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Fransız katolik misyonerler 
Habeşlerin hücumuna uğradı 
üç taraflı görüşmeye 
yakında başlanıyor 

Italyada, süel harekat yapılmazsa bu 
iş iyi bir şekilde kotarılmaz, deniyor 

Cenewe, 4 (A.A.) - lnıilte
re, Fransa ve İtalya mümeuilleri, 
komeyin ıon toplanbıından ev· 
vel yudılrları biT bildiriide ltal· 
ya- Habeı anlaımazlığııun ko· 
tardmaıı için yapılacak konuıma· 
lara mümkün olduiu kadar ça· 
buk baılamak kararında olduk· 
larım söylemiıtir. 

1VE4 EYLOL 

Cenevre, 4 ( A.A.) - Ufoılar 
Sosyetesi konıeyi ltalya-Habet 
meseleıi ile ilgili bir kararı toplu· 
lukla bbul etmiıtir. Bu karar, 
uzlaıma ve hakemlik komisyonu· 
nun Oual-Oual bölıesinin haki· 
miyeti ile metsul olması rerek
m~diiini söylemekte ve bir betin· 
ci hakemin atanmasını kaydet· 
mektedir. Komisyonun çal,,mala· 
rını 1 Eylüle kadar bitirmesi ve 
ltalya ile Habeşistanın 4 Eylülde 
hu çalışmaların sonuc-;·nu konse· 
ye bildir~el~F,i..,1erektir. 

Konsey İ>undan bqka yalnız 
ltalya dışarıda kalmak üzere i· 
kinci bir kararla ltalya-Habet 
ilgilerinin bütününü incelemek 
üzere 4 Eylülcie top)anmağı ka· 
bul etmiıtir. 

EDENiN SOZLERI 

Londra, 4 (A.A.) - Bay Eden 
radyo ile yayılan bir söylevde de· 
mittir ki: . 

" o~ Jeuleı o.ranntlalri göriif· 
melerin Jarumu laer ne olur.a ol· 
sun, uluslar kurumu konseyi 4 
Eylülde toplanacaktır. Bu görii§
mela aonuçl•maiıiı takdirde, 
koruey, Cenevre amllt11maıının 
hükümlerine göre hareket ede
cektir.,, 

KUVVETET BAŞ 
VURULMIY ACAK 

lııtıklarından dolayı devletlere 
tetekkür etmittir. 

Konıeyin dünkü toplantııın· 

da iki hadise belirmittir. 
1 - İtalyanın üç taraf!ı görü· 

ıüyü kabul etmesi. iyi bir kaynak· 
tan öğrenildiğine göre Habeıis· 
tan bu görütülere ittirak etmiye· 
cekse de Haheıistana herhangi 
bir kotarma suretinin cebren ka· 
bul ettirilmeıi asla mevzuubahis 
delildir. 

2 - Franıız - lngiliz müna· 
sebabnda ıalah bulmuı ve hu 
münaıebat lqiliz - Alman de
niz uzlaımaımın aktinden evvel
ki zamandaki halini almııtır. 

SÜEL HAREKAT YAPILMA
DIKÇA 

Roma, 4 (A.A.) - Reuter a· 
janaı bildiriyor: 

ltalyan çev.enleri, ıüel harekat 
yapılmadıkça Habetiıtan meıe • 
leıiain nı«-=nmd7ete tayan hlr 
ıurette ko!nrılamıyacağı dütünce
ıindedir. Bu çevenler diyor ki: 

"Habeşistan, İtalyanın kt1vYe
tini denemeli ve öğrenmelidir.,, 

Bunun!a beraber, 160 hin kiti· 
n:n silah altına çağtrılmasına da· 
ir olan bildiriiin yapılmuı ihti
mali geriye atılacaktır. 

FRANSIZ KA TOLIK 
MiSYONERLER 

Paris, 4 (A.A.) - Pelit Parizi
en gazete,i, Harrar' daki Fransız 
katolik misyonerlerine ait bi
nanın ıilahh Habeı gruplan ta· 
rafından yağma edildiii ve ya· 
kıldığı hakkında Romadan ıelen 
bir haberi yazmaktadır. 

Bundan batka, Sıdamo ve U· 
allamo'da Fransız Katolik hücu· 
muna uiradıkları ıöylenmekte· 
dir. 

Galla'nın bat papazı Jaruta 
tehdide uğramııtır. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Uluslar 
Sosyetesi konseyinin birinci ka• 
rar suretinde adı geçen 1928 ta· 
rihli ltalyan-Habet andlt\fmau 1----------------------------
nın betinci maddesi, iki hüldlme 
tin aralannda çıbbilecek bütün 
meaeli1er için yarııca gitmeli JÜ" 
kenmit olcluklarını bildirmekte 
dir. Maddede ayni zamanda dip
lomasi usulu ile kotardmıyac:alr 
olan bu ıibi meselelerin kotanl· 
muı için kat'iyen kuvvete bat 
vurulmı)*.ıcafl kaydı da variddir. 

Cenevre, 4 (A.A.) - Oç dev
let ara11nda yapılacak ıörütülertt 
bir kaç gün kadar Pariıte baıla· 
nrlacafr aamlmakta:dır. Konıeyiu 
üç çeyrek saat devam etmiı olan 
dün akıamki celsesi, B. Jezeı'nin 
Habeıiıtan adına yapbiı diyev i· 
le baılamıtbr. Deleıe, Habetiıta· 
nın uluılar sosyetesi konseyinin 
öner .. lerini kayit ve tarht:ı: ka· 
bul etmek suretile acun barııın• 
dan yana büyük bir fedakarlık 
yapmakta olduıw.u söylemi, ve 
anlaımazbim kotanlmaıma sa· 

Japon imparatörünün 
karikatürü 

Vqinston, 4 .,.(A.A.) - Japon 
büyük elç=liti yönetıeri Bay Nos· 
hizava dıt itleri babnbiın" gi· 
derek, "Vanity Fair,, ıazeteıinde 
çıkan ve, Japon imparatorunun 
Nobel yarıı mükifabnı bi1' çek
çek arabuında çekildifini röıte
ren bir karikatürü protesto et· 
mittir. 

Japon büyük elçiıi Bay Saito, 
Japon ulusunun ıaleyanına ıebep 
olan bu çirkin karikatürü protea· 
to etmek için Pazarteıi günii Bay 
Hull'ü ziyaret edecefini 11öyle· 
mittir. 

Lival Pariste 
Cenevre, 4 (A.A.) - Bsy La· 

val otomobille Pariıe gitmiıt:r. 
Cenevre,~ (A.A.) - Bay La· 

val dün T~kiye elçisi Bay Cemal 
Hüsnü ile aöriifmüttür. 

Yahudi düşmanlığı 
Alman memurlarına 

bir tebliğ 
Bertin, 4 (A.A.) - Sekiz Ya· 

hudi ile iri cinsinden ıeki~ Al· 
man kad1n1 "cimi kirletmek,, su· 
çundan ötürü yakalanmıt ve bir 
hapiıhaneye yollanmııtır. 

Berlin, 4 (A.A.) - Silez.yad•
Lueben' de bük6met örkünleri bü· 
tün köy kapılarına tU ibarr.yi ta· 
ııyan afitler asılmasını emretmiı· 
lerdir: "Burada Yahudilerin yeri 
yoktur,, 

Anhalt ilinin Roaalav ıehri 
ıarbayı, aylık sahibi olanlara 
yalnız Alman dükkanlarından a· 
lıt verit etmelerini, akıi takdirde 
aylıklarının keıileceğini bildir 
mittir. Uray (belediye) yalnız 
Alman cephesi üyelerinden ve a· 
ri olan tecimenlere ıipari, ver 
mektedir. 

Vlidislav töreni 

Çekler fle Yugoslavlar 
heyet yollamıgacaklar 

Sofya, 4 (A.A.) - Leh - Ma· 
car kralı Vladislavın hatırası İ· 
çin tertip edilmiı olan tören Var· 
nada hqlamııtır. 

Bu tören, Bulgar • Leh • Ma· 
car ittihadının bir ıeıiıboli ıayıl· 
maktadır. Bu törenin tertibinde 
tnayak olanlar Lehlilerdir. 

Söylendiiine ıöre, Lehistan, 
Bulıaristanı lıliv birliii peıin• 
de k0tmaktan vazceçirmeie ça
lıımaktadır. 

Çekoılovaklarla Yuıoılavlar, 
heyet ıandermekten son dakika· 
da vazıeçmitlerdir .• 

"Papazların hakimiyetine 
katlanamayız 1" 

Kolonya, 4 .CA.A.) - Nazile
rin bir toplantıaında, hükiimet 
bakanlarından Alman hukukçu
ları ıefi Bay Frank ıİyaaal kato
likliğe tiddetle hücum ederek de
miıtir ki: 

"Papuların egemenliği altın • 
da bir Alma.oyaya artık tahaın· 
mül edemeyiz. iktidar mevkii e· 
limizdedir ve hiç kimse onu biz
den alamıyacaktır. 
Dütmanlarımıza yılanlara ya· 

pılan muameleyi yapacağız, on· 
ları ezeceğiz.,, 

Mareşal Peten Londraya 
gidecek 

Londra, 4 (A.A.) - Maretal 
Peten, tetrinievvel ayında Lon· 
draya ıelecektir. Mareıal, Lord 
Der.bynin misafiri olacak ve 
Fransa - lnıiltere müttehit IOI• 

yetelerinin 23 birinci tetrinde 
verilecek olan yıllık töleninde 
hazır bulunacakbr. 

Asker dolu bir otobüs 
uçuruma yuvarlandı 
Palermo, 4 (A.A.) - Graçi· 

den KUtelbono'ya asker taııyan 
ıüel bir otobüs. bir uçuruma yu· 
varlanmıttır. Yedi asker ölmüı, 
bir küçük ıubayla iki er de yara· 
lanmıftlr. 

• 

Gizli bir uçak Dobriceye bomba atmış! 
Bükreı, (Özel aytarımızdan) kaçıımaja batlamıılardır. 

- Dobricedne bildirildiğine gö- Aıkeri tayyare bombayı atar 
re, temmuzun otuz birinci ıünü atmaz derhal yükıelmiı ve bulut• 
saat 16 da bir yabancı bombar • ı' lar araıına karııarak kaybolmut· 
dnnan tayyaresi Yujeu • Kord ad tur. 
lr bir Romen köyünün tarlaları Ü· ! Huduttaki Romen askeri nöbet•· 
zerine 500 metre yükseklikten j çileri tayyareyi göremediklerini 
bomba atmııtır. söylemitlerdir. 

Bomba patlayınca etrafta köy- Bomba hadiıeıi bütün Dobri• 
lüleri telif, korku ve heyecan al- cede çeıit çeıit tefıirlere yol aç• 
mıf, ahali tarlalarından evler:ne mııtır. 

Londra - lstanbul • 
şosesı 

Sof ya, .( Ozel aytarımızdan) -
Londradan hatlayıp F ranıa, Al • 
manya, A vuıturya, Macariıtan 

ve Bulgaristandan ge.;:erek lstan
bula varacak olan arsıulusal to • 
ıenin yapılmasına devam olun
maktadır. 

Y ugoılavya ile Bulgaristan ve 
Türkiyeden batka diğer hük6met· 

lerde bu ıoıenin yapılması tamam 
lanmııtır. 
Şose, beton ve asfalt olarak ya• 

pılmaktadır. Bulgaristan bayın • 
dırlık genel direktörü Ganef Ma• 
cariıtan ve Avuıturyayı dolat•· 
rak tetkikat yapmıtllr. Gördük • 
lerini Bulgariatanda tatbik ede-
cektir. ı 

' 
Sofyada öldürülen Yahudi sarraf 
Sofya, (Ozel aytarnnızdan) -

Sofyanın belli batlı zengin yahu· 
di ıarraflarından Yoko Simintoyu 
evinde boğup öldürdüler ve soy-
dular. · 

Nitka sokaiı Sofyanın meme· 
zindedir. Yahudi sarraf, Mariya 
Luiza caddesindeki dükkanını ta· 
at d~kuzda kapayıp evine yollan
mrı ve dükkanında bırakmağa ce 
taret edemediii mücevherat, be
ti biryerde, kıymetli tahvilat ve 
paralan çantası ile birlikte evine 
ptürmUttür. 

Simintoyu günlerdenberi taras• 
ıut altında bulundurmuı olan ka· 

Dançing yolu ile Polon
ya ya gidecek mallar 
Dançig, 4 (A.A.) - Dançir 

deki Polonya genel komite~ bay 
Popee, Dançiı'e ıiren bazı mal· 
lardan alınan vergilerin k•ldırıl· 
ma11na dair iıtenilen izaıı.t ha~ 
kında alınan 8s,Ur tehir senato· 
aundan bir cevap almııtır. 

