesi, buzlarla kaplıydı. 

Şimalden gelen bu nadide misafir 
için, müze idaresi, hir f e,·kaladelik 
yapmak istemiş ,.e bu yeraltı dairesi
ni Adeta buzdan bir saray haline sok
muştu· Durmadan çalışan makineler 
sayesinde havası her zaman sıfırdan 
aşağı on beşderecede bulunan daire
nin tam ortasına buz kütlesini koy -
dolar. Dairenin zemini bir buz taba
kasiyle örtülü idi. Buzdan sütunlara 
dayanan tavadan stalaktitler sar -
kıyor, mahirane bir surette yerleşti -
rllen elektrik ampulleri, bu kış sara
yını peri masa11arındaki efsane\·f ı -
şıkları hatırlatan ı~ık1ar1a aydınlatı

yordu. 
Daireye, iç tarafı kalın bir buz ta

bakasiyle örtülil çifte bir demir kapı
dan giriliyordu. Yanında, lzmir halı
ları, divanlar, rahat koltuklarla süs
lenmiş, şöminesinde daima ateş ya -
nan mükemmel bir bekleme odası 

vardı. Otesi ne kadar kasvetli ise, 
burası da o derece ferahtı. 

Güzel kadını, o buz sarayında, iş
te böylece. sakladılar. Rus, vazifesini 
bitirdikten sonra çıkıp gitti· tik gün
lerde etrafta uyanan merak ve tercs
sils yavaş yavaş kayboldu. 

Buz sarayına serbest girip ~ıkabi
len ancak iki kişi \'ardı, Londrnh bir 
ilim ile Edimburglu bir profesör. 

- Bunlar, güzel kadının vücut ölçüleri
ni tesbit ediyorlar. Daha doğrusu 

tesbite çalışıyorlardı. On iki metre 
mikibında bir buz kütlesi içinde sak
lı bir cismin ölçüsünü almak kolay 
iş değil! 

Edimburglu Profesör, Rusyadaki 
Mamutu bizzat gidip görmüş olduğu 
içle, bu pel kadmlll da o mamut 
kadar yaşlr, yani yirmi bin yaşında 
olduğunu söylüyordu. Hatta, her iki
sinin de ayni saatte donmuş oldukla
rını iddiaya kadar vardı. Bu iddia, 
Mamut ile kadının keşfedildikleri 

yerlerin, biribirinden ancak bir kur -
şun menzili mesafede olduğunu bil -
diren Aksakofun raporunu teyit edi
yordu. 
I Fakat Londrah alim bu iddia.) 1 ka
bul etmiyor, bunun bir tesadüften i
baret olduğunu ileri sürüyordu· Bu 
zat, kadının, Mamuttan en a~'lğt on 
bin yaş genç olduğu fikrinde h!i. O
nun fikrince, Mamut devrinde yaşı -
yan insanların büsbütün başka türlü 
olması lazımdı. Profesöre, o devirde 
yaşıyan insanların bir sürü resimle
rini gösterdi. Hakikaten bizim Pren-
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Hacı Yaşar Ağa kendisini ancak gece 
yarısında görebileceğimizi söyledi. 
Poliı müdürü genit bir nefe!} 

aldı; Hüınüye, gülümsiyerek işa· 
l'el etti; sonra cevap verdi: 

- Şüphesiz geleceğim. 

-Annem de gelecek değil mi? 

- Elbette! 
- Size otomobili göndereyim 

mi? 
- T eıekkür ederim, ben daire

nin otomobili ile gideceğim. 
- Peki, ıivil memurla da g(j.. 

rütmek isterdim; bugün dairey~ 

gelir mi? 
- Buradadır, ahizeyi veriyo

rum; konupbilinin. 
Hüınü telefona geçti: 

- Alo! •.. 

- Nasıl11nız? 

- Ah, sormayın, hiç te iyi de
ğilim; uykuauzluktan ve sıkıntı· 
dan berbat bir haldeyim. 

- Geçmit olsun, bu akıam ge
leceksiniz değil mi? 

- Elbette geleceğim; böyle 
bir fırsatı kaçırır mıyım? 

- Kız kardeıiniz de gelecek 
değil mi? 

- Tabii! 
- Otomobili nereye göndere-

yim? 

- Çok lutüfkanınız; fakat 

müsaade buyurunuz da biz .. 
- Hayır, hayır, gönderece

ğim. 

- Peki, madem ki istiyorsu· 
nuz eve ıelıin. Size adresimi ve-

- Sen buralı değil misin? 
- Evet... 
- Neden gürültü yapıyordunuz? 
- Leonardoya sövüyorduk .. 
- Ne dedin? Leonardoya mı? 
- E\•et.·. Bizi böyle yüz üstü bı · 

raktı diye .• 
- Bıraktı mı? Nereye gitti.? 
- Otrantoya .. 

- Niçin? 
- Türkler buraya g.-nyorıarmış.· 

Gedik Ahmet Paşa büyük bir donan· 
ma ile çoktan yola çıkmış. Leonardo 
korktu. Bütün a~kerlerini ve hazine
sini alarak bir lspanyol gemisine bin· 
di ve &'itti .. 

- Ne zaman? 
- Bugün .. Öğleden önce·. Onu bı · 

rakmak istemedik· Fakat bizi asker -
]erile az daha kılıçtan geçirtecekti .. 
alçak! .. 

- Yaaaa_ 
Demekki Lökad adasının batısın -

dan geçerken ufukta gördükleri Bri· 

ses bunlara katiyen benzemiyordu. 
Tahkikat dosyasında, birçok re -

simlerden başka, bizim Hamiltonun 
yaptığı büyük bir etild mevcuttur. 
Haınilton, genç kadını, buzdan ~nah-
(azasının haricinde görmüş olan } e
gine adamdır. Bu sebeple, yaptığı e
tüd, hakikatin tı~kısıdır, Bu etüdde 
genç kadın, en büyük ressamlara mo
del olacak kadar latif görülüyor· Süt 
gibi beyaz bir ,·üc:.ıt, şeftali kabuğu
nu andıran bir cilt, koyu mavi gôzler, 
n açık kumral saçlar% 

Londralı ilim haklıydı. Bu kadın, 
Mamut ~"'" ~,,_ .-'9 ....
li, yırtık gözlü insanlara katlyycn 
benzemiyordu. 

Fakat Edimburglu profesör iddi
asından vazgeçmiyor, o iptidai im:an 
resimlerinin kimbilir hangi ke:ıJini 

bilmez nazariyecinin uydurması ol -
duğunu, bu kadının hiç şüphesi:ı ta -
rihten enelki zamanlarda ya~mış 

bir mahluk olduğunda ısrar edip du
ruyordu. 

iddia o hale geldi kt, aralarmda 
ağız ka,·gasr, ondan sonra da dövüş 
başladı. lş mahkemeye intikal etti. 
Hakim her ikisini de onar lira para 
cezasına mahkum etti ve Britiş MU
zeumun kapıları da yüzlerine kapan
dı. 

( ArAa~ı ı•ar) 

reyım. 

- Lüzumu yok, doktor biliyor· 
mUJ. Saat kaçta göndereyim? 

- Altıda. 
- Peki; doktor selam söylü-

yor; geçmit olsun diyor. 

- T etekkür ederim; ben de 
hünntlerimi sunarım. 

Telefon kapandı. Hüsnü gece

ki hidiıeyi yeniden inceliyerek 
düıünmeğe baıladı. Bu ne de
mekti? Öteki düğümlerin açıla
cağı günün arifesinde bir yeni 
düğüm daha. Hele bu hiç te bota 

gidecek bir ıey değildi. Cemil 
bu düıünceyi bozdu. 

- Hiç düıünmeyin; bu, ya 

• doktorun, yahut Hacı Yatar Ağa
nın son bir ıakası .>lacak. 

- Pek güzel, bu aktam tere
fine verilecek ziyafette hazır bu

lunacak değil mi? Alacağı ol
sun. Hiç bir ıey yapamazsam bi
le, kanuni olup olmadığına bak· 
mıyarak yirmi dört saat hapse
derim. Orada gününü görsün. 
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HER ŞEY ANLATILIYOR 
Perıembe günü Hacı Yatar 

Aia hattaneıinde büyük bir faa· 

kazma, kürekle 
gant.i~, ~efalonya prensinin kaçtığı 

1 
gemı ımış... 

Ah, bilselerdi! Onu cehenneme ka
dar kovahyacaklardı .. 

Bu aksiliğe en çok kızan Kara Ha
san olmuştu. Yerinde de duramıyor· 
du: 

- Hemen yelkeni açalım·. Ona bel
ki yetişebiliriz •• 

Burak, ümitsizdi. 
- Yetişebileceğimizi hiç sanmam. 

Mademki kalenin sahibi yoktur, tes -
lim alalım. işimize yarar ve Gedik Ah 
met Paşa gelince ona veririz. 

Burak, konuştuğu adama sordu: 
- Senin adın ne? 
- Kallis.·. 
- Bana bak kirye Ka11is, şimdi bi -

zim Deli Muratla beraber kaleye gi· 
deceksin. Orada halka öğüt verecek, 
teslim olmalarını söyliyeceksin. Eğer 
sözümü dinlerlerse kimsenin burnu 
kanamaz. Fakat razı olmazlar da ka· 
fa tutmağa kalkışırlarsa vay halle
rine .•• 

Deli Muratla Kallis beyaz bayrak 
çekerek kaleye gittiler· 

Burak ile arkadaşları, kaledekileri 
şüphelendirmemek ve kıyıya çekilerek 
gemilerden bir kaç topu çıkarmak için 
hazırlıklara başladılar. 

On beş dakika sonra dönen Deli 
l\lurat şunları söyledi. 

- Saçı sakalı biribiriıfe, karışan 

dev gibi bir herif halkın başına geç -
miş. kılıç, halta, kazma, kürek, ne 
bulmuşlarsa onlarla silahlanmışlar, 

yarın akşama kadar düşünelim, o za. 
man ce\·ap veririz.,, diyorlar. Fakat 
benim anladığıma göre bize hiç gü -
venemıyorıar. Hana tçıerihdeu IJlı m-
tiyar "korsan sözüne inamlmaz. Ma
dem ki Gedik Ahmet Paşa buraya ge
lecek, ona teslim oluruz,, df'di· Mani· 
dis onu ımsturdu \'e biraz evvelki söz· 
lerini tekrarladı. 

- Manidis kimdir? 
- Halkın başına geçen adam,. .• A · 

danın en zengini imiş.. 
Bu sırada Zorlu Sinan, reisin ko -

lunu tuttu: 
- Gözcü işaret veriyor.· Gelen var. 
Burak, limanın ağzındaki kayalığın 

tepesine baktı. Orada bıraktıkları göz
cü kollarile işaretler veriyordu. 

Genç reis bunun manasını hemen 
anladı: Açıkta bir filo görünmüştü. 

Acaba kimdi? 

liyet vardı. Binnaz ziyafotin u
mumi olmaaını istiyordu. Bütün 

hemıireler davetli idi. 
Cuma günü camide Süleyman 

Şefik için mevlut okunacaktı. 
Altı buçukta Hüsnü kız kardeıile, 

yedide Cemil bayani!e geldiler. 
Sivil memur doktoru selamlar· 

ken yüzüne dikkatle bakıyor: 

bir gece önceki hadisenin ızını 

arıyordu. Doktor pek şendi, hiç 

bir fey belli etmiyordu. Binnaz 
ilk defa olarak, saadetinin bü

tün ıevkile hazırladığı bu dav~t· 

le çılgın bir ıataret gösteriyor
du. 
Yemeğe oturulacağı sırada 

Hüsnü bağırdı: 
- Ya Hacı Yatar Ağa? 
Binnaz cevap verdi: 
- Yemekte bulunamıyacak; 

ancak gece yarısında kendilerini 
görebileceğiz. 

- Ya! Demek ki el ayak çe
kilmeden meydana çıkamıyor

muı ! Pek güzel, hele gelsin de 
görelim! 

Doktor, gülerek söze karıştı: 
- Gelince tevkif etmP.ktP. ue

cikmezsiniz sanırım, 

Kara Kartalın grandi direğin 

vardiya da bağırdı: 
- Dir filo .. üç gemi göründü.· 

daha.. bir daha .. 

Burak reis haykırdı. 

