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g~g!:!) n::~b:ı!~=-' Fransa' da mı? 
§Jnda ve ismet inönünün çevresinde· _ Fran•adakl hldiaelere dair gelen haberler ikinci saylfamızdadar -

~Er~~~ b~~nftQM ---~~-~---~~~-~-~~~-~------~~~-~----~-~-~--- - - - ~ -----

bir ihtilal başlangıcı 
Yakın saylavı bay tahsin, türk an· • -"'7.--- - . · - -. ..__ · - -
~~ın~~M~run~~ğı~rlb· ---·-· -----~~~~~~~~~~~~~-- ~~-·~r- &susihaberkr~u: nuşturan nüktelerile yolculuğun son 
dakikalarını hatırlattı. bugün hükti • 
ınet merkezinden ayrıldıklarının ~ ~ 
ıncı gününe giriyorlar. • ,.:ı 

yaptığı demiryolundan ta diyar • ~ l 
bekir yakınlarında in~~ başbakan bir ::1 
kira otomobilinde 14 ıli dolanan 4500 
ki1ometre yol aldıktan sonra, kara • 
deniz kıyısının hemen bütün il mer • . ·· · 
kezlerini de işte görmüş dönüyor. bu {. ~ .:.ı:.~ f 
kırk güniin en az otuz beşinde tan • t , · ·. !11c~ 
Yeri ağarırken - uyanmak değil - f 
Yola çıkmak ve krrk gün sağlam be· ı · ... 
şer saat göz yummadan, arahksız, bü· ~~ 
tün yurt işlerini görmek, dinlemek, 
konuşmak .. bunu söylemek onun geç· 
tiği yollarda Ye vardığı yerlerde iş • 
leri nasrl incelediğini yakından gör • · 
ınemiş bir adam dili için bile kolay 
değildir; salt şu benim gibi gittiğim Bqoa'ICanrmızın gezisine alt liuıusl Jotograflarmıız'dan 

Baıbakiiiümu Al rı ili ıınıryrid".. ve çrktığım rizede, kara hisarda; gi • 
resunda, tireboluda, orduda sam • 
sunda, kılı kırk yararcasına uğraştı • 
ğını kendi gözlerHe görmüş olanlar 
için elbette daha. ~ok yorucu, elbette 
çok ağır gelecektir. 

şu giresunun kışla meydanında 
dalgalanan halka bakınız: yarı, gö -
nülsüz yüksek bir insan ruhunun a • 
saleti sinmlş yüzünde kara iki yıldız 
gibi panldryan gözlerini görmek, ya· 

rı, Ya hak yerlerinde sürüncemede kal
mış, yersizlikten, topraksızlıktan bu
nalmı§ olmanın verdiği bir sokulgan· 
~~la hUktUnet başkanma dert ve dil 
dokınek lçln gelmişlerdir. 

başbakan bir yetmiş beş yaşında 
k8y Ü ka W.Udea clert yandı • 
imı dinliyor, bir Ubayın bu ı~ tlzerln
deki iU.hlannr .. 

sorusundan, karşılığından duyu -
yorsunuz ki başbakan bu münferit 
hAdise1erden genel sonuçlara var • 
maktadır yarın kamutaya getireceği 
önergele;in mucip sebeplerini topla · 
maktadır· saatlar, saatlar, saatlar ... 
fdare unsurlarmı iş başında görüyor. 

Van'da Samram ·galünCle incelemeler 

(Köylünün arkasında duran genç BaJbaluınımızın 
- · Bay H ay;rid:r.). 

görme daima haber almadan başka bir 
şey! inönil kahramanını bir ulusal sa· . 
vaş alanında görüyoruz; ancak içten 
dnvan, içten konuşan, kadın, erkek J 
köylü h~tll bir yurtdaş gördükçe o· ' 
na teslim ol~ta hiç duraklamıyor. ! 
araya kimse koynıadan, halk ile kar- , 
şı karşıya gelmek ve ~al~ı kendi di • J 
linden dinlemek belh kı ona 'L;uvvet '. ··.• .· ··•. 
veriyor. ki 

şu anda 40 günün büyük yolcusu, 
yola ilk çıktığı gün kadar yorgunluk-
tan uzak, dinç, neş'eli... , 

rizede bir yall uşağı "işte ilk defa . 
bir baqbakan görüyoruz!,, demişti. . 
gerçekt~n rize hükfimetin bir baş~ 
baskanım görmemiş midir? bunu bıl· 

~ d w 
nıiyoruz. bildiğimiz bir şey var: ogu 
illeri ilk olarak bir baştan bir başa 
umumi sıya.sasından mes'ul olduğunu 
bilir bir hükumet reisi göz.ile görül
ınüştür; bir hükfimetçi kulağı iJe din· 

· Tü"t<-I ran sınmnda 

lenmiştir· 
cok geçmiyecek, bu görüşün mey

valarım tophyacağrz· o halde bu ge · 
ziş daha erken olmalı idi, diyemeyiz; 
bundan önce olsaydr, ondan önemli 
bir iş sırasını şa;ırmş sona kalmış ol· 
buyacak mıydı? 

doktor tevfik rüştü aras 24 tem -
ınuzda Jozan gününü ankara_ vapuru 
salonunda kutlularken "~enın "38. -

fını ancak atatiirk yapmıştır,, dem~ş. 
"sen sakaryada milletin makCıs tal~ • 
hini yendin,, sözünü hatırlatmı~~: ıs· 
ınet · ·· ·· .. orada yendıgı bu ınonu, o gun 
makiis talihi bu,.,ün burada yok hale 

' t't •• k ona getirecektir. tevekkeli atatur 
hükumetini emanet etmemiştir. 

:ra1mr. grzen haşbakan değil gören. 
duyan anln·an tedbirlerini bulan, ya
J>an b~şbak;n ! bu uzun geziden istan· 
hula hoş geldi •1, yeni yeni haşan~rhk· 
laı· dilemel,tc. ...... , l iim'iz seııinledır. 

ar1k us 

-~(Tepede görünensivii laf huJııt taşıdır.) 

Başbakanımız şehrimize geldi 
Doğu Anadoluda bir tetkik gezi· 

, . pan Başbakanımız lsmet İnönü, 
sı ya T fik 
beraberinde Dış Bakanı Ba~. ev 
R .. t·· Aras olduğu halde dun saat uş u . 
12 de Vapurculuk Türk Anonım sos· 
yetesinin Güneysu vapurile lstanbu • 
fa gelmiştir. 

Cumur başkanı genel sekreteri B. 
Hasan Rıza ve başyaver Bay Celal 

Cumur Başkanltğı namına kendileri· 

ni Tarabya açıklarında Sakarya mo • 
törile karşılamışlardır· 

Baş Bakanımız lsmet lnönü ve B. 
Tevfik Rüştü Aras, motöre binerek 
Atatürk'e saygılarını sunmak üzere 

doğruca Dolmabahçe sarayına git -
mişlerdir. 

Başbakan ve Dış Bakanı Ata -
türk'ün yanında uzun müddet kalmış· 
Jar, akşam altıda saraydan ayrılmış · 
lardır· 

Başbakan motörle Heybeliadaya 
köşkiine ve Dış Bakanı Perapalas o· 
teline gitmiştir. 

BAŞBAI<ANIMJZ NE VAKlT 
GiDECEK? 

Başbakanımızla yol arkadaşları • 
nın Ankaraya gidecekleri gün daha 
pek belli değildir. Bununla beraber, 
yarınki par.ar günü gitmelerine ih • 
timal verHmektedir. 

Başbakanımızın gezisine ait başka hususi 
fotoğraflarımız 7 nci sayfamızda 

l 
1 

Giresunda ve Rizede 
ı . • 

yenı 

Giresunla Rizeyi iç illere ~:ı ~
Iaınak üzere işlek birer yol ya
pılması düşüncesi son zamanlar
da daha çok önem verilmeye baş
lanmıştır. 

Gümüşhanenin Torol kasaba
sından Giresunun Tirebolu kasa.
basma inen Harşrt vadisi iki 
b~tan iyice açılmış ve bu kırk 

1 kilometrelik yolun ancak ortala
' rma doğru sarp bir kısmı lmlmrş
! tr. Sevinerek öğreniyoruz ki yaz 
r 
krş kapanma bilmiyen belli başlı 
bir yol kazanılmak üzere burası he 
men yaptınlacak yollar arasına 
almacaktrr. 

Hopa • Borçka yolu da cumu
riyetin en göğüs kabartacak eser
lerinden biridir. Bunun gibi, Ri • 
zeyi bir de doğu tarafından içe
riye bağlamak üzere bir de Sür
meneden Bayburda yakın (Hart) 

a varacak bir yol düşünülüyor. 

Rıneliler de böyle bir yolun 
açılmasını Başbakanm son göre

: tinde kendisinden dilemişlerdir. 
1 

• ' 1 , .. ,,.. -t 

yollar 

· Rizetlen iki görlinÜf 

Erzunımdan - bir gönmlif 

Erı.urum demiryolu 
hemen bitirilecektir 

Sıvas - Erzurum demiryolunun şimdilik bir koldan ilerle
mekte olan yapı işlerine b~r de Erzwıım yanından başlanması 
ve böylece iki yönden ilerliyecek işle yolun bir ayak önce biti
rilmesi düşünülmektedir. 

Öğrendiğimize göre işe Erzurumdan değil, daha ileriden 
Sankamıştan b~lanacak ve orada eskiden kalan bir kısım yol 
tez elden işlenilir hale getirilecektir; demiryolu böyle iki baş
lı bir çalışma ile krsa bir zamanda başarılacaktır. 

Erzurumda bir şeker 
fabrikası düşünülüyor 

Başbakarumızm doğu illerindeki gezisinin her bakımdan 
ne denlü faydalı olduğunu söylemek fazla olur. Bu gezide dik
kate ilişen şeylerden biri de bu illerde yetecek kadar şekerin 
me_vsiminde yetiştirilmesi lüzumu olmuştW'. Bu tarafta yetişti
ıilen pancardaki şekerin yüksekliğine bakılarak ve yakın bir 
gelecekte eldeki fabrikalar yapıklar (mamulat) mın genel ih
tiy~ca az gelmeye başlıyacağı gözönünde tutularak Erzuruma 
küçük te olsa modern bir fabrika ile yeni bir can vermek yapıl
ması lüzumlu işlerin başında görülmektedir. 

Bununla beraber, şimdilik bura fabıikalarımızm şekerle
rinin o yörelerde vaktinde ve yetecek kadar bulundurulması . 

blmıs bulunma 



F ransada yeni hidiseler 
Fransız gazetelerine göre bu hadiseler bir ihtilal 
başlangıcı sayılabilecek siyasal nümayişlerdir. 

• 
vergı 

Son zamanlarda illerde yapılan incelemelerde dikkate çar
pan halk dileklerinden biri de arazi ve bina vergilerine ~s 
olmak üzere hüktimetçe saptanan kıymet veya gayri safi gelirler 
bu,Klinkü değerlerinden epeyce artık olduğu için bunların ye
niden bakılarak doğrultulmasıdır. 

Alman gazeteleri: Bolşevik ihtilali de limanlarda başlamııh diyorlar 
Parls, 8 <A.A·) - Bu sabahki ga·ı 

zeteler, "ayaklanma", "ihtil!~ ve 
"ihtilalci hareket,, gibi başlıklar al • 
tında Brest hldiselerine sahifeler do
lusu yazı tahsis etmektedirler· 

Birkaç kişinin önemsiz surette ya· 
raland~lan bildiriliyor. Gösterici • Mimar Sinan için 
lerin arasında en ziyade işsizlerle ço· 
cUklar bulunnyordu. t ı cak 
lŞÇlLER KAPILARI KAPALI anı yapı a Her ne kadar eldeki kanunlar her mükellefe, eğer kendi 

yeri yazılı kıymetin yüzde on beşini kaybetmiş bulunuyorsa, 
bunu düzelttirmek için hükfunete başvurabilmek yetkesini ve-Bu hAdiselere karşı ciddi tedbirler 

alınmasını isteyen Matin gazetesi, di· 
vor ki: 

"Breat hareketi, ani bir ahllltimel 
olmayıp, komünist ve ıoıyalist poli • 
tikacılar taralından hazırlanmııtır.,, 

Ayni fikirde bulunan "Jour,, ga • 
atesi, gerek Brest ve gerek Toulon· 
da çıkan hidiselerin, gfindeliklerinin 
arttmlmasını istiyen bir amele mü • 
eadeleıd olmaclıfını, fakat bir ihtilal 
başlangıcı sayılabilecek ve iceden in • 
ceye hazırlanmış siyasal gösteriler 
ılduğunu yazmaktadır. 

Genel iş konfederasyonu nqrettiğt 
bir ~rarda Brest gösterilerini haklı 
'lulmaktaclır. 

Komünist "Humanite" gazetesi, ka 
nııklıklarda ölenlerin gömülmesi il · 
gisi ile bugün bir genel grev yapıla • 
cağım ve grevin kesin olarak tatbik 
iileceğini yazmaktadır. 

YENl HADiSELER OLDU 
Brest, 8 (A.A.) - Tersane işçile· 

rfnin grevi, dün evvelki gtinkU ka • 
dar önemli olmıyan bir takım Jfıdl · 
selere sebep olmuştur. Göstericilerin 
sayısı daha azdı ve polis bunlann 
şehrin ortasına kadar ilerlemelerine 
engel olabildi· 

Sabahın saat birine dofru düzen 
Jade edilmiştir. 

Polislerin enternasyonal ttlrktlri • 
nü cağıran n emniyet tertibatına 
karşı ağırl~nna g@leni haykıran ve 
ellerine geçeni atmakta olan gösteri· 
ciJeri geriye püskürtmüşlerdir· 

BULMUŞLAR 
Paris, 8 (A.A.) - Son haberlere 

göre Brest şehrinde sükOn vardır. 1 

Pari • Midi gazetesi, ikinci bir ya· 
ralrnın hastanede öldüğünü haber 
,·ermektedir. Şehir halkı, sabahlan 
sokağa çlkmaktadır. 

Sanıldığına göre, işçiler çalışmak 
üzere bu sabah tezgah kapılarına ıel· 
mişler, fakat kapılar hükQmet tara • 
fından kapatıldığı için içeri gireme -
mişlerdir· 

TULONDA TAHRiKAT 
Paris, 8 (A.A·) - Fransız iç baka· 

ru, pazartesi günkü kargaşalıklar hak 
knda gerçin (tahkikat) yapmak tize • 
re Toulon'a bir genel ispektir yolla· 
mıştır. 

GEMiLER HAI,A KALKAMIYOR 
Havr, 8 (A.A·) - Transatlantik 

deniz sosyetesi ile mUrettebat arasın· 
daki anlaşmazlık, yatışmak üzere bu· 
Junduğund:ın "Champlain,, adlı ge • 
minin bugün hareket etmesi muhte • 
meldir. 
ALMAN GAZETELERiNE GÖRE .. 

Berlin, 8 (A.A·) - Brest hadise· 
]erini çözeleyen "Deutsche Allgemeine 

Zeitung" gazetes~ 1917 bolşevik ihti· 
lllinin limanlarda başladıfmı ve 1918 
Spartakist ayaklanmasının Kiel'de 
baş gösterdiğini yazmaktadır· Bun • 
dan iturtı, komünist elebaşılannm bil 
hassa Toulon ve Berst harp limanla· 
rmı faaliyet alanı olarak seçmeleri 
tabii görülmelidir. 

Atinada görüşmek üzere! 
Prens Nikola Çaldarisle öpüştükten 

sonra böyle söyliyerek aynldı 
.Atina, 8 <Kurun) - Eleftron Vi· 

ma gazetesinin Belgrattan aldığı bir 
habere göre Yunan Başbakanı Çal • 
daris ile Yugoslavyanın Blend şeh • 
rinde bulunan preu Nikola arasın· 
daki konuşma pek samimi olmuştur· 
Her iki eski dost karşılaşır kaqılq • 
maz biribirlerine sarılarak öpüşmüş • 
ler, uzun konuşmadan sonra "Atina • 
da görütmek tizere !,, aözlerile a)'l'll· 
ıuşlardır. 

Sıyasal çevrenlerde Yunan başba • 
kanı ile prens arasında yapılan hu 
konuşmaya büyük bir önem verilmek· 
tedir. 

KURUN - PreTUJ Nikola. ölen 
kral Kostantinin çok itimat ettiği i· 
kinci kardeşi §imdi Londrada bulu • 
nan kral ikinci Jorjun da amcaulır. 
Bundan bQfka preTUJ Nikola. Yugor 
laoga kral naibi pren11 Polun ve Jn. 
gUtere kralının Udnd oğlunun da ka-
11ınpederidir. PreTUJ, uzun zamandan· 
beri büyük damadı ile beraber Yugoı
'®gada oturmaktadır. 

MAKSIMOSUN BiR TEKZlBl 
Atina, 8 (Kurun) - Dış bakam 

Maksimos bazı gazeteler tarafından 
yazılan havadisler Uzerine, Yunanis • 
tanın rejim meselesi hakkında yaban· 
cı devletlerin fikirlerinin sorulması 

etrafındaki yazıların doğru olmadı • 
ğım söylemiştir· 

.. 7EN1ZELOS BASKA BlR lKLlME 
GlDECEKMlŞ ! 

Parla, 8 (A.A.) - Giriştiği hiikQ • 
met darbesinin akim kalması üzerine 
Fftnsaya sıfrnmış olan Venizelos, 
Ebelslyor gazetesi yazıcılarından bi· 
rine, Normandie'yt yalanda terkede • 
rek yaz tatilini Fl'8nsa dıpnda, "'Bq· 
._..a bir iklim" geçecetfnl söylemi§tir. 

ESKi YUN.AN MALiYE NAZIRI 
HESAP VERECEK! 