Senato, Vart0va hükametinin 
Dançiı yolu ile Polonyaya gide· 
cek olan mallar vergilerinin Po· 
lonya gümrüklerine verilmesi 
hakkındak~ 18-7 tarihli emirna· 

tillerden üçü maymuncukla kapı• 
yı açarak evin içine ıaklanmıt 
bulunuyorlarmıf. Sarraf içeri ıi· 
rince üzerine çullanmıtlar, ajzını 
mendillerle trkamıtlar ve boja • 
rak öldürmU.lerdir. 

Sarrafın aileıi tebdili haYada 
olduiu için evde kimse bulunma· 
mıt ve katiller Simintonun çan • 
tası içindeki yUz binlerce leva 
kıymetindeki para, altın ve saire
yi çalıp kaçmıılardır. 

Bu bidiae, buradaki zenıin ya 
h.dlleri çok korbtmuttur. HU • 
kamet katilleri henüz vakalaya • 
mamıftır. 

ltalyada hücum kıtalan 
federasyonu 

Roma, 4 (A.A.) - Dünya har· 
bindeki ltalyan orduıuııun hü· 
cum kıtaları f efllerasyonu bafka· 
nı, e~lce kapatılan bu federaı· 
yonun tekrar kurulmaıı münase· 
betile faıiıt partiıi genel sekre • 
terine bir mektup ıöndermiı ve 
mütemadiyen artmakta olan ıö· 
nüllülerin Santa Gabriele, Piave, 
Vittorio Veneto muzafferiyetle • 
rine hakim olan ayni fikirle bu 
kere ıiyah ıömlekliler üniforma· 
ıı altında vatana Afrikada hiz· 

meyi kaldırmak istemeyitiru. te· met etmek huauıunde.ki ıaraıl• 
easüf etmekte ve bu tedbirin 
Dançir ekonomiıi üzerind~H te
sirlerini önemle kaydetmektedir. 

Nota bundan baıka Polonya· 
nın durumunun özgürlüiü Polon· 
ya hük6meti tarafından Verıay 

andlatmaıında tanınmıı olan 
Dançiı ıehrinin hayatını tehlike-
ye koyduiunu söylemektedir. 

Son olarak senato tarafından ah· 
nan tedbirin yalnızca serbeıt teh· 
rin hayat p.rtlarile ilıili olduk· 

ları ve ekonomik alandan dııarı 
çıkmadıkları yazılmaktadır. 

Avusturyadaki diyevler 

maz azmini bildirmittir. 

Madridde komünistler 
Madrit 4 (A.A.) - Bir kaç 

komüniıtten mürekkep bir ırup, 
tehrin merkezindeki caddelerden 
birinde ıösteri yapmaia tetebbüs 
etmit ise de evvelce tedbir alan 
polis tarafmdan daiıtılmııtır. 

Otuz dört kiti yakalanmıı ve 
hiç bir hldise çıkıamııtır. Ya· 
blananlardan üçü tabanca ve bir 
çok fiıek tqımakda olan teh• 
tikeli ihtilalcilerden idi. ı 

KURUN okurlarına l-
Viyana, 4 (A.A.) - Federaı· - HiZMET KUPONU 

yon baıkanı B. Miklaı, yeni yo· '---------J 
lun açılmıı törenini yaparke~ ver 
dili .CSyl~vde Avusturyanm ıe· 

rek ıiyaul ve ıerek kültürel ege
menlitini korumaia dölenmit ol· 
dulunu ıöylemittir. 

5-8·935 

Bu kupondaki tarihten bqlıya • 
rak IS glın içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 
yahut teelmer sıfatlle yapılan llln
lardan bqka - blr 1di9Jk Udnın 1 
defalık l 1atın parası yerine alınır. 

(latlyenl•, &11DllDde idarede bulun • 
durulacak wrette bu kupoulan postaya 
ftreceklert mektuplann içine de Jreya . 
bilirler. 4 kelime bir atır sayılmalıdır. l 

B. Starhemerg de bu yolda bir 
söylev vermiıtir. Bu söylevlerin 
verildiii sırada B. Fon Papen'in 
hazır bulunmaaı bunlara daha bü· yük önem vermektedir. , ... _____ ______ __ 
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KURUN'un Romanı 83 

Seviniz, Binnaz, 
mükemmel 

"Kendisini inanla takip 
ulusun başında bulunan 

hakikaten Türklerin 

eden bir 
Atatürk, 

babasıdır 

_ı RAD YO 1 
- Burada her feY gibi atklar 

~----------~-!da gizliliklere bürünüyor, degvil 
İSTANBUL - 18,30: Yüzme dersleri, 

Azade Tarcan, 18,50: Fransızca ders. 19,10: mi? 
!'ilk neşriyatı. 19,50: Eategaço orkestrası, Binnaz, hafif bir gögvüı gerire· 
Romen mualkisl. 20,20: Son haberler, Bor • :r 
salar. 20,30: Bedriye TUzUn, tUrkçe aıszıu e· rek cevap verdi: 

Frmııı.ıca Entran•iian rau-l 
tai yurrlumuz hakkındaki. .~azıla
rına devam ediyor. Dün gelen , 
,,o.tanın getirdiği yazıyı d!ı veri· 
)'OJ'UZ: 

Çankaya'da, elçiler, bakanlık· 
lar mahallelerinin bulunduiu en 
yük.sek noktaya ayakla çıktım. 

Buradan, solda, Anadolu bozkır 
farının bir parçaıı; ıağda, ufukta 
karlarla öıtülü idris dağı gö•ünü· 
yordu. Biricik bir durum, ideal 
bir görey (manzara) noktuı. 

itte Cumur batkanı yerini 
l:iurada kurmuttur. Bir ıaraydan 
ziyade bir villaya benzeyen bu 
bina tamamile moderndir. Kübik, 
bir katlı ve her yöneyi (cephesi) 
göreye bakmaktadır. Burada sa· 
delik, sükunet ve güven ( emni· 
yet) vardır. Cumur baıkanı gece· 
leri sabaha kadar çalııır. Efer 
miıafirleri varsa onlarla münaka· 
ta eder; ve bunu pek ıever Bun· 
lar bittikten ıonra banyosunu a· 
lır, kendi bürosunda tan yeri a· 
ğarıncıya kadar meırul olur. Dü· 
tündüğü yeni bir proje, bir inkr 
lap iti, herhangi bir tedbir hemen 
yerine getirilir. 

Bizde bütün Avrupa için ö· 
nemli olıaue olan Valmi harbi de
recesinôe, ,ark tarihinde büyük 
hir önem gösterecek olan 1921 
Birinci tetrin Sakarya harbinde 
ordunun genel Komutanı (umu· 

Kayseri 

serler, radyo caz ve tango orkestraları. 21, _ Hayatta her fey ap açık ol· 
mi kumandanı) iken basit bir as· 35: İııtanbul konservatuarı nefesli sazlar 
ker üniformaıı ile bir köyl~ ku· ~:~e~;~;~Y~:. tştıraklle oda musikisi, 22,05: sa ne tadı kalır? Şiirde bir sır, 

,. bir müphemiyet olmasaydı, konu! 
lübesi içinde, bir aıetilen l~mba· VİYANA - 17,15: Gramofonla film mu- maktan ne farkı olurdu? 
ıının mavimsi ıtıkları altında lıa· slklııl, l8,40: Piyano ve ıan, 19,15: Konuş· 
ritayı gözden geçiriyordu. Bütün ma, haberler. 20,20: Salzburg musikisi §en- - Gördünüz mü? Siz de dok· 

ilklerinden Kozl fan tute operaııı, 23,10: Ha· torumuzun sihirli cazibeıine tu· 
büyük kararlarını orada gecele· va raporu, haberler. 32,20 : Orkestra kon • 
yin vermiş ve bu karar ert~si t'a' ııerl. 24,45: Musiki ve §an. tuldunuz. Onda, insana hayatı 
hah, tan yeri ağarırken tat:-ıik e· BERL1N - 17,35: Spor ve gençlerin za. temiz ve masum bir zevk ile tat· 

manı, lıı,o5 : Ştutgarttan. 19,35: Konuşma. tıran bir kuvvet vardır; fakat bu 
dilmitli. 20.05: Hamburgtan. 20,45: GUnUn akisleri. 

Geliboluda Jngilizlerin el1 mü· 21,05: Haberler. 21,15: Eğlenceıı konser. 22, kuvvetini yalnız bir kişide göste· 
05: Konııer Vagnerln eserleri. 23,35: Kon- rıyor. 

kemmel askerlerile, sonra Kiçne· ııer. 
rin orduıu ile çarpıttı. 1916 da BUDAPEŞTE - ı7,15: Gençliğin zama- Binnaz, hemtirenin 
Arıburnunun ve Anafartaların nı. l8,05: Konferans. 18,35: Cazband takı· içine baktı. Bu bakıtla 

f ı mr. 19,35: Konteranıı. 20,05: Gramofon. 21, bir soru vardı. Makbule 

gözleri 
meraklı 

gülüm-
muzaf eri ve ıtanbulun Jc..ırtarr 05: Komedi. 22,55: Haberler. 23,15: çingene 
cısı olmutlur. muslkisl. 24,05: Cazband. 24,25: Piyano siyerek devam etti: 

Seneler geçti. Bozkırların u· konseri. l,ıo: Haberler. - O, yalnız bir kitinin yüre
ğini tatlı tatlı yakacak bir atet 
veriyor. Bu aletin yaptığı, bir 
yangın değil, yeni doğacak par· 
lak ve mesut bir günün tafakla
rıdır. 

BÜKREŞ - 18,05: Orkestra konseri. 19, 
cunda, Karadenizin kıyıımda başı- 20: Konser. 20,05: Konterana. 21,20: Ke • 

na değer biçilen bir ihtilalci iter man ve ıan. 22,10: Mandolin konseri. 22,35: 

liyordu. Haliç çevresinde ona kin Haberler. 22,55: Gece konseri. 23,20: Ya • 
. bancı dillerde haberler. 23,30: Haberler. 

bağlanıyor; fakat AnadoJuda TULUZ - 20,os: Komik s&hııeler. 20,25 : 

takdir ile, takip ediliyor; yalnız Viyana orkestra.sı. 20,35: Haberler. 20.SO: 

her yerde kendisinden koTkulu· Haberler. 21•10: Köy!U daruıları 21,20: Opera 
parçalan. 21,35: TUrlU sololar. 22,05: Vala-

yordu. Acımadan yapacağını ler. 22,40: Opera parçaları. 22,50: "Mat • 

yaptı. Bütün dünya için, dc~tları mazel Nituı .. operetinden parçalar. 23,'.?5: 

ve dütmanları için o, Ankaranın ~!:n~nm~!'::as~a!:.·3:~.2~abe~~r:t3·:~~k~:n: 
Bozkurdu clmuflu. 24,40: Cazband takımı 24,50: Havalyen gt • 

Asyadan Yunanlıları att·; ıon· tareler. 1,05: Radyo fantazfst. 1,3.5: sueı 
maroıar. 

ra lngiliz~~ri, Fransızları, lta?yan· --------------
ları onu kendilerile müsavi gör yeni montaj ustaları 
meğe mecbur etti. Kayseri yünlü menıucat fabri-

1934 son Kanununda Kamu · kaaında çalıtm.k üzere So'Y)'el 
tay kendisine AtatUrk, TUrJı:lerin 
babası adını verdi. Kendi!İni i· Rusyadan 3 kadın ve 6 erkek 
mania takip eden bir ulusu idare montaj ustası gelmİ§tİr. Ustalar 
eden Atatürk hakikaten Türkle· bugün Kayseriye hareket edecek

lerdir. rin babasıdır. 

fabrikası 
Hitlerin eski muavini 

Atina, 4 (A.A.) - [ğint ada· 

- Kim imiş bu? 
- Kim olacak, ona temiz bir 

ruhun hediye ettiği bir peri! Gök 
lere giderken, onun alımı (cazi· 
besi} ile geriye dönen ..• 

Binnaz cevap vermedi. Hemti· 
re bir iki saniyelik ıükUttan ıon· 
ra dedi ki: 

- Sizi herkeı kıakanabilir; fa· 
kat sizin kıskanacak kimseniz 
yoktur. 

- Beni mi? Ben kimim ki 
kıskanacaklar? Kimıeıiz bir kız! 
Doktor bana fazla iltifat gÖJleri· 
yorsa bunun da ıebebini bilmez 
değilsiniz. Oldürülmüt bir dok • 
torun kızıyım da ondan! Bunu 
kendisi kaç defa ıöyledi. 