- Gemiye. Arkadaşlar, herkes 
miye_ 

Leventler gemiye koştular. Eğer 

gelenler düşman iseler bir an önce 
mir alarak açılmak lazımdı. Lim 
bastırılmak onlar için ölilm dem 

- Vira demiilir ı ... 
Birkaç dakika içinde demir a 

ve iki Türk gemisi, başta Kaplan 
duğu halde limandan çıktı. Dir 
ucundaki vardiya durup durup 
yordu: 

- Altı •.• Yedi oldu.· Sekizinci 
göründü .. Dokuz. 

• •• 
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TURK DONANMASI 

'fürk donanması yirmi dokuz 
ça büyük ve birkaç küçük gemi 
ibaretti· Istanbuldan çıktıktan 
Adalar deniziyle Akdenizl tara 
Yunan denizine girmJşti. 

Türk donanmasınm önünde gf 
ve kalite denilen yirmi oturaklı 
bir gemi hemen geriye döndü. 

Kaplanın bir Yenedik gemi.si o 
ğunusanmış, geriye haber vermek 
temiştl. Netekim direğine çektftl 
rak ve provadan attığı iki gülle 

- Düşman var!. 
Demiş oluyordu. 
Onun arkamndakl gemflerden 

safa, diğeri sola açılıyor ve bu a 
butun dizi boyunca devam ediyor 

Burak Reis bu manevrayı ıtir 
- Af erin Gedik Ahmede... 

man olsaydık bizi kaçırmıyacaktı 
Aynizamanda bir yanliflıia Dl 

dan vermemek için kıç kuaraDJll 
kasından geriye doğru haykırdı: 

- Kara Hasan ı ... One geç.. 
Karakartal, Kaplanın dümen 

yu üzerinden gittiği için Gedik 
met Paşa donanması tarafındall 
bucak görillmesi de mümkün de 
Burak bunun için son kumandayı 
mişti. 

Karakartalın kUr~kleri bütüll 
ziyle denize girip çıkmaya 

Sağa sola beyaz köpükler saçıyo 

( A rkaıı v4' 

Hüsnü, manalı mani.J• 

v" dedi ki: 
- icap ederse tabii! 

Binnaz aordu: f 
- Kimi tevkif ediyoraunııf 
Bunun cevabını Cemil 

di: 

- Hacı Yatar Ağayı. 

Binnaz, biraz öfkelice, 
memura baktı ve dedi ki: 

- Ne münasebet o kadar 
o kadar faziletli, beni kızı 
seven bir adamı ne hakla t 
edeceksiniz? 

Polis müdürü Hüınüden 
aordu: 

- Böyle olduğunu nered,
liyorsun? 

- Babam söyledi. 
- Baban mı? 

-Şüphesiz; doktor beni keti 
le görüttürdü. 

- Hacı Yatar ağanın k~ 
duğunu sordunuz mu? 

- Elbette sordum; by 
öğreneceğimi söyledi. 

- inandınız mı? 
Doktor söze karı§tı: 
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nıfa: ldriı Ersan Bursa, Şevket Fatih, 
lsmail Bursa, Fehmi İstanbul, Nuri Is. 
tanbul, Mustafa Raci Kandiye. 

Beşinci sınıf nalbanthktan dördün • 

Veriyoruz 
Güverte binbaııhktan yarbaylığa: 

Saim Beıiktaı, Nizam.ettin Üsküdar, 
Ziyaetin Sultanaelim, Sami Tekirdağ . 
Hilmi Erdek. Nail Eğrikapı, Rem:.ı:i Kft· 
ıımpaşa, Hatmet Kaımıpaşa. 

Güverte yüzbqılddan binbaşılığa: 

Sadi Heybeliada, Latfi Fatih, Hamdi 
Büyük Piyale, Fehmi Kasımpaga, Nuri 
Beyazıt. 

Güverte aıtegmenlifinden Tegmen
liğe; Adnan lıtanbul, Mitat latanbul, 
AJi Beykoz, Yaıar fıtanbul, Kenan 
lstanbul, Muzaffer Y anya, Fuat Gire
sun, Hikmet Üsküdar. 

Makine binbaşılığından makine yar
bayhğına: Hasan Mehrr.et Çanakkale, 
Cemal lstanbul, Hasan Tahsin Beyoğ 
]u. 

Makine yü:ı:batılığından binbaııhğa: 
Ali Iıtanbul. 

Makine aıtegmenlikten tegrnenliğe: 
Rauf İstanbul, Fikret İstanbul, Kemal 
lstanbul, Niyazi Eğin, Kemal Aziziye, 
Halil İstanbul, Kemal lıtanbul, Saba
hattin lstanbul, Niyazi Kıbrıs, Yahya 
Konya, Şükrü lıtanbul. 

Sanayii harbiye binbaşıhğından yar
baylığa: Salih Hasköy, Hüseyin Kan
diye, Ismail Bartın, Ali Kanlıca, Meh 
met Kasmıpa§a. 

Sanayii harbiye yiizbatılığından bin 
batıhğa: İzzet Mehmet lıtanbul, izzet 
Rifat Kasımpa§a, Hüsnü Sultanselim. 

Tabip yüzbaşılıktan binbaşılığa: Mu 
bittin Sıvaı. 

Diıçi aıtegmenlikten tegmenliğe: 
Tarık Edime. 

Eczacı aıtegmenlikten tegmenliğe: 
Mehmet l stanbul. 
Levazım binba§dıktan levazım yar • 

qaylığa; lımail Çorlu. 

Levazım yüzbaşılıktan binbatıhğa: 
Sadi Üsküdar, Burhanettin Davutpaşa, 
Saim Sarıyer. 

Levazım tegmenliğinden yüzbatdı -
ğa: Raif Fatih, Nazif Üsküdar, Mitat 
Çatalca, Turhan Kadıköy, Aliettin Ça 
nakkale, Ferit Midilli, Yunuı Göztepe, 
Sıtkı Sinop, Aziz Mardin. 

Dördüncü ıınd hakimlikten üçüncü 
ıınıfa; Salih Trabzon. 

Be§İnci sınıf hakimlikten dördüncü 
aınıfa; l:yijp Kaallllp(af&. 

Üçüncü sınıf askeri muallimlikten 
ikinci ımıfa: Tahir Kaıımpaf8, Hüsnü 
Kasnnpa,a. 

Betinci sınıf hesap memurluğundan 

dördüncü 11nıfa: Ali Kızılhamam. 
Dördüncü sınıf muamele memurlu

ğundan üçüncü aınıfa; Hurıit lstanbul 
Matuk Betikta§, Muhittin Akçaaba~ 

Altıncı sınıf muamele memurluğun
dan 5 inci 11nıfa: Emin Iıtanbul. 

Yedinci ıuuf müzika muallimliğin • 
dem altıncı 11nıfa: Hüsnü Selanik. 

Deniz kurmay binbaıılıktan yarbay 
lığa; Mitat latanbul, Necati Beylerbe
yi, Ruhi Koca muıtafapap. 

Deniz Kurmay Yüzbaşılıktan Binba
tılığa: R.ifat Heybeliada, Necmi Eyyüp. 

ihtiyat Y arıubaylıktan aıteg-menli -
ğe: Ömer Lutfi lıtanbul. 

ihtiyat aıtegmenlikten teğmenliğe: 
Kadri Uysa] lıtanbul, Hakkı Korkut 
Antalya, H. Hilmi Isparta, M. Hamdi 
Silifke. Nusret erzincan, Mustafa Nuri 
Trabzon, Y. Kemal lnebolu, Arılan 
Fahri Kırşehir, Fikret lıtanbul. 

/(URUN, terfi eden 
General/arımızı ve Su-
baqlarımızı candan 

kut/ula.,. 
cü sınıfa: Mustafa Çankırı, Ethem Pir- --------------

lkllalltele memurları: 
itli R.lnct sınıftan birinci sınıfa: Hil-

eaınekaya. 

'l'.:;çtlnc:tt sınıftan ikinci sınıfa: M. 
lf 11ı0: İ§kodra, Ahmet Sinihisar, M. 

l>ö lzınir, Reşat Bebek. 
l ~Unc:ıt sınıftan üçüncü sınıfa: 
' " Edirne, Celal Harput, Ali 
htik Ustafa paşa, Ahmet lzmir, O. 
81'?aa, Toııane, Kemal Istanbul, Fadi 
'-t, aaı!.&.mdi Karahisar, AJi Beşik-

8'1f Çanakkale· 
~itan. nc:f sınıftan dördüncü sınıfa: 
h'QJ etttn İstanbul, H. İlhami lstan-, 

Altın"' '°'hün E sınıftan beşinci sınıfa: Ib-
~l, 'l'o teın Manastır, Cemal tstan
'llltt buzlu oflu Istanbul, Abdül
~ t tanbuJ, Mustafa İstanbul 
C.rtın ı.=:bul, H. HulQsi İstanbul, 
l\111, IUcfa uı, A. Ihsan Riza lstan
b,ı, ceı.a:ıet lstanbu1, Zekai lstan
h111, t btanbuJ, Necmi lstan-

lepe. 
Altıncı 11nd nalbanthktan betinci 11· 

nıfa: Hüseyin Bursa. 
Yedinci ımıf nalb.mthktan albncı 

sınıfa: Hüseyin Erzurum, Ali Refik Er
zincan, M. Zekeriya Sivas, Muhittin 
Çemi~kezek, M. Şükrü Erzurum, Ebu • 
bekir Erzurum, A. Hamdi Erzurum, 
lbrahim Biga, O. Faruk Erzurum, A. 
Refik Erzurum, M. Fahri Erzurum, A. 
Nuri Erzincan. . 

Beşinci 11nıf askeri bandodan dör • 
düncü 11nıfa: Recep lııtanbul, Mustafa, 
Ali Yakacık. 

Riyaseticümhur bandosu beşinci il· 

nıftan dördüncü sınıfa: Ahmet latan -
bul. 

Yedinci amıftan albncı sınıfa: H. 
Vasfi İstanbul, M. Ali İstanbul. 

Deniz güverte yarbaylıktan albay -
lığa: Hüsnü İzmir, Sait lıtanbul, Er . 

P•li• halJerleri · ................. 
AROZÖZLE TRAMVAY - Be 

tiktaş - Fatih hattında işliyen 
l 147 numaralı tramvayla Fatih 
itfaiyesine ait 12 numaralı arö
zöz Şehzadebaşında çarpışmıt . 
lardır. Her ikisi de kısmen hasa
ra uğramıtlardır. 

KARPUZ KABUGU - Ha
mal Melkon dün sırtında ağır bir 
yük olduğu halde Balıkpazarın • 
dan geçerken üzerine bastığı kar· 
puz kabuğu kaymış, yere düte -
rek yaralanmıttır. 
KOCASINA BAKARKEN DÜŞ 

Tü - Uzun çarşıda Poyraz cad 
desinde karpuz satan kocası Ah· 
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Iranda Şapka 

Asi şeyhin Horasanda dağlara 
iltica ettiği söylenmektedir 

Tahran, \Elleblıig gazetesi)
şapkanın herkes tarafından giyil
mesi işi hı:kfunetin en mühim 
meşguliyetleri arasında yer tut. 
makta devam ediyor. Şapka, bü 
yük şehirler halkı tarafından g1 
yilmiştir. Fakat (Meşhed) de vu
kubulan hadiseler, hükumetin bu 
hususta fazla şiddet göstermesini 
intaç etmiştir. 

Meşhedden gelen haberlere gô. 
re oradaki ulema, eski tabiiyetle
rine dönmeğe başlamışlardır. Bu 

ulema arasında 1 aşkendli, Buha· 
rah, Tirmiz ve Bakulü olanlar var
dır. Fakat bu hareketin siyasai 
mahiyeti haiz olmadığı görülüyor. 
Hükumet, her şeye rağmen yakın
da muvaffak olacağına kanidir; 
ve olacaktır. 

Meşhedde kıyam eden Şeyh 

Behlulün memleket dışına kaçtığı 
rivayet ediliyorsa da bu adamın 

bir kaç taraftarı ile birlikte Hora 
sanda dağlara iltica ettiği anlatı· 
lıyor. -

Halebde bir hekimin başına gelenler 
Vahdet gazetesinde okuduğu

muza göre Halebin en tanınmış 

hekimlerinden Karabet Babik9an 
bir gece uğradığı taarruz sonucu 
olarak ölmüıtü. 