:Atlna, 8 (Kvunl .... lqandan son· 

ra Venlzelosla birlikte A vrupaya kaçan 
ve gıyaben <20) seneye mahkOm olan 
sabık Maliye nazırlarından Marinin 
Yunanistana dönüşü yüzünden divan 
harpte yeniden muhakemesine baş • 
lanmıştır· 

Eleftron Melon gazetesi bu mil • 
nasebetle yazdığı şiddetli yazıda bu 
eski nazırdan yalnız bir mart isyanı 
hesabının sorulmamasını, bankada 
müsadere edilen serveti arasında e • 
le ıeçen 100 okka altın ile maliye na
zırlığı zamanında yapılmış olan is • 

tikrazlarla tesis olunan sosyetelere 
ait milyonlarca drahmi kıymetindeki 

tahvillere nasıl salıip olduğunu da 
herkesin bilmesi için divanı harbe an 
]atmasını istemektedir. Gazete, evvel· 
ce avukat olan ve hiç bir 8ervete sa· 
hip olmıyan bu eski nazınn menkul 
ve gayri menkul serveti hakkında 

neşriyatta bulunurken Venizelistler 
zamanında büyük bir servet elde et • 
miş olan ve hareketi ihtllaliyeye ka • 
nşan difer tiç eski nazırdan da bu 
hususta hesap istenmesini yazmak • 
tadır. 

Vehip Paşa 
Ankara, 8 (A.A.) - Vehip pa· 

tanın bugünkü Türkiye cumuri· 
yeti hükOmeti ile hiç bir müna· 
aebeti olmadığına bu buıuıta A· 
nadolu ajanamın evvelce neıret· 
tiii maUimat ta delildir. 

Habetiıtanda bir vazife kabul 
etmesi için Ankaradan Vehip 
Paıaya emir verildiği etrafında ı 
çıkan haberler doiru değil· 
dir. 

Mimar ve Mühendisler riyorsa da teker teker uğraşmadaki güçlük gözönüne getirile· 
içbakanının baıkanlı- r.ık, tahsilattaki eksiklik nisbeti ile de anlaşılmakta olan böy· 
ğında toplandılar le yerlerde ya yazımlann genel olarak yoklamadan geçirilme-

Ankara, 8 (A.A.) -Türk Mi- si, yahut bunlardan uygun bir eksiltme yapılması zihinleri dol-
mar ve miihendiıleri busün iç Ba· durmaya başlamıştır. Kamutayın önümüzdeki toplantısında 
kanı Şükril Kayanm J,qbnlıiı bu işle de uğraşılacaktır. 

albnda toplanarak, mimar koca •• •• •• ı • kt ı • k 
Sinan içi11 bir anıt 1apılmumı uçuncu gene ıspe er ) 
kararlatbrmlflardır. TUrk mima· . . 
riıinde bqlı batına bir tarih olan Doğu ıllennden olup birinci genel ispekterlik bölgesinin 
koca Sinanın deleri ye Gnil ile d~mda kalan bazı iller alınmak suretile bir yeni genel ispek-

gun olmaaı iıtenen bu amt için terlik yapılacağı yolunda bir iki haftadanberi çrkan söylenti 
::planbda bulunanlar aralarında gittikçe kuvvetleniyor. 
bir komite ıeçmiılerdir. Bilyük Diiiı ~diğimize göre bu üçüncü ispekterliğin merkezi 
Türk dehaamın eııiz eaerlel'inin Erzurum şehri olacaktır. 
liayranl&nJle bütün aneYenler 
komitenin tabii ü1eai a&Jllm~lar· 
dır. 

Memleketin bGtGn a7dınlarm· 
ca (münenerlerince) SinaDa 7a· 
kıtır bir halde Jl)aelme1l ıBnill
den iıtenen ft ıık ıık ileri7e ıüril
len bu fikrin mümldin olduiu ka· 
dar çabuk 19rablmuma karar Y• 
ren komite derhal etlltlerin9 bar 
lamııtır. 

Şebinkarahisar dokumaları 
Şebinkarahisar dokuması adı fü• ~ınmış dokuma tez. 

gihlan Karahisarm bir mahallesi hükmünoe -olan Tamzarada 
bulunuyor. 

. Başbakaıımıız Ismet İnönü buradan geçerken Kaiahisar
lılann dokumacılıktaki başarıcılıklannı pek l>eğenmiş ve bun
lann bur_ada stok iplik bulundurmak yolundaki dileklerini ye
rinde bularak, Tanın Bankasının elindeki fabrika yapıkların
dan bu ihtiyacı gidermesini emretmiştir. 

Tamn Bankası bu buyruğu hemen yerine getirmiştir. 
Koca Sinan Tlrll 1&n'at tari· 

Mala ..... ·-n·• ttuullaB 
anıbn yeri ve büyüklüğü Türk 
tarihi arqtoma kurumunca 1ap. Ankara, 8 (Kurun) - S'>n altı ay içindeki maden kömürü iıtih· 
ta caktr. aalltmuz 1 mil1on 100 bin tonu bul muıtur. B\I miktar 1931 ıendlinde-
n~omite bir yandan para toplr ki iıtihaalimizin bir miıli ~azlaıı dır. 

acak bir yandan da bu anıt için Öfrendiğime göre ekonomi bakanlığı Trakya kömür havzaımı 
~iri dütünüt diieri proje i:;\n ol- ifletmek için tetkikata baılamıttır. Balkan ve merkezi Avnıpaya 
mak üze"e iki arııulusal konkur daha yakın olmaaı, bu havzanın değerini arttırmaktadır. 

açacakbr. 
Bu toplanbda mimar Ye mU

liendiılerden Ankarayı baymdır 
ma direktörü B. Semih ile B. Bed
ri, Mehmet Galip, Abdurrahman 
Naci, Zühtü, irfan, Fehmi. Kud· 
ret. Hurtid bulunmuılardır. 

Genç kızlar, 
aldanmayınız! 

" Daktilo aranıyor I ,, 
ilanlarının içghii 
Ankara, 8 (A.A.) - Dahiliye 

Veklleti 1ılikadar makamlara ıu 
tamimi ıöndermittir. 

Gazetelere verilen it ve hizmet 
ilanlarından bazılarının k&tü 
maksatlara hizmt için yap1ldıiı, 
bir kaç ömeğinden anlqıl :h. 

Meıeli, daktilo aramak beha· 
neıile bazı muhtaç genç kıztarın 
battan çıkarılmak iıtendiii ı&rül
dü ve ıuçiu hakkında takibat bat· 
ladI. Bu ~ibi ilanların dürüıt1üiü· 
nü arattırmak gazeteci ve ilincı· 
lardan ri:a edildi. 

Fakat bunu yalnız gazetecilere 
ve ilancıtna bırakmak hemken· 
dilerine fazla külfet olaca2! ve 
hem de meselenin takibini temin 
etmeyeceğinden bu ıibi i!$nları 
verenlerin ve ilanla sermaye ara· 
yanların poliace ara ııra hüviyet
lerinin yoklanmaaı ve halri~aten 
gençleri haıtan çıkarmak vevahut 
para dolandırmak gibi maluAtlan 
anlaıılıraa müddei umumtHklere 
teılim edilf'rek tevkif ettiri1meai 
muvafık 2örüldii. 

Ankara, 8 (Kurun) - Japon· 
lar Süveyf kanalından ıeçeuk 
ıemilerinin kömür ihtiyaçlannı 

memleketimizden temin etmek is
tediklerini bildirmitlerdir. 

Ekonomi bakanhiı bu teklifi 
tetkik etmektedir. Süveytten ıe
çen Japon ıemilerinin yıllık kö
mür ihtiyaçları 60 bin tondur. 

Suriye ve Filistin tecimerleri Ekonomi 
Bakanlığımıza başvurdular 

Ankara, 8 (Kurun) - Suriye ı Ekonomi bakanlığı bu müra • 
ve Filiıtin tecimerleri (tüccarla· caatı tarım bakanlığına bildir • 
rı), ltalyan kereıte ıendikaamın mittir. 
bu 1ene için taahhüde giritemi • M 1 t bakanlıiı-· . • b"ld" . .. . h ese e, arım ·-
Jeceimı ı ırmesı uzerıne, mu • . 
..... ldukl 50 b. t tuta tetkık olunmaktadır. Eier aiaç -,.. o arı m on rm· 
daki çenberlik çubuk ihtiyaçlarını keımelcrinde f ennt mahzurlar 
memleketimizden temin etmek iı· görülmezse bu isteğin yerine ıe-
tediklerini bildirmişlerdir. tirileceği sanılıyor. 

KOMISERLlK 1MT1HANINA 
GiRENLERiN EVRAKI 

Ankara, 8 (Kurun) - Komi· 
aerJi.klere terfi edeceklerin imtİ· 
ban evrakının tetkikine devam 
olunmaktadır. 

Tetkikler daha bir haf ta ıü· 
recektir. imtihanda kazananların 
adlan cumuriyet bayramında i· 
lin edilecektir. 

DEMiR YOLU DlY ARIBEKIRE 
BU YIL ULAŞACAK 

Ankara, 8 (Kurun) - 1936 
yılından evvel timendif er Diya • 
rıbekire ulatmıt olacaktır. 

Vana gidecek demiryolunun E· 
liziz - Mut üzerinden mi, 
yoksa Diyarıbekirden mi geçmesi 
üzerinde bayındırlık bakanhiın· 
ca tetkiklere bqlanmııtır. 

SEYRÜSEFER KANUNU 
PROJESi 

Ankara, 8 (Kurun) - Hazır

lanılmakta olan ıeyrüaefer kanu· 
nu projeıi etrafındaki tetkiklM' 
bitmittir. 

Proje, ilgili (alakalı) bakan • 
lıkların da mütaleaları almdrktan 
sonra bu toplantıamda kamutay& 
verilecektir. 

ANKARADA DÜKKANLAR 
ERKEN KAP ANMIY ACAK 
Ankara, 8 (Kurun) -Ankara• 

da dükkinların erken kapatılma• 
11 yolunda belediyeye batwran
lar olduğu yazılmııaa da bunun 
aılı olmadığı anlaşılmıttır. 

E1a1en bu meaele evvelce de 
tetkik edilmit ve Ankaranın va• 
ziyeti gözönünde tutularak muva• 
f ık görülmem itti. 
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Varnada 
şenlik var. 

Varnada ıenlik var. 
.. Karadeniz kıyılcmncla inıanlı
ıa Yeni bir değer mi katddı? !lim
de Yeni bir kqil mi yapdclı? 

TramVay yolculuğu artık düzeliyor 

Hayır ne o, ne öteki. 
Orta zamanın kapanmak üzere 

olduğu günlercle yapılmıf olnn bir 
haçlıltıT ıelerinin yılclönümti kut
lrıl anıyor. 

Kalabalığın ö~üne 
yapılacak 

geçmek için servisler yenibaştan 
arabalar çoğaltılacak 

Tramvay sahanlıklarında dur
mak yasak edilmitti. Vatmanlar 
dan ağır para cezası alındığı için 

saatlerinde ve sabahları it~ baş· 
)anmadan evvelki saatlerde on 
sekiz kişilik bir tramvay a!"ııbasr 

Düfiinüyorum, bu insanlar ken
dilerine fere/ bulmak için 1'eclen 
ta orta %aman §Övalyelerini., bay
rakftıTı alhna nğımyorlar, neclen 
935 ağuat060n parlak günqini bir 
hcıçın gölgeıincle karartmaJ.• iati
l'orlar? 

timdi bu ya.sağa tamamen uyul- .:::::=::======================= 
maktadır. Uray tram~a;lard~ ka- Bayındır Jı k Bakanı 

na 60-70 kişinin bindiği te~bit e· 
dilmi~tir. Arabalara hiç olmazsa 
otu z yolcuctan fazla kimse Linme
mesiliin temini düşünülmektedir. ' 
Bu takdirde arabalar dahr. sık 

labalığı da azaltmak ıçın ye:nden 

incelemeye batlamııtır. Dün SiJahtarağa fabri-
Tramvay sosyetesi ile birlikte k S d. 

işlettirile~ek ve bu arabalar §İm· 

dikinden daha hızlı gidecektir. 
Arabalara fazla yolcu binmeme' 
sinin temini kalabalık saattlerde • 1 • t a ını gez ı tramvay servıs erı zaman ve saa · 

!erine göre yeni baştan gözden .Evvelki gün yüksek mühendis 
Kavga ile öğünme fÖVtıl VE> ah

lakının ıert, kaba avuçlan raaırlı 
bir haliclir. Fakat kavga f:,ı1alye 
i~in galebe ile birliktedir. 

· ·1 k k ] bahk saatlerde okulunu gez.erek bu okulun tale· 
geçırı ece , a a b . • • b · . k · · 
daha fada araba işletilmesı te- esı ıçın ır pansıyon kurma ışı 

durak yerlerinde bulunacak lram
vay memurları ile, bir de bi!etçi· 
lerin bilet kesmemeleri ile kabil 
olabilecektir. min edilecektir. Aktamlar' tatil üzerinde incelemeler yapan ve 

profesörler meclisini toplayan ha- ===============:===========-
Kavganın kahramanı, ~anlı, • •• 

•ere/liri kavgayı kazanancllr. Otomobıl - otobus 
F eoclaliteden gelen anb;ılara 

'?re de tanrı büe galiple beraber çarpışması 
dır. Düelloda maval/ak olan tan· 
Tının ıevtliği insanclır. 

Manım inıanın ateıten cina
Yetten kurtaracağını vaaz etlen or 
tcı zaman §Övalyelerinin içi bir 
güne§ parlaklığı, clı§ı bir kuru 
•ahtiyan halini alan evU)'aları 
dır. 

Bir otta zaman aclamı gibi bak
ton, bu Varna ıenliğini anlayama
dun. 

Ladialaı uyansa Varnadaki 
fenliği görıe: 

11

-- Hala mı unatmaılını~. Ben 
kendimi belki unutturarak allet
ti~ebilirim. cliye dü ünüyorclum! 
dtJl~cektir. f 

l "d· l" a ıs aaı V arnra macerasına 
!Jiirükleyen Sen Piyerin laalln ııöz
lerini aç:uı: 

"-Çocuklar bizimle al:ıy et· 
~eyin! 

Derlerdi ..• 

y argutay, r aragano ile 
Hakkının kararını bozdu 

Maslak yolu üzerinde bir müddet 
evvel olan ve bir kaç kişinin ölümü, 
bir kaç kişinin de yaralaıımasile so -
nuçlanan feci otomobil - otobüs ka· 
zasının İstanbul ağır ceza hakyerin • 
de yapılan duruşmasında, otobüs şo
förü Hakkı hapse ve Lfo lira tazmi -
nat ödemeğe mahkum olmuş, hususi 

otomobilini ku1lanan Alber Taragano· 
nun da, on lira para cezası ödemesi· 
ne karar verilmişti. 

Yargutay, bu kararı bozmuştur. 

Dava dosyası tstanbula gönderilmiş
tir. Yakında hakyerinde yeniden cel • 
se açılacaktır. 

Den iz kazasının 
duruşması 

Geçen senenin sonbaharında Hey -
beliada açıklarında "Feruzan,, vapu ·· 
ru ile bir motör bir gece çarpışmış -
Iar, motöre bağh kayık devrilmiş ve 
içindeki otuzdan fazla köylü kurta -

Varnava Ma~arlar da, LPhliler rılamıyarak boğulmuştu· Hüsnü kap· 
d tanla diğer iki kişinin bu kazadan 

e heyetl~r gönderiyorlar, iJe bu dolayı duruşmalarına, İstanbul ikin-
~f 935 de oluyor. ciceı.a hakyerinde dün de\·am olun · 

1444 '1e yani Amerikantrı Ko· muştur. 
lonı.,, tar.:ılınclan keılinden daha Dünkü celsede de bir kaç şahit 
Ön.ceki bf,. kavga kinini, bi .· kan. dinlenilmiş ve duruşma bazı şahit· 
davasını yenitte._ tazelemek için lerin yüzleştirilmelerine kalmıştır. 

yındırlık bakanı Bay Ali Çetin 2 p 1. . J 
kayanın bugün Ankaraya dönece· 0 IS IŞyarI a ey• 
ği söylenmektedir. h• d k• d J 

Y .. k k .. h d. kul Bay ın e ı ava ar u se mu en ıs o una 

Ali Ç.etin Kayanın öğüdü ile i- Ik. k. . . b l d kJ 
}ave edilen yeni posta telgraf fU• l ışının U UD U afi 

besi, bugünkü bayındırlık 'fen o· yerlerden çıkarılışı sırada .. 
kulu binasına getirilecektir İstanbul birinci ceza hakyerinde, 

Fen okulu ise, iki aya kadar dün iki polis işyarının duruşması ya

Arnavutköyündeki eski Memduh pılmıştir. 
Paşa konağına taşınacaktır Bunlardan polis Mehmet aleyhine 

açılan dava, yaralanmaya sebep ol -
Bay Çetin Kaya, dün Silahtar mak davasıdır· lddiaya göre, Yusuf 

ağadaki elektrik fabrikasını gez· isminde biri içkili bir haJde bir gazi
miştir. noda otururken, bu polis dışarıya çı

Evlenme •• • torenı 
Siirt saylavı ve Tan gazetesi 

sahip ve başmuharriri: Bay Mah
mut Soydanm kızı Bayan Fazi-

letle mütekait general Lutfi Ba

razm oğlu Bay izzet' n evlenme 
törenleri münaaebelile dün ak
§8.m saat on altıda Perapalas aa
lonlarında bir çay toplantısı ya

pılmıştır. 

Toplantıda her iki tarafın 

karmağa davranmış, Yusuf çıkmak is-
tememiş, çıkarışın sebepsiz olduğunu 
iJeri sürmüş, nihayet polis işyarı bu 
adamı zorla dışarıya ~ıkarmış ve bu 
aralık yere düşürerek yüzünden ya -
ra1anmasma sebep olmuş. 

Polis Mehmet, bu iddiayı onay · 
lamıyor. O, polislik ödevini usulü da· 
iresinde yerine getirdiği iddiasında
dır. 