Her yıl 30 
renkli 

milyon metre beyaz ve 
dokuma verecektir 

sında yakalanan Buham, Otto St
ra11er'in Yunanistanda old1.0ğunu 
fakat bulunduğu yerin neresi ol
duğunu bilmediğini söylemittir. 
Pasaportsuz ve gizli olarak Yu· 

Hemıire Binnazın ellerini, el
leri içine alarak: 

- Hayır, dedi, sizi kimsenin 
kıskandığı yok! Burada gördüğü
nüz hareket, sizin için azdır bile. 
O ıözü söylemekten makıadım, 
kıskanılmaya li.yik olduğunuzu 

Izvesti)ianm 5713 numaralı sa
yrsından: 

Kayıeride açılmakta olan iplik 
ve dokuma fabrikası hakkında 
Sovyet gazeteleri muhtelif be-t
keler yazmaktadırlar: 

"Türkiyenin en güzel dağları· 

nın eteğine yaılanan Kayseri tarı 
yanında kurulmakta olan büyük 
'dokuma f abrikaıı, Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında dostlu
iun ve it birliğinin bir belgesidir. 
Bu f ahrika Sovyet tekniğinin plan 
ve makinelerile kurulmaktadır. 

Türkiyede iplik ve dokuma en· 
tiüstri.i ile metgul 351 imalatha
ne ve fabrika vardı. Bunların ge· 
nel yetirimi Türkiyenin umumi ih
tiyacının ancak yüzde 15 ini ver· 
mektedir. Yalnız bet fabrika be
yaz pamuklu yaparlar ve bunların 
da yıllık verimi 15 milyon met· 
reyi atamıyordu. Halbuki ülkenin 
ihtiyacı 150 milyon metredir. Bu 
ıuretle Türkiye cumuriyeti her yıl 
135 milyon metre pamuklu do
kumayı dııardan almak zorunda 
idi. 

Fakat Kayseri fabrikası bazı 

kardeılerine ait olacak, bir de in· 
ıilis tayyareciliğine ait olan bir 
takım hayır müeueıelerine veri· 
lecektir. 

naniıtana giren Buham hudut dr 
tına atılacaktır. 

cinı pamuk dokumaları ithalin • 
den Türkiyeyi kurtaracaktır. Bu 
fabrika Sümer Banka bağlı ola· !================= 
caktır. Ve banka bu fabrikayı ve genç itçiler için güzel bir oku· 
15 ay içinde adeta çöle benzer la açılmaktadır. Burada Türkiye 
bot bir yerde kurmuıtur. Fakat dokuma fabrikaları için teknikçi 
artık bu müeaseıe Türkiyenin en ve makiniıt gibi elemanlar hazır
büyük yaratıcı teknik merkezle • }anacaktır. 
rinden biri olmak üzeredir. Fabrikanın teknik üstünlüğü ve 

anlatmaktı. Ben, aaadetinizle il· 
gili olduğum için her halinizi in· 
ceden inceye gözden geçırıyo• 

rum. Ruhunuzdaki aon deiitik· 
tikleri takdis ederim. Seviniz, 
sıhhatinizin en mükemmel ilacı 

budur. Hayatınızı, onu kurtara· 
mn ellerine veriniz ki ııhhat ve 

saadetiniz o ellerin içindedir. 

Doktor gibi emsalsiz bir adam, 
gerçekten sevilmeğe ve ıizin gibi 
bir kız tarafından sevilmeğe la· 
yıktır. 

Kayseri f abrikaıı 34 hektar İtçiler için temizlik ve istirahat 
murabbaı bir alan üstüne kurul- vasıtaları çok dikkati çekmekte· 
muttur. Demir ve beton itlerinin dir. Kayıeri fabrikasının demir· 
kıımen kış içinde bile yürütülebil batını vermeğe 150 Sovyet fab
meıi ve ıusuzluğa rağmen inıaa· rikaıı ittirak etmittir. Uzman ve 
tın muayyen plan içinde yürüyü- kadro meselesinin halli için de 
tü Türk mimar ve itçilerinin bü- Sovyetler birliği çok çalıtmı! ve 
yük bir baıar111dır. 70 Tür'k uıtabaıısı ve 5 Türk mü-

Kayseri dokuma f abrikaıı üç hendisi Moıkova dokuma mekte- Binnaz gücen mit gibi bağır· 
kısım olacaktır: iplik, dokuma binde yetiıtirilmitlerdir. dı: 
ve boyama.. Bunların yelitmeıini kolaylaş- - Hemtire ! ... 

Fabrika her yıl 30 milyon met· tınnak için bir çok kitaplar rus· Makbule kızı kucakladı. 
re beyaz ve ;enkli dokuma vere- _çadan türkçeye çevrilnıittir. Bu - Merak etmeyiniz, bunu ben· 
cektir. Türk okurları MO'lkova, Lenin- den baıka kimıe bilmiyor ve ıe· 

iplik ıubesinde 33.000 iğ ve ırat ve lvanovd fabrikalarında ne bilmiyecektir. Hiç olmana siz 
dokuma ıubeainde 1000 otoma- ayrıca senelerce çalıştırılmıtlar. benim gibi bedbaht olmıyacak • 
trk teqih vardır. Türk hükumeti· dır. sınız. Doktoru da tetkik ediyo· 
nin it planına göre, fabrika yıl· Sovyet uzmanları ve mühendis- rum; onun kalbini de anladım. 
da 306 gün ve her gün iki nöbet leri ite Kayıerideki Türk mühen- Masum ıevginize kartı onun da 
olarak çahtacaktır. Fabrikada yal diı ve itçilerinin beraber çalış- ilgisiz olmadığını görüyorum. iki 
nız Türk pamuğu kullanılacaktır. maıı devam etmekte ve bu ıuret· sevdiğim ruhun birbirlerine yak· 
Fabrikanın elektrik santralı, her le de orada Türklerden yeni yeni laıması beni de ba•htiyar edi· 
biri 1500 kilovat kuvvetinde 3 Türk teknikçileri yetiımektedir. yor. 
buhar makinesi ile çahtacaktır. Bu fabrika 25 hazirandanberi Hemşire ıslanan gözlerini men· 

Fabrikanm yanında çıraklar iıe baılamıt sayılmaktadır. dilile kuruladı. 

Yazan: A. ismet Ulukut 

sıhhatinizin en 
ilacı budur 

-36-

YÜZ KURUŞA BiR 
BiNNAZ 

Sivil memur Hüsnü, doktorull 
gönderdiği listedeki emlaki ara• 
yıp dut'uyordu. Bunların bir ta• 
kımı dükkan, bir kısmı ev, bir ikİ 
tanesi de arsa idi. Fakat hepsi• 
nin ele sahipleri vardı. Tapudaki 
kayıtlarına göre bütün bu emlak, 
muhtelif zamanlarda, usulü dai• 
resinde ıatılmıttı. ikrarları da 
Süleyman Şefik kızı Binnaz yaP' 
mıttı. Hüsnü, doktora telefonla 
anlattı. Doktor dedi ki: 

- O halde bu Binnazı arayıp 
bulmalıdır. 

Sivil memur, bu emlakin ıa• 

hiplerile görüıtü; hepsinin söyle
diği teY bir idi. 
Komiıyoncu Cevat adında bit 

adamın aracile ( vaııtasile) Bin• 
nazdan ıatm almışlardı. Bu Bin• 
naz kimdi? Bunun hakkında kim• 
ıenin kat'i olarak bildiii bir te1 
yoktu. Yalnız §ekli biraz tarif e
dilebiliyordu: Orta boyda, tık· 
naz, kalınca sesli bir kadm; çal"' 

ıafmı kaıları üstünden, kulakları 
önünden geçirmit, alt dudağının 
altından iğnelemif, uf ak burun
lu, büyük ağızlı idi. Bu tekilde 
bir kadın bulmak pek te kolay 
oTmıyacaktı. 

Bir ıün poliı müdürü kendisi
ni Ç!lfırclı: 

- Size önemli bir havad111dl 
var: Binnazın babalıiı, komir 
yoncu Cevat yok mu?. 

- E, ne olmut? 
- Bir ıey olmamıı; Binnazııı 

haıtaneden çıktığını ga~etelerde 

okumut ta merak elmif; bizint 
fube mUdürüne mektup yazmıf• 
maliimat iıtiyor. itte mektup! 

Hüsnü bunu okudu; ıevinçle 
haykırdı: ' 

- Oh, ne iyi, ne iyi! 
- Bunun nesi iyi? 
- Budala herif, düıeceii lu" 

zağı kendi hazırladı. Görmüyor 
muıunuz adresini? 

- Görüyorum, bundan ne çı" 
kar? 

- Ne mi çıkar? Arayıp ta bu
lamadıfımız Binnaz çıkar. 

- Naııl? 

- Ben timdi hafiye kadınla" 
rımızdan birinin yazısile ona bit 
mektup ıöndereceğim. Cevabı 

gelince de Binnazı enıeliyece,. 

ğim. 

- Peki, ya fube müdürü ne 
cevap verecek? 

- Ya, gördünüz mü doktorurı 
yapbğını? Cevadın bu itle uğrar 
tığını bilmit le gazeteye, Binna• 
zm cesedinin bulunduğu havadi
ıini vermİf. 

- Tabii doktora Haci Y aıııt 
Ağa bildirmit olacak. 

- Ne diyeceğimi tatırdnn. 8d 
adam, burada mı, Bulgariatand• 
mı, yokıa her yerde hazır ve nıi" 
zır mı? Ah tunu bir ele geçir~il
ıem! 

- Doktora bizimle göJii!türe
cefini vadetti ya! 

- Bakalım! Şube müdürü ,le 
ayni ıey:i yazım. 

( A rka.n ı'Or). 
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Bölem~ 18 Dilimize Çeviren : * • 

aradığım dakikalar, 
dinlediğini biliyordum. 

Kralı telefonda 
birisinin bizi 
Alman matbuatı kendi ordula· anının pek kısa oknuı bana ajır 

geliyor. Yakında görütürüz. rınm dünya nazarında kıymetini 
:rükseltmek için kral Kostanti· 
nin aözlerinden iıtifadeye kalk· 
llUflardı. Kral Kostantin muzaf· 
fer bir kumandan olarak Alman· 
Yaya seyahat ettiği için onun tah· 
•i~ini Almanyada yapınıf olduğu 
hakkındaki .özlerini mübalağa i· 
le kendi lehlerine tefsir etmitler· 

di. 

Koatantin 

Benim ıibi kral Kostantini ya· 
kından tanıyanlar, bilhusa lngi· 
Iiz askeri ve bahri yüksek memur· 
ları, pek iyi bilirler ve ıahadet e· 
derler ki kendiıi hiç bir vakit 
itilaf devletleri aleyhine yapıla· 
cak harekete ittirak etmezdi. Fa• 
kat Kostantin Yunan orduıunu 
çok küıç.ük, itilaf devletlerinin 
harp ihtiyaçlannm çok büyük ol· 
duğunu, bu kadar küçük bir kuv• 
vetin o kadar büyük bir ihtiyaç 
kartııında hiç bir ite yaramıya
cağını düıünüyordu. 

Galatasaray bire karşı 2 sayı 
ile Uypeşt takımını yendi 

Modada yüz~e ve yelken müsabakaları yapıldı; Veli 
Efendıde at yarışlarına devam olundu 

Alme.n matbuatının bu tarzı ha· 
reketini zekisının inceliği ile ta· 
mnmıt olan Fran11z milletinin 
matbuatı kolayca anlayabilirdi. 
(1) 

Koetantini imparator Vilhelmin 
kız kardetini tutuyordu. Tahsilini 
de Almanyada yapmlflı. Bu vazi· 
Jete aöre onun .özlerini büyüt· 
lllefe mahal >:oktu. Her halde 
Ko.tantin Fransızların ukeri kıy· 
metlerini dütü.rmek ve onJ.rı Al· 
manyadan aıağı tutmak ıibi giz
li lbİt' fikir beılemekle asla itti
ham olunamazdı. Fakat Fransız
lar bu noktayı takdir edemediler. 
Bundan dolayı kral Kostantin çok 
üzüinıüftür. Bir çok defa benim 
yanımda ıztıraplarmı anlatmıt· 

tır. 

Ne Takit ben Pari•te kral Kos· 
tantini telefona çağırmak iste
mipem hepsinde .özlerimiz polis 
dairesinden dinlenildiğini hisse • 
diyordum. 

lıin bu derecesi hakikaten çok 
ileriye gitmekti. 