Babikyanın ailesi yayladadır. 
Kendisi evinde bir hizmetçisi ife 

damda yatıyor. Gece yarısı bil
mediği iki kişi evi sanarcasına 
vurmağa batlamııtır. Doktor pen
cereden başım çıkarmıı, gelenle
rin ağır bir hastaya götürmek is
diklerini öğrenerek pefin bir al
tın lira vizite parası verirlera" ge
leceğini söylemittir. Gelenler 
"hasta fakirdir, üç Suriye lirası 

paramız vardır,, demiıler, biran 
önce gitmesi için yalvarmağa baş-

lamıtlardır. Nihayet doktor p~ki 

Mısırda büyümeye 
başlıgan cüce 

Luiri gazetesinin Mısır ga
zetelerinden alarak yazdığına gö· 
re, Kızma Mehmet adlı, 70 santim 
boyunda bir cüce yüksek bir pen· 

cereden düşmüştür; ümitsiz bir 
halde hastaneye kaldırılan cüce 
iyileşmeğe, ayni zamanda da boy 
sürmeğe başlamıttır !. Öyle ki bo
yu 2 metre 80 santimi bulmuştur. 

Gazete bunu tıp aleminin tetki
ke değer bir hadise olarak kay
dediyor. 

Hindistan qenel ilbayıl 
Londra, (Kurun) - Hindiı

tanın bugünkü genel ilbayının va

zifesi gelecek Nisanda bitecek, 
bu makama tayin olunan Lord 
Linlith Gov onun yerini alacak
tır. 

Bu lngiliz Lordu da öteden be
ri Hindistan işlerile meşgul olan 
ve Hindistan üzerinede tetkikler 
yapan komisyonlarda çahtanlar

dandı. Hatta kendisi Hindistanın 
yeni temel yasasını hazırlayan ve 
intaç eden seçme komisyonun 
başkanı idi. Kendisi henüz 48 ya
tmdadır ve lskoçyalıdır. 

Suriye maliye veziri 
Şamdan bildirildiğine göre 

Suriye maliye vezırı Bay 
Hanri tehrimize gelecek bura
dan Parise gidecektir. 

pencereden bakan Emine muva· 
zenesini kaybederek dütmiif, ya
ralanmıf, hastaneye kaldırılmış
tır. 

BIÇAKLA YARALAMA -
Beyoğlunda Kadirler yokutunda 
oturan Saidi Boğazkesen cadde· 
sinde oturan Ahmet ve Tevfik 
de Defterdar akıntısından geçiri· 

ı 

demİf, giyininciye kadar,, beki .. 
meleri için içeride kendilerine biı 
oda göstermiştir. Bunlar odayC 
girince kapıyı kapamıtlar, birılell 
bire hekimin üzerine athyarak e
le geçirdikleri aandalya, tahta_ 
ne varsa kafasına vurmağa başla• 
mıtlardır. Sunula da kalmamıt
lar, oradaki bir kadın entariıinİ 
yırtarak hekimin elini kolunu bal 
layıp ağzını bkamıtlar, isted\kle
ri gibi dövdükten sonra savut
muılardır. 

Babikyan polise, taarru tun 
hıraızlık için yapıldığını söyle
miı, fakat evde hiç bir ıeye do
kunulmadığına bakılarak bu id
diayı efkarıw;pumiye doğru 1--ul
mamıştır. Doktor hastanede öl
müttür. 

Şahi.' a göre Alman yanın 
düşmanları 

Pariı, (Kurun) - Almanya
nın ekonomi bakanı doktor Şaht, 
doğu panayırı dolayısıyle Königs-

bergde büyük bir prensip söylevi 
vermitti. Doktor bu söylevinde 

bir takım Nazi politikacılarının 

yahudi düımanbklarına ve Ka-

toliklere ka111 bulunmalarına ça· 
tıyordu. Gelen tafailita göre ıö

züne ilk başladığı zaman, Hitle-

rin ıayeıinde gerçeklettirilen y~ 
niden ıilihlanma itinin, memle

ketteki bütün finansal ve ekono
mik kuvvetleri bir araya topla· 
mağı icap ettiğini söylemit ve 

yüksek bir sesle tunları ilave et. 
mittir: 

"Finan•al ve ekonomik •İycucı
yı boz.mağa. çalqanlar, ulu.un 
Jü§manıclırlar.,, 

Bundan sonra Nazi müfritleri
ne şiddetle çatarak demittir ki: 

"T anrun, beni do•tlarımdan 
koru •Öz.ünü bara.ela •Öylemeli · 
yim. Bunlar önde olan her feyİ 
altü•t eden gece kahramarılandır. 
Bir yahuJi mağaza•ından alq 
veri§ edenler memleket hainidir. 
ler diye alifler yapqtırıyorltn. 
E•ki f aTmcuonların haylaz oldu
ğunu •öylüyorlar. Papaz.lara kar
fi bulunmakla, bu adamlar, din 
ile elini fena yolda kullanmağı a-

yırmcuını bilmezler. Elde bulunan 
kanunlar, Hitlerin vekilinin, ig 

bakanının ve propaganda bak• 
nının diyevleri yahudi mağaza

larının çalqmmına •alahiyet ve
riyor. Bu •alôhiyetin ne zaman 

ve ne §ekllde biteceğini söyleme• 
hükumete aittir. Hükumetin ba 

arzusuna uymayan her ıey cliıip-
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ltalya - Habeş , BORSA 
ı • o' ,. 1." 1' '• ' ' I • • ·~ • 

"ltalya işini yapacaktır : Cenova ile, Ce
novasız, Cenovaya karşı da olsa ! ,, 

- 28-8-93.5 
Wzalarmda yıldız t§anıW olaol&r. Uu • 

rinde muamele sörenlerdlr. ltakaml.u ea.. 

"Bir sömürge harbinin büyük devletler arasında 
mutlaka bir harbe sebep olması lazım gelmez!,, 

u kapanıı eatıı flyatıancm. 

Nukut 
l'ı2!i, - *Viyana 23, !10 

ltalya - Habeş işlerine dair ge -
len haberlerin ve görüşlerin hülasası 1 
tonlardır: 

• Mussolinl yanında Fransız ve ln
giliz heyet şefleriyle ve gazetecilerle 
manevraları teftişe devam etmiştir. 

• Habeş imparatoru Hnbeşistana 
yapılması muhtemel ilk hareketleri 
bir inzibat tedbiri gibi göstermeye 
matuf manevraları bozmaya karar 
verdiğini, ltalyanlar derece derece ve 
az kuvvetlerle hücuma başlarlarsa 
Habeşlerin bunları hudut dışına sü
rükliyeceklerini, fakat İtalya geniş 
mikyasta saldıracak olursa diploma
tik ilgileri derhal keserek harbi illin 
edeceğini söylemiştir. 

*Bay Edenle Samüel Hoare İngi
liz delegelerinin Cenevrede takip e • 
deccği hareket hakkında görüşmüş -
ler, Edenin yapacağı diyc'i gözden 
ıeçirrnişlerdir. Diye,in metni Jrran -
sanın fikri alındıktan conrn tesbit e
dilecektir. 

Avusturya yUksek komiseri ile A
merikan senatosu üyelerinden Bay 
Pope Samüel Hoarla Letonya, ispan
ya elçileri de Bay Edenle konuşmuş· 
]ardır. 

* Londra işçi sendikaları kongre
si genel konseyi bugün toplanacak ,.e 
arsıulusal durumu gözden geçirecek
tir· Parlamento grupu partisi mü -
messilleriyle bütün birlik mümessil -
)erinin anlaşmazlık ve neticesi kar -
şısmda işçi faaliyetinin alacağı du • 
rumu belirtmek üzere bir arada top
lanmaya çağmlmaları mümkündür. 

• Kanterhurg Piskoposu ve ser
best inen kiliseleri federasyonu mo. 
deratörü Berri ltalyan - Habeş i
şinin barış yoliyle diizeltilmesine dua 
etmek üzere miişterek bir bildirik çı
karacakbr. Bu bildirikte Cenevrede 
konusulı:ı.cı:ı.lc. İ)lorin vchrunctindcn 

bahisle düh a 'fJ!tt~ınm belki de bu 
görüşmeye bağlı olduğu söylenecek • 
tir. 

"' ltal}a vapuru birçok subay ve 
1400 siyah gömlekli ile Afrikaya git
miştir. Kampanta vapuru da harp Je
vazimiyle hareket etmiştir. 

* Bazı latlyan Somahlnrınrn !la -
beşistana iltihak ettiklerine dair çı -
kan şayia resmi İtalyan çevenlerine 
göre asılsızdır. 

• Habeş bankasının yabancı döviı 
satmaktan imtinaı üzedne tac-lrler 
bonolarını ödemekten, mallerını çı

kartmak imkansızlığı karşısında kal· 
n11şlardır· İthalat durmuşlur, . 

• imparatorun emri üzerine binler
ce Habeşli hava hücumlarıcı:ı k:ıı·şı 
sığınaklar hazırlamak üzer.- kırlara 

gitmişlerdir. 

"' l''raıısız Bakanlar kurulu bn~ün 
toplanacak, Lhalin diye,·ini dinliye
cektir. Cenevreye gidecek Frans1z 
heyeti de seçilecektir. 

GAZETELERE GORE 
* Yüksek ltalyanların gönUUU git

nıek istedikleri dolayısiyle gazeteler 
"Mükemmel silahlanmış fp.şfst ltal . 
yanın kim isterse ona karşı t.ıiUıhlan
nı kullanmay hazır olduğı.:nu, ltal
yanrn boş yere yapılan korkutma te
şebbüsleri karşısında her zaman da
ha kuvvetli ve bir granit bloku gibi 
yükseldiğini,. ynzmaktadırlnr. 

LONDRADA. 
lngiliz gazeteleri Hnlıeş hadisesi 

karşısında İngiliz sigorta kumpanya
sının göste'l'diği. reaksiyonu hı:kkında 
tafsilat ''eriyorlar. Sigortacılar harp 
tehlikesine karşı sigorta .} :ı11mamak
ta ve filen yasak prim dileklerini 
reddetmektedirler. Buna lcarşı tecim 
gemilerindeki yükleri normal şekilde 
sigorta edi~orlar· 

* Lord Ponsonby Taymise yazdığı 
bir mektupta ihtiyatlı bir siyasa ta
kibini tavsiye etmekte, zecrt tedbir 
teklifinin beyhude bir tahrik telikki 
edileceğini, mutat diplomatik usulle
rin tükenmemiş olduğunu, Fransa -
nın nüf:uzu ve büyük diplor.ıatlarının 
becerikli olduklannr, buhranın biiyü
mec;lnı ne pahasına olursa olsun ma
ni olmaya çalışmayı ileri sürerel{ 
Fransa ile beraber çalıBmasını iste -
JDlktedir. 

PARISTE 
Italyan n İngiliz elçilerinin La -

vali ziyaretlerine ,·erilen önem hava
sında Fransa gazeteleri anlaşmazlığı 
tahdit etmek n hususiyle A vrupada 
sebep olacağı akıbetlere meydan ver
memek hususunda açık bir endişe 
göstermektedirler. 

Pöti Jurnale göre U.,·al - Kralk 
görüşmesi anlaşmazlığın artmasına 

mani olacak yeni bir tahrik harekı?t 
noktasını teşkil etmektedir. 

l\IATEN: "İngiltere harbe mani 
olmak için Ulu~lar Sosyetesi nizam
namesinin kesin olarak tatbiki ge • 
rektiği fikrindedir. Fransa harbe 
meydan wrmemek üzere zecri ted • 
birlerden uzak durmak lazım geldi -
ğine kanaat getirmiştir. Uluslar sos
yetesinin Jı'ransa n İngiltere müstes
na olmak üzere büyük devletler tara
fından terkedildiğini ve binaenaleyh 
zayıfladığını görmektense sosyete • 
nin şeref ini korumak daha iyi olmaz 
mı? mü~adekar davranma.dan ve ö

* Nn-yoo tıs. - * Mıdrld !7 -
• Parls 168. - * Berllo 4lC,-

ı · Mll.tno 194, - • Varsova !4, 110 
* Brllbe 83, - * Bodape$te ~4. 50 
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• Ceoenr !i!O ·- • Befgrad !14, -

~ Sofya li4, - * Yokohıma 34, -
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* Stol::holrn 31, - · *Banknot 
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Anadolu il 45,70 be ı:;ebet olma~ı lbım ırelmez,, diyor· •lrcaaı htlkruı 95.-

1

1 1928 A M 10, • Anadolu lII 1,40 
* MOnıessfl A 45 80 EKO DÖ PAR1: Sıvu·Frtunım96.:> 

''Londra belki de zecri tedbirler 1iiiiiiiliiiiiiiİ 
tehdidi karş1sında Mussolinin dura - 1 
cağını sanmaktadırlar. Bu zan Duçe
nin ahlakını ve İtalya hakkındaki bü
yük emellerini bilmemek demektir. 
Cenevredeki diplomatların bütün 
grupu ifrata meydan vermiyecek bir 
usul bulmaya ve durumu son derece 
facialı göstermemeye matuf olmalı -
dır., diyor. 