Dünkü duruşmada sivil polis işyar
larmdan Feyzi, şahit olarak din1enil· 
miş, Yusufun sarhoş olduğunu, polis 
l\fehmedin onu gazinodan dışarıya çı
karmak için kendisini yardıma çağır

dığını, dışarıya çıkış sırasında ayak 
kayış suretile polis Mehmetlc Yusu -
fun yere düştüklerini, polis Mehme • 

yakınları, dostları ve sevenleri 
hazır bulunmuşlar ve yeni çiftin 
ileriki saadetlerini kutlulamışlar

drr. din Yusufu düşürmek yolunda bir ha· 
evlilere saa- reket yapmadığını söylemiştir. KURUN: Yeni 

detler diler. 

Et fiyatları 

Hakyeri başkanı, bu şahide şunu 
sormuştur: 

b k d h l "" .. ... ..... ımnRllllllHllllHllUHllUllUl'tfltlHllllllllllılHIMlllllUlllttllllitllH ... tll ... llllUfl ... 

zı a ar azır anmaga ne luzum H~'"' ··niük hnr mum asa 
'Jq d wa gu ' ~' · Son günlerde havaların sıcak 

r ı. 'l .. .. l d ? 

B ı e yuruyen u as var mı ır. gitmesi yüzünden koyun etinin 

- Yusuf gazinoda hadise mahiye -
tinde bir şey mi yapmıştı? Sarhoşluk 
"tkisile cam kırmak, şuna buna el kal
dırmak v. S· gibi? 

unun sebebi ne tarih m€rak.ı- Ulu•la kili•enin duvarları ay 
clı el b l L-l'k k " ucuzladığı yazılmıştı. Söylendi -r, ne e ir u usa ven ı f;erme rdmacfı ım? 
'111.elidir. ğine göre, etin daha çok ucuzla-

Hayır bunun sebebini be-: •ize · l b'I' 
E maıı bek ene ı ır. 
ğer bunun •ebebi tari.', mera- aöyliyeyim: 

~ I d Evvelce Haymana ile Erzu-

- Hayır, öyle bir şey yapmıyordu. 
Fakat, durumuna göre yapması ihfr 
mali ,·ardı! 

- Bir ihtimal üzerine bu yolda mü· 
dahale edilir mi? 

f Gezintiler fı 

"Sinan,, için 
kitap 

Mimar Sınanın mezarın6a ya

pılan ara§tırmaları, önemle oku
yorum. "Rodos,, tan lran s.r.ırla
rına, Macar ovalarına kadar t'iiren 
bir engini ık üstünde sanatinin tari 
hi yazılan bu büyük adam içEn ne 

yapılsa azdır. Kemerden aa'ımlar 
ile clağdan dağa yürüyen köprü· 
feri o atmış, kubbelerin en büyü
ğünü mermer direkler üıtünde o 
durdurmuş, kervansaraylar kur 
muş meclreseler yiikseltmi; ' i. 

Yapıdan anlayanlar, d iyorlar 
k • "s··ı · · ı: u eymanıye,, nın göF n al· 
tıncla eşi yoktur. Limana !ıüyük 
vapurlar uğradıkça, onun etrafını 
kuşatan otomobil kalabalı~ı, bu 
kur§un kaplı büyüklük önünden 
sessiz bir törenle geçenlerle dolup 
boıalır. 

"Ayasolya,, nın adına çalınan 
papaz davulları bile Süleymaniye 
yi lıtanbul anıtları içinde il.incili
ğe dü§Üremccli. San' atini kitaptan 
cleğü, kendi varlığından okııtyan
lar, bu iki elin yapııına bakarlar 
ken, gönül terazilerinde "."üley
mcıniye,, nin ağır bastığını duy
muılar ve aırası clüştükçe röyle
mişlerdir. 

Onları gezJirenlerclen kimbilir 
yalnız kaçı Süleymaniyenin mer
mer şiiri altında, bir imza gibi 
d us· uran ınan,, ın mezannı gör ... .. . . . 
muş ve goıtermı§tır. 

Ben, oradan ne vakit geçeem, 
biribirinden büsbütün ayrı :ki duy 
gaile sarsılırım. Bu kubbeler kar 
şısında büyüklük beni ezer, bu 
sönük mezar önünde leraga~ir. bü
yüklüğüyle çiğnenirim. Kaç kez 
kendi kendime: 

- Acaba hangiai daha ulu,, 
Diye •ormaşumclur. 
Tarih kolunun Sinan içfo bir 

kitap yazmağa kalktığını ve bu
nun için focelemelere b'Cl§lo.--.Jığını 
duyunca büyük bir sevinç duy
clum. Yurclumazcla ilk olarak ya
pdan bu ara§tırmayı değerli bir 
müjde sayıyor, atdan uğurlu adım 
farı candan alkı§lıyorum. 

S. Gezgin 

Amerika elçisi otomo
bille Parise gitti 

Amerika Elçisi Bay Şkiner ka
rısı ile birlikte otomobille Parise 
gitmiştir. Elçi Pariste bir ~.·ı ka· 
dar kald1ktan sonra, gene t· ,c.mo
biUe lsta,1bula dönecektir. 1 o sayclı claha şanlı, ıere/l; ha i· Bu küçük politikacıların, diplo-

•eler unutulmaz, ı'nıanların kafa- l el • . ·c1· rum ve Bitlisten gelen koyun a· matcıkların, po iti•yn erın lfl ır. 
•ına bir mermere çelikle yazılan Bugünkü Avrupa clurumunJa or dedi günde beş yüzü geçmezken 
l'Qzılar gibi anlatılırclı. ta zamandakine bincle bir benze- bu miktar son günlerde iki bine 

- Bizce teh1ike vardı· Kanaatim, 
bu merkezdedir!. 

Hakyeri, başka şahitlerin çağml· 
ması için duruşmayı başka bir güne 

Elçi gelinciye kadar Amc>:dkan 
İşgüderi Bay Şov işlere bakacak· 
tır. 

H d hal çıkmıştır. ı · angi birini 11ayayım, .-nesela yen bir manzara görünce !'r J h 
ehiatanın kurtulman için can ve- bunun hesabına tarihi kinle ·i coş- Bu günlerde Karstan da koyun Ayni hakyerinde duruşması yapı· n İsarlar direktörü 

bıraktt. 

>'en Türk Sipahilerinin, hatta ye- turmak istiyorlar. sürüleri beklenmektedir. Eğer bu lan öteki polis i~yarının adı, Şevket· Paris'e gitti 
?i~erüerinin misyonu hala clünya Bulgaristanı, Macari•tanı, Le- sürüler gelirse etin toptan fiya- tir. Polis Şevketin de bir kahvede 0 • İnhisarlar Genel Direktörü Bay 
'~in taptazeclir. hiıtanı karele§ etmek için 1444 de tı otuz kuruşa kadar düşecek- turan l\faksut i~minde birini zor1a Mithat diin Parise gitmiııtir Pa-

t" ~ıkarıp dö·rdü~ii. dava konuşudur. "S' 

Meıele bir tarihi teabit değil birlikte ölenlerin kanlarını yeni- ır. riste bazı tetkiklerde buhınduk· el y 1 b 1 5 d Bu duruşmada da hir sabit dinle . 
• e bir ulusa benlik vermek emeli den bı0ribirlerine emdirmek sanı- anız, u yı amsun an kı- "Jd' s tan sonr.ı genel direktör, P.ri..kse-

1 nı ı· . evketin Maksudu dövdüğünü ;•e bugün artık hı:ıngi ulua bir h~- /ıyor ki, bazı uluJarı birib:ılerine vırcık ve kuzu ge memektedir. görmediği yoJunda ifade ,·erdi. Du . le gidecek ve arsıulusal B · . ksel 
1 •elerim.len kencline ıılu•ol bir bağlıyacaktır. Bunun sebebi de bu ilde görülen ruşma, daha ;;;ahit t;ağmJmasına kal- sergisindeki Türk inhisarLn pav· 

~i_r_?·-----------~-----------S_a_d_r_i __ E~r_t_e_rn ____ -=-ş_a_r_b_o~n~h_a_s_t_al_ı_ğ_ı~_ı:r':--------------d_ı_. ________________________ _:__Y_o_n_u_n_u __ g_ö_z_d_en __ g_eç_ir_e_c_e_k_r_r __ __ 

Fratellini kardeşler Avustralya yolunda : 7 
. Fransa cambazhanelerinde çalışan (Fratellini kardeşler) AvustraJyada b u!u.nan bi~ camb~zhane. d.irektörü tarafından çağırılmıştır· üç kardeş yola ç ıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dün • 
lattın bu en meşhur komiklerinin seya hatini takip edeceksiniz. Bu macerayı ırıce takıp edebılmek ıçın bu resimle ri keserek toplamak ,.e hir kolleksiy on yapmak ıazrmdır. 
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Bayındırlık müşa
virliği kuruluyor 

Uray bütçesi geldikten sonra 
bir bayındırlık müpvirliği kuru
lacaktır. Bu lıusuata incelemeler 
yapılmaktadır. Eski bayındırlık 
direktörü Bay Ziyanın buraya ge

tirileceli söyleniyor. 
5 

Tokathyan otelinde 
çıkan bir hadise 

Bir kaç gün önce, Tokatliyan 
otelinde Balıkesirli bir san af ın 
3000 lirat:ı ~alrndığı ve bu yüiden 
otelde ba"!ı hadiseler old'1iuna 
dair çıkan haberler üzerine dün 
Tokatliyan oteli direktörii eı.y Ve 
lıap ile görüttük, Bay Ve'hap ha· 
dise hakkında ıu malômah ver· 
mittir: 

"-Afuıto.un altıncı günü Btr 
lık~rtle ıatriıl olcluftınu ıöyli· 
yen bir müıteti otelimize gelerek 
41 numaralı odayı ttitttı. Yanında 
ef)'CUI yoktu. Odcuına çıkmazdan 
efl11el, Güney pala otelinile- bı
ttllttifi eı1«ıını dlt1ırmak üzere 
ı,;, fot:Ulı •önilercli. 

Bira :tonra ~oculr, i~iriile etlti 
lJir pantalor. sarılı olan bir paket 
ıetitdi. MUtteri paketini illıp o· 
'tluına ~ılitı. Stıbali ltiilavalfısını 
YMPafM etellen fıktı •• Gece;i ile 
otelde iefİtnteıli. 

Ertesi günü •aat bete ll<'fru, 
~tuunla ltaruı olmaJığı 1111l11tılan 
bir bayanla gelerelf oJcuır:a rılr 
mak uteyince, olelimizin J11hili 
tti~amnamainin buna musııit ol
mculığını söy/8'/ilı. ·sunun üremie 
bajırıp scrjırmaia btqlaJıitndan 
poli. ~ağırdık. Bu araila 1'arııılr 
lılııtan itti/tide ederelı ba1an or 
taJan kayboliu. lıteJifini yap
niatlıfımız:r kızan •aTT«I "öyle 
mi, ben tie haltın tize timdi ne 
)lapacağım !,, cliyerelı ıooD lir9'ı• 
nın salındığını polislere IÖ}1lec/i. 
Yapılan ~ahltikat neticesinde bu 
iJdianın culı olmaJığı ile müfte
rinin otele olan 350 lnı"1§ ~orcu
nu da vermediği anltlfıltlı. Bütün 
hadiıe bc.ıdıır.,, 

Tramvay sosyetesi ikinci 
taksitide yatırdı 

Tramva7 aosyetesi taraf•ndan 
halktan alıııan bir milyona yedi 
yüz bin liranın ikinci taksit: olan 
35,0000 iirl'. dün ıosoyete tarafın· 
dan Cumuriyet Merkez Bankasına 
yatırılmııtır. 

Yeni "eırlyat 

Perşembe mecmuası r 'perşembe gazetesfnfı\ 19 UfttU lla• 

yısı dikkati ~ekeh reslfl\ler ve yaiı· 

laila çıkmııtir. Faruk Nafizin tüzel 
bir şirrile de süslenmittir. Tavsiye e
deriz. 

Yeni Türk 
Istanbul halkevi tarafından her ay 

'Çıkanlmakt.a olan (Yeni Türk) ün 
35 inci ve '.Halk BUgfsi haberleri mec 
~ muasınm 50 inci uym bir arada o • 
lüak ~ıknuştır. Ta..,elye ederiz. 

r Geçmiş Kurun/ar: 
9 Agusıos IOiO 

ITALYA - ARNAVUTLUK 

ItaJya fle Arna"Vutıuk arasında· 

ki meselelerin halli için iki taraf 
ıourahhas1arı arasında Tiranda 
cereyan eden milıakereJer nlha· 
yet bulmuştur· İtalya, Avlonya ve 
uhll boyundaki İtalyan askerini 
ltaJyaya nakletmek lfln tedbir al· 
mı§tır. Yalnız Sueno adası han
dan müıtesnadır. Tiranda aktedi· 
Jen bu jtiJlfnamede A vJonya lda· 
retlnin Amantluk hUkOmetin• 
tarzı devri 'te tevkif edilen e§halıft 
aerbest bırakılmaları hakkında hu· 
ıuaı maddeler vardır. 

Poll• halterleri : 

Hamamda 
sefası 

rakı 

lstikJAI caddesinde Bahçeli ha • 
mamda külhancı Ali, Afacaıill nok • 
tasına bqvurmu§, hamamda bir ada-
mın rakı l~titfili, sarlioı olarak ba • 
fırıp ~ağırtlığnn Siylemlştir. Memur 
hunun iiaıerine hamama gitmit; saln -
kalı sarhoılardan Hamdi isminde bi
rinin yanında iki rakı şişesi olduğu 

halde bağırdığını görmüştür· Hamdi 
yakalanaraK merkeze götUrlilmU~tür. 

- KEPEK ÇUVALI DÜŞTÜ - Rıh· 
tımda bulunan lt.al;>'an bandıralı Kar· 
naro vapurunun ambarında ça1fpn 
ameleden banın ü11erine sapandan 
kurtulan kepek çuvalları dü§müş, 

bi.§lndan afır suretle yaralanmıştır· 
Isa baygın bir halde Beyoğlu hasta • 
nesine kaldırılmıştır. 

KIRILAN OK - Kabataştan aldr 
iı bir fıçı garabi Kuledibine götüren 
HUseyinin arabasına 1096 numaralı o· 
tomobil çarpmr~ arabanın oku kıhl 
mıştır. Şoför kaçmıştır. 

KEFELİ KÖYDE BlR KAZA -
Gümüşsuyunda oturan Sildin idare -
sindeki husu!i otômobil Btiyükdere • 
de Kefeli köy caddesinden geçerken 
altı ya§lnda Salim isminde bir çocu· 
ğa çarpmış. yaralamı~tır. 

YANGIN - Galata da Mumhane 
caddesinde Alinin Fını\Jnda bir yor · 
gan tutusmuş, çabuk söndUtUlmU~ -
tür. 

SOKAGA DÜŞTÜ - Orta.köyde 
8üyUk kuTUlu sokakata oturan dört 
;yaşında Melih.at, pencereden bakar -
ken sokağa düşmüş, muhtelif yerle • 
rinden yaraJinarak İia!!taJ\eye kaldı· 
rılmııtır· 

l Yol vergileri 
Uray y->l vergilerinin zamanın

da ve tam olarak toplanmasmı te
min için elli lira ücretle memur al· 
mıftı. Bu memurların iki aylık 

çalı9mall'.r1ndan ibilyük istifade e· 
dilmiıtir. 

Memurlar bir yandan enelce 
mahalle delegeleri tarafından 

doldurulan tahakkuk cetveflerlnl 
yeni baıt~n gözden geçirmekte, 
bir yandan da para topla~akta· 
dırlar. 

Uray tarafından tubeletP. dün 
bir yayım lfÖnderilmiı, kanunen 
mahalle deleaelerine defter~ ya
zılan her mükellef için verilmesi 
icap eden kırk paranın timdilik 
yarısının verilmesi bildirHmi!tir. 

Alman uçağı dün 
gelmedi 

Bir Alman uçağının Münihten 
kalkarak lıtanbula aeleceji ve 
ıehrimizde iki aaat kaldıktan aon
ra tekrar Münibe döneceiini yaz· 
mrt~ık. 

Elli Beihorn adındaki bi·t Al· 
man kadmının idaresi altında bu
lunan bu uçağı karıılamak üzere 
lstanbuldakı Alman Bat K<.nsolo
su ve Koneolosluk memurforı ile 
gazeteciler, dün ıabah Yetilköye 
gitmiılerdır. 

f KUltUr itleri 

Bütün okullar 
Birinci teşrinde açılıyor 
yazılma yirmi ağustosta 

Bilttin lise ve orta okullar yeni 
talebe yazumna 20 Ağuatoa~a bat· 
hJ"acaklardır. 

Killtilr Bakanlılı ilk okulu bi· 
tiren çocukiarın okulıuz Jtalma
malarını temin için yeni ba%ı ted· 
birler daha almaktadır. 

llk okullarda da yeni talebe ya· 
zımı 15 Eylülden itibaren barlaya .. 
cak, 'Ve bütün okullar bir Birinci 
teırinde a~rlacaktır. 

üniversite rektörü geldi 
Kültür Bakanlıjı taraf ~ndan 

Ankaraya çalırılan Univ~rsite 
Rektörü Bay Cemil Bilsel dün An· 
karadan tehrimize ıelmitth. 

Bay Rektör Ankarada kiiltlir 
bakanlıjm& üniversite iıleri etra· 
f ında malUınat \termit ve yeni yıl
da üniversıteye yapılma11 lazım 

olan ıeyleri anlatmııtır. 

R4'ktts,. bir kaç güne kadar ge· 
n~ At1karaya dönecektir. 

Kapanan okullar 
Husu,ı okular ispektörler dilb 

Kültür Oirekt6rlüfUnde Kültür 

Direktörü ay Mehmed Emin Eri' 
ıilıil'in baıkanhiı altında önem· 
li bir toplantı yapmıılardır. 

Topla~1t1da kapatılan yabancı 

ve azlık okulları ile kalanlllr üze· 
rinde yeni yılda yapılacak itler 

g&riltillmUttür. Bundan bat~~ hu· 

Yugoslavyada 
mal bırakanlar 

Yugo.;favyada emlak b.·«>k 
lara dağıtılacak 17 milyon .fi 
rın taksimi için finans bakıtı.l 
na yapılar. müracaatlar incel 
tı'lİf, bazı müracaat •ahip r • I 
bir kaç dl!f a bat vurduklar, t 
edilmittir. 