Bu aırada kral Koıtantinden al
dığmı bir mektubu buraya kay
dedeceğim. Mektup münderecatı 
itibarile tarihi bir kıymeti haiz· 

Bununla 'beraber Kostantin i· 
tilif devletlerine kartı büınü ni· 
yetle mütehusia olduğunu göıte· 
ren misaller de vermiıtir. Me.e
li Yunaniıtana iltica eden itilaf 
ordularının Yunan topraklarında 
Alman • Bulgar kuvvetleri tara .. 
fından takip edilmesine muvafa
kat göıtermemittir. 

Kral Kostantinin ltalyaya kar· 
tı olan vaziyetine gelince, hal· 
yanhğa olan derin samimi hisle· 
rimle ıahadet edebilirim ki bu hiç 
bir vakit aleyhte olmamııtır. Ve 
eier bir zaman ltalyaya kartı sa· 
mimi olmadığını zannettiren bir 
vaziyeti görülmüt ise bu sadece 
Di San Cunlyano zamanındaki 
ıiyaıetin neticesi olmuştur: 

O vakit bu Venizelosun hatası 
idi. Venizelos ltalyan dilfmanlıiı 
teklinde bir siyasete kendini kap· 
trnnııtı. ltalya ile Yunanistanın 

araamı karııtınnıf tı. 

Kostantin halya ile Yunanis· 
tan arasında bir anlaıma politi· 

Dün aporca zengin bir gündü. 
Karada, suda türlü müsabakalar 
vardı. Bunların futbolden batlı • 
yarak neticelerini yazıyoruz: 

Macarlarm Uypeft takımı dün 
ikinci maçını Galatasarayla yap
tı ve Beıiktaıa olduğu gibi sarı 
kırmızılılara da 2 - 1 yenil· 
di. 

Bay Nurinin idaresinde maç 
bqladığı vakit, F enerbahçeden 
Galatasaraya geçen kaleci Necdet 
bqta Galataaaraylılarm ortaya 
kuvvetli bir kadro ile çıktıkları 
görüldü. T akrm ,c>yle Jcurulmut· 
tu: 

Necdet - Lutfi, Osman -
Kadri, Fahir, lbrahim - Necdet, 
Münevver, Gündüz, Fazıl, Dan· 
yal. 

. Galataıaray evveli rüzgara 
kartı oynamak zoruna düımüttü. 
Bununla beraber çok iyi oyna
yan müdafaa, Macarlara pz aç· 
brmadı. 

Hatti. oyun zaman zaman Ga
latasaray hücumlarile aÇılıp ka
pandı. Bununla beraber maç d~r
gun ve heyecamızdı. 

dir. 
18 Eyltll 1913 kasına taraftar idi. iki memleket 

arasında tarihçe ve iktisatça 
bir çok müıterek noktalar görü· 
yordu. ltalya ile Anadoluda bir 
teıriki mesai yapmak istiyordu. 
Çünkü Yunanlılar ile Türklerin 
tetriki mesaisinden ltalyanlar ile 
Yunanlıların teıriki mesaisini da
ha kolay bulurdu. (2) 

Anak, devre sonuna doiru 
hareketlenmeye başl&dı. Otuzun· 
cu dakikada Münevver hir penal
tıyı acele yüztinden direle Vllfl

durmak euretile kaçırarak aeylr. 
cileri tafnttı. Arkaamdan · Nec· 
det ıanki ugol öyle kaçınlmaz 
böyle kaçınlır,, demek ister l'ibi 
bir an için kalecisiz kalan boı 

kaleye topu havalan<lırarak so • 
kamadı. Devre sonunda gene Nec 
det tek batına kalecile k&J'!I kar· 
ııya kaldığı halde tamaızlıiı kı • 
rıp gene ıol çıkaramadı. 

Sevgili dottum; 
Ben buraya evvelden bekleme· 

diiim tarzda bir seyahat yaptık· 
tan .onra geldim, Framanm bu 
ahmak matbuab benim bütün 
Plinlanmı alt üst etti. Bir aralık 
benim için büyük zorluklara kat
lanmalı icap etmekle beraber 
halk tarafından ıslık çalınmuına 
IDa~ kalmamak daha iyi olaca
iını düiündüm. Fakat öyle anlı· 
Yorum ki bana karıı böyle ıslık 
çalmmumı çok istiyorlar! Ben 
cuma günü saat altıda geldim. 
Burada retml Fransız memurla· 
1'ından yakamı kurtarır kurtar
tnaz ·hemen senin yanına gelece· 
iim. Eier aen bana bafka türlü 
bir tarzı hareket tavsiye etmek 
istenen hemen otele bir kaç ke· 
lime ile bildir. 
Akıam yemeğini seniıı yanında 

Yiyebilir miyim? Ben ihtimal ki 
Yemeğe Ve9ton ile gelirim. Fakat 
benim için hiç fazla bir mu raf 
Yapmanı ittenıem· Ne varsa o
bunla iktifa ediniz. Romanos (o 
Vaıkit Yunaniıtanın Pariı sefiri) 
l>uıün öğle yemeğinden sonra 
cuınur reisini ziyaret etmekliğim 
lazım geldiğini .c>ylüyor. Fakat 
efer bqka bir hadise benim ha· 
reketimi tacil etmezse çarşamba· 
Ya ftadar burada kalacağım. Bu 
F ranaızlann çok manasız ve ah· 
tnalcıça bir gururlan var. Hareket· 

leri ile botlı•ı::" ne kadar kır· 
dık1armı fark iyorlar. 

Bir an için ol• da seni gör
llıek benim için büyük bir zevk· 
Mı-. Buwn1a beraber bu mülakat 

• • • 
ikinci devrede Macarlar heı 

dakika kadar üat U.te hücumlar 
yaptılar. Ve betinci dakikada hü-(Arkaaı var) 

(1} Kral Kostantinin "Tahsilimi Al- cumdan maksadın kale önünde 
manyada yapmakla müftehirim,, de • ne yapacaiını f&fırmak demek ol· 
miş olmasına Fransızlar niçin o kadar madığını attıkları golle anlattı • 
içerlediler? Bunun sebebini anlamak lar. 
kolaydır: Çünkü Yunan ordusunu G 1 1 ld S Fransız heyeti askeriyesi ıslah etmiş· 0 

fÖY e 
0 

u: aida oynayan 
tir. Yunan zabitleri Fransız usulleri Omıanın falıolu bir VUnJfu geri 
ile yetiştirilmiştir· Onun için Fran - ye doğru uzun bir kavi. çizerek 
zıslar Balkan muharebesinde Yunan onların •ai açığının ayağına düt· 
ordusunun muvaffakıyetini benimse· tü. Salğ aÇik da hiç ta.tmnadan ka 
mişlerdi. Halbuki Berlin istasyonun • leye .sokularak topu soktu. 
da Kral Kostantinin o sözleri Fran •• sızların benimsedikleri bu şerefi At • Bundan ıonra tekrar harekete 
manlara ,·ermiş oluyordu. Kaldı ki geldik. Bu hareket Macarlan u• 
Balkan muharebesinde ne Fransızlar, zun bir müddet ıbelki maç sonuna 
ne Almanlar için benimsenecek bir kadar kendi ıahalarmda oynat _ 
şeref yoktur. Çünkü Yunan ordusu, mağa mecbur etti. 
karşısında harbeden bir ordu bulma- On birinci dakikada Necdet• 
mıştrr. 

(2) Kral Kostantinin bu sözleri ü- ten uzun bir pas alan Fazıl ye-
zerine Türkler için balmumu yapıştır· rinde bir atılganlık yaparak be
mak lazımdır. çünkü Yunanistanda raberlik sayııını çıkardı. 17 inci 
kralcılardan bazıları Anadolu mace • dakikada da Gündüz tek batına 
rasından dolayı Yunanistanın mağ • ilerliyerek kaleye bir tüt çek-
lôbiyetini ve bu mağ'lUbiyetin mes'u· t• T k 1ec· · 
liyetlerini sırası gelince sadece Veni· ı. op a ının ayaklarma vu-
zelosa vükletmek istiyorlar. Kral rup geri döndü. 
Kostantin Venizelosun açtığı bir har· Gündüz tekrar topu yakalaya· 
bin mes'uliyetine iştirak etmek mec - rak bot kaleye soktu. Bu galibi
buriyetinde kalmıştır, yoksa ona kal
sa böyle bir maceraya Yunanistan sü· 
rüklenmezdi. diyorlar. Kral Kostan • 
tinin metresi tarafından yazılmış o -
lan bu itiraflar ise kendisinin pek A
la Anadolu macerasına gfrmeie ha -
zır bir haleti ruhiyede olduğunu gös· 
terfr. Hülasa tarih Anadohı mace • 

rasının mes'uliyetini sadece Venize • 
losa yükletecek değildir, Onun sfya· 
st hasımlarına da mes'uliyet hissele· 
rinf ayıracaktll'. Bu bahis artık ta • 
rihe aft bir şey olmakla beraber 
yine unutulmamak ıerektir. 

, f Çel!iren). 

"-t Y""fların Jan bir göriinüt 

Yet aayaınClan IOnrtL maç ıene 11,37,lS, ikinci Galatasaray Uçlinal 
hareketini kaybetti. Çok yorulu. t.S.K 
yor, fakat nadiren tüt atıyorduk. 1500 metre erkekler - Birinci Ga· 
Bu ~iitler de kaleyi tubnuyordu. lat11anydan Halil 24,26,1, ikinci Bey
Netıcede OJ.ım çok defa Macar kozdan Fuad, üçUncil Galataaaraydaıs 
kalesinin önünde oynandıiı hal- Cihad 
d.e ıol aaynı artmadı, m•,,.. bı·t· Kuleden atlamak - Beykoı:dan Ha~ 

~ la 47, l4 puvan 
tı. 

• • • 
Macarlar dün yorsun o1mala· 

rı yüzünden Beıiktata gösterdik· 
leri hızı gösteremediler. Topu 
çok defa kendi taraflarına attı· 

lar. Buna mukabil tütlari buıün 
daha. iyi ve isabetli görünüyor· 

du. 
Galatasaray& sel ince; hücum 

hattı hattan eona kadar bir tiirlü 
anlqma sösteremedi. Sol iç
le orta ajır oynamaları, ve topu 
çok tutmalan, ıol açık çalım yap• 
makta ısrar etmesi, yüzünden 
pulann çoğunu ayaklarında erit· 
tiler. 

Buna mukabil, çok vakit oldu· 
ğu gibi, geri hatlar mükemmel
di. Kadri, lbrahim, Fahir sonu. 
ne. kadar iyi oynadılar. Lutfi çok 
iyi ve fedakardı. 

ilk defa Galatasaray kalesin· 
de oynayan Necdet, iyi görüf· 
leri, soğuk kanlılrğile boyuna 
takdir ve muvaffakıyet topladı. 

Yakında A vrupada bir turneye 
çıkacaiı IÖylenen Galatasaray 
takımının bu turneden evvel bir 
kaç ukı maç daha yapması ıe· 
rektir. ... 
Yüzme ve yelken yanşları 

. İstanbul yüzme birincilikleri tasfiye 
milaabakalan dün Moda havuzunda 
yapıldı. Alman ıonuçlar ıunlardır 

Yüz metre ıerbest erkekler -Birin· 
el Galatasaraydan Halil 1,8,6 ik:nci Ga· 
latasaraydan Orhan, üçüncü ı. S. X. 
dan Mahmud 

100 metre serbest. Hannnlat' -Bi· 
rinci l. S. K dan Leyla 1 ,48 ikinci Bey· 
kozdan Krisanti, 

100 metre sırtüstü erkekler -Birin· 
ci Beykozdan Agak 1,23,5 ikinci t.S. 
K dan Fikret, UçUncü Beykozdın Fuat 

200 metre ıerbcıt erkekler - Bi· 
rinci Galatlaaraydan Halil 2,36,fl ikinci 
l. S K dan Mahmud üçüncü Bevkozdan 
Agak. 

Türk bayrak yanfı -Birinci Bey· 
koz 6,16,4 ikinci Galataaany. UçllncU 
t. S. K 

400 metre serbest erkekler -Birin
ci Galatasaraydan Halil 5,515,2 ikinci 
galatasaraydan Orhan, Uçilncü Beykoz
dan Toma 

4X20 bayrak -Birintl Beykor. . . 

Tramplenden atlama -Birinci Fah· 
rl, 110,56 puvan, ikinci Beykoı:dın 

Şeref. 

Hammlar ırasında Tramplen -Bi
rinci Beykozdan Kritant 20,18 puvan.ı 

Su topu müsabakası - Yalruz Gala• 
tasaray ve eBykoz ittirak cttL Galata
uray 7-3 galip geldi. 

Yelken yart§lan -!ıtanbul birinci• 
likleri için Modada yapılan yelken ya• 
rqlannda birinci Demir Turgut, l. S. JC 
ikinci Şeref 'Anadolu, llçUncü Sadi 
ı. s. x 

Bu milsabakalara 9 ıarpi iıtirak et
miftir. 