MUSSOLINININ SÖZLERi 

l\f ussolini Britiş Unitedpress aY -
tarına sttyıedlğt ~Hzler l~lnde ~unları 

demiştir: 

" - Jtalya, Cenoı:a ile, Cenovasız, 
Cenovaya karşı da olsa iıini yapa -
caktır. ltalyan ulusu gibi bugün ha -
rekelle bulunan bir ulus, başka ulus
ların baysallık düşüncelerine uyarak 
durdurulamaz. 

Kırk mldanberi Habeş;.,tan bizi 
düıman biliyor. Askerlerimize saldır
dı, zabitlerimizi, sömürge (müstem -
leke) halkımızı öldürdü, bize saldır -
mak için bir ordu hazırlıyor. Ben hiç 
bir soyun düşmanı değilim, fak at bü
tün soyların, ltalyan haklarına hür
met etmesini isterim. Şimdi yaptığı
nuz lıarcket, diğer devfctıcrin Asya 
ve Afrlkada yaptıklan sömürge lıa
rekctlerinden başka bir şey değildir. 

1891 ve 192'protokolunda büyük 
Britanya b!zlm bütün Habeşistan ü -
zerindeki nüfuzumuzu tarumıştır. Bu 
protokollar halci mer'idir. 

l'ıllardanberl, batı det'letlerindeki 
doğumsuzluğu kanwyun gözüne çarp
tırmağa çalıştım. ltalya nüfusunu 
arttırmak için faşist hükflmetin ne 
kadar uğraştığını bütün dünya bilir. 

Eğer medeniyetin iyiliklerini bil
miyenlerl gözeterek, batı devletleri 
medeni lıaklarından vazgeçeceklerse. 
batının istikbali lıakkında ümltsi:li -
ğe düşmek ldzımdır·,, 

iMPARATORUN SÖZLERi 

Mısırda çıkan Fransızca Rekform 
gazetesinin Adis - Ababaya gönder -
difi öıel aytara imparatorun söyle
diği sözler arasından en önemli kıs -
mını alıyoruz: 

- Geçen yıl olan karışıklıktan is -
tif ade ederek, Habeşistan Eritreyi 
Almakla neden İtalyan meselesini 
bitirmek istemedi? 

- Ha~eşistanın bütün muahedele
re ve onlara koyduğu imzalara çok 
büyük bir hürmeti r;ardır. Hükflme -
tim aradaki anla~mazlığı yoliyle ko
tarmak istiyor. Bizim ı·erdiğimiz söz
den dönmeyiz. 
' - Memleketinizde hali't esirlik var 
mıdır? 

- Evet, uardır; fakat 1924 te çı
karthjjınUz ve bütün gayretimizle tat
bikine çalııtıijımız kanun ile artık bu 
fena (ıdet kaybolmak üzeredir. 

- Müslüman Habe~lllerin Hristi-

lSTANBUL - 18,SO: Bayanlar lı;:ln Jlm.. 
naaUk, Ar.ade Tarcan - 18,60: Almanca 
den, 19,10: Dana muslklal, 20: htanbul hal. 
ke~·lerl namına ~ Dyönkunıl Uyele • 
rtnden J\.11 Rlm Ekreoı tanıtmclan konle • 
rans, 20,SO: St1ldyo orkestraaı, DlrlJe profe.. 
alSr La.,cnskl 21: Radyo caz ve tango orkes. 
tralan, 21,SG: SoA haberler, borsalar. 21,flS: 
Fak.ize J:ı:r.et i)iuı, lkeman solo piyano Ue 

beraber, 22,05: PIAk n~rlya.tı. 
\1YANA - 17,llS: Gramofon, 18,05: ıto. 

na~malar, 18,95: Piyano konseri, 19,05: Ko. 
nuşmıı.lıır, haberler, hava raporu, 20,llS: 
Haftanın bölcml, 21,llS: Viyana musiklsl, 
22,20: Orkestra konseri, 2S,20: Haberler, 
24110: Eğlcnccll konser, 24,SS: Konuma, 24, 
M: Konserin devamı, l.!5: nar musikisi. 

BERLlN - 17,0IS: Şlmdlkl bcstek&rlarm 
eserleri. 17,85: KU~Uk konser, 18,0S: Layp. 
r.lgden, 19,SIS: Yeni 91>or kltaplnn, 19,50: 
lllkAyelcr, 20,05: Plyeıı, 20,25: Piyano kon. 
ac.rl, 20,45: QUnUn akisleri, 21,05: Haberler, 
21,15: Danıı hnvalıın, 2S,OIS: Haberler, 28, 
45: Etlımccll musiki, 24,05: Kolonya.dan. 

BUDArEŞTE - 17,10: Konferans, 18, 
15: pn konseri, 11,0S KonferM!I, 19,SS Mıı. 
car musikisi. 20,85: Konferans, 21,05: Or _ 
kcstra konseri, 22,80: Hnberler, 22,:SO: Çin. 
gene muıılldııl, 28,55: Aylık lcmal, 2',10: 
Cuha.nd tn.kımr, 1,10: Son ha.berter. 

TULUZ - 20,0.'i: Dilctolar, 20,25: Opera 
orkeııtrnsr, 20,S:S: Haberler. 20,50: Flllm 
partalarr, 21,lO:Senfonllc orkestra, 21,20: 
Eğlencell numıırıılnr, 21,50: Flllnnonlk or. 
kestra, 28,25: Halk ıtarkılan, 24,20: Vlyanıı 
orkeatr:ur, 24,40: Dnns muıılldst, 24,50: O. 
pettt parçalarr, 1,05: Radyo fıın~Isl, 1,20: 
Köylü balosu. 

frak elçisinin ziyareti 
Dış işleri bakanı Bay Tevfik 

Rü,tü Arası, dün Perapalas otelin
de lrak elçi&i Bay Naci Şevket zi
yaret etmİ§tİr. 

yanlarla bir fikirde olmadıkları söy
leniyor. Doğru mudur? 

- Habeş halkı hangi dinden olur
sa olsun ulusal işlerde: re yurlseı·er-ı 
likte biribirlerinc ııkı sıkıya bağlı -
dırlar. 

- Eğer Jngiltcre, Fransa, İtalya 
Habeşistana bir ekonomiğ korumayı 
Yermek isterlerse ne yapacaksınız? 

- Uluslar kurumu ekonomi ala • 
nında falan ue filan azasına daima 
r·ckillik vermiştir· Hiçbir siyasal fi -
kir gütmiyerek yalnız hu işle kim ge-ı 
lirse ltoş gelmiş olur. 

- ltalya harp ilan etmeden, Ja -
ponranrn Çinde yaptığı gibi, memle· 
ketinize derece derece sokularak top
raklarınızı almak lstiyorumş. Buna 
karşı ne diişünüyorsunuı? 

- Habeşistan, lıarp ildn etsin et -
mesin. memleketimize soh:lmak istl
yenlere karşı §iddetle müdafaada bu
lunacaktır.,, 

Italya lngiltereden Maltayı, Kıbrısı, 
Sudanı ve mısırı isteyecekmiş! 
(Üstyanı Birinci sayfada). 

Bu suretle Musolini Hindistan 
yoluna hakim olacaktır. Hatta 
Musolini Akdenizin şarkında Se
zarlar gibi hakim olmağı tasarla
mış bulunuyor •• 

Buna rağmen İngiltere siyasi
leri soğuk kanlılıklarını muhaf a
za ediyorlar. Akdeniz donanma
sının takviye edildiği resmen ya
lanlanmakla beraber Maltadan 
gelen haberlere göre hükUınet bu 
adada tayyare hücumlarına karıı 
sığınacak yerler yapılmasını em
retmiştir. 

Malta zabıtası zehirli gaz hü
cumu vukubulduğu takdirde hal
kın nasıl hareket edeceğini anla
tan beyannameler dağıtmııtır. 

İngiltere uluslar sosyetesi kon
seyinde ltalyaya kartı misak mü
eyyidelerinin tatbikini isteyecek
tir. Bunun manası ilkönce İtalya 
ile finansal tecimel ve ekonomsal 
bütün ilgilerin kesilmesi ve ltal~ 
yanın asi bir devlet gibi kalması
dır. 

Franıan1n lngiltere ile birlikte 
hareket etmesi için her çareye bat 
vurulmaktadır. 

Şimdi Fransa ne yapacaimı 

bilmiyor. Kendisi altı ay önce, 
Bay Musolini ile gizli bir müah&
de yapmıt ve böylece ona kartı 
ellerini bağlamıştı. 

Fakat Fransa Avrupada kopa· 
cak bir buhranda İngiltereye ay. 
rı~ık bir vaziyet almak da istemi-

yor. ' 

F ransanın kararsızlığını berta 
raf etmek için Bay Eden Paris 
gidecek ve Bay Laval ile görü§e 
cektir. 

F aransa, hal ya ile anlaımasın 
dan vazgeçerse ve milletler ce 
miyetine verdiği yemini tanımaz 
sa o zaman onun mütecavizler 
kartı hiç bir değeri kelmıyac 
ve böylece Fransa ileride Alman 
ya tarafından bir taarruza uğra 
dığı takdirde uluslar sosyeteıin 
den hiç bir yardım beklemiyecek 
tir. 

O halde Fraıua ya uluslar der 
neğini yıkacak yahut ona yardı 
ederek İtalyanın açmak istedii 
harbe kar§ı gelecektir. 

Sinyör Muıolini yarım milyo 
ltalyan askerine Brenner geçid 
önünde manevra yaptırmakla bil 
tün bu ihtimallere cevap veriyor 

iT ALYA INGILTERENIN 
HAKLARINA HÜRMET 

EDiYOR! 

Londra, 28 (A.A.) - Da il 
Mail gazetesi, B. Musolininin, B 
:W ardprice' e verdiği diyevde 
ıu aözü nakletmektedir: 

- Bugün Bolzano, da yapıl 
cak olan ka1'.ine konıeyinden so 
ra ltalya hükumeti, Britanya lnı 
pctt'ıatorluğunun bütün haklarına 
hürmet etmeğe hazır olduğun 
ve ltalyanın, Britanya menfaatle 
rlne zarar verebilecek isticlatt 
hi~ bir niyet beslemediğini, lii 
bilJirikle nqreJecektir.,, 

Sekizer liraya satılan 1 Morada hadiseler 
operet biletleri 1 (Ustyanı Bi1'.incl sayfada). 

Mahmut Saim isminde birisinin tedbirleri alacağını söylemelerin 
"dünya kız ve erkek üniveraiteıi 
neşriyat direktörü,, yazılı bir mü .. 
hürle damgalanmı! operet bilet • 
!erini bazı yüksek zevata ve mü .. 
esaeselere sattığı görülmüştür. 

Bu biletlerin üzerinde 775 JCu .. 
ruf masa ücreti, 25 kuruı duhuli
ye gösterilmiş, sekizer lira alın
mı,tır. 

Bu ite uray ve maliye memur· 
ları el koyarak zabıt tutmutlar, 
tahkikata girişmiılerdir. 

Umumi evler hakkında 
Hafta tatili kanunu mucibin· 

ce Beyoğlu kaymakamlığı umum· 
hanelerin de pazar günleri kapa· 
lı bulundurulmasına karar ver· 
mit, ilgili yerlere tebligat yap· 
mıştır. 

Bunun üzerine alakadarlar u· 
raya batvurarak pazar ruhaatİ· 
yesi almıılardır. 

Bu işe adliye bakanlığı da ka· 
rıtmıf, umumhanelerin pazar 
günleri kapalı bulunması tekli 
kanuna uygun görülmüıtür. 

