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O:zür Dileriz . 

Bugün gazetemizi 12 sayfa~ 
karacağımızı dün yazmııtık Ma· 
kinelerden birinin sakatlığt yü· 
zünden bugün on sayfa çıktık. Q. 

kuyucularımızdan özür dileriz. 
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Başbakan buqün qeliqorl 
Samsun ile Hopa 
arasında sahil yolu 

Musolini ya dövüşecek,_ 
yahut düşecekmiş ! 

Karadeniz adı bir kimselerin i
çinde korku uyandırır. Gerçekten bu 
deniz zaman zaman hırçınlaşır. Hele 
Kerempe açıkfarının ve Inebolu ta
raflarmm dalgaları ün almıştır. Bu
nunla beraber Karadenizin Akdeniz
de buJunmıyan özel güzellikleri de 
yok değildir· Kıyılarının bir çok yer
leri adeta uçmak (cennet) ten ayrrl
mrş birer parça gibidir. Sonra kış ay
larında bile Karadenizin pek güzel 
günleri mrdır. Böyle zamanlarda bu 

ltalya 400 uçakla daha harp başlan
gıcında Habeşistanı ezmek niyetinde 

denize doyum olmaz. 
ORun için yaz aylarında biraz de

niz ha\'ası almak istlyenler ara sıra 
Karadeniz postillarınaan birine bi
nerler, ..hiç bir iskelede işleri olma
dığı halde ta (Hopa) ya kadar gi
derler, sonra gene o posta ile Istan
bula dönerler. Böylece hem ucuz, 
hem temiz ve güzel bir deniz gezin
tisi yapmış olurlar. 

Demek istiyoruz ki Başbakan İs
met lnöniinün Samsun ile Hopa ara
sında boydan boya bir kenar şosesi 
yapmalt arzusu bir gün gerçeklenirse 
(tahakkuk 'ederse) Karadenizin de
ğeri hir kat daha artmış olacaktır. 
Çünkü o vakit lstanbuldan Hopaya 
kadar gidip gelmek yalmz koJayJaş
mrş olmakla kalmıyacak, Karadeni
zin kıyılarına şimdi yalnız uzaktan 
bakaftıar o vakit bu güzelUklere yak
laşmak, o giizelliklerin içerilerine 
girqwk. Q.faJaı:da bir zaman gezmek 
ve kalmak imkanım da bulacaktır. 

8or.ra hu :yolun da.h. haşka türlü 
faydaJarr fla oJal'aktı r: Bugün fstan
l>uldan Hopaya gitmel( e onula bir 
iki gün ~MtlfklMt -... ... 116neMtmek 

Başbakan ismet lnönü 
Doğu "rilayetlerimizde ve J{arade

niz kıyılarında bir tetkik gezisi ya
pan Başbakanımız lsmet lnönü ve 
dış bakanrmız bugün Güneysu vapu
rilc şehrimize geleceklerdir. Vapurun 
öğleden sonra gelmesi muhtemel
dir. 

İnebolu, 7 (A.A.) - Güneysu va
puru, Başbakan lsmet lnönü ve dış 
isleri hakanı Tevfik Rüştü Arası ha
~il olduğu halde, bu sabah beşte li
manımıza gelmi~ ve yedide Zongul
dağa hareket etmiştir. 

Zonguldak, 7 <Kurun) - Ismet 
Jnönü ve arkadaşları saat on altıda 
Güneysu vapurile Zonguldağa•geldi
ler. Ve doiruca }'apıtinakta otan Sö 
mikok fabrikasına giderek gezdiler. 
Başbakan fabrika hakkında mühen 

dislcrdcn izahat aldı ve eok memnun 
kal~ıu siyledL 

üç hattaya ~rn"'"bl!"Yfltculuk ister. blik'rmdan da btr çok 'faydalar görü
Zira Hopa.}a ancak haftada bir pos- lecektir. 

Londra. (The People) - Avrupa 
diplomatları Cenevrede vaziyeti kur
tarmak için uğraştıkJarı halde Mu 
solini, llabeşe karsı h~rp planların 
ilerletmeğe devam ediyor rn 160.001 
kişiyi daha silah altına ~ağırmış bu 
lunuyor. 

Cenevredeki son görüşmelerin so
n ucu bir ay daha konuşmaları uzat. 
maktadır. Konusmalar arasında za
man gc~ecek ,.e· Ital.ra harbe girme-
ğe hazır ·olacak. 

Bütün Avrupa diplomatları Muso
lininin artık geri dönemiyeccğini an
lıyorlar. ltalya diktatörü Habeşle .}a 

dövüşecek, yahut düşecektir· 
Onun için İtalya gazeteleri l\luso

Jininin Ebolide bir ay önce söylediği 
sözlerin tafsilatmr neşre başlamışlar
dır. 

Bu tafsilat ltal;ranın lngiltere ,·e
ya Fransayı, yahut uluslar derneğini 
kale alrnıyarak bildiği gibi yürüye -
ceğini gösterhor. 

Musolini bi; ay kadar devletleri 
nıe~ıruJ etmenin yolunu bulmakla be
raber onu da Yehme düşüren, korku
tan amiller ,·ardır. 

Bunların biri Japonyanm Habeşc 
~östcrcliği teveccühtür. Japonlar bu 
yiizdl'n Habeşc mühimmat yığmakta
dırlar. 

Mısır ,.e Sudanblarm Habeşc gös-
terdikleri dostluklar da ltalyanı dü· 
şündürmektedir. Mrsırhlar. içlerindl' 
hir çok doktorlar ve tıp talebesi ol
duğu halde Habeş ordusuna gönüllü 
olarctk giriyorlar. 

Bundan başka Habeşe Amerika -
dan da yardım vadolunmaktadır· Ha
heş hükumetinin Amerikadan aldı
ğı bir telgrafa göre, Amerikali iki 
fırka zenci en modern silahlarla mü~ l 

ta uğradığmdan oraya çıkan bir yol· Şunu da söyliyelim ki Hopa ile 
cu geri döm•biJmek i~in en aşağı bir Sam~un ara~ında bir ı;ok yerlerde 
hafta bekler. Eğer deniz olur da va- bugün bile sahil ~sesi Yardır. Yok o
pur ya.naşlmaZSa. bekleme 1.amanı lan şey, daha ziyade (Rize) ile Hopa 
daha fazla da sürer· Halbuki Istan- arasındaki köprülerdir. önce bura
bul ile 'l'rabzon arasında haftada en larda yapılmış olan köprüler dağlar
aşağı üç posta gidip gelmektedir. O- dan inen ~ellerle yıkılmış ve bir daha 
nun için Hopa ile Trabzon ve Sam- da yapılamamı~tır· Vakıa bunların 
sun arasında deniz kıyısı boyunca yapılması için milyonlar lazımdır, 
şose yapılması yolculara otomobil \'(' deniliyor. Yapıldıktan soma tekrar Fransa -'a 
kam~on ile kara yolundan Trabzona yıkılmaları ihtimali de ileriye siirü- U ~ 
ve Samsuna kadar gelmek imkanmı lüyor. 
verecektir. Bu köprü i§inde bu türlü bir ı;ok 'E.J .Ad < l 

Şimdi Kara denizde iki, üç hafta zorluklar olabilir. Fakat bu zorluk- rı a l se er, 
süren yolculuklar o vakit bir hafta- lar bütün Anadoluyu başlan başa <;e-
da bitebilecektir. Daha sonra Kara- lik ağlar ile ören cumuriyet Türki- • • J f b 
deniz yollarında gidip gelmenin böy- yesi için korkulacak bir şey midir? iŞÇi er .r:ansız ay-
_ıe_~_1a_,_1a_ş_m_ı~_~_m_a_~_nd_a_n_e_k_~_o_m_~_-________ A_S_l_M_u_s~ rağını kopardıla~ 

Taşdelenden Üstün bir barikatlar yaparak 

k b 1 d askerle çarpıştılar 
SU aynağı u un u (Yazısı2inciaayıfada) 

Tecim ve klering 
Türk - f ıansız anlaşma

ları imzalandı 
Parig, 7 (A.A.) - Anadolu ajan

sının hususi aytarından: 
Türk - Fransız tecim Ye klering 

anlaşmaları .Bay LaYal, Bone, Suat 
"·e Kurtoğlu aralarında imzalandı. 
Perı;;embe günü teati edilecektir. 

ALMANYADA 
1 evkif edilen bir 
1 ürkün hatıraları 

TQ§clelen suyu için Evkd tarafından önemli kararlar ~erım.e~ Bay Mehmet Naci taralu.dan 
iizeredir Bu kaynağın yakınlarında bulunan sular Ja tahlil ~ttırıl- yazılan bu dikkate değer hatı-
lhlf. v T l--1"k nun Tasdelenden üstün olduğu anlQfılmııtır. ralara yarınki sayımızda b.tulı-

e enen auyu k l . J·· J" .. ·''ırıızda -s 
B l . • lan ·•e ,.,._pılaca şey erl or un~u saJ• yoru~. a 8U ar ırın yapı ., ~ ~ d. itil -

bulacaksınız. Yukariki resim ge~enyıl Ta§delen kaynagının :ı.ze ·,._ __ ,_ _____ .....,_...,. .. _. 

ıneai aıral.arında alıntm§tı 

Habeş suvar:Lerin den bir tak,m ~-

cehhez oldukları halde Habeş ordu
suna iltihaka hazırd•r. 
llaheşistandan bütün istenen ~ey 

bu askerleri almak için, gemi g&n -

dermektir. ; 
KURUN - ltalya - Habeş işine 

· dair gelen ajans haberleri 8 inci sa• 
ylfanuzdadlr. 

Milletler, Atci türk ·gibi ·bir 
şahsiyetle kuvve~lenir 
Ka/tir(·de rıkan Elmol..-attam ga::t'

tesi Biiyiik Önderimizin uluslar arası 
durum üzerinde rcrdiği diyet'i işa

ret ederek şunları yazmıştır: 

••Atatürk, Deyli Telgraf gazetesin
den Raklen eşretmif -01ddğ\m\uz be:. 
yanatında, umumi vaziyeti pek açık 

( T~utlen say! alf' Ç".l)i.riniz) 

Yollar çabuk yapılacak 
+-------~·--------~~ 

Bayındırlık bakanı dün Yüksek Mü· 
hendis ve Nafia Fen okullarını gezdi 

Bay Ali Çetinkaya mühendis mektebinde 
Şehrimizde bulunan Bayındırlık 

Bakanı Bay Ali Çetinkaya dün sa
bah yüksek mühendis ve nafia fen 

okullarım gezmiş, yapılacak bazı dil
zeltmeler üzerinde meşgul olmuştur. 

(Lütfen sayfayı çeviriniz). 
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ao-=~re~ı~~tl~EI 
F ransada kanlı hadiseler Bir sene içinde elektrik 

Tersane işçileri Fransız 1 Grev bitti fabrikası kurulamıyacak 
ha yrağını yırttılar 

Brest, 7 (A.A.) - İlk on beş 
günlük gündeliklerin ödenmemesi 
dolayuile tersane işçilerinin yasa 
hükmündeki karışıklıklara sebep 
olmuftur. 

Binlerle işçi, Paris sürat treni
nin kalkmasına engel olmuşlardır. 
Bunlar, demiryoluna akın ederek, 
makinisti treni durdurmağa mec • 
bur etmişler, lokomotifi de tren -
den söküp depoya çektirmişlerdir. 

Daha sonra göstericiler, llbay
hğın önünde toplanarak, Fransız 
bayrağım kopannışlar ve onun 
yerine kızıl bir bayrak çekmişler
dir. 

IIbay Jak Hanri, tek başına 
olarak avluya çıkmış ve bu ihtilal 
bayrağını oradan söküp indirmiş
tir. Bu sırada halk, haykmşmakta 
ve ilbaylığın camlarım taşlamak -
la idi. 

Başlıca sokaklardaki mağaza -
lar, kepenklerini kapamışlardır .. 

Göstericiler, deniz komotanli -
ğmın da kapılarım zorlamışlar, fa
kat atlı polis ve asker tarafından 
~eriye püskürtülmüşlerdir. 

' 
Göstericiler, bunun üzerine, Sa-

' ngilt er ede işsizlik gittikçe 
azalıyor 

Londn., 7 (A.A.) - l~siçlik 
:~akkmda tutulan statistiklere gö
re, 22 T etnmuzda i,sizlerin sayısı 
1,972,941 dir. Bir ya evveio1 bu 
sayı 2,110,000, geçen yılın ayni 
günlerinde ise 2, 126,260 idı. 

Bugüa1kü rakkam, beş y · J dan· 
beri kaydedilen rakkamların en 
azı dır. 

hir surette İ7.ah hu} urmuştur. Diğer 
dHletler önderleri de Atatürk gibi 
n:r.iyeti izah etmek )'olunu tutsalar
dı. alem, anı:::ızın \' tıkua gelen hu gi-
bi rnıiJ etlerden kurtulurdu. · 

Çünkü bu gibi vaziyetlerin büJ iik 
hir kı!'lmrnm başlıca ~chepleri : SiJ <t

~i ri)akarllk \e nifaktan, coğrafi ih
tiraslardan, maddi haset ve saircden 
doğmaktadır. 

Gerek efrat , .c gerek devletler a 
raı;;ındaki husumet ,.e anlaşmanıaz

lığm :-ıehepleri bunlardır· Atatiirk, 
cihanın hugün ı,arsılamakta bulun
duiu tehlikenin sebeplerini şöylece 

izah buyuruyorlar: 

••JJf aalcsef, samimi olrmyan ve har
bin trlılike ve f elô.kC'llcrini dü§iinmi
ycn bazı önderler, diğerlerine t eca
l'iiz ctnıC'k propagandacıları olmuş 

fl!ltn1•1rı"11uu111mın.mııttımnııııu111110111M1111ı1111ı1111mı111tııı•ıımıı11mıı,..ınırwtı 

Yüksek mühendis okuluna uygun 
bir pansiyon temin etmek üzere na
fia fen okulu binasından istifade e
dilmesi düşünülmektedir. 

Bay Ali Çetinkaya, !;'Chrimizclc im
tiyazh yabancı so!llycte işlerilc de il
gilenmekteclir. 

So;;;yetc ha~ müfctti~lcri \'C komi
• erlcrile toplu surette görü~müş, pos 
tas telgraf, telefon dircktörHc yeni 
tedbirlerin tatbiki hakkında konu~

mu tur· 
Şehrimiz ) ol ve köprüleri hilhaş.;;a 

Trakyaya giden )Olun çabuk yapıl

ması için ~afia baş mühencfüıile de 
görüşen bayındırlık bakanı ynprl
makta olan İstanbul )011armr da göz 
den geçirecektir. 

Bay Ali Çetinkaya, hugiin S ili1htar-
dakf elektrik fabrikasmı görmcğe 

gidecektir. 

di Karmo meydanında, tersane· 
nin bir kamyonunu ateşlemişler
dir. Tersanenin önünde deniz tü
f ekçileri ve deniz topçu askeri bir 
müdafaa hattı kurmuşlardır. 

BREST DE NÜMA YlŞLER 

Brest, 7 (A.A.) - Dün akşam 
yeni hadiseler baş göstermiştir. 

Deniz komutanlığına yaklaşmak 
isteyen işçiler, bir barikat yapmış
lar, fakat jandarmalarla, deniz as· 
kerleri tarafından püskürtülmüş • 
lerdir .. Saat 23' e doğru polis so -
kaklarda güvenliği yoluna koy • 
muştur. 13'ü işçi, 5'i muhazıf 
ve 2' si jandarma olmak üzere de • 
niz hastahanesine 20 yaralı yatı • 
rılmıştır. İşçilerden biri, bu sabah 
ölmüştür. 

T eı·sanede çalışan 6.000 işçi· 

den 3.000'i gösteriye katılmıştır. 
Saat 20. 15'te sükun tamamiJe 
iade edilmiştir. 

Göstericilerden bir kişi ağır 
yaralanmış ve bir saat sonra has • 
tahanede ölmüştür. polislerden iki 
kişi ağır, birçoğu da hafif yara • 
lıdır. 

Italya 30 bin kental 
balık alacak 

Ankara. 7 (A.A.) - Türkofis 
Başkanlığından: 

Yapılan teşebbüs üzerine ltal

ya hükumeti kendi ülkeler,ııdeki 

konserve fabrikaları taratmdan 
kullanılrn~k üzere ülkemi 7.E 30 

bf;i° kenlAllık taze palamut balığı 
kontenjanı ayırmı~hr. 

ı:c vaziycli, lıcikimiycllcri allmda bu. 
fu11anlarn, lıakikat hilafına olarak 
tmwir etmekte ve milli birlik ile mil
li arı'arıeyi suilcfsirlc millcllel'i iğfal 
eyi emckl c bulurımu§lardır.,, 

Jliz a s n hazırda dünyanın en bii 
) ük adamı bulunan Atatürl\'iin hu 
fikrini tekraı· nc~ rediyoruz. Çiinkü, 
bu fikrin doiru olduğuna kat'iyen 
kaniiz. Zira, kötliliiklcri ,.e hilhas~a 

harp felılJH•tlcrini istihdaf eden mil
letler, inı-;ani)et ve medeniyetin ha
~ına gelenlerden nıesul olan bazı ef
radının a rzu..;iyle hareket ederler. 

Milletlerin refah Ye saadetle ya~a
ma la rına ehemmiyet verilmesi Hizu
mu hakl\ındrt ı\ ta tiirk tarafından 

söylenen sözler pek doğrudur. Bu söz
ler. cihanın her kö;;esinde tekrarlan
malı YC AHupa Amerika ve Şark 

önderlcrile din ve ilmin hiiyiik adam
ları tarafından i:;ıidilmclidir. 

Atatürk: "Sulh ı·c emııiuclin esas
lı bir surette idame re kuıTctlendi
rilım•,ı;;i11in, uluslar armmzra alınacak 
tedbirlerle lıalk razi11etinin ıslalu11a 
bağlı olduğuna kaniim. Açlık ve i::>· 
libdat yerine, lıalkm refalı ı·e saadet
le yaşflltlmru;ı, insanlarm haset, hırs 
ve adavetlC'n ndrct edecek bir şe

kilde terbiye e<lilmelC'ri l<izmıclll'· iliz, 
milletimizin clradma, askerimi:c bak
tığumz gibi bakıyoruz. Türki!lcde iş
sizlik ııoktur. Amclmıi::in müfit be
deni ı·c akli i.'lliralıallerinin e.~babr te
min <'dilmiştir., demislcrdir. 

l\fil Jetler iste Ata tiirk gihi bir 
~ahsiyetlc kU\ ,·etlenir: Atatiirk'ün 
dü~iincc ve fiillerile hir rnzi~·etten 

daha İ) i hir vaziyete ~eçerl<'r. t n~a
ntyeh• hizmet edenler hunfardtı'. nu
nun iı;ln bunlar, millctledn SCYiili 

öndcrler:dirler.,, 

işler normal bir 
girdi hale 

Atina, 7 (A.A.) - Son girid 
karışıklıklarına sebep olan üzüm 
işçileri grevi bitmiştir. 

İşçilerle, üzüm ihracatçıları a· 
rasmda yapılan konferansta, gün 
delikler meselesi üzerinde bir uz
laşmaya varılmıştır. 

Atina, 7 (A.A.) - Atina ajan• 
sı Kandiya'daki grevin henüz bit· 
mediği hakkındaki bir takım ga· 
zete bilgetlerini (havadisini) ya· 
lanlamaktadır. Şehirde ve liman
da, işçiler tekrar çalışmağa başla
mışlardır. Her tarafta sükUn iade 
olunmuştur. 

Atina, 7 (A.A.) -Atina ajan· 
sı bildiriyor: 

Gerek resmi ve gerek gazetele
rin de kaydettikleri gibi özel ha· 
berlere göre kandiya grevinin ki 
şimdi temamen bitmiş bulunmak
tadır hiç bir siyasal mahiyeti yok· 
tur ve sadece bir gündelik anlaş
mazlığından ileri gelmiştir. Bu an· 
laşmazlık dün kuı·u üzum ihracat
cıları ile işçileri arasında yapılan 
uzun konuşmalar sonuçunda ber· 
taraf edilmiştir. 