At yarışlan 
İstanbul at yanıtanna VeJiefencll 

alanında dün de devam edildi. SÖnu~ 
lar ıunlardır: 

Birinci kotu 4 ve daha yukan Y&f • 
ta yerli yarımkan Arap ve . haliskaa 
at ve kısraklara mahsustu. Mesafe 
2000 metre, miiklf atı da 155 lira idi. 
Birinci; Bay Talltın Sankqu,, ikin• 
el; Bay Ahmedin ünlüsü, tiçtincti ~ B. 
Şabanın Stilek'I geldiler. 

İkinci kotu: 3 ve daha yukan yaf
ta yerli haliakan at ve kısrakların& 
mahsustu. Mesafesi 1800 metre, ikra• 
miyesi 35' lira idi· Bay Fikretln Tam· 
rusu birinci, Bay Rtistemin Conk'• 
ikinci, Bay Fikretfn Erol'u tiçUncl 
geldiler. 

'Oçtiacü koıu: 4 ve daha yukan 
yaşta yerli yarımkan Arap ve halis • 
kan Arap at ve kısraklanna mahs• 
tu. Mesafe 2'00 metre, miklfatı 190 
lira f dL YUzbqı Eminin Necibi bi • 
rinci, Bay Tevfiltn Sola'sı ikinci, Ba1, 
Şabanın Belkisi tiçUncü ıeldiler. 

DirdflncU kotu: 3 ve daha yuka • 
rı yafta halis kan lnıtliz at ve kıs. 
raklanna mahnstu. Mesafesi 2000 
metre, ikramiyesi de 320 lira idi. Ba1. 
Aklfln Bekln blrind, Bayan Bin•'I~ 
Barç'ı ikinci, Bay Aklfln Gaspadalya
sı Uçtlncii geldiler. 

Beşinci koşa: 3 yaşındaki yerli ya• 
nmkan lnıtliz taylara mahsustu. Mr 
saf e 1400 metre mUklfatı da 135 lira 
idi· Bay Salibin Alemdan birinci, yt. 
ne Bay Salibin Semiramisf ikinci B. 
Halisin Bora'sı da Uçtincii geldil;r. 

Alaturka güreşler 
Dün Taksim stadmda lst&Jıbul bat

pehllvanbfı için yapılan güretlere 
devam olundu. Ayağından rahatsız o· 
~an Kara Ali, hakem heyeti tarafın· 
an ma~ 80Jm1ınacbfmdan miisaba. 

ka YB,.P~nn~mıştır. MilllJ,m pehliYan 
yaptıgı güreşi kazanmış ve uzun u 
na~~ · • 
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Fıkralar 

Bir kere keman tledik gal bir kam vardı. Öliflnden kaçan 

B"-"k b b. ·ık ı d ' .A.rabı lldürmek llmplip ı•lme u_.,.. ar ın ı yı ın aydL . . .. • • 
B.. ··k d d •tt"L d dıjınde tereddut etmııtı. Karar ver uyu a a a o aman ı lPa ve •• 
t akk. k d --'-nnd 1...Lt • mek ıçın katırm J?.1larını •erbeal er ı o amasua an uannın 
düğünü olmuıtu. Bu düfünde ta· bıraktı. Eler kabr Arabın bçtr 
bii olaraK devrin en yüksek çeh- it tarafa sidene buna Arabı &I· 
releri bulunda. Kabine iza.•ı da dürmek lizımaeldijine itare'- ola· 
burada idi. Düiünde mükemmel rak telak!d edecekti. Fakat kabr 
bir de saz takımı vardı. batb yola ıidince Arabı tuip r 
• Bir aralık çalgı çalınırkıen da· derek öldürmekten vazıeçti. 

Yetlilerden biri J&Dlllcla INiqnan Hureti ı.. dolduktan sonra 
maarif nazın Şükriye bi.- 111al Meryemin lazlıiı var mıydı, 70k 
aordu: muydu? Bunu üzerinde durularak 

- Bu ııdam ne ıüzel çalıyor! dütilnecek bir meaele diye huhin· 
Bu çaldıiı ilet nedir?,, pnlar olabilir. Fakat Katolikler 
Dedi. bunu dütilnmUtler ve kendilerin· 

Şikril arbdqmaı ce bu meıeleyi hal de etmi1lerdir. 

- Keman!,, Oman için Cizvit papazlarından 
Diye ceftp verdi. Halbuki çalr biri l.oyolanın aldürmek iıtediiı 

nan ilet keman delil, bir lderna· Hiriatiyan Arap gibi ba Lahitte 
ta idi. iki arkadq aruındaki bu fiiphe1i olan bir adama fU ı:eftbı 
konapnap dikkat eden bahriye vermiftir: 

llUll'I Cemal (pqa) dinerek: - Hazreti Meryemin ı..,. do-
- Yahu, dikkat etmiyor mu· lurduktan ıonra da beklretini 

aun: Çalgıcı öflüyor, hiç böyle kr muhafaza ettiği füphesizdir. Gü· 
man olur mu? Bu keman değU1 
klernatadır.,, diyince aon derece 
inatcı olan Şükrü paf&nın bu tür-
16 mGdahalesine ve yanhıını dü
zeltmeıine dayanamadı; derhal 
karıılık vererek: 

- Bir lrer81!keman dedin ya!,. 
Dedi. 

Ha~reti Mergemin lazlıiı 
Katolik Hiristiyanlarınıu iti· 

neıin ziyası pencerelerimiz•n cam 
lanndan geçerek evlerimizde.ki o· 
dalanmıza giriyor ve hiç ı,:_. va· 
kit bu ziya pencere cammı kırmı

yor. Meryem in doiurduiu !aa bir 
çocuk delil, bir Allah idi. Naııl 
aünet ziyası camlan Jmı:..adan 

odalara giriyor1& o df. doiduktan 
sonra M~ryemin bekareti ıene 
mahfuz kaldı!,, 

kadına ıöre Hazreti Meryem lıa- ------------
nın anaııdır; fakat lıa dok·Juktan Çamlıcayı güzelleştirme 
ıonra kızlıiı bozulmamııtır. Bu kurumunun balosu 
mesele blr sün Cbvitlerin ba· ÇamlıcaJI ıüzellqtirme kuru• 
tı olan (Loyola) ile bir Hirüt~yan mu 10 .ı-toe cumartesi ıünij 
Arap arumda lapanyada bir kav- bir ba)o Termeli onaylamJ!lır. 

ga çıkmasına ıebep olmuıtu Çün· Balonun hazırlıklarına timdi • 
kü Hiriatiyan Arap Hazreti Mer den baılanmıttır. 
yemin l1&ya babasız gebe keldr -------------1 
iına inanıyordu. Fakat laa dol- lstanbul stadyumu 
duktan sonra ıene kızlığının bo· latanbul belediyesi tarafından 
zulmamıt olmaaım bir türlü akh Y enibabçede 7apılacak olan "I .. 
kabul etmİJ.ordu. Loyola ise fev· tanbul atadyomu,, jçİD belediye 
kallde mütaauıp bir Katolik o1· tarafından istimlaklere baılanmıı 
duiundan, Hiriıtiyan Arabtn ve timdiye kadar 200 bin liralık 
ba tüphe1ine kızmıftı. Onun iti· kadar ela bir iatimlik yapılmıt· 
kadında gördüP 1Upbeyi bir 
mürtedlix diye ıörüyordu. Bunun 
cezaaı ela ölüm olabilirdi. Cizvit
lerin reisi öldürmek için iiserine 
yürüd~. Buna 16riince Ara,, lraç· 
tı. Bu ıırada Loyolanm ysnında 

tır. 

Stadyum üç kilometre murab
baındaki bir toprak aabuı üze• 
rinde Japılacajı için, o civanla· 
ki bir iki mahallenin istimliki li· 
:um ıeleeeii an1atılm11br • 

KadlklJtl'ala 1 ' 1 

'jl·" ııı ı' 1 11
' ' 1, ı· il ' 

Bomaaıl 
881•111: 78 

Necdetle o kadar iyi anlattık ki 
yavnm. Bu~ blit&a caannJa ı
.. dı•· Şqılaeak derecede derin fi· 
kirler açtı, bu kadar ~ bir adam. 

- laan, hayatmm merkezi sıkleti
m tek bir e•ele yatırına ~ bedmlıt 

elur, dedi, hi'blqeye lnanwamak ve hiç 
Wr teT beklememek H.zuadır. Merkezi 
ıdkletl bir andan öbtlrflae deii§tire • 
bilmek ve icabında usta bir cambaz 
slbi daracık bir ip tlzerlnde müvaze • 
aeyl bularak uçarumlan atmak zaru
reti Tardır. 

lçhadea tatlı tatlı aiilmek ve at · 
lamak ıellyordu. Vaktlle, ıençIJiim • 
de ayni gönU1 bnbranlarmı geçirir • 
ken bin de bu gibi fellefe1er içinde 
bocalamııtım. Kar§Imcla kendi ma -
zlmln teeessflmUnQ alrtlyordum. Nec· 
deU daha fazla slyletmek istedim. 
lnlamamlf albl clavrudım. 

- NuıU m, bir teYe inanmamak? 
Banc!Q mabachmz nedlrT 

Tlld nmJanarak, ebrurl )'&nakla • 
ımk pbrlar pqda oJar.ak dltlm· 

Yazan: Safiye Erol 
sUyordu. istekli bir nutukla anlattı: 

- Hayatta en zor şey imansız ya • 
pmak defli midir? Bir insan manen 
ne kadar zayıfsa onda inanmak fhti • 
yacı o nlsbette fazladır. Hayata en 
ziyade destek olan, en bU • 
yük gıdayı veren kuwet, iman etti • 
timiz hulyalar defll mi? Bu hulyala
nn yalan oldutuna ve dlnyada inanı
lacak hiç bir hakikat olmadığını bil • 
mek ve bana rafmen yapmak gayre· 
tini r&ıtermek, işte en zor htlner· Biz 
teklmUJ ettikçe blzf dik tutan ıan1 
deatekler birer birer dtqer. En rıon 
pye, bir şeye dayanmadan sırf kendi 
kanaetile durabilmektir. Kafi bir in • 
zh·~ katı bir imansızlık. 

Burada nuıl oldu bilmem, dtiştin· 
meden FDZUUden bir beyit okadDJll: 
(Akıl meydanını zindanı bel& bilmez 
henUz; kim ki bir müddet cUnua mlU· 
kilnil seyran etmedL) 

Necdet df~Dndü d6şfindfi, sonra 
dedi ki: 

- Evet, FuzaHnln bu beyti biraz n-

K~~.KARTAL 
~ r'" BUYUK DENiZ ~~ 

O~iA.Nt~ ~~~iiiiiliiiiiiiii--.l:~:.!:!.Qi..c'...~ 
Yazan: Kadircan Kaf lı B ö J em : 28 

Kılıçlar, baltalar, topuzlar birbirine çarpıyor, başlar, 
omuzların üstünden düşerek yere yuvarlanıyor .• 

-Pron toplan .. Hepblrden.-.Ate-t! f Kara Veli zafer sevfncfle homur f Sekiz on kalas, yanyana fkf pml• 
Kara Kartal, sanki bir anda Uç danarak bunları söylemişti· nln aruına konulunca orada dzel bir 

ajm aleY ve d11111an püskürdü, tiç gül· Kara Hasan telAşlr tellşlr sordu: köprtl kurulmaı oluyordu. 
le bir yıldırım gibi Armenyonun ge- - Baba .. Rampa mı yapacatrz? Ayni zamanda Kara Veli Reia kıt 
misinin kıç kuarumm biraz llfait · _ ElbeL Top başında artık işin kuaradan provaya doiru koımuıtu. 
•na ve borduına çarptı. kalmadı, Barak ile arkadqlannın ya• Çoğa hiristiyan olan kürekçilerin ha· 

Biraz önce Venedik gemisi iskele- nına koş.. Hep beraber provaya ... Pro- şında duran gardlyanbqıya: 
ye doiru dümen kırmış, hatü yüzde vadan rampa edeceğiz. - GözünU aç!. Kımıldayanın kafa• 
yirmi bet kadar dönmUştft. Böylelfk· _ Fakat düşman gemisinin kUpeş-1 Mnr uçur!·. Senden hesap 10rmıya • 
le Türk gemi.sine arkasını çerirecek • tesi pek yüksek. Oraya kolay kolaJ catım.. ' 
ti. Hem, inç Ust8nde ve altında top· çıkamayız. Zaten bir iki atet daha aç· Diye emir verdL 
lannut olan en yaman toplarlle bir sak hali kalmıyacak. Gönderelim de· Leventlerin en inine ıeçtt. 
anda ateı edecek, hem de onun giil • nlzln dibine de kurtulalım· Amiral Armenyo Kara Velinin J&P-
lelerine karşı hedefi küçültmüş ola • 

- Hayır .. Rampa edilecek·. Dedik· tıtı manevrayı anlamakta ıedkme • 
~ d~ Kara Veli Reis banan için, topla- lerimi yap. Çabuk. Ben hepsini dU • mlttl. Gemisinin dört yt1z ea ~ o• 

•UndUm. lan askerlerini, Türk gemisinin ram· 
nnın aamlalan düşman gemisinin kıç .,, 
tarafına dotru döndtiiti Birada: Konuşulacak zaman değildi. pa yaptıiı yere ıtirtiyorda. 