Bu mü:'acaatları yekdiie•in 
ayırt edebilmek için alfo he 
bir eetvel hazırlanmala hr-t 
mıttır. 

lstanbul - Edirne şoses 
Yapılmasına karar verilen 

tanbul-1::.dirne asfalt tO,eııi 
inıaatına bir aya ka.dar h>i a 
caktır. Iı~Anbulu Avrupaya }a 
yacağı için çok önem verilct! 
aeyi, bakanlık yollar genel cir 
törü Bay 1 alip kontrol e!nıe 
meıguld~r. lstanbul Vilayeti k 
di bölgesine ait olan kısımdı.: 
çükçekmeceye kadar uzana~ 
kilometre!ıin\ evvelce yavmı 
Silivriye kadar olan SS kil:>me 
si de 936 sonuna kadar bitr.nit 
lacaktır. 

Yaş sebze 
Öjrendiğimize göre, yaı m 

valarımuın en çok tutulacağı 
laıılan orta Avrupa memlt:ke 
rine ucuz airebilme•i için r.le.v 
demiryolları, devlet deniz voli 
idarelerile vapurculuk soıyet 
iç hatlar.Ja ya,t sebze ve me 
ları çok ucuz bır fiyatla taf,nı 
karar ve•·miJlerdir. Ayni zam 
da, Rom~nya seyri sefain 
panyası tla yq ürünlerimiz i 
tenzilatlı bir tarife hazırlan\a 
dil". KAVGA ETTİLER - Ka1yoncuda 

mektep sokağında oturan kunduracı 
~tiale kayik alaa1' )'iüindü kar 
ga etml§lerdlr. ltaylk e1tl\de. bulUMn 

Fakat ıon dakikada Alman el· 
çiliğine gelen bir telaraf, u~alın 
dün sf\hab Münihten yola ~ıkma
dığım bil<iirdiğinden, iSlley~ doğ· 
ru Konso!otla arkadaşları lstan
bula dönrıütlerdir. 

Uta.iı· ~Uae..a u •~ y61a 
çıl<acağm:\ Clair aun altşatn geç 

ıusi okulların yeni yıl tedtlıatı .___IN_Z_lB_A_T ______ ........, 

etTafsa•!_!•~-~~!!\...J!!!!J!!m!!!!!fl'!~r~~ 

ayakkabı demiri ile Artini }"aralamış. 
yakalanmıştır· 

ANADOLU KAYACI YANGINI
Anadolu knağında tahaffuzhane ar
kasınbki ormandan henüı anlatıla · 
mfyan bir sebepten yangın çıkmış, bir 
kısım orman yandıktan sonra köylü 
ve jandarmalar tarafından söndü -
rtilmüıtür. Yangının atılan bir siga • 
radan çıktığı zannedilmek&edir. 

EKMEK VERiRKEN ...., Bakır • 
iöyde İ8tüyon caddiiinde Led6ni · 
sin ekmek fmnında çalışan yirmi beş 
yaşında Celll hamur makinffinin et
rafında bit'iktn hamur parçalarını çr 
kai'ırken ıM>l e1inin parmaklarından 

ikisini makineye bptırmı;tır. Par • 
maklan kopan Celll ha8taneye kaldı· 
tılmııtır. 

vakte kadar bir haber gelr:emiı· 
ti. 

Bay Ruşen Eşref 
Bir m .iddetten beri Istar.bulda 

bulunan Atina Elçimiz Bav Ru. 
şen EJref Pazartesi günü Roman· 
ya vapuru ile Yunanistan& tföne
cektir. 

Telefon de~ege'er~ 
Telef :ın soıyeteıi del~A<"leri 

Bay Gill -~e Bay Buaye, ıosyt'tenin 
hükOmetimizce satın alınm H: ko· 
nuımalarına devam etmek ,·ıere 
dün Ankıuaya gitmişlerdir. 

Mezuniyet imtihanları 
Bütün h•• ve orta okulJarda 

mezuniyet ve ikmal sınaçlanna 

bir tylülc1en itibaren batlar,acak· 
hr. Sınaçlar eski talimatnameye 
göre ;yapılacaktır. 

Avrupadaki talebeler 
Kültür Bakanlığı Avrupadaki 

talebe ia:>ektörü Bay Reıat Şem• 
&eddin evvelki gün Semplorı e'Ks· 
pte~ile Avrupadan ıehrimhe gel· 
miştir. 

Bay Reıat $emaeddin bu gün· 
terde Ankaraya ıiderek teftitl•· 
rin ıonuou1'U hakanlıia hHdire· 
cektir. 

YOLUNUŞAŞIRAN~OMORlL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- SuUanhamaın eacld•inden geçen Istanbulun uçakla haritası alınacak 
2404 numaralı otomobil Remzi ismin· 
dt birilllle ~rparak bua.k1arından 
yaralanııştır. Şoför O.man yakalan -
nuıtır· 

M01öll KAPMIŞ - Küçükpazar
da Demirtaş mahal1esinde 49 numa .. 
rah kereste fabrikasında çahgan Ha· 
nn fabrikada odun keterken f!Ol eli -
ni motöre kaptırmıf, parmaklarından 
~·aralanmı§hr. 

BiSİKLETTEN DüŞTO - RüyUk 
adaaa Parkotelde oturan 15 Y•tınct_a 
Vuil hislltletle aezerl<tn diifmU~, ba· 
t;ında.n, ''e vücudünUn muhtelif yer • 
lerinden }'aralanmııtır· 

KIVILCIM SIÇRADI - lleybeli
ada rıhtımında belediyeye alt silin • 
dlrdtn ıı~ıran Jcmkım A)'Ylldıı cad 
desinde 102 numaralı Süreyya paşaya 
ait evtn üst kat balkonundaki gaze -
teye sarılı pantolonu tutuşturmuş, 

~Abm~ak 8öndUrUlmUftUr. 

Darüııafakalılar gezisi 
DarüHefaka liaeıindtn yeti· 

tenler kutumu yıllık ıeziıini on 
dört EylU1de Marmara ve Botaıi· 
~ine yapacaktır. 

Cezinin ıüzel olması iç\n lev· 
kallde ıenahı bir proıram haıır 
lanmaktadır. 

Üniversite meydanı v~ parlı 

btanbul prbaylığı. lstanbulun tinat eden fototraflar, ~hir ve ka • 
ucaktıın (tayyareden) ahnmıf fotoğ· saba planları tçln harltacrhkta )·~nl 
raflarla harita"'"' yapmak için bir bir lnkipt haıırlamı§lar, bu lflt ut 
fran8ız kumpanyası ile buıUnJird• tatmak üıerı bir çok eotyeteltr ka· 
konuımaya batlamak Uzertdlr. Av • rulmuttur. t~tAnbul flrba1hıJ111ın 
rupanın BerJin, Londra ,.e Parli rtbl mUraeaat ettiği "tayyarı Ilı hartta 
bir ~k tanrnmıı ~hlrlerinin en mo- alına kumpany"ı,. bu SOl)'ttıltrden 
dtrn haritaları, Mn umanlarda ha • blrlıidlr. Kumpn)·a deltettlnln bu • 
vadAn alınan bu tatoğraflarl& t11blt • ıan1erdt leta11bula ftlmMI l»tklınf • 
dilm~kte4it· Kuvvetli mlkyaalara is • YW· 

n ~Ul\ 

dörtte kültür direktörlüğünde 
toplantı yapacaktır. 

Toplantıda kurula gönderil 
bazı öğretmenlerin durumlnı 

celenerek karar verilecekti•. 

K.sa Haberler 
VERGlLERDE ISLAHAT -

nans bakaru Fuat Alrahtnn da iş 
raklle Jstanbul maliyesinde bir to 
Jantı yapdmıJ, vergilerin ıablılikuk 
tahsilinde baı göstereıı sıkıntıla 
giderilmesi hakkinda konu~ulmuşt 
İşler ko1a:rıa tırılacak, uzutt mua 
lelerJn finü alınacaktır. 

HASTABAKICI MEKTEBl
zdayın hutabalncı yetittiren mek 
binde bir çok önemli değişiklikler ) 
pılmıştır· Mektebin tahsil müddeti 
seneye çıkarılmış ,.e gireceklerin 
apfı orta. mektebi bitirmiş olmal 
esası konulmuıtur. 

TERKOS HAVUZLARI - Tt 
kos suyunu süzmek için mevcut b 
nan süzme havuzları yetlşmediğind 
havuzların bUyiltülmeaine karar ,. 
rflmiştir; inşaat Uç aya kadar bit 
cektir· 

AtU.lNTlN KONSOLOSU -
seJon konsolosluğuna nçilen ArjaD 

nin İstanbul konsolosu bay Bla 
\tillarta yeni iidHine başlamak ü 
ôün akşam ispanyaya gitmi.tir. 

ECI.ENCE YERLERi TARiFi 
sı - Lokanta, birahane, gatlnb ve 
sali yerlere ait tarifelertn tudikl f~ 
uray tarafından nrllf'i\ wıUhlet rt 
rın aksam bitecektir. 

1 Nöbetçi eczaneler 
Samat)"ada: Ttôfilot, Aksaray 

Perte\·, Karagümrükte: Suat, Şeh~ 
mininde: Nilım, Fenerde: Vitali, 
ıadebaıında: Hamdi, Emlnöntill 
Agop Minasyan, Ankara tt4dtein 
Efrtf Neşet. Betik tatta: Nail 
Beyaııtta: Cemil, ZeyrüM: Y 
Galatada Mahmudiye caddt1ln4tı 
pi Sofronyadls, Taksimde: Nisa 
tin, KalyoncukulluAunda: Zaf~o~ 
loe, &itlldt Hamamda: Halle, JU9'r' 
paıada: Merkea, Hüköydt: Halk-



Yazan: Mehmet Naci Balyada 

Bir kız Hitler hapisanesinde 
korkulu günler geçirdim Eski niş::~.~:ıd~arafınd~n 

Balyanın Turlu köyüne kııa bır 
zaman kalmak üzere vazife- ica· 
bı gelen bir memur, Zehra adlı 
on dokuz yaıındaki kızını da he· 
raber ıötürmüı ve orada bir e\'e 

Balıkesirde su işi 
nasıl hallediliyor 

ilbay ve Şarbay Saim Gündoğan anlatıyor 

Hitler Almanya11 ! Garip bir 
İ tabir! Mantık kaidelerine göre 
Jı Alınanya Hitlerin değil, Hitler 

Alınanyanın olmalıdır. 

rı, memuriyetleri yahudilerden 
temizlemekti. Artık Hitler it ba
şına geldikten t0nra yahudileri 
bekliyen akibet, elinde ölüm tır· 
panı tqıyan bir kuru iskelet gi· 
bi canlanıp ta söz önüne ıelmit 
sayılabilirdi. 

Fa.kat, doğrusunu ıöylemek li.
~'trı gelirse, Hitler iktidar mevki
;ne. geçtikten sonra Almanya Hit· 
erın ve Hitlercilerin Almanyası 
olınuıtur. 
J.f·Şimdiye kadar türlü dillerde 

1 
1ller Almanyaıının lehinde, a· 

eyhinde pek çok kitap yazılmıı· 
trr. Hangisi haklıdır, hangisi hak· 
~tzdır; ben bunları münakata e· 
ecek değilim. • 
Uzun yıllar Almanyada yaıa· 

dıın, çalı9tım, ekmeğimi kazan· 
~•m. Hitler, iktidar mevkiine geç 
tıkten sonraki idare zamanında 
olup bitenleri pek yakından aör-d.. • 

Um. Bu arada Almanyada ec-
llebilerin hoı görülmediği 11ralar· 
da bir kaç defa da tevkif edil
dim. Yanlıı muamelelerle, hak
•ız kararlarla üst üste bir kaç 
defa boyladığım Hitler hapi•ane· 
lerinde hayli üzüntülü, korkulu 
günler geçirdim; güçlükle kurtul· 
duın. Kurtuldum zannettiğim sı· 
ralarda t<!'xrar yakalandım. 

Uzun bir zaman Almanyadan 
çıkınca.ya k d ' • 
rin b. he • •r ben ve aılem de-

Ç ~~l Yec:&n İçinde yqadık. 
1 e: 1 en unutuluy:or. Almanya

c :ı ~ 1 larca aazeteci Ye mühendis 
nfaılarile hatırı aayılır hir adam 
ola:-ak y::ııadıktan sonra Hitler· 
ciler taraf mdan bir cani gibi ka
ta kol karakol sürüklendirilmiı ol· 
mama rağmen Almanyaya düş

man değilim. Yetmiı milyonluk 
bir milletin ihtilali elbette sessiz, 
•adasız olamazdı ve elbette bir 
Sok karıııklıklar, yanlıılıklar da 
<>l~caktı. 

Böylec. karıııklık aruında 
Yanlıslıkla ıa.tre uğrayanlar· 
~an biri de benim. 

Bu arada ıunu da IÖylemeliyim 
ki Almanyada 1918 inkitabın· 
dan t0nra yahudiler bütün dev· 
Jet dairelerinde, sanayi ve tica· 
rette, iktisadi tabada, siyasi mev· 
kilerde, hatta edebiyatta bile Al· 
manyayı tamamen ellerine almıt 
gibiydiler • Denebilir ki uıl Al· 
man milleti, ecdatlarının toprak· 
larında adeta bir müstemleke a· 
haliıi haline gelmitti. 

Bir yandan da memlekette it· 
ıizlik arttıkça artmıttı. Şahıi 
menfaatleri gütmek için kurulan 
ve memleket davasile aıla alaka· 
dar olmıyan bir çok fırkalar ku· 
rulmuıtu. Almanyadft o 11rada 
mevcut olan ıiyaıi fırkaların ıa· 
yı11 tam otuz altıdır. Hükumete 
geçenler bir kaç aydan fazla du· 
ramıyorlardı. Almanya anarti İ· 

çinde bocalayıp duruyordu. 

Bu vaziyette Hitlerin nutukla· 
rını ve vaitlerini parlak bulup ar
kaıına dütenler gittikçe artıyor· 

du. Bunların bir çoğu da Hitler 
iktidar mevkiine 1ıelince, fırkau
nnı ıilen•Jplarma elbette yiı1dek 
makamlar mevut olacafmı dütü
nüyorlardı. 

Bununla beraber, ötedenberi 
devlet itlerile ali.kalı Almanlar 
arasında Hitleri bir t~hlike ola· 
rak telakki edenler de o zaman 
bir ekseriyetti. Almanya hariciye 
nezaretinin eski memurların-dan 

biri bana aynen şunları söylemİf· 
ti: 

-"Hitler mevkii idareye gel· 
mek istemiyor. Çünkü vaitlerini 
yerine getiremez. Alman milleti· 
ni idar'e edecek bir adamın çok 
malumatlı olması lazımdır. Hit-

yerlqmitlerdir. 
Bayan Zehra, tahsil ıörmiiJ. 

iyi yetiımit bir genç kızdır. Köy
de çok geçmeden bu ıehir baya· 
nının kıımeti çıkmıf, o civardaki 
Aldemirci köyünden lıli.m oğlu 
Rqitle Bayan Zehra niıanlan· 
mıılardır. 

Genç kızın köye gider gitmez 
nitanlanmaaı için nasıl pek uzun 
zamana ihtiyaç hasıl olmamıtıa 

niıanlandıktan sonra Zehra ni· 
ıanlıımdan ayrılması için de 
pez uzun zaman geçmesini bek· 
lememiı, ıehirli bayanla nitan· 
!anmanın netesi içinde elan Ra· 
tide bu karar tebliğ edilmiıtir. 

Raıit, buna fena halde kız· 
mıttır. Bu sefer Zebrayla her ne 
pahasına olursa olsun evlenmek 
dütüncesile kaçırmağa karar 
vermittir. 

Ratit, kendi köyünden bet ar· 
kadaıını alarak Zebranın bu· 
lunduğu köye gelmiı, eve teca· 
vüz ederek kızı yakalayıp kaçır· 
mııtır. 

Kızın babası, iti duyunca he· 
men Balya jandarma kamutan· 
lığına bildirmiş, jandarma bayan 
z~hrayi kurtarmıf, kızı kaçıran
lan ela yakalamıtbr. 

Bunlar arasında Aldemirci ka
yünün muhtarı da vardır. 

Bayan Zehra babasına teslim 
edilmiıtir. 

lzmir üzümcüleri zarar 
ettiklerini söylüyorlar 

İzmir (Özel) - lzmir :hra· 
catcılarının alıvre üzüm ntr,la· 
rında teıbit ettikleri fiyatlar: bir 
taraftan bakanlığın ve Tih·kofi
ıin dikkat nazarını çeker ve ;hra· 
catcılara sorgu yapılırken c'iğer 
taraftan ü::ı:üm türetmenleri c!e ga· 
zetelere telgrafla bat vurnıu~lar, 
Baıbakanımızın ve Parti Ba~kanı 
Bay Avni Doğanın ilgisini yal

Bahkes~rd~ ~ d:rdi u~un yıl· j ıular fazlalaıacağından motör ;i 
lardanben surup gıden bır me- leri çalııtırmak masrafından kur 
seledir; şarbaylık ta kendisine tutacağız, bu fazla ıuları •parka 
verilm~ olan Balıkesir ilbayı akıtacağız • 
Salim Gündoğan bu işi, kat'i su- Bundan baıka ıehre gelen ıu 
rette halletmeğe karar vermiş- mecralarından bazıları tamire 
tir; Bay Salinl Gündoğan, yapı- mühtaç bir hale gelmiıtir. Bu 
lan işleri şöyle anlatıyor: hal ıuların ziyaına sebebiyet ver· 

- Ankaradan bir su mütehas· diığinden yolların tamirine de 
sısı geldi, tehrin su ihtiyacı esaa- baılanmıthr. 

lı bir surette tetkik ettirilmekte· Yakında halkın ıu ihtiyacı ta• 
dir. mamen kartılanmıı olacaktır. l· 

Bu müteha1111ın retkikatı neti· 

cesine göre yapılacak itler, bil
ahara teıbit edilecektir. 

