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Başbakanımızın verdiği 1 Giritte Habeşlilere Göre .. 

ba yındırJık müjdeleri Grevcilerle patron
lar uzlaştılar 

Sis dağılıyor, ışık 
doğmaya başlıyor! 

ltalyanlar ise yeniden iki fırka 
askeri seferber ettiler 

.. 
DENJZ· 

~ .... •-.... .. 
•t:ıtv.trbe&ıi- ı 

Yukardaki haritada aiyah çizgiler, yapılan; noktalı çizgiler ya
pılmakta olan demiryollarını, oklar da BQ§bakanımızın yapılacağını 

müjJeledig{ yolla rı göıtermektedir. 

Sayın ve sevgili Başbakammız is
met Inönü geçen temmuzun ba..şından
beri doğu illerinde ve Karadeniz kı
yılarında bir uzun inceleme gezisi 
(tetkik seyahati) yapıyor. Öyle görü
nüyer ki bu gezi sonuna erince hemen 
hemen bir buçuk .a sürmüş olacak
tır· Dünkü (:SURUN) bu önemli ge
zinin ilk sıonuçlarıru hükumet başka -
nımııı11 ağzından okurlarına bildir -
ırıekle övünç duymuştur. 

Biz Başbakanın sözlerini gerek 
doğudaki, gerek Karadeniz kıyıların
daki illerimiz için yeni bir bayın -
dırlık müjdesi gibi alıyoruz. Çünkü 
bu sözlerden bir kere Diyarbekir ve 
Erzurum hatları ile Saınsun ve Hopa 
arastndaki tecim lirnalllanrun bağla -
nacağını, sonra <Hopa) ile (Samsun) 
arasında boydanboya bir kıyı şosesi 
yapıl:ıcağmı anlıyoruz. Diyarbekir ve 

Erzurum hatları ile KaradenJz 1i -
mantarı arasında ara demiryolları, 
yahut otomobil ve kamyon işliyebile -
cek şose yo11arı açılması, ayrıca Sam· 
sun ile Hopa arasında bütün kıyı bo
yunca şose yapılması bütün doğu ve 
Karadeniz bölgelerine (mcntakala -
rına) yeni bir hayat verecek:tir. Son -
ra yine İnönü diveyJerinde çok haldı 
olarak belirttiği gibi ''Karadeniz ke • 
narının müstesna güzelliğinin yaz ve 
kış ayrı olan alımı bütün yurtdaşlar· 
ca,, bilinmeli ve herkes bundan ko • 
layca. faydalanmalıdır. Bu da ancak 
Karadenizin doğu kıyılan ile batı il
lerimiz arasında gidip gelmeyi kolay
Iaştrrmak1a. ve Samsun ile Hopa ara· 
smda boydanboya deniz kıyısından 

şose yapmakla olabilir. 

ASIM US 

•• •• • • • • •• uzum, ıncır qunu 
Ankara, 6 (Kurun) - 1 ürkofis üzüm, indr rekoltesinin fazlalı-

ğını gözönünde tutarak kun: üzüm ve incirin memlekette harcanma· 

ıını çoğaltmak makıadile b~rer ü züm ve incir günü seçecek ve o 

günler her evin en aıağı birer kilo üzüm, incir yemesini temin ede

cektir. Ofis bu itin satıı kumımn Ziraat bankasınca ve dağıtma işi·· 

nin de halkevlerince idare edilmesini muvafık görmüştür. Ziraat 

Bankası, Ofisin bu yoldaki f eklifi ni memnuniyetle kabul etmiıtir. 

Üzüm ve incir günlerinde, Ziraat Bankası şubelerinde bulunduru

lacak birer kiloluk kutular ha lkev leri azası taraf mdan ev ev d.ağrtı· 

lacaktır. 

Bunlar Aydın incir ve Manisa bağcılar kooperatifleri ve diğer 

kooperatifler tarafından temin edilecektir. 

Kooperatifler, Ofisce tesbit edilecek m:ktarda üzüm ve inciri 

banka tubelerine gönderecektir. Ofis, üzümlü ekmek yapılman me· 

ıelesini de incelemektedir. Bunun için Atina mümessilliğinden ma

lumat istenrıiştir. 

Varnadaki Türk anıtı 

Dirlik, düzenlik tama
mile iade edildi 

Atina, 6 (A.A·) - Grevciler ile 
-,atronlar arruımda bir uzlaşmaya va
~ıldığından Kandiyede baysallık f • 
ade edilmiştir. Sü bakanı Bay Kon -
dilis, grevin siyasal bir mahjyeti ol • ' 
madığını söylemiştir. 

YENt BlR HADİSE YOK 
Atina, 6 (A.A.) - Kandiyeden ge- 1 

len haberlere göre dirlik düzenlik ta· 
mamile iade edilmiştir. General Ba
kopoulos'un yerinde müdahalesi üze- • 
rine grev nihayet bulmuş ve aynca ı \ 
bir hadise de olmamıştır. Açılan ger. ı 
çin grev hareketiyle ilgili olduğu ba
zı çeven lerce iddia o .... aa.n sıyasal tah ~ 
rikatı meydana çıkarmakta gecikmi -
yecektir. 
TORPİDOLAR GERİ DÖNÜYOR 

Atina, 6 {A·A.) - Atina ajansı 
bildiriyor: Kan diye ilbayı, sükiinun 
tamamen teessüs ettiğini dün telgraf
la bildirmiştir. Amele komisyonu sü
kQnun iadesini yükenmiştir. 

Süel ilbay general Ba.kopu1os, bll
diriğ çıkararak halkı iş ve güçleriyle 
uğraşmaya çağırmıştır. 

Girit adasına doğru yolda olan iki 
torpido, adada sükunet teessüs etti • 
ğinden, geri dönmek için emir almış
lardır. 

YALANLANAN BlR HABER 
Atina, 6 CA.A.) - Hilktlmetin cu • 

murtu kurumları dağıtmaya niyeti 
bulunduğu yalanlanmaktadır. 

Italya - Habeş 
Habeş iş güderinin gaze

temize söyledikleri 

Vehip Paşa Habeş ordu
sunda vazife almış 

Babeı merkezi A.di.salJabada 
Adlsababa, 6 (A.A.) - Halk, Ulus

lar Sosyetesi kararını dün öğleyin 
haber almıştır. Cenevrede, Habeşistan 
hakkında gösterilen sempatiden ötü • 
rü halkta biraz nikbinlik hasıl olmuş-ı 
tur. 

Habeş sesi gazetesi dJyor ki: 
"Tanrının kurtancı kuvveti, dün -

yanın banşsal kamoyunıın 8empati -
sini kendi üzerine çeken Babe1istan· 
dan yanadır. Sis, dağılıyor, lfık doğ -
mağa başlıyor. Uluslar Sosyetesi, Ba
bcşistanın erginliğini korumalıdır ki, 
Habeşistan da soysallık işine devam 
edebilsin.,, 

6nemli ıokaklardan biri 
Roma, 6 CA.A·) - Yeniden iki fır· 

ka asker, seferber edilmiştir. 

HARPTE 1MP ARA-TORUN EL • 
B1SESIN1 GiYE CEK ILBA Y 

Adisababa, 6 (A.A.) - İmparator 
Mallaga, Saio illerine iki yeni ilbay; 
atamıştır. Bunlardan biri Likama • 
kues Mangaha'dır ki, bunun ödevi, 

savaşlarda ldet olduğu gibi impara • 
torun elblbesinl giyip düşmanın hü • 
cumlanru kendi üzerine çekmekdir. 

öteki ilbay imparatorluk ordusu 
sağ yan komutanı Decaz Matoh'tur. 

Türk, kendine barbar 
diyenlerden öc alıyor! 

"Entrcrnıijan,, gazete•inde yurdu muz hakkında ~ıkan görüıleri dür 
mize ~evirmeğe devam ediyoruz. 4 üncii saylamu;Ja okuyunuz. 

Habeşistanın Türkiye işgüderi 
(maslahatgüzan) Bay Markus 

(Yazısı 3 üncü sayfada) 

ltalyan sevkıyatı 

Bütün yakın şarkta alış 
veriş artmış ! 

Londra, 6 .(A.A.) - Daily Te
legraph'ın Kahire aytarı, doğu 
Afrikasına gitmek üzere Süveyı 
kanalından geçen İtalyan gemi· 

Bay Celal Bayarın Sovyet Rusyadaki 
gezisine ait fotoğraflarımız 

ı !erinin 200 den fazla ve hunların . 
1444 de, Türk ordularına Varna 

ıneydan savaşında mağlt1p düşerek ö
len Leh - Macar kralı Vladislas için, 
ağustosun dördüncü günü, Bulgar 
kra1mın da f ştit'8kile büyük bir tö • 
ren yaprldı I Resimleriıtıizde Varna 
kenarmda Vla.dislas parkile ikinci 

Murat tepesinde dikili Türk anıtı yan· 
nmda anıtın aynya bir resmi görülü-

yor. Haçlılann perişan olduğu Var -
da da anıtın ayrıca bir resmi ıgörülü
daşnnız gezginin yazısını üçüncü say· 
famızda okuyun11z.• 

taşıdıkları askerin de 116.000 
kadar olduğunu bildirmektedir. 

Ayni aytarm haber verdiğine 
göre, ltalyanın süel hazırlıkları 
bütün yakın şarkta fevkalade 
bir alış veriş faaliyeti_ uyandır· 
mııtır. 

• Moskova, 6 (A.A.)' - Türk en"düs· 
tri heyeti Ukranyada Kramatorsk'a 
varmıştır. 

Heyet, Kramatorsk mekanik)nşa
&t fabrikasinı ıezınittir• 

• . . ' 
·Ekonomi Baliammızm gezisine ait 

Sovyet Rusyada çekH~n hususi fo -
toğraflarımı.zm neşr! ·~ başlıyoruz. 
Yukarıdaki birinci ı ; >.n Bay C .:ial 

L-· '(L4tlen aagf o.yı çeviriniz) . . . 
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·Sas~~t ~ır~f-laıo 
Yahudi düşmanlığı !De?1iryollarımızda 

bır zafer daha 
Almanyada yakalanan bir yahudi ha
pisane penceresinden düşüp ölmüş 

Tren madene fJardı, 
bakır hattı açıldı 

Katolikler Berlin olimpiyadına girmiyecekler mi ?! 
Elaziz, 6 (A.A.) - Cumuri· 

yetin çelik iradeainin bir zaferi 
daha, dün tren bakır madene gir• 
di. Berlin, 6 (A.A.) - Alman 

Kültür Odası, Yahudi kültür ve 
Ar birliklerini 31 Aiustosa ka· 
dar, bir Alman Yahudi kül,ür bir·ı 
likleri f ederaayonu kurmağa ça
ğırmı,tır. Bundan sonra, ancak bu 
federasyona bağlı bulunan grup· 
lar faal kalabileceklerdir. 1Ju ted· 
birin ne Yahudi mektepleri!~ ne 
de dint kültür cemiyetlerile ilgiıi 
Vt\ktur. 

OÇ ALMIŞLAR 

Berlin, 6 (A.A.) - Kim ol
cl.lıkları bilinmiyen bir takım kim· 
ıeler, Ren bölgesinde So!ingen· 
deki Hitlerci gençlik ocağını bü· 
tün etyaırnı parçalamı,lar, evra· 
ln yırtmıılar ve duvarlara: 

"Öç alıyoruz,, yazılı yaftalar 
yapıflırmı§lardrr. 

YAHUDl TECIMERl TEVKiF 
EDİLDi, OLDO 

Beıılin, 6 (A.A.) - Havas a
ianax bildiriyor: 

Voelkischer Beobachter gaze· 
teıinin öğrendiğine göre, Kral 
Freınkel adında hayvanat teeime·, 

Protesto ve tarziye! 
Amerika ile Japanqa ara
sınpa karikatür meselesi 

Vaşington, 6 (A.A.) - Japonya im· 
paratorunun Vanity Fair mecmuasın
da çıkmış olan karikatürünün Japon· 
yada fena tefsir edilmiş olmasından 
dolayı dış bakanı BaY, Hull, esefleri
ni beyan etmiştir. 

Nevyork, 6 CA.A.) - Japon büyük 
elçisi Bay Saito dün dış bakanlığına 
giderek, ''Vanity Fair,, mecmuasın -

ri bir Yahudi tevkif edilıni,tir. 
Mevkuf, Muncben Galadbe.~h ha
pishaneainiıı üçüncü katınııı pen· 
ceresinden dü§ÜD ölmü§tÜr. 

KATOLİKLER BERLlN 
OL1MP1Y ATLARINA 

GiRMEMELi! 
Nevyork, 6 (A.A.) - Onemli 

bir haftalık Katolik mecmuuı o· 
lan "Commonveaet,, , K•tolik 
ıporcuların Berlin olimpiyatlan
na girmemelerini iıtemekte ve 
ıunları yazmaktadır: 

"Bütün Katoliklere ve Katolik 
spor birliklerioin bütün dostlarına 
Berline gitmekten kaçınm'!llarını 
teklif diyoruz. Çünkü Katolikle· 
rin olimpiyatlara girmeleri, dine 
kartı yapılan zulümleri onamaları 
demek olaıcaktır.,, 

MONIH'TE BiR PAP AS 
MAHKOM EDlLDl 

Berlin. 6 (A.A.) - M:inihte, 
Redemptoristlerin sandık emini 
Papaz Sebrıstiyen Glgner, döviz 
kaçakçılığı: yapmı§ olduğundan 
ötürü 4 yıl hapis ve 249,000 mark 
ta para cezasına çarptırılm>ttır. 

Habeş işi 
Bir Amerikan delegesi 

Avrupaya geliyor 
Vaşington, 6 (A.A·) - ldaho hli .. 

kQmeti senatosu ve dış işleri komis· 
yonu üyelerinden Bay Pope, gelecek 
hafta Avrupaya hareket edecektir. 
Bay Pope, Londra, Paris, Cenevre ve 
Romayı ziyaret edecektir. 

Elazizden, Diyarıbekirden ve 
civar köylerden gelen binlerce 
halkın iştirakile büyük tören ya· 
pıldı. 

Birinci umumi müfettit Abidin 
Özmen ve Elaziz ve Diyarıbekir 
ilbayları mereraaimde hazır bu· 
lundular. Cumuriyetin demir yolu 
ıiyaaaımm kurucuları Atatü-rke, 
Batbakan 11met lnönüne, baym • 
drrlık bakanı Ali Çetinkayaya 
tükran ve minnettarlık telgraf • 
ları çekildi. Halkm sevinci son· 
ıuzdur. 

Ankara, 6 (Kurun)' - Balar 
hattmın aç.ılnıuı münuebetile 
bayındırlık bakanı Bay Ali Çe
tinkaya bir çok telgraflar almıt· 
tır. 

Birinci umuınt müfettit Bay 
A. özmenin telgrafı tudlD': 

"Cumuriyetin, bilgili enjeni
yörlerimizin büyük eserlerinden 
olan Diyarıbekir hattmm ma'de-
11e kadar olan kıımmm müaaade
lerile açılma törenini bugün bin· 
lerce halkın minnet ve tükran 
dolu çofkunluklarile yaptık. 

Bu terefli iti bana tevdiiniz
den dolayı da minnetta.rlı.ğmıı 

ıahsi hürmetlerimle 'beraber ar
zederim.,, 

Mahkemede enter
nasyonal marşı 

söylemişler . 
Bay Pope'nin İtalyan - Habeş me •• • l 

selesinde dış bakanlığının yan resmt Makedonyalı komunıst er 
bir müşahidi olduğu hakkındaki ya- Sofyada mahkum edildiler 
yıntıları bay Hull'iin yalanlamış ol - • 

da çıkan Japon imparatorunun kari - w d krat partis.nde Sofya, 6 (A.A.) - Goma DJoU 
k t.. .. .. . d "t·· .. masma ragmen, emo ı aky M-"---" 
a urunua neşrın en o uru resll!en önemli bir mevkii olan senato üyesinin maya aüel h eri IUUHIOnya-

t>rotesto etmiştir. bu gezisi, Amerika hükdmetinin ltal- lı komüniıt ıgençleri iiyeıinden 
Bay Hull, bu görüşmeden sonra yan - Habeş meselesini inceden in - 43 kiıiyi bir Ha 12 sene anamda 

gazetecilere verdiği diyevde, Ameri· ceye kovalamak hususundaki dileği - değiıen hapiı cezaıma mahkGm 
ka _h~~met~in te~süfl~r~ büyük ni teyit etmekte~ir. ~ay Pope'nin .A· etmi tir. 
elçı:re oz~l bır şekil~e bildirdiğini ve disababaya da gttmesı muhtemeldır. M!ııktlmlar mahkeme aalo• 
hükQ:metın gazetelen kontrol etmek .• .' 1 ( 
hakkına malik olmadığından kendi - Çinin Fransız mıntakasın- nunda goaterıt yapmıf ar, enter-
sini haberdar ettiğini, maa.mafih hü· d k ki ki nuyonal) martını okumuılar ve 
kumetin, diğer uluslarla anlaşmaz - a arışı ı ar kızıl bayraklar sallamıtlardır. 
hklara sebep olacak hft.diseleri tee!i - Şanghay, 6 (A.A.) - Fran-
süfle karşıtamakta olduğunu söyte - sıztara ait imtiyazlı bölgetie cid· D anzig'e verilen imtiyaz-
mişttr. dt k~rı~ıkhklar olmuıtur... Jar geri mi alınacak? 