_ Ate§ f... Kara Huan ileriye koıtu: Keadlal de onların arkalarında: 
- Provaya.. Provaya rampa edl . - lleri ! .. Giz açtmnaym ı .. Hay • 

Kumandumı vermişti.. Biraz IOD" __, _._. a. 
Jecek..· dl kahramaalar 1.. Gön,., am --. v• ra kendisine dotru alev ve gülle ku- 1 

sacak olan on on beş topu sakatla • Diye haykırdı. Burak ile Deli Mu • anda bütfbl hlrlati1an din,._ ve A • 
mak, hiç olmazsa mahmuz vurarak rat, Zorlu Sinan, Yavaş Ali ve Kara lahıa otla lsa, blsl sözetlb'or. Bllt 

dl k d rtm k Hasan baRta old-.x.u halde b6tftn le- zafer mUjdeai veriyor ... rampa e nceye a ar onu f8f1 a .,, ua 
fstemlttL ventler Kara Kartalın baş tarafına Diye haylun7orda. 

Ttlrk toplan ate, ettiği anda Kara koştular. Orada ve kenarda daran ıe· Kara Veli en önde hll. Kocamaa 
Veli Reisin gözüne bir yazı ilişti. nlt kalulan dörder beşer tutarak ve ıenif atızh kılıcını bir ölüm ka • 

Bu, Venedlk gemisinin kıç kasara- havaya kaldırdılar. 81rgası halinde sağa, sola, öne 1& • 

sının arkasına, •ok silslU bir çer.:eve Tam bu anda Kara Kartal Vene • vuruyor, rastgelcUtlnl yere 11ri7or • 
içinde, altın yaldızla yazılmı9tı. dik gemisinin yaralı teknesine, bur • da. ' 

Biraz ileride batlı duran Arman- nundald kocaman ve sivri mahmuzla - Yqum Reisi .. 
doya 90rdu: yUkleniverdl. - llerBll.. _ -, 

- Bunu oku.. DUşman gemisf sarsıldı· Burak ondu ıerl blm&lllftl· Ka-
- lnvindbl•. Yana efllclL ra Basanla Deli Murat ve diler ..... 
- Ne demekT.. Mahmazun yandan fazluı ko • lıca arkadqlar da onun )'&lllllda idi. 
Armando bir şeyler alyledf. Fakat caman kadırpnın sövdeıine ıömtll. ler. Burk korku ile dedi ki: 

banlar ltalyanca ldL dtl. - Bu kadar ileri varmamalıJdL 
Türk gülleleri Venedlk kadrrsa · Eter sancak veya iskele tarafınclu Kendlliııl hl~ kormnuyor .. 

•lllll gövd-1ae gömüldü. Biytik bir rampa edilmiş olsaydı, düşman tek· - Cok kmnıf.. Belll 1• 
çatırtı duyuldu. nesinin ıüvertesine fırlamak ve onu Daha çok söz söylemek" kon111 • 

v • .-...................... -...ı...- ......... stit-'1111~ .................. .-idi,. ... 
cağa kaydı. Kıç tarafı biraz önce ol· du. Oraya çıkmak için her halde .aıer- Leventlerden yirmi kadarı dUf • 
dufu gibi geriye sUrlllmültft· diven dayamak gerekti. Bu ise, Tilrk man gemisinin güvertesine atlamıt • 

Biylellkle gene bütün teknesi bet Jevetalerinin boş yere kınlmaJanna lardı bile.. 
yanca Ttlrk remlsinin prova topla • sebep olabilirdi. Venedlkll babayifltleri tırpanda• 
rmm karfmında kalllUftı • Halbuki Kara Kartalın provuı dl· reçlrlyorJaMı. 

Armandonan söylediklerini anla• ğer yerlerinden daha yiiksektl. Bun· Fakat ba mrhb ukerler, Ttlrk • 
mıyan Kara Veli Reis ona doğru dön elan başka böyle yapmakla, kancala- lerln o kadar usta olmalanna ratma 
dU ve karpsında Kara Basanı gör · mak için vakit harcanmış olmuyordu. bir vuuıta yere yuvarlannuyorlar, 
dil. Kocaman mahmuz, uhiden kocaman karp durmak için saman ve haUn 

Kara Hasan, babasrnın rıordutrına bir kartal gagası gibi Venedik gemi· balablllyorlardı. 
duymufta. Venedlk kadırlasınm a • sinin teknesine ıirmiş, onu bir daha Venedlk ıemialnin ctivertmne at-
d1111 ttlrkçıre çeYlrdl: ayrdmıyacak kadar sıkı yakalamıı · lr7an Türk leventlerinin l&flll atı • 

- Yenilmez... tı. mıp balmaıta. Bq tarafta dlvltn 
Armenyonu ıemiai sanki bu s8zU O saniyede Kara Kartalın prova • otuz kadar Venedikllyl as amanda 1& 

yalan çıkarıyordu· Göze çarpacak ka· sında duran leventler, ellerinde ve yere 11rdller, yalaat denlse diktiler. 
dar yan yatmıftı. bir uçlan geminin gfiverteslne daya· Ondan IODr& ıemlnia kı~ buruma 

- -Yenilmez,, mi? .. Ne de fatafatb Jı olarak tuttuktan kalaslan Venedlk doiru sıkı bir cephe kurdular. ller • 
bir ad ko,..Uf. Yenilir misin, yenil • gemisinin üzerine doğru yıkmışlar • lemete batladılar. 
mez milin, al 1ana !.. dı. 

velkl s8ılerlme misaldir. Clintin mW
kU, gaflet Alemi demektir. Emeller • 
le, ümitlerle yapmak ve gençlik ate· 
tinin vaadettfti saadetlerin çıkagele· 
eetfne inanmak demektir. Akıl mer· 
danı lae emellerin ölüme mahk6m ol· 
dutunu anlamaktır· Elbette ki cttnu 
mülkünde seyran tatlıdır ve bu sey • 
randan sonra akıl meydanı insana zin· 
danı belA ıHrOnttr. 

GtllUşttlk. Edebiyat proff86rleri -
miz bizim Fuzuliyi böyle keyfimize 
söre tefsir etutimiıi duysalar, küp • 
lere binerler, dedlL 

Sonra Necdet kalktı. Giderayak o
na bir daha 10rdum. 

- Siz kendiniz lmanBIZ ve emel -
siz yqayablllyor masan az? 

O alayla dudaiuu büktü. 
- ilahi haıumef endlcifim· Bir tefi 

bilmek hapa, yapabilmek ba§ka. Ben 
mi emelsiz, hayalsiz yaşıyacafım7 Ah 
ef endlm, ben hlll ebedi, illhl &§km, 
sadakatin, ideal dostıatun daha bil· 
mem nelerin peşindeyim. Biliyorum 
ki böyle şey tUnya ytizllnde yok. Fa • 
kat ne yapayım. Onlar yoksa benim 
gön1Umde onlan özleyen hasret var. 
Ya hanımefendlcftlm, can çıkar ela 
huy çıkmaz. 

Elimi öptü, veda etti. Ben de onu 
alnmclan lptUm. 

HiL'AT 

Bedriye Barhaneddlne tek bir si • 

temll söz söylemeden ondan ayni · , 
mııtı· Son ıUne kadar blribirlerfne ı 
yavrucufum, güzelim hitabile hoı mu
amele ettiler. ikisi de gururlu insan -
lardı·Aralarında geçen acı muammayı 
karphklı tahllle kalkışmadılar. On • 
lar, yardımsız, şfkAyetslz, tek başına 
hicranla çarpışmasını bilen insanlar- ! 
dı. Ancak kendi gönUUerile hasbllıal I 
ederler, elemlerine yalnız kendileri 
ni muhatap tutarlardı. Onun için 
Bedriye Burhana ne sitem ettiyse 1 • 
~inden etti. Bu gizli hitabelerden it
te bir tanesi : 

.. Siz suçlu musunuz? BugUn an • 
layorum ki hayır. - Senelerce yal • 
nızhk içinde yaşarken bütün hasret • I 
lerimin emellerimin en kıymetli cev . 
herlerlnde bir hil'at işlemiştim. Bu 
hil'at belki haddizatinde detfl, fakat i
tlbart noktal nazardan pek kıymetli 
bir şeydi. Sizi görtlnce, fevkalbeşer 

emeklerden, lntizarlardan dokunmuş 
olan dslU idealimi size giydirmek 1 
istedim. Uymadı, yahl!t siz ona ay • 1 
madınız. Banan için size kUsmeie 1 

hakkım yok. Size gücendiğim nokta 
beni sırf bir zevk kadını gibi kullan· 
mış olmanızdır. Pek AIA bfllyorda • 
naz ki ben bir zevk kadınından daha 
fazla bir teY olmak için yaradtlmış 1 
ve yetlştirilmlştim. ~adide bir Acem 
seccadesini asacak davan olmryan a" ! 
dam ona par.arda, mUzede brrakmalı· l 
dır. Siz, bir Acem seccadesini kapı • l 

nıza paspas yaptınız! -
Uziilmeyin, ipe rahat kaldımz. Ha· 

yatınızdan, muhltlnlıden, afkna141aa 
azaklqtım. Artık ayak 11eauda o • 
tarap hqımı dizlerinize koyıaı1aca • 
tı& Artık geceleri siz uyarken yatak· 
ta ya\1lfÇa dotrulap ytizUnUze baka• 
rak af lamıyacaftm. Artık elimi kal • 
blme bastırarak pencerede avdetfnl • 
zl beklemlyecettm. 

Artık benim imanlı, peratlfll, i
badetli, ihtiraslı aşkımdaa kartalda· 
nuz. Size alır gelen, fuzuli, pyrl 
tabii glrünen o hil'ati Uzerlnlzden çr 
karıyorum·" 

FBNERBARÇE 
Necdet, btltla bir sene Kadıklr • 

den tamamlle uuk yqadıktan IODr& 

menfayı Wi ılrdU. Bir mart ıbl 
öile tistli Fenerbahçe kUibtinü ziya • 
rete gitti. Fakat önceden Cevblllr.te 
dolaştı ve bir simnambol gibi Bedri· 
yenin sokafına ıtlrtlklendL MlhrlW.a 
hanım pentereden sirdl n içeri da • 
Yet eU. 
Neecl~t k6fkten çıktılı 1tm•a 'dk• 

Un ilerledljlnl slrerek bakla tarla • 
ıınclan kop kop geçti. Yoiurtçu de
real kenanndan acele acele yllrtlrerek 
klUbe clttL 32 aeaeal razmda K11f411· 
llndeld o tfrla ldlçlk bla yaaÜdan 
sonra Fenerllüte. İahrk llnloa Clabe 
sahasındaki tiki binayı MUlr ıarett• 
tamir ettirip ora7a tqınmııtı. 

<Arka.ta Nil') 
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lstanbul Liseler 
Kurumundan: 

Arttırma ve Eksiltme 

Erzakın Cinsi Mikdarı Teminatı Tahmin be· Eksiltme gün ve Eksiltme te 
~ deli kurut saati 

Sadeyağ 26000 1657.49 85 13 8-935 salı 

kli 

7 - KURUN 5 AGUSTOS 193~ -

Kapalı zarf usuliJe eksiltme ilanı 

Nafıa Vekiletinden: 
1 - Eksiltmey.: konulan it Mcı latya vilayetinde M•latya-Elazia 

yolunda betonarme Memikin köprüsü intaatıdır. 
lnıaatın ketif bedeli (24,000) liradır. 
2 - Bu ite ait f&rtnameler ve evrak ıunJardır: 

, 
aaat 15 de kapah ·zar fla A - Eksiltme ,artnamesi. 