İş dündenberi normal olarak 
tekrar başlamıştır. Adanın her ta· 
rafında tam bir ~ükun vardır. 

16 yaşından aşağı olanlar 
sigara içemiyecek 

Bremen, 7 (A.A.) - PCllis di· 

Ankara, 7 (Kurun) - Ekono-ı 
mi Bakanının Rusya gezisinden 
dönü9ünü müteakip memleketin 
elektriklenme planının hemen tat· 
bikine geçileceği anlaıılıyor. 

Hazırlanmakta olan yen: bir 
kanun layihalarına göre b:r sene 
içinde yeniden elektrik fabrikası 
kurulmıyacaktır. Memleketin muh 
telif yerlerinde su cereyanların· 

dan istifade edilerel<'. kurulacak 

TELEFON SOSYETESi 1Şl 
Ankara, 7 (Kurun) - lstan· 

bul telefan sosyetesi mümeu1Jleri 
iki gün sonra Ankaraya gelecek
lerdir. Londradaki merkez~n, na
fıanm noktai nazarım kabtJI etti· 
ğine dair buraya hususi m.ılGmat 
gelmiştir. Satış mukavelesini!! kr 
sa bir zamanda sona erdirileceği 
umuluyor. 

TRAKYA MüFETTlŞLlCl 

Ankara, 7 (Kurun) - Trakya 
genel müf etti§liğine lzmir valisi 
Kazımın getirileceğine muhak
kak nazariJe bakılıyor. 

TÜRKOFlSIN BlR 1STEG1 

Ankara, 7 (Kurun) - Türko· 
fis Alivre satı§ fiyatlarını dü.üren 
ihracat tacirleri hakkında tahki
kat yapılarak neticenin telgrafla 
bildirilme~i İzmir Vilayet ve Ofi
sinden istemi,tir. Fiyatları kasten 
dü§Üren ihracatcılar tidde !e ce· 
zalandırılacaktır. 

büyük elektrik santralları memle
ketin elektrik ihtiyacını en a:J 

masrafla temin edecektir. Büyül 
plan tatbik sahasına çıkarıla.ca 

ğmdan yeni fabrikalar kurulması 
lüzumsuz yere para harcanma, .. 

şeklinde telakki edilmektedir. 

Bundan başka plan tat'Ji~ ~ 

dilince şimdiki bir çok fabri~alar 
kendiliklerinden kapanacaktır. 

REKTOR GELİYOR 
Ankara, 7 (Kurun) -~ Üni

versite Rektörü Bay Cemil k;.iltür 
Bakanı ile görüştükten sonra bu 
akşam lstanbula hareket ettt Üç 
gün sonra tekrar gelecektir. 
ZİRAAT MÜSTEŞARI İZİNLi 

Ankara, 7 (Kurun) - Tarım 

(ziraat) Müste§arı Bay Atıf bir 
ay mezuniyet aldı. 

ANKARADA BiR 
PATiNAJ ALANI ~ -

Ankara, 7 '(Kurun) - :Anlia• 
ra sergi evinde bir patinaj ve te
nis alanı yapılacaktır. Bunun için 
bir de k;ıpalı yerlerde ·oynanan 
her nevi aporlarla uğratmak iizr 
re klüp yapılacaktır. ., 

BiR SOSYETE TASFiYE 
EDlLlYOR 

Ankara, 7 (gurun)' - Hozar 
kereste fabrikası anonim ıos;\•ete· 
si ıeker fabrikaları aosy.atesine 
devre · ~ r. 

Tasfiyeye b'aılanmıttır. 

rektörlüğ:l 16 yaşından a~ağı B • l b • 
ge~ç!erin gözönün~e aigar.ı içme- ır a man ne zaman ır 
lerını ve bu yaıtakılere sıgara ve 

tütün satılmasını yasak etrai~tir. h d • • t k •ı J b •ı • 
Suçlu 3atıcılardan ve siE?~ra i· lJ Q U l lJ l ev l eu e l ır 

çenlerin velilerinden 150 mark 
ceza alınacaktır. 

iş güderimiz Adisababada 
Ad is Ababa, 7 (A.A.) -- Tür

kiyenin yeni ltgüderi Nizamettin 
buraya gelmiştir. 

Paris ve Brüksel Üzerin
den bir gök taşı geçti 

Paris, 7 (A.A.) - Matha gi.l· 
zetesi, dün, saat 20,30 da ko .. aman 

bir gök taşı "haceri semavi., nin, 
kuzey doğudan, güney dopuya 
doğu, Paris ile yöresinin üzerin· 
den geçip gittiğini yazıyor. 

Bu ta~, iki parlak parç.:J.va hö
lünı;püş ve arkasında ışıklı bir iz 
bırakmışhr. 

Brüksel, 7 (A.A.) - B· ı çok 
yerlerde ve hele Belçikanm rriiney 
kısmında bir haceri semavi gurül· 
müştür. Haceri semavi, doğudan 
batıya doğru az bir yükse.klikle 
ve ufka müvazi olarak sayretmİ§· 
tir. 

Parlak ve yeşil renkte iJ' . Sey
rinin hitamına doğru iki par<;aya 
ayrılmıştır. Bu haceri semavinin 
senenin bu devresinde faalivette 
bulunan Perseides adında•,.= şe· 

haplar kümesine mensup olması 

ihtimal dahi!indedir. 

iRAN IRAK ARASINDA 
Tahran, 7 (A.A.) - frak dış 

bakanı Nuri Said Paşa, 5 ağustos· 
ta Tahran'a gelmif ve İran Dış 
bakanı B. Kazımi ile iki ülkeyi 
ayıran hudud anlaşmazlığı hak· 
kında görü1melere başlamıştır. 

Berlin, 7 (A.A.) - Havasa
janH bildiriyor: Nazi partisi ileri 
gelenlerinden Dr. Zarnak, Schwa· 
rges Korfs gazetesinde - kihücum 
k1taatınm organıdır - bir Almanın 
ne gibi ahvalde bir yahudiyi tev· 
kif edebileceği hakkında malumat 
vermektedir. tevkif, bilhassa, u· 
mumi rezalet mahiyetinde olan 
ahvalde yapılabilecektir. 

Makale sahibi diyor ki: 
Bir yahudinin Alman misafir

perverliğini suiistimal ederek bir 
Alman kadını ile halk araama çık
ması, bir yahudinin bir ha.loda 

l<üstahane bil· surette gürültü çı
karması, bir yahudinin Alman 
kaplıcalarındaıı her hangi bi· 
rin-de gürültüyü mucip evza ve 
etvar takmmaST. Bu suretle hare• 
ket eden yahudi, umumi nı:ıamı 

ihlal etmiş sayılır. 
Bundan başka, Alman ruhu u

yana.lıdanberi, keza Alman hiasi
yatınm yaralanmasına aebebiyet 
veren bütün ahvale teşmil edil
mek gerektir. 

Eğer yahudi, mukavemet göa· 
terecek olursa Almanın tiddete 
müracaate hakJu vardır. 

lngiltere, İtalyan gazetelerinin 
neşriyatını protesto etti 

Londra, 7 (A.A.) - Daily tele
graph'ın haber verdiğine göre, ln
giliz Dış bakanlığı, İtalyan bası
nının lngiletre'ye karşı yaptığı hü
cumlardan ötürü B. Grandi'nin 
dikkatini çekmiştir. 

lngiltereye yaptıkları şiddetli hü· 
cumlar üzerine, lngiltere hükUıne
li, 26 temmuzda, Londra' daki ltal
yan büyük elçiliği nezdinde kuv• 
vetli teşehbüslerde bulunmu,tur. 

Bu hususta. ltalyadan henüz 
hiçbir cevap gelmemiştir. Dış bakanlığı, ayni zamanda 

İngiliz bakanının bugüne kadar 
İtalya hakkında çok nazik dav· ... 
ranrnış olduğunu işaret etmiştir. 

K~RUN okurlarına 

HiZMET KUPONU )-
~ ...................... ~, 

l.,ondra, 7 (A.A.) - İtalyan 
gazetelerinin İngiltere aleyhinde-
ki neşriyatını İngiltere hükumeti· 
nin 26 temmuz tarihinde protesto 
etmiş olduğunu resmi mahafil an
cak bugün ilan etmektedir. 

İtalya hükumeti henüz cevap 
verm~miftir. 

Londra, 7 (A.A.) - Reuter 
ajansının teyid ettiğine göre, lta!-
yan gazetelerinin son zamanlarda 

s . s . 9:3;5 

Hu kupondaki tarihten ba~lıya · 
rak 15 gün içinde KIJRUN idaresine 
göste-rilirsc - resmi mecburiyetle 
yahut tccirncr sıfatile ) apılan ilan
lardan ba~lia - bir küçük ilanın 1 
defalık 1 satırı parası yerine alınır. 

(Istiyenıer, gününde idarede bulun • 
durulaca>: surette bu kuponları postaya 
verecekleri mektupların lc;lne de koya • 
bilirler. 4 kelime hlr 11atır eayılmahdır. 1 

ı-. ............ ._.._ .............. . 
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Joresin ölümün-

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

den 22 yıl sonra K b k Jd . .ki b. J 
.. 914 iemmuzunun otuwncıı a asa a a yenı mozaı er u undu 

t1unü Paris bağınyor: 

~er~:r~:;ırıyor: lskoçyalı Profesör, mozaikleri kıştan korumak için 
"-Parise... bir hangar kurmayı düşünüyor 
Londra şıısuyor. 
Petersburg kımddanan 1'~r bü· 

Yiik devin ba§ı· 
Viyana saraylarında korkunç 

dkibetlerin hayaletleri dolG§ıyor. 
BrüktJelde toplanan sosyalist 

~eller birer deniz kızına bcnzi
Vorlar. 

Yarı !,ellerine ha.dar 6oayalist, 
Ycırı bellerinden •onra emperya
list •.. lkis;nin ortasında sulhu p<r 
muk ipliğine bağlamak i~teyen 
bir akıl dolaşıyor. 

Bir kaç gün önce Londradan lstan
bula geldiğini yazdığımız eski eser
ler araştırıcı Skoçyalı profesör Ba
kster, Sultanahmetteki saray araş

tırmalarına yeniden başlamıştır. 
Kendisile konuşan gazetecilere 

demiştir ki: 
"- Çalışmalarımıza devam ediyor, 

eski Bizans imparatorlarının saray
larının bnkiyesini meydana çıkarma· 
iia uğraşıyoruz· Bundan önce buldu
ğumuz mo:ayikler cinsinden dalıa 
bir takım mozayiklerin 11erlerini keş
fettik. Fakat bunları örten toprak ta-

bakasını henüz kaldıramadık. 
"Bu mozayikler dolayl8ile, lıenüz 

halledemediğimiz bir mesele karşı· 
sında bulunuyoruz. Bu mozayiklerin 
bulundukları halde bırakılmasına ka
rar ı·erilmiştir. Fakat ben, burada 
bir Bizans müzesi kurulması t'C iler
de buranın bir Bizans eski eserleri 
mahallesi haline getirilmesi taraflı

sıyım. Bu sebeple, bu mozayiklcri, 
olduğu gibi ne §Ckilde mulıafa::a e
debileceğimizi düşii.nü11orum. 

"Hali üzere birakılacak olursa, 
bunlar kışın bo::ulacaktır. üzeri top-

rakla örtülecek olursa, mozayıklar 

göremiyeceklerdir· Kı~ın da pek ya
kın olduğu unutulmamalıdır. Onun 
için, bu mozayiklerin bulundui/11 ye
rin etrafına, Sultanahmet mimarisi 
iizcre lıannar nevinden bir şey yap
manı düşünüyorum. 

"Burası, bir ücret mukabili11de gö. 
riilebilecektir. Fakat hu yolda heniiz 
alınmış bir karar yoktur. /slı:oç iini
t'Crsitesinde derslere başlamak mec
buriyetinde olduğumdan l'!Jliil sonla
rına doğru araştırmayı tatil <'dece-
ğim.,. 

Avnıpanın emperyalist katar
larının ardına bir kabak gibi ta
kılan ikinci enternasyona! bir 
grev, bir kaç nutukla gündel:kleri 
Yiikselttiğıni sanıyor, onun ıçın 
gene greı.:le, nutuklar v~ büyük 
hiikiimetlerle müzakere ile büyük 
harbin ör.üne geçeceğini sanıyor· 

Yenicami minbe
rini pisleten 
Rum genci 

Macarlar Perayı yendiler 

du. 
Fransada bu sesi en gü?:e~ du

Yuran, dü§manlık yerine kurde§

lik isteyen fakir bir ailenin s ocu
ğu, 25 yaşzndan beri mebui fel
sefe profesörü, ümanıteni.ı mu
harriri J an J ores' di. 

lores Fransayı harbe ıiirük
lenmekter, menetmek için, &nllı is

teyenle:-in. toplantısına gitti aonra 

makalesini yazdı, i.imanit!!'den 
çıhtı dosllarile birlikte Mon Mar
trde bir gazinoya girdi. O za
man p:mr.::creden uzanan bir el, 
;mın beynini bir salep fincanı 
J ot-a!tır gibi yere döktü. }r,resin 
. anlı ba;mı bir peçetaya •arclı-
ar ... 

.11 T cmmuz sabahı Pa,.lsi fÖY

lc bir ses kapladı: 
- Yaşasın harp .•. Berlin~, Ber 

line ... 
Aradarı yirmi iki yıl geçli Jo· 

rcs sağ olsaydı seksenini b~lacak· 
tı. loresi öldüren delikanlı kırk 
beşlik bfr kıranta!.. 

Anti F a.5ist gençler, yiımi iki 
yıl sonra J o resin bCl§ının 

Koço, sorguya çekildi, 
duruşma bitti, ceza yedi 

Yenicami minberine ~ık:ırak, ora
sını pisletmek ciir'etindc bulunduğu 
için yakalanan Koço ismindeki Rum 
gencinin duruşması, Sultanahmet bi 
rinci sulh ceza hakyerinde diin ya-
pılmıştır. 

Hakim Reşit tarafından sorguya 
çekilen Koço, lı;cndisinin bunu mabe
de karşı hakaret maksadile yapma
rlığını, gece geç vakit birdenbire sı

kıştığım, ihtiyacını giderecek yer a
radığını, dört döndüğü halde bir tür 
lü bulamadığını, nihayet camie girip 
minbere çıktığını ve kendisini daha 
fazla tutamadığını söylemiştir. 

Duruşma sonucunda, suçlu Koço, 
yedi gün hapis ve on lira para cezası 
yemiştir. 

Dün Macarların Uype§t takımı 
yaptı. Maç güzel, temiz, herecanlı 
yı ile kazandılar. Yukariki T'!simJe 

ar a 
Kızılay Beşiktaş kazasının Bostanlar lağım su/arife 

konseri sulanıyormuş 
Kızılay Bşiktaş şubesi 10 ağustos Bostanların lağım sular!le su-

93:; cumartesi günü fakir yavrular i · lanmasının uray tarafından vasak 
çin Suadiye parkında bir sünnet dü - edildiğini evvelce yazmı§tık. Üs· 
ğünü yapacak, gecesi de Kızılay üye- küdar semtinde bazı hostarı sa· 
]erinden san'atkar bay Münir Nuret- k hiplerinin üstü apalı olan f ağım
tin, bayan Eftalya ve bayan Safiye 
J{ızılaya o1an sevgi1erinden dolayı bi- ları bile aç.arak bu pisliklerden 
rer konser vereceklerdir. istifade ettikleri görülmüşt~r. Üs· 

düftüğü yere kıpkırmızı çiçek de- Heybeli rıhtımı 
küdar kaymakamınca mıntakasm· 
daki bütün bostanlar gözde•ı geçi
rilmi§tİr. Lağım sularından !stifa
de eden bazı hahçevanlar ceza· 

TJ?etleri getirJüer.. Heybeliada rıhtımının beton ola-
Bu çiçekler Joresin dökülen rak yapısı devam ediyor· Rıhtımın 

kartı gibi kıpkızJ, Ren'den hudu- çok sağlam olması için toprak kazıl 
du bilinmiyen sınırlara kadar can nu~, yerine kum ve çakıl konmuştur. 

J l"k l l h k d Yapı bir ay sonra bitecektir· 
veren et anı ann ru u a ar •11..,_.,_ ... ,"u••·-"·'-"""'"""""•""""-'"''"'-
emel dol:ı idi. Yirmi iki yıl önce olJui.:t gibi 

bugün de ayni aözler, söyleniyor. 
Dudaklarda ~'harp,, marıı mırıl· 

danıyor. 
O zaman Joreı öldü, ve harp 

ertesi günü patlak verdi. 

landırılmıştır. 

ikinci şube direk törüne 
el çektirildi 

Emniyet ildnci şube direktörü Bay 
Cemale görülen lüzum üzerine isten 

• :> 
el çektirilmiştır. Hakkında mülkiye 
müfetti~leri tarafından tahkikat ya
pılmaktadır. 

üçüncü maçını Taksimde Pera ile 
oldu. Macarlar ikiye kar§t üç sa
iki takımı bir arada görüyorsunuz 

stanbulda 
Bir tecim ve endüstri 

müzesi açılıyor 
Haber aJdığımıza göre htan· 

bulda büyük bir tecim ve enoüstri 

müze.si açılncaktır. İstanhuldaki 
müzenin Ankaraya götürülmesi o

naylandıktan sonra bakanhğa baş 
vurularak müzenin kalmas. isten

mişti. Bakar.Irk, müzenin Ankara· 
ya götürülmesi gerekli oldu~unu, 

bununla beraber lstanbuld:!' baş
ka bir müze kurulması için ~alışr 
la bileceğini bildirmiştir. 

Söylendiğine göre İstanl:ulda 
kurulacak yeni tecim ve eni!üstri 

müzesi, çok zengin ve Bali.anla
rın en güzel müzesi olacaktır. Mü
zenin, eski Çırağan Sarayının ta· 

mir edilerek burada açılması da 
düşünülmektedir. 

Bu Temmuzun son gür.ünde 
lores ölmedi. Harp 25 Ağuıtosa 

Balat atalyesinde 
Urayın Balattaki atölyesinden sim Gaz hücumları için düdük 

+l~Rtc.İJL 
'IU'Zt4E.._ 
oıı.ı'A. , 
iN AL.ı..At"t •• 

kadar ge .. i kaldı. 
Acaba insanlık bu kadar gü· 

rültüden ıonra harp için sadece 
yirmi beı günlük bir mülareke 
dersi mi cılJı? Yahut bu yağmur 
mevıimini bir iki gün için ir.ıani
leıtiren bir formül mü bu? 

Sadri Ertem 

. :,; 
diye kadar çıkarılan ışçilerin sayısı 
doksanı bulmuştur. 

Bu atölyede Unkapanı köprüsünün 
dubaları tamir ediliyordu. Atatürk 
köprüsü yapısı eksiltmeye konduğun· 
dan Unkapanı köprüsünün bundan 
sonra esaslı surette tamirinden yaz. 
geçilmiştir. ııunun üzerine de atölye 
de işçiye ihtiyaç kalmamıştır. 

Uray tarafından gaz hücumunu 
bildirmek üzere kulelerle bazı yüksek 
yerlere yeniden düdükleri konacağını 
yazmıştık. 

Bazı Alman firmalarr uraya ba:-; 
rnrarak büyük tehlike düdükleri sat 
mak istediklerini hildirmi~lerdil'. 

Bu başvuruşlar gözden geçirilmek 
tedir. 

İ G e z i n t i 1 e r 1-
Kaş yapayım 

derken ... 
Ressamlar belirtmek istedikle

ri renklerin altına ter•lerirıi kor

lar. Güzel, ~irkinin yanınd-ı bir 
kat daha güzel görünür. Karan
lıkta göz kamCl.§tıran kibrit alevi 

gündüzün görünmez bile. K adırr
lara dikkat edin!. T ezadd!Jn ne 

ince yollarla faydalandıklarını 
sezersiniz. Sarışınlar, esm€.rlerle 

gezerler. Kara gözliilerin e,; ya

kın dostlan, ayrılmaz eşle:"i mut
laka mavişlerdir. 