Hitlerciler iki Çek'i yaka
layıp hapsetmişler 

Pe.g, 6 (A.A.) - B. Beneı'in 
Uluslar - ıo,yetesi partisine l-ağlr, 
"hürriyet kurucuları,, adındaki 

jimnastik kurumu üyelerinden i· 
ki ki§i dün, bir takım Hitlerciler 
tarafından, Moravski Ostrava 
civarında, Alman topraklarına 

çekilerek, srnır köprüsünün bir 
kaç metre ilerisinde tevkif edil-
mi~ler ve ya kında bulunan Dana· 
berg hapishanesine kapatılmz§lar· 
dır. 

Bu mesele, henüz aydmlanmı§ 
değildir. 

n .11m11rm11u111mmu.11111JlllUllllUJllWUIWIUWlflWllmlHIUllllllllmlllUllllllllllllllllJllllJI l 
Bayarın Moskovadan ayrıldığı gün 
alınmıştır. Sağdan sola: Sovyet hil -
ldlmeti Dış işleri komiser muavini 
Bay Krestinski, Bay Celil Bayar, el -
çimJz Bay ZekAi Apaydın, Sovyet dış 
tecimi komiseri Rozeuberg görülüyor. 
Ildnd resim Meskovada yapılan ve he 
Y,._et\mizin de hazır bulunduğu büyük 
at yanşlarmda seyircileri gösteri>:<>r· 

Çınlı hamallardan murekkep - V 
6 

(AA ) _ S x. • 
bir çete bir kaç Fransız ja,ndar- ah arıovak, l · · · a.5 lce 

Ç. ki .. "kl' n aynıı armm organı o an 
maıını ın topra arına suru ı- D . ··k N d _.,..,. • D 

d V u zıennı or ovy ıs-·eaı, an-
yerek hırpalamıtlar ır. al{ a ye· . h . . . .. t db. ı 1 
rine acele yetiten bir Fransız zıg ıe ~ ıçm iezrı kte d.1r er a m• 
polis müfrezesi dipçik kullanmak maBsmı onergeDeme. e ırh •• 

• d ,. b. u gazete, anzıg te rıne ev· 
zorunda kalmı§ ve tıd etn ır 

1 
ril . 

1 
· t" 1 

• ve ce ve mıt o an ım ıyaz arm 
çarpıfmadan sonra Jandarmaları . 

1 
. t' k D • 

• gerı a mmasınr ıs ıyere , anzıg 
kurtarmı2tn. Hamallar, bır kaç .. "k h.. 1 · L-11... ·· gumru uro an yerme ~ gum 
tramvayı taıa tutarak parçalamıt· .. k b" 1 G iden • 
ı d ru uro arının, ou Y.erıne 

ar ır. Zl • . k t 
otının onmasmı ve sena onun 

Kanııkhklar bu liam~llarm, feshini tavsiye etmektedir. 
kullandıkları çek çek arabaları- Var§oVa, 6 (A.A.) - Alman-
nın kaydedilmesine dair olan yadan gelen ilk parti mal, Polon· 
Franarz nizamnamelerine rie_yet ya gümrüklerinin proteıtolanna 
edilmemesi üzerine Fransız ma· rağmen, gümrükıüz olarak Dan· 
kamlannın araba kullanmak hu· zige girmiıtir. 
ıuaundaki vesikaları geri almıt ol-
masından çıkmıttır. 

Franaı~ konsolosu, Çin hüku· 
meli nezdinde protestoda hulun· 
mu§, Fransızların kend::erine 
ait imtiyazh bölgede ara ':ınJarın 
kaydı hakkındaki mevzuatbn vaz 
geçmiyeceMerini ve tiddet~i ha. 
reket!er önünde de boyun eğmi· 
y:eceklerini söylemittir. 

iZCiLER KNOGRESt 
Stokholm, 6 (A.A.) - Arııu· 

lusal sekizinci izciler k:ongresi 
dün, prens Gustav Adolfun bat· 
kanlığı altında ve aralarında lord 
Baden Povel ile karı&ınm da bu· 
lundukları 150 tefin kartııında 

parlamento binasında açıbnıı· 
tır. 

Doktorların 
kazancı 

Derece ve sınıflara ayırma 
işi yeniden incelenecek 

Ankara, 6 (Kurun). - Derece 
ve ıınıf üzerine doktorlardan alı· 
nacak kazanç vergiıinin tarhmda 
haksızlıklar yaprldığı yolundaki 
itirazlar finana hakanlığıncıı. tet
kik edildi. Sınıf ve derecelerin e· 
tibba odaımca değil finans ba· 
kanhğmca yapılması yolundaki 
teklifler kabul olunmadı. 

Derece ve sınıflara ayrıl:rna i§İ· 
nin etibba odalarınca yeni baıtan 
incelenmesi muvafık görülerek o 
yolda tebligat yapıldı. Yeni tasnif
ten sonra maliye meseleyi tekrar 
inceliyecektir. O zamana kadar 
kazanç vergisinin eıkiıi gibi tah· 
siline devam edilecektir. 

ANKARADA ÖNEMLi 
MAÇLAR Y.M>ILACAK 

Ankara, 6 .(Kurun) - Bir Rus 
futbol takımı, Ankara mubteliti 
ile maç yapmak üzere birinci teı· 
rinin ortalarına doJru gelecek
tir. 

Ankar8. muhteliti, maça hazır-
lanmak için eylülün 15 inde kam
pa çıkacak ve bir ay egzersiz ya• 

Adana ovası 

Sulama işi için koopera
tifler kurulacak 

Ankara 6 (Kurun) - Seyhan 
ve Ceyhan nehirlerinden istH ade 
edilerek Adana ovasının ,;ulana-

bilmesi itinin 60 milyon liraya te· 
min edileceği bayındırlık bakan· 
lığınca yapılan inceleme1erden 
anlatıldı. Bu paranın hemeı1 temi· 
nine imkan görülemediğinden 
ıimdilik ıulama kooperatifleri te· 
sisi ıuretile bu f aydab itin bap.· 
rılması uygun görülüyor. 

Seyhan ve Ceyhan kıyıhnmda 
yer yer kurulacak olan sulama 
kooperatiflerinden büyük istifa· 
deler elde edileceği anlaııhyor. 

Ekonomi l>akaıılrğı bunun için 
hazırlayacağı projeye esas olmak 
üzere, itin teknik:cilieti baklanda 
JlayındırbJC lJ~kanhğınm filrrini 
tordu. 

PETROL ARAMA· 
DIRBKTöRU. .. ~.....,. 

Ankara, 6 ~(Kurun)' - Müt~
tede petrol sondajı i§lerini teftit 
ettikten ıonra buraya gelen pet• ~ 
rol arama itleri direktfüü BaY. , 
Cevat Eyüp, Midyat& gitti. 

pacaktrr. Ra·-n=ocıa BELEDlYELER KOMlSYONU·· 
Atletizm antrenörü Q.K NUN ÇALIŞMALARI 

Kampa itlirak edecektir. Şimdi 
lstanbulda bulunan Macar Uy· Ankara, 6 (Kurun) - Bele- : 
pe§t takımı cuma günü buraya diyeler komisyonu bugünlerde 
gelecek, cumarteıi günü Gençler toplanarak proje ve planlan bi· 
Birliği~ pazar ~nil Ankaragücii tirilmiı olan Merain, AdanaL Tar: ... 
ile kar9ı1atacaktıi.' • au ıu ı9lerıni ba!arme.k ~in tett• 

:Alınacak ıonuçlar
4

dan - soiıra . oirler 'alaCiktır. 
Ankara muhtelitile üçüncü bir Komityon bb; taraftan çalq-
maç yapması muhtemeldir. ma programını tanzim ederken, 

. diğer taraftan C!a belediyelerimi• 
KREDİ AÇILAN zin ihtiyaçlannm tesbitine çaht· 

KOOPERA TIFLER maktadır. 
Ankara, 6 "(Kurun) - Ziraat 

bankası, lzmir yaf meyva ve seb· 
ze müstahıilleri ve Uzunköprü 
kooperatiflerile lstanbulda yaf 
meyva ihracatile meıgul iki fir· 
maya şimdilik 50 bin liralılC kre· 
di açılmaımı muvafık görmüt· 
tür. 

MODERN TUZ DElalRMENl 
Ankara, 6 (Kurun) - Ucuz, 

ııhhi, ince tuz ihtiyacını temin et· 
mek üzere inbisarlarca tuzlada 
yaptınlac.ak modem değirmen i
liale edildi. Yapmm 35 yıb için
ae bitirilmesine çalı§ılmaktadrr. 

Evlenme töreni 
Siirt saylavı ve Tan gazetesi 

batmuharriri Bay Mahmut Soy· 
danın oğlu Bay İzzetle mütekait 
general Zeki Barazm kizı Bayan 
Faziletin evlenmeleri yarın saat 
16 da Perapalaa otelinde yapıla .. 

cak çay toplantıunda kutlulana· 
calitır. 

inhisarlar bakanı 
lnhiıar ve gümrükler balianı 

Bay Rana, dün Ankaraya gitmiı· 
tir. 

AMERıtKADA ZENGiNLiK 
VERGiSi KABU~ EDlLDl 

Vaıington, 6 (A.A.) - Say
lavlar kurulu zenginlik vergjıini 

ni onaylanu§tır. 
Böylece, Bay Ruzvelt, büyük 

tecim ve endüstri ıeflerinin kur· 
mut olduktan ayrıtık yöneye kar
tı bir zafer kazanmt§ oluyor de
mektir. 

ANKARA HUKUKUNU 
BiTiRENLER 

Ankara 6 '(Kurun) - Ankara , . 
Hukukundan bu ıene 57 kiti me• 
zun oldu. 

imtihana girenlerden Ahmet 
Hamdi birinciliği, F ahrettin ikin· 
cilig"'i Mehmet Hilmi üçüncülüğü , . 
kazandılar. 

BAY IBRAHIM KEMAi] 
Ankara, 6 (Kunın) - Demir· 

yollar genel direktörü Bay İbra• 
him Kemal geldi. -

JAPON - HABEŞ 
ARASINDA MUKAVELE 

YOK 
Tokyo, 6 (A.A.) Habeş kuvvetle • 

rlne sil~h ve cephane sağlamak a • 
maciyle Habeşistan ile Japonya ara .. 
sında bir mukavele imzalanmış oldu
ğuna dair Habeş kaynağından çıkan 
haberleri Japonya dış bakanlığı ya
lanlamaktadır. Ayni zamanda, Ha • 
beşlstana bir Japon siiel heyetinin 
gönderilmekte olduğu ha.kkındald ha 
ber1erln de yalan olduğu bildirilmek
tedir. 1 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

'1. 8. 935 
Bu kupondaki tarihten başbya • 

rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilh.
Jardan başka - bir küçük ilamn ı 
defa1ık 1 satın parası yerine alınır. 

(İ.etlyenl•, IÜJltlnde idarede bulUD • 
dıırulaca): surette bu kuponlan postaya 
'Hreceklerl mektupların lçlne de koya • 
bllfrler. 4 kelime blr sattr l!layılmalıdrr. l 
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---1~--~~~~~~~~~-\ J ifaretler 1 
Hocadan şikiyete 
hakkımız yoktur 
K.endimiulen, kendi hayatı mır 1 Be 1 ed iy el er 

dan, Yaıayııunıdan hoınat Jr 
Kongresine Hazırlık 

J Gezintiler 1 
"Şipka,,dan sonra 

"Varna,,! 
Kendini beğenmi§ bir ko'"frr 

muz var. Sonradan görmüılere 

yaııcın ıeyler yapmalıtalıi iç lıü
çüklüfünü bir türlü duymuycr ve 
pot üatüne pot lnnyor. 

filiz. Çünltii daha i)'iyi, dalaa p- __ D _____ ___: ___ _ 
Zeli, tlalıa çolı iyiyi, Jalaa çok gü- oktorlar Her belediye ikişer 
Zeli özlüyoruz. iyinin Ve fÜzelin senelı• J_ bı•r çalışma 
luı.r~tile dadalılanmu ~atladı. lrı_ ~ 

Bunuıı için ~n, zcıman ho- 1einci dereceye progr,amı lıazırla-
~Qt/an, bu uta illı olnıl hocaı ol· kimler ayrıldı? 
aıın, iater orta okul hoccuı olaun, Finana bakaııhiı tarafmdan gacak 
iat~ Iİ•• hocua olnın- ı!kayet etıbba odasına bırakılan doktor· iç itleri bakanlıimdan dün 

Italya - Habeş 
Habeş iş güderinin gaze. 

temize söqledikleri 

Vehip Paşa Habeş ordu
sunda vazife almış 

edıyoruz. 1 d I l •. 1 uraya bir yayım ıelmittir. Bun-
arın erece ere ayrı ma ıtı e met kad 

Kala ~· ıolıatli bir baı,a, ıö- aul lmak üzere ebbba odası yö· da, belediyeler konrresine ar 
Zii Yaılı bir ana "1C'liıınun mu- neti: kurulu kurul batkan veki- bazı hazırlıklar yapılması bildi· 
Uaf#alıiyetsizliji Hbebini hocaıı· li Ihsan Saminin baıkanhiı albn- rilmiıtir. 

Habetiıtanın Türkiye it ıüde· 
ri Bay Berhane Markoı, dün An· 
kara ekapreıile ıehrimize ıelmit 
Park oteline inmiıtir. 

Edirne siperlerinin etekleri~ 
de kalan le,ler için SolyaJa anıt
lar lıurdulc:r. Buna bir ıey d~me
dilı. Her ulua, bayrak alhnıla deu
rilen ofullcrını, böyle mermer ve 
tunç and~larla lıuıatır. Çünkü bu 
gün tCl§ta )'Gfayan lıalıram.ın, ya
nn tarihin içinde canlanır. Yük ... 
len ıoylarır. g~tikleri yollara ba
kınız. Ayakları altında hep 6a 
türlü tunç ve mermer baaamaJJar 
göreceksiniz.. Y araJJııın b•ı nok
talardan g~er BQfka yola yoltur. 

?"' liyakat.ülif!- ile .örtbaa etmek da dün de toplanmııtır. Kongreye kadar her uray beter 
lakı-. Kah ,olı ıdeal .. t ve hulya .. .. Du senelik olmak üzere ikiter çalıt· Şehrimizde on bet ıün kadar 

hava deiitimi için kalacak, ye
niden Ankaraya dönecektir. 