Uray, buna itiraz etmiştir. Me
sele tetkik edilmektedir. 

emretmittir. 
Alman tedbirler sayesinde 

gün üzüm mfüıtahsili lbölgelcrd 
normal vaziY.etin dönmesi ve ö 
ft idarenin kaldırılmaaı umu" 
luyor. 

ATINA AJANSININ 
B1LD1Rl~İ 

Atina, 28 (A.A.) - Atina s 
jansı bildiriyor: Bazı ajanı 

gazete aytarları Meseni - Ni 
yon - hadiselerini oldukça b 
yütülmii.f bir halde göstermiıle 
dir. 

Hadise, üretmen köylüler tlL 
rafından tertip edilen bir pr 
testo mitingleridir. Bu protesto 
lar tamamen mahalli ve meal 
bir mahiyettedir. Yalnız §ayarı• 
esef olan biricik hadise dün Pil 
da vuku bulan ve bet kişinin Y 
ralanmasına sebep olanıdır. 

Meıeni bölgeainde bir sak 
(ihtiyat) tedbiri olarak örfi idtl 
re ilan edilmi§tİr. Meseni jandtl 
ma kumandam, Kalamata, piJo 
da sükunun tekrar iade edildi 
ni telefonla iç bakanlığa bilcliı'* 

1 Kısa Haberler 1 mi,tli. 
Oretmenler bazı ifratçı 1Lr1' 

* 9 Eyhll ile U Eylül arasında Peş- da§larına olduğu kadar belki d' 
tede devam edecek olan arsıulusal gazetelerin yazdıkları gibi, b~ 
turizm kongresine iştirak edecek he- zararlı unsurlara uyarak bu ~r 
yet ~eçilmek üzeredir. Aralarında tingleri tertip etmişler ve bu •'' 
f{öprüler ve Yollar dairesi başkanı rada bazı tezahüratçılar da 1' 
Hikmet ile direktör \'ekili l\fahmut da 1 

Yardır. nunsuz hareketlerde bulunmU'! 
* Belediye tarafından alınarak be- dır. _/ 

Jediye fen şubesinin taşındığı muhte- -------------- t' 
m hakem binasına bir kat daha çıkıl- Sokaklarda, sinema kaP ~ 
masına karar verilmiştir. 1 arın da plak çahnmıyac' 

* Darphane tarafından 10 ve 5 ku- ı-1' 
ruşlukların da kalıpları yapılmağa Bazı gramofoncu dükkan ~ 
başlanmıştır. 2:; n elli kuruşlukların nın hoparlör koyarak plak .ç~ 
Finans Bakanlığınca incelenmesi bi - dıkları ve gelip geçenlerle cı\' ; 
ter bitmez ba~ılmalarına başlanacak- da oturanlan rahatsız ettikte' 

trr· görülmüftür.. • 
• Belediye tarafından yeni yapılan B k ld 1 Ji J ak -'" 

halin yanında diğer bir hal yapılma - u ıe i e P i çam ! tı' 
sına karar vrrilır.iştir. nurnda lcavun, edildili ıibi ıinema ve tıY~;) 
karpuz, limon ve portakal satılacak- kapılarında da ayni §ekilde P 
tır. çalınmaıı menedilmittir 
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mı~~-Kf'''fi~z of ı~ .. - ~- ~ Saaıık Konuşmaları 

Zoııguldakta "Türki~~,, madenleri 
enize kimler giremez? 
a':""'n·. I h D .... ~ has~alıklar müte aaı•ı r. 

Salim Ahmet ve istirahat salonları 
ı~ap yemek 

Ameleler için banyo, kalorifer 
yapıhyor; On kuruşa beş 

üzüm bayramı J 
1 
1 

1 
1 
1 

Halka sepetle üzüm 
dağıtılacak 

' lzmir (Özel) - lzmir saylav-1 
1 

ları Bayan Benal Nevzat ilt! Bayı 
Ki.mil Dursun ve Bay Sadettin, l 
dün otomobillerle Urla, Sivrihi· İ 

1 

sar, Kilizman ve ıair köylere ıi- ~ 

derek, halkla, köylülerle uzun l 
uzadıya temaslar yapmıtlardır. • 

Bu meyanda türenmenler, ü- ~ 
rün fiyatları etrafınd-. ... yJavların ! 
nazarı dikk .. '' · ·. f, yar· \\ 
dım istemi~ ı ıı . 

tnize girmenin muhakkak Kendilerinde böyle rah!\t Haber aldığ:rnıza göre, Baca· 
te h:r ihtiyaç olduğunu idd· · lık bulunan hastaların denize 1ı;ir da büyük bir iizüm bayramı ha· 
kabul edemeyiz. O halde de· memeleri lazımdır. Diğer haller zırlanmıttır. Bayram, bağ bozu· 
tirmek arzusu bir çok sebep- de tıbbi bir fikir almak muvafık munda yapılacak ve halka, ıepet 

en çıkabilir. Bunları da ayrı olur. ıepet üzüm dağıtılacaktır. 
l'.osayınak bizi alakadar etmez ROMATiZMA HASTALIKLARI B. b 1 

'"akat girilen sebepler ara.un Bilhassa romatizma, mafsal ağrıla ır f!enç oğu it :: 
81hhi bir ıebebp aramak ir.ar rı gibi hastaların girmesi hastalık- lzmir, (Özel) - Bahri~ :1 'jada 
se Yerilec:!k cevap ıudur: tarının nüksüne sebep olacağı kor· ki gazinoda çalıtan Cavit ı·.,mın- · 
~nnen denize girenleri ~eğil, kusile doğru değildir. Diğer haller- da bir genç garson, iyi yüzme!; ' 
1Ye:ı!cri tayin etmek liz·m- de gene vaziyeti gözden geçirmek bilmediği ve sarhot olduğu ha!de 

enize g:rmenin bir çok nok· 
tdan İnsanlar için ııhht olma 
ltarıı girmiyenleri tayin e~ · 
daha kati ve doğru bir it o· 

enize kimler giremez? Burı · 
an en mühim gördüklerimi 

1 
•Ylc ynzacağım: 
- Ciğer haatalıkları, 2 -
haıtalıkları, 3 - Mide ve 

t.oak has~alarmdan bazılar., 
t ak hast:ılarmdıın bir kısm!. 

1_ n.oına~izma grubuna ait hu· .. ı l 1 ardan bazıları, 5 - layı' 
hlil~r, 6 - Çok şitmanla ... , 
Ba::ı =ild h:ısta!:klarm.ı uğ 

a. hr. 
~IC.tR HASTALARI: 
trada cigw eri alakadar edeı1 

llı"h u irn rahatsızlık verem, ve· a .. 
, 18bdo.t, knn tükürme, zatii'· 
(V ilih gibi hastahklard:ı. 

, creınin ukdevi - ve sinsi 
11 ha~ı halleri müstesna) kat
il "' ·ı ı.tk ırı ~mez.. Bunlardan ıvı 

:ı\ la.n aonr:ı dahi girmek mu· 
\l.• d~ğild:r. Anca!< doktoru, 
·~r:ı \re t•vıiyesi ile bu hast~.
.r 'n İyi olmuı hastaları• gir
• 1tı" \lıtıkün olabilir. 
t) /\.ALP HASTALARI 

l tniz... · k · · illd "" g.rıue ıçın muavaza 
r;\ .. le 0lınıy:ın!arı dütünmek hi· 
h~ adır. Kalbi muavaza ha1:n

ÇoJt:ıta olanların denize giı· ne
tıl •akı ve ağır teraite tab" ılir. 
~rh burada aayılmaıı h"m 

)le h. enı de muvafık değildir. 
••laların her biri bas\::,a. 

ltıij . . . 
et "'talaaya bir mevzu teıkıl 

· uah ~ta • ıonra bir haıta hir 
" t tarafından denize g\r"':le· 
;~el \'e ıirdikten ıonra tla 

lazımdır. denize girmit, bir daha çıkma· 
ZAYIF BONYELILER mıtbr. 

Kansız ve zayıf olanlar, soğuk Zabıta ve tüzeye haber veri-
suyun vücuda vereceği aksülame lerek arattırılmıt, cesedi deniz· 
li liyıkıyle yapamıyacaklarından den çıkarmııtır. Zavallının başı, 
denizden çıktıkları zaman tid- ıuyun dibindeki iki kaya parça· 
detli bir ütümeğe ve kendilerine ıı arasına ııkıfıp kalmıı ve bu 
fenalık gelmesine ıebep olur. Bu suretle boğulduğu anlatdmıt
hallerin tekerrürü hastayı sık sık tır. 

hasta olmağa ıevkeder.. lstidact Finans uzmanının lzmir-
.u.a (•ere.atı) kadar da ıatUrew deki incelemeleri 
bilir. Herhalde kanaızlarm ve 
11skaların denize girmesi kelime 
nin tam manasile yaıaktır. 

ÇOK ŞiŞMANLAR 
C-:.ır: • a.·ı:ı de;ıi:ze girmesi bazı 

şeraite tabidir .. Serince ve gölge
li bir deniz hareket yapmamak 
ve çok kalmamak suretile d,..ni7e 
sirebilirler .. 

Y o:-gunluk, nef eı dalrhğı çar· 
pıntı duyar duymaz hemen deni7i 
terketmeleri lazımdır. 

CiLT HASTALIKLARI: 
Böyle bir haıtahk tatıyanla· 

kat'iyyen denize girmemelidir. 
Bazıları sadece denizden istifa 
de eder. 

Bu mevzu tamamile doktora 
ait olduğu için cildi hasta olanla
rın müsaade almadan denize gir
meleri kendi aleyhlerindedir. 

DENiZE NE V AKIT 
GiRMELi: 

Bu vaziyet doğrudan doğruya 
güne9le alakadardır .. 

ikinci bir makalemde ( güneı 
çarpması - güneı geçmesi - sı· 
cak vurması) gibi isimlerle mü

lzmir (Özel) Finanı bakanlıfı
nm Franıadan getirttiği finans 
uzmanlarından Bay Dümorey iz • 
mirde de alakadar zevatla ve va
tandaşlarla temaıa gelerek muh
telif vergiler üzerinde bir tetk:k 
yapmış ve bugün Ankaraya dön
mÜ§tür. 

Uzman lıtanbul, lzmir ve Bur
ıada yaptığı tetkiklerin neticesi
ni bir rapor halinde bakanlığa 
bildirecektir. 

lzmir üzüm satışı 
lzmir, (Özel) - inhisarlar yÖ· 

netgeıi taraplık çekirdeksiz ü
züm almağa devam etmektedir. 

Dün, aktama kadar ıatın alm
mıt olan tarapbk Yll! üzümler 
78,000 kiloyu bulmuttur. Alınan 
üzümler hemen taraba çevril~ 
mektedir. 

Bir kaç gün sonra Burnova do
layından ıaraphk misket üzüm 
sa.tın ahnmaıına batlanacaktır. 
Misket üzümler 3,75 kuruttan a
lınacaktır. 

MISIRA OZOM 
talea edilen ve yaz vakti uf ak lakenderiyedeki tecim mümea
bir bat ağrısından insanı ani bir silimizin tetebbüsleri üzerine Y•t 
ölüme kadar götüren hastalıkları meyva gümrük tarifelerinde Mı. 
bildireceğim. sır hükumeti tarafından önemli 

- "" 
• ,J,~ 

_ .. -11 • 

• ) ' 1 -

Son zamanlarda Zonguldak öy· 
le bir önem almıtlır ki içine gir
dikten sonra kolayca çıkmak ka· 
bil olamıyor. Burada iki Zongul
dak vardır: Birisi yerin altında, 
diğeri de üıtündedir. Bunlardan 
hangiıine haıvurulaa Türk kö
'11i.\ı· en •.1•: "si karşısında inıan 

. . · ' • ııni "" alamaz. 
Bu havzada .... t.mür endüstrisi

ni ilerleten ıoıyeteler araımda 
en ziyade dikkat gözünü çeken 
(Türkit) kömür madenlerile E
reğli tirketidir. Fakat, tetkilit 
ve memlekete fayda vermesi yö
nünden Türkit ön planda bulu-

. ' 
.. 

nuyor. " .• • D ı.: el · 
Bu sosyetenin batında bulunan T urlriye,, ereuada am eaı 

lar senelerce edinmit olduklan bir öğle yemeğinde, Bir afhaneJe,, 
tecrübeler ve Avrupada öğren· bir p~a 
dikleri bilsilerle mücelılıez olduk tonunda bir parça dinleJaecekler
lan cihetle az zaman içinde (83) dir. Uyku zamanlarında karyola
numaranın ocakları modem bir larmda yatacakları gibi geceleri 
tekil almaia batlamıttır. ainemaya sidecekler ve radyo 

Evvelce tek bir tahsın elinde dinliyeceklerdir. 
kalan bu ocak, ancak bazı kim· Ben, amelenin yemeklerini gör· 
seleri tatmin edebilirken timdi diim, çok beğendim, kendi evle
yapılan fedakarlıklar ve büyük rimizde piten yemeklerden farla 
ıermayeler sayesinde bütün yur- yoktu. Tere yağlı pilav, Biga n~ 
da faydalı olmağa batlamıt ve hu dile nefis bir et yemeği ve be
az zamanda iyi ıonuçlar alınmak davadan bir üzüm hoıafı pek 
ta bulunmuttur. hoftu. 