B - Mukavele projesi. kuru çalı ve barbunya faıülyala· 20150 208.25 15-10 ,, ,, ,, ,, 
rı ıaat 15,30 da fla kapalı zar C - Nafıa iıieri ıeraiti umumi yeat· 

Yetil "Ye kırmızı mercimek i 4500 60.74 18 ,, ,, ,, ,, 

~' ıaat 16 da ,, ,, ,, ,, 
Nohut I' 5100 68.85 18 saat 16,15 de ,, ,, ,, ,, 
Bezelya l! 1000 11.25 15 saat 16,30 da 

" 
,, ,, ,, 

Kurumumuza hatlı Galataaa· daıı ve mezkur kanunun 2 ve 3 
ray, Haydarpap, Erenköy kız, üncü maddelerindeki belgelE'rini 
kandilli kız Jiaelerile Çamlıca kız ve ticarethane namına hareket e
orta. okulasının yukarıda cinı ve denlerin noterlikten verilmit ve· 
nıikdarlarile gün ve ıaat ve ek· kaletnamelerini kuruma vermele· 
•iltme tekilleri yazılı yiyecekleri ri mecburidir. 

ıaatten bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde kurum bat· 
kanlığma vermeleri lazımdır. 

ekıiltmeye konmuftur. Kapalı zarf mektuplarında iı· 
Ekıiltme lstanbul kültür direk- tenilen belgeler ve teminat mak· 

törlüiü binumda liseler muhase· 
L _ buzu veya banka mektuplarını 
'leCİliğinde toplanan komisyonda . .. 
Yapılacaktır. Eksiltmeye girecek· koymak ıuretıle zarflarının uze· 
ler 2490 ıayılı arttırma eksiltme rinde kanuni ikametgahı yazı!• 
kanununa ıöre 935 yıh ticaret 0 • · ve Üzerleri mühürlü olarak belh 

istekliler eksiltmelerin ilk te· 
minatlarını eksiltme zamanından 
evvel kurum sekreterliğinden a· 
lacakları yazı ile liseler muhaıe· 
beciliği veznesine yatırmaları ve 
eksiltme fartnamelerini görmek 
ve almak üzere kurum aekreter· 
liiine ıormaları ilin olunur. 

(4211) 

1 021111 Demimlları 11 liRDllrl 1~1111 llmoı l~lrlSI illlllrı • O eniz y o 11 arı 
Muhammen bedeli 18700 lira olan 425 ton ham döküm piki 2 · i Ş L E T M E S i 

EyhlJ. 1935 Pazartesi rünü ıaat 1~,30 da Ankarada idare binaıı~ı Acenteleri: Karakö1 - KöprObafl 
da kapalı zarf usuliyle aatın alınac-aktır. Tel. 4.2:l62 ·Sirkeci MBhfirdar ade 

Bu ite girmek iıtiyenlı!!rin 1402,50 liralık ml&vakkat temina. il•-- Han telefon: 22740 •• .. 

ile kanunun tayin ettiği veıikaları, kanunun 4 ncü maddeai mucibin· 1 rabzon yolu 
ce ite ginneie kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname Vt v ATAN vapuru 6 _.\fuıtoı SA· 
tekliflerini ayni gün ıaat 14,30 a kadar komisyon reiıliğine verme. LI günü ıaat 20 de Rize'ye 
leri lf.zımdır. kadar. ( 4494) 

Bu ite ait ıartnameler paraıız olarak Ankarada malzeme dai· ~~~------•••lllii 
resinden, Haydarpapda Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dagıtd· ...,.ı-----_;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;._ __ _,lr-
maktadır. (4454) _ Küçük ilanlar _ 

ilk eksillmeıi bozulmuı olan ve bedeli 58174 lira tahmin edilen 
iliç ve tıbbi malzeme 16 - Ağuatos - 1935 Cuma günü ıaat 15,30 da 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında aatın alınacaktır. Bu 
İ§e girmek iıtiyenlerin ( 4159) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeğt 
kanuni manileri bulunmaClıtıea dair beyanname va tekliflerini ayni 

SATILIK HANE 
Bomonti bahçesi sırasında ve cad

desinde 65 numaralı ve 45 Ura aylıklı 
3 katlı ahşap apartıman maktuan 
3000 liraya satıhktır. Birinci kata mü· 
racaat. (H.K.) 

Rün saat 14,30 a kadar Komiayon Reiılifine vermeleri llzımdır. iş ARIYORUM 
Bu İ!e ait tartnameler 290 kurut mukabilinde Ankara ve Hay• Alpullu ,eker ve İstanbul rakı fab-

darıaata veznelerinde aatılmaktadrr. (4430) rikalarında Uç senedir kltfplik yap • 
tım. Ayni vazife ile herhangi bir mU· 

ilk ekıiltmeıi bozulan \·e beher 1000 kiloıunun muhammen lM- e9H8ede çalıımak istiyorum. Tqraya 
deli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe lmlay 17 • Eylul . 1935 Salı da giderim. (H· K.) 

D - Teıviyei türabiye, fOH ve kagir inıaata dair fenni tıntname. 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni ıartname 
F - Keıif hüli.aaı cetveli. 
G - Proje. 
isteyenler bu J&l'\nameleri ve evrakı 120 kurut bed~l mukabilinde 

Nafıa Vekaleti Şoıe ve köprüler Reisliğinden alabW: Jer. 
3 - Eksiltm-e 13/ 8/ 935 tarihi,ıde Salı günü saat 16 da Ankarada 

Nafıa Vekaleti hinatnnda Şoseler Reisliği dairesinde ) apılacaktır 
4 - Eksiltme kıapalı zarf usuli ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek içhı İsteklinin (1800) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan baıka ~ıağıdaki vesikaları haiz olup göı· 
termesi lazımdır. 

1 - Ticaret Od.-sına kayıtlı bulunduğuna dair ve.sfka. 
2 - istekliler yapmıı oldukları itlere ait vesikalar• göstererek ek

ıiltmeye girmek içfo Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alacaklar· 
dır. 

6 - Teklifmekiılpları yukarıdaüçilncü maddede ynılı saatten bi• 
ıaat evveline kada: Şoseler Reiıli ği Dairesine getirilerek eksiltme 
komisyonu Reisliiirıe· makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
rönderilecek mektıapların nihayet üçüncü maddede ya• ılı saate kadar 
ıelmit olması ve di} zarfın mühür mumu ile iyice ka!"ıatılmıı olma11 
lazımdır. Postada dacak gecikmeler kabul edilmez. {1918) (4371) 

Adana doğum ve çocuk bakımevi 
baştabipliğinden: 

Müe11esede kalmak üzere 30 lira ücretle, haıta bakıcılık etmİf, 
resmi evsafta iki haıta bakıcı alı nacaktır. lıteklilerin vesika, ıaha· 
detname ve iki fotoıraflarile Adil na Doğum Evi Baı tabip]iğine bir 
iıtida ile müracaatları ilin olunur. (4360) 

ıstanbul Beledlyest llenterı 

Cinai adet Fiyat 
Çidene tahtası 2ZOO 85 
Gürgen kalaı 350 200 
Taban ağacı 150 120 
Kol ağılcı 750 50 
Sergen iıpit (çift)' 3000 23 
Dııbudak parmak 12000 5,5 

Eb'adı 

400X28l2,5 
400X28X4,5 
400XlOX10 

Jooxexs 

lapitlik gürsen 30 250 300X 328 
Ihlamur tahtası 40 180 330X 3SX 3 
Keatane 20 180 330X 35.X 3 
Baılık 600 65 .- ~·· ı 
Balat atelyesine lüzumu olan ve yukarıda cinsi miktarı ve kıy· Kumkapı, Tekinalp •okağı 1' nu • 

tünü ıaat 15,30 da kapah za ·f utttlü ile Ankarada idare bin:1aınrla marada Nail adreılne. 

•atın alınacaktır. ·ı··-·::-.. ·······--r--. • ••.••• _ .................................... :::=::::: 
Bu ite girmek istiyenlerin 2187,61 liralık muvakkat t!mma! ı· f i 

ile kanunun tayin ettiği veaika!arı, kanunun 4 üncü maddeıi mı.:ci',i~·· • ırsatı İ 
ce ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname v~ 1:. i 
tek 

meli yazılı bulunan malzeme p~ zarlığa konuJmuıtur. istekli olan· 
lar tartnameıini levazım m:idürW ğünde gör~bilirler. Pazarlıia git
mek için de 379 liralık muv~kkat teminat makbuz veya mektl!bu ile 
beraber 14-8-935 Çartamba gii nü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (8.) ( 4422 ) 

li.zunrbr. 
1

1 Peşin oe Veresiye 
Bu iıe ait ıarlnameler 145 kt:ruf mukabilinde Ankara v~ Hav 1 . 

d (4 ... 91) • U i inmek ıs' ... "'n' r · arpaıa veznelerinde utılına.kta.:lır. ·• cuz g Y ·~--- ız ·- . 
.. kapı Şeke:ci Hacı Bekir karşısın·ı 

Muhammen bedeli 11.880 lira olan 130 tane büyük ve 3 tane ku· da 86 numaralı Türk elbise depo· 
çük vaıon mUf&mbaıı 4/ 9/935 ÇILl'f&JBba ıünü ıaat 15,30 da ka· suna müracaat ediniz. Hazır, 19• 

Palı zarf uıulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu • mar·.ıma elbiseler, paltolar par- ı 
• • 1 • il ' 1 
•te airmek isteyenlerin 891 liralık ~uva~kat temın~.t verme erı v~ Ü des::· ···, :ocak elbiselc~· yerli ve tr il 

Bir metre murabbaına 15 lira kıymet biçilen Beyazıtta Tavtan 
latında yeni devir s. 14 cü adada (K. D.) haritada 2,40 santim yüz 
lü 14 metre 68 S. metre murabbaı arsa satılmak için açık arttırma 
ya konulmuftur. istekli olanlar şeraiti anlamak üzere levazım mü 
dürlüğüne müracaat etmelidir. 

Arttırmaya girmek için de 16 lira 52 kuruıluk muvakkat temi 
nat makbuz veya mektubu lle be r., ber 6 8-935 Salı günü saat 
15 de Daimi Encümende bı.!unma lıdır. (8.) (4232) kanunun tAyin ettiği vesikalar ve ıte ıırmeie manıı kanuni bulun il :riliz kumac:J:u" Bir defa mürac:ı"' 1 

llıadıfına dair beyanname ve tek liflerile ayni ~ün ı~at t 4•3o a ka· ii kafidir. ~ il Senelik kiraıına 264 lira deit:" biçilen o=vanyolunda Alemdar 
dar komiıyon reiıliiine vermeleri lizımdır. Bu ııe .~·~. !.·~~namele: iilwwwı anı ' w.ıwww:::ana:m::a::=n mahallesinde Hoca Rüstem ıoka ğında 8 odalı Darüsseade ağa1t 
Parasız olarak Haydarpafada teıellüm ve tevk mudurluiunde An· Dr. lbaaa Saıni •••il!! Mehmed ağa medreıeıi açık artırma ile kiraya verilecektir. istekli· 
~ada malzeme dairesinde daf! · tılmaktadır. <4490) Uksftrflk şurubu ler ıartnanıeyi levazım m=jdürlü ğünde görebilirler. Arttırmaya 

l M. " E 1 ... k M""d'" J""JC.'" d • girmek için de 19 lira 80 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya Jstanbu ıUı m a u ur Ux un en. o sürük ve ııefu d1rlıtı boğmaca 
Muhammen Ye kızamık ökıiirülıleri için pek te· mektubu ile beraber 14/ 8/ 935 Çar tamba güı&a saat 15 de Daimi En· 

)eferi slrll ltlçtJr. Heı eczanede u ~eza cümende bulunmalıdır. ( 1) ( 4419) 

Fener: Abdiıubatı Fenerkapr 
11 .. ,.h üstünde iki oda bulunan 
lllı. 

caddesi eıki 19-21 yeni 
kirir dükkinın tama· 

Ura d~lınnda bu1unar. ( 

------- stanbul av vergileri müdüriyetinden: 
1000 

Eminönü: Ahıçelebi mahalleıi Limon iıkeleai ıokak 
ealci SS-sı yeni 57 ıayılr Jiikkanın 5/120 payı . 417 

Takıim: Kuloğlu maha•leai Aja hamamı ıokak eıkı 
74-76 · 99 ıayıh dükkin ve odanın 675/ 1200 payı. 500 

Yenı Nakden 63 

563 

r K u R u N !!!!!il 130 çeki odun 500 kilo manıat ve bir ton yerli Koh kömürü aahn 
uazeıemUıe röaderlıea Jaaııar, sueıe- alınacaktır. Tah111=n edilen bedeli 360 lira 75 kuruttur. 

ye rtrmek 1çiD...., zartmm lrllteaJne ııa· Açık eksiltme 13 'Aiuılos/835 Salı ıünü aaat 14 c.!~ av verıileri 
Rt.) keııme.ı yamımaııe11r. müdüriyetinde yap1lacaktır. 