~de bir ilim 8lemi tcuavvur r Dunku toplanbda Nahmzım M - ma programı hazırlıyacaldardır. 
den insan hocayı balunduğu reali- man, MuÖmrat Can~:~.M; . ~ 

1 
u· Prorramların birinci kısımlan 

fe i~nde ldi~lı g6rür, onu iflni ammlerd, er 1 tı u un· bayındırlık, ikinci k11ımlan ıu, 
bcı,aramıyan bir malJQlı ı.ınır. · mut ar ır. . yol gibi urayların tek batma ba· 

B "lft • Lol ''k b b b J Toplanb saat on yedıye kadar taramıyacağı itlere ait olacak· 
a ı """' oıı •e e e :r ue, sünnüttür. 

ltii~lı, amma ltale alınm!y~alı tır. 
4cular lıiiçiilr bazı feyleri lıoca- Oda bütün doktorlara verıi Bu projeler iç bakanbiı tara· 
ıtlan. Jıoarmı1111 tamim eJerelı biri tarhı iti için kendilerine sirküler fından incelenecek ve belediye
bin •örmelıten ileri welen erıhil te- söndererek 930, 31, 32 ve 33 yı· ler kongresinden ıonra kesin bir 
141rltiani tle ilSoe eJinis. bnda verdiii maktu vergi mik • mahiyet alacaktır. Kongreye ka· 

O ~ laoctıd1111 filılyetin ..- tarmı aormuf, ve dereceleri ona dar her uray gelir ve giderini 161· 
l>ebi meydana ftlıar. sare aymıııtbr. terir birer bilanço hazırlayacaiı 

Hoeatlan yapılan filıc1yet in- Şimdiye kadar bütün finanı sibi belediye başkanlan da men· 
de defilJir. Bunu me e lıürmeı tubelerinden aBnderilen iıimler ıup olduiu uray bütçesinin ıele-
laiuinien dolı «SylemiJ'Oram. tasnif edilmit, yalnız Beyoğlu celi hakkmda neler yapılması i· 
Biai ~e · halılı ~ılt.ar~alı ha finans tubeti ve dit doktorlarının cap etti_iine dair dütüncelerini 
il.el.,W1ear11 hrpyayq. Bana liıtelerindeki bazı lcııımlar bl • tatıyan birer rapor yazacaktır. 
bir •~eğ! anlabncf olnwılı frln mıttır. Bu raporlar en geç eylülün on 
ileri aiirüyoram. Yanetim kunılu &nümüzdeki betine kadar iç itleri bakanlığına 

lllı orta ile li-. laocallll'lmn İf- sair günü tekrar toplanarak bun- ıönderilmiı olacaktır. 
lerinde ne lttultn mavallalı oldalr- lan da tamamlayacaktır. y·· b. ı· I k b• k k 
lcnnı ölgmelı i~ abdN olıallar Fevkalade, birinci ve ikinci ıı· I uz ın ıra 1 ır aça · 
ic:aı elınİ7elim ınec>erıl fllTl/ar i- nıflara ayrılan doktorlardan bazı· çıhk meydana .çıkarıldı 
Pnıl• tetltar .,,.,İni. Birinci -ı 1 • • l • • d"' k Gu"mrük mulıafa•a ıenel komu· ,.,,,J. ~ annın ısım ennı un yazmıttı . -

; r. Bugün de finans şubelerinden öğ- tanlığı lstanbul bürosuna yapılan 
11 rart: •6s ......_ ,,,,_.,, Ao. ...ı.dliimiu .... ikbaci amıfa 1'ir ib'bara aöre, yabancı bir mü· 

rupaya giJnderllen ıı.. •••nla- ayn)an doktorlarclan Wr Jmau. .., ... tarafmclan l>lr kaç yfls bin 
rının Aorapa olmllan ılilzayln4e nı yazıyorm: liralık bir stimrük kaçallÇılJlı 
verdikleri imtihanların aonucıına I yapılmıftır. hsan Sami, İbrahim Etem, Mus 
laatırlıyalım. taf a İzzet, operatör Ahmet Ke- Oirendifimize 18re, bu kaçak· 
Verim Türlı hooannın lela:nedir. mal, Süreyya Hidayet, Arif Fah- çıhk en yüksek cinsten krepi, 

Bugün üniveraiteyi ilimlertla dol· ri, Mehmet Rifat. tülbent ıibi göstererek kırk iki li· 
duran w•~ Türlr alimleri rn ,ok ra gümrük resmi yerine altı lira 
alh Hne öncelıi li.e mezunlnrıtlır. Beyojlu mmtakumın tasnif i · verilmek suretile olmuttur. 

ti henüz bibnediii için netice bel· 1 ı · ı Gene 6a li.e mezunları arasın· lgili makam ar, ınce emelerine 
d A li değildir. kt d' l a rnııpa liNlmntlen memn " devam etme e ır er. 
lanlar araında birincililı elti.: r DOKTORLAR ODAYA NE Sandal bedestanı 
ienler ıle bir luqli ~ktar. KADAR AYLIK VERECEK? ikrazat sandığı 

Ba flilzei verimler Türk genci- Bütün doktorlarm ebbba oda· Belediye, aandal bedeıteninde • 
:0~n81~Wn1•Jt.: nı, ~~arUiyetin0i:!~1 ramla·m"· ıma ayda verecekleri ücret du· ki rehiıı mukabilinde yİnni bet 
• 5~ ırcıu, 1C11 rumlarına göre tesbit edilmiıtir. 

lira borç para veren ikrazat aan· 
calarının da Avrııpa müabakala- Muayene sahibi olanlar ayda dığına iki bin liralık bir ıennaye 
rına gİrecelı, oratla mavallalti.yet bir, reamt devair, hiikOmet ve be· daha koymuftur· 
kazanacak kabiliyette oltlufıına tediye doktorlan ayda altı, dok· Bu suretle sandıiın meTCUt ıer-
r6aterma mi? Ke,lıe her ıahatla tor olduiu halde doktorluk yap • 
dünya J'lizeyine bu lıatlar aygun mıyanlar ayda üç lira verecekler· mayeai on dfirt bin liraya çıkmıt 
itler batarabilaelı.. d' oluyor •. Sanclık, mevcut aennaye-

ır. den timdiye kadar on bir bin lira· 
Sadri l!rte m Bu pe.rayı vermiyecek "' olanla~ ımı daiıtmlfbr. Elinde on bin li· 

için de ayrıca tedbirler dütü- ra kadar bir para daha vardır. 
nülmektedir. Uypeşt • Pera maçı 

bugün 
Ugpeıt maçları tertip lıegetinden

tlen: 
l - Budapeşte amatlr §ampfyoau 

Uypqt takımı, ilçilncii lstanbulclaki 
8on maçmı bugün (Çarpmba) Tak -
•im stadında Pera klübile yapacak -
tır. 

2 - Maç saat tam 18 dedir. 
3 - FJyatlar 25 n 50 karuıtur. --

Bu yıl oda tahsiaatı ıeçen yıl· ETIBBA ODASI BAHÇESi 
Iara nazaran oldukça verimlidir. p ARK ŞEKLiNE GiRECEK 
Odanın 2300 üyesi ve etıbba mu· ı Etıbba oduı bina.amın iki ta· 
hadenet kurulunun ela 300 üyesi rafında bulunan bahçeler park 
vardır. Etıbba muhadenet kuru· haline ıetirilecektir. 
mu yardım ıekillerinin oda üyele· Parkın plim hazırlanmıtbr. 
rine de te,mili dütünülmektedir. Karadeniz ıahilinde ıeziye çı• 

Bu durum ıenel konrrede ıarü kan oda batkam Niyazi ismet 
ı tülecektir. GiSzcü cuma ıünü dönecektir. 

Habet - ltalyan itinin son 
safhası ve Türkiye - Habetiı· 
tan ilitikleri üzerine dün kendiıi· 
le konutan arkadatımıza Bay 
Markoı demittir ki: 
-" Şu dakikada benim de bil

diklerim, sizin bildiğinizden faz
la değil .. Bugünkü durumun de
ğişmesi, uluslar kurumunun kara
rına bağlrdır. Süel hazırlıklar her 
iki yanda' da devam ediyor. Bu
na da sebep , Italyamn hiç bir 
müzakere olmamakta imiş gibi 
hareket ederek sevkiyat ve tah
şidatı kesmemesidir.,, 

- Bu itin barıt yolile bitece -
linden umudunuz var mı? 

- "Dediğim gibi, şimdi iş u
luslar kurumundadır. Biz, sulh i
çin bütün samimiyetimizle çalışı -
yoruz.,, 

- Habetistanın arsıulusal "kı· 
zıl haç,, miıakına gireceği söyle· 
niyordu, bu taltdircle harp olursa, 
düıman yaralılarına da kendi ya· 
ralılan ıibi balnnaımı taahhüt e· 
decekti. Bu ı~ekletti mi? 
-" Evet. Müracaat ettik. Ko -

nuşmalar yapılmaktadır. Yakın
da tahakkuk edecektir.,, 

- Türkiye - Habetistan mü· 
nasebetleri hakkmda bir kaç söz 
söyler misiniz? 
-" Her iki memleket arasın

da bir tecim mukavelesi üzerin -
de göriişüyoruz. Şimdi Türkiye de 
Adisababaya bir iş güder gön
dermiş bulunuyor. Aramızda dip
lomatik münasebetler tekemmül 
etmektedir. Tecim anlaşmasın
dan sonra daha genişliyeceği ta
biidir. ,, 

Habet it ıüderi Bay Markua, 
Osmanlı (Pata) !arından Vehibin 
Habeı ordusuna ıirmesi iti üze
rinde de ıunlan aöylemittir: 
-" Ben Portsaitte Habeş baş 

konsolosu iken Vehip Paşa bana 
başvurarak, Habeş ordusunda ça
lışmak istediğini söyledi. Ben, 
kendisine şahsen böyle bir mezu
niyet vermeğe salahiyetiın olma-

Edirne eteklerini bakımsız, ai
yaa oyunlarüe nrtı yere vunıl· 
ntUf aç ve atımn.a bir lıalilba!rfın 
elinden olsa Ja almalı Bulgarlar 
ifin rüya kadar umulmaz bir gef" 
çekti. 

Nitelıim bu büyük werrelı bir 
rüya kaJar kısa sürdü ve Çatalça
dan Kızanlıfa değin ktınlı bir iz 
bırakarak kaçhlar. 

Edirne anıtının yallulı mer
mer duvarları yanınıla 6a bozgun 

için de bir çukur kazıldı mı bilmem 
Fakat Şipka uğrunda yük•elen 
taı lıulenin anlamı, kararalılıhr. 
Bu tQf kazık üminJe hangi Bal· 
gar :zalainin parıltw çaliamlı H 

bu parıltı tarihin hangi yaprağın
da tutuımuıtur? Bilenla söylesin. 

Ya fU "V C1Tna,, ifine ne diye
lim? Burada Türk ordum, tarihin 
pek seyrek raatladıfı bir utku ile 
dünyaya ba1 eğdirmifti. "l&di .. 
lcu,, • "Janhonyat,, imzalarını 
yalamq iki kahbey~ W &lW' 
nin lıailı lıalaını tafıyan mu:ra
lın )'tını baıındaki bir baıka mır 
ralıta 6u ( alıitname) JHltı:vraa 
aallantnlfh. 

Leh, Macar, Sırp, Ulala Kral· 
lannın hepsini korlnmç bir boz. 
guna uğratan bu beı yüz ydlıli 
Türlı zalerinden Bulgarlara ne? •• 
O ualıit dünyada bir Bal•ar ulum 
yokta. Mağarada Ytlfayan, .Jtal 
ve aaçlarile örtüMn bu lialabalr 
ğın Türk utkuaundan woeunman 
niçin? 

Biz, aayısı:z ıerellerle donan
dılıtan sonra artık kanıkaaJık. Ba 
pn V arna, yarın Mmr, öbi.ır gün 
Bqdat, Çaldıran, Çanalılıale, Sa
lıarya, Dumlupınar • diye her 
zaferimizi lıutlulamağa lıalkııaai 
takvimlerimiz bir bayram :inciri
ne dönerdi. 

Son gelen Balgar •aseteleri, 
bütün bu gösterilenle Türlıleri in
citecelı hiç bir nokta bala'2matlt
iını ağız birliğiyle .öyliiyorlar. 

(Lfitlen ıagfagı çeviriniz) 

dığını anlattım. yurttaşı değildir. 
işittim ki, kendi isteğile Adis - Bunun üzerine Vehip orduya 

ababaya gitmiş, imparatorla te- alındı. Fakat gazetelerin yazdığı 
mas etmiş ... Sonra imparatorun gibi asla başkumandan değildir. 
soruştunnasr üzerine tahkikat ya- Gelişi gii7.el süel bir danışman 
parak öğrendim ki kendisi Türk olarak girmiştir.,, 1 

Fratelllnl kardeşler Avustralya yolunda : 5 
Fransa cambazhanelerinde çalışan (Fratellinl kardqler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktörü tara tından çağınlml§ill" Uç kArdq yola ç ıkryorlar. Aşatıdald resimlerle dün • 

hıım bu en meıhur komiklerinin seya batini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimle rf keserek toplamak ve bir kollebly on yapmak Jbımdır. 1 

AIU<AOAN 
NAS.il. 
Ve. Ti~EC.EIC? 
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Yurdumuz hakkında Görüşler 

Türk, kendine barbar 
diyenlerden öç alıyor Bir şarap şişesi yüzünden çıkan kavga sonucunda 

~ ..................................................... _ 
"Türk bayrağında bulunan ay ve 

yıldız da büyük bir Sümer 
tanrısının sembolüdür,, 

Yahudiyi öldüren Y ahudiye ceı 
verildi: Yedi buçuk sene yatacak! 

Entransijan gazetesi Türkiye hak- de ilk rolü oynamış olan bu Etile • 
kında yazdığı betkeler (makaleler) e rin, lsa doğumundan bin - iki bin yıl 
devam ediyor ve bugün bütün dün • önce türlü şekilde yazdan vardı. Ro
yaya medeniyet saçmış olan Türkle- mahlara yakışacak yolda bir medenf 
Tin Anadoludaki atalan olan Etilerin \'e bir ceza yasaları bulunuyordu. On· 
ve Türkün çok şerefli tarihinin mey - Iarda kadın erkekle eşit (müsavi) idi· 
dana çıkmış olmasile kendisine bar • Demiri, l\lısırlılardan önce san'at iş· 
bar diyen Avrupalılardan intikam al- )erinde kullanıyorlardı. Arada Asu . 
dığını söylüyor. Betke şöyle başlı - riler bunları taklit ediyorlardı. 
yor: Etiler tarihinin bu yolda ortaya 

"Dana söz söyliyen bilgin doğuya çıkmış olması cumurluk Türkiyesinin 
özel <mahsus) olan bir gUlümseme ile sıyasal yaşayışında büyük önem ka
anlattı: zandı. Bu son yıllara gelinceye kadar 

" - Size öğrettikleri şu mabut Yu· Etilerin diğer bir çok halk gibi, Is· 
nan ve Roma medeniyetinin ve sona- tanbul boğazı ve :Marmara yolile Av· 
kisleri olan sizin medeniyetinizin biz- rupadan geldikleri sanılıyordu. Bu • 
el.en doğduğunu bilmiyor musunuz.? nun hakkında bu yollarda hiç bir iz 
:Yunanlılar kültürlerinin en büyük bir bulunmayınca, arkeologlar bu naza. 
kısmını bizim atalarımız olan Anado· riyeyi bıraktılar. Yavaş yavaş bun • 
lu yerlilerinden alıp batı dünyasına ların Asyalı ve Turan ırkından ol • 
ulaştırdılar.,, duklarını Türkistan yaylAlarından 

Ben, onun önünde saygı ile eğil • geldiklerini kabul etmeye başladılar. 
~im. Sevimli Türk bunu başka bir şe- Osmanlı imparato~luğunun yıkıl • 
kllde anlattı: masından sonra yeni Türk devleti 

- "Avrupa medeniyeti Yunanlıly-- 1922 de ilk defa olarak Lozanda bil • 
'dan doğdu. Onlar da lyonyadan, ya - Yük batı dcyletlerine karşı bir zafer 
ni, Küçük Asya kıyılarından Izmir kazanmıştı. Şimdi ikinci zaferini de 
çevresinden geldiler, değil mi? I · elde etti. Bu, fikir alanında ötekin • 
yonya, aziz mösyö, lyonya ise Eti do- den daha parl~ belki de ulusal gu· 
'ğusunun mirasçılarından başka bir rur için daha fay dalı ve daha sevinç 
şey değildir. Diz Etilerden daha doğ- vericidir. Bu ne öç almaktır! Loid 
rusu onların gerçek torunlarındanız~ Corç Türkler için "Adı bile ağza alın· 

Daha alçak bir sesle, alçak gönül • mryan Türk", Klemanso, "Göçebe bar-
Jilcesine sözüne şunları kattı: bar,, diyorlardı. Şimdi Jngilizl~re, 

-" Anadolunun yüksek yaylala • Fransızlara, ltalyanlara ve küçük 
n issanlığın beşiklerinden biri ol - dostları olan Yunanlılara - Ellerin· 
muştur. Bu memleket dört yahut beş de Etiler olduğu halde - gerçekten 
bin ),ldanberi medenilikten biran ay· kendilerinin ustası ve babası oldukla· 
li'J!!'aınıwr· E eski medeniyet ora • nnı isbat etmek cidden a~ almaktır. 
da gelişmişYe diğerleri ondan çıkmış· Bunu hakklle blleUm. Artık bu bir o-

lut (emrivaki) dir. 
tır.,, 
Konuşmalarımıza ba~lamadan ev - Kazılar her gün devam ediyor. Ya-

vel yaptığım şakalarla hata etmiş ol· bancı araştırmanlar, ellerinde kürek 
dum. Gazetecilik aktüalitesi, arkeolo· uğraşıp duruyorlar. Artık anlaşıldı ki 
jik aktüalite ile birlikte yürümez. A· Türk bayrağında bulunan ay ve yıl • 
rada kesiklikler olur. Den Eti teri • dız da büyük bir Sümer kadın tanrı-
mini (tabirini) pek bilmiyordum. Ba- _81_n_ın_se_m_bo_lu_"d_u_·r_. ______ _ 
na bunları söyliyenin hakla vardı. Yir 
mincl asırda motörleşmiş olan Türki· 
ye hakkında reportaj yapacağım der· 
ken Isa doğumundan yirmi asır ön • 
celere belki daha ileriye gideceğimi 
düşünebilir miydim? Şimdi bunun i · 
çin de Eti alanlanna (sahalanna) git· 
meğe mecbur oldum. 

işte o zaman boz kırlara yükselen 
yolum Uzerinde, 1sa doğumundan üç 
bin yıl önceye ait olan Eti şehirleri 
kapılannın bekçisi, taştan büyük bir 
arslg.n sürüsünü hayretle gördüm. Bü 
tün Anadoluda bunlardan bir çoğu 
vardır, ki meraklıları bekliyorlar· Biz 
takımı henüz kurulmakta olan Anka· 
ra, Sivas, Kayseri, Adana müzelerin
den, diğerleri olduklan yerlerde, ka
zı (hafriyat) alanlarında, köy mey • 
dan1arında çeşmelerin yanında, hö • 
yüklerin ucunda bulunmaktadır. 