Maamafih timdilik acil bir ted
bir olmak üzere ıehrin yük.ek 
nok~alarında kafi miktarda ıu 
depoları yaptırmak ve ıehrin her 

zaman için bir haftalık su ihti· 
yacını temin edecek miktarda 

ıuyu bu depolara topladıktan 

ıonra, tevzi ıebekelerine akıtmak 
cihetini dütündük. Bunun için i· 
cap eden keıif ve projeler yapıl
maktadır. 

Aıkeri kıılaları civarında bulu 
nan bir su dereye akıyordu. Bu 

ıu da borularla §ehir ıebekesine 
bP.ğlanmıftır. 

Şehre gelen Somalı suyunun 

membaı civarında bulunan diğer 
bazı membaların da bu ıuya ili

cap ederse, ıehrin aıağı tarafla· 
rında kuyular açtırılmak ve mo• 
törler konmak suretile, yapılaca)( 
depolara ıu akıtacağız. 

Memleketin senelerdenberi ih· 
mal edilen bu büyük derdine katı 
çareler bulacağız. 

Alman ilk tedbirlere nazaran, 
günde 200 - 250 ton ıu getiriyo-

ruz. Şehirden harice bir masrra 
su alınmıt değildir. Bilakiı ah· 

nan tedbirlerle, ıehrin 
baları takviye ediliyor. 

su mem• 

Konyada çarşaf 
yasak edildi 

Konya, 8 (A.A.) - Konya • 

tar kurulu tarafından verilen bir 

kararda, kadınların peçe, çarıaf 

ve selme giymeleri yasak e<lil· 
mittir. 

vesi için bazı teıebbüıatta bulu-
nuyoruz. Bu kararın tatbiki için 15 ey• 

E k. k 1 lüle kadar mühlet verildi. O gün-ı ı uyumcu ar mehallesin-
d k den sonra bu tekilde l'İyinenler e i satın alınan (Kara Kavas) 
kuyusundaki mebzul su ile yine cezalandırılacaklardır. 
bu derecede bulunan ve iıtimlik Konyaya peçeli, çartafh, ıe!· 
kararı verilen eski ( Azaryan) meli ve örtülü gelenlerin de ceza 

fabrika kuyusundaki suları ta· görecekleri hakkında bütün ilçe-
d k t k lere, kamunlara ve alikuı ~ı"" 
ırvana a ı ma ve icabında 

1

. .. . . . 
pa~ka su vermek için, birbirine ıllere haber gonderılmııtır. 
baglayarak boruları döıetiyorum. 
Motörler koyarak bu suları şehir Çatalcada elektrik 
sularına ili.ve ediyoruz. Çatalca, (Kurun) - Çatalca 

Ameliyat bitmek üzeredir. Bu ilk defa olarak, bu hafta battan 
sayede ıadırvana fazla su alın· bata elektrikle tenvir edilmit
mıı olacaktır. Kııın iıe; bittabi tir. 

Şimdi o felaketli gu.Jerden 
'Uzaktayım. Memleketimde emnl• 
Yet, sükUn ve huzur içinde u gün
leri düşünürken bir yazı mevzuu 
t•k~f olmasından dolayı hatta 
elli belirsiz memnunum bile ... 

ferin ne tahıili var, ne de tecrü· 
beıi ! Avuıluryanm timal ..hudu
dunda doğmuf, Viyana sokaklr ~ 

nnda aç dola§mıı, fırsat bulduk· 
ça herkeı gibi İf yapmıf, bada· 
nacı bir adam. 

varmıı lardır. 
Alaıehirden gelen bu tellrafın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

muhteviyatı dikkate ıayand r . Bu· lzmirde c. H. P. başkanı 150 kişilik d ~en ıiyaıetle meşgul bir adam 
~gıliın; onun için ne Hitler ıi· 

Yasetini, ne de onun neticelerini 
tenkit edecek değilim . Ben ıade· 
Ce gördüklerimi ve başımdan 
t~enleri bir hikaye anlatır gibi 
"nlatacağım. 

• • • 
Bir ıonbahar ak§Amı idi. Ak· 

t•ın ıazeteleri Hitlerin baıvekil 
ta"· b ~ 1~ olunduğunu yazıyorlardı. 
~lın ahaliıi pek tuhaf ve deii· 
tık h 1 • h' · · d 'd' B Jc· a etı ru ıye ıçın e ı ı. azı 

.~hlseler bir matem havasına ltü
ti.irıınu, gibi idiler. Bunlar Hitler 
•leyhtarları idi. Bqlanna neler 
telec .... . ka h"I 1 e.tını dü§ünerek ra u ya· 
- ... dalnıı§lardı. 

bö ff itler taraftarlarının çoiu da 
Yle •naızm ummadıkları bir ıı· 

.._da iktidarı kazanmıt olmala· 
tından d ı 'b" ·d' ı o ayı taıınnıt gı ı ı ı· 

er .. Onlarda da pek coıkun bir 
&e\'ın,,. .... 

-~ gorunmüyordu. 
11. Y •hudileri hiç ıonnayın ! On· 

r, teeaa" 1 . d k .. İd') ur erın en ölme uzere 
1 er H'tl • · 1 ·ı · e .: ı erın ve Hıt ercı enn 

~~ buyük emellerinden biri res· 
l • 

J A •• •• 

Avuıturyada İf ve. ekmek bula
madığından dolayı Bavyeraya 
gelmif, orada harp İptidasında 
aç kalınca ıönüllü olarak harbe 
bir nefer olarak ittirak ,tmif, 
böyle bir adam naııl olur da yet· 
mit milyonluk zeki ve gayyur bir 
milleti idare e.ler? 

Bu adamda bir rehberlik kud· 
reti olsaydı, harpte hiç olmazsa 
bir çavuı olması lazım değil ır 
idi? Harbe ittirak eden yazıhane 
hademeleri bile ihtiyat zabiti ol· 
dular. Fakat Hitler sadece bir 
nefer olarak uker oldu ve bir 
nefer olarak ta terhiı edildi. 
Böyle bir adamın cidden bir hü
kGmet adamı olabileceiini tasav· 
vur edebilir misiniz?,, Demit· 
ti. 

(Sonu Yann) 

Denizli Ilbayhğı 
Denizli llbaylığına <&!anan 

Bay Ekrem dün tebrimize ı~lmit· 
tir. 

na nazaran, lzmir ihracatcrları 
be, kuruı lzmir masrafı da dahil Özel bir şölen verdi 
olmak üzere, üzümü on ku , ıtan 
aatmı§lardır Bu böyle olun.:"' bağ· 
cıdan üzümü, dört kuruıa e lmak 
icap edecektir. Halbuki ba~c1, bu 
satıtlarla ve ıimdiye kadaı· yap
tığı masrafa göre esasen :ı:i!'nD i· 
çindedir. Sergi masrafı da ilave 
edilince bu ziyan daha k..ı bara· 
caktır. 

OretmenJer, fiyat itinb mu
hakkak düzeltilmeaini, yokn bu 
giditle bu büyük bai bölre•inin 
bir çöle döneceğini bildiriyorlar. 

•HAVA TEHLİKESiNE KAR 
ŞI - Tokat, 8 (A.A.) - Dün 
halkevinde toplanan halka hava 
tehlikesi etrafında konf eranılar 
verilmiı, tehlikeyi bilen ve yar
dımcı üyeler yazılmııtır. 

Hatipler ilçeleri de gezerek 
ayni mevzu üzerinde köylüleri· 
mizle konuıacaklardır. 

Halkevi köycüler ve temsil 
kolları bu maksatla Turhal, Zile 
ve pnzar merkezlerinde çok fay· 
dalı çalıımıtlardır. 

lzmir Parti BQ.fkanının töleninden bir görünüı. 

lzmir, (Ö~el) ... - Parti baıka- ı Plaj çok kalabalı ı. lıtanbul 
nı Bay Avnı Pogan, bu hafta C. oteli önünde davullar otel 1 
H. P. eınaf ve İtçiler büroıv ida· nunda da 1azlar ralın, d sa o-

·ı . ·ı . b 1 1 ~ ıyor u. 
recı erı ı e partıye ai ı zmir av H Ik t f 1 
cılarına Çeımede ıahıen yüz elli ... a e ~a ~ top anmı§, herkeı 
ki§ilik bir ziyafet verdi. eglenceye ııtırak ediyordu. Muh· 

Baıkan, sabaha karıı avcı· telif rakılar yapıldı. Gezildi, do
larla beraber Çetme havaliıinde laşıldı. 
bir müddet avlandı ve öğle vak- Bu arada parti baıkanr, parti 
ti dönerek konuklarının arasına arkadaşlarile konu§tu, dertleıti. 
karııtı. Güzel bir gün geçirildi. 
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o o ~ e ı i ı K ec i s i ti H .. 
Blr arkadaşımla beraber evvelki 

gün tramvayda gidiyorum. Un taraf -
ta ayakta duran bir kadına gözüm i
lişti. Herkes, her vakit tramvayda 
böyle bir kadın görebilir. Fakat bu 
·defa benim gördüğüm kadında prip 
bir vaziyet nrdı· Beni görür görmez 
başını yan tarafa çevirdi. Sonra geri
ledi. tık durakta tramvaydan indi· Bu 
sırada kadını arkadaşım da görmü§9 
tü. Görür görmez adeta yerinden sıç
•ar gibi olmuştu. 

Kadın tramvaydan indikten sonra 
telaşlı bir vaziyet ile kalababfa ka -
rıştr. Bir dakika içinde gözümüzden 
uzaklaştı. Öyle görünüyordu ki bu 
kadında hem benden, hem de arka -
daşımdan kaçmak istiyen bir hal var· 
dı. Bu kadm kimdi? Aramızda nasıl 
bir hadise geçmişti ki onu bizden böy
,e uzaklaştırıyordu? 

Kadının duruşu düzgündü· Fakat 
esvabı oldukça eskimişti. Halinde bir 
Bıkıntı bulunduğu belli idi· Yüzünün 
hatlarında derin bir durgunluk sezi· 
1 it.0rdu. 

Arkadaşım bana dönerek: 
- Bu kadını tanıdın mı? dedi. Bu 

~ayan Mihriyedir. 
- Bayan Mihriye mi, mümkUn de -

fiil Olamaz! Daha bir iki yıl evvel 
o Istanbulun en şık bir kadmı fdJ. 
Fazla olarak biliyoruz ki kocasının 
işi de bozulmuş değildir. 

- O halde senin olup bitenlerden 
hiç haberin yok, öyle mi? 

Bu söz birdenbire benim zihnimi 
canlandırdı. O vakit bu zavallr kadı· 
nın hir aşk macerası geçirdiğini iyice 
hatırladım· Namuslu dakınları baş • 
tan ~ıkarmağı kendine sana't yapmış 
olan meşhur bir çapkın onun hayatı
nı da alt üst etmişti. 

- Bu 7.avallı kadın nasıl oldu da 
öyle bir çapkına kapıldı? Aklı, irade
.,i, terbiyesi yerinde bir kadın görülU
yordu· Bundan başka, eğer bana ve -
rilen maJQmat doğru ise, ba çaplnn 
içtimai bir mevki sahibi de değildi. 
Gırtlağına kadar borca batmış, kumar 
dan başını kaldırmaz bir adamdı. Ken 
di ine ait olmıyan bir arabaya biner, 

nu ben tanıyorum. Fakat şimdiye ka
dar hiç bir kimse ondan bahsetme -
di. 

- Ben senin ne demek istediğini 
bir türlü anhyamıyorum. 

- Evet, Bayan Mihriyeyi kocasın -
dan ayıran başkadır. Onun adı (Ne -
cip Razi) dir· Yaşı otuz beş yaşların· 
da, Zeki, işini bilir, çalışkan, hasılı 

herkesin adam diyebileceği bir adam. 
Necip Razi gerçekten derin bir 

aşk ile Mihriyeyi seviyordu· Mihri -
ye de onu seviyordu. Mihriyenin Ne· 
clp Raziye metres olduğunu söyll -
yenler belki olabilir. 1'"akat ben ona 
hiç bir vakit inanmam. Eğer bunlar 
arasındaki rabıta yalnız maddi bir 
zevk meselesi olsaydı neticesi bugün
künden tamamen başka şekilde ola · 
caktr. 

Necip Razinin bu aile ile tanışık -
lığı \'ardı. Vakitli vakitsiz bu eve gi· 
rer, çıkardı. Aşıklık etmiş veya etme· 
miş olabilir· t'akat her halde bu ka· 
dının hayatında mühim bir mevkii 
vardı. Necip Razinin bu kadını sev • 
diğini söylemiştim. Kadını kocasın -
dan ayırmak istedi. Uzun zaman ka· 
dını kandırmak için uğraştı. ''Kocan
dan ayrıl, beraber e\·lenelim,, dedi. 
Kadın kocasını sevmiyordu. O -
nunla samimt mllnasebeti kesmişti. 

Çocuklarına gelince, bunlar da lisede 
leyll talebe idi· Artık büyümüşlerdi. 

Anneye ihtiyaçlan o kadar yoktu. 
Bununla beraber Mihriye hiç bir 

vakit Necip Razi ile açık bir müna -
sebette bulunmadı. Onun arkasından 
koşmadı. 1çtimat hayat içinde haysi -
yetini muhafaza edebilmek için bir 
skandal çıkarmaktan korktu. Koca -
sından usulil dairesinde ayrıldıktan, 
Necip Razi ile de yine usulü dairesin· 
de bir nikah rabıtası tesis ettikten 
sonra birleşmek istedi. Onun için Na
cip Razi: 

- Evlenelim ı 
Dedikçe o: 

- Sabret! işlerimizi yoluna koy -
duktan sonra! Diye cevap ,·erirdi· 

• • 
(Sonu Yann) 

JJe} oğlu caddelerinde sadece caka --------------
'li:ı.tardı. 

- Sen de herkes gibi Bayan Mih • 
riyeyi berbat bir bataklık gibi tasvir 
ediyorsun. Hakikat halde bu kadın 
lahirde pek suçlu görünüyordu. Bir 
kere çocukları vardı. Sonra kocası -
nın da başka kocalardan h~ç geri k.a · 
lan bir yeri yoktr 

- O halde? 
- Hakikat ise daha başkadır. Bu 

kadını kocasından, ocağından, aile -
sinden ayırmış olan o senin bahset -
+iğin profesyonel çapkın değildir· 

- Ya kimdir? 
- Başka bir adam. Bir adam ki o-

ZAYl 
Galata ithalAt gümrüğüne ait 5321 

No. lu ve 10-8-933 tarihli beyan -
namenin birinci nüshası zayi olmuş
tur. Yenisini alacağımızdan eskisinin 
hükmü yoktur. (V. No. 8550) 

Dimitri Paskalidis 

ZAYl 
Liman dairesinden aldığım 1303 

numaralı reislik şahadetnamemi ıa • 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. (V. No. 8557) 

Anadolu kavağı 12 numaralı lıa -
nede Bahadır Mehmet 

KadlllöJl'ala mı• •••ıı 
Bomaaıl 

Bölem: 80 

Haci gôya fransızca yahut ingillz
ce <hakikatte hiç bir dile benzemi
yen) sözlerle küfür etti ve rakıyı ye
re döktü. Necdet gülerek geçti.. Evet, 
hiç değişmemiş, her şey yerli yerin
de. Sokak satıcıları bile eskiler: Gü
vercinli niyetçi, çifte n!ri ile rum
ba çalan macuncu, çıngıraklı dante
llcı. Necdet doğdu büyüdü, bunları 
dJnledi, işte gene dinliyor. Hele bir 
dilenci vardı, onun seslenmesini Nec
det belki beşikte bile duymuştu. Bu 
dilenci gene yirmi sene evvelki gibi 
diyordu ki: ~mayım, fakirim, gözle
rim görmüyor. - Of, ne hatıraları 

Necdet sabahlan şafakla beraber 
kalkıyor, bahçeleri sanlı penbeJi bir 
çiçek tufanı altına gömülen cevizlik 
sokaklarından geçerek Fenerbahçe 
klübüne koşuyordu. Mehmet beyle bir 
Jikte Kuşdiline, eski klüp binasının 
yerine gidiyorlardı. Burada yangın
dan sonra yalnız bir kayıkhane kal
mıştı. Yangın yerinde enkaz toplan
mış, keresteler >:er y_er istif edllmlf-

Yazan: Safiye Erol 
ti.. Küçük bir kulübede bir bekçi ya
tıyordu. Mehmet bey sandalı hazırla
yıncaya kadar Necdet dere kenarına, 
diz boyu otlarla karışık biten süsen
ler, gelincikler arasına oturuyor, Bir 
cigara içiyordu. Sonra olta takım 
lan kutusunu, çamçağı, sepetleri, em
permeabl balıkçı pantalonlarını kıç 

tarafa yerleştiriyorlar; arkadaşı kü
reğe oturuyor, Necdet dümene. 

Suları henüz mahmurluk içinde u· 
yuyan dereden geçiyorlar. iki taraf -
takl bahçelerin yeşilliği, kıyılarda a· 
çan zambakların, haşaşların, lalele -
rin resmi durgun suya ''urmuş; san· 
ki tabiat kendi güzelliğine kanamı • 
yor, bu güzel1iği katmerleştiriyor. -
Kendileri gibi bir kaç amatör balıkçı 
daha yola çıkmış, yanlarından ge • 
çerken selam veriyorlar, uğur ola! 
diyorlar· Yoğurtçu köprüsünü geçin· 
ce önlerinde pembe, turuncu renkler
le pnldayan koy görUnUyor· Evveli 
Fener açıklarına Tonoza gidiyorlar, 
istakoz çıkarıyorlar. Dönüşte Nec • 

KA~~.KARTAL~ 
"'"r' BUYUK DENiZ -ve~, 

·Ro·~A..·N ~ =--~ ~iiiiiiiiiiiiiiiaJ~~!..C~..l-'il:=ii:l:ii2"i 
Yazan: Kadircan Kaf lı 

Dünyaya meydan okuyan bir yiğit, bir kadının tuzağı 
öldü. Mezarı kara toprak değil engin denizler olmalı i 
Şimdi Venediktekilere ne söyliye- ı 

cekti7 
Kara Kartal onları kovalamadı· 
Geri döndü. 