Evet bir §eyin üstünlüğünü kcr 
bartmak için çok kez, yaradılışın 
bir ters yapısına ba§ vunılur. F cr 
kat bu tabiye her vakit parfok 
sonlara v\%1'maz. 

Bilmem siz de sezmiş misiniz
dir; bu günü yükseltmek isfeyc?n 
bazı kalemler, dünü kötülemek, 
hiçe indirmekle işe bCt§lıyorlar. 
M eselô. biri çıkıyor: 

- Bu gü11kü Türk ordu•u Bal. 
kanlardaki Osmanlı ordusu değil· 
dir. 

Diyor. Öyle sanıyorum hi, bır 
nu söyliyım adam, değersiz ellı:r

de kaybo!an kahramanlıkfo.rı an

latmak isterken, yanlış bir ııurur 
la dünkü orduyu lekeliyor. Bcıl· 

kan savaşındaki Osmanlı o:-Jusu, 
Çanakkalenin (Kut) un ve Saktır 
yanın yaratıcıları değil midir? 

(Osmanlı) diye bir millet yok
tu. Sıska, çelimsiz bir zihniyet 
vardı. Göğsünde paryaların, köle

lerin yılgın yürekleri vuran bfr ta
kım adamlaı', Avrupaya divıın 

durarak ycı§amağa yelteniyorlcrr 
dı. Bunlar, inmeli ellerinde Tiir· 

kün talihini. tuttukça göklerimiz
de gün doğmadı. Nitekim Oı-man· 

lı ordu.u "Dumeke,, ye bayrak di
kerken, Osmanlı zihniyeti. "Gi
rid,, i tes1im etti. 

Ulusca varlık göstermek ıçın, 
önce ulusa değer vermek ge· ektir. 
Osmanlı ciüşünüşünde yeri clmr 
yan işte bu idi. Yoksa Osr.1a11lı 

Türkü bu giinün kökünden ba§
ka bir feY değildir. 

Bize tarihin övdüğü yüzlerce 
zafer armağan eden, yüzlerce yıl 
batıya akm salan, Koca Al;denizi 
bir Türk havuzu yapan ve ı.eng in 
kervanlarını Hint kapıları!'ldan 

Çin sınıriarına, Macar ovalarına 

ulaştıran bir varlık, hiç inkarla si· 
l . b"l• ., 
ıne ı ır mı . ••. 

Bugünii yükseltmek için dünil 
çiğnemek neden? Bugüne, ancak 
karanlık dekorlar içinde p:ırlaya
cak sönü~ bir ışık mıdır ki böyle 
yapıyorla"'? 

Hayır, en parlak geçmi§ler a
rasında da par par yanaca~ ka

dar güzel ve büyük başarma/arın 
kaynayıp köpürdüğü bir çağda-

yız. Onu yükseltmek, onu övmek 
için gecelere sığınmak bize ya

raşmaz. KQ.§ yapayım derke,., göz 
çıkarmayı2lım. 

dün • 
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KUltUr itleri 

Sınıflar yetişmiyor 

OkuHara yeniden şubeler 

Açık göz 
Mezarcılar 

ilave ediJecek T d J d 
Bu yıl ıehrimiz ilk okulların- a Ş e en en üstün bir su : Tef nelik 

Urayca hakyerine baş 
vurulacak 

Bazı kımseler taraf ındau ç 
eski zamanlarda evkaf tan alın 
mezar kazıcılığı vesikalarının 
puya yazdırılarak bunların m 
zarlara ait tapu senedi mah.ye 
ni aldğını çok eskiden yaz:nı!h 

dan bet binden fazla tale1>c me· ---------------------

zun _0 1?1u,tur •. su talebeler. •çın Evkaf yeni kaynagv ın etrafını temizlettirdi suyun Istan-
,ehrımıztleki lııe ve orta o..rulla· ' 

rın ilk sınıfları yetişmemektedir. bula indirilmesi Üzerinde çalışmalara başlanıyor 
Durumu incelemekte bulun?n kül-
tür direktörlüğü her okulun $\labi· 
leceği talebe sayısını tesb:t €den 
bir ıtatistik hazırlamakla uğra· 

§ıyor. 

Bu ıtatisliğe göre mevcut lise 
ve orta okulların bütün sınıfları· 
na elliden ziyade talebe ~~ndu· 

ğu halde gene 1200 taleb~ için 
yer bulunamamıthr. Bu tıılebe· 

nin yerleştirilmesi, orta oku'lara 
§Ubeler eklenmesi veya y·miden 
§ehrin türlü semtlerinde b~r iki 
orta okular açılması lazım~~Jdiği 
kültür bakanlığına bildirilmiştir. 

YAZILMA iŞLERi - Bu yıl 
lise ve orta okullara alınacak ye· 
ni talebenin yazılma itile r .. 'leşgul 
olmak iızere bir büro kurulmas: 
düşünülmektedir. 

Bu büro bütün okulların yazıl· 

ma işlerini idare ederek her gelen 
çocuğu o~urduğu semte en yakın 
bir okula gönderecektir. 

Bu büıonun kültür dire~törlü· 
ğün.de mi yoksa bir okul binasın· 
da mı kurulacağı henüz b~lli de· 
ğildir. 

MEKTEPLER NE KADAR 
MEZUN VERDi? - 1935 yılın· 
da lise ve orta okullardan çıkan 
talebenin sayısı kültür shtistik 
kurulunc:ı tesbit edilmiştir. 

Liseyi bitirme sonucunda, fen 
kolundan 23 kız 71 erkek, edebi
yat kolundan 58 kız, 150 erkek, 
utkunluk smaçlarında 47 kn: ve 
125 erkek talebe muvaffak ol· 
muştur. 

Orta okulu bitirme sonucunda 
da 293 kız 592 erkek muvaffak 
olmuştur. 

Öğretmen okulu bitirme sonu· 
cu ise 95 kız ve 92 erkek talebe 
mezun vermiştir. 

iLK OKULLARA DERS LE
VAZIMI - llk okulda deu leva· 
zımı alm:ik için il bütçesine tah· 
sisat konmuttur. 

Bu tahsisatla okullara 800 ha
rita 1500 yeni sıra alına:aktır. 

Bundan baıka Fındıklıda yapılan 
modern okul binasına da yenı 

ders levazımları alınacaktu. 

YENi UZMANLAR -· Üni· 
versitenin tıb ve fen fakültP.l~rine 
Almanyadan on tane Kallab.,.atör 
uzmanı getirilecektir. Bu 11zman· 
lar derslerde tecrübe yapm•k ü
zere profesörlere yardım edecek· 
ler ve laboratuvarlarda çalı,acak
lardır. 

Ajans genel direktörü 
Anadolu ajansı genel direktörü 

Bay Mu,·affak Menemenli oğlu Tas 
ajansının misafiri olarak dün ak
şamki Çiçerin vapurilc Sov.} et nusya 
ya hareket etmiı.tir. 

1 Nöbetçi eczaneler 1 
Samatyada: Erofilos, Aksaray da: 

Sarım, Karagümrükte: l\l, 1',uat, Fe
nerde: Hüsamettin, Şehzadebaşında: 
Üniversite, Bahçekapıda: Mehmet 
Kazım, Çenberlitaşta: Sırrı Rasim, 
Beşiktaşta: Süleyman Recep, Gedik
paşada: Asadoryan, Cibalide: Neca
ti, Galatada Okçu l\lusa caddesinde: 
lzfdor, Beyoğlunda posta sokağında: 
Garib, ~k sokağında: Limonciyan, 
Kurta1uıta: Dimitri, Kasım paşada: 
Yeni Turan1 Halıcıoğlunda: Yeni Tür 
aıı.. 

Bir müddettenberi şehrimizde bu -
lunan evkaf genel direktörü dün An
karay a gitmiştir. Genel direktör bu
rada Taşdelen kaynak suyunun şeh
re daha çok indirilmesi i,,i etrafında 
incelemeler yapmıştır. 
Yakında Taşdelen suyu hakkında 

evkaf tarafından önemli kararlar n
rilecektir· 

Cniver ite prof ~ örl~ri tarafından 
geçen sene kaynak saha. ı etrafında
ki bulunan diğer . ular da gözden 
gecirilmiş, alınan nümuneler tahlil 
edilmişti. 

Taşdelen kaynağına iki kilometre 
mesafedeki Tefnelik suyunun radyo 
aktivite itibarile Ta:.:delen suyuna üs
tün olduğu anlaşılmıştır. 

El•kaf ~enelerce evyel pek bol çı

kan ve sonra bakım ızlık yüzünden 
kaybolma derecelerine gelen bu su
yun meydana çıkarılmasına karar 
,·ermiş, kaynağın etrafını temizlet
tirmiştir. 

Bundan başka Taşdelen kaynağın
dan bu suya kadar olan yolun dü
zeltilmesine de başlanmıştır. 

Suyun 1 tanbula indirilmesi ıçın 
yol şose olarak yapılacağı gibi kay· 
nak yerinde de te~isata yakında baş
lanacaktır. 

iskan suiistimali dava
sında yeni safha 

Eski iskan suiistimali davasına, 

dava yargutaydan gelmiş olarak 
İstanbul ikinci agırceza hakyerin· 
de dün tekrar bakılacaktı, Celae 
açılmıt, fakat eski iskan müdürle
rinden Nazmiye tebligat yapılma• 
dığı, Samsuna gönderilen ce1bna· 

meye Ankaraya gittiği, Ankara· 
ya gönderilen ceJbnameye de ls
tanbula gittiği yolunda şerhler ve· 
rildiği, hulasa kendisinin iki yer
ele debulunmadığı anlaşılmıştır. 

Bunun üzerine, hakyeri, kendi
sinin polise müzekkere yazılarak 
hakyerine zorla getirilmesine ka
rar vermiştir. Duruşmayı yirmi al
tı ağustos pazartesi gününe bırak
mıştır. 

Gündüz görülen yıldız 
Merih tir 

Bir kaç gün evvel gök yüzünde 
güpe gündüz görülen bir yıldızdan 

hah etmiştik· 
Bir çok kime eleri şa.,.ırtan bu yıl

drz hakkında rasathane şunları söy
lemi.,.tir: 

Taşdelen kaynağı ile Üsküdar ara
sında uray ile nafia tarafından ya
prlan şose bu mevsim sonunda bite
cektir. Yol bu suretle çamurdan kur
tulduktan sonra Taşdelen ,.e yeni 
bulunan Tefnelik suyu lstanbula kı
~ın daha çabuk ve çok indirilecek
tir. 

Yeni yol biter bitmez buraya kam
yon Ye kamyonetler de işliyecektir· 

Şimdi Taşdelen suyu arabalara ko
nan damacanalarla getirilmektedir. 
Bir damacananın doldurulması için 

Tapu ve Kadastro işyarı 
Seyit Sinan beraet 

kazandı 

Tapu ve Kadastro direktörlü
ğü işyarlarmdan Seyit Sinanın, 

vaktiyle Sivrihisara ait defteri 
yüz dönüm tarla kaydı ilave et
tiği iddiasiyle açılan davadan bah 
setmiştik. 

Bu davada genel aa.vamanyar 
Ahmet Muhlis aleyhinde olarak 
hiç bir delil bulunmadığını ileri 
sürerek, Seyid Sinanrn beraatım 

istemİ§ti. Bu noktadan müdafaa 
da yapılmıt, duru§ma karara kal· 
mıştı. 

Yaz dinlenişi dolayısile nöbet
çi hakyeri sıf atiyle ağrrcezaya ve· 
kalet eden İstanbul ikinci ceza 
hakyeri kurulu, Kemalin başkan
lığı altında, bu meseleyi gözden 
aeçirmiı •• .an.uçta ladhi: miılka

mmın istediğini ve müdafaayı ta
mamiyle yernide bulmu§tur. Seyit 
Sinan, hakyerinde beraat kararı 
almıştır. 

·Sabri Yılmaz 
Yeni harCJerden sonra türkçe oku

yup yazma öğrenerek şiirler yazan 
Sabri Yılmaz, lstanbuldan Edirneye 
gitmi~ buralarda dolaraş cumuriye -
tin feyzi sayesinde bu hale geldiğini 
yurttaşlarına anlatmıştır· 

Bay Sabri Yılmaz, ayrıca hiç 
okuyup yazma bilmediği sıralarda 

geçirdiği hayatı, sonra nasıl okuyup 
yazma öğrendiğini, kendi yazdığı şür 
Jeri de ek1iyerek bir kitap toplamış
tır· 

Gittiği yerlerde yurttaşlara bu ki
tabı vermekte ve şunları söylemekte
dir: 

- işte, burada okuyacağınız ıeyler 
hep benim başıma geldi. Hiç bir ıey 
bilmediğim halde yeni harflerden 
sonra okuyup yazmayı öğrendim, ıair 
oldum·,, 

Tiyatrolar talimatnamesi 
Tiyatrolar için iki sene evvel bir 

talimatname yapılmış, fakat bu tali
matnamedeki bazı kayıtlar ağır oldu 
ğundan uray Tepebaşı tiyatrosunda 
hile tatbik edememiş, talimatnamenin 
bir kaç sene tathik olunmamasını şe
hir meclisinden istemişti. 

Şehir meclisi halkın sağlığı ve 
ha)ah noktasından bu talimatname
nin geri bırakılmasının doğru olmıya 

Azlıklara ait vakıfların yöne-
cağmı söyli) erek, maddi masrafı icap 

- "Herkesin zannettiği gibi bu yıl 
dız hareket etmiyor. Buna mülıinı 

bir hcidisc iRnat ctmiye de imkan 
yoktur· Sadece havanın iyi olduğu

nu gösterir. l'ıldız her zaman ayni 
yerde bulunuyorsa da, bazan lıaıa
nın gösterme kabiliyeti az olduğu11-
dan, bugilnlcrde olduğu gibi parlak 
gi>rülemcz. Bu sırada lrauamız ber
rak olduğu için herkes tarafından 

görülebilmiştir. }'ıldız, kendisi Irak -
kında dağlar kadar kitaplar yazıl

mış olan (Merilı) tir.,, 

Azlıklara ait vakıflar 

timini yeni vakıflar kanunu!'!a uy· ettiren maddelerin hafif1etilmeı:ıine 
gun bir hal~ getirmek için kanu· karar vererek talimatnameyi uray 
nu gözden geçirmek üzere 'F..rmeni başkanlığına vermişti. 
patrikhane!'i tarafından kurulan Uray fen heyeti eski talimatna
avukatlar komisyonu dün ıtabah me) i yeniden gözden geçirmeye baş-

son tophmtısını, avukat Nt\rliya- lamıştır. 
Yeni yapılacak talimatnamede 

nın yazıh ... nesinde yapmış, hazır· tiyatro sahnelerine demir perde kon-
ladığı rap<P"U, öğleden soma cis· ması n sigara içmek için husu8i oda 
mani mec!ise vermiştir. lar yapılması gibi kayıtlar kaldırıla-

Meclia Lu raporun tetkıkini caktır· Yeni talimatname önümüzdeki 
kendi avukat üyelerinden Vartan tiyatro mevsiminde tatbik edilecek-

Ak ··ı• . . A k t L tir. gu e verınıştır. vu a .. "lllZır- ,,_..,_ • .,, ___ ,_, ___ , __ , 111_ 

lanan bu rllLporun yeni vakıflar raftırıp Cismani meclise 'lnlata· 
kanununa l!ygunluk der.ecesini a· caktır. 

evkafa beş kuruş uraya yüz para ver
mek kafidir. 

Bundan başka hiç bir para alın

mamaktadır. Bir damacana su yedi 
buçuk kuruşa tedarik edilmesine 
rağmen lstanbulda semtine göre 
50 - 60 - 70 - 80 kuruşa kadar sa
tıldığı görülmüştür. 

Bir damacana Taşdelen suyunun 
hu kadar pahalıya satılmasının sebe
bi ise yolsuzluk yüzünden bir araba
nın ancak günde Üsküdar ,·eya J{a. 
dıköyden Ta5delene bir sefer yapa
bilmesi ve bu seferde de ancak 6 - 8 
damacana su getirmesidir. 

Aldığımız malfımata göre, E\·kaf 
genel direktörünün yaptığı inceleme
de Taşdelen ve 'I'efnelik sularını ev
kafın bir te~kilat vücuda getirerek 
şehre indirme çareleri araştırılmış -
tır. 

Urayın parasızlık yüzünden yapa
madığı bu işi evkaf kendisi yapacak, 
hu sudan fazla ,·aridat temin ede -
ceği gibi halka da daha ucuza nre
cektir. 
Taşdelen kaynağmdan ve Tefnelik

ten fışkıran sular dere halinde akıp 
gitmekte İRtanbullular ise çeşme su
larının bardağını kırk paraya içmek
tedir· 

Yunan su bayları ailele
rini de getirtiyorlar 
Geçen Mart ayının birinde 

Yunanistanda çıkan isyanın bas
tırılmasından sonra memleketimi· 
ze de sığınan ve lstanbulda hulu· 
nan Yunan •ubayları, aileleri11i de 
getirtnet~ ba mı !ardır. 

Serezli yüzöatı Merkuryb Va
silyos Yuk1anistanda buluwm ve 
bir zamanlar mektuplaştığ\ karı

sını, çocuğunu lıtanbula get:rtmİ§· 
tir. 

Yüzbaşı Martiyonos'un ailesi 
de yakın.:la lstanbula gelecektir. 

Mezar arsalarına sahip çık 
kimselerin torunları hakkınaa 
ray tarafından yakında hakye 
ne bat vurularak ellerindeki m 
zar kazıcılığı vesikalarının ıpt 
istenecektir. 

Dün evkaf idaresinde ilgili b 
zat demİ§tİr ki: 

- Çok eski zamanlarda m 
zarlarda çukur kazmak i§i :evk 
tarafından bazı kimselere verı 
mif ve bunların kavga etmt.mel 
ri için ele kazacakları sahalar a 
rılmıf, ellerine sahaları göst~re 

kağıtlar ve!"ilmi§ti. Aradan •emı 
ler geçmif, bu kağıtlar çocukla 
na geçmiş, açıkgöz. çıkan b!lzı k 11 

ğıt sahipleri bunları tapuya göst 
rerek yazdırmış, bu kağıtlrır bir 
tapu senedi halini almı§tır. Hat 
o zaman tapudaki bazı memurl 
ela olmuıtur. Biz bu gibi adamla 
rın ellerindeki. kağıtların iptali 
çin uğraıırken yeni belecliyP. k 
nunu çıktı. Bütün bu mezarlıkla 
uraya geçti. Bu i§in takibi ele ıi 
eli araya clüıüyor.,, 

Temizlik kongresi 
Bu ayın on sekizinde Frankfurt 

arsıulusal (beynelmilel) temizlik iş

leri kongresi toplanacaktır· 
Kongrede İstanbul urayını fen h 

yeti direktörü Bay Hüsnü ile maki 
ne şubesi şefi Bay Nsrat temsil ed 
cektir. 

Bay HUanU fle Bay Nuarat ÖRÜ" 

müzdeki hafta içinde Romanya yolile 
gideceklerdir. 

Itf aiye cfrad ı alınıyor 
İtfaiyeye yeniden şoför ,.e efr{lf 

alınacaktır. Bundan başka yeniden 
bazı alat ile gaz maskesi de ısmar" 

lanmrştır. 

Diğer taraftan gene isyu. ha· ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;p; 
reketine karıtmıt ve Marttal' beri ı Kısa Haberler 1 
lzmirde bu~unan deniz binl~aşısı _ 
Zizilos ild Albay Grugorak(s Yu- IZ~UR 'l'ECIM OD.ASI BAŞKANI 
nanistandaki ailelerini lzm;re ge· - Jzmir tecim odası başkanı Bay; 

Hakkı Yalçın Avrupadan Izmire git. 
tirmi§ler, sonra nep birde.o şehri- mek üzere şehrimize gelmiştir. Hak .. 
mize gelmişlerdir. kı Yal~ın, Avrupada Ege mın~aka .. 