Etilerin verdikleri bilgiler, araştır
malar ilerledikçe ilgileri (alakalan) 
arttırmaktadır. Fakat bu araştırma • 
Jrı da Fransızlara borçludurlar. Bu· 
nu 1835 yılında ilk işaret eden Şarl 
ll'eksiye'dir. 

<Yazan burada türlü Fransız araş· 
lırıcılannı anlatıyor.) Bugün Alman
lar, lngilizler, Amerikalılar Türkle • 
iin atalarını meydana çıkarmış olmak 
onurunu bizden almak için uğraşı -
yorlar. Dünyanın medenilik tarihin • 

incinmekte ne kadar kahlı ol· 

Spor haftası 
Balkan müsabakaları 

21 Eyliilde 
lstanbulda yapılacak Balkan 

spor haftası programı hazırlan

mıttır. Sporculara 14 eylül cu· 
marteai gecesi Yat klüpte bir ba· 
lo verilecek, ertesi pazar günü 
Büyükadada, gelen sporcular ve 
refakatlerindeki kimseler milli el· 
biselerile bir geçit resmi yapa· 
caklardır. 

Pazar gecesi Adada alet oyun
ları yapılacak, pazartesi günü de 
Taksim abidesine çelenk konacak 
tır. 

Sporcular ve heyetler 21 eylül 
pazara kadar serbest surette ge
zeceklerdir. Bu arada Taksim ve 
T arabyada birer balo verilecek, 
Y alovaya da bir gezinti yapıla
caktır. Balkan ıpor müsabakala
rı 21 eylül pazar günü baılaya
caktır. 

Sofya elçimiz geldi 
Sof ya elçimiz, Bay Şevki ıeh· 

rimize gelmiştir. On gün kadar ka
lacak, yeniden dönecektir. 

P•ll• halterleri : 

Uyurken 
Cebinden cüzdanı 

çalınıyordu 
2371 numaralı otomobilin şo

förü Mustafa T okathyan arka· 
11ndaki bir sokakta otomobili i
çinde uyurken Hüseyin isminde 
birisi yanına yaklatmıf, cebin· 
den cüzdanını çalarken yakalan· 
mııtır. 

AKARETLERDE - 5533 nu· 
maralı kamyon dün Betiktaıta 
akaretlerden inerken önüne çı· 
kan bir otomobille çarpıtmamak 
için manevra yapmıt, bu sırada 
devrilmittir. Şoför Burhanettin 
hafif surette yaralanmıştır. 

KAMYON ÇARPTI - Kızıl 
toprak istasyonuna giden Hristo
ya ait fayton arabasına arkadan 
gelen şoför Rif atin idaresindeki 
3947 nwnaralı kamyon çarpmıf, 
araba parçalanmıı, beygirlerden 
biri ölmüıtür. 

BiR MEMUR TAKLiDi-Ak 
bıyıkta Kereıteciler caddesinde o 
turan Hüsamettin kendisine or· 
man memunl ıüsü vererek Mey· 
vahotta ıeyyar satıcı Ahmetten 
dört lira iıtemiı, yakalanmıı· 
tır. 

MOTOR ÇARPMIŞ - Demir· 
kapıda oturan Halide, Zekinin 
kullandığı motör çarpmıf, hafif 
surette yaralamıştır. 

MERKEP TEKMELEDi - Sal 
matomrukta oturan yedi yaımda 
Ertuğrul elindeki sopa ile yoldan 
geçen bir merkebe vurınu§, mer· 
kep te bir tekme savurarak çocu· 
ğu başından yaralamııtır. 

AYAKLARINDAN YARA· 
LANDI - Tütün inhisar idare· 
sinin yaprak şubesi dosya katibi 
bay Nezire 2833 numaralı oto· 
mobil çarpmış, batından ve ayak
lanndan ağır surette yaralanması· 
na sebebiyet vermittir. Yaralı 
Cerrahpaıa hastahanesine kald1-
nlmı1tır. 

TRAMVAYDAN iNERKEN -
Yeldeğirmeninde oturan ~ohor, 

lbrahimağada 211 numaralı tram 
vaydan inerken dütmüt, bacakla
rile batından yaralanmııtır. 

KADIN YÜZÜNDEN - Cam 
fabrikasında amele Çavuş Veli i· 
le Paıabahçede oturan rakı fahri· 
kaıı amelelerinden Ali arasında 
bir kadın yüzünden kavga çık· 
mı§, Veli bıçakla Aliyi aol kalça
sından, Ali de Veliyi iki yerin • 
den yaralamııtır. 

AY AGI KIRILDI - Ortaköy
de Nar sokağında oturan Demir 
Ali b·amvay caddesinden yolun 
kartı tarafına geçerken Bebekten 
gelen 1047 numaralı vatman Sup· 

duğumuzu anlatmak için )•alnız 1 1 hinin idaresindeki tramvay ara· 
§Unu sormak yeter: • Nöbetçi eczaneler . hasmın altında kalmıf, ıol ayağı 

- Mademki bu i§lerde Türkle- •-------------' kırılmııtır. Yaralı Beyoğlu hasta· Samatyada: Rıdvan, Aksarayda: 
re karfı clü§ntanca duygufor yok- Şeref, Karagümrükte: A. Kemal, Şeh neıine kaldırılmıştır. 
tu, o halele, niçin bu gösteriye Ro- zadebaşında: Asaf, Sirkeside: Ali Rr ----- • 
menlerle Yugoılavlar ortak olma- za, Cağaloğlunda: Ubeyt, Beşiktaşta: Doğum 
Jılar?.. Ali Rıza, Lalelide: Sıtkı, Küçükpazar· Tan gazetesi umumi neşriyat ve 

Varna işinde onlar, tarih ve 
kan bakımından Bulgarlardan 
daha çok ilgili değiller miydi? •• 

S. Gezgin 

da: Hüseyin Hüsnü, Karaköyde: Hü- yazı işleri müdürü Etem İzzet Benice 
seyln Hüsnü, Beyoğlunda: DclJasuda, arkadaşımızın bir kız çocuğu dünya. 
Ertuğrul, Yenişehirde: S. Barunak • )a gcını , kc.ıl ı1c .... m a .. ı ' •·• ·ı 
yan. Maçkada: Feyzi, Kasrmpaşada: ~iştir. Yanuya uzun ömürler dile • 
Merkez, Hasköyde: Halk. rız. 

Hakyeri kararına göre, KUltUr itleri 

haksız tahrik varsa da Müfredat 
müdafaa dur umu gokl 

Bu aene Martının on birinci Programları 
Pazartesi günü akıamı Gedikpa-

ıada Feyziati lisesi yanındaki ıo· Mekteplerde numar 
kakla Davit isminde bir Yahudiyi 
öldürmekten suçlu yirmi bet ya· durumu değişti 
şında Y asef hakkında, lıtanbul Kültür Bakanlığı tarafın 
ağırceza hakyerine yaz tat~li do- lise ve orta okul müfredat 
layısıyle vekalet eden ikinci ceza gramlarmda incelemeler ya 
hakyeri tarafından verilen karar, dığını yazmııtık. 
dün saat on beıte bildirilmiıtir. Kültür bakanlığı her dersin 

Bir şarap tiıesi yüzünden çı- celemeıile meıgul olmak üz 
kan kavgadan biraz sonra itle· birer komisyon ıeçmqtir. 
nen bu cinayete dair görüı ve dü- Seçilen komisyonlar riyazi 
şünÜ!ÜnÜ anlatan genel sava· fizik, kimya, nebatat, hayva 
manyar Ahmet Muhlis, bu arada ve felsefe komiıyonlandır. Fe 

ıöyle demitli: fe komisyonunda bulunan la 
- Kavga uzamıf, alevlenmİf, bul külütr direktörü Bay Meh 

Cemal ve Şakir isimlerinde ;ki ki- Emin Erifilgil dün Ankarad 
şi araya 2irmiıler, kavgacıları a- ıehrimize gelmiıtir. 
yırmışlar. Davit, Yasefe "hen sa· Bay Mehmet Etninin kültür 
na gösteririm,, diyerek, korkutup ruluna atanacağı hikkmda he 
hiddetle gitmif. bakanlık taraf mdan verihnit 

Akşam üzeri işinden çıkan ve karar yoktur. 

evine gitmek üzere olan Y aaef, Mülredat programı eleme 
Çarııkapıda eski F eyziati Lisesi 

miıyonlan raporlarını hazırla 
önündeki tramvay yerinde durur-

rak bakanlığa vermiılerdir. 
ken, Davjt görünmüş. Yasefi ya. 

Raporlarda bu denlerin da 
kasından tutmuı, karanlık yan ao· · 

kolay öğretilmesi için öğretm 
kağın içerisjne çekmif. Elinleki lere direktif verilmesi kararla 
çekiçle baıına vurmaia lr.ofUl· rılmı.tır. 
muı. ikisi birden yere dU mQ er. · 

Kültür balCanliğı yeni amaç 
Onu tutmağa ve çekiçten korun- limatnameıini yakında tamam 

mağa uğratan Yaıef, bir aralık yarak bütün okullara bildirec 
yanındaki kunduracı bıçağ!m çı- tir. -- - · .- "' 
kannıf. Dört yerinden ıaplryarak 

· Bu talimaTnameae numara · 
Davidi yere sermif. . 

Beyazıt merkezinde doktor ta· rumu değifmitlir. Tam num 
bet ten öteye çılanııtır. 

rafından yapılan muayenede veri· 
len rapor, sol köprücük ve omuz üniversitede yeni teşkil 
kemikleri arasındaki tiryanın ke· Üniversite rektörü Bay: Ce 
silmesinin ölüme ıebep olduğunu Bilsel, ve genel yazgan Bay 
belirtiyor. Y asef, poliste, istintak rit Zühtünün dün ak§&Dlki tre 
hakimi ve mahkeme heyeti karıı- Ankaraya gittiklerini yaznıııtı 
sında ayni yolda ifade vermif, ıu· Bay Cemil Bilsel, kültür 

çu bu yolda itiraf etmiıtir. Hak- lianlığı tarafından üniversite p 
kı, Lazari ve diğer tahitl~r de feaörlerine sorulan lise talebel 
vak'ayı böyle teyit etmiı!erdir. rinin yetitmesi etrafıdaki aorg 
Müdafaa şahitleri Caferle Asım ların cevaplannı da beraber 
da ölen Davidin sert huyhı, ge· türmüttür. 
çimsiz, durup dururken mesele çı-

Rektör ayni zamanda üniver 
karmaktsn ve meseleyi hüyült· 

te tetkilatında yeni ders yılı 
mekten ho~Janır bir adam o!du· 

çin yapılacak değiımeler hakkı 
ğunu ıöyl~mitlerdir. da da bakanlıkla teamsta bul 

Vak'anm tiıe gibi ehemmiyet- nacaktır. 
siz bir ıeyle batlamaaı, hiç bir se· DAROŞŞAF AKA y }\. p AR 
hep yokken Davidin bağırıp ça· SIZ TALEBE_ Bu yıl Darüş 
ğırmau, ~övüp sayması, zorla u- faka lisesine ahnacak paras 
zaklattırılırken tehdit etme3i. Ya· 

yatılı talebenin genel ıınacı 
aef peıinden gitmediği halde onu 

ağustosta yapılacaktır. 
sonradan, adeta yolunu beklerce· --------------ı 
sine arayıp bulmaaı ve belki de taç edecek mahiyette olmadığ 
bilhassa yanına aldığı çekiçle ha. bıçağın ise mühlik bir mahiy 
ıına vurması, cezayı azaltaı:ak se· bulunduğunu kaydederek, çeki 
beplerdendir. Suç ceza k?.nunu· vurutlan aldığı yara on günde 
nun 448 inci maddesine uyar. La- panan Y a!efin nefsini bu yo 
kin, itin ;çinde haksız tahrHc bu· müdafaa vaziyetinde kaldı$ı ş 
lunduğundan, 51 inci madde de lindeki müdafaayi reddetmiş, 
gözetilmeli, ceza müddeti indiril· cak hakstz tahrike uğradığım 
melidir. Ben, olan biteni böyle gö- naylamıt•ır. Sonuçta Yasef c 
rüyorum. İsteğim, budur! kanununun 448 inci matltlt>s 

Bundan sonra yapılan müda· göre on be!} sene ağır hapse m 
faada, Yasefin, üzerine Ç'?kiçle kUın olmuf, haksız tahrik no 
saldıran ve batına vuran Dıvidin undan 51 inci maddeye göre 
karşısında canını kurtarmak kay· ceza müddeti yarısı olan yedi ı 

gusu ile bıçak çektiği, nefsini mü- ne altı aya indirilmiştir. A;rni ~ 

daf aa halinde cinayet işled:ği i· manda fer'i cezalar yerine geti 
leri sürülmüş, heraeti isten'.lmiıti. lecektir. 3800 kuruş duruşm"!\ hı 

Kemalir h:ı:kanlığı altındaki cını da Yasef ödeyecektir. Ve 
hakyeri kurulu, çekicin ölümü in· len bu kararın temyizi kabUdiı 



KRAL KO.STANTIN \N 
SEVGll,İSİ PRENSES PAOLA 
D'OSTEHEİM'lN HA1l~ALA~\ 
Bölem. 20 Dilimize Çeviren: * • 

nazırlarımı astılar, bu "Benim 
hakikaten bir adaletsizliktir!,, 
Kral Kostantini ıon defa ola· 

rak 1922 ıeneıi ilkteşrininde 
Sarmato'da gördüm. Daha sonra 
(Villa lgea) dan yazılmış mek· 
tuplarmı aldım. Kral bu mek· 
tuplarda beni ıık sık görmek iı· 
tediğinden bahsediyordu. 

Sarmatoda iken Kostantin bir 
gün (Milino) ya gitmek istedi. 
Orada (Dame) i görmek istiyor -
du. Bu muazzam san'at abideı\
ni çok takdir ediyordu. 

(Milano) ya otomobil ile bera· 
ber gittik. Orada öğle yemeğini 
beraberce yedik. Sonra yanına ya• 
verini alarak kiliseye gitti. 
Ben de ufak tefek bazı §eyler ıa· 
tm almak için onlardan ayrıl· 
amı. işimi bitirip te döndüğüm 
zaman büyük kilise meydanının 
kalabalıkla dolmuş olduğunu gör
aüm. Kral buraya geliıinde ken· 
llinl belli etmek istemiyordu. Hal 
buki a.hali onu tannnıı. Onun i
çin her taraftan halk toplanmıı. 
Kendisini görmek için kralın et· 
rafmı alım§lardı. 

Büyük zorluk ile kralın yanına 
vardığım. zaman bana: 

- Gördün mü olan itleri? HRI· 
Kın bu tehacümü bizim için tatlı 
bir •ıkıntıdır. Fakat ne yapar
ım?,, Dedi. 

Ben kendisine cevap verdim: 
- Buradan yaya olarak otele 

gidelim.,, 

Ben krala böyle aöylerk:~n İtal
yanların miaafirperverliiini dütü· 
nüyordum. Onlann krala karJı 
gösterdikleri iyi kabulü içimden 
takdir ediyordum. Halk merakla 
krala bakıyordu. Hiç kimsenin 
halinde, duruşunda en küçük bir 
fenalık meyli yoktu. Bütün göz· 
lerde krala kartı derin bir sem· 
pati seziliyordu: Fakat harbin ip· 
tidarmdanberi kral her ne türlü 
bir hareket yapmış iıe daima ak· 
ıi bir tefsire uğramıştı. Daima 
ya)an neıriyat yapılmı§tı. 

Bu defa da böyle oldu. Ertesi 
günü Chicago Tribune) gazete· 
ainin Pariste buılan aayuı geldi· 
ği zaman, gördük ki bu gazete• 
nin Milan muhabiri bir taknn a
ıılıız ve müheyyiç haberler uy· 
durmuf. Guya kral Koatantinin 
etrafına Milin halkı toplanarak 
kendisini tehdit etmitler imi§. 
Kral korkusundan derhal kilise
den çıkarak oteline otomobil il 
kaçmak mecburiyetinde kalmt§· 
Oradan da prenıeı Paolanın 

:csarmato) dairi ıatosuna gitmiş 
imi§. 