Denizde çırpınanları kurtardı. 
Sonra tepeden tırnağa kadar her 

tarafJarı kapalı olan sekiz kadar le
vent, başlarında Kara Hasan olduğu 
halde Venedik Amiralinin gemisine 
geçtiler. Bol bol ısırdıkları ve kan 
emdikleri için doyan, birer köşeye 

kn·rılarak yatan engerek yılanlarını 
birer birer topladılar. Yeniden demir 
kafese koydular. Kara Kartala dön
düler. 

Kara Hasan bu koca tekneyi he -
ğenmiyordu. Pek hantaldı. Türk a -
kıncrlarına yaramazdı. Zaten onu kul
lanacak levent de yoktu· 

Onu Kara Kartalın ardına bğhya
rak Artaya döndüler. 

Toplarını sökerek karaya çıkar -
dılar. Tekneyi üç dört gülle ile deni· 
zin dibine gönderdiler. 

Veli Reis epeyce ağırlaşmıştı. 
Fakat Artaya \'arır varmaz lstel

yayı sordu. Çopur Mustafa ona an -
lattı: 

- 1stelya yangın gecesi biz e\•den 
çıktıktan biraz sonra odasından çık -
mış .. Bahçede bir gürültü olmuş· Bi· 
Jinmiyen \'C tanınmıyan bir adam 
Kambur Aliyi bıçakhyarak kadını al· 
mış ve gitmiş· •• 

Kara Veli derin bir nefes aldı. Ba 
şını salladı. Dişlerini sıktı: 

- Anlaşıldı. Koynumda .vıJan bcs· 
lcmişim·. haberim yok .• 

Diye mınldandı. 
Son lıaber onu f na lıRld 

h· 
Ne de olsa hala lstelyanm bu iş

te parmağı olmadığını istiyen bir a • 
damdı. Bu onun için büyük bir te • 
selli olacaktı. Çünkü hala onu sevi· 
yordu. 

Yerine uzandı, 
Hizmet~i kadın bir kağıt getirdi: 

- Bunu lstelyanın odasında, min• 
derin altında buldum. O gittikten son 
ra temizlik yapıyordum da •• 

Dedi· 
Veli Reis bu kfığıdr okuttu. 
Bu, Nikonun, kardPşine yazdığı 

mektuptu· 
Kara Veli yeniden sarsıldı. 

- Kara Hasanı çağırın! .• 
Dedi. 
Kara Hasan geldi. 7..avaJlı baba, 

ona bakarak mırıldandı: 

det, oltaları sa Iıveriyor. Bu sene kov· 
da o kadar çok palamut çıkıyor ki 
rezalet! Daha oltayı yarı sahYerme -
den üç dört tanesi birden athyor. Bir 
saat içinde eJli altmış tane derya ku
zusu tutuyorlar. Balıkların çoğunu 
Kuşdilinde Mehmet Efendinin iske -
lesine bırakıyorlar, kim alırsa alsın. 
On on beş tanesi klübe gidiyor, çUn· 
kil her gün tayin alır gibi karşıları -
na dikilen ve hani balık? diye kaf~ 
tutan klüp arkadaşları var. Şimdi sa
at on biri bulmuştur. Mehmet Beyle 
Necdet bir yorgunluk kahvesi içer -
ken Cemil Efendi bahçede bir ateş 
yakıyor· Istakozları pişmeye koyu -
yor· Bir taraf tan palamutlar doira -
nıp tavalık hazırlanıyor, marul sala -
taları yapılıyor. Sofra hazır oldu mu 
ı\det tekke usulüdür. Kapıdan girene 
buyurun denir. 

Sonra tenis. Tenis kort hiç şüphe· 
yok ki Türkiyenin en muntazam en 
güzel kortu oldu. Etrafında çepeçev
re çiçek açmış ağaçlar, koncah fi • 
danlar, küme küme çiçekler var. Kus· 
lar ötüşüyor. Biilbül de dadanmış· -
Mısırdan getirilen bir antrenör bu • 
rada küçükleri, ileride birer yıldız ol
maları beklenen genç oyuncuları ça · 
lıştınyor· 

Bazan da av. Bu sene Fenerbahçe 
bir svcılık şubesi açtı. Yalova:ra ve 
sair verlere av partileri tertip edi -
yor. Yirmi otuz kişilik kafilelerle çı· 

- Yanıma sokul.· Sana diyecek -ı 
lerim var.· • 

züne vurmuştu. 
Kara Basanın da gözlerin 

Kara Hasan onun dudaklarına 
doğru eğildi. 

Eski deniz kurdu yavaş yavaş ona 
şunları söyledi: 

- Siz kaç defa •. söylediniz.. ben ., 
dinlemedim·. hakkınız varmış.. 

Bukifir karıları.. Türke yar ol • 
maz .. lar ... beni öldüren .. odur.· onun 
yüzünden .. benim yüzümden ... bunca 
levendin kanına girdim ..• sana öğüt .. 
olsun .. kafir karılarına vurulma!.· 
Onlara •• kapılma! ... Senin annen gi • 
bi·. temiz, candan seven, iyi yürekli 
Fatmalardan·. Ayşelerden .• birini sev! 
Onlardan korkma! .. Sen de gençsin! •. 
seversin!·. sevgi.. dediğin· ansızın .. 
bir yıldırım gibi yüreğe iniyor .. de • 
nizlerde... dolaş .• kafirlere.· dünyayı 
dar et .. ve kafirlerin ch·elek.. insanı 
büyüleyen kadınlanna .. sakın kapıl · 
ma !.· Eğer bu sözümü.. tutmazsan ... 
oğlum değilsin? .. Mezardan kalkarak .. 
seni o kötü.. yoldan çeviremediğim 
için.·. kemiklerim inliyecek •• anlıyor • 
musun? .• Bana söz Yer!.· Yemin et! .. 
Rahat öleyim.· künçü ben .• artık. ya • 
şıyamıyacağım.· 

Kara Hasan babacnna teselli ver -

damla yaş göründü. 
Babasının öcünü almak için 

den yemin ediyordu. 
Babasının son dileğini de 

başla yapacaktı. 

Veli Reis biraz sonra öldil· 
mn arkasındaki yeşil tepelerd 
rinde, bir çınarın dibine gö 
Başının ucuna küçük bir gemi 
ği yam başına da tunçtan bi 
kondu. 

Mezardan dönerken Burak 
düşünüyordu: 

- Dünyaya meydan okuya 
yiğit, bir kadının tuzağında öld 
nun mezarı kara toprak değil, 

• denizler olmahydr. Dilerim All 
bana engin denizlere gömülme 
met etsin! .• Kara toprakta insa 
rahat edemiyecek·. Bunu çok f 
hyorum •• 

Kara Hasan da böyle dü~Un 
du. 

Bu iki yiğit delikanlnun yan 
ki büyük Türk akıncısı olacak) 
bütün Akdenizi korkudan titret 
]erini herkes anlıyordu. 

(B/RINCI KISMIN SONU) 
mek istedi· Ölmiyeceğini söyledi. Fa· --------------ı 
kat o zorluyordu: 

- Çabuk söyle.· saniyelerim .• bile 
ÇAGRILAR , __________________________ ..,. 

s;>,lıdır •• Çabuk. lstanbul müddet umumUlil 
- Söz Yeriyorum baba. Bir kafir Jstanbulda olduğu anlaşılan 

kız.ını, se.,·sem bile, yüzüne bakmıya - sun C. müddeiumumisi Sedadın 
cağım ,.e onu koyacağım·.· Beni sahi· men memuriyetimize müracaatı 
den severse, gene onu istemiyece - Askerlik İşleri 
ğim .• Ondan uzaklaşacağım ... llana 
·-··· Etu. MFJ• ~- ;J ı-. p/on'filc .,,.inden 
Kara Yeli Reisin oğlu değilim!.. ogum u ve 'bu do 

larla muayeneye tabi olan efra 
- Yaş:ı ! .. var ol! .• böyle. oldukça·.. gerek tahsilleri dolayısfle ertesi 

senin sırtın·. yere gelmez·. bir kafir neye terkolunmuş ve gerekse a 
kızma .• tutulursan .. beni hatırla!. Ben sıhhiyyeleri dolayısile muaye 
ne idim .• ne oldum?.. sevk edilip tecil ediJmiş olan m 

Ömründe bir defa hile sarsılmıyan telif doğumlu efradın muayene) 
yaman bir kasırga gibi bütün İtalya 1 eyltil 935 günü başlanacak ve 10 
,.e Yunan kıyılarını kamçıhyan, dö - rinieVYel 935 günü bitect:ktlr. 
''en bu eski deniz kurdu, inliyordu. 2 - Muayeneye eylfıl ve teşr 

Kirpiklerinin uçlarında :ı>arıltılar vel ayının çif günlerinde öğleden 
oldu. ra saat birde başlanacaktır. M 

Göz yaşları sızıyordu. neye gelen efradın da çif günl 
Son defa oğluna baktı. müracaatları. 
Dört yanını kuşatan yiğit levent- 3 _ Gerek yerli ve#Tekse ya 

terine haktı. cıların muayene gtlnleri 2 şer 
Yüreğinde, daha çok yaşıyarak da- fotoğrafla e \'e nüfus hüviyet 

ha büyük işler göremediğinden ötürü danil btı iktc şubeye müracaa 
derin bir yas \'Brdı. e müracaat etmiyenler hakkın 

Bu yas, onun tunçtan örülmUş fi- nunen ceza tatbik edileceği ilan 
bi duran kemikli, sert ve olgun yü - nur· 

kıp yaban domuzu \·uruyorlar. Av et· 
teri, keza palamutlar, istakozlar ıribi 
klüplü arkadaşlara dağıtılrlor. Her -
kes bir türlü pişirme usulü tavsiye e
diyor, yahni, fırın.·. Macar antrenör, 
evinde paprikalı bir gulaş yaptm -
yor, haydi bır ziyafet· 

Geceleri arkadaşlarla Mühürdar • 
daki Zühal kahvesine gidiyorlar, rad
yo dinliyorlar, ta\•la oynuyorlar. Eve 
dönüıte Necdet biraz kitap okuyor. 
Şimdi (Odise) nin almanca tercüme· 
sini okuyor, her gece bir fasıl. Saat 
beşte kalkmak üzere çalar saati ku· 
ruyor, odada geziniyor, esniyor. Pi • 
jamasını gi;>ip son defa balkona çı • 
kıyor, yıldızlann vuruşundan hafif -
çe pırıldayan denize bakıyor. Yase -
min, hanımeli kokuları taşıyan tath 
rüzgarı derin derin içine çekiyor. 
Sonra uyku, deliksi-r. bir uyku· Büyük 
bir hararet üzerine bir hamlede içi -
len serin bir limonataya benzer bir 
uyku. Ve işte hayat böyle geçip gidi· 
yor. Acaba çekilen acılan savacak mı? 
Kaderin açtığı derin yaralar kapana
cak mı? Kapanacak mı /ersiniz? -

* * * Mihriban hanım, bahçe kapısı ü· 
zerinde karmakarışık biribirine do • 
lanan mor salkımlar, menekşe gül -
lerf altında duruyordu. 

- içeri gel oğlum, bak kfm var. 
Deyince Necdctin birdenbire gözü 

karardı. Köşk tarafından kendilerine 

doğru Bedriye geJiyordu. Yaklaş 
yaYaşça ellerini kaldırdı, Necdet 
ki elini tuttu, onu içeri çekti. 

- Sizi tekrar görmek.. Benim 
büyük bir sevinçtir. 

Diyordu· Helecandan kesik 
konuşuyordu. Gözleri yaşardı 

belli etmemek için önüne baktı. 
bahçeye geçtiler. Bedriye evnla 
safirini bir plaj sandalyasına ot 
tu. Kendi, ne yapacağını şaşırmı 
bi ayakta kaldı. Şimdi Necdet, 
cesaretlenmiş ona bakabiliyordu· 
riye, ne kadar taze, ne kadar g 
Saçlarını kısa kestirmiş. Nurlu 
etrafında küçük, altın perçemler 
çuşuyor. Beyaz ipekli elbisesi r 
garda ç.ırpınıyor· Göğsü, açık ha 
renklenen ten ile, fevkalbeşer bir 
tabe için hazırlanmış altın bir 
gibi. Necdet ona hayretle bakıyo 
\'e birdenbire anlıyarak başını e 
Bedriye, görüşmedikleri bir bu 
sene zarfında lekesiz bir hayat 
nuştı. Ona bu berrak bakışı, bu g 
kız süzgünlüğünü, bu pürüzsüz 
yeti veren şey, onun her türlü ın 
ralardan, şüpheli aziyetlerden 

gediği iffeti idi. Evet belli ki bu • 
dın .. · Mabectt mabet olarak muhaf: 
edebflfyordu. Halbuki kendisi, Ne 
det! Başını göğsüne sarkıtmış, eli 
deki şapka ile durmadan dizlerini 

vüyordu. ( Arkaıı var). - . . 



Başbakanımıiın doğu Anadolu gezisinden değef li intibalar . . . 
... 

Bathakan Çoruhu sanaalla geçiyor. . , 
(Soltlan Kar• Saylavı ÔTTU!T Kamil, ismet lnönü, Geneıal Kazım, General Ali 

Sait, T elJlik Rüıtü Ara.) 

&- - - -----

, 

Samram g'"ölilnle 'lilJy'liilerlc lionuıuyor. . 
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Musolininin yeni sözleri 

Barış olabilir 
Mukavemet hayali terkedilir 

ve Habeşistan ltalyan 
himayesine verilirse! ... 

kotarılabilir, eğe~ bugün bu u
lusu yönetenler (idare edenler) 
mukavemet ihtimali hayalini ter-

Pa.ria - Musolini Paris Soir 
gazetesinin telgrafla sorduğu ıu· 
allere gene telgrafJa ıu cevapla
... , vermittir: ı ıi 

, 
kederler ve başka ulusların ken-
dilerine yardım edeceğini san

CUMA Cumartesi 

Takvim 9 Aınstos 10 Ağustos 
9 C. Evvel IOC. EVTcl 

Gün dofoştJ S.O• s.os 
Gtıo batısı 19.17 19,16 
Sabah ııamaz.. 4'.!4 4.li 
ôğle namazı f2. 19 lt.19 
ikindi nımazı uı.tt 16.]l 
Akşam nıma.ı• 19.\7 19,16 
Yatsı oam.uı tr.o~ ıu.oo 

lmsıi 8.07 8.09 
Yılın g~çen gilalıri '119 ti O 

T'ılıo talan ıılloJcrl 141 146 

tilzalarmda yırcıa. 11arew olanlar, Uze • 
. rinde muamele ıörenJerdlr. Rakunlar ... 

ız kapan11 aatq flyatlandır. U ciali muahedesi İtalyaya' Ha
beşistan üzerinde himayeye teva
fuk edecek haklar vermişti. Bu 
muahedenin İtalyanca nüshası 
gayet açıktrr. Halbuld Habeşçesi 
elestiki bir surette yazılmıştı. 

maktan vazgeçerek Habeşistam ııi----, -
• Loodra fı24, - * Viyana 

rtukut 
24, -
!6 -İtalyan himayesine verirlerse?,, * Nnyoo 126. oo * Madrld 

HABEŞ ORDUSUNUN MEV- • Parıs 169. - * Berıııı 
CUDU VE SiLAHLAR! • MllAno l96, - * Varşol'a 

40,-

Buna imparator Meneliğin 
diğer kötü niyetlerini katmak la
:zmıdrr. Bu imparator İtalyanın 
yardmıı ile tahta geçmiş iken 
1895 - 1896 harbinin sebeple
rinden biri olmuştur. 

1896 danberi İtaly3., Habeşis
f.am kendi haklarına ve dilekleri
ne riayet ettirmek için barışsever 
vasıtalara başvurmuş ise de Ha
beşliler daima düşmanlıkla karşı
lık vermişlerdir. 

Italya boş yere bir dostluk ve 
el birliği siyasası kurmak istedik
çe Habeşliler sömürge '(müstell\: 
lek~) smrrlarnnıza asker doldur
muşlardı. Bu durum bir sıra ge
liyordu ki tehlikeli göreyler 
'(manzaralar) gösteriyordu. 

Şunu h!ıtırlamak yeter, ki 1915 
te !talya, İngiltere ve Fransa ile 
birlikte Avrupa harbine giriştiği 
vakit Habeşliler smrra önemli 
kuvvetler yerleştirmişlerdi. O 
zaman Italya da sömürge askerle
rini toplamağa mecbur oldu. E
ğer böyle olmasaydı o askerleri 
daha faydalı bir surette kullan
mak için A vrupaya getirebilirruk. 
Yanın asırdanberi olan bu 1-

talyan - Habeş münasebatmı 

Adisa.baba, 8 .(A.A.) - Ha
vas ajansı ayta.rmm bildirdiğine 

göre, Habeş süel kuvvetleri 7 or
dudan mürekkeptir. 

Her ordwla, üçer bin kişilik 
30 alay vardır. Bu hesap ile Ha· 
beş ordularmm bütünü 360,000 
kişiye çıkmaktadır. 

Bunların ancak 250.000 i hüku-
met tarafından verilen tüfek ve 
cephane ile mücehhezdir. 

Habeti&tanm aşağı yukarı tür
lü tiplerde 200 topa sahip oldu· 
ğu sanılmaktadır. Bu toplann ba
zıları 1860 da imal edilmi§tİr. 

Habeşistan bundan başka 400 
kadar makineli tüf ek, bir o ka
dar da otomatik tüfeğe ve 8 uça· 
ğa sa.hiptir. Bu uçakların ancak 
6 aı havalanabilmektedir. 