Albay Grugorakis Adalar ge- sının ihracat işlerini inceliyecektir. 
nel kamutanı idi.. CENUP VlLA YE'fLERlNDE -

Yunan subaylarından hıtzıları İnhisarlar bakanlığının müştk-ek ha .. 
boğazda deniz kıyılarında otur dut i~i üzerinde cenup ,iJayetlerin• 
maktadırlar. de yaptığı incelemeler bitmiş, rapor 

dış hakanlığa ,·erilmiştir. 
Haber aldığımıza göre, Pulga· ESNAP CEMiYETLERiN! TEF • 

ristana ıığmmı§ olan Yunan su- TlŞ - Esnaf cemiyetlerinin yapı
baylarmdıın Amiral Y orgu!opu· lan teftişleri bitirilmiş, rapor ha~ 
loı, İngiliz olan karısı ile birlikte müfcttişliğe verilmi~ tir. 

BUGDAY FiYATLARI - Dün Geçen haita Londraya gitmı,tir. 
bor.saya 23 ı ton buğday gelmiştir· 

Dr. Fahreddin Kerim Yumuşak buğday 5,27 kuruş ile 6,75 
l\fo_kovada toplanacak olan arsıu- kurus arasrnda, sert buğday 4,30 ku• 

lusal fiziyoloji kongresine iştirak et ruş ara ında satılmıştır., 
mek üzere profe ör doktor Bay I<'ah-
rettin Kerim, dün akşam Çiçerin ,·a
purile l\loskovaya gitmiştir. 

Bay Fahrettin Kerim kon~rede 
bulunduktan sonra I..eningradda bu
lunan Klinikmörü Behiji enstitüsiinü 
gezecektir. 

Birinciteşrinde Ankarada topla
nacak olan trp kongresi hazrrlık1ari1e 
meşgul olan profesör Fahrettin 
Kerim, bütün hazırlıkların bittiğini 

söylemiştir. 

Kongreye üye yazılma işine yazıl 
ma bürosu del·am edecektir. 

Geçmiş Kurun/ar: 
8 Ağustos l 920 

KOCALARA İTAAT 
Fransa meclisi ayanı son içti

malarında mühim bir meselenin 
müzakeresi ile meşgul olmuştur. 

Kadınlar kocalarına itaat etmeli
midirler?. l\lü1.akere meclisi aya
nın bir kaç celsesini işgal etmiş, 

fakat bir karara bağlanamamıştır. 
Bu hususta kendisile konuşan 

bir gazeteciye bir rahip şunları 

Yeni araştırmalar söylemiştir: ıtaat şüphesiz ıazım-
Edirnekapıda Kemar.ke~ Mus· dır. Fakat hir kadın, kocasına, 

Prmıya askerliği tarzında bir lnki
taf a pata c.emiinde yapılmai:ta o- yat ile itaat edecek değildir· 
lan eıski Bıı.ans eserleri ara1!trma· Bu meseleye dair muharririn fi-
ıına devam edilmektedir. kirlerine müracaat ettiği yazrcılar 

Diin yapılan araştırmadtı. cami·ı arasrnda meşhur romancı l\farsel 

nin temel duvarlarında yer.iden .._r.r.e.'.o•d•a-v.a.rd•ı·r·~~------
J'&ilıboY.& ıoaimler bulwmwıtur. 
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l<.QAL KOJTANTIN lN 
SEVG\LİSİ PRENSES PAOLA 
D'OSTEl-IEİM1~ HATl~AlAR\ 
Bölem: 21 Dilimize Çeviren~ 

ölmüştü. Başımda Kostantin 
fırtınalar kopuyordu 

Adana da 

Bir Mısır uçağı 
kazaya uğradı 

"· K.ral Kol'tantin ( Sarmatı>) dan 
~ıı •Yrıldıktan ıonra ben de ( Tü
•· ren) de gittim. Orada b1r kaç 
•i• hafta ka · clım. Noelden ıonr& kar 
e- deıimin küçük kızı (Klara) ile 
)i beraber (San - Remo) ya ~,.ittik. 

çinde bulunuyorlardı. Onlar da Uçağın yanmasının 
buradan gideceklerdi. Git-neğe önüne geçildi 
hazırlanıyorlardı. Adana, 7 .CA.A.) - Londrada 

O gün gece karanlıkları !çin, yapılacak araıuluıal yarıılara gir· 
de yola çıktık. Fırtınalar, kasır mek üzere ötey gün Kahireden 
galar araı.;ııda Napoliye gittik. kalkan bir Mıaır uçağı, içinde pi
Küçük Klara dehıetten bii'ıülmüf, lot Nebil Halil ve Bayan Mağler 
yolda bana ıarılmıttı. olduğu halde dün ıehrimiz uç~ 

1923 ıeneıi ikinci ki.nuntında 
bulunuyorduk. (San-Remo) ya 
\'l\rd1ğım'z zaman hava peıt fena 
İdi. Gayet soğuk bir rüzga! eıi· 
Yordu. Sağnak halinde yağmur 

• Yağıyordu. Klara ile berabeı ya· 
lltrnrzda bir kaç doıtumuz -ı ... var 
dr. Dııarıya çıkmak kabil olma· 
dığından kapalı bir oda iç~nde 
bir piyanonun etrafında t~plan
dık. Can ııkınbıını gidermek içiıı 
Piyano ç.:ılıyor, farkı ıöv:~yor 
duk, Çaydan evvel danı ediyor 
duk, Çay vakti geldi. Bize o gÜ· 
bün yeni gazetelerini geti:diler 
ilen gelit i güzel gazeteleriu ıay· 
falarını çeviriyordum. Birdenbire 

Gece gayet karanl.!kt. Oto· alanına inmittir. Yarım aaat ıon w 

mobil yolda zorla ilerliyordu. 1- ra uçmak iıtiyen pilot pervaneyi 
ııkları etrafı zor gösteriyordu. çevirince gaz kolunun açık bulun· 
Kostantinin hatıraları göziimün maundan hemen yürümeye hatlı .. 
önünde canlanıyordu. Hem gidi· yan uçak biraz ileride bir çukura 
yorduk, hem de ağlıyordum. Artık yuvarlanmıt ve pervanesi, teker .. 
ben düne kadar etrafımda bir lekleri, kanatları parça parça ol
sevgili halesi taııyan kadın Jeğil· muıtur. Arkaaından kotan pilot 
dim. Alelade bir insan, b:r hiç- , çukurda gazı kapamıt ve uçağın 
tim. yanmasını önlemiıtir. Baıka bir 

Taliin tU acı cilvesine bskmız. zarar yoktur. 
Koıtantin ile daha bir gün evvel Uçak aökülüyor, Londraya tren 
konutmutluk. Yakında ikiır.i~ bir le gönderilecektir. 

seyahat yapmak için pr.,jeler Pamuk rekoltesi 
• tazümün önünde bir kaç kP.lime 

hüyijdü, titredi, dehıetli bL tekil 
aldı. Bana öyle geldi ki va~!'~ bir 
~l birdenbire kalbimi yak~ladı, 
0 1dürücü bir tazyik ile 11kt1. Ade' 
ta bayılır gibi oldum. Ne \erim· 
d~n kımı!dayabiliyordum, . »e de 
etra.f nndakilere bir kelime ıöyli· 

yapmıttık! 
O hiç dönülmiyen bir \eyaha· 

te çıktı. den de tamamen batka 
istikametlerde onun hayali arka· 
sında dolaşıyorum. c•) 

(Prenın Paola J.' O•thefm.) 

SON 

--~~--~---------:--:--Ye h ili yordum. (•) Prensesin hatıratı burada bi-
Gazetccie beni bu hale lruyan tiyor· Bu hatıratı turkçemize. çevirir~ 

bir kaç k l' . d' • ken bir taraftan da Kostantıne met-
" K. e ;me fU ı ı: reslik etmiş olan bu kadının yı11arca 

.. r~l Koatcınfinin ölümü!,, sUkdt içinde yaşadıktan sonra bugün 
.. Butun vücudum olduğu yere ortaya çıkarak hatıratını neşretme-

vı gr mı, mııb. Birdenbire müt- sinde ne 1ribi bir aebep ve mana hu· 
hiş bir d"'rbe ile mahvolma• sibi lundutuna dU~nUyorduk. 
icl· Bir taraftan da bu hatıratın asıl 
ım. allkadar olan memlekette, yani Ya-
Onu kaybetmek! Batımın için- nanistanda nasıl kar§llanacağını me-

de fırtınalar kopuyordu. Batım rakla bekliyorduk. 
dönüyortlu. Kalbim hareketten Hakikat halde Prenses Pa"Ola~~n 
d G.. •· ·· 1 • ) bu hatıratı Yunanistanda bir reJım 
unnuıtu. oze gorunmez .~ır e meselesi mevzuu bahsolduğu, kral 
göğsüme merhametsizce bıçak]ar Kostantinin oğlu yeniden krallığa 
'aplıyordu. çağırmak istenildiği bir sırada neş· 

Ben Kostantini ıevİy<'rdum· redilmiş olması dikkati celbeden bir 
liem de ıiddetle seviyordum. Ben hadise id~. Çü~kü şimdiye kadar Yu-
... e d "d. ? ~ f d k. 1 nanlılar ıkincı Vilhelmin kız karde-•• re e ı ım • c.ıra ım a ım er . . 
~ ? şini tutan kral Kostantının ayrıca 
ard~. • .. gizli bir metresi bulunduğunu bi.lmi-

Sukut ! yorlardı. Onun için insanın zihnmde 
En küçük bir hava da!~alan· birdenbire acaba bu hatıratı kral a

llıası beni titretiyordu. Bu ıükUt leyhtarı olanlar mı neşrediyor suali 
~lbimin içinde genitliyor, genit• teşekkül ediyordu. 
]· Evvelce de işaret ettiğimiz veçhile 
1Yor, nihayetsiz bir hal ah:vordu. bu hatıratın neşrinde kral aleyhtar-

llirdenbire zihnim boıluklara dal, Jannın hiç bir tetdri yoktur. Prense
dı, onu, Kostantini gördü. Haya· sin hatıratındaki ifadeleri bunu a
limde ıon bir defa daha g5zleri' çıkça gösterir. 
~iz biribirile karıılaıtı. O beni Asıl dikkate şayan nokta fffe bu 
Slğırıyordu. Beni kendi yanma hatırattan ve Kostantinin prensese 
~•iırıyordu. yazmıt olduğu aşk mektuplarından 

hiç bahsetmedikleri halde kralcı olan 
Birdenbire bir hareket ya.,., gazeteler billkis bu hatıratı ve o 

~tın. Yerinden kalkanlara, gitmek mektupları krah ve krallık rejimini 
için hazırlananlara mahıuı bir müdafaa için vesika olarak ku11an· 
hlreket. Ovle hatırlıyorum ki o mışlardır· 

<Çeı-iren) 

"•kit birllderi Prens Nikolayı dü· l---------------------
tünmüıtüm. Prens Nikola ycıkın· Askerlik işleri 
d, bir oteldeydi. L- • d Eminönü cukerlik şu~ıın en: 

Niçin onun yanına gittim? 330 doğumlu ve bunlarla muamele 
Prens ile karııı ve çor.ukları gören kısa hiz~etlilerin askeri - taın 

küçük bir salonun samimi mah, ehliyetname- 1i olanlar 1 eyliil 9~5 
teıniyeti içinde oturuyorlar Jı. Gü· de yüksek ehliyetnameliJer ve denız 
ıeJ p O sınırına avrılmış olanlar ikinci teşrin 

renıea bana elini uzaV.ı n· J • d · 1 935 ihtiyat zabit mektebine gön erı-
llra. ne söyliyebilirdim? leceklerinden ehliyetnamelerini henüz 

Ne ıöyl~dim? Bunu ha~ırhya- şubeye yazdırmayanlar çağırılan gün 
~•Yorum. Onlar daha evvel feli· den evvel şubeye gelerek ehliyetna -
lteti haber almıılardı Matem i· melerini göstermelri ilan olunur. 

Ai;;·~y:;d~"·ı~;ki·f-~dii;~ 
bir Türkün hatıraları 
Be) Mehmet Naci taralıntlan yaılan ba çolt ıneralJı hatıraları 

y CD'VI 6a .atııırı•"" °"""*"" haflıytJt:Gluams. 

Adana, 7 (A.A.) - Çevremi• 
zin yeni yıl pamuk rekoltesini göı 
teren ilk tahmin raporu çıktı. Bu· 
na göre bu yıl Mersinden baıka 
Çukurovamızın pamuk rekoltesi 
geçen yıldan 13.000 balya artı~ 
ğiyle 150.970 balya olacaktır. Bu 
yekun bölgelere fÖylece ayrılmıt• 
tır 

Adana merkez ilçesi: 57 .435 
balya. Bunun 11.125 balyası Mı
ıır, 5.115 balyası Klevland, 41.195 
balyası da yerli pamuktur. 

Kozç, JÇ;adirli, Karai..Jı ilçe
leri çevresi: 24.36Ö balya. Bunun 
4.860 balya•ı Mıaır, 19.500 balya
•• yerli pamuktur. 

Ceyhan, Osmaniye, Dörtyol, 
Bahçe bölgesi: 33.500 balya. Bu
nun 15.470 balyası M11ır, 17.080 
balyası yerli. 

Tarsus bölıeıi: 35.625 balya. 
Bunun 6.825 balya11 Mıarr. 28.800 
balyası yerli pamuktur. 

Çukurovanm ~uğday tahmini 
37.000, Arpa tahmini 41500 Yu .. 
lif tahmini 62.500, ıuıam tahmi .. 
ni de 3.772 tondur. 

Havalar pamuk için çok güzel 
gidiyor. Bir çok yerlerde m11ır pa
mukları çiçekten pamuğa dönmii! 
olduğundan amele birkaç güne 
kadar toplamaya gidecektir. Mı-
11r pamuğu satıtları da devam e
diyor .Şimdiden kilosu 35-4o ku
ruta ıatrlmaktadır. 

Giresunda ilk fındık 
mahsulü 

Giresun, 7 (A.A.) --: Bugün 
bonaya 935 yılı f mdık Örünü ge
tirilmit ve törenle ıatılarak piya .. 
sası açılmıttır. 600 kilo tombul 
kabuklu fındık yüzde onbeı fire
li 25 kuruıtan, 63 çuval sivri f ın
dık ardiyede teslim eylul yükle
meıi 19 buçuktan, 189 çuval fın
dık içi ardiye teslimi Ağuıtoı ilk 
yüklemesi 48 den, 63 çuval iç ar
diye teslimi Ağuıtoı zarfında tea
limi 47 otuz paradan, 63 çuval 
Ağustos teılimi f op 47 on para
dan ıatılmııtır. 

Havalarm yafmurlu gitmesin
den piyasa durgun ve iıtekıizdir. 

•ERZURUM DA HAYVAN 
SERGiSi - Erzurum, 7 (A.A.) 
Dün Erzurumda bir hayvan ıer • 
ai•i açılmıttır. Serıi, üç gün bal· 
ka açık olacaktır. · 
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Gaziantepte tecimel 
durum ne halde? 

1935 rekoltesi geçen yıldan artıktır; fakat gümüş 
mecidiye ve kaçakçılık piyasaye zarar veriyor 

Gaziantep' de lı Ban kan pbe•i binan 
Gaziantep, (Özel Ayhrımır 1 mez maruftur. Anadoiunun her 

dan) - Vilayetimizin yetittirdiğil tarafına ve Suriyeye ihraç chr 
fıstık, deli tütün ve üzüm gibi de- nur. 
ğerli mahsulleri, ilimizin Halep Zeytin de değerli ve para geti· 
topraklarile hudut bulunms1:- gibi rici bir mahsuldür. Üç yıldsnberi 
cogıafi durum ve mevkii iHbarile kuraklık dolayısıyle elde ed;Jemi
tecimer noktadan niıbeten düz· yen zeyti~ b~ sene çok be~·cketli 
gün bir görü gösterir, buncl• An· ve yüz glHdürücüdür. Zeyli!!. her 
lehin pek eskiden beri bir endüı- mahsulden fazla bereket gc~teı

tri kurağı oluıunun da etk:~i "(te· mittir. 
ıiri} vardır. Saydığımız ıe - ilimizde diğer toprak me.hıul· 
beplerledir ki, çevremizin eko - leri de yeti~tirilir ve yetişi.-. 935 
nomik yönden olan durumu rekoltesi geçen yıldım artıktır. 
hemen hemen normale yak•11dır. Yalnız fiyatların düşkün o~ması 

Yalnız fıstık ilimize her :rıl bir köylüyü dü~ündürmelttedir Zira. 
milyon liraya yakın gelir bırakı- at bankaımın bu havaliden de 
yor. Bu ürün münhasıran A;ıtep buğday :ılması bekleniyor. 
ve d~la.yında (havaliıinde) yetit· Şimdiki halde ticarete en bü· 
tirilir. lr.an ve Efganiıtandd yetiı· yük darbeyi tedavülde bulunan 
tirHen fıstık bizimkinin yanında gümüf mecidiye ile kaça~çılık 
üçüncü derecyi almaktadır. Son vurmaktadır. Gümü§ mecidiye ve 
zamanlarda ltalyada da tecrübe eczaıına ait piyasa pek k!.rnrsız 
edilip alınan mahsul bu ~erece· ve hemen daima dcği§icidir; bu 
den pek atağı kalmıthr. Vifi.ye- yüzden uğranılan zarar çok cnem· 
timizde bu yılın fıstık rekoltesi, lidir. Bu paraların 936 Şubatında 
Hazirandll hasıl olan bazı tabii piyasadan kaldırılacağı h~beri 
arızalar yüzünden, geçen senE"den halkı çok sevindirmittir. He,keı 
az olmakla beraber iç Wharile bu kararın daha evvel tatbiki ıu
yüksektir. retile maruz kalınan zarar!'\ ni-

Deli tütün yılda 600 b·n lira· ha.yet verilmesini istiyor. 
dan çok para getirir. Bu iş bir ko· Kaçakçılrk da tecime hüyüli 
operatife bağlandığı cihet1e ıağ- zarar veriyor. Filhakika h:.ikume
layacağı gelu daha fazla ::>ll\Cak· tim izin aid;ğı çok ııkı ve yerinde 
tır. Tütüncülüğün kooperat\fle§· tedbirler ıl'yesinde kaçakçılık es
mesinde tehrimiz it ban~:ısının kisine ni,betle çok azalmıftır. Fa· 
büyük yardımları dokunmu,, yir- kat, kökünd~n silinemediii dhet
mi kurut raddesinde olan fiyat· le gene ziyanı dokunmakt!\ de
ların otu:r;a fırlamasında imU ol· va mediyo:. Pek az bir zaman 
muftur. sonra kaçakçılık ortadan kalkınca 

Üzüm C:e iyi bir gelir ~tyna.· Gaziantebin tecime! durumu büı
ğıdır. Bu üzümden yapılan pek- bütün düzgünleıecektir. 

Yamanlar 

l::ımir llbayı General Kii:zımDirilı YamanltıT lıampınd& 
İzmir, (Özel) - ilbay G~neral / ilbay öğle yemeğini, wremle 

Ki.zım Dirik Pazar günü ntomo· · mücadele cemiyetinin kamo:nda 
bille Yamanlar kampına çıkarak d lri h Ik - • 
burada mektepliler ve ço~uklar ~e ora a a arasında yemıt· 
kampı ile ali.kadar olmuf, çocuk- tır. Kamp bu sene tamamen dol

lann bakım ve •ilık itleri.!~ göz· muıtur. Alınan sağlık randmanı 
den ı~irmjftit; çok iyi görülüyor. 

1 
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'.Anasmın babasının bir tanesi idi. ( 
Güzeldi, hoştu, zarif ti, ince idi. Gö
renler: "Bir içim su,, derlerdi. Saz 
benzi üstünde kudret kalemile çekil
miş kemerli kaşları vardı. 

Gözlerine bakaalar cennete girdim 
sanırdı. Boyu, posu, edası, salınışı, 
gü1üşii, konuşuşu her şeyi güzel, her 
nali cana yakındL 

ırn~ük iken başka türlü tatlı, bü
yüyüp serpildikçe başka türlü dilber 
oldu. 

Fakat talihinin yıldızı mı sönük
tü, ona bakanların gözleri mi kör o
lurdu, bilinmez. niçin, bir türlü kıs
meti çıkmıyordu· On sekiz, yirmisine 
kadar umudun ufku geni~ti. Engin -
Jere dalıp a\·unmak mümkün oluyor
·du. Likin yaş yirmi ikb; aşınca bu 
enginlik birdenbire. dar bir körfeze 
dönmüştü. 