SOYSAL YARDIM Kaplar hep bakırdandır, bun· 
KURUMU lann alt kenarlarında (Türkit) 

Vaktile merhum Mehmet A· barakalan vardır. Bakırlar ıılC 
rifin tasarrufuna geç.mit olan bu sık kalaylanmaktadır. Sabahlan 
(63) numaralı ocak, dokuz ıene mükellef ve ·manevi bir çorba, öi 
denberi it Bankasının malı ol- le ve akıam ikiıer kap etli y.,. 
muftur. Dört sene evveline ge- mek ve haftada iki defa bedava• 
linceye kadar konforu noksan dan birer tatlı veya börek veril· 
bulunan bu müe11eıenin bugün mektedir. 
her tarafında medeni, 11hht ve Memurlar için bir çok evler 
soyıal kurumlardan bqka bir yapılmakta olduğu gibi amele i
çok ta teıiıat belirmeğe batla· çin de asri ve modem bir çama• 
mıttır. tırhane yapılacaktır. Burada bin-

Her ıeyden evvel amelelerin lerce ki§inin kendisi için değil, 
hayatı dütünülerek onlar için ne Türk uluau için ne kadar faydalı 
liznnıa yapılmıt ve daha mü· olduğunu aöylemeğe hacet yok· 
kemmel olmaıı için de tertibat tur. ( 
ahnmıttır. R. K. Cantürk ı 

AMELE EVLERi 

Karaağaçla Edirne 
arasında otobüs 

ile ed"l k .. .. de . ı ere ona gore mu· 
lleai "erılınelidir. Doktor m~a· 
llrıı , ~~ •ık tekrar edilirse b:ıs· 
llt, 

1 
•t \'e hayatı için ço' iyi 

Yalnız tunu söyliyeyim ki.. değitiklikler yapılmıtlır. 
Sabah saat 10 a kadar ve aktam Komtu hükumet yaı üzümlere l 
dörtten sonra girmek muvafık· 100 kiloda 20 Mısır kuru§u güm-1 

Şimdilik 480 bekar ameleyi 
barındıracak dört kovut yapıl
maktadır. Bunlara, banyolar, ça· 
matırhaneler ve yemekhaneler 
yapılıyor. Ameleler karyolalarda 
yatırılacak ve it elbiaesile dıt el· 
biıeleri ayrı ayrı verilecektir. 

Edime (Özel) - Karaağaçla 
Edirne arasında otobüs ıerviıi 
meydana getirmeli için yapılan 
teıe'bbüıler iyi bir netice vermit
tir. 

llloe BACIRSAK 
' "l\sr ALIKLARI 

i \IJ:ı• •eb 
«>l1tıad ep her hastalığın nıa· 
it h.aa 1i• \'e !>u ciho:.::ın bin bir 

il ltıiilı:ılc. Yeri olduiu içim.lir. 
)at•t erinden ıftide ve b~fır · 

·ıh'Pl~ •rı, lcan kuımalar mide 
11 ıelir. ' 

tır. rük koymuttur. Bununla beraber 
NE KADAR KALMALI: bu yıl pek fazla üzüm çıkaramı-
Bu, her imana ve her inaaıyn yacağımız anlatılmaktadır. 

da alıımağa, yap, geçirilen has- -------------
talıklara göre deiitir .. 

Umumi olarak 10 dakik&dan 
yanm saate kadar kalınabmr. 

Fakat esas ürperme ve ütüme 
duyulduğu dakikada denizden 
çıkmak lazımdır. Buna rağmen 
denizde kalınına ü~ünür ve ütü· 

meden doğacak haıtahklar da 
bat gösterir. 

Şunu diyebiliriz ki. denizin ok
ıayıcı yumutakhğına ve zevkine 
inanarak ihtiyatsız hareket edilir· 
se insana büyük fenalıklar vere
bilir. 

Ameleye sıcak tabldot veril· 
meğe batlanmıttır. Günde 10 ku· 
ruta bet kap nefiı ve mugaddi 
yemekler verilmektedidr. Hafta
da iki günde bir bedavadan tat· 
h ]Cedirilmektedir. 

Ocaktan çıktıktan ıonra işçiler 
banyolarını yapacaklar, kışın ka· 
löriferJi yemekhanede yemekle
rini yiıecekler ve dinlenme sa· 

Ucuz nakil vasıtası temin ede
rek iki iataıyon araıınc:laki me
ıaf eyi en kısa bir zamanda geç
mek için açılan bu sefer Edirne 
ile Karaağaç arasını pek ziyade 
,enlend irecektir. 

Otobüsler her eaat 
kalkacaktır. Üç durak 
bit edilmittir. 

başında 

yeri tea· 



... 
1 Gazetemizi satmak 

isti yenlere 

1 

"Ba ilandaki şartlara göra hareket 
ederlerse her talebi gerine getireceğiz, 

Gazetemiz fiyabnm yarıya 
mdirilmeai doıayıııyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ıa· 
&ete aabcılıjı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
ayrı, ayrı cevap vermek ıureti· 
le arada ıeçen aman zarfında 
anulamım yerine ıetirilmea• 
secikmekte oldupndan aatıcı

lıtımızm ana ,artJannı neıredi
J'OnD& 

1 - Her aayı bütün satıcı

lara -iadeab: olarak- 70 pa 
radan verilecektir posta maara 
fı hbe aittir. 

11 - Sabcı olacaklann ıün
de iıtedikleri gazete sayısına 

ıöre bir buçuk aylık gazet~ tu· 
tanm önceden depozito olarak 

mıza depo ederek makbuzJarı· 
nı, ıipariı meiduplarıyle b:rlik
te bize yollamaları ıerektir. 

111 - Her ay sonunda ıön
derilen f atur.tiarda görülecek 
borçlannı en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lbımdır. Bu ıarta riayet olun· 
madıiı takdi:ae faturada görü
len borç depozito veya banka· 
da emrimize bırakılan par'ldan 
mahsup edilir. 

Gazetemizı Türkiyenin her 
kötesinde dana geniı ö!çüde 
yaymak dileğinde olduğumuz· 

dan isteklilerin bu tartlara ıö· 
re müracaatları hususuna na 
zarı dikkatlerini celbederiz 

s&ldsmeleri veya bu miktar Müracaat ~cir.eai: KURUN 
puaJI q veya Ziraat Bankası gazetesi Direk~örlüjü -Ankara 
nm oralardaki ,ubelerine namı- caddesi- lıtanbul 

Dr. Hafız Cemal 
Dahlllge miiteluıaı&ı 

fllazardan bqka ıünlerde 1&· 

at (2,5 dan 6) ya kadar latanbul 

Dinnyolundaki (118) numaralı 

huut kabinesinde hutalarmı 

bhal eder. 

ZAY1 
1928 - 1929 ders yıh ve 351 sayılı 1 

Gürün Hk okulundan aldığım Nazım I 
Bilgiç .adına olan ilk okul bitirme ka
ğıdını kaybettim. Yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

ev. No· 8810) 

lLAN 
931 senesi Isparta orta mektebin

de. almış oldufum askeri ehliyetna

lmroz Yolu 
KOCAELi vapuru 29 ağua· 

toı PERŞEMBE günü saat 16 
da lmroza kadar. (Slli") 

1rabzon Yolu 
KARADENiZ vapuru 29 A· 

ğuıtoı PERŞEMBE günü aaat 
20 de Hopaya kadar. (5118) 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 30 ağu•· 

tos CUMA günü saat 1 l d 
Mersine kadı.r. (5119) 

Yeni çıktı 
DllN \·e \'ARIN 

Tt!rcÜml' ltülliyatı 
Sayı - 38 

P. A. KROPOTKIN 

ETİKA 
Ahlakın Kaynağı ve Açılması 

Rusçadan çeviren: 
Ahmet A.ğaojhı · 

A. Hilmi Omer Budda 
ı4'iyatı 125 kuruş - Tevzi mahalli "VA KIT., kütüphanesi lstanbul 

Ankara ilbaylığındar 
1 - Ankara Merkez ilk okul larile yatı okullarına ve il 

tim espekterliiine kapalı zarf .ıau Jile 475 ton yerli kok köm .. 
nacaktır. 

2 - Bu kömürlerin tuarl~nan deleri 15200 liradır. 
3 - Eksiltme kapalı zarf biçi minde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin prtnamey• gör mek için her gün Ankara 

direktörlüiüne gelmeleri ve arttır ma eksiltme yaaaaına göre 
yacakları kapalı zarflarmı da yüz de 7,5 teminatı muvakkate 
buzlarile birlikte ıS-9-935 Pazartesi ıünü aaat ıs de An 
süre) komisyonu Bağ aekreterHtine vermeleri. (2346) (5141) 

Hariciye Vekiletinde 
Vekiletimiz ihtiyacı için ktıpalı :zarfla 160 ton kok kömürü 

alınacakbr. Şartnamesi levazım müdürlüiünden her gün a 
lir. Muhammen bedeli 5280 !in.dır. Taliplerin 20-Eylül -
ma günü saat ıs de satın alma ko misyonuna müracaatları. ( 

(5150) 

1 l ıını~ ı111n1111ı 11 liallrı 111et11 f • iireıı ılift 
l F evzipqa Diyarıbekir hattınm Y olçatıdan sonra Sivrice, 

Gezin ve Erıani maden istal"fOD larmı havi kısmı 30 - 8 
tarihinden itibaren yolcu ve her türlü 99ya nakliyabna açıl 

Şimdilik haftada üç defa Cumarteai, Salı, Perıembe 
bir yolcu katarı Eli.zizden Erıani madene ıidip dönecektir. ( 

'~14 

Eli.zizden Kalkıt 
Erganimadene varq 
Erıanimade1aden kalkıt 
Elizize varıt 

Saat 
,, 
,, 

" 

8.00 
ız.ıo 

16.00 
20.10 

Muayenehane Ye n telefonu 

ZZ398, yazlık telefonu Kandilli 

.38, Beylerbeyi 48. 

meml zayi ettim. yenisini alacağım • Muhammen bedeli 8856 lira n. lup miktarları qafıda yazı 
dan eskisinin hükmü yoktur. 1' .... ••········· ~atak efYUJ ı ı-9-935 tarihin de Çarıamba günü saat ıs. 

Orta .mektep mezunu 229 NoJı Ali. Satıldığı yer u] l 1 cak v AKIT Matbaası Ankarada idare binasında kapalı zarf ua i e ıabn a ına 

w•ııııııııımmmııııM•ıınım-11111~.g Fiyatı 100 Kuruş ite girmek isteyenlerin 664,20 Ji ralık muvakkat teminat ve 
Ye kanunun tayin ettiii vesikalar ve iıe ıirmeie manii kanu Selantk Bankası ~ --,.....,_,__..__...,,.,. ____ lunmad1t• "' btnn~ ve teklifler ile ayni sün aaal. 1 
kadar Komisyon Reiıliiine verm~ feri lizımdlJ'. Ba ite ait ıa 

Tesis tarihi: l88R 1111 "Evliya ~elebi seyahatnamesi,, nin ler Haydarpqada Tesellüm ve Sevk müdürlüfünde An 

) 
dokuzuncu cildi gayet nefis bir şekil· 'dare merkezi: ISI AN BUL (Galata de Dnlet matbaasınca basılmış ve sa· malzeme dairesinde parasız olarak daiıtılmaktadır . 