ITAL YADA BiR YABANCI 
"LEJIYON,, YAPILACAK 

Roma, 8 (A.A.) - Yabancı 
tebaalar tarafından gönüllü ola· 
rak askerlik hizmetine girmek İ· 
çin gösterilen isteklerin çoklu
ğundan ötürü, lta.lyanın bir "ya-

bancı lejiyon,, ihdası meselesini 
incelediği yaymtrsı dolaşmakta
dır. 

HABEŞIST AN YOLUNDA 

faşist rejimi ortaya atmamıştır. Napoli, 8 (A.A.) - Napoli ile 
Ancak Italy.anlarda gelişmiş olan Masavra arasında muntazam pos· 
sömürge fikri artık bu me~eleyi ta yapan Mazzini vapuru, bugün 
kotarmak lüzumunu anlatmış- bazı subaylar, sömürge askerleri 
trr. ve harp gereçi ile, doğu Afrika-

Bununla beraber faşizm, gene •ma gitmek üzere buradan kalk
Habeşlilerle barışsever ergelerle mıştil'. 
:(maksatlarla) dolu siyasasını Sub,.ylar arasında, Napoli fa-
giitmiiş ve 1928 dostluk anlaşma- şist partisi as sekreteri, Teğmen 
smı yapmıştır. Eğer bu · anlaşma F ernando Delo ile, kültür baka· 
yalnız yazı ile kalm!§S3. bundan nmın ?ğlu Teğmen Giorgio de 
mesul olacak faşizm aeğildir. Ha· , Veochı bulunmaktadır. 
beşistan buna karşı her türlü en- iT AL Y.AN GAZETELERi NE 
gel de bulunmuştur. YAZIYORLAR? 

İngiliz halkmm büyük bir kıs- Roma, 8 (A.A.) - Giornale 
mr, bu meseleyi kökünden kotar- D'talya gazetesi lngilterenin Ha
mak için olan derin sebepleri da- beş meselesinde ltalyaya ka'"rşı o
ha henüz aniamanırştır sanıyo • lan durumunu tetkik ederek di
nım. lngiliz kam oyunda (efkarı yor ki: 

24. -
* Brükseı Sil, - * Budapeşte S:5, -
* At!na 24, - * Btik.reş 16, -
• Cenent 820 -- • Belgrıd ~6. -
• Sotyı 2s, - * Yokehıma 8', -
* Amİterd111. 
* Prag 

sı. - * Alau 93Z. -
95, - * Mecfdiye !3, -
31, -· •Banknot t33 - ı 

ı .---- Çekler ----: 
* Stotholm 

* Londra 623,00 * Stothlm 
• Neryork 0.7967 • Viyar. 
• Paıls 12.03- • Madrld 

·ı' * Mlltııo 9.6960 • Berlln 
* Brütse 4.7lS/\ • Varşen 
• Atına. @3.:1086 • Budapeşte 

1 • Cenevre 2.4335 • Bfitreş 
* Sofya 63,35- • Delgrad 
• Amstcrdam 1.1710 • Yotobama 
• Praıı 19,17 • Moskovı 

3.lt-
4.2014 
5.807~ 

1,9713 

4,203:1 
4,4l-

69,Jıc36 

;14.882!5 
'l,7i5 

(090.N> 

•~--ES HA M----11 
* iş Bankası 9.~'1- Tramvay ıt9,-

Anadolu ~6.00 *Çimento u 10.Sll 
Reji 2.6•> Onyon Değ. -.-
Şlr. Hayriye ıs.- ~ark Değ. -.-

•Merkez Bankası S8,- Balya -,-
U. Sigorta -,00 ~art m. ecza -.-
Bomontl 7,95 Telefon -.-

-istikrazlar - tahviller-
* t9SSTürk Bor.l ~8.0S Elektrik 
* . il 26,llO Tramvay 

• • ın 26.7' Rıbum 

lstlkruıDahllt 1 94, ı 2 • Anadolu ı 
•trııal latltruı 9S.- • Aııadolu il 

1928 A M ıo. · Anadolu uı 
S1V11·Erzurum 96, • \1thııessl1 A 

1 

-.-
31,70 
44.-

1,(0 

46 65 

lSTANBUL - 18,30: Dans musi • 
kisi (Plak). 19,10: Hafif musiki <P· 
Uk). 19,45: Ege caz. Türkçe sözlü e· 
serler. 20,15: Konferans. 20,31: Stüd-
yo orkestrası· Dirije: Profesör La -

I 

şenski. 21: Radyo caz ve tango orkes· 
traları. 21,35: Son haberler. Borsa -
Iar. 21,40: Bayan Aleksandr Mayler. 
Macar halk havaları· 22: Plak neşri· 
yatı. 

VlY ANA - 17,15: Gramofon. 18, 
15: Konuşmalar. 18,45: Konser, 19,15 
Konuşmalar, hava rapor~ haberler. 
21,05: Cazband takımı. 21,50: Opera 
dansları havaları· 23,05: Haberler. 23 
15: Konser. 24,50: Gramofonla sen • 
fonik musiki. 

BERLlN - 17,05: Şarkılar. 17,~5: 
Romantik musiki. 18,05: Laypzigden. 
19,35: Spor· 19,50: Kitaplara dair. 20, 
05: Bir kenç kız grupunun hayatın · 
dan. 20,25: Konser. 20,45: Günün a • 
kisleri. 21,05: Haberler. 21,15: Dans 
ltavaları. 23,05: Haberler· 2.3,35: Dans 
havaları. 

BUDAPEŞTE - 17,15: Konferans 
Jar. 18,25: Gramofon. 19,10: Konfe -
rans. 19,40: Orkestra konseri· 22,10: 
Dış siyasası. 22,30: Çingene orkestra
sı. 22,50: Halıerler. 2.3,40: Opera or • 
kestrası. 1,10: Haberler· 

urnumiyesinde) olan durum bu "!ngilterede ltalyaya düşman 
anlamazlıktan doğuyor. Bunun - partilerin devlet adamlarının ya
la beraber yetkili (salahiyetli) nmda İtalyanın davasından yana 
sesler, It.alya sömürge devletleri kuvvetli bir kamoy bulunuyor. 
arasındaki yerini almakta olan Italya, kendisinden yana olanlara 
hakkını söylemiyor değildirler. minnettardır.,, 

Fakat Italyan ulusu, nihayet Bu gazete yazısını şöyle bitiri· ~r~ı1&ul Bdtliqnl Bu hafta Te-
lngiliz çokluğunun bu hareketi- yor: pebaşı Belediye 

~ehirTiyafrwosu Tiyatrosu: Per -
mizin empecy-alist düşünceleraen, "Dünyanın mukadderatı seçi - şem~ cuma, cu _ 
yahut kolayea elde edilecek bir mişlerile karıştırılmamalıdır. ve 111111111m111 martesi, pazar gli· 
süel (askeri) barıştan (muvaffa- yine emperyalizmi de İngiltere- nü akşamları saat 
kıyetter,) doğrnad.rğmı anlaya - nin uzun seneler süren silahlı sa- 111111 21 de (DEL1 DO· 
caklar, İngilizlerin örnek göster- vaşlarla elde ettiği hakları diğer ll c.U) 3 perde ope· 
dikleri gibi güven (emniyet) uluslar için inkar edec;ek derece- •M ret. Yazan: Ek -

it llulıl rem Reşit, beste -
genişlemesi için yaprldığrm dü- de ileıi gidilmemelidir. İsteklere . !iyen Cemal Reşit. 
şüneceklerdir. bir had çizilmeli Ye diğer mem- """"''""""""""" ............ "'·""""''"""" .. --nıı --·"'., .. 

ttalya hükfrmeti, Japon hükU- leketlerin dostluğu ve çalışma mıştı. Ve bunlar genişletil~bilir-
metinin sözlerinden şunu anla- birliği takdir olunmalıdır. di. İtalya bu inançlardan biri o-
makta haklıdrr, ki Japonlar, do- Halbuki, dünyanın her tara- labilirdi. 
ğu Afrikasmda, Habeş teciıni bü- fmda bir çok ve güç meselelerle Ancak, ondan hayati ihtiyaç
tün dünyaya karşı açılınca, teci- karşıla~mak mecburiyetinde bu - !arını feda etmesi ve esasen bü
mel ve ekenomik faydaları ta- lunan Ingilterede A vnıpada ba- tün isteklerini elde etmiş bulu
mamile kazanmak ve hiç bir şey nş ve istikrar inançlarına mühtaç nan başka memleketlerin istifa-
kaybctmemek istiyorlar. bulunmaktadır. desi uğrunda jand:ırmabk vap-
Habeş meselesi bir barış ile Bu inançlar Strezada başla- 1 masr istenemez.,, 

KURUrt'un Romanı· 66 Yazan~ A. ismet Ulukut 

Aşk tanrısal oit kuş ise 
yahnız bir dala konar 

- Beni mü§kiil bir mevkide hı 
ralanak istiyorsunuz. Bununla be
raber bu enditelere lüzum yok
tur. Sizi hayata iade ettikten ıon· 
ra yalnız bırakacağıma nasıl ih • 
timal verebilirsiniz? Her zaman, 
emrinize tabi olacaığmıı söylemi· 
yor muyum? 

Binnazın çehresi değiıti. Dok· 
tora gizlic.e bakan gözlerinin içi 
gülüyordu. 

- Müsaade ederseniz, hesap· 
ları hazırlamaya gideyim. De
di. 

-38-
BAŞHEMŞIRE MAKBULE 

ÇALIŞIYOR 
Doktorun aon sözleri, Binna· 

zın enditeıini biraz izale etmit· 
ıe de kalbindeki şüpheyi bütün 
bütün ıilememi§ti. O gün hesap 
itleri ile uğraştı. Ak§am yeme· 
ğinden sonra baıhemşire ile ko
nutmak istiyordu. Makbule onun 
ıırrma dokunduğu günderıberi 
daha içli dıtlı olmutlardı. Bin· 
naz yeni .bir haber vermiş olmak 
için dedi ki: 

- Biliyor musunuz? Bu hasta· 
ne yakında bir genç kıza verile
cekmi§; Haci Yatar ağa böyle em 
retmiı! 

Hemtire de, Nezir gibi, manalı 
bir gülütle sordu: 

- Ya öyle mi? Bu kız kim İ• 
nıit? 

- Bilmem, doktor onu tanı· 
yor. Bize de hastanenin hesapla
rını çıkartıyor. Bu genç bayana 
verecekmiş; sonra da bayan bit· 
fen arzu buyururlarsa burada ka· 
laeakmış. Halbuki ben başka bir 
şey teklif ettim. 

- Ne gibi? 
- Elime geçecek olan baha· 

mm parasile bir hastane açmak 
ve doktorun idaresine vermek. 

- Fena değil. Doktor ne de· 
di? 

- Henüz buna lüzum yokmuş. 
O genç bayan belki de memuri
yette devamını istermiş. 

- Bu da doğru. 
Binnaz katlarını çattı. 
- O zaman ben çıkıp gide-. 

rım. 

- Ne münasebet? Doktor bu
rada bulundukça sizin bir yere 
gitmeniz doğru olmaz. 

- Öyle amma, doktor buna 
müsaade etmez. 

- Neden etmiyecek? 
- Siz çocuk gibi konuşuyor-

&unuz. Hala heceden düzgün bir 
kıraate geçemediniz. 

Doktorun sizden ayrılmasına 
imkan var mı? 

- Evet, bunu o da söyledi. 
- Söyledi mi? Bak, siz işi a-

dam akıllı ilerletmişsiniz. 
- Aman, hemşire! Siz de M· 

ler düşünüyorsunuz? Hiç te öyle 
söylemedi. 

- Ya nasıl dedi? 
- Beni hayata iade ettikten 

ıonra yalnız bırakamazını§. 

- İyi ya, işte! Sağ elini ba
pnm arkasından geçirerek ıol 

kulağını göstermi§. 
- Anlamadım. 
- Kestirmeden gitmemiş te 

dolatık bir yol tutmuş. Ayol bun
larm hepsi bir yola çıkar. Ne o
lursa olsun, doktor sizden ayrıla
maz, aiz de ondan! 

- O kız buranın sahibi ol• 
~ 

duktan ıonra bir dakika dura• 
mam. 

- Daha oraya gelmedik. Sa 
husuı o genç kız ıizi pek ıevecek 
sanıyorum. 

- Ne biliyorsunuz? 
- Bilmiyorum amma kalbim• 

öyle doğuyor. Sizi kendiıile elit 
(müsavi) tutacağını içim ıöyli• 

yor. Ben duyutlarımda hiç al• 
danmam; bunu da sizin bilme• 
niz laznn gelir. 

- Medyomsunuz da ondan 
mı? 

-· Bilmem artık. 
- O da bir genç kız! 
- Olsun, bundan ne çıkar?· 

Atk eğer masum ve Tanrısal (İ• 
lahi) bir kuı ise yalnız bir dala 
konar. 

Bat hemıireyi çağırmaya gel• 
mişlerdi. Bu konuıma en tatlı 
yerinde kesildi. Binnazm bu ak• 
ıamki aözleri hemıireye yeni bir 
fikir ilham etti. Doktora hürmet 
ettiği kadar kızı da seviyordu. 
ikisine birden hizmet daha doğru· 
su bir sürpriz yapmak istedi. Er
tesi günü izinli idi. Hastaneden 
çıkınca, doğru poliı müdürlüğü• 

ne gitti. Cemil, kendiıini büyülC 
bir iltifat ile kabul etti. 

- Buyurun hem§ire f Beni 
gönneğe gelmenizde önemli bir 
11ebep ol- gerek. ~innazd-.n. mı 

haber getirdiniz? 
niz? 

Hemşire müdürün gösterdiği 
koltuğa oturdu: 

- Şüphesiz, çok önemli ve 
çok hayırlı bir it. Hem doktora, 
hem de Binnaza ait! 

- Söyleyin bakalım. ikisine 
de ait olunea... Galiba anlıyo-
rum. 

- Beni mazur görün, bunlar 
adeta çocuk! Dünyanın ne oldu• 
ğunun farkında değiller; mode
rn yaşayıştan haberleri yok! lkl· l 
ıi de mahcup, ilcisi de aıkılgan 1 

- Şuna beceriksiz deseniz e. 
- işte öyle! ikisi de birbiri• 

nin mıknatısına tutulmuı, ruhla• 
rı kucaklaşrp dururken onlar bir
birlerinden uzak. ' 

- Birbirlerini sevdiklerini ben 
de seziyorum. 

- Öyle amm·a, bu, bu ıekilde 
sürüp gidemez. BiT yolunu bul• ' 
malı. Hele Binnazın sağlığı için 
hiç te iyi değil. 

- Peki, ne yapalım? 
- Yapılacak şey gayet Kolay•· 

dır. Siz Binnazın manevi baha• • 
sısınız; Nezirin de sevdiği ve 
saydığı bir dostusunuz. Doktoru• 
muz gibi faziletli bir adama Bin
naz gibi bir kız her cihetle mü• 
nasiptir, değil mi? 

- Tabii öyledir. Hele kızımı• 
zm saadeti bununla tamam o
lur. 

- Öyle ise ... 
- Öyle ise, ne? 
- ikisini ellerinden tutarakı 

"Böyle için için yanıp tututmaya 
lüzum yok; haydi dilediğiniz gi• 
bi sevişiniz,, demek İ§i de size 
dü§er sanırım. 

- Ben bunu nasıl derim? 
- Böyle demezsiniz amms S 

parmaklarma birer halka taktı• 
nız mı, olur biter, 

l 
<Arkası var), , 
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Tecim Ve Klering 1 o o O Kadın - Moda .. o o 1 
Türk- Fransız Anlaşma-~------------ı..~ 
ları Esasları Nelerdir? " 
Anlaşma iki memleket için olduğu 
kadar arsıulusal siyasa bakımından 

da değerli ve Önemlidir 
Paris, 8 (A.A.) - Am?dolu 

.\jansınm özel aytarı bildiri}or: 
Pazartesi günü imzalarıdığını 

bildirdiğim Türk-F ~ansn ı. te
ciın ' ve klering anlaşmalarının e· 
~ıları h:ıkkmda muhtelif kaynak-, 
lardan ald.ğım haberleri aşılğıda 
•ıralayacağım. Yalnız bu esuJann 
İyice anlaşılabilmesi ve :liman 
~?Yük netice üzerinde açık bir fi. 
ır edinilmesi için, daha önceki 

\ra • • k zıyetın ısaca hatırlanmasında 
fayda vardır: 

ve bazı maddeler için yeniden 
kontenjan alınmıştır. 

4 - İthalat munzam resimleri 
kaldırılmış, yani mallarımızdan 
alınmakta olan yüzde 6 ithalat 
taksı yüzde ikiye indirilmi{tir. 

Yaz tatilinde lngilierede kullanılan şapkalardan nümüneler 1933 de Londrada toplanmış 
olan arsıulusal para ve ekonomi 
konferansının anlatamamazhktan 
dağıldığı 27 Temmuzda Tar kiye 
ve Fransa bir modua bir cfo kle· . ' 
rıng anla~ması imzalamı§lardı. Bu 

5- Evvelki anlaşma devresin· 
den kalma yüz milyon küsur frank 
tutarında olan ve klering muame' 
lelerinin önünde tıkaç teşkil eden 
Fransız ticari alacakları ayrı bir 
hesaba alınarak, Türkiveden 
Fransaya ihraç edilecek Fnnsada 
kontenjana tabi ve yeni alınmış 
kontenjanlarla yıllık tutarı olan 
on milyon frangı bulan ithalatı-

mızla tedricen tasfiyesi esa~ı ka- Habe_!_tacı .. Asu"' rı·ıerı·n Surı·yeye yer-
bul edilmiştir. Bunlardan başka 
sürümü güç muayyen bir kısım 

lanıet 1 ·· ·· h'.k"' · · h nonu u umetının araret· 
le nıüdafaa ettiği tediye muvaze
nesi esaam· bağlı ilk anlaımı. idi 
Ve ticaret :mukaveleleri pc;l;t.ika· 
tn.ızda esıslı bir değişimin ba~lan· 
gıcr oldu. Ondan sonra im"aladı
~nnız anlatmaların hiç birisinde 

u Prensiph. n ayrılmadık. Bu mu· 
kavele ile iki memleket arasında· 
ki siyasal dostluk ticari ve iktisa
di i k" d .. rn anlarla kuvvetlenmİ§ ve 

unya tice.ret işlerinin gidişi or· 
tasında i'« 
her .. · 1 taraf Londrada bera· 
tah :dafaa ettikleri bir preuibj 
I da uk alanına iletmiş oluyor. 
ar ı. 