A~4'llmları baba ile ananın başları 
biribırine yakla ır, sesleri fısıltı olur. 
Kızdan, gelinlikten, çeyizden konuşur 
konuşurlardı. 

Küçük hanım da eskisi gibi şen de
ğildi. Güzel gözlerinin altına gnmın 
mor halkası mühürünü basmıştı. Se.si 
eskisi gibi şakımıyor, boğazındaki 

bülbülün ötüşü pürüzleniyordu· 
Ana baba onun bu halini gördük

~e, daha beter üzülüyorlar, konuşma
lar uzuyor bakışlarına iimitsizlik do
luyordu. 

Kız, yirmi beşine bir hastalıkla bas
tı. Hekimler, hocalar, okunmuş ça -
maşırlar, sarı sabır tütsüleri hiç biri 
işe yaramadı. ·ihayet komşuları çok 
'ıiJmiş Hürmüz Hatun: 

- Bu kız üzgün hastası ı 
Teşhisini koydu. 
- Çaresi? 
Dcdtler. 
- Çaresi evlendirmek! 
Karşılığını , ·erdi. 
O akşam ihtiyarcıklar, biricik yav

rularının odasına çekilme•:.ini bekle
diler. Bütün gece hep nişan, düğün 

üstüne konuştular· Kadm meram an
lamıyor: 

- Kızımız üzgün hastası. E,·ere
Jim. 

Di} e tutturuyor. Zavallı adam ]~
havle çe~erck: 

- Canım hanım, ne söylüyorsun, 
ha, deyince koca bulunur mu? Kız 

evlat bu. İstenmeden verilmez ki .. 
Diye söyleniyordu· 
Bir aralık konu komşu gayrete gel

(li. Bohçacılar peylendi. Adaklar a
<landı. Bcşiktaştaki Tuz.bahaya bir 
aenk tuz götürüldü. Hiç biri kar et
meyip, kız yatağa düşiincc, yalandan 
medet ummaktan başka çare kalma
'ôı. El hirliğile yalanrı fotoğraflar 

gönderildi. Görüciiler geldi· Ağırlık 

pazarlıkları edildi. Ye nihayet söz 

kesiJerek ni~n hazırlıkları başla

dı. 
Her akşam baba: 
- Kadın, Allah cezanı ursin ber

bat bir i§e girdin. Peşinden beni de 
sürükledin. Bu ne akılsızca düzen) 
Yarın damat ortaya çıkmayınca ha
limiz ne olacak? Kızın karşısına ne 
yüzle çıkacağız? 

Diyordu. Diyordu amma, hu nişan 
sözü ortaya çıktı çıkalı kız, dall:ırı
na su yürümti~ asma gibi canlanmış, 
kıvraklanmıştı· Sabahları ayna kar -
şısında daha çok kalıyor, gözlerinin 
solan ışığı genç n i tihah bir ateş
le doluyordu. 

Her gece rüyasında nişanlı ını gö
rüyor, hazan kumral, hazan esmer, 
çok kere de sarışın bir delikanlı ona 
gecelerin kısalığından bahsediyordu. 
Ona uyandıkça. tekrar gözlerini ka -
pattıran bu tatlı rüyalar, bütün dün
yanın ecza anbarlarından daha fay
da vermişti. 

Odadan odaya şeçerken şarkı söy
lüyor, hattA arada sırada parmakla
rını şıkırdattığı da duyuluyordu. 

lşte bugünlerin birinde kızın ba
şına bir ''aıo dü tü. İlkin hafif hir 
şakak z:edelenme~i sanmışlardı. Fa
kat gece hasta birdenbire ağırlaştı· 

lnlemde başladı. Kulağını keskin 
bir sancı kaplamıştı. 
Sabahı dar ettiler. Şafakla bera • 

ber yola düştüler. Bir kulak hekimini 
sağlık ,·ermişlerdi. Bekleme odasın
da geçen dakikalardan sonra muaye
ne ha ladı. Çöpçatan hazretleri mü -
barek elile doktorun gözündeki gaf
let perdesini açmış olacak ki haı-taya 
doktor ~özünden ziyade, aşık gözile 
baktı· Yutkundu. Annec;;ine haktı. Ar
tık gırtlağı tesbih çekiyor, adamca
ğız ağzında olan tükrükleri yutma
ğa vakit bulamıyordu. 

tık pansımanda sancı durdu. Kızı 
kendi odasındaki kuş tüyü şezlongu
na yatırdı. Üstünü örttll ,.e sonra an
nP. ine: 

- Bir. yan tarafa geçelim. Hasta 
biraz dinlensin. 

Dedi. 
Oraya geçtiler· Hekim, kestirmf'!

den yürüdii: 
- Valde hanım. Kızınızı pek be

ğendim. Çok se,·dim. Onunla hayab
mı birleştirmek istiyorum. 

Diyordu. Kadınlık bu ya, annenin 
aklına nazlanmak geldi. Uydurma ni
şanı gerçek bir şeymiş gihi anlath· 
Fakat doktor: 

- Olmaz, olmaz. llle ben isterim. 
O niı::anı bozunuz. Bütün masraf be· .. 
nim. 

Diye tutturuyordu. 
lçerde kıı dalgın dn lgın düşünü

yor. Gözlerinin önünden doktorun 
hayali gitmiyordu· Nihayet onu rü-

KA~A~.KARTAL.J 
~ !"" BUYUK OE"IZ -Y' -~ 
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Bolbol ısırdıkları ve kan emdiklerı lÇİn doyup birer 
köşeye kıvrılan engerek yılanlarını birer birer topladılar 
hakkından boşanan korkunç :),]an- ( 

tar, ır;ağa ola, birer ok htıile saldı
rıyorlardı. Otuz kadar ),lan, önleri· 
ne geleni ısmyorlardı. Onlar için ba
cak, kol, bilek, el, baş, her §t'Y iştiha 

verici idi. Günlerce aç kaldıkları için 
saldırışlarrnda kuduzluğa benıiyen 

bir hal ''ardı. 
Şurada bir asker yerden havaya. 

doğru bir top gibi sıçrayarak acı bir 
çığlık atıyor, ötede daha bir çokları 
böyle haykırıyorlardı. 
Yıkılanlar, yerlerde sürünerek en 

korkunç acılarla lnvrananlar sayısız
dı· Diğerleri ise hiç durmadan ken
dilerini direklere, geminin küpeşte

sine ve oradan denize fırlatıyorlar

dr. 
Kıç ka5aranın altındaki kamarala

ra kaçanlar kapıları sım sıkı kapa
mağa çalrşıyftrlardı. 

Yılanlar şimdi gürekçilerin arala
rına da girmişlerdi. Zaten yarı ya
rıya çıplak olan bu zavallıların ara
sında da görülmemiş derecede korku 
nrici lıir panik baş göstermi~ti. Zin
rirlt>r kırılıyor, ipler koparılıyordu. 
Kurtulan kaçıyor. kurtulamıyanlar 
onları dişliyen engerek ytlanlarının 

zf'hirlerile hir kaç saniyede sararı

yorlar, yaman acılarla kınanıyorlu 
, e biraz sonra ka:ıı katı kesilerek Ö· 

lüyorlardı. 
Bu arahk Armenyo da kıç kasara. 

ya, fakat altına dej11, Ü5tüne ko~
muştu. lki yılan sanki Türklerin ö
cünü almak istiyorlar gibi onu ko· 
valıyorlardı· Armenyo hiç bir zaman 
taliin bu kadar çabuk güldüğü, tııon
ra da hu kadar çabuk tersine döndü
ğünü göı·mü değildi. 

Ardına baktr. 
Nereye gitse yakalanacaktı. Zaten 

kapalı hir yer bulsa ve ~imdilik lıu 
...rmnumın111111m111111n111nmııwmnııımmıı:mt1tttllltltfttft•Hıttmnu•""""""•',.. 

yada gördiiğü nişanlılardan en sev
gilisine çok benzetti. 

Aannesi ~;ız n1ühlet istiyerek o· 
daya girince kucaklaştılar. Kız: 

- Ah anneciğim, ne becerikli dok
tor. Bir şeyciğim kalmadı. Hem pek 
te güzel. 

Diyor, annesi de: 
- BecC?riklisine gerçek becerikli. 

Güıel mi güzel· lçim kaynadı. Kefke 
şu nişan işi olma~aydr • 

Diyor dalgın dalgın yürüyordu. Bir 
hafta sonra yalan nişan gerçek bir 
yüzükle kızın parmaiını ktlepçelemi~ 
tL 

Z. A. 

korkunç hayvanların fenalıkların- f 
dan sakınabilse, sonra. ne yapacak
tr. Nasıl olsa Türklerin ellerine dü
ıecekti, yahut Türkler Venedik ge
misini top ateşile batırdıkları zamıtn 
denizin dibini boylıyacaktı. 

Türk gemisi yirmi adım kadar ge
rilemişti. 

Kara Ha~n babasının yanında i
di: 

- Armenyonun işi bitmek üzere.· 
öcümüzü yaman bir surette aldık. 
Biraz 50nra artık bomboş olan Yer:e
dik gemisini :redeiimize alarak cfö
necefiı ... 

Diyordu. 
Kara Velinin ylizilnde büyük lıir 

,8evinç okunuyordu: 
- Benim yaptığım yanlışı sen dil· 

ıelttin Hasan.·. Aferin ... Çok yaşa .. 
Beni ıtçecekıılin sen .. Fakat sana lıir 
öğüdüm ''ar... Bunu söylemeliyim. 
Çünkü ben artık, yaşayacağımı hiç·. 
Ummuyorum .. Beni dinle. Sakm ... 

Direkteki ,·ardiya bir haber Tftr
di: 

- Venedik filo!unun iki gemisi de 
bize yakla~ryor.·. 
Kar;ı Hasan baha!nnın yanındnn 

ayrıldı: 

- Sahiw. Biz onları unuttuk .. Bu
rak.·. 

Yenedik gemi!lli henüz epeyce U· 

zakta idi. Fakat r,<ıbuk dananmi\k 
ltıımdı. 

Burak cevap verdi: 

- Kumandeya ıer-
- Sen reç.·. 
- Senin hakkındır. Çabuk ... Yal(. 

timiz yok .. · 
D.!li furat ile inan ve ar ·a a 

lan da sözün çabuk kesilmesi için 
söze karıştılar. 

Yenedik gemisinin güverte, kasa
ra, anbar ve kamaralarında kıyamet
ten bir. örnek nrdı. Eski devirde 
yüzlerce köle~; yüzlerce nh~t hay
vana yedirdikleri zaman nasıl bir 
gürültü çıkar idiyse bu da öyle i
di. 

Gelen gemi de amiral gemisinden 
pek apğı değildi. Bunun için bu se
ferki ıııavaş ta hiç şüphesiz ya\"an 
geçmiyecekti. Bunun için Kara Ha
~an, dü~man gemisine sokulmıyarak 
onun kıç kasaralarına doğru ı:ııkı bir 
top ateşi açmak !uretile haklamayı 

tasarlıyordu· 

Kara Kartal yeni düşmanın üstü
ne doğru şaha kalkan bir ejder gibi 

iki yanına köpukler saçarak ilerlr.
di. 

Venedik gemisi onu gördü. Sanca• 
ğa dümen kırdı. Oldukça. geniş bit 
yarım halka. çizerek do!doğru "Ye
nilmeı,, e yaklaştı. 1 

Onun içinde kopan çığlık Ye kıyn· 
met za,·alhyr şaşırtmıştı. Sebebini bit 
türlü kestiremiyordu. 

Amiral Armanyo gemisinin kıç f~ 
nerlerinin üstüne kadar çıkmıştı. A
yaklarının dibinde avlarını kaçırdıl•· 
Jarı için gittikçe kızan engerek yılan· 
larına korku ile bakıyordu· 

- Heeeeyyy ! ... Buraya ... Buraya.· 
Diye haykırdı· 
Yılanlar fen erlere doğru tırman• 

mağa başladılar. 
Amiral Armenyo gözleri ölüm kor• 

kusile büyüyerek kendisini denize at• 
tr. Venedik gemisine doğru yüzmeğ• 
başladı. 

Kara Kartal Venedik gemisinin 
ardını almıştı. Fakat üçüncü gemi de 
yaklaşmıştı. Şimdi Kara Kartal iki 
ateş arasına almak istiyorlardı. Kıı· 
ra Hasan bunu anladı. Tam vaktind• 
iskeleye dümen kırdı· Açıldı. 

Pro,·sım Armenyoya doğru gidrll 
Venedik gemisine çe,·irdi ,-e ateş. et
ti. lki geminin topları karşılıklı gür• 
lüyor. bu gürültü, "Yenilmez:,, in f .. 
çinden ve etrafından gelen çığlıkla· 
ra, denizde yüzenlerin yardım istiy(·ll 
seslerine karışıyC'rdu. 

üçüncü Yenedik gemisi de yetit-
tL 

1 

Şimdi Kara Kartal iki gemi ile 
· başbaşa kalmıştı. Hem ikisi de onurı 
ikişer misli bliyüKtü. 

e n b r 
du, .hem de denize sandal indirmiş-
ti. 4 

Amiral Armenyoyu kurtarmıştı. 
Kara Kartal bu kurtarışın önüne 

geçmek için çok savaştı amma, iki 
büyük gemi ile top kavgasından ba~ 
alamadı· 

Venedik gemiJeri de, amiral gemi
~ini vüz fü;tü bıralrnrak pupa yelken 
~zaklaşhlar. Her halde büsbütün 
ma~kara olmaktan korkmuslardr. 

Amiral Armenyonun gözü yılmış
tı. 

Deli gibiydi daha bir kaç saat ön• 
ce, I\ara Kartahn yandığını müjdele· 
mek için ~eldiği bu yollarda, ne ka• 
dar bcklenmiyen bir belaya çatmıştı. 

Talih gülmüyordu ona ... 
( Arktı3r r·aT) . 

Kadıköytl'atla .::::::::rı~ ~~ 
- .Amenna, dedi. Yatan, evet, her 

karış toprağı muaz.z:cı. her gemti mu
kaddes olan \'atan. Fakat-•. tile de 
Kadıköy, ah Kadıköy! 

ıun sularına basa. basa kartıya geç
meliyim. 

Orhan rözlerini kapayarak bir şar
kı okumaia başladı: 

lenmiş bir ev kadını gibi mutfak dil· 
zeni "'erlestiririz. Yazı takımından .,, ~ . 
tut ta çay kutusuna \•arınca her ~eyı 
yerli yerinde bulursun. Daha bir di· 
yeceğin kaldı mı? Romanı 1 Bunlar konuşurlarken Necdetin e-

• vinde, ninenin, ağzına. layik, ince bir 
nefa~etle hazırlamış olduğu hindi fı· 
rınını yeşil salata ile güderek atı,tt
rıyorlar gülüşüyorlardı. Bölem: 79 

• ~Haltetmi in. Asıl hozan sensin. 
Bir Kadıköylü köyünden uzak :)a • 

şarsa hayra alllmet değildir. Bura • 
Jardn bir t.aş odaya kapanmış, kuku • 
mn.v gibi oturuyorsun. Tek bir dos -
tun yok, gurbette gibisin· Halbuki 
.Kadıköyün daha köprü iskelesine a · 
yak bassan kendi e\•inin avlu una 
girmiş olursun. Lodos havalarda gı
cır gıcır sallanan o külüstür iskelede 
yurdun başlar. Sağdaki gazeteci sol· 
'.daki tütüncü bile ahbabındır· Paran 
olmazsa sana Yeresiyc verirler. 

;\Tapura gelince, bir komşu salo
nundan farkı \'3r mı, Allah aşkına 
söyle. Yan gelir gazeteni okursun, 
çayını, kah' eni içersin. Bütün yolcu
Jarla selamlaşır, hasbihal edersin. 
Kadıköy vapuru artık vapur filan 
"değildir. O, muayyen misafirlere mah 
.. us bir gazino, bir klüp, öyle bir şey
dir. Bilet kesen memurlar bile bu sa
rnimi cemi:retten sa),lır. Yirmi daki
kalık yolculuk nasıl geçer, :sen de şa
şarsın· Bir de bakarsın ki Haydarpa-

Yazan: Safiye Erol 

şa. Banliyo yolcuları çıkarlar. Vapur 
Mendireği geçer. O ,·akit küçük ko
yun halka ı etrafında bir amfiteatr 
gibi yükselen Foborgu gorursun. 
Koyda \•apur bir maneHa yapar, 
yengeç,·ari panpirik bir kırıtma ile 
yanaşır. Otobüs çığırtkanları bağırı
yorJardır: Kalamış, Kızıltoprak, Su
adiye, Bostancı. Beri tarafta körpe 
bir Bariton: l\loda, Moda!.·. Sabık 
al, IAhik itfaiye binnsı hizasında u

zun arabalar, belediye istikametinde 
taksiler dizilir. Bir taraftan çımacı
lar, çıkalım beyler çıkahm, diye na
zikane dehlerken bu Kadıköy deni
len muazzam tarikatin mensupları o
luk oluk dört bir etrafa dağıhr. is
keleye ayak b..'lsmra adeta başka hir 
ha va ile karşılaşırsın. 

- Amma yaptın ha Orhan? ~lüba
Jağa ediyorsun. Neticede ''atanımızın 
her tarafı bizim için öz yurt değil 

mi? 
Orha.n elini dervi~ne bir taVJl'

la göğsüne bastırdıktan sonra ~ 

Orhan çok gülen insanlar gibi, ıenç 
yaşta kırışıklar peydahlanan afzını 
güzeke sildikten sonra anlattı: 

- Askerliğim bitince bir kazanç a
ramağa mecbur kaldım. Annem, ba
ham artık kazık kadar olmu~ bir ser
seri oğlanı be_!l;lemekten hıl\tılar. 
Eskiden hüyük haham himaye eder
di. Şimdi o da sizlere ömür, biliyor
sun. Maçknda kodaman tüccarları · 
mızdan birinin çocuklarına muallim 
oldum. KaJöriferli, akar sıcak ~ulu 
bir oda, mükemmel yemek, üstelik 
eJli lira maaş· .AlJahtan belanı mı is
tiyorsun? Derler adama. Oğlanlar 

da aptal oldukları kadar ha~ri idi
ler ha. Yutulur nesne değil. Ne ise, 
bana zor gelen, belimi büken bu ol
madı. Fakat no..stalijiye tutuldum. 
Ma~kada (Tnc;;Jık) denilen bir yer var 
dır. Oradan Boğaz H Anadolu yaka
sı görünür. Akşamları ta~lığa çıkar
dım · Deniz, koyu kur~unt bir yaır 
tahtası gibi arada yatardı. Huret
ten zihnim karışırken bana öyle ge. 
lirdi ki, derhal derhal Bojazuı dur-

Semti dildare bu demler güzerin var 
mı saba ... 

- Zengin tüccarın evinde dikiş tut
turamadım. Günün birinde dedim ki: 
Aç ta kalıııam çıplak ta kaleam gene 
!lemti dildare gideceğim. 

- Semti dildar da. ne oluyor? Bu 
Kadıköyün yeni ismi mi? 

Orhan ciddiyetle başını sallaya. 
rak: 

- Ya M zannettin? E,·et, öyledir. 
Tanrdıklat'ım hu ~irane i~mi hemen 
kahu11endi1er. Nereye böyle diye so
rulunn, semti dildara ! Diyorlar. 

O gece bir hayli pazarlıktan, çe
kiııımeden ı-onra Necdet mayısta ta
şınmak için FÖz verdi. Fakat göç zor
luklarından çekiniyordu. 

Orhan onun tirazlarını derhal kes
ti: 

- Yaz:ık yazık sana. Biıi yan çize 
çize bizim huyumuzu unutmuşsun. 