Hiç ıüphesiz bu yanbı neşri· 
yat herkesten evvel Milanolularm 
canlarmı sıkmıt olacaktı. Bunu 
bildiğim için bu yanlışlığı ta<Jhih 
etmek istedim. (Chicago Tribune) 
gazetesine bir mektup yazarak 
neırini rica ettim. Ben bu tarzda 
hareket etmekle bu gazetenin 
mesleki haysiyetini de muhafaza 
etmiı olduğumu dütünüyordum. 

Fakat heyhat! Benim bu gay
retim tamamen boşa gitti. 

Gene bir müddet sonra ayni 
gazete kral Koıtantinin biraderi 
Prens Andrenin tevkif edilmit ol
duğu haberini verdi. Bu hadise 
kral Kostantin için hiç beklenmi
Yen müthiş bir darbe oldu. 

Bu hadiseden sonra artık kral 
Koıtanti i olmuş· 

tuk, Saatlerce yanyana oturuyor, 
ve hep sükUt içinde kalıyorduk. 
Ancak ara ııra ben İtalyan gaze
telerini okuyor, Kostantine icap 
eden yerlerini tercüme ediyor· 
dum. 

Kostantinin rengi o günlercle 
sapsan olmuştu. Ardı arası ke 
silmeksizin asabi parmaklar ile 
bıyıklarını büküyor ve öylece dü
§ünüyordu. Kostantinin korkus· 
prens Andrenin kurtuna dizil· 
mesi ihtimali idi. Fakat gene lıiç 
bir ıey söylemiyordu. Her ikimiz 
ıükôt içinde ıztırap çekiyof· 
duk. 

Prens Andrenin tevkif edildiği 
haberi ıgeldiği günün geceıincle 
Koıtatini bir yürek çarpmtısı tut
tu. Kendisini sabaha kadar teda· 
vi ile uğTa§tık. 

Bundan sonra Kostantin ·(Pa· 
lermo) ya gitti, geldi. Bu arada 
Atinada gayet kısa bir muhakeme 
cereyan etti. Kabine azası ile es· 
ki Gotaris kabinesi aza11, Proto
papakis, Stratos, Baltacis, T eo· 
tokis ve Kondu asıldılar. idam 
karan 22 ilktetrin 1922 tarihinde 
infaz olundu. Ve rivayete göre, 
Gotariı daha aıılmak için sehpa
ya götürülürken kalp hastalığm • 
dan dolayı ölmüt bulunuyordu. 
Bununla beraber esasen ölmü§ o
lan bir adamı a.ablar. 

(2) ikinciteırin 1922 tarihinde 
Kostantin bana yazdığı 'bir mek· 
tupta §Öyle diyordu: 

"Sevgili Paolaciğrm, sen elbet• 
le Atinada olan biten ıeyleri ga
zetelerde okumuısundur. Mağlu
biyetle neticelenmiş olan bir harp 
ten dolayı benim nazırlarımı as
tılar. Bu hakikaten bir adaletsiz· 
liktir. Ben pek iyi biliyorum ki 
bu. zavallıların hepsi de ellerin· 
den gelen her §eyi yapmışlardır. 
Mağlubiyetin askeri ve gayri as
keri bir çok sebepleri vardu. Hat· 
ta harbi istemit ve ilan etmiş o
lanların (burada Venizelosu mu
rat ediyor) gayri milli propagan· 
dalarının bile tesiri olmu§tur . 

Sen bir kaç sene evvel hana 
insan yılanı görünce kuyruğunu 
değil, ba§ını ezmelidir, derdin. 
Meğer senin bu sözlerin ne ka
dar doğru imi,! 

(Arkası var) 

Kültür uçakları 
İstanbul muallimler birliği ta

rafından hava kurumu bakanlı· 
ğına yapılan önergede öğretmen· 
lerden bava kurumu İçin kesilen 
yüzde ikilerle almacak uçaklara 
kültür uçakları admm verilmeıi 
istenmİ§tİ. 

Türk hava kurumu başkanlığı 
öğretmenler birliğine şu cevabı 

göndermiştir: 
"Hava tehlikesini bilen üye ya

zılan öbür erlikler için de hatıra 
gelebilen önergeniz iÇin yiiken 
paralan tamamlandıktan sonra 
bir karar vermek imkanı araştırı
labileceğini hedefimize karşı . gös 
terdiğiniz ilgiye teşekkür ede· 
rim.,, 

DOC.RU OLMIY AN BiR 
HABER 

Öğretmenler Birliği tarafından 
aldığımız bir mektupta, Son Pos
ta gazetesinin 4 8 935 tarihli 
pazar aünkü savısmda "İstanbul 

. 
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Takvim 
Çarşamba Perşembe 

7 AıustoJ B Afostos 
ı C. Evvel 8 C.EVTel 9 ÜLKEMİZD·E 

Gilıı doğuşo 5.01 5.1)3 
Ct1o batuıı 19.iO 
Sabah D&man 4.!0 
ôfle namaıı lt.!O 
lklndl ııamazı 16.13 
Akşam nanıuı 19.21 
Yatsı namw !l.06 
lmsalı: 3.03 
Yılın grçen gllnlırl 217 

19,18 
4:..!2 
ıuo 

16.1' 
19, 18 
21.04 
3.05 
tıs 

Su yüzünden su gibi 
kan akıiıış ! 

Yılın kalaı:ı ıtüolerl 149 148 

Evine gidip silahını kapan çeşme başına koşmuş; 
Netice: Bir yaralı, iki ölü, birçok mevkuf ... 

Wzalarmda yıldız taaretll olaD.lar. öze • Mecitözü, .(Özel aytarımızdan) 
rinde muamele görenlerdir. ftakıım]ar 11&. 

12 kapanıe aatıe flyatıarıda'. - ilçeye 15 kilometre uzaktaki 
ı----- Nukut ----m Çıkrık köyünde ıu yüzünden çı

• Loodra li23, - * Vlyııu 24, -

* Nnyork 125. 50 * Mıdrld !6 -
• Pıris 169. - * Berlio 40,-
• Mll!no 196, - * Varşon H,-
* Brökse' 8S, - * Budıpcştc ~5. -
* Atlna 24. - • Bllkreş 16, -

• Ctnene 8l0 ·- • Belgrad li6,-

• Sofya 2l'i, - * Yokehama sı, -
* Amıtcrdım 81, - *Altın 93l, -

• Prag 9~. - *Mecidiye 53, -

* Stotbolnı 3{, -· * Bınbot !33 - ı 
Çekler 

* Londrı 621,50 * Stothlm 3.lt-

• Neryork 0,7970 • Vlyaıı. U0t4 

• P11ls 12.l•S- • Madrld 5.8075 

• MJU.no 9.7175 • Berlla 1,9713 

' * Brüksel 4.7164 • Varşon 4,203:1 

• Atlııı.. 83.64 ~:1 • Budapeşte 4,41-

* Cenevre 7.43!15 • Bükres 69, f\136 

* Sofya 63,35- .. llelgrıd :ı4.8825 

( * Amıterdam 1.1710 • Yotohamı 'l..725 

• Prag t9,l7 • Moskovı 1090.~0 

ESHAM 
ı, Banlı:ası 9.!I•>- Tramvay 1!9,-

•Anıdolo ~6.00 * Çimento u I0.85 
Reji 2.60 ünyon De~. -.-
sır. Hayriye 15.- ~uk De~ -.-

Merkez Ban.lı:ası 58.- Balya -.-
U. Sigorta -,00 Şark m. eczı -.-
Bomontl 7,95 Tclelon -.-

-istikrazlar - tahviller-
• !933Türi Bor.l ~ 8 .0- Eiıttrik -.-

. . il 26,llO Tramvay Sf,71) 

• • ID 26.7' Rıhtım 44,-

kan kavgada iki kişi ölmüf, bir 
kiti yaralanmıştır. 

Köyden Süleyman oğlu Ömer, 
Mustafa oğlu Ali, Cimik oğlu 
Mustafa, bahçıvan oğlu Yakup, 
!Webmet oğlu Abdürrahman, Ha· 
san oğlu Ali, Kadı oğlu Rıza seb· 
ze bahçelerini ıulamak için bir 
birinin suyunu kestikleri için her 
iki taraf arasında kavga büyü· 
müı, köyün ilçeye bağlı telefon 
teli kesildikten sonra evihe gi· 
den silahını kamasını alarak su 
başına toplan.mı§, siper alarak 
biribirlerine kurtun atmaya baı· 
lamıılardır. 

Bu sırada köy muhtarı yalOnın· 
daki köye kotarak telefonla ıtı 
genel aavamana hildirmiıtir. 150 
evli olan bu köyün halkı bu 
azılılardan koYkmu§, herkes kapı· 
sını kapatarak evinden dıfanya 
çıkmamııtır. 

Bu kavgada nazır l>ulunanlar • 
dan Hüseyin oğlu Mustafa ile kı· 
pık oğullarmdan Mustafa o'ğlu 

Mehmet mavzer kurşunile öldü· 
rülmüş, öldürüldükten sonra ela 
tabanca kurtunile vücutlarının bir 
çok rerlerine ateı edilerek bir 
çok yaralar açılmııtır. 

Kavgaya dahil olanlardan Ka· 
dı oğlu Rıza da ağır yara almıt
br. 

Genel ıavaman vekili Bay Mııs· 
tafa kavga yerine gelinceye ka· 
dar gerek öldürülen ve gerekse 
yaralının yanlarına köyden kim• 
se korkudan yanaşamamıştır. 

Öldürenler ıilablarile, dağa 
Kaçmışlar, bu iti civar köylerde 
teftiıte bulunan ilçebay Bay Fa• 

zd Özıoy ile jandarma kuman
danı Mehmet Alpman, haber alır 
almaz sıkı bir eraştrrmaya kon11l· 
muşlar, ıuçlulann hepsi dört 

mavzer, bir av tüfeği ve altı muh
telif otomatik tabancalarla yaka· 
lanmıtlardır. 

Suçlular yaptıkları iti gen~\ 
savamana olduğu gibi söylemi~ler· 
dir. 

Suçlular hapse 
'dır. 

konulmutlar-

lstilı:rlııDahlll I 94, - • A11dolu ı 
* Erıul IJtlkruı 95. - • Anadolu JJ 

t9t8 A M to, - Anadolu ID 
Sıvu-Enurum 96. - •Mll11usll A 

1 RADYO 

45,70 
45.70 

1,40 
46 65 

L 
Bigada yanan ilk l 

okul için 
Karısını döven 

adaı.il.ı 

BugUn 
İSTANBUL - 18,80: YU.zme deralerl, 

Azade Ta.rcan, 18,150 Fraııaı:zca der•. 19,10: 
Dans musikisi, 19,150 monolog. Halide, 20,10 

konferans, 20,30 ııtUdyo caz ve tango or • 
kestraıan, tur~çe sözlU eserler, BJrsen. 21, 
3!S son haberler, boraalar, 21,415 Rozt Ludvik
son, ııan. piyano ile beraber, 22,10 pllk neD • 
rlyatı. 

V!YANA - 18,05 gran:ıo!oııla. konser, 20, 
10 haberler, hav& raporu, spor, 20,25 D&l'· 
kılar ve opera havalan, 21,0!S üç perdelik 
komedi, Mavi mucize, 23,15 spor haberleri. 
23,20 eğlencen konaer. 24,35 konuııma. 
24,05 ca.zband takmıL 

BERL!N - 19,05 spor. 19,20 konser. 20, 
015; Karler ruherden: Dans ha.vaıan. 20,45 
gUDUn akisleri. 21,05 haberler. 21,115 Bres • 
lavdan. 23,05 haberler. 23,35 eğlenceli prog
ram. 

BUDAPEŞTE - 18,05 kotıU§ma. 18,40 
gramoton. 19,0:S: KonU§ma. 20,05 spor. 20,315 
orkestra konseri, 21,16: "en dul,. operet!, 
24,05: çingene orkestrası. 1,10: haberler. 

B'OKREŞ - 13,015: SUel Dlwılki. 19,20: 
Konser. 20,05 org konseri. 21,05: Konferans. 
21,20: Dans havalan. 22,35: Haberler, 22,150: 
Dans havalarl. 23,20 yabancı dillerde haber· 
ler. 23,SO: Dans mUBild.ııf. 
VARŞOVA - 17,35: Oda lIIUSllds1. 18,05: 

Açık hava kon.ser!, 19,20 koro kon.seri. 20, 
315: Polonya oarkılan. 20,55 konterana. 21,15 
garktlar ve Polonya. muslklst. 21,150: Haber
ler. 22,0IS: Ulusal yayın. 22,35: Sentonlk kon 
ser. 23,0IS: H&beı·Ier. 23,l:S: Konser. 23,315: 
Gram.ot on. 

Lazım gelen tetbirler 
şimdiden alınıyor 

Biga, (Özel) - Geçende tarı· 
mızda bir barutçu dükkanından 

çıkan ve ıehre büyük zarar ve· 
ren yangında bir de ilk okul yanıp 
kül olmuıtu. 
Yangında bir de ilk okul yanıp 

kül olmuıtu; Çanakkale kültür 
direktörlüğü burada okuyan yüz 
elli çocuğun ders yılı batında mek 
tepsiz kalmaması için timdiden 
gerekli olan tedbirleri almağa 

baılamı§tll'. 

ilçe de ona göre hazırlık yap· 
maktadır. Çanakkale kültür di· 
rektörlüğünün bu ilgisi çocuk ha· 
balarmı sevindirmiştir. 

Yangın hakkındaki tahkikat 
neticesinde zararın dört yüz bin 
lira olduğu tesbit edilmittir. 

Müzeden çalınan altınlar 
lznıirde müzedeki öntük altın· 

larmı çalarak satan ve parasını 

zimmetine geçiren müze anbar 
memuru BaY. Esatla bu altmlann 
hırsızlık mal olduğunu bildiği hal 

Çanakkale valisi de satın almakla suçlu sarraf 
Çanakkale, (Özel) - ilimize Muiz Leonun duruşmaları asliye 

atanan Urfa ilbayı Nizamettin ceza hakyerinde yapılmııtır. 
Gerze vapuru ile gelmiş, janda.r· Duruımada muhakeme son saf· 
ma, ifyarlar ve halk tarafından haya gelmiş, müddeiumumi Hu· 
karşılanmııtır • luıi Çakın suçu sabit olan Bay 

Çanakkale öğretmenleri namı- Esadın Türk ceza kanununun 
na öğrebnenler birliği taraf mdan 202 nci ve sarraf Muiz Leonun 
kendisine güzel bir buket veril- 512 inci maddeleri mucibince ce-
miştir. zalandırılmalarını istemiştir. 

--·-·--·--- ı " ~ay Eıat, hakkında istenen 
öğretmenler birliğinin önergele • ceza, ihtilas ve zimmetten bet yıl 
mesi üzerine öğretmenlerin ala· hapis cezasıdır. 
cakları ev paralarından yüzde Suçlular müdaf aalarmı yap mı§· 
yirmi beşinin hava kurumuna bı· lar ve Esat suçunu tekrar itiraf e
rak""ildığı halde ne bu yıl ve ne de derek bazı mecburiyetlerle bunu 
gelecek yıl bu Paranın ödenemi- yapbğmı, bu mecburiyetlerin na· 
yeceği şarbaylık tarafından veri- zan dikkate alınarak cezasının 
len karşılıktan anlaşılmıştır,, yo- ona göre tayinini istemiştir. 
lunda çıkan haberin doğru olma· Leon ise, satın aldığı eşyanın 
dığr bildirilmP.ktedjr. hırsızlık malı olduğunu bilmedi • 

Kendisine nasiliat eelen 
muallimi öldürdü 

Konyaya bir buçuk saat me!a• 

fede virane denilen bahçelerde 
bir cinayet olmuıtur. 

Of kazaaında muallim olup mc• 
zunen memleketine babasının 

yanma sılaya gelen muallim BaY. 
Alaeddin altı yerinden bıçakla • 
narak katledilmiıtir. 

Ali.eddin bahçenin havuz ba· 
tında istirahat etmekte iken bağ 
komıuları bulunan Süleyman iı· 
minde bir ıahıs evde karısını döv 
mekte İmİ§. 

Kadm yediği dayağın tesirile 
bahçeye kaçarak havuz batının 
alt tarafında bir ağaç altına 11~ 
ğmarak orada feryada başlamıı. 
Kocası da karısını takip ederek 
ağacın yanında yine dövmeğe 

başlamı§. 
Havuz başında istirahat ha· 

linde bulunan muallim uyanarak 
karıımı döven Süleymana nasihat 
etmiş. Süleyman bunu dinlemiye• 
rek karıaını dövmeğe devam et• 
miı, bir aralık nasihat veren mu· 

allimin üzerine de hücum ede· 
rek onunla da dövütmeğe başla· 
mıftır. 

Süleyman yanında taşıdığı pı· 
çağı çekerek muallim Alaeddinin 
arkasından koltuk altından ve 
haıka yerlerinden saplamıştır. 