KartıJık latJyeD okurlar, lntktuplarme 
ıo kUnlfluk pul koymalldırtat. 

l:lüılmıyan yuıl&n ıeıt Pdermekten, 
IUydletalz yoıJ&DJDıı mektuplann ıı:ıne 

Muvakat teminat 27 lira 2 kuru• tur. · 
isteklilerin prtnameyi ıörmel; ve fazla bilgi toptemak üzere her 

gün müdüriyete getmeleri. (4378) 

konulan paraıarm kaybolmumdan, l!An A k J d G 1 olarak çıkan yazılard&n dolayı, direktör. 1 n ara an arma ene 
S.I t H 1 ~ .. rthııne sokak eaki 30 M. yeni 41 ıuk, ııatım. .ar~ ııorsu_aımaz. K J d 

a : acı ~ yo... 96 Günü reçmif •ayılar 5 lturuıtur Omuıan ıgv 10 an: 
laJılı •Tin 3/ 16 payı. I • H 11 k k 
Al~ H Demir mahal eıı ama ar ıo a Çanakkalede dokuz ıayılı J. mektebinin ayda yüz lira ücretlı' wauermer: acı 60 Adre:!DJ delftUnın •bon61er 26 ıcuru, Mal 

eaJci 88 amı Merıer. ve tepede J. Gd. Mektebinin ayda doksan lira ücretli hekimlik-
y.._:~ni 84 arsanın t~;;s;9ls Cuma ıilnU aaat on iki otu:ıda a· · lerinde it ıörm~k üı.ere iki hekime ihtiyaç vardır. Mütekait, müstafi 

ide artb • ,. .. 1r mal~~ "k" • tertip tufiye veaikaııyle ıatı!acak· l ""~ =.. 7: re.tndeıbl ve aerbeat he~ımlerden buralard• it göremeie İstekli olanların bu. 
hı- I rma ve müba i 

1 a.•bcı k pey akçelerini aaat 12 den evvel 1._, ... iiiiiiiiiii:;;;;;;;;;=;;;::.ı;;._._iiiiiiiii-=oiiiiiiii .. _ _,ı lundukları yerın Jandarma komutanhiına dilekre ıle ·· 
• lteklilerin yüzde yedi uçu ·- bulunmaları. (1907) .( 4356). 3' muracaatt~ 

htamalan. :es.). (4427) 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 6 aylık a ay\Jk Aylık 

Mentlnetimlzde 750 •20 2M 110 
Yabancı yerlere 1350 72~ 400 150 
Poata blrllğtne S 
girmlyen yerlere} 1800 9~0 t>OO 180 

TQrldyenln her posta merkezinde KUBUNa abone yazıltr. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

btanbul, Ankara caddesi, (VAKiT yurdu) 

jldare: 24370 
Telefon lYazı l§ler1: 24379 

,,. Te!Kf"&f adreai: KURUN latanbul 

Poeta kutıau No. 48 

- - - ,_, - ,_ ~--------------------------------------------------~----~------------------------------------------··----------~------------------------------,,,,,. ~nuııuıııın.,..uı111•"""""'111"t•ııot•ııı"'"""11111tı..-ı•'w"""'"'''ııııııııııııııı111111111ııııııııııı1uııııı~· ıı:--•. ----A-------. •••••••••• T 0 R K 1 Y E 
1 S ''11l e bank ' ·:~!:v:::::.,:-~~ .. ~.~:::~~ Ş E K E R Fa brlkaları \ U C I Harbiye.mektebi için 18500 ~i-
= u A \ lo sade yagının kapalı zarfına ıs· ANONJM ŞiRKETiNiN ' m Ü m} ,- ~ekli çıkmadığından_ tek~a~. 12 A· 
e gustas 935 pazartesı gunu saat Alpullu, Ufak, Eskl9ehlr ve Turhal Şeker Fabrlkala· ' Mu·· du·· rıu·· g"" u·· nden·. l 15,30 da kapalı zarfla eksiltmeye r1nda ve ISTA"BULDA fabrlkalar1n teslim 
\ konulmuıtur. Tahmin bedeli edecekleri tarzda: 
j 13875 liradır. Şartnamesi paruız 
= 1934-1935 lise ve ticaret mezunlarına 25 
§. • alınır. lıteklilerin 1040 lira 63 KR.STAL K J Müsabaka ile memur alınacaktır. 1 kurut ilk teminatlarile teklif mek 1 ilosu kuruş 
( Ba.r.kanın dahili tetkilatında, fabrikalarında ve diğer mües· j tuplarını belli ıaattan bir saat ev· 

i
= ıeselerinde iıtihdam edilmek üzere mÜb:ıbaka ile (25) nlemur~ vel Tophanede s~tınalma ko· 

alınacaktır. i misyonuna vermelerı. (82) (433?) 

Mü&abaka imtihanm1a muvaffak olan:ara batlangıç maatı! • • • 
olmak üzere, kazanacakları derecelere göre, 50--60--70 liral Vekalet muayyen komisyonları 
verilecektir. ~ için iki adet Schopperin Hygroı· 

Bu mmurlar ayrılacakları teıekkülün idari, ticari, teknik i, tat ve iki adet Schopperin SS. 35 
bölümlerinde muayyen devrelerle çalıttırılarak yetittiriı<likteu OK. markalı aletinden satın ah· 
sonra ehliyet ve liyakatlerile temayüz edenleri bir ıeçim imtiha· nacaktır. Eksiltmesi 9 Eylül 935 
nına tabi tutularak tecrübe ve bilgilerini tekemmül ettirmek ü· pazartesi günü saat 14 de pazar· 
zere Banka hesabına ecnebi memleketlerde fabrika ve tica· hkla alınacaktır. 
ret müesseselerine gönderileceklerdir. Tahmin bedeli 1302 liradır. 

Müsabaka imtihanına kabul tartları: Şartnameıi her gün görülebilir. 
1 - Türk olmak, Iateklilerin belli saatte 195 lira 

2 - Liseden veya Ankara, lstanbul, lzmir Ticaret mekteple· 30 kurut son teminatlarile Top· 
rinin birinden veya lise muadili ecnebi mekteplerinden pek iyi,) hanede ıatınalma komisyonuna 
~yi derece ile 1934-1935 ders senesi mezunu olmak, gelmeleri. (76) (4222) 

3 - 18 yafından aıağı 25 yafından yukarı olmamak, l -
4 - Sıhhati tam olmak, ı lstanbu\ HarlcT Askeri ı 
imtihana gireceklerin nihayet 20--Ağustos-1935 tarihinE' Kıtaat. illnlar1 

kadar atağıdaki vesaiki Ankarada Süm~r Bank Memurin mü· -------------
~ dürlüğüne ve lıtanbulda Sümer Bank lstanbul ıubesi müdürlii· a 160 ton mazot kapalı zarfla ek· 
§ ğüne göndermeleri lazımdır: siltmeye konmuştur. Tahmin edi· 
~ ı _ Nüfus tezkeresi, len bedel 9600 liradır. ihalesi 

~ 2 - Mektep tehadetnamesi ve yahut mektep tarafınd!.n ve· 
~ rilmiş muvakkat tastikname. 
~ 3 - Rsmi bir hastaneden almmıt sıhhat raporu, 
~ 4 - Üç adet vesika fotoğrafı. 

22-8 935 perıembe günü saat 
14 dedir. Şartnamesini görmek 
ve almak istiyenler her gün ek· 
ıiltmeıine gireceklerin 2490 sayılı 

~ MiisaJ>ıaka imtihanı 26 Aiuatoa 11ünü aaat 3 de baılıyaC'.ak ve kanunun iatecliii vaikalarla bir· 
~ Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğünde, lstanliulda Sü· = likte ihaleden bir saat evvel 730 
~ mer Bank tubesinde yapılacaktır. \ liralık teminat ve teklif mektup· 
~ 20 Ağustos tarihinden sonra vaki olacak müracaatlar :!':azarı s larını Ankarada M. M. Vekaleti 
~•tibtıra alınmıyacaktır. (1781) (4114) ~ satınalma komisyonuna verme· 
jııııııııııııı "'""""""''~lllll1111111nıı11nıııılfnt11lilHlllft111111tfllllilllit11111ıt1ııııııı111nı1111ııııııııııııtı-ll~ leri. ( 57) ( 3837) 

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Enstitü Kütüphanesine 175 liıa ücretle bir 
Kütüphane Memuru alınacaktır 

-· 
ŞARTLAR 

1 - Yüksek mt!ktep mezunu olmak ''Doktora yapmıt olan1nrla 
tabiiyat ve ziraat tahsil edenler,, tercih edilecektir. 

2 - Ecnebi lisanı bilmek 
3 - Askerliğini bitirmit olmak 
4 - Kütüphanecilik aahasmda çalıımıı olanlar tercih edilir. 
Taliplerin diploma sureti, elle yazılmıt tercümei halleriyle nİ· 

hayet 15/ 8/ 935 tarihine kadar Enstitü Rektörlüğüne müracaatla
rı. (4ı194) (1830) 

* * * 
600 ton 87 oktan dereceli ben· 

zin kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muıtur. Tahmin edilen bedel 
258000 liradır. Şartnamesi 12 li
ra 90 kurut mukabilinde verilir. 
Eksiltme 24 ~ 935 cuma günü 
ıaat 11 dedir. Taliplerin 2490 sa· 

yılı kanunun 2, 3 maddelerinde 
yazılı veıikalarla ve muayyen 
saatten bir saat evvel 19350 lira· 

lık teminat mektubu ve teklifle· 
rile Ankarada M. M. Vekaleti sa· 
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(51) (3778) 
,,. :{o • 

150 ton ağır benzin kapalı 

KESME Kilosu 2 a Kuruştur 
Mütterilerimize bir kolaylık olmak üzere apğıda yazılı 

yerlerde de ve hizalarındaM fiatJerle 10 Ağustos 1935 tarıh;n. 

den itibaren satııa baılanaaktır. 

Bursada 
lzmir 
Baıkesir 
Adana 
lzmit 

Kristal 
25,50 

Vagonda 26,10 
,, 
,, 
,, 

26,40 
26,80 
25,25 

Adapazarı ,, 25,65 
Samsun Limanda Fob 25,10 

Kesme 
28,60 
29,25 
29,70 
30,15 
28,30 
28,80 
28,10 

(Fob Samsun fiyati; Karadeniz sahillerinde her hangi bir 

iskeleye gönderilmek üzere fabrika tarafından vapura yükletil

mit bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan ıonraki navlun ve ıair 

masraf müıteriye aittir.) 1 • 

Siparişler, fabrikalardan ıayri yerlerde on gün içinde ifa e· 

dilir. Fabrikaların bulunduju yerlerde en az BİR TON, İstanbul 
ve sair yerlerde en az BiR VAGON ıiparit kabul edilir. 

(Bil' vasoa llO 9...l1Nya 280 aandıktır.), 

Yukardalii fiatlere ıigotta dahil değildir. 
Sipariş bedelleri fabrikaların bulundufu yerlerde veya lı

tanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 

1 Diğer siparit tartları fabrikalardan veya İstanbul, Ankara 

ve Samsun Bürolarından öğre ni1ebilir. 

zarfla eksiltmeye konmuıtur. ı benzin kapalı zarfla eksiltmeye 
Tahmin edilen bedeli 42000 lira· konmuttur. Tahmin edilen bedel 
dır. Şartnamesi 210 kurut kartı· 528000 liradır. Fenni ıartnameıi 
lıkla verilmektedir. Ebiltme 26 lira 40 kuruı mukabilinde ve-
21--8-935 çartamba günü ıaat rilmektedir. Eksiltme günü 22-
11 dedir. Taliplerin 2490 sayılı 8--935 pertembe günü saat 11 
kanunun 2, 3 maddelerinde yazı- dedir. Taliplerin 2490 sayılı ka" 
lı vesikalarla ve muayyen ıaatten nunun 2, 3 maddelerinde yazı" 

bir saat evvel 3100 liralık temi- lı vesikaları ve ihaleden bir saat 
nat ve teklif mektuplarını Anka· evvel 39600 liralık teminat ve 
rada M. M. V ekileti satınalma teklif mektuplarını Ankarada 
Komisyonuna vermeleri. M. M. V ekileti Satınalma ko-

( 54) (3779) miıyqnuna vermeleri. (53) (3880) 
:,. ,,. . 

1600 ton 73 oktan dereceli 
Sahibi: ASIM US - VAKIT matbaam 
Neşriyat dJrektlSrU: Refik Ahmet Sevengil 

Fratellfni kardeşler Avustralya yolunda: 1-2 
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