Bilmcl ~ibi söylüyorsun, Necdet. Sen 
hadi dediğin gün J;rmi tane Kadı

köylü alesta hazırdır. Sen vefasızsıq. 
Fakat biz seni severiz, hınzır oğlan. 
Sana gönlüne göre ev buluruz, kefil 
oluruz, kontoratmı yaparız, yaylı a-

Seni bir gün içinde hem taşır, hem 
yerleştiririz:. Birimiz perde asar, bi
rimiz muşamba yayar, birimiz kaşer-

Mayısta semti dildara taşındı, nf .. 
neyi hera ber götürdü. Sakızağacın• 
da se siz bir sokakta ev tutmuştu. 
Çab9tığı gazeteden üç hafta izin al· 
dı dinlenmeğe ihtiyacı nrdı. Bu ;) e• 

' . ni hayat, kaybolmuş bir cennetın 
bütün yıldızlarile, çiçeklerile, türkü: 
)erile tekrardan ağır ağır belirmesı 
gibi bir şey oldu. Unutulmuş zevkler, 
cünbü ler, yeni baştan canlanıyordll• 
bte e!ki Kadıköy, pardon Semti dil• 
d~r! Hiç değişmemiş, olsa olsa dalıB 
güzelleşmiş. I\adıköyün komik simll• 
ları: Modada balıkçı e5rarkeş Aşot. 
Haydarpaşada Arap Hacı. Bu Hacı• 
yı bir zamanlar timarhaneye tıkmış· 
tardı. Hatta (Yedi Gün) mecmua~ını1' 
kapağında Hacının, Mazh~r Osman3 
nutuk irat ederken ~ıkarılmış bir fo• 
tografı bile intişar etmişti. Faksı 
:Necdet 1933 baharında Kadıköye ta• 
~ınınca onu e~ki yerinde buldu: HaY" 
:ı; 

darpaşa rıhtımındaki kü~ük meyJta• 
nenin önün\le. Haci bir elinde bir rnot 
salkım, bir elinde rakı dola bir 'kıı: 
deh, ı lıkla bir valı:; söyliyerek sokBJ( 
ortasında dans ediyordu. Meczubut1 
biri arkadan geldi, parmağını kade
hin içine soktu. 

- (Arkası var) 
• 
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1 BALKANLARDA 1 

Balkan oyunları hazırlıkları 
Bulgarlar Türk dostlu· 
ğundan bahse başladılar1 

Balkan oyunlarının yakla!ma· 
aı dolayısıyle hazırlıklar artmıt· 
tır. Dün de yazdığımız gibi Eylül 
21-22-29 unda lstanbulda ya
pılacak altıncı Balkan oyunlarını 
görmek üzere yurdun batkr. yer 
lerinden ve Balkanlardan şehri· 
ınize gelmek istiyen pek çuk se
yirci bulu~duğu gelen haberler· 
den anlaşılmaktadır. Buna karşı 
İstanbul Belediyesi ve şehr~ bağlı 
bir takım kurumlar oyunların ya
pıldığı tarihte lstanbulda bir de 
Balkan haftası yapmağa karar 
vermişlerdir. Bu Balkan Haftası 
proğramı içinde türlü BeJkan 
dansları gösterişleri, otomob~l ya
rıtları ve deniz eğlenceler1 gibi 
numaralardan başka müzik ve 
güzel san'atler hareketleri .le bu
lunacaktır. 

Veril~n malumata gere Bal· 
kan oyunlarının yapılacağı F e

ner bahçe stadındaki faaliyet iler
lemittir. Bugünkü vaziyete göre 
koşu pisti ve yüksek atlam9. ha
vuzu tamamlanmıştır. Bir kaç gün 
içinde tribünlerin intasına ve ay
ni zamanda pistin etrafındaki 

parmaklık, Şeref tribününün düz· 
Ienmesi, ilan levhası ve bayrak 
direklerinin yapılmasına başlana· 
caktır. 

Yeni yapılan pistin üzerinde 
yakında Rtletler çalıtabilecekler· 
dir. 

BALKAN OYUNLARI 
"EYlRCILERlNE TENZILA T 

BULGARISUN 

Şehriınizde yapılacak Balkan 
oyunlarına gelecek atlet ve aeyir lstanbulda yapılacak Balkan oyun ları münasebetile haz.ırlattınlan 
cilerin, toplu aayyahlara yapılan aliılerlerden birisi. 
yüzde 50 vapur tenzilibndan İ•· 
tifade etmeleri kararlaımıtltr. 

YUNANLILAR GECE 
ÇALIŞACAKLAR 

Yunan federasyonu lstar.oulda 
olacak altır.cı Balkan oyun~arı İ· 
çin hazırlanacak Yunan atletleri· 

nin sıcakta çalııamıyacalc:~arını 

dütünerek geceleri çalıımalarm• 
temin için atadyoma proiP.ktör 
koydurmuştur. 

AKAY VAPURLAR't 
PARASIZ 

Balkan oyunlarına iştirak İÇİP 

ıehrimize gelecek sporcuların Is· 
tanbulu kolaylıkla gezebilmeleri 
için hükiimet bunların Akay va
purlarında parasız seyahat etme· 
lerini emretmittir. Şirketi Hayri· 
ye ve Tramvay Şirketinin de böy .. 
le yapması iltimas edilmiştir. 

Dinarlı Mehmet kimlerle güreşecek? 

Kral Jorcu Yunanistana lngilizler gönderiyormuşt 
Maksat boğazların tahkimi münakaşasz dolagısıle 

1 ürk - Rus sıyasasına darbe hazırlamakmış! 

Sofya, (KURUN) - Yugos· · yük harpten sonra Bulgarlardan 
lavyada cereyan etmekte o!on da- aJmış oldl1ğu Ça~ibidut havalisini 
bili kargafalıklar Sofyada saati (dostluk yüzü suyu hürmetine), 
saatine öğrenilmekte ve çok fazla Yugoslavlardan tekrar geri aJabi
bir alaka ve merakla takip olun· lecekler. 
µıaktadır. 

Doktor Maçek'in (Zağre-p) del 
söyledikl~ri, burada geçen sene 19 
Mayıa hükumet darbesini yapan· 
ları sinirlendirmekte, Maked•mya· 
lılarla vatanperverleri ise sevin· 
dirmektedir. 

Kuvvetli bir Yugoslavya vr bu 
kuvvete bağlı çok sıkı bir S·avlık 
ittihadı kurmak isteyen (lzveno) 
siyasi grubu ile bu gruba bağlı 

genç zabitler, cümhuriyetçiler, ve 
Trakyahlarla, General Protegerof 
hızbına mensup Federalist Make· 
'donyalılar, bir seneden her; takip 
etmekte oldukları Pan Slavizm si-
yasetinin artık tamamile suya 
düştüğünü görmekle müt~eBim· 
dirler. 

Kral Boris, (Zağrep) d~ bu a· 
yın 21 inde yapılan Hırvat l:\Üma

yişlerinden ve bu nümayi§lerde ıöy· 
lenilen nutuklarda: Hırvatların 

Yugoslavyada serbest bir Hıı va· 
tistan kurmak istediklerin~ açık 

açık gösteri,Ierinden sonra. mev
kiini bir kat daha sağlamieştır· 

dı ve 19 Mayıs darbesini yailarak, 
kanunu esasi, parti Sobranya ve 
Makedonya te§kilatını ortadan 
kaldırtan me§hur Miralay Dam· 
yan Velçefin cümhuriyetçilik pro
pagandacılan birer kö,eye sindi· 
ler, Damyan Velçef de tayyare ile 
Bulgaristanr terkederek .Paris~ 
gitmeğe mecbur oldu. 

Damyan Velçef ve taraftaı ları 
öyle zannediyorlardı ki, kıyıtsız, 
şartsız Yugoslavyaya bağlcı..nmak· 
la, Yugoslavyayı Balkan paktın
dan ayıracaklar ve bundan sonra 
da DedeağRca çıkabilmek f Jrsatr 

Yugoslavlar ise, dahili rejim 
meselesinde aralarında k:;,~l:unç 
mücadele de olmamakla beraber, 
harici siyasetlerinde tamareile an· 
laşmaktadn lar. Y eftiç ne dütü· 
nüyorsa, Stoyadinoviç ve M,, çek 
de ayni yolun yolcusudur!u. 

Başvekil Stoyadinoviç geçen 
hafta lskopçina'da, YugosJ'l.\'ya· 
nm küçük itilaf ve Balkan paktr 
na bağlı kalacağını resme&l söy
lemesi de buradaki bazı :;iyasi 
mahafilde çok soğuk kartıfanmıt
tır. Çünkü, Balkan paktına gir· 
memiş olan Bulgat·ları bu ~özler 
hiç memnun bırakmamııtır. Bul· 
gar gazeteleri Yugosla \'yanın 
mertçe oian dostluk sad'lkatini 
artık adnmakıllı anlamı§ olacak· 
lardır ki Türkiyeye karş1 iki sr 
neden beri kullanmakta oldnkla· 
rı ağızı son haftalar zarf ır..fa de
ği§tirdiler. 

Slovo ve Zoragibi Bulgari!l~anın 
en ciddi ve bugünkü hükurr.f-te en 
yakın olan iki büyük gazetesinde 
26 ve 27 Temmuzda Türlf-Bul· 
gar dostluğuna dair yazdıkları 

baş makaleler çok manidftrdır. 

Ebedi Türk-Bulgar dostluğun· 

dan bahseden bu iki gazele Bul· 
gariıtanda yeniden bir Ti.irk
Bulgar yakınlığı havası yaratmalC 
istemektedirler. Bu makalP-ler, el· 
bette ki, Bulgar hariciye vekaleti• 

k . • J h A bı·r nı elde e'!~eklerdir •. "Beni amatörlere yendirme ıstıyor arsa. u~usı Ve hatta ... Yugoslavyanm bü· 

nin direktifi ile yazılmıttır. Son· 
ra ... Yunanistana Kral Jorjt'n tek
rar dönmek isteyişi de Bulgarla· 
rı en faz~a alakadar etmekte olan 
siyasi bir meseledir. Bulearlar, 
Kral Jorju Yunanistana, fngili:r 
lerin göndermekte olduğunu bun· 
dan maksatları da, boğt<ziarın 
tahkimi ınünaka,aları dolaynııyle 
Türk ve Rus siyasetine darbe ha· 
zırlamak olduğunu söylemektr 
dirler. 

yerde güreşelim hepsine toptan yenıleyım,, _ Tam 9s kiloyum. Bu benim 

•• •l için en iyi kilodur. 
Dinarlı Mehmet Amerikaya götürmek istediği gureşçı erin re- - Organizasyon işini nereye 

sim'erini oraya yolluyor. Gelece_k cevaba göre hareket edecek verdiniz? 
tı - Organizasyon itine ben kat-

cağım bir !ey yok. Ben bu İ§den iyen karumam. Bu doğrudan doğ· 
dütünüyorum, dütünüyorum fa· ruya cemiyete ait bir iştir. Hiç biı 
kat bir türlü mana çıkaramıyo- tarafa benim arzumla terkedilecek 

Amerikada yaptığı yüzlerce' 
gfrqi kazanan Dinarlı Mehmet 
yurdumuza döndükten sonra kerr'I 
disinin buradaki güre§çilerimizle 
kar§ıla§tınlması günün dikkate 
deier spor mevzularından biriıi· 
ni teıkil ediyor. 

Dinarlının bura.da ancak ken
di bildiği siıtem üz.erinde güre§ 
yapacağını söylediği ileri sürülü· 
yor. Türlü dedikodular yapılıyor. 

lıin culını kendisinden dinle
mek için dün kendisini arayıp bul
duk. lıte söyledikleri: 

_ "lstanbulda on sekiz Ağus· 
tosta Türkiye bat pehlivanı Kara 
Ali ile, 25 Ağustosta lzmirde Mü· 
layım pehlivanla, Bir Eylülde 
Ankarad4 Bulgaryah Arif pehli
vanla güreteceğim. Bu güreşler 
bittikten sonra arkadaşımı?.. Ço· 
ban Mehmetle de bir güre~ yap· 
nıak üzere hazır bulunacağım. 

Bütün yapacağım bu güreşler 
bugün Amerikada tatbik edil
mekte olan serbest profe.;yönel 
uıullerde olacaktır. 

- Federasyonun dediği §ekil· 

de Çoban Mehmetle güreşmeğe / 
hazır mısımz? 

- Federasyonun dediği gibi 
amatör güretine hiç bir :taınan 
hazır değilim. Profesyönel olarak 
Çoban Mehmetle istediği usulle 
güre,meğe her zaman hazırım. 

F ederas~ on heyetinin d~diğini 
bir türlü anlamıyor ve mana çıka· 
ramtyorum. Türkiye içinde benim 
mevkiimde bir çok profe•yönel 
güre~iler vardır. Bunların bir ka· 
çının ismini sayabilirim. Meseli 
Kara Ali, Mülayim, Tekirdağlı Ço· 
ban Hasan, Mahmut Arif. Molla 

Mehmed ... 
Bu arkadaşların arasından be· 

ni ayırıp da amatör teklinde .gü· 
rettirmek isteme1erini bir t~rlü 
anlayamıyorum. Eğer maksatları 
beni amatör güreıçilere yendir 
mek ve güreşçilerimize ün lmzan· 
dırmaksa hususi mahiyette gaze· 
tecilerin önünde bir güref ; apa· 
lım ve amatör gürefçilerin topu· 
na birden yenileyim, ve bütün 
federasyondaki arkadaşları mem· 
nun edeyim. Bundan baıka yapa· 

rum. bir fey değildir. 
AMERiKA YA KiMLER! Ben sorgulara cevap Vel'dim. 

GÖTÜRECEK! Ve bu gibi İ§lere karı§amıyacağr 
-Amerikaya kimleri gö~ürmek mı söyledim. 

istiyorsunuz, götüreceğiniz pehli· Tayyare Cemiyetine konturat-
vanlarla görüıtünüz mü? la bağlıyım. Bu hususta da ce· 

- Amerikaya götürmek istedi· miyetle anlaşmak lazım gelir. 
ğim arkadaşlarla görüşmelrtevim. 

Bunların fotoğraflarını alıp Ame- Boksor Karnera 
rikaya gönderiyorum. OradS\ bu 
fotoğraflar üzerinde tetkik,t ya· 
pılmaktadır. Bunlardan hangi,ini 
seçerlerse onları götüreceğ:m. 

Bunlar bana Amerikada çok 
faydalı olacaktır. Çünkü ben ora· 
da i.Jman yapmak hususun:!a çok 
zahmet çekiyorum. Oradaki gü. 
reşçiler benim yükseldiğimi iste· 
miyorlar ve bir çokları bu yiizden 
benimle id:nan yapmıyorlar . 

Türkiyeden götüreceğim adam 
benim hem vata'(ldaşım ol&cak 
hem de ben onun ve o benim id· 
mannn olacaktır. 

- Kaç kilosunuz? 

Bir zenciye yenildiği için 
pasaportu geri alındı 

ltalyadan bir İngiliz gazetesi· 
ne bildirildiğine göre, lblyalı 

boksör Karneranın, yabanc, mem
leketlere gezi yapamaması için, 
hükumet tarafından pasaportu ge· 
ri alınmııtır. 

Bu hadiseye sebep olarak, I· 
talya-Habet anlaımazlığının en 
kızı§ml§ bir zamanında, Ksrnera
nın zenci bir boksöre yenilerek 
ltalya spor §erefini kirletmesi ile· 
ri sürülmektedir. 

(Zora) gazetesi, Türk-Bul• 
gar müna5ebatının, YunanhJ..rla 
Türkler arasında Balkan paktrnıa 
imzalanml\sından ve Bulg:uların 
bu pakta islirak etmemeleri yü· 
zünden gevtediğini yazmalı.tadır. 

Bulgar gazetesinin bun•ı yar 
maktan maksadı, Kral Jorj Yuna· 
nistana dönerse, Türkiye ile Yu· 
nanistan arasındaki dosth:k bağ
larının gevfeyeceği, Türk- -Ruı 
dostluğunun buna kar§ı terf bir a
lacağı, binaenaleyh, Balk-an pak
tından Yunanistan çıkarılırsa, 
Bulgarların Akdenizde Ded~ağa· 
ca olan mahreç iddiaları tahak
kuk edeceği, ondan sonra dd Bul· 
garların Balkan paktına g·.!ebile
ceklerini ihsas etmek olıa gerek
tir. 

Halbuki, Türk siyaseti ve Türk 
milleti hiç bir zaman Bulgar dü,
manı olmamı§tır. Bulgarların yeri 
Balkan paktında açıktır, onların 
kendilerine göre bir Hırvat mesr 
leıi... Bir Kral Jorj meselesi ola· 
bilir, Türkiye, Yugoalavya ve bü
tün kom,alarının olduğ&: gibi 
Bulgarisbm:ı da samimi dostu
dur ve dostu kalacaktır. 

M. Necmecldin 
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Habeşistan ekonomik 

Londra, 7 (A.A.) - İtalyan· 
Ha.beş anlaşmazlığının mukadde
ratı büyük bir bedbinlikle kartı -
lanmaktadır. lt.alya'run yeni kuv· 
vetler toplaması, bizzat Mousso· 
lini'nin de söylediği gibi, Ulus· 
lar sosyetesinin buna kartı olması· 
na rağmen latlya'nın, "harekete 
geçmek azminde,, bulunduğunu 
'l.cesin olarak göstennektedir. 

Yarı resmi çevenler, Paris ko· 
nu§malarından bir baıarı elde e
dilmesini ihtimal dıımda görmek
tedirler. Bu çevenler, Habeıiıtan' 
ın erginliğine ve siyasal bütünlü· 
ğüne dokunmaksızın ltalya'ya an
cak ekonomik menf aatlar verile
bileceğini tekrar teyid etmekte
"dirler. 

B. Moussolini, timdiki duru -
munda inad ettiği ve harbı açtı
ğı takdirde, lngiltere'nin Uluslar 
sosyetesinden ltalya'ya kar§ı ted· 
bir alınmasını istemesi muhtemel
dir. iyi haber alan çevenlerin fik· 
rine göre, bu tedbirler, mesela 
Süveyş kanalının kapatılması gi· 
bi, yalnız ekonomik alana mün· 
hasır kalacaktır. 

HABEŞLER EKONOMiK 
MANDAYA NE DiYORLAR? 

Adisababa, 7 (A.A.) - Ulus
lar soseytesi tarafından, Hnbeşiı· 
tan üzerinüe herhangi ekonomik 
bir manda şekli tatbik edilmeıine 
muvafakat edip etmiyeceği hak
kında sorulan bir suale, Negüı şu 
cevabı vermiştir: 

"Uluslar sosyetesi birçok defa 
iiyelerinin siyasal erginliğine za -
rar venneksizin, onlara değerli 
ekomomik ve sosyal yardımlarda 
bulunmuştur. Bu şekilde bir yar
dnnr reddedecek değiliz." 

Roma, 7 (A.A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

B. Mussolininin, savaş baıladı
ğı vakit, HabC§istana karıı büyük 
bir hava hücumu yapmak niyetin· 
de olduğu bildiriliyor. Bu habere 
göre, 400 tayyare harekete geçe
cek ve ilkin gözleri sulandıran 

gazlar ve sonra da icap edene 
zehirli gazlar kullanacaklardır. 
Fakat ltalyan Süel makamları in
sani sebeplerle zehirli gazlar kul
lanmaktan mümkün oldukça ıa· 
kınmak arzusundadırlar. ltalya 
aha4iyi kaybetmek iıtemiyor ve 
dostça kolonizasyon arzu ediyor. 
Saatta 300 mil çabuklukla gide -
bilecek ve beşyüz gaz bombası 
taııyahilecck tayyareler yapılıyor. 
Bunlardan elli tanesi §İmdi tec· 
rübe edilmektedir. 

Her İtalyan askeri bir gaz mas· 
kesi ile techiz edilmiı olacaktır. 

Londr.ı, 7 ( A.A.) - Romadan 
Röyter ajansının bildirdiğine gÖ· 
re, büyük bir ordu toplamakta o
lan ltalya, Habe§İstan harbinde 
kazanmak istediği muvaffakiyet· 
leri bilhassa hava silahlarından 

beklemektedir. Söylendiğine göre, 
B. Moussolini, toplu bir hava sal
dırımı yaparak, harb başlanğı· 
cında Habeşistan'ı ezmek niyetin
dedir. ltalyan ordusu mecbur ol • 
duğu takdirde, zehirli gazlerle 
klorinli ve hardallı gazlar da kul
lanacaktır, 

menfaatler vermiyecek 

JAPONY ANIN SiLAH VERME
MESİ MEMNUNiYETLE KAR

ŞILANDI 

Roma, 7 (A.A.) - Japon hü
kumetinin, Japonyanın Habeşis . 
tana harb gereçi (malzemesi) ver
meyeceğine dair olan bildiriği, bu 
rada irkinli (ihtiyatlı) bir mem . 
nuniyetle karşılanmaktadır. 