Muallim derhal yere yıkılarak 

iki dakika sonra ölmüttür. Katil 
yakalanarak adaletin pençesine 
teslim edilmiıtir. 

Çanakkale ziraat 
müdürü 

Çanakkale, (Özel) - Şarı
mız tarım direkt<irü Bay Reıat i· 
ki ay izin alarak lstanbula git• 
miştir. 
~111111anıt1111ıımıımnı11r11ııı•ııtnıımnıau11U1U1111._ı11W111 

ğini, masum olduğunu söyliyerek 
beraetini istemiıtir. Karar 10 a
ğustosa bırakılmıttır. 
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Racanın hazinesi 

Yazan: H. G. Well• 

(Baş tarafı dünkü ıagımuda) 1 
Kasanın demiri sert bir çelikten 

yapılmıştı ki en keskin törpüleri bile 
aşındırıyordu. Kilidi açacak olan es· 
rarlı kelimeyi racadan başka bilen 
yoktu, bu kelime ile beraber kullanı· 
lan küçük bir de anahtar vardı, bu da 
racanın boynunda asılı idi. 

Raca, kasanın, tören salonundaki 
küçük odanın duvarına gömülmesini 
emıwtti. Bu i~ yapılırken kendi de ba· 
şında bulundu. 

O günden sonra raca günde hiç ol· 
mazsa bir kere kasanın bulunduğu o· 
daya. gidiyor, çıktığı zaman da göz • 
leri~in daha ışıldadığı görtilüyordo. 

Gulam Şah, onu kasanın yanma 
gider gördükçe: 

- Yine haznesini sayacak 1 derdi. 

lşte bu sıralarda racanın halle • 
rinde yeni bir değişiklik görUlmeğe 
başladL Önceden becerikli idi, çevik· 
ti; aykırı huylu, yanına varılmaz bir 
insan oldu· Hırçınlaştı, bütün hare
ket~nde, pintilikten başka bir şeye 
yorulamıyan belgeler belirdi. Hele 
bir gijn, tören salonunda söylediği ba· 
zı ı;ıözler arasında, Azim Hanı, hiç 
kimsenin güvenine yaramıyacak halde 
gösteren düşmanlık duyguları gös • 
'erdi. 

Arada bir, mücevherciler geliır, ra· 
ca ile beraber küçük bir odaya kapa· 
nırlardı. Tören salonunda bulunan -
lar, kulak kesildikleri halde, içeride, 
fISiltı gibi konuşulan şeyleri hiç de 

fşitemezlerdl.Bütün bu güvensizlik eser 
leri Gulam Şaha, Azim Hana ve şim· 
di onlada birlik olan Samuel Singh 
adlr adama pek dolı:unuyordu. 

Attık bütün şehirde racanın haz -
nesinden başka dedikodu kalmamış • 
tr. 

Her gün, sahl'adan, dilsiz bir Ara· 
bın racaya paketler dolusu emanet 
getirdiği söyleniyordu. 

Raca, kasanın bulunduğu odaya da· 
ima yalmz başına giriyor ve kapıya 

içeriden çüte kiltt vuruyordu· 
Raca, gerçekten değişmişti. Bu de

ğişiklik yalnız yaşayışında değil, gö· 
rünüşünde de belli oluyordu. 

Samuel Singh. 
- Bakın nasıl ihtiyarlıyor, di • 

yordu. Adeta bitti. 

Çeviren: H. Varoğlu 

yuk1adığı zatnanlar vardı. Çocukça. 
muhakemeler yürütüyordu. 

Böyle birdenbire ihtiyarlıyan ve 
zıiaf a düşen bir adamın yine ulwı iş· 
lerile uğra§makta ayak diremesi ağ -
lanacak bir şeydi. 

GuHim Şah: 
- Daha yirmi yıllık ömrü var, di· 

yordu. 
Racanın, askerlerini maaşsız hıra • 

kıp, kendi haznesini doldurduğu de • 
dikoduları dalgalarını büyütmüş, şu· 
rada burada hoşnutsuzluklar uyan • 
dırmağa başlamıştı. 

Ve bir gün apansızın, racanın öl • 
dürüldüğü haberi top gibi patladı. Ra· 
caya kıyılan karanlık dehlizde, Azim 
Han, bir dizini racanın göğsüne da • 
yadı ve sakalından tutarak, öldüğüne 
daha iyi inanabilmek için, kafasını 
kendi elile kesti· 

lşte o zaman, sarayda hazneye göz 
koyanlar arasında kasayı ele geçir • 
mek için bir savaştır başladı. Azim 
Han da dahil olduğu halde, raca ö • 
lür ölmez ortaya çıkan asiler, kasa • 
nın bulunduğu yere saldırdılar. Elle· 
tindeki demidcrle saatlarca kasayı 
açmaia uğraştılar, başaramadılar. 

işe hükllmet komiseri el koydu ve 
tahkikatını bitirdikten sonra, söz ka
sa işine geldi. Komiser, kasanın a -
çılmasr için bir mühendis getirtti. 

Kasayı getirdiler, tören salonunun 
tam ortasına koydular. Mühendis ki
lidi oynattr. Salonda bütiin gözler ka· 
saya çevrilmiş, pırıldıyordu· Mühen • 
disin kasa kapağını açmasile: 

- Hay Allah müstahakını versin l 
Deyip kapatması bir oldu. 
Herkeste bir merak! Herkes, bi -

rlbirine, ne var ne var? diye fısıldı • 
yordu. Birisi: 

- Kasada yılan varı dedi. 
Komiser yerinden kalktı, amirane 

bir ta.vırla: 
- Ne var? Diye sordu. 
Mühendis: 

- Cam kmkları, dedi. Yüzlerce kı
rık şişe! 

Komiser şaşırmıştı. 
- Açın bakayım? dedi. 
Açtılar· Kasanın içi, gerçekten yüz· 

lerce kırık viski şişesile dolu idi. 
Nihayet iş anlaştldı. Allapor'da 

Mak Trok adlı bir adam ortaya çık • 
tı, işin içyüzünü anlattı: 

Yazan: Kadircan Kaflı Böle m : 30 

Venedikliler: "Yllanlar!.. Engerek yalanları! diye 
korku ile biribirlerine fıslldaştllar ve gerilediler .. 

Bu sırada Kara Haaan birdenbire ( 
toparlandı: 

- Burak ... ) 
- Ne var? • 
- Benim aklıma bir şey geldi. Bu 

gemiyi kolayca başaltabiliriz. Bunla· 
rın hepsini diri diri denize dökeriz. 
-Nasıl? 

- Bunun için Kara Kartala dönmek· 
ve yılanları almak gerek.· 

Burakın yüzünde bir şimşek çaktı. 
- Anladım. Çabuk git? .. 
- Siz Kara Kartala dönünceye ka· 

dar ben gider gelirim.. · 
- Çabuk olı •.• 

"YENiLMEZ,, iN SONU" 
Deli Muratla. arkadaşı Veli Rel8l 

kıç kasaraya götürmek istediler. O • 
rada şöyle iyi bir şekilde yatıracak • 
lar, sonra elbisesini boydan boya ke· 
serek oku çekecekler, yara yerini bas· 
tırarak çok kan akmasına engel ola • 
caklardı. Çünkü şimdi oku çekerler -
se yaranın ağzı alabildiğine açılacak· 
tı. Bu takdirde Veli Reisin biitün ka • 
nının boşanması ve kurtuluş timldi • 
nin büsbütün yok olması beklenebi -
lirdi. 
Düşman gemisinden çıkarak iki ge· 

mi arasındaki kalasların üstünden 
henüz geçmiışlerdi· 

Veli Reis gözlerini açtı: 
- Beni nereye götürüyorsunuz? .. 

Diye mırıldandı. 
Leventlerin adım adım geriledik • 

lerini de görmüştü: 
- Ne oluyor? Neden .• ileri gitmi • 

yorlar? .. 
Diye inler gibi söyledi. 

De\l Murat onu tuttu~ 

- Reis!·. Uslu durun! .. Yaralısı • 
nrzt •• 

- Hayır... beni bırakın.. gitmeli • 
yim.·. Leventlerimin yanına •• 

Sözünü bl tiremedL 
lki akıncının kollarına kendisini 

bıraktı. 
lki denizci onu biraz daha geriye 

götürdüler. 
VeliRels yeniden gözlerini açtı: 

- Daha öteye .. götürme .•. yin ! .. Bu-

rada. sann.. yaramı.. Kıç kasaradan 1 
getirilen geniş minderler oracığa kon· 
du· Deli Murat onun elbisesini oınuz 
ba§tndan beline doğru bir bıçak vu • 
ruşile yardı. Oku bir çekişte çıkardı 
ve yaranın ağzına temiz bir bezi kat 
kat yaparak tıkadı, cebinden çıkardı • 
ğı kırmızı yün kuşakla sımsıkı bağ • 
ladı. 

Kan dinmişti. 
Lakin Veli Rei!I de gittikçe sara • 

rıyordu. 
Savaşan yiğitlere bakıyor: 

- Dayansınlar ••• geri gelmesinler!.· 
DUşmanı.. denize.. döksünler 1 

Diye söyleniyordu· 
Deli Murat onu daha iyi yerleş • 

tirdi: • 
- Susun t •• Konuşmayın ı .. Burakla 

Kara Hasan onların başlarındadır. 
Ben de gidiyorum .• 

Dedi. Bu sırada Kara Hasan, ya • 
rah babasının iki üç adım ilerisinden 
hızla geçerek kıç kasaranın altında 
kayboldu· 

Veli Reis gitmek üzere olan Deli 
Murada oğlunu gösterdi: 

- O nereye gidiyor? .. Kaçıyor mu 
yoksa? .. 

Diye titrlye titrlye sordu. 
- Hayır, reis ı .. Bir dilşündilğü ve 

tasarladığı vardır. 
Deli Murat henüz sözünU bitir • 

mişti ki Kara Hasan elinde bir çuva· 
la sarılı dört köşeli büyük bir kutu 
ile birlikte Venedik gemisine koştu· 

- Burak? .. 
- Ne var Hasan?" 
- Geriye .• Çabuk geriye.. Ben gel • 

dim·. atıyorum •.• 
Çuvalı fırlatıp attı. 

İçindeki dört köşeli şeyin bir de· 
mir kafes olduğu görUidU. 

Kafesin içinde kara denecek ka • 
dar koyu yeşil renkte, korkunç enge
rek yılanları biribirlerine sarılıyor -
tar, dillerini kafesin aralarından u • 
zatarak: 

- Tıssssst .. 
Diye sesler çıkarıyorlardı. 
Fakat bu sesleri ancak Kara Ha • 

san duyuyordu. 

Türklerin geri çekilişlerini bir savaş 
manevrası defil, yenildiklerine işaret 
sanıyorlardı. 

Veli Reis bu sahneyi görmüştü. 
Yılanların da farkına varmıştı: 

- Aferin Hasan? •• · Tam vaktinde.' 
davrandı •• 

Bu sözleri bir son nefe.s gibi mı· 
nldanmıştı. 

Venedikliler de yılanları görmüş
lerdi: 

- Yılanlar! ... Engerek yılanları! 
Diye korku ile biribirlerine fısıl .. 

daştılar ve gerilediler· 
lşte bu gerileyiş Türklerin, Vene -

dik gemisini bırakarak Kara Kartala 
geçmek için kurulınuş olan eğreti 

köprüyü aşmalarına yetti. 
Leventler Kara Kartalda. idiler. 
Son olarak Burak da çekilmiştL 
O şimdi geminin orta gezintisi bo· 

yunca koşınuş, vardiyanın tokmağını 
kapmış, önündeki kocaman kütüğe: 

- Tak.. tak.. tak.· 
Diye vurmağa başlamıştı. 

- Geriye dofru.·. geri.ye.. --, 
Kürekler işledi. Kara Kartal sar • 

sıldı. Geriye doğru uzaklaşmak için 
kendisini zorladr. Bu sırada. Venedik 
gemisine uzatılmış olan kala!!lar da 
çekilmiştL 

Armenyo, askerlerinin arasında an. 
sızın çıkan bu şaşkınlığın sebebini he· 
men anlamamıştı. O da ,aşırdı ve: 

- lleri ı •• Kara Kartala· Kara Kar
tala atlayın ı .. 

Diye haykırdı. Kendisi de bir elin· 
de yalın kılıç, bir elinde tabanca ile 
lleri atıldı. 

Kara Kartalın Venedik gemisinin 
gövdesine saplanmış olan kocaman 
mahmuzu çıtırtılarla çıktı. Kara Kar
tal uzaklaşmağa başladı. 

Kara Hasan demir kafesin kapa· 
ğını bir anda açtı ve onu Venedik 
gemisinin gövdesine fırlattı· 

Armenyo ancak o zaman bu yılan 
işinin farkına vardı. Demek ki vak • 
tile kendisinin kullanmak için ısmar -
ladığı bu korkunç sıW.hı ondan önce 
Türkler ele geçireceklerdi. 

Racanın elleri titremeğe başlamış • 
tı. Bazan yürüyüşünde dengesizlik, 
hafızasında acayip boşluklar görülU • 
yordu. Hazne odasından çıktığı za -
man, elleri sıtmalı hareketlerle per • 
'deyi çekiyor, ayakları tahtın basa -
maklarına titrek titrek basıyordu· Göz 
Jeri bulanık görmeğe başladı. Sarığı· 
nt tersine giydiği, ak~m olmadan u-

- Raca gizli gizli viski içiyordu. O- -====================== Çünkü iki geminin birleştiği bu 
nokta, yaman bir kılıç, topuz ve bal -
ta çarpışmasile gürültüye botulmuş 
bir halde idi. 

Armenyo eğer bu yılanların, ken • 
disi için ısmarlanarak Venediğe gö • 
tUrüJmek istenen yılanlar olduğunu 
bilseydi, yılan sokmuş gibi bir anda 
ölürdü. 

na viski içmesini öğteren ben olmuş -
tum; ancak zavallı adam içki içtiğini 
açıkça söylemiyordu. Mlndapur, dağ • 
Iık yerlerde rastlanan müslüman hü· 
kumetlerin en mutaassıbıdır. Zati 
raca her işini gizli yapan bir adam • 
dr. Kasayı, şişelerini saklamak için 
satın aldı· Kasa da bu kadar çok şi· 

Kadıköyti'Dtill 
ıııooıı~ı~ıı~ııı~ııooıı~ıı~ B o m a a ı 

Bölem: 78 

- Beddye hanım benden birdenbi -
re çok şey bekledi. Biraz sabırlı o • 

.. laydı ben onun istediği yola girecek· 
tim. Bunu kimse bilmez, hatta kendi • 
si bile. Fakat o telini gerdi gerdi, 
diyordu ki: ''Y'a istediğim nağmeyi 
verir, yahut kopar?,, Ve işte koptu· 

Necdet hayretle ona bakarak : 

- Nasıl? Siz onu sevdJniz mi? 
- Ah ne bileyim ben 1 Sevmiyo • 

rum zannediyordum. Zaten bende sev 
mek kabiliyeti kalmamıştı. Vaktile 
lngilterede feci bir macera yaşadrm. 
Ondan sonra gönül meselelerinden e
bediyyen kendimi çektim. 

Fakat yaradılıştan bende bu isti • 
dat varmış ki bir defa ıztırap çeke • 
bilmişim. 

- Ya? .. siz·. Siz ıztırabı tanıyor -
Bttnuz .• 

- Eh dostum, size her ne kadara
cayip gelirse de, evet, ıztırabı pek ya
kından tanıyorum. Hiç üzülmeyin ve 
'Genden ibret alın. Bakın ben o kadar 

Yazan: Safiye Erol 
çektim de öldüm mü? Ben ölmedisem 
siz haydi haydi ölmezsiniz. Hicran, 
hakikaten bir ruh kanseri gibidir, her 
şeyi dişler. Fakat zamanın kudretine 
karşı o da bir hiçtir· Zaman, onun da 
kuduruk hamlelerini yavaş yavaş tav. 
satır, uyuşturur. Size bfr ağabey na • 
sihati vereceğim, kabul ederseniz: 
Beden ile ruhun zevklerini biribirin • 
den ayırın- Ruhunuzu mümkün mer
tebe t.abiatle, san'atla beslemeğe alış
tırın. Beden zevkine gelince... Artık 
onu söylemeğe lüzum var mı bilmem· 
Her halde ruhu ve bedeni ayni zaman
da tatmin etmek hulyasından vaz 
geçmek. İdeal aşkı aramayın. Bu be1ki 
mevcuttur. Fakat hayat, böyle muci -
zelerin tuhiunu beklemek için çok lu· 
sa. 

Necdet, isyan etti: 
- Hayatı bUtün şiirden soyuyorsu· 

nuz. Böyle maddi ve sinik bir adam 
olmağı kat'iyyen kabul edemem. Sırf 
hayvant ihtiyaçlar ve onların tatmini 
için hayat yaşamağa değer mi? 