.,, b tışa çıka.nlmıştır. Bu didin değeri 200 tane pamuk ıilte; 30 tane seyyar karyola ıiltesi, ı 
Ttlrktyedeki Şu eleri: 1 •·500,, kuruştur. yatak ve yorgan çarpfı; 200 tane küçük yastık yüzü; ıooo 

Jstanbul, (Galata-Yeni Cami) Satış yeri - VAKiT kütüphanesi yük yastık yüzü; 50 tane küçük bq yaıtıiı; 300 tane büy' 
- Ankara caddesi - VAKIT'ın Tür- "' 200 ta "b' l'k (5093} lzmlr, Mersin yastıgı; ne cı ın ı . 
kiyenin her tarafında bulunan satıcı· 

Yunanlstandakl Şubeleri : ıanndan da tedarik ednebmr. 

SelAnik . Atlna . Pire 
Her nevi 8anka muamelatı. 

1111 1111111 

.. z _______ '; ,.. CI 1 C,) A ....... ,. 

• 
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ZAYl ıstanbul Belediyesi ilanları 
Çengelköy Nöfer mektebinden al • 

dığım tasdiknamemi za)i ettim. Ye • Senelik muhammen kiraaı 9 lira olan Samatyada Tramva 
nisini çıkaracağımdan eskisinin htik • desinde eski 305 N. h )'Ol fa21la11 (307 N. lı dükki.nm sağında 
mü yoktur. (8827) 936 aeneıi Mayısı sonuna kadu ki raya verilmek üzere açık a 

Tadlnnisa ya konulmuıtur. Şartnameai levazım müdürlüğünde görülür 
ya girmek için de 68 kuruıluk mu vakkat teminat makbuz vey• 
tubu ile beraber 12-9-935 Perıembe ıünü aaat ıs de Dai 
eümende bulunmalıdır. (B.) <Sı6 4) 

Darülaceze için lüzumu olan 300 ton yerli kınple maden 
açık eksiltmeye konulmuıtur. Hu kömür1erin hepsine 4800 lir• 
tahmin olunmuıtur. Şartname•i levazım müdürlüğünde görül 
ıiltmeye ıirmek için de Z490 N. h arttırma ve eksiltme kan 
yazılı vesika ve 360 liralık mu·,,ak kat teminat makbuz veya aı 
ile beraber 12 9 935 Pertemhe günü saat ıs de Daimi Ene' 
bulunmahdır. (5165) 

Yollardaki tamirat amelesi için lizım olan 30 tane çadır 
siltmeye konulmut ihale gününde talibi çıkmadığından 

3-9--835 tarihine uzablmlftrr. Bir tane çadıra 45 lira fiyat 
Jnin olunmuıtur. Şartnameıi levazım müdürlüğünde görüJilr. 
meye ıirmek için de 101 1ira 50 kunıı1uk muvakkat teminat 
veya me~ubu ile beraber 3-9-935 Sah rünü ıaat ıs de D• 
cümende bulunmalıdır. (1.) (Sı63~ 

Göz Hekimı 
Dr. ~ ükrü Ertan 

BabWi. Ankara cadde.i No. 80 
TeWoa: 22566 

Salı ıijnleri 01eccanendil' .. 

ŞARK DEMlRYOLLARI 
iLAN 

Zafer ve Tayyare BayramıJLa rast
lryan 30 AğustN Cuma günü alqamı 
49 ve 46 No.11 yöre trenlerfaln lşJiye
ceji sayın halka ilin olunur. 

lıtanbul, 28 A.ğll8tos 1935 
DIREKTORLVK 

Yeni kitaplar 

Kırık kavaldan se•I 
Hüseyin RJfat Topaz1111 " 

\"aldan sesler,, adlı şiir ki_., 
Şairin en güzel parçalan b• 

toplannuştır. Satıı yqi: A 
dest V AKIT ktitüphanesL 

V AKl'rın TUrkiyenin hel' 
da bulunan ıııatıcılanndan d• 
edilebilir. Deleri yirmi bet 



Keşan Panayırı 
Keşan Şarbaylığından: 

Her sene mı.ttad olan Keta'..ı emtiai ticariye ve hayvan panayı 
tı bu •ene 14-Eylül'de açılacak bir hafta devam edecektir. Geçen 
''nelere nisbetle daha genit tutu lan alıt, verit alanında tüccarı 
~ınnun edecek itler olacaktır. Pa nayır münaıebetile güreıler t~rtip 
l ~lıniı ve bu güreılere Türkiyenin en büyük pehlivanlarının iıtiraJC. 
erı leınin olunmuıtur. (5017) 

Keşan Şarbayhğından: 
. İki yüz hektar tahmin olunan ve hektarı 20 lira bedeli muham 

~ınli Keıan kasabasının 1/2000. 1/ 500, 1/1000 mikyasında haH 
~ıır harita ve müstakbel planlarının yapılması 20-Ağusloı- 935 

::Ünden ıO-Eylül-935 günüm! kadar 20 gün müddetle kııpah 
l ıltnıeye konmuıtur. Şartname bilabedel Keıan Belediyesinden a. 

1
:•r. isteklilerin. ı teminat ve vesikalarile lO~Eylül-935 günü saa, 

de kadar müracaatları veya tek lif mektuplarını göndermeleri. 
I (5073) 

Kültür Direktörlüğünden : 
Lise ve orta okuallrı parasız yatılı 

talebe ahnması ·~ile lstanbul kız ve erkek 
liseleri mefguı olmaktadır. Oeraken tafellltı almak ve 

keYtd olunmak lçln kızla 110 kız, 

trkek lisesine mUracaatlart. 

erkeklerin 
(5018) 

Kültür Direktörlüğünden: 
llkmektep:erde talebe kaydına Ey

lülün birinde başlanacaktır. eır:ncı sı· 
llıflara bu sene 928 doğumlularla daha 

'"veıkı do.Qumıuıardan arta kalanıar ahnycakdır. Ku··ı -
tür direktörü 10 Eylôle kadar buıundukları 
h"• en yakm okula, çocuklarını kaydettlrmelerlnl velllerden 
~der. (801&) 

Hava yolları devlet işletme 
idaresinden: 

) "Y ole• tayyaresi ve telıi2 cihazları alınacağı hakkında idaremizce. 
S 'ı>ılan il~"llar üzerine bir çok firmalar ıartname istemektedirler. 
t llın alacağımız tayyarelerle telıiz cihazlarının ana vasıflarını bildi. 
•n b '}A \'.. u ı anlar hava yolları devlet işletme idaresince yolcu tan·art-~i 
'" tel · de h sız cihazları satın alınaı;ağ: hakkında bütün firmaları vaktin 

d, aberdar etmek için yapumı' ve en uzak yerlerdeki firmalar• 11 

"'•:f~tltlak İstedikleri yolcu tayyn reler ile telsiz cihazlarının türW 
hi arını, fiyatlarını vesaire!İ ni bildirmelerine yetecek kadar 

k:b:~nıan bu~abil~eler~. için. ~e~ lif_le~in 1-11-. 935 tarihine kadar 
klta} ~e tetkık edılecegı bıldmlmı§tır. Bu tarıhe kadar geit-ceı. 
rı,tn oglar ve malumatlar üzerine incelemeler yapıldıktan sonra 9art 
..... eler ikmal ve ayrıca gazeteler le ilan edilecektir. 

llt~ tl'velki ilanlarda istediğimi2 tayyarelerle telsiz cihazlarının yal· 
fi~ a.~ vasıflarının bildirilm~si i!ı ti fa edilmesinin sebebi muhtel:f 
d,11 ~arın daha genit bir miky:u ta te1c:lifler yapabilmelerine mev 
l'hıd ırakmak ve bilnetice incelemelerimizi daha bol teklifler üze 

e Yapabilmektir. 
8 

lltt] u .•ebeple yolcu tayyaresı ve telsiz cihazları satmak ialeyenlf', 
l>e il~rı~in bütün tafsilatını emsallerinden üstün olan hususiyetlerini 
l,t'tzı an arımızdaki ana vasıflar" ne derecelere kadar uygun olduk 
l~ i; açık bir ifade ile ı-11-92~ gününe kadar Hava yolları dev 
Ce b~ı~lıne idareıine bildirme:idir ler .. Keyfiyet ıartname iıteyenle .. 

•nmek .. ·1~ 1 ~ uzere ı an o unur. (5074) 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
a.ı.., .~ks~ltme ~omisyonundan: 

lS,Ooo 1c.·koy Akhye ve Asab1ye haıtaneıinin azı ı2,000 çoğıı 
~t'fl• ıl? benzin ile azı 3,000 çoğu 5,000 kilo petrolune k~pail 
) ~erden f' ti f 1 ·· ld""" d e ka. 

1 
ıya ar az a goru ugun en ayni ıart ve vaııflıula 

ı ~ 1 z~rf ueulile yeniden ekıiltmeye konmuıtur. 
laalund E~~ltme ı ı-Eylül-935 Çartamba rünü saat ıs de Cağa 
1 

2 _ a.T:aglı.k .Di~ektörlüğü. b~nası.ndaki komiıyonda yapılacaktır. 
~tt.. hmını fıyat: Benzınm kıloıu 35 lruruı pelrolun kiloıu 2t .. r. 

3-M 
4 _ Ş uvakkat garanti: 472 ı:ra 50 kuruttur. 
S _ E~~naıneler ~üessese~er paras~z olarak alınabilir. 

~Yılı ke. ıltmeye a-ıreceklerın 935 Tıcaret Odaıı ve$ikaıı ve 2490 
l "eya 

11~da Yazılı belge ve bu ite yeter muvakkat garanti mak. 
~ltfll\rın anka rnektuplarile usulü daireıındeki teklif mektub•ı 
lkl~kbua: 1 

Y'Ukkarda yazılı eksiltme saatinden bir saat önceye kad•r 
:nu b'ı· a ı ınde komisyona vermeleri. (5047) 

Ankara Jandarma ML. TB. Satın .. 
alma Komisyonundan: 

1 - Ankarada jandarma Müı· 
takil Tabur ihtiyacı için eksiltme· 
ye konulan erzakın miktarı tah 
min bedeli ilk teminatı ~kailtme 
uaul, ekıiltme tarihi beıinci mad
dede yazılmıştır. 

sız olarak tabur karargahından a 

lınabilir. 

misyona vermit olmalıdır. 

4 - Komisyon para ve para 
mahiyetindeki evrakı alamaz. llk 

teminat banka mektubu veya mal 
sandığına yatırılış para makbu

zu olmnlıdır. _(2281) (4971) 2 - Eksiltme ıartnamesi para· 

3 - lıteklilerin eksiltme gü· 
nünde yazılı vaktinden bir saat 

evvel teklif mektubunu ve açık 
eksiltmelerde ilk teminatını ko· 

A l ı n a c a k Er z a k 
Erzakın cinai Kilosu Beher 

Kilosu 
ıo 

llk teminat Eksiltme ----.. -· Eksiltme gün' 

Birinci çef it el<.mek 
Zeytin yaiı 
Sığır eti 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Kuru ıoğan 
Sabun 
Nohut 
Kuru f aıulya 
Patates 
Mercimek 
Kuru üzüm 
Tarhana 
Çay 
Gaz 
Beyaz salamura peynirı 
Döiülmüı kırmızı büber 
Zeytin tanea1 
irmik 
Fratık içi 
Kut üzümü 
Arpa 
Kuru ot 
Saman 

(kuru)' 

HSOOO 
1000 

15000 
6000 
6000 
2800 
3200 
1700 
2500 

10000 
9000 
1200 
1800 
500 

40 

1300 
1000 

500 
1000 
800 

60 
60 

15000 
ıoooo 

10000 

40 
25 
10 
20 
90 
5 

30 
ıs 

15 
s 

10 
20 
20 

300 
28 
40 
30 
30 
25 

100 
50 
s 
4 
2,50 

Lira kurut 
862 50 

30 00 
243 75 
45 00 
90 00 

191 25 
12 00 
38 25 
28 13 
ı12 50 
33 75 
09 00 
27 00 

7 40 
9 00 

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

56 25 
30 00 
18 75 

nevi 
Kapalı zarf 
Açık eksiltme ....;. 
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ve saat 
9/ 9/935 ı4 

,, ı4,40 

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

,, 10 
" 10,15 
,, 10,30 

,, 10,45 
11 
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" 11,30 
,, 11,45 
,, 12 
,, 13 
,, 13,lS 
,, 13,30 
h 13,45 
,, 15 
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15,1! 
15,30 
15,45 
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Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANK ASI 

24/811935 vaziyeti 
AKTiF ---- PASiF" .. 