"Her Japon yurddaşı özgür· 
dür. (serbeıtdir),, yolundaki ıon 
diyevi, burada dedikodu uyandır· 
mı§tır. 

İMPARATOR EKONOMtK 
MENFAATLER VERMlYECE

CINI SÖYLÜYOR 

Adisababa, 7 (A.A.) - Ülke
nin ekonomisine gelişim vermeğe 
matuf bir Uluslar sosyetesi kont· 
rolü hakkındaki soruya impara
tor, bu meselenin mevzuu bahsol· 
madıfını ~öylemittir. İmparator, 

Ha.beıistan'ın esasen kendi seçtiği 
yabancı danı§manlara sahip oldu
ğunu ilave etmİ§ ve Habeıiıtan 

tarafından, ltalya'ya özel ekono • 
mik menfaatlar bahşedilemiye • 
ceğini, çünkü Fransız Ha.beş an • 
laşmaımm, devletler arasında 

bir etitlik (müsavat) rejimi kur
duğunu, siyasal menf aatlara iti· 
bar edilemiyeceğini söylemiştir. 

Negüı, Ciddiyetle ve namu•kar 

bir surette çalışmak üzere Habe • 
, şistan' da yerleşmek isteyen bütün 
yabancıların iyi karıılanacağını, 
bu gibilerin orada endüstriler, ta· 
rım itleri, kontuarlar kurabilecek
lerini ve garanti gösterebilenlerin 
toprak satın alabileceklerini söy
liyerek sözünü bitirmiıtir. 

lmperator, demiryolları yapı • 
sından bahsederken, otomobil yol· 
ları yapmanın, demiryolu yapmak 
tan daha f aideli olduğunu söyle . 
miştir. 

Adisababa, 7 (A.A.) - Yeni 
alınan haberler, Adisababa' dan 
Cibuti'ye, dolu trenler hareket et
tiğini bildiriyordu. Burada sara • 
hatla söylendiğine göre, giden Av 
rupalıların sayısı, mayısta 54, ha
ziran' da 79 ve temmuzda 85 dir. 

Tren yolcuları, birkaç gün için 
Cibuti'le giden i§ adamları, sayfi· 
yeden gelen memurlar ve izinli gi
den Habetlerdir. 

Adisa.baba'ya 30 kadar gazete· 
ci ve sinemacı gelmiş ve bu suret
le gelen yolcu sayısı biraz artmış· 
tır. 

AMERiKA iŞ FF.DERASYONU 
HARP İSTEMiYOR 

Vaşington, 7 (A.A.) - it fe
derasyonu icra konseyi, başkan B. 
Green'den, halya'nın Habeşistan' 
a kartı yapmak istediği tecavüz 
habini durdurmak için B. Roose· 
velt' e baı vurmasını rica etmiştir. 

B. Green, B. Roosevelt nezdin· 

tllıalarında yılcıı:ı ı;ıııreW olanlar, Uz.e • l 
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12: knpanıD aııtıD flyaUarıdır. 

[ • Londra 
Nukut 

1124 .,. \71yanı ~.-
• f'uyork 12~. 00 • Mıı:lrld !6 -1 
• Parls 169. - * Be rlln 40, -
• MIUno l!I{), - • Varşova !4, -
* Brühe 83. - • Budapcşt· :5, -
• Atlna ~4. - • Bütre: 16, -
• Cenent sto . • • Belgrad ~ 6. -
• So!ya 2li, - * Yolı.oha nı.ı 32, - 1 

• Amsıerda ı sı. - • Altıo 'l3l, - ı 
• Prır 9.", - * l\lecldtyc 53, -

31, -· • Banknot !33 -'ı * Stotbolm 
Çekler 

ı * Londra 623.00 * Stothlm 3.1!-
• NeYyork 0.7965 • Vlyar. 4.2014 
* Paıls 12.(•3- • !'11adrld 5.8075 

1 ~ • MllAno 9.70 • Bertin 1,9713 
• Brlikse 4.7140 • Var~ou 4,203S 

• Atin• ~3.64'S • Bııdapeşır ·MI-
• Ceocvır 1.411!~5 • Rülcre, 69, l'l.36 
• Sofya 63,35- • nelgra<l :14.882~ 

• Amıterdam 1.1710 • Yokobanııı ~7!5 

• Praıı 19,17 • l\Toskovı 1090.~0 

---ES HA M---"lı 
I• iş Bantas• 9.'">- Tramvay ~9.-

Anadolu : 6.00 * Çimento ıs ırı.4~ 

Reji 2.60 On.yon ne~. -.-· 
Slr. Hayriye ıs.- ~ark Oc!. -.-

*Merkez Bankası ss.- Balya -. -
1 ll. Slgoru -,oo ~arı:: m. ecz.ı -.-
1 Romontl 7,QS Telefon -.-

-istikrazlar - tahviller-
• 1933Tllrk Bor.l .8.05 Elektrik -.- 1 

il il 26,!'0 rramvay 31,70 
. • ili 76.7~ Rıhtım 44.-

*lstltrtııDahlll I 94,12 • Anadolu , .ıs so 

l
•Irıanl lstltruı 9S.- • Anadolu il .f!l:so 
ıns A M ro, - Anadolu ili r.40 
Sıv11·Erıun1m 96, - •MOnıessll A 46 70 

~'~"'UI Bctt4i~· 
$ıhirT4&ııtrosu 

mı ııııııııımııııuu 

llJ 
11110111 

Bu hafta 'f e· 
ı>ebaşı Belediye 
l'iyatrosu: Pcr • 

şembe, cuma, cu • 
martesi, pazar gü· 
nü akşamları saat 
21 de (DELl DO· 
LU) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek -
rem Reşit, beste • 

liyen Cemal Reşit. 
...,....- - _........,.IQt,IUll --.-a-WMllllUUl"Wftt-ftlltthll'll 

de şahsen teşebbüste bulunmak 
üzere Vaşington'a hareket etmek
tedir. 
FRANSIZ HEYETiNE TECAVÜ

ZÜN ASLI YOK 
Adisababa, 7 (A.A.) - Resmi 

bir bildiriğe göre, Harar' da Dub -
bo'daki Fransız heyetine karşı gü· 
ya bir tecavüz yapıldığına dair 
olan duyumların aslı yoktur. Bu 
türlü dedikodular, kamoyu ürküt
mek ve Habeşistan'a karşı durdur 
mak amacile yapılmaktadır. 

BiR ASURi PRENSi HABEŞIS
TAN'DA 

Adisababa, 7 (A.A.) - Irak' 
ta Cillo aı ireti başkanı, Asuri 
prenslerden Malik Cambar, öğ • 
retmen subay olarak Habeş ordu· 
suna girmiştir. Yakında Vollaga 
daga ili ordusuna atanacaktır. 

AFR1KAYA SEVKIYAT 
DEVAM EDiYOR 

Napoli, 7 (A.A.) - iki vapor, 
asker ve malzeme ile Doğu Afri
\<asına hareket etınittir. Bu vapor· 
larm batı Trabulusuna uğrıyarak 
yerli asker de alacakları zannedil
mektedir. 

Milli saraylar müdürlüğünden 
1 - s~rayların tamir itlerinde kullanılmak için koru, kal.:t.y tut

ya ve aairc gibi ıeylerle kanrpık olmamak §artile pazarlıkla d;; . .-t bin 
kilo hurda kurıun satın alır.acak tır. 

2 -Pazarlık 15 Ağustos S~S per ıembe günü saat on beşte Dolma 
bahçede Saraylar Müdürlüğ 0i binasında yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa girmek isteyen 1er o gün o;aat 14 e kadar 7'J lira
lık muvak~<at teminatlarile pazar hk komisyonuna müracaat etmeli· 
dir. (4350) 

KURUl't'un Romanı 65 Yazan: A . ismet Ulukut 

Bu hayatı altınla değil, 
ödevlerle doldurmak 

yapılmış 
Jazımdır 

~imdi önünde acı bir 
beyazlık gösteren bir perdt. var· 
dı: Hakikatın acılığı. Doktcr has· 
taneyi bir başkasına verince o ne 
olacaktı? Doktordan ayrılacak ol· 
duktan sonra, babasının aranan 
servetinin eline geçmesi neye ya· 
rayacaktı. Gözleri önünde yakıcı 
bir buhar dolaşmağa haşladı. Can 
sıkıntısı iie sordu: 

- Bu zat bir doktor mu 7 
- Hayır! 

- Öyl ise burasını ide.re etmd< 
için bir doktora ihtiyacı olacak. 

- Zannederim. 
- Sizi bırakıp da başka bir 

doktor getirmesi mana11z olmaz 
mı? 

- Bu, onun bileceği bir ~eydir. 
- Pek; amma burasını sız kur· 

dunuz, bu güne kadar kimsenin 
yapamıyacağı derecede iyi bir su
rette idare ettiniz. O halde üstün 
tutulmak hakkı sizindir. 

- iyi idare ettiğime kani mi· 
siniz? 

- Bunu yalnız bende'l'l değil, 

sizin minnettarınız olan bu kadar 
kimselerden sormahsmu. Bana 
kalsa, size §oradan ıuraya bir a· 
dım attırmam. Siz sittikten aonra, 
yalnız mm bildifini~ ba doktor 
luk da gidecek; .onra .••• 

- Hakkınız Yar, hastaneyi tff· 
lim edeceğim zatm da ba,le dü
şüneceğinden eminim. 

- ahi mi? 

- Artık siz 'buna kani olduktan 
sonra ... 

- Amma bakalım o, benim 
gibi düşünür mü? 
- Zannederim; mamafih ıiz o

nu tanıyacaksınız, o zaman ken· 
disine düşündürebilirsiniz. 

- Ne zaman gelecek? 

- istediğim hesaplar bitsin; 
beklediğim önemli bir haber var, 
o da gelsin; o zaman hesaplarla 
beraber hastanenin tapusunu tes· 
lim edeceğim ve "buyurun, bugü· 
ne kadar bekçiliğini yaptığım bu 
müessese sizindir,, diyip, emrini 
beki iyeceğ im. 

- Ya bugüne kadar almadığı· 
nız paralar ne olacak? 

- Ben ihtiyacım kadarını al
dım. Dünyanın ahlakını bozan 
kağıt yığınlarını ne yapayım? 

- Bunlar sizin hakkınızdır. 
- Ben zengin olmak istemiyo-

rum. Günlük bir şekil gösterişi o· 
lan bu hayatı altınla değil, yapıl· 
mış ödevlerJe (vazifelerle) dol· 
durmalıdır. 

- Siz kendisini tanıyor musu· 
nuz? 

- Tanıyorum, siz yaşta bir 
gençtir. 

- Buraya geldi mi? 

- Daha böyle bir şeyden ha· 
beri yoktur. 

- Burası onun olduğundan 
mı? 

- Evet, ona ben söyliyece· 
ğim. 

- Hesapları siz mi göstere· 
ceksiniz? 

- Ben ona yalnız, bankadaki 
paramıza dair bir çek ile, bura· 
nın tapusunu vereceğim. Muavi· 
nim olduı}unuz i~in hesap i~i size 
ait olacaktır. 

- Benim memuriyetimi tasdik 
edecek mi? 

- Bundan katiyen emin olabi· ' 
lirsiniz. 

- Neden 

- Size kendisi kadar emniyet 
edecek te ondan. ("" 

- Belki etmez. 

- Bu işi bana bırakınız. He-
nüz, benim gideceğim de muhak• 
kak değil. 

- Hastaneyi alacak olan için 
eene bütü.o eğitimi (idareyi) si· 
ze bırakmak bir ho~. Bize, 
zavallılara, hatta bütün insanlı
ğa kartı bir borç. 

- Hayır, ben böyle dütünmi
yorum. Mal sahibi için de bir 
borç tannmyonmı. Yalnız istedi· 
ğim §ey pek basittir. Hesapları• 

mızı gözden geçirdikten ıonra 
(tamam) <lesin ve ve elime bir 
kağıt versin. 

- Şüphesiz, bunu yapacak• 
tır. 

- Emin misiniz? 
- Meğer ki .. 

- Meğer ki, ne? 

- Mesele çıkarmak, l;u suret· 
le istifade etmek istiyen biri ol• 
aun. 

- Hayır, ben o genci kendisin 
den daha iyi tanırım, böyle küçük 
lükleri aklına getirmiyecek kadar 
yüksek bir ruha maliktir. Yalnız 
hastanenin parasını kendi men· 
faatiıne ııarfetrnetli~imi anlamı 

olıun. 

- Bunun akıini kabul etmel<, 
o yüksek ruhlu dediğiniz bayın 
ya hesaptan anlamaz bir cahil, 
yahut, bir deli olması lazımdır. 

- Bay mı 1 Bunu kim Miyle. 
di? 

- Ya? .• , 

- Genç bir kız! 
- Bir kız mı? ... 
Binnaz bu sözü asabiyet1e sÖy· 

}emişti. Nezirin yüzünde o §ey• 
tanca gülümsemesi vardı. Kız, bir 
iki dakika düşündü, sonra birden 
bire: 

- Babamın servetinden benim 
elime ne kadar para geçeceğini 

zannediyorsunuz? 

- Daha belli olmaz, neden 
sordunuz? 

- Bir hastane açmağa yetmez 
mi? 

- Ne, hastane mi açacaksı· 
nız?. 

- Başkalarına minnet etmeniz 
den ise?. 

- Çok haklısınız; bir baıka 
sına minnet etmektense sizin has
tanenizde çalı§mak benim için 
büyük bir saadet olur. Ya bura· 
nın hasibi de ayni sözü tekrar e
derse, beni fena bir çıkmaza sok· 
mut olmaz mısınız? 

Doktor açıktan açığa gülüyor • 
du. Binnaz suratı aımıştı, kendi • 
sine bir rakip çıktığını sanıyor

du. Bütün cinsi duyguları isyana 
hazırlanmıştı. Yerinden kalktı, 
doktorun yüzüne bakmadan kapı• 
ya doğru iki adını attı •• ya•ar 
ça fısıldadı: 

- Artık kimi üstün tutar ... 
nız ! ... 

Nezir, hunu i!itti. Krzın yanı

na geldi: elini omuzuna koya· 
rak: 

<Arkası var). 



lstanbul V a:liliğinden: 
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~iJeeelin Cinai 
Ekmek 

arttırma eksiltme 
kurumundan: 
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260,000 11 Kuruş narh üzerindP.n 

Beş okulun teminat miktarı 
Lira K. 
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kurumumuza bağlı Be! okul için yukarda yazılı ekme\<. ihti-

f 'çları ıartnaıneıine göre ve okulların }'anlarında ilk teminat 
lr ıöıterilmiıtir. 
ı Elc~iltme 21-8 935 Çarşamba günü saat (15) de k.,.pah 
ltf ıuretile yapılacaktır. 
~ Elcıiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binaıında toplanan 
tuında yapılacaktır. 

k Eksiltmeye ıirecekler 935 yılı Ticaret Odası ve Z490 sayılı 
lh\lnuna ıöre ellerinde bulunan belgeler ve Ticarethane llll · 

~rna iıe ıireceklerin iıbu belgelerden maada noterlikten alma 
•ek&letnamelerile ekıiltmeye girebilirler. 
k kapalı zarf eksiltmelerinde iıteklilerin yukarda a.dı _;aıı!ı 

1 
tnuııuna uygun olmak üzere kapalı zarf mektuplarında '"t~nı· 
en Delıeler ve teminat makbuz veya banka mektuplarını koy· 

lbak suretile zarfların üzerinde tekliflerin hangi ite ait o!dı:ğu· 
lllı ve kanuni ikametgahları yazılı ve zarfların kapanan yel'[eri 
~ühürlü olarak belli günde belli saatten bir saat evvel miiteıel· 
•ıl ınakbuz mukabilinde kurum baıkanlığına verilmesi ve trmi· 
hatların belli zamandan evvel liseler muhasebeciliği veznesine 
Y&tırılmıt olmaıı ve ekıiltme ıartnamelerini görmek üzere ku· 
tunı ae'kreterli.jine ıormaları ilin olunur. ( 4455) 

ndarma genel Komutanlığı "J.U.K.,, 
An ara satınalma Komisyonundan: 
~· - Ankarada yapılmakta olan Jandarma ve polia mektebinin 

• Ötifer teıiıatı kapalı zarf auiuJi ile eksillmeye konuhnuıtur. 
2 - Ekıiltme; 12/8/935 Pazartesi günü saat "10,, da Ankarad1t 
nda.rma ıenel Komutanlığı ku rağında aatınalma komiıyonunca 

ı>rla.caktır. 
3 - Şartname. keşifname ve tef errüatı •'436,, kuruş kar§ılığın· 

' komisyondan alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 20,000 liralıktan aıağı olmamak 
~te bu gibi tesisatı beğendirmek suretiyle yaptığına dair belge ilt 
~amede yazılı diğer belgeleri ve tesiıatın ke§İf bedeli olan 
~1162) liranın (2490) sayılı kanuna göre hesap edilmi! olan 

8) lira ''10,, kuruşluk ilk inanca için banka mektubu veya bu 
dlt paranın malıandığına yatı rıldığlna dair sandık kar§ılığım 
.~tge kiğıdıyle ''teklif mektubu ile,, eksiltmeden bir saat evvel ko· 
'•tona vennit oJmaları gerektir. (1849) ( 4272) 

stanbul sıhhi müesseseler arttırma 
eksiltme komisyonundan: 

Bakırköy Akliye ve Asabiye hastanesi için azı 12,000 çoğ\ı 
lS,O()o kilo benzin ile azı 3,000 çoğu 5,000 petrol olbaptak\ ıart
tı,bıeai veçhile ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Ekıiltme 19-Ağuıtos-935 Pazartesi ııünü aaat 15 de 
C,ialoğlunda Sıhhat Müdürlüğü binaıındaki komiıyond-ı ya
llıl,ca.ktır. 