şeyi sığdıracak yer kalmayınca, bes • 
bellf, boş şişeleri kırmış, öyle yerleş· 
tirmeğe başlamıştı. 

Hazne dedikodusunu işittikçe, bu 
dedikodu ile viski ve kasa arasında 
bir münasebet bulmak akla bile gel· 
mediydi. Zavallı raca, şişe kınklan -ı 
nın kurbanı oldu! 

- Azizim, beni yine yanlış anladı • 
nız. Ben ruhun varlığını ink&r etmJş 
değilim· Yalnız demek istedim ki, aş
kı aramayın, ideal kadını aramayın. 

Kadını arayın· ideali de •• Başka yer
de arayın. Yoksa ... 

- Yoksa? 
- Çok ıztırap çekersiniz. 

Burhan ıztırap kelimesini kendi 
kendine yavaş sesle bir kaç kere tek· 
rarladı, sonra fransızca 1a souffrance 
dedi, içini çekti. 

- Bir zamanlar bu mevzu beni çok 
meşgul etti. Garp memleketlerinde ta
nıdığım münevver insanlar arasında 
bir anket yaptım· Muhtelif mill~tler
den şahsiyetlere şu suali sordum: Ha
yatınızda şiddetli bir hicrana zebun 
olunca ne yaparsınız? 

Alman, teknik bir cevap nrdi: Hic· 
ranı eskitirim, düşüne dü~Une yıpra· 
trr öldürUrüm. 

Fransız, zehire karşı panzehir, de
di. Hicranım nisbetinde zevk ve saa· 
det ararım. Her saniyeden lezzet ve 
tatblrk toplarım. 

İngiliz dedi ki: Seyahate çıkarım, 
bir fen heyetine katılırım., mesel~ 
Tibete giderim. 

Kabarık saçlı ateşli bir Mısırlr, o 
hicrana sebep olanı gebertirim, dedi. 

Hintli tasavvufa saptı: Büyük ız -
tırap büyük insanların nasibidir· De -
şeri elemlerle ruh, tekrar tekrar dai· 

VenedikliJer: 
- Viva? .. viva amiral Armenyo! .. 

viva veneziya ı .. 
Diye haykırarak Kara Kartalın 

güvertesine atlamak için hazırdılar. 

]andıktan sonra Allahı özler, arar ve 
bulur. 

Japon, gözlerinin daracık yırtma -
cmdan, müstehzi mi ciddt mi pek an· 
laşılmıyan bir bakışla. beni süzdü, de
di ki: İnsanın ruhu azg\l\ ihtiraslara 
tepişme meydanı değildir. Ruh temiz 
ve serin kalmalıdır. Yüksek bir insan 
fazla ıztırap duyamaz. Müzmin hic • 
ranlar gayri ahlakidir, iptidai, barbar 
ruh1arın nişanesidir. 

Necdet sordu: 
- Bu fikirlerin hangisini doğru bul 

dunuz? 
- Noktai nazar meselesi. Hepsi 

doğru. Japonun cevabı en ziyade ho· 
§Uma gitti· 

- Ya Türk? Bir Türke sormadı -
DiZ mı? 

- Sormafa ne hacet? Kendim Tür
küm. Ben de bu ıztırap mevzuunu 
ölçtüm, biçtim ve dedim ki: Büyük 
ıztırap, kaderin bize gösterdiği iti • 
barın miyarıdır. Sizinle vuruşnıak 
için karşınıza bir dilşman çıksa ve e
linde yalnız bir maşa taşısa bu sizin 
onurunuza dokunmaz mı? Fakat düş
manınız sizi pür silah karşılarsa deh· 
şet duymakla beraber memnun da o· 
Jursunuz. Demek siz en şiddetli bom
bardımanda yrkı1abi1ecek bir kalesi -
nfz. Ah .. ben·. 

Burhan yumruğunu sıkarak kolu
nun adalelerini gerdi. 

- insan kendi kuvvetini kudretini 

Fakat bundan haberi yoktu. 
Düşman gemisinde korkunç bir 

panik başladı. 
(Arkası var) 

hissetmek kadar büyük saadet olur 
mu? Ben, çok genç yaşta kudretimi 
denedim, imtihanı verdim. Anladınız 
ya, göründüğüm kadar hamhalat de
ğilim. Orövar azizim. Artık benim 
yüzümden köye, klübe boykotaj ya.p • 
mayın· Unutun, unutun, sizin gibi ya· 
kışıklc bir atlet ı 

El sıkarak ayrıldılar. 
Biraz evvel merdiven başında de

dikodu yapan iki genç, klüpten çık • 
mışlar, yolda Necdetle Burhanın y~
nından geçerken muhaverenin hır 
parçasına kulak misafiri olmuşlardı. 
"Elinde maşa ile bir düşman,, sözle· 

rinl tefsire uğraşıyorlardı. 
- Yahu bunlar ne söyleşiyor? 
- Cemil efendinin masaj odasmda 

maşa ile fare tuttuğunu görmüşler 
galiba. 

Ve yukarıda yarım kalan tangola· 
rmı falsolu ıslıklarla öttürerek hor 
laya zıplaya caddeye çıktılar 

SEMTİ DiLDAR 

Orhan da adamakıllı balta olda. 
llle gel de gel, diyordu, Kadıköye 
taşın. _ Necdet, peki peki diyodu, ha.· 

zirana doğru gelirim· 
_ Hayır, nisanda gel 1 
_Ne hacet? Hemen taşınayım! Ço

cuk sen bozdun mu? Kış ortası göf 
olur mu? · ' 

l <Ark03ı var) 
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~-----~-------------------- Alma Koml•yonu lllnları 

ıst.anbul Belcdlycsı 

Sokaklara yanlış ad mı Sultanahmette iki evi 
konuluyor soymaktan suçlu! 

1
. lata:nbul sokaklarına ad verı· Sultanahmette doktor lhun 
ırken Türbeden ilbaylıia kadar Sami ile eaki maliye memurlann· 

olan kııma Babıali caddeti ve dan Refikin nlerinden aümül ta· 
0ndan afağıaına da Ankara cad· kımı, hah, para v. ı. s-ahmktan 
deıi adı verilmiıti. suçlu Yekvart, yakalanm.ıı, tGse-

Son yapılan nilmerotaj itinde ye verilmit, alıkonu1muttur. 'A· 
baıı yanlıtlıklara tesadüf edil- rattırmayı beıind istintak haki· 
ltıektedir. Nümerotaj iıleri bele- mi derinlettirecektir. 
diye ınühendiai Bay Oımanın ha· Bu meseleden dolayı yakalanan 
arrla.dığı lıtanbul haritasına göre Ihsan, ıorrudan ıonra bırakılmtf
)a.pılacaktı. Fakat haritaya uyul· tır. 

1dareleri lıtanbul levazun i· 
mirliğine bağlı kıtaat için 32 bin 
kilo domates, 90 bin kilo bamya, 
3000 kilo ince büber, 8900 kilo 
dolmalık büber, ıo bin demet 
maydanoz 9 Ağuıtoı 935 cuma 
günü .saat ıS,30 da kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli ıoı60 
liradır. Şartnamesi parasız komis
yondan alınır. isteklilerin 762 li· 
ralık ilk teminat makbuzlarile 
teklif mektuplarını belli saatten 
bir saat evvel Tophanede ıatm· 

alma komisyonuna vermeleri. 
(77)' (426ı) 

Fatih Yangın yerinde Nevh&.har 
mah. F enai çefme ıo. 5117 /6 ve 
516ı No. analar arasında ·1,ıS 
yüzlü arsa. 

Kumkapı Niıanca yangın yerin· 
de 307 ve 303/ 7 harita arsa1ar a-

Sahası metre 
murabbaı 

ıo,12 

Muvakkat E:r met· 
teminatı 

1,14 

res.inin 
k~ymeti 

ı ,so 

ra11nda 40 aantim yüzlü ar•:a. 10 0,75 1 00 
Yukarıda sahası, teminatı ve bir metresinin kıymet; yazr 

lı arsalar alakadarları arasmda satılmak üzere ayrı ayrı açık art
tırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde göı ülür. 
Arttırmaya ıirmek için de hizalarında göıterHen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber 20 ~935 Salı günü saat ıs de 
Daimi Encümende bulunm"lıdır. (B.) ( 4566) ltıryarak Türbeden Halkevine ka· Çalman feylerden bir kısmı ta· 

dar olan kııma Babıili caddesi vuk pazannda bakkal Haci Nuri· 
•e &f&iı tarafa da Ankara cad· nin yanında bulunmuf, 0 , bunla• 
deıi adı verilmittir. n Yekvartla ihsandan satın aldı· Küçük illJ.nlar 1 32 kiloluk çift lstanl;ul 

Bu sahada bulunt.n bir çok bi- ğını ıöylemiıtir. 1-L------------""·- 26 ,, battal kağıt 
25 lnp) 
25 top) 
ıo top) 

Tutarı 

45ı 
Muvakkat teminatı 

3015 

'a aahipleri vilayete baıvurarak I f • f d SATILIK HANE 26 ,, Sarı ,, 
d t alye • ra ının Bo ti b h ı da e cad Urumun düzeltilmesini iıtemiı • ili; mon a çes sırasın v • 
lerdir, sigortası desinde 65 numaralı ve 45 lira aylıklı 

B 3 katlı ahşap apartıman maktuan 
eledi ye bütçesi tasdik Belediye tarafından her hanıi 3000 liraya satılıktır. Birinci kata mU· 

edildi bir yangm kazasına kartı sigorta racaat. (H.K.) 

. Uraym 935 bütçesi yüksek taı- ettirilen itfaiye efradının tazmi· 
d:.t..... B nat meselesile sigorta ıosyeteıi 
• 1liten geçmiıtir. ir kaç güne ka· 
dar gelecektir. arasında meydana gelen anlat· 

Yeni bütçe gelince yeni bazı mazlıklarm önüne geçilmek için, 
)ol ve yapı itlerine batlanacak- kaza nevilerinin belediyece tayi· 
tn-. nine batlanmıftır. 

8 b l k b" 1 Şimdiye kadar olan kazalarda er er er me te ı açı ıyor 

KİRALIK YALI 

ÇengelköyUnde Kulelide mUstakll, 
dört odalı, bahçeli, terkos suyunu 
havi, havadar yaz ve kı~ için elveriş· 
li bir yalı kiralıktrr- Görmek için Ku· 
lelide bakkal bayan Dllbesteye mü • 
racaatlan. (V. No. 8506) 

Keten iplik 1 düzine ıs 1,5 
Belediye heyeti ııhhiyelerce kullanılacak matl;u evrak i;ir. la

zım olan yukarda yazılı kağıt ve saire cinsler? itibarile iki kuma 
ayrılarak e.yrı ayrı açık ekıiltmeye konulmu§lur. Nümunesi Leledi· 
ye matba.uında ve ıartnameıi levazım müdürlüğünde görüHir. Ek· 
siltmeye girmek için de 2400 numaralı arttırma ve eksiltme kanu
nunda yazılt vesika ve hizalarında gösterilen muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber 20 ~935 Sah günü ıaat 15 de 
Daimi Encümende bulunmel,dır. (B.) (4564) 

· Muvakkat böyle bir nevi feyler teıbit edil· 
Evvelce toplandığını yazdıiı • 

mediği için sosyete verilecek taz· 
lkıız berberler cemiyeti kongreain- minata daima itiraz etmekte j. 
de, berberler mektebi i§i görütül-

KULLANILMIŞ POSTA PULU 
A1mır ve mübadele edilir. Cemil Eyüpte Milnzevi camii yanında 

Evren. İstanbul Beyazıt Hakklklar. Şerafettin Ef. mektebi ankazı . 

Muhammen 
Bedeli 
50 

Teminatı 

3,75 

ltıü§, mektep için bir karar veril- di. No. 20 <H.K.) Cerrahpatada Davutpqa ma· 
-------------ıhalleainde Koca Mustafa pqa cad· ltıesi düıünülmü§tü. Son defa alman bu kararla da, 

Dün, berberler tekrar genel bir tazminat miktarının af.J'ıc& yük· 
top:antı yaparak mektebin müfre- seltilmeıi de konutulacaktır. 
dat programı ve dahilf nizamna· 
ıneıi üzerinde konufmutlardır. 

Program yakında bitirilecek ve 
ders hazırlıklarına baılanacak • 
tır. Mektepte berberler gece dersi 
göreceklerdir. Gündüz, yalnız 
l·al! ua dera verilecektir. 

Mimar Sinanın hamamı 

ZAYi 
İstanbul belediyesi seyrttfesefin • ı 

den almış olduğum 3248 numaralı 
§oför ehliyetnamemi zayi ettiğimden 
yenisini alacağımdan hükmü yoktur. 

(V. No. 8518) 
San11.er Sellm.qa ıokak No. 14 ha

'*'- fOllJr MeltlfWI ilmin. 

hradut ld"111ttl 

$ehirT&iJatıtasu 

1 ı~ıı~ıııı . 
ı l~ 

Bu hafta Tr 
pebaşı Be1ed.iye 
Tiyatrosu: Per • 
şembe, cuma, cu • 
martesl, pazar gü· 
nU akşamları saat 
21 de (DELİ DO· 
LU) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek • 

rem Reşit, beste • 
lrten Cemal Reşit. 

içinde uraya ait bazı levaaım 

bulunan Sultanahmetteki Mimar 
Sinan hamamının boıaltılmaıına 
lc..ras verilmiıti. 

lstanbul gümrükleri satış 
reisliğinden: 

komisyon 

Eıki medreseler uray taraf m • 
elan yeniden gözden geçirilmek· 
tedir. Bir haftaya kadar hamam 
hotaltılacak ve olduğu gibi ıak· 
lanacaktır. 

Ekmek narkı 

M. K. N. Afırlıiı 

K. Gr. 
254 133 
349 ı71/800 

2788 93 
2752 45 

,, 3 
,, 2 

2433 2710, 

Kıymeti Cinai eıya 

t;, K. 
79,90 Fıçıda turıu ~(3 aanchk)' 

388,80 Av ni§&D tüfeği ve tkıamı. 

85 Telli telefon kulaklıiı. 

47,25 Delikli piyanola notası. 

00 Kiiıt katalof. 
84 Resimli kiiıt il&nat. 

21ı, Aıbestoı mamulltı. 

Ekmeğin on buçuk ve lıranca· 
lanın on dört buçuk kuruta in
dirildiğini dün yamıııtık. Bu 
!larklar bu ıabahtan itibaren mu· 
teber olacaktır. 

Lüksemburg panayırı 
Lüksemburgda açılacak arım· 

luıal panayıra Türkiyenin de ıir· 
lllesi onaylanmııtır. 

Yukarıda yazılı eıya ı2-3-935 Pazartesi günü ıaat 14 Cle ıatı9 
komiıyonunda 2490 S. kan. 41 inci maddesi hükmüne tevfikan ve 
açık arttırma ıuretile 1&tılacaktır. 

Panayıra gönderilecek eıyala· 
tı tecim odası tesbit edecektir. 

lıteklilerin yüzde yedi buçuk pey akçelerini yatırıp mua) yen 
müddet içinde makbuzlarile birlikte komisyon reisliğine müracaat 
etmeleri ilin olunur. Tel: ~ı66 (4467) 

lstanbul liseler arttırma eksiltme kurumundan: 
"iyeceğin cinıi Miktarı Teminatı Tahmini 

Lira K. Fiyatı 

Eksiltme gün ve eksiltme ı~kli 

Zeytin yağı 4500 ı 28.25 38 K. 