Kese' 

~;~~"~~.:'. ... ~.~~~~: .. '..~·-~.~~~~-~ 1 ~ ~~~~~:~!: 13 
Ufaklık ....................................... ,. 946.1 :'i6, 80 

Oahlldekl Muhabirler; 

r·· k ı · ur ırası ............................. J_L __ .4_7_ı_.3_99_9_ı 

t eriçtekl Muhablrler : 

Altın Saff kilogram 4.401,253 f o.190.727. 72 
~hına ıahvili kabil Seı besı döviz!e ı 6 tı O 799 56 

1-!ezine Tehvlllerl: 
1 >eruhtt' edilen evrakı naktiye 1 
ar~ılığı L 158. 7 48.56!l -

Kanunun rı ve 8 ıncı mad· 
delerinr ıevfikan Hazini' tara· 

10 640 80 tından vaki tcdiyaı " · .!"i · -

Senedat Cüzdanı . 
1 lazine bonoları ........................ 1 L. 1.500.C.OO 
l"icari ~cnetleı ........................ loo~-215-., ._ ,. ....,, . :'). 

f &hi m ve Tahvilat Cüzdanı· 
r 1 )eruhtt' edılen cnakı nak

\ · riyt nin karıılıAı esham ve l tahvilAı 1 itibarf kıymetle 1 
31 0645:i7.91 

Lira 

4.1.912944.93 

471 399.91 

fi.861 527 28 

148.108 ıs.~ -

11 537.215 57 

H ~t'I besı ~:sham \'t TahvllAı 4.552.369 86 35 616.907 77 

,$,luıı \C dö\'17. üzerine .ıv1.n~ ~ ... 28 926.24 
1 ıhvilAı üztrinr ııvarı~ il 2.9:i9.5.~5 63 

Hissedarlar······ ................................. ~ ............. . 
muhte:lf 

YekOn 

~98848187 

4500000-
10 055 7!1.'i l ~ 

Sermaye ............................................. __ _ 
Jhtivat akçesı ................................ .............. - .. . 

1 edawUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evra \ı nakdye 11- 158.748.568.
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
1 criııe ıevfi ı. an hazine tara· 
fından vaki ıediyaı 10.640380.-

Deruhte edilen evra1<1 naktiyt 
ba '<ıyesı ................................. .. 148.108 183 -

Lira 

1 s.000.000.-
1 oıi6.7Sn.8 

l\aışılı~ı ıamamen altın olaral: 
ıedııvült il~ ve ten vazedilen ~I.. 10.000.000.- 1.58.10~.183..; -----Türk Lirası Mevduatı : 

~:~:~ıız =~:~::::::::::::::::=.:: 1 17.1J5 255.18 
17.115.255 JI 

!löviz Mevduatı: 

0:~::.•7 ::::::::::::: :~:::::::::::~: ~ 12.502 JIS.74 
.548,7 42 84 13 050.858 58 

~uhtel it ....................... , ................................... . 50?5J.S420I 

Yek On 263.052 .. 195 51 

2 IV'art 1S33 rarlhinden itibaren. 
rslcCJnto t.cıc:'di }'lzce S 1·2 - &;itin L zerine avans yüzde 4 1·2 

ZAYi 
Üsküdar 2S inci ilk mektebinden 

aldığım şahadetnameml zayi ettim. 
Y cnisini alacağımdan eskisinin hük • 
mü yoktur. (\', No. 8823) 

No. 81 Orhaıı 

Beıinci icra daireainden: 
Mahcuz ,.e 2 inci arttırma suretiy. 

le paraya çevrilmesine karar verilen 
dokumacılığa ait makine n buna mü
teallik igneler, tezglhlar, çözgüler 
ve teferrüatı ve makinelerin yedek 
aksamı 5 - 9 - 935 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 12 den 14 e ka • 
dar Edirnekapı Vaiz sokak 13 No. da 
sa tr lacaktır. 

Taliplerin mahalli meıkftrda ha • 
zır buluna?.k memura gelmelni ilıin 
olunur· (V. No. 8826) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etm~ştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eylu/JeJir 
Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
Ayuca 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

ler.e (20.000 lira) lık mükafat vardu •.. 



ABONE ŞARTLAR/: 
:!lllıJı d ayltlı ıs aylık Aylık 

M emlekeUmir.de 7Ml 420 2~ 110 
Yabancı yer1ere 1850 7211 400 160 
Posta birliğine ı 

gtrmlyen yerlere~ 
1800 9110 600 180 

nırktyenlıı ber posta merkezinde K tı H UN• abone yazılrr. 

------·-- - .. - ... ... .. ... . ··---
Y 1.ZI ~ 1:. ~10Nl·. / / ,i1 l t..1:1 : 

lstannuı. Ankara .::Bddcm. t \i AKl'I yurm:) 

( ldıı.re: :tt870 
reıetoD l Yazı lşler1: 24878 

Telgraf a<lres1 : KURUN latanbuJ 

Posta kUtll8'U No. 4& 

------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------------------------------------------. 

-~-----{Türk Elbise Deposu 
Teminatlı ucuz maJ istiyenJer Hah çekapı Hacı Bekir karşısında 86 numara Türk elbise deposuna uğrasın lar. istediğiniz yerli ve yabancı kum aşları bulduğunuz. gibi her nevi 1.1 • 

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

Direktörlüğünden :=-=-.1 ==~Şişli Terakki Lisesi •• 
SUMER BANK .. 

ii 
1 - Engel ve bütünleme yoklamaları yalnız 2-16 Eylül içinde yapılacaktır. :: 

== 2 - Yerlerini tutmak isteyen eski talebenin tezelden taksitlerini göndererek kayıtlarını yenile- :: 
meleri gerektir. Mektep her gün 10--17 arasında açıktır. f: 

3 - Leyli-Nehari-Kız--erkek yeni talebe kayıtları ba.şla~ı§tır. nl 
L -~~::::~~~~~:~.~ .. ~~=::.~;.:::;,;.~~.:~:.~ .. ~.'.~~~~~.;: .... ~~:.i.'::~;:.:.:.:.~; .. ~:~:.~:; .. ~~'.; .. ~.~.~.~.: ........... J 

Umumi Müdürlüğünden: 
Bankamız nam ve hesabına Avrup aya müsabaka ile muhtelif sana· 

yi mühendisliği tahsili için on talebe gönderilecektir. 

........................................... ~ 
ANKARA iMAR 
Müdürlüğünden : 

1-Eksiltmeye konulan iş: 
Ankara mezarhk duvarı in

şaatı olup keşif bedeli 67871 
lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak ve şart-
nameler şunlardır: 

A. Eksiltme şartnamesi. 
B. Mukavele projesi. 
C. Nafıa işleri şeraiti umu-
• • 

mıyesı. 

D. Umumi şartname. 
E. Keşif cetveli. 
F. Proje. 
isteyenler bu evrakı 3 lira 

be·delle imar Müdürlüğünden 
alabilirler,. 

3 - iş pazarhkla bir ay için
de yani 23 Eylül 935 Pazar
tesi saat 18 ze kadar bedel 
layık görüldüğü takdirde ta
libine ihale edilecektir. istek
lilerin imar Müdürlüğüne mü
racaatları. (5075) 

:'f PA f<lA~l(A 
1 

l 
Müshhuralı 

HllBUBATUNLARJ 

SıHHAT 
vı: 

KUVVET 

Operatör - tlroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
Bevli9e mütehassısı 

1\öprübaşı: Eminönü han telefo'l 2191fl 
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1 
Sablbl: ASIM US - \"AKIT matbaaııı 

·----~------~-------------~ ~~~ill~~:R~~~~~ 
Istanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: 

Cinai 

Kok kömürü 

Tüvenaft maden 
kömürü 
Blok maden 

Miktarı 

950 Ton 

1200 ,, 

250 ,, 

Teminatı Tahmin 
Lira K. bedeli 

1353,75 1900 K. 

1050 ,, 

1291,87 1850 ,, 
Eksiltme İstanbul Kültür Direk 

törlüğü binaıın:la toplanan ku· 
rumda yapılacaktır. 

Eksiltme gün Eksiltme tekli 
ve saati 

11/ 9/ 935 çar§amba Kapalı 
saat 15 de zarfla 
,, ,, ,, 

" 
,, ,, 

15,30 
Kapalı zarfların kanununa gö

re belli saatten bir saat evvel ku · 
rum ba§kanhğına zarflar mühür· 

lü olarak verilmesi ve teminatla· 
rın belli günden evvel liıeler 

Biri Unirersite kimya \ 'C elektro mekanik şubeleri mezunlarına Te 

diğeri de lise mezunlarına ait bulunmak üzere ayni zamanda iki müsa· 
baka imtihanı yapılacaktır. 

Müsabakaya girebilmek için şartlar berveçhJAtidlr: 
A - Üni\'ersite kimya ve elektro mekanik şubeleri mezunlan için: 
1 - Türk olmak 
2 - Yaşr 20 den 25 arasında bulunmak, 
3 - Askerlik vaziyeti muntazam olmak, 
4 - Tam sıhhatli olmak. 

5 - Unhersite kimya ve elektro mekanik şubelerinden 
zarfında diploma almış bulunmak. 

6 - Bankaca istenecek kefaleti \"erebilmek 
B - Lise mezunları için: 
1 - Türk olmak, 
2 - Yaşr 18-25 arasında bulunmak 
3 - Askerlik rnziyeti muntazam ol mak, 
4 - Tam sıhhatli olmak 

son ne sene 

5 - Bir Türk lisesinin son üç sene zarfında f;)i derece bakalorya.~• 
almış bulunmak, 

6 - Bankaca istenilecek kefaleti ve rebfJmek. 
Kayıt için Sümer Bank umumi müdürlüğünde Kimya sanayii şube· 

-:ine müracaat edip aşağıda yazılı vesaiki ,·ermek JAzımdır. 
1 - Nüfus tezkeresi nya Noterlikçe müsaddak sureti 
2 - Mektep ~ahadetnamesi l'eya noterlikçe müsaddak sureti, 

:l - AskerJik vaziyetinin A nupaya tahsile gitmeğe mani olmadrfms 
dair asker]ik vesikası· 

4 - Sıhhatte olduğuna dair şarbay hk doktorlufunca tasdikli sıh· 
hat raporu. 

5 - Dört \"esika foto~rafisf. ~ 

Kayıt mliddeti 15 eyltll 935 tarihine kadar olup bu tarihten sonraki 
müracaatlar sureti kat'iyyede kabul olunnuyacaktır. 

lmtihanlar eylül sonunda yaprJntak olup kat't günü ayrıca bfldirt 
lecektir. 

~ ............................. .-ı 

·zıuı~eJe ıuıse>pew EJ7 ueıo 
ıı eswıı u ı§ıısııey apu ıJaz~. 

upaıaw!JdWO>t aA feıeqw'{ 

•Jnun ınq 

epJıı ıfeııqw• 'l 'ıaw tJdwo'1 -0l'; aA t 

NlttldSlı' - .. 

Kunımumuza bağlı Galatasa· 
ray, Haydarpa§a, Erenköy kız, 

Kandilli kız liselerile Çamlıca kız 

orta okulu ve Haydarpaşa liıeai 

muallim kısmı ile kız muallim o· 
kulunun yukarda miktarlarile gün 

ve saat ve eksiltme şekilleri yazı
lı yakacak ihtiyaçların şartname· 
lerine göre ekıiltmeye konmut· 
tur. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sa· 
yılı arttırma eksiltme kanununa 
göre 935 yılı ticaret odası belge

lerini ve ticarethane namına ha· 
reket edenlerin noterlikten alın- ı 
mı§ vekaletnamelerini vermele
ri mecburidir. 

~--~-~~--~-----~~-~---------muhasebeciliğin e kurum sekreter· ------ --------------------
liğinden alınacak yazı ile yatır· 
malan ve §artnameyi görmek ü

zere de kurum ıekreterliğinden 

ıormaları ilan olunur. (5067) 

Haydarpaşa lisesi direktörlüğünde, 
Lisemiz birinci ve ikinci deuelerine leyli talebe kaydına de" 

olunmaktadır. (5145) 