2 - Tahmini fiyat benzinin kilosu 35 kuruş petrolun ki!oau 

~l kuruıtur. 
3 - Muvakkat garanti 472 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnameler müesseseden parasız olarak alınabilir. 
S - Ekıiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odası vesikası ve 

~sayılı kanunda yazılı belge ve bu işe yeter muvakk~t ga
••1tti makbuz veya banka mektuplarile usulü dairesindeki teklif 
~•ktubu zarflarını yukarıda yazılı eksiıtme saatinden b•1

• saat 
~·kadar makbuz mukabilin:e komirıyona vermeleri. ( 4506) 

~eyoğlu Tapu Başmemurluğundan 
· Ctlatada Şahkulu mahallesinin Değirmen sokağında eski 14 ye 
1 1 ~ Na. lu evin Dikran Barunakyan ve Serupe Mosisyanın b1Je. se
tt Uhtele .. inde iken mü§tereken hazineye aidiyeti cihetile tt.~<..ılen 
;edinin itası Milli Emlak Müdüriyetinin 30-5-935 tarih ve 
n~-7380 No. lu tezkeresile talep edilmiş olmakl~ ~erk~man· 
tıa llletrukiyeti bildirilen hisseler hakkında tasarruf ıddıasını:t'- ~~ 
i caldar mevcut oldu wu takdir de tarihi ilandan itibaren 15 gun 
.. ~de Yesaiki tasa f' g 1 ·ıe birlikte tapu müdüriyetinde B.:-l'oğlu 
''l'l'..l b rru ıye erı . .1 .. l 
~t\ la§ Memuriyetine 935~4010 ınühımme No. sı e muracaı.t arı 

o Unur. ( 4530 ), , 

O - KURUN ~ A(~lJS1'0S rn~:> 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

3181 1935 vaziyeti 
AKTiF PASiF' 

Kasa: 

~~~~~;:.~~ ... ~.!.~~~~ .. ~.~·.~-~-~·-~.~: 1 ~ ~!~:~~~~. : 
Ufaldılı: ........................................ .. 914.204. 10 

Oahlldekl Muhablrler : 

!'ürk lirası ------ ~ L J.050.809 tO 

Hariçteki Muhabirler: 
Alun. San kilogram 4.401,273 6.190.756.08 
~lana tahvili kabil Scıbcsr dövi7.leı .632.749. 91 

Hazine Tahvilleri : 
Oenıhte edilen enakJ nakliye 1 
l\arşılığı L.158.748.563.-
1\anunun o 'e S incı mad-
delerine tc\:fikan. Hazine rıra· ~ JO 640.380 _ 
fındın vıkı tedıuı " · · 

Senedat Cüzdanı ; 
Hazine bonolan · .......... .......... ! L. : .500.(j()() -
l'icarl senetler --...... ........ ~. .. 9.933.462 61 

Esham ve Tahvilat CUzdanı: 
1 ~eru?te edilen e,·nkı nak-" l tıytnın k:ırşılrğı C$ham 'fe •. 50.631.473.91 

tahvilat 1 itibari kıymetle l 

Lira 

39 QS4 067.33 

ı .050.809 70 

6.823 50~.99 

Sermaye _ ................... . 
!hti,·u al\çesı· ...................................... ____ ... 

ledavUldeki fanknotler. 
Deruhte edilen cnaı.ı naktiyc L 158.748.563.-

1\anunun 6 \'C 8 inci ml1dde· 
lerirıe te\·fi kan hazine tara· 
fından vakf tediyaı 

ücruht~ edilen c\'ta .. ı naı. ti'n 
ba!nycsi _____ ............. . 

Kar~ılı~ı tamamen al tın olarak 

,0.640380.-

ıs 108 183.-

Lira 

15.000.1 '0'\ -
1 0':!6.7 5...ı.67 

tedavüle ilAvctcn \'azeJilcn L ıo.000.000.- ıss.ıos ıss.= 

TUrk Lirası Mevduatı : 
148.108.183- Vadesiz ............. ............... 1 J.,..90T 700.Ji 

1 Vadeli - ı -----ı f.!.901.700.1 .., 

/Döviz Mevduah: 

11.433.462.61 
Vadesiz .............. " ........ _ 2.259.748.16 

\'adcli -········--········· .. 652.403 19 12.912.] sı 3 

Muhte llf .............................. ............................ 57.424 267 2 ... • . 

B) Seıbest Esham w Tah\illt 4.551.70421 35.183.178.12 

A lun 'e dcl\·İz üzerine ıvt.ns 
f ahvllAt üzerine anns 

Hissedarlar· ................................... _. 
~ 826 :i82 48 

4500000-
9493 269 24 muhte~lf 

YekOn ~37~.058.4? YekGn !59.373.05847 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren~ 
Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın Uzerine avans yUzde 4 1·2 

......................... --------.... ------------------------------~~;.;...;;..;.;;. 
Küçük ilanlar 

KiRALIK YALI 

1 : 
lstanbul Sahil Limanı 

Sıhhiye Merkezi Eksiltme Komisyonundan: 
Çengelköyünde Kulelide müstakil, Ankarada M~rkez Hıfzısaıhha müeaaeıeıi içın J.200.000 adet 

dör~ odalı, bahçeli, terk~s. suyun_u çiçek aıııı tüpü kapalı zarf ekailt me ile aatın alınacaktır· Bu tüpl .. 
h
1
.ab''!, ha,1·akd~r 1.rakz"' ~-ış ıçın. e_1l"eKr}ş· nin nümunesi üzerine bir milyonu kalın ve iki yüz bini ince ve bir ta• 
ı ır ya ı 1ra 1 tır· Gormek ıçın u- fi k l l 

1 1
.d b kk ı b D'lb t .. ra arı apa ı o ac~ktır. e ı e a ·a ayan ı es eye mu • 

• 1 

racaatları. (V. No. Siı06) A - Tahmin bedeli on bin iki yüz liradır. 
B - Tüplere ait şartname ve nümuneler Merl<eıimiz Levazı~ 

KULLANlLI\11~ PO 'TA PULU mından par sız alınır. 
Alınır ,.e mübadele edilir. Cemil 

Enen. Jstanhul Beyazıt Hakkaklar. C - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 13 • Ağustoı • 935 Salı gÜ• 
No. ::o CH.K.) nü aaat 14 le Galat•da Kara Mu.tafapafa ıokaiıncla latanbul Lima• 

nı Sahil Sıhhiye n•erkezi dairesin de yapılacaktır. 
ACEI.,E SATILIK KO~K VE ARSA 0 - lireti inaç parası 765 liradır. 

Paşabahçesindc iki bin küsur ar· E - Ekıiltmeye girecek olanların eksiltme 6aılamadan önce 
şın bahçe içinde altı odah köşk ace- · w • 1 
]e satılıktır. :Kabataşta lstanhul ln- ıgretı inaç arını Merkez Vezneaine yatırmıt olmaları gereklidir. 

hi!O:arlar başmiidiiriyctindc Jümalc (4327) 
müracaat· Ol. K.) 

• • • 
Osm:mhcy civarında A.razma (.'ad

de.sinde nezareti çok (450) arşın ar. 
sa acele satılıktır. Kahataşta lstan
hul inhi!O:arlar haşmüdiiriyetinde Ke-
male miicacant. (il. K.) 

ACELE S~'J'ILIK 

ı - Çtmberlita~. Diıdariye, Şatır 
sokak köşebaşı No. (13) bir bap ha-
ne. 

2 - 'l'ophancdc Topçular caddesin-
de No. 362 kah,·enin üçte bir hissesi· 

3 - 'J'ophanede Kışla arkasında 
Ketani Ömer paşa mahallt>sindc No. 
(2) <303 - 40) metre murabbaında 
arsanın tamamı. 

Görmek için nıfü;tccirl~re, görü~
mek icin .Ka~ımpaşada D:l. kütiipha. 
ne miidüriyetine. (il. K.) 

T. c. iktisat J'ck<ilcti lr. T. u. ,un. 
ş. ş. 

ll.,AN 
iç Ticaret Umum Jliidürlüğiindcn: 
30 ikincitcşrin 1330 tarihli kanun 

hükümlerine göre tc çil cdilmi:;; olan 
ecnebi ~irketll'rinden (Volbruk - Kom 
mersiyal Co· ı.td.) şirketi bu kene 
müracaatla şirketin l::;tanbudaki şu
besinin muaml'liıtını tatil ettiğini bil. 
dirmiş YC lazım ~elen muamelenin 
yaprlmasınr istemiştir. 

Keyfiyet yukarda bmi gc~cn ka
nun mucibince ilan olunur. 26 Hazi

ran 93:> 
Resmi miilıiir 

T. C. iktisat J'ckcilcti Ticaret i§· I 
leri umum müdürlüğü 

im:a okunamadı ı 
• ~ <V. No. 8309) 

ZAYl - 'l'atbil< mühüriimü kay
bettim· Y t-nisini yaptıra(.'ağımdan es 
kisinin hükmii yoktur. (V. "So. S:>t7) 

Fnfi/rlr .!f.'H nrımnralı Cemil 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar lıinlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostatlır 

Büyük ikramiye: 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

lerle (20.000 lira)lıl<: mükafat vardır •.• 

Hozatta Seyyar Jandarma Piyade 
Alayı Komutanlığından: 

1 - Alay ihtiyacı için 36,000 lira tahmin bedeli 365,00H kilo' 
ekmek ve 30,000 lira tahmin bedelli 500,000 kilo arpll, ve 
25,000 lira tahmin bedelli 500,000 kilo saman, kapalı zarf usu· 
lü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 21-8-935 Çarıamba günü ıaat 10 da H'lzat• 
ta Seyyar Alay Karargahındaki dairede yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız Hozatta Seyyar Alay daireaincleki 
Satınalma komisyonunda verilecektir. 

4 - Muvakkat teminat, ekmeğin 2737 buçuk lira: 
Arpanın 2250 ve samanın 1875 liradır. istekliler 2490 sayılı 

kanun hükümlerine göre vesika ibraz edeceklerdir. 
5 - Teklif mektupları 21--8-935 saat dokuza kad3r Ho

zatta Seyyar Piyade Jandarma Alayı Satınalma komis) nm,na 
verilecektir. ( 4409) 

Birinci Mıntaka Kadastro 
Müdiirlüğünden: 

Heybeiiada kaclastroauıı_:ı ba~lanacaktır. Bu ada dahilindt ~ay 
rimenkulü olanların malumu olmak üzere ilan olunur. (45eb) 



'ABONE ŞARTLARI: 

Kem>üet1m!zde 
Yabancı yerlere 
Posta birliğine J 
girmlyen yerlercl 

Yıllık 6 &Jb1' 
7!50 ~ 

a aybk Aylık 

23S 110 
lstaııbul, Ankara caddesl, {\'AKIT ~-urdu) 

1350 72S tOO 150 :reıeton i idare: 24370 
JYaz.ı !,§teri: 24379 

1800 180 

TQrkiyen!n her posta merkezinde KUBUNa abone yazılır. 

f",... Telgraf adresi: KURUS lstanbuJ 

Posta kutusu No. 46 

- - .--. - - --. ~-... ,_, - -
--r..----~{ Türk Etb·se Deposu ı r 1'em!natlı ucuz mal istiyenler Bahçekapı Hacı Bekir karşısında 86 numara 1'ürk elbise deposuna uğrasınlar.' İstediğiniz yerli ,.e yabancı kumaşları bulduğunuz gibi her neli ıs - ı 1 marlama ve hazır elbiseler ''ardır. Veresiye muamele. Bir defa müracaat • 

...... ~~ ............................ IElEllm~IBmllillmm::lllmllBm:l'l .... mll .. ~liliiil .......... E!ll .... llll!:IBIB .... IB!l ...... llllİlll& ................ B!!*-=:!M•'llllım!Ec:.m .... IEi-Vlll51~,,~ 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Askeri FabrikalarU. Müdürlüğünden= (#PA ~A~J(A 
Müs!ahzi\ralı 

Ke~if bedeli (152373) liıa olan yukarıda yeızılı inşaat askeri fab· 
rik(\lar umuır. müdürlüğü a-,.tınal ma komisyonunca 23/ Ağusto!I 935 ı 
tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname 7 lira 62 kurut mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olaı- 8868 lira 70 kuruşu havi teklif mt:~lup· 
larını mezkur günde saat 14 e kn dar komisyona vermeleri v~ ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde ya.ı: 1!1 ve. 
saikle muayyen gün ve saatte komisyona miiracaatları. ( 44 77) 

60 ton devri daim yağı 
AskeriFabrikalar U. l\1üdürlüğünden: 

HUBUBATUllLA/ll 

SıHHAT 
vı;: 

KUVVET 

Tahmin edilen bedeli 2~800 lira olan yukarda miktarı vt: dnsi 
yazılı mal:teme askeri fabrikiı.lar umum müdiirlüğü satınalma kcmis· 
yonunca 26/ Ağustos/935 taf1hinde Pazartesi günü saat 15 de J~apah 

zarfla ihale edilecektir. Şartmı.me parasız o1arak komisyondan veri

lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1710 lirayı havi teklif mek· 

tuplarmı mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri v~ ken· 
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaik 
ile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. (4478) 

ıırııtll nbınıtf1lllftlltttınnlfl llmlflllnlltllıunıııırn ıııu 

lstanbul Evkaf MUdUrlU§U illnlar1 

Cinsi: inek sütü, Kilo: 38000, ilk teminat: 741 lira, Tr.hmin 

Operatör - Uroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
Bevliye mütehassısı 

Köpriibaşı: Eminönü han telefon 21915 

e~ilen Fi: 13, Tar. gün saat: 22/ 8/ 935 Perşembe saat"" 1::; Ek· ı ıst. Levazım Amirli§i Satın 
sıltme Ş: açık, Alma Komisyonu iUinları 

Gureba hastanesinin 936 Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı ülan ve -=---------.. ---1111!1!1'~ 
& 

:··ıkarda mıktarı yazılı sütün eksilt meye konulmuştur. Harbiye mektebi için 17 ton 
İşbu süliin ne suretle eksiltmeye konulduğunu ve Hangi gün "e ~a- patatea altı 'bu uk ton kuru 

~ttc ya~ılacoğı ve eksiltme ş~rtnamesindeki :lk teminatı mikhrı ya- ğan 6500 adet limon 9-Ağus
nında yazılıClır .. Eksiltme lstfllııhul Evkaf Müdüriyeti dairesinde top· tos- 935 Cuma günü saat 14 de 
!anan idare encümeninde yazılı gün ve satıtte yapılacaktır. açık eksiltme ile alınacaktır. Tah-

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Ol.lası ve 2490 sayılı. ka- min bedeli 1422 lira 50 kuruştur. 
nununun ikinci ve üçüncü :nadde lerine göre ellerinde bulun3.• bel· tık teminatı 106 lira 69 kuruştur. 
celerle Ticarethane namına işe gi reccklerin işbu kanunda 'a.zılı isteklilerin belli saatte T opane
şartlar içinde noterlikten s.lınan vekaletnamelerile eksiltmeye gire· de satmalma komisyonuna gel-
bilirler. meleri. (78) (4289) 

lstekliler~n yazılan gün ve saate kadar teminatlarını Evkaf ''Pzne- ;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;-=::;;::;;::;;::;;;;;;;;;;;;;;;;=; 
sine yatırmaları ve eksiltmıı: şartlarını almak ve görmek üzer~ Ev· lstanbul Harici Askeri 
kaf levazım idaresine gelmeleri. ( 4581) Kıtaatı iUinları 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

afıa Vekaletinden: 
1 - Eksiltmey\! konulan iş Malatya vilayetinde Mc:ı.latya-E!azij 

yolunda betonarme Memikan köprüsü inşaatıdır. 

1 b ı k k 
100 ton Hint yağı kapat 7arfla İnşaatın keşif bedeli (24,000) liradır. 

Stan U i İnci mıntaka is an eksiltmeye konmuştur. Tahmine· ı2 - Bu işe ait §eırtnameler ve evrak şunlardır: 

D• k •• ı ·· •• d dilen bedeli 56000 liradır. lhalesi A - Eksiltme şartnamesi. 
lfe tor Uğun en 27-8-935 Sah günü saat n de B - Mukavele projesi. 

Tel...-irdağında iskele civ~rmda iskan idaresinin gösterece~i de dir. Şartnamesi 280 kuruş muka- C - Nafıa işieri şeraiti umumi yesi· 
poHa yaruı on beş gün ve diğer yarısı bir ay zarfında teslim edil- bilinde verilmektedir. D - Tesviyei türabiye, şose ve kagir inşaata dair fenni şartname. 
mek ve tesellüm makbuzu M!?kabi linde bedelleri İstanbul \t ıHiyeti Eksiltmeye gireceklerin 2490 E - Betonarme büyük köprüler hakkında fennı şartname. 
muhasebec:liğince alelusul tesviye olunmak iıezere aşağıda yazılı sayılı kanunda aranılan vesikalar F - Keşif hüiiiöası cetveli. 
kapı ve pencere menteşeleri ile o da kapısı kilitleri ve cam çivisi A- ile birlikte ve ihale saatinden bir G - Proje. 
ğustosun on beşinci Perşembe günü saat 14 de lstanbd Vilayct;nde saat evvel 4200 liralık ıtemir.at ve isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kuruş bedel mukabilindt 

Mübayaa Komisyonunda pa7arlık suretile .;atın alınacaktır. Bu eş teklif mektuplarınr Ankaraıh: M. Nafıa Vekaleti Şose ve köprüler Reisliğinden alabil•; Jer. 
yayı tamamen veya kısme!l ver mck isteyenlerin mezkur ı::ün ve M. Vekaioh Satınalma ko'l'l•syo· 3 - Eksiltme 13/ 8, 935 tarihi!, de Salı günü saat 16 da Ankarad• 
saatte muvakkat teminatları ile komisyona gelmeleri ve faz'a ma- nuna vermeleri. (58) (3838) Nafıa Vekaleti binnsında Şoseler Reisliği dairesinde )'apılacaktır. 
lumat almak arzu edenlerin şart name ve nümunelerini gör~ek ü· 4 - Eksiltme krıt>alı tıarf :ousuli ile yapılacaktır. 
zere her gün saat ondan on ikiye kadar müracaatları ilan "''ı.ınur. 5 - Eksiltmeye ~irebilmek içhı isteklinin (1800) l"ra muvakkat 
( 4584) teminat vermesi, bu11dan .başka :ı şağıdaki vesikaları haiz olup gös• 

30,000 adet s ila 11 san~imetre uzunluğunda pome1 kapı nıerıteşe Den iz y o 11 arı termesi ıazımdır. 
si, 20,000 adet 8,75 ila 10 santimetre uzunluğunda kelebek kapı 1 i Ş L E T M E S i 1 -Ticaret Od~sma kayıtlı bulunduğuna dair v~:ka. 
menteııesi, bu elli bin kapı menle ııesinin muhammen bedeli 250() li- 2 - istekliler yapmış olduklan işlere ait vesikalar: göstererek ek" 

x x Acenteleri: l\araköy - Köprübaşı 
ra, muvakkat teminatı 187 5 lira dır. Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade siltmeye girmek içit" Nafıa Vekaletinden ehliyet vesikası alacaklar"' 

145 000 adet 2,>-3 numara kelebek pencere menteşes:. Bu Rm-• Han ıel~fon: 22740 •-•I dır. 
menteşelerin muhammen bedelleri 1632 lira ve muvakkat temınatı /mroz Yolu 6 - Teküfmekiı:pları yukarıdaüçüncü maddede y:;ı,zılı saatten bif 
122 lira ~O kuruştur. saat evveline katla• Şoseler Reisliği Dairesine getırilere~ eksiltnt• 

10,000 adet Macar tipi oda kapısı kilidi Bu kilitlerin muham· KOCAELi vapuru 8 Ağus- komisyonu Reisliğirr_a makbuz mu kabilinde verilecektir. Posta ile 
men bedeli 4000 lira ve mu~akkatteminatı 300 liradu. tos PERŞEMBE günü saat 16 gönderilecek mekhıpların nihayet üçüncü maddede yaLılı saate kadat" 

500 K. G. Cam çivisi, mu ham men bede\ı 500 lira ve mutakkat Ed•amlmrmırao•zaE:lk!::laei!d!:!::aır.::;rm. mme1( 4•571529ıı:ıı)111mii gelmiş olması ve dij zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olmast 
teminatı 37,5 liradır. lazımdır. Postada dacak gecikmeler kabul edilmez. (1918) (4371) 

Göz Hekimn · t • __.. 

Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: Dr. Şül<rü Ertan lstanbul av vergileri müdüriyetinden; 
Üsküd<.ırda Selamsız Maliye Şubesinin bulunduğu Çini!\ Polis Babıali, Ankara caddesi No. 60 130 çeki odun 500 kilo mangal ve bir ton yerli :Ko'k kömürü satıı' 

merkezi binasının keşif ve şartlarına göre 681 lira 96 kuruş l-edel Telefon: 22566 alınacaktır. Tahm:rı edilen bedeli 360 lira 75 kuruştur. 
karşılığında onarılmaları açık eksiltmeye konulmuştur. lstek.•lerin Sah günleri meccanendir.. Açık eksiltme 13/Ağustos/935 Salı günü saat 14 c!e av vergileri 
keşif ve şartnamelerini görrnf'k isteyenlerin 19-8-935 Pazaıtesi iill••rmmm:1M~ll-lli!lli.ml--ii müdüriyetinde yapı!acaktır. 
günü saat lll de, bu iş için N"fıa Baş mühendisliğinden alaca1'1arı Sa hibi : ASIM us _ VAKIT matbaası Muvakat teminat 27 lira 2 kurustur. 
ehliyet vesikaaı ve 52 liralık pey akçelerile müracaatları. ( M. ) Ncartyat direktörü: Refik Ahmet sevengtJ isteklilerin şartnameyi görmek ve fazla bilgi toplamak üzere tıct 

.(ı4488) gün müdüriyete gelmeleri. (4378), 