Sabun 4700 !)8,70 28 ,, 

Makarna 2800 25 
Kuıkuı 25 
irmik ı 250 20 
Şehriye 900 25 ,, 
Un 10000 9,50 
Pirinçunu 400 22 

Saati 
21/ 8/ 935 Ça11amba 

ı4 

,, ,, ,, ,, ,, 
14,30 

,, ,, ,, ,, .. 
15,30 

Açık Eksiltme 

,, " ,, ,, 

,, ,, ,, 

Niıasta 200 ır9,26 22 . . • - . 
K b vlı HPydar paıa liıeıi muallim kısmı ile kız muallım okulunun Mayıı 936 ıonu 

urumumuza ag . il ""k"" 1 k k "ltm · d na. kad k d dl ... 1)1 y'ıyeceklerin 5 ~93S Pao<arteıı g nu u yapı an açı e ıı eıın e . ar yu ar a a arı yal<> . . . 
••tekl'l · d'kl • f' ti yu'"ksek görüldux.:~nden ve makarna veaaıreye aıt olan yıyeceklere de . ı erın ver ı erı ıya ar sw . .. d . 
ıatekli çıkmadığından eksiltmeleri on gün uzatılarak toplu ıartna~el~rıne gore yanlann a eksıltmele-
"iıı tün ve saati ile eksiltm~ tekilleri ve ilk teminatları göıterilmııtır. • ,..... • 

Eksiltme latanbul Kültür Direktörlüiü binaıında toplanan: kurumda yapılacaktır. 
Ek "ltm · ki 93~ lı Ticaret 'Odası belgelerini n ticarethane namına hareket edenlerin 

aı eye gırece er .., yı 1 · · · 
lıoterlikten alınmıı vekaletnamelerini kuruma vermeleri mecburid!r·. • ıteklıler temınatlarını Lıseler 
lbuhaaebeciliği veznesine yatırarak makbuzlarile kuruma ıelmeien ılan olunur. (4556), 

desinde eıki ı2S yeni ı09 No. evin 
ankazı (temel tafı ve duvarları 
hariçtir.) 45 3,00 

Yukarda semti, muhammen b'e deli ve muvakKat teminatı yazılı 
olan ankaz ayrı ayn satılmak üzere açık arttırmaya konulmuttur. 
istekli olanlar ıeraiti anlam;\! . üze re levazım müdürlüğüne müracaat 
etmelidir. Arttırmaya girme!t için de hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektubu ile berabe\' 20 ~935 Salı gü
nü saat 15 de Daimi Encürnende bulunmalıdır. (1.) ( 4562) 

Senelik muhammen kiraı, 42 lira olan Beıiktaı tramvay cacİ
deainde Sinanpafa medreaesinin 13 No. lu odası açık arttırma ile 
kiraya verilecektir. lıtekli olanlar ıartnamesini levazım müdürlü· 
ğünde görebilirler. 

Arttırmaya girmek için de 3 lira ıs kuruıluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ile beraber 2ı-8-935 Çar§amba günü saat 
ıs de Daimi Encümende bulunmalıdır. (l. (4567) 

itfaiye i.m?r ve efradı için yaptırılacak olan 449 çift çizme açtl< 
eksiltmeye konulmu§tur. Bir çift çizmenin tal,min fiyatı ıo tira 85 
kuruıtur. 

Nümunes~ ve fartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. Eksilt· 
meye girmek isteyenler 2490 numaralı arttırma eksiltme kanunun
da yazılı ceıika ve 365,5 !iu.lık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ile beraber 20-8- 935 Sah günü saat ıs de Daimi i:.ncü· 
mende bulunmalıdır. (B. ) (4568) 

Memba ıu kapları için li.zım olan ı/2 numaralı t;eyaz l 15 bin, 
2 numaradan kırmızı ı86 birı1 ı numaradan ı milyon 56 bin, 3 numa· 
radan yetil ı43 bin tane ki t!epsi bir buçuk mHyon su kapsülü açılr 
eksiltmeye konulmuıtur. 

Bu kapsüllerin beher bin tanesine 260 kuru' bedel tahmin olcnmut
tur. İstekli olanlar fartnamesini levazım müdürlüğünde gÖ1"~bilir 
ler. Eksiltmeye girmek için de 2490 numaralı arttırma ve eksi:tme 
kanununda yazılı vesika ve bu iti yapabilecek imalathanesi olduğu· 
na dair vesika ve ıso liralık muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubu ile beraber 21--8-935 Çarfamba günü ıaat 15 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdır. (B ) ( 45 63) 

ltf aiyeye foför ve efrat alınacaktır. Şoför mektebi teh~detna
meıini haiz olan ıoförler tercih edilir. 

Nefer kayıt edileceklerdon ilk mektepte okuduklarına dair ve
sika aranır. 

Şoförler 60 lira ücretle k~ydedi lir. Bilahare gayret ve ikt=ö~rları 
görülenlere 65, 70 liraya ?--.adar ücret verilir. 

Efraı-40 lira ücretle kaydedilir. Bilahare gayret ve ikti.~ilrları 
görülenlere tarfi ettirilerek 53 liraya kadar ücret verilir. 

İstekli olanlar itfaiye müdüriyetinde mevcut duhul talimatna· 
mesini okuyup ona göre müracaat edebilirler. (8.) ( 4561) 

Türk hava kurumu Piyango 
direktörlüğünden: 

Piyango Direktörlüiü için 4 tertip yani iki senelik piyango ve iki 
senelik yılbatı biletleri bubıı açık eksiltme usulü ile 14 Ağus· 
tos/ saat ı4 de pazarlığa k:)nulacaktır. istekli olanlar şartnamesini 
her gün Direktörlük muhasebesinde görebilirler. (4457) 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık 8 aylık a aylık Aylık 

Memleketimizde 7~ '20 23:5 110 
Yabancı yerlere 1360 725 '°° 1'10 

Posta b1rllğtne J 
&1rmfyeıı yerlere 1800 9:SO ııoo 180 

TUrk1ycnln her posta merkeztncıe KUBUNa abone yazılır. 

-

YAZI VE YôNETIM YERi: 

Iatanbul, Ankara caddest, (\'AKIT yurdu) 

(idare: 24870 
l'eteton 1 Yazı l§Ieı1: 24379 

r Telgraf ad.resi: li ORUN latanbuJ 

Posta lrutıau No. 46 
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TOR~ı::!~:.~TI ŞEKER Fabrikaları 
Liman han, Telefon: 22925 ANONiM ŞiRKETiNiN 

. ~- ~ 

j ~D~P~~.6_RI 
TOR K•TiCARET•BANKA../I 

1 nevıeı Demiryolları ve limanları i~letme Umum i~aresı ilinları 1 
llk eksiltmesi bozulmu§ olan ve bedeli 58174 lira tahmin edilen 

ilaç ve tıbbi malzeme 16 - Ağuıtos - 1935 Cuma günü saat 15,30 da 

lzmir Sürat Yolu 
SAKARYA vapuru her haf

ta PERŞEMBE günleri saat 16 
da latanbuldan lZMIRE ve 

PAZAR günleri de lZMIR
DEN lstanbula kalkar. 

Bartın Yolu 
BARTIN vapuru 7 ağuıtos 

ÇARŞAMBA aaat 19 da Cid
deye kadar. 

Ayvalık Yolu 
KEMAL vapuru 7 Ağustos 

ÇARŞAMBA aaat 19 da Ay
valığa kadar. 

kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu 7 rabzon yolu 
ite girmek istiyenlerin (4159) liralık muvakkat teminat ile kanunun T A R.I vapuru 8 Ağustos 
tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi mucibince ite girmeğe PERŞEMBE günü saat 20 de 
kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni H a a kadar. 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. ı- op y 

Bu ite ait tartnameler 290 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay· Mersin Yolu 
darpaşa veznelerinde satılmaktadır. ( 4430) 1 DUMLUPINAR vapuru 9 a-

llk eksiltmesi bozulan \'e beher 1000 kilosunun muhammen bP. ~stos CUMA aaat 10 da Mer-
deli 1620,45 lira olan 18000 kilo külçe kalay 17 - Eylul , 1935 Sah sıne kadar. 
günü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bin3aınn& ;.-1,•,•an•b•u•l•d•ö•rd•ü•.n•c•ü•i•cr•a•me•m•u•r•l•uıi-
satın alınacaktır. ğundan: 

Bu işe girmek iatiyenlerin 2187,61 liralık muvakkat temjna! Yeminli ehlivukuf tarafından bü -
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi muci'Ji~- tününe on iki bin kırk lira kıymet 
ce İşç girmeğe kanuni manileri bu lunınadığına dair beyanname ve kesilen Şehzadebaşında Fevziye ma -

halle ve caddesinde eski 4 yeni 14 n 
tekliflerini ayni gün aaa~ 14,30 aka dar komisyon Reisliğine vermeleri 16 numaralı ai• 11 tkl bah e n kA -

lazımmr. gir bir arabalık iki sarnıç ve bir ku • 
Bu işe ait şartnameler 1'15 kurut mukabilinde Ankara ve Hay· yusu kuyu ile sarnıcının birinde tu -

darpaşa veznelerinde utılmaktad ır. ( 4491) Jumbası bulunan iki kısımlı ahşap ko-
nağın on yedide doksan altı hissesi 

Muhammen bedeli 11.881) lira olan 130 tane büyük ve 3 tane kü· 
çük vagon muşambası 4/ 9 / 935 Çar§amba günü saat 15,30 da ka· 
pah zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu 
ite gimıek isteyenlerin 891 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun ta.yin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 
madığma dair beyanname ve tek liflerile ayni gün saat 14,30 a ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu İ§e ait şartnıı.melt-: 
parasız olarak Haydarpatada tesellüm ve tevk müdürlüğünde An· 
karada malzeme dairesinde dağ·tılmaktadır. ( 4490) 

dairemizce ikinci açık arttırmaya çı -
kanlmıştır. Gayri menkulün yapılan 

birinci açık arttırmasında bin lira 
i1e istekli çıkmıştır. Şartnamesi 8-7 
-935 tenberi divanhanede asılıdır· 

lkinci arttırma 3-9-935 günlemeci • 
ne rastlayan salı günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde satılacaktır. 

Arttırmaya girmek için % 7,5 buçuk 
teminat akçesi alınır. Birikmiş vergi 
ve belediye regimleri ve vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Arttırmada gayri 

M h b d 1. 18700 }' 1 425 t h d"k"' "k" 2 menkule takdir edilen kı)'-metin hisse-
'1 ammen e e ı ıra o an on am o um pı 1 • ti .kd ~ 7~ · · b 1 k . .. .. . . ye ras ıyan mı arının ıo aşını u ma 

Eylul • 1935 Pazart~sı gunu ıaat 15,30 da Ankarada ıdare bınasın şart bulup, aksi halde 2280 numaralı 
da kapalı zarf usulıyle satın alına <'aktır. kanun ahkamına tevfikan satış geri 

Bu işe girmek istiyenlerin 1402,50 liralık mıivakkat temina. bırakılacaktır. 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibin· 929 tarhili icra kanununun 119 un -

cu maddesi mucibince ipotek sahibi a· ce iıe girmeğe kanuni manileri bu lunmadığma dair beyanname ve 
Jacaklılarla diğer aJr•kadarların ve ir-

teKliflerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komisyon reiıliğine verme· tifak hakkı sahiplerinin gayri men • 
leri lazımdır. kul üzerindeki haklarını hususile fa· 

Bu işe ait §artnameler parasız olarak Ankarada malzeme dai- iz ve marsafa dair bulunan iddiala • 
resinden, Havdarpaşada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden dağıtıl· rını müsbet evrnkile birlikte ,.e 
maktadır. (44S4) yirmi gün içinde dairmize bildirme -

Muhammen bedeli 40,000 lira olan Ankara, Eskitehir, Konya ve 
Samsun depoları su tasfiye lesiaat ları 23-9-935 Pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile An karada idare binasında ihale edi
lecektir. 

leri lazımdır. Aksi halde hakları ta -
pu sicillerile &'lbit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalır 
lar. Ye dava geniş bilgi adancm iste· 
yenler 934/1<»9 dosya numarasile da· 
iremize mUracaat1arı ilan olunur. 

Alpullu, U9ak, Esklfehlr ve Turhal Şeker Fabrlkala• 
r1nda ve ISTAnBULDA fabrikaların teslim 

edecekleri tarzda: 

KRİSTAL Kilosu 25 kuruş 
KESME Kilosu 2 a Kuruştuı 

Müıterilerimize bir kolaylık olmak üzere a§ağıda yazılı 
yerlerde de ve hizaluındaM fiatlerle 10 Ağustos 1935 tarıh\n
den itibaren satı§a baılanaca.ktır. 

Bursa da 
lzmir 
Baıkesir 
Adana 
lzmit 

Kristal 
25,50 

Vagonda 26,10 

,, 
26,40 
26,80 
25,25 

Adapazarı ,, 25,65 
Samsun LimandaFob 25,10 

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

(Fob Samsun fiyati; Karadeniz aahillerinde her hangi bir 

iskeleye gönderilmek üzere f~brika tarafından vapura yükletil

mit bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonraki navlun vP. sair 
masraf müıteriye aittir.). 

Siparişler, f abrikala!dan ıayri yerlerde on gün içinde ifa e

dilir. Fabrikaların bulunduğu yerlerde en az BlR TON, İstanbul 
ve aair yerlerde en az BiR VAGON aipari kabu 

(Bir vagon 150 çuvalveya 260 ıandıktır.). 

Yukardaki fiatlere sigorta dahil değildir. 

Sipariş bedelleri fabrikaların bulunduğu yerlerde veya lı
tanbul, Ankara ve Samsun Bürolarında ödenebilir. 

. Diğer aipariı tartları fabrikalardan veya İstanbul, Ankara 
ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 

Istanbul 

Yiyeceğin cinsi 
Sadeyağ 

liseler arttırma 
kurumundan : 

Miktarı Teminatı 

12500 796,87 

eksiltme 

Talimini fi at 
85 K. 

Kurumumuza bağlı Hctydarpa ıa lisesi muallim kısmı ile k!z mU' 
allim okulur.un Mayıs 936 sonuna kadar olan yukarda yazıJı aadd' 
yağının 5-8--935 Pazartesi günü yapılan eksiltmesinde isteklilo-

rin verdikleri fiyatlar yük~ck görüldüğünden §artnamesine gör• 
13 8--935 Salı günü aaat (15,15) depazarlıkla eksiltmesi yapıla

caktır. 

Eksiltme lstan'bul Kültür Direk- törlüğü binasında toplanan ku" 
rumda yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 2490 sa yılı arttırma eksiltme lianunun• 
göre 935 yıh Ticaret Odaaı ve mezkur kanunun 2 ve 3 üncü mad• 

delerindeki belgelerini ve Ticaret hane namına hareket edenlerin 
noterlikten ahnmıt vekaletmunele rini kuruma vermeleri mecburjdit• 

İstekliler Tem inatlarını liseler muhasebeciliği veznesine yatıra• 
rak makbuzları ile kuruma gelmeleri ilan olunur. '( 4555) \ (V· No. 8:>23) 

Bu~e~~eki~eye~ff3~l~~~mun~d~mina~ilekanw•ı•---~-~-~~~•ım-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
nun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucib~nce ite Denı·zyolları lstanbul M. Emlak MüdürlüR"ünden: 
girmeğe kanuni manileri bulunma dığma dair beyanname ve teklifle-
rini aynı gül" saat 14 de kadarCer dairesi komisyon reisliğine ı Ş L E T M E S i 
vermeleri lazımdır. A1:entelerf: Karaköy - Köprilbaşı 

Cina ve mevkii l\.1:uliamme1' 
Bedeli 

Bu işe ait şartnameler 200 kuru§ mukabilinde Ankara •e Haydar· Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade ' 
227 Yemi•te: Çelebi ogwlu A•aeddin mah'allesinin Balıkpa· paşa veznelerinde aatılmakıadır. (2040) .(4550) •-- Han telefon: 40--• 'J: 

zarı caddesinde üstünde odası bulunan 5 No." lu kagir 
lmroz Yolu mağazanın 12240/ 57600 payı {parasının yarısı peıin yarı· 

1 t b ı V ı •ı• w • d KOCAELi vapuru 8 Ağus- sı bir sene ıonra verilecektir. 
S an Ü a J ıgın en: tos PERŞEMBE günü aaat 16 Beyoğlunda: Asmalı meaeit mahallesinde caddei kebir. 

da lmroza kadar. ( 4559) d ı b 1 / N 1 k Şehir içinde silah taıım~ir üze re evvelce emniyet müdürlcsiı ta· _______ llll!l _____ ıi de üstün c oda arı u unan 214/ 1, 214 2 . ! i i mağaza 
rafından kendilerine vesika verilmif olanların bu vesikalarıru he· ZAYi ile beş katta 10 oda ve sair müıtemilatı havi 214 No. h ka· 

Lira 

-ı 

2224 

f 

625 men emniyet müdürlüğüne iade etmeleri lazımdır. Bu vesikalar Haydarpaşa gümrüğünden almış gir evin 1/ 40 payı. 
olduğum 9/894 No. lu n 15-i-35 ta- y k d · k"I · ı 1 h" ı d k" L ' .ı l}er bundan aonra muteber ola~ıyacağından kimde bulunursa ist:Tdadı u ar a cıns ve mev ı erı yazı ı yer er ıza arın a ı ocrıe 

- rihli irsaliyeyi zayi eyledim· Yenisini l q 1 ·ıı 
J·r~ı'n polı"ı ta•kilatına d• ayrıca tebligat yapılmı•tır. (4549) üzerinden açık arttırma usulü ile ayrı ayrı s3tılacaktır. atel\.İ er• 
:r 'J: Q :ı' alacağımdan eskisinin hükmü kal - le 

madığı ilan olunur. (V. No. SS2:l) 22--8--935 Perşembe günü saat on iki buçukta yüzde yedi huç1l 
Han& Valter Föstel pey akçelerile müracaatları •. ( 4533) .. Sahlb1: ASIM US - VA.KIT matbaası : Nqnyat dlrekUSrU: RetUı: Ahmet Sevenıfl 