Bugün de aürüp giden dhan 
buhranı ba§ladıktan aonra bu bi· 
ç:ınde ilk anlatma 1930 ort~farın· 
da Macaristan ve A vustur ,rt.dan 
doğdu, fakat bu memleketJcrde 
Yaıayamadı. Mal trampası lağlam 
iktisadı dünya istiyor. Türkiye ve 
Fransa daha sonra bu yofa gjrdi
ler. Fakat ilci memleket te .ljTI ay· 
l'X istikametlerde inkişaf et~;. Ve 
ancak Türkiyede muvaffak ddu. 
iftiharla söyliyebiliriz ki ·fürk 
aiatemi gerek ilim, gerek ıeknik 
bakımından batlı başına ih~Jlik· 
leri olan bir siste·ı·dir. Tiirkiye 
hu yoldan hemen bütün idalat 
eşyasına şamil ok.n kontt.ı janı 

Yılda yedi yüz bin liralık b: mik
tara indirdi, batka tabirle foma· 
inen süpürdü. Fransa ile int1hap 
tnülahazalarmı hesaba k:aımağa 
lnecbur siyasal çetitli fır~ı.ları 
Ve kısaca i:; politikası yüzf L den 
kontenjan sistemini günde., 6 üne 
tenitletmeğe doğru yürüdü. Bun· 
dan dolayıdır ki yapdmıt anlaş
lnaların 1935 ortalarına kı uar o· 
J.,_ t tb•k T'" k" · . • _, a ı atı, ur ıyenın <.·aıma 

kolaylık göstermiş olmasını1 rağ· 
lllen Fransanın, mesela almtı.ğı te
ahhür. ettiği tütünü bile pe~ geç 
alnıak, vermeği taahhüt ett ~~1 kon 
lenjanları vermemek neticesile 
karşılattı. Fransanın yüz aıHyon 
Çok güçletmiı bulunuyordu 

mallarımızın hususi takas yolu He Habeş imparatorluğu ta- ı t. ·ı . b 1 d 
bu tasfiye işinde kulanılma&L da CJDJO geçirdiği macera eş ırı mesıne aş an 1 
temin edilmiştir. Yani hem klerin· 
gin işlemes;, hem eski alac~ktarın rr 
uzun vadeli faizsiz bir ticari ;,redi ~ 
haline inki!abı, hem de sürümü çe
tin muayyen mallarımıza prım te· 
mini kabll olmuş ve nihayet bu 
suretle elinde en az sekiz se~e bu 
para faizsiz kalacak olan cumuı+ 
yet bankamızın bu parayı hkonto 
ve ticari finansman işlerine has
retmesi imkanı eJde edilmişı;r. 

ı 

6 - Cumuriyet Merkez Bo.nka· 

sı serbest emrine tahsis ed~ !ecek 1 olan döviz niabeti devlet ve bele· ı 
diyeler mübayaatı, huausi ve umu
mi kleringler ve eaki alacak•arı da 
şamil olmak üzere yüzde otuzdan 

yüzde otuz beşe çıkarılmııt·~. Habeş İmparatorluğu ta.-;ı, bir 
7 - l~tikrarı temin için anlaş· hayli macera geçirmiı bir tactır. 

ma müddeti yirmi aya çıka. almış· B k ·ı H b ~ u taç1 va h e a eşistan hudut-

'Amriler Suriyede Hapur nehri 

Irakta yaşanyan Vehabileri I 
(35,000) ; bulan Asurilerin Irakta 

üzerinde çadırlar için de 

mandanrn kaldırılması Ü!erine 
bunları bırakmak icap etmi~li. 

kendilerine mahsus bir yurt iste-
tır. larr dışa11sına çıkarılmış, Avrupa 

8 - Fransız rejisinin l.>undan memleketlerinde elden ele dolaş· mek üzere azılık göstermeleri ve 
önceki anla~ma ile kabul ettiği mış ve nihayet gene Habeşistana Irak ordusuna silah çekmeleri, pu· 
miktar fevkinde her sene tesbit o- dönmüştü;. su kurmaları üzerine bunlıırın l· 
}unmuş miktarda muntazama.n til· Som gümüş üzerine altın kap· raktan çıkarılmaları kararlaştırıl· 
tün satın alması temin olunmuş· lama C\lan Habeş İmparatorluğu ta· mış, uluslar kurumu bunlara yeni 
tur. "Te-ıttyiid nisbeti yüzd~ elli- cmın kakma yerlerine gayet kıy· bir Yl.lrt hulmak işile meşgul ol· 
dir.,, metli incıler yerleştirilmişti:. Bu muştu. Uluslar kurumu sağ':l, sola 

9 - Modus ve klering anlaş· taç, 1869 tarihinde, Habeı-In· her yere baş vurmuş ise de _A\$uri
maları, müddet ve meriyet :tıbari- giliz cenginde lngilizleriu eline leri konuklayacak bir kimse bula· 
le biribir:ne bağlanmıttır. Anlaş· geçmiştir. Taca el atan bir !r.giliz mamış, en sonra Fransa bunları 
manın hükmü 13 Ağustostan ifr askeri, bunu iki şişe Rum d~rıilen Suriyeye yerleştirmeğe ve bunla· 
haren yürümeğe başhyacaktn. içki karşılığı birisine vermi. 0 da . . .. . 

Y 
· l b 1 h A ··t·· .. d rın, Hapo!ı nehrının uzerınde yurt 

enı an aşmanın aş ıca ~na · vrupaya go urmuş, ora a satıp ku l 
tarları bunlardır. Fransız kompan bir çok para elde etmiştir. Elden rma arına. razı olmuştur. 
sasyon ofis~ müdürü B. Joily bu ele satış devam etmiş, taç 8.e r _ Asurilerın Iraklılarla dövüşme· 
anlaşmal.uın şimdiye kadar yapıl· de ve Londrada da satılığ~ ~~ır::~. feri öted~n beri silah taşımaları 
mış benzerleri arasında "eknik mıştır. Ancak 1925 tarihin.('! Ha· yüzünden iieri geldiği için ,,unla· 
ve tatbikat kıymeti en yük-:ek bir beş lmpa\·atorluğu külliyetli pa- rın bütün sılahları ellerinde ı~ alın
mükemmeliyette bulunduğuı-;u ve ra ödiyerek ve ayrıca Av~·upada mış bulunuyor. 
Türk sisteminin Fransa için de bazı nüfuzlu makamların de~ileti· İngili:z'.erin Irakı işgalleı: altın·J 
bir tekamül olduğunu söy1emiş· ni sağlıyarak tacı tekrar il' emle· da bulun 1\lrduklan sırada .\ suri- · 
tir. kete geti>;tebilmiştir. Resimde bu lerden (10,000) ni askerliğe al· 

Nihayet memnuniyetle iUve et- bin bir macera geçiren tarih! 
0

tacı · l dd mış, ışga mü etince buu:<adarı 

meliyiz ki 1933 de olduğu g"bi ye· görüyorsunuz! istifade etmiş, işgalin hitr..esi ve ı 
ni politikasından sonra da ilk ola· 
rak Fransa, memleketimizle böy
le bir anlaşma. imzalamış bulunu· 
yor ve bu yeni Fransız tica:ef na
zırının d:ı. ilk mukavelesidir. He
le müzakere müddetinin k•.salığı 
sahiden bir rekordur. 

raz ediyorlardı. Lava( kab!ne•inin / 
29 kararnamesindeki prem:rılere 
göre de yeni bir anlaşma · ınkam 
ket için olduğu kadar arvı!usal 
siyasa ba~<ımından da önernini ve 

Halbuki Asurilerin inanmadık· 
ları bir şey varsa İngiliz mandası
nın kalkmasıydı. Bunun üzerine 

Asuriler, kenÇilerine bir takım im· 
tiyazlar k<Jparmak için kalkmmıt· 
lar, Irak askerleri ile aralarında 

vukubulan mücadelelerde 600 ka· 
dar Asuri ölmüş ve bunun il:z~rine 
Asurileriıı Irakta yaşayam17acak· 
ları anlaşrlmıştı. 

Bunun üzerine Brezilya hüku· 
metinin Asurilere yer vermeleri 
konuşulmuş, Brezilya hükfuneti 

buna raz1 olmamış, daha sonra 
bunların İngiliz Güyanına gönde· 
rilmesi düşünülmüş, fakat :\.suri· 
lerin oradaki yerli halk ile didiş
melerindr~n korkularak bund~n da 
vazgeçilımş nihayet son tedbir 
düşi.inülmüş ve tehcir işi ba~famıt
tır. 

Asuri~er büyük harp sır~?arın
da Türk '.'l.skerlerine karşı hareke
te geçmişler ve düşmanlar:?. bir 
olmu~lardı. 

Mısır Konsolosluğu 
İstanbul Mısır lrnnsoJosluğu, 12 8· 

ğııstosta Bebek sarayına taşınacağını 
ve ornd:ı cahşacağınr iş sahiplerine 
bildirmektedir· 

Bu çetin tartlar içinde 1-aşlı· 
Yarak, bayram ve tatiller hariç ol· 
tnak Üzere F aadasız on beş gün 
süren .. lr 1 • d -• nıuza ere erın var ıgı ne· 
tıceler §Öylece hulasa edilıd,tir: 
h 1 - Umumi klering esaııı mu· 
afaza edilmiıtir. 

h 
2 - Türk klering sisteminin 

Uau • • kl • 81Yetı olan genit busust e· 
l'ı?g. Yani takas esası kabul edil· 
lrlıftır. 

Fransız resmi tebliğinin d.! kay· 
dettiği gibi, heyetimize reiıHk e· 
den büyük elçimiz Suad Davas, 
böyle bir ar.Iaşmanın iki .nemle
frangı aşan matlubatı mem~rkefr 
mizde toplandı. Fransa b.ı T··ara· 
sını ancak memleketimizde·n 1 ürk 
malı alarak çıkarabilirdi. Heyeti-

memleket V ransa ile umumi k1e·[ 
ring, ith3.lat resmi fazla 1:, nnın 
ref'i kontenjanların tezyid "f" ta· 

alıhüdü gibi esaslar üzerinı:it' üç 
aydır münakaşada bir at.~<".şma 

zemini bulamıyarak hurasım terke 
hazırlanıyot-du. Filhakika J:.,l, mem 

leketlerle inkita gecikmedi Hüku-J 
metimiz modüsü, Fransa isf'! kle· 

ring anlaşmasını feshetmi~lerdi. 
Fransızlar yüzde otuz nisbet.inde· 
ki Türk fazla ihracatı kaydına ve 

bedellerinin cumuriyet merkez 
bankamız emrine verilmesine iti-

değerini anaatan beyanatt" bu· _______ Z_A_\-.t------

lunmuştur. Ismet İnönü h=~irume· Saray kazasında askerlik şube!'in· 
tinin kendilerine verdiği "Düyük den aldığım terhis te: .... .!remle nüfus 
ve güç vazifeyi her iki mernleke- kağıdımı kaybettim. Yenilerini ala • 

cağımdan <.'~kilerinin hükmü yoktur. 
tin hayrma olarak başarmasını 

bilen müzaJ: ereci heyetimb:in el· 
de ettiği önemli ve değerli netice, 

(V. No- 8572) 
Saray kazası Beyaz köy nahiyesi 

Mustafa oğlu Mehmet 
h• " h kt k" "k" •11 -nıııııııınıumıııllllJrıaıııııı n iÇ ŞUP e yu ur J 1 J mı 'et ara• 0 ' IKllllllOllllOlllllUUınmmuumıu 111111111 Dil a 

• .... ve tecımsel münasebetlerim~zi ge. 
. zin Parise vardığı gün dört sındakı dostlugu temelleşt1rmeğe ni•letmeg" k d d k . 
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lstanbul Beledlyesı ilanlar. J 
~-----
Eminönü kazası çevresindeki yolların tamirinde kullanılm2k ü

zere lazım olan 500 metre rnik'abı Sultan çiftliği kumu açık eksit· 
meye konulmuıtur. Bu kumların hepsine 1500 lira fiyat tahm:n o· 

lunmuıtur. Şartnamesi leva.:~m müdürlüğünde görülür. Eksittmeye 
girmek isteyenler 2490 N. lı arttırma ve ekJillme kanununda vazıh 
veıika ve 112 lira 50 kuruıluk mu vakkat teminat makbuz veya mek
tubu ile beraber 23/ 8/ 935 Cuma günü saat 15 de Daimi Encümen· 
de bulunmalıdır. (f.) (463~) 

Bir metre murabbaına 2 J;ra 50 kunq kıymet tahmin olun'J.n Fa· 

tih yangın yerinde Atıkpaıa ma ha ilesinde 21 ci ada 604 ~ar ita 

N. da 6,27 santimetre yü~t.:; 29 metre 78 santimetre murabJ6.I ar

aa satılmak üzere açık artırmaya konulmuı ihale gününde \'6tekli 

çıkmadığından arttırma 12 ~ 935 tarihine uzatılmıttır. Şeraiti 

1 latanbul Evkaf MUdürlüğU ilAnları 

Kapalı zarf usulilc eksiltme ilanı: 
Kilo 

A. 13500 
13500 

27000 

Cinsi 
Dağlıç eti 
Beyaz Karamaıı eti ' 

Bedeli 
5130 liradır. 

4995 ,, 

10125 
B. Bu işe dair §artname l.edelsiz olarak Evkaf levazım idare

sinden verilir. 
C. E.ks:ltme t'S ~ 935 tarihinde Perıembe günü saat 15 de 

latan bul Evknf Müdüriyeti l:,;nasın da idare Encümeninde ihalesi ya· 
pılacaktır. 

Denizyolları 
ıŞLETMESı 

Acenteleri: Karaköy - Köprü 
fel. 42362 • Sirkeci Mühürdar za 1•-- Han telefon: 22740 --~: I 

Mersin Yolu 
INEBOLU vapuru 11 A 

tos P.AZ.A.R günü saat 10 d 
Mersine kadar. (4616) 

Ayvalık Yolu 
D. Eksiltme kapalı zar~ usulü iledir. MERSİN vapuru 10 Ağu 
E. llk teminat (759) lir'3. (50) kuruştur. toı CUMARTESi günü aaat 1 
F. lıteklilerin Ticaret Odasın da kayıtlı bulunduklarına d:lir ve- de Dikiliye kadar. (4615) 

sika. 9ll'i 
anlamak üzere levazım müdürlü·ğüne müracM.t etmelidir. Artırma Teklif mektuplan yukar:la C. fıkrasında yazılı ıaatten b'r saat lLAN 
ya girmek için de 5 lira 60 kuruı· luk muvakkat teminat makl•,ız ve ~vveline kadar İstanbul Evkaf müdüriyeti binasındaki idare encü· Kütahya vilayetinin Em'!k ıJ: 
ya mektubı, ile beraber 12--8- 935 Pazartesi günü saat 15 de Da menine vereceklerdir. Post~-. ile gönderilecek makbuzların n:hayet zası içinde Değirmisaz ve Kızı 
imi Encümende bulunmalrdır. (B) (4631 ) C. Fıkrasın.Ja yazılı saate ltadargelmiş olması ve dıf zarfın m~hür bük köylerinde şimalen: Kıt 

mumu ile i:,rice kapatılmıt oSnıası lazımdır. Postada olacak gecikme~ 
Bir metre murabhama 3 ı:~a kıymet biçilen lıhakpata yaııg1!1 ye ler kabul edilmez. ( 4400) 

rin~ G~gfum~ m~a~dn~ Şi~~mamı udde~nde14ün~---------------------------~ 

bük köyü camii, Hacı Hasa.n d• 
ğirmeni, Değirmisaz köyü carO~ 
hattı münkesiri; ıarkan: Deği~ 
aazköyü camii Hoca koztepe ha 
mii&takimi; garben: Kurutepl 
Körtepe, Maşaktepe beton ıüW 
- Matik tepeden 208,10 dah~ 
zaviye ile 390 metredeki be~ 
sütun - Kızılbük köyü cal!I 

hattı münkesiri ile çenilıııf 
407,2060 hektar arazide Selini• 

adada 32,54 metre murabbu yüzıüz arsa alakadarları araaınJa sa· lstanbul Milli Emfak Müdürlüğünden: 
tılmak üzere açık arttırmaya konulmuf ihale gününde talil.~ çık· Kabataşda vapur iskele'i yanındaki kömür kayıklarınııı dur 
madığında.n arttırma 12--8 -935 tarihine uzatılmıştır. istekli olan· duğu havuzun keşif ve şartnamesi ne göre temizleme masrafı kiracr 
~ar şartnamesini levazım m'idürlü ğünde görebilirler. ya ait olmak üzere beş yıl müddet le ve yılda 250 lira kira ır.ukabi-

Artırmaya girmek için d.e 29 lira 83 kumı:.luk muvakkat tı.u: inal Hnde açık arttırma usulü ile kiraya verilecektir. isteklilerin 24-8-
makbu z veya mektubu ile bt:raber 12--S-93S Pazartesi günü ıaat 935 Cumartesi günü saat 11 de 170 liralık pey akçelerile mUtncaat 

15 de Daimi Encümende Jıulunmalıdır. (8.) (4625) ları. (M.) C4594) 
~-----------------------------------------

ElCmek 

Şeker 

Mercimek 
Kuru f uulya 
Nohut 
Pirinç 
Bulgur 
Sof an 
Tuz 
Patateı 

Sarımıak 

Soda 
Beyaz peynir 
irmik 
Patlıcan 

Domates 
Taze f a&u1Yl-
Dolmalık biber 
Sakız kabağı 

Pırasa 

L!hna. 
lıpanak 
Havuç 
Taze bakla 
Yer elması 
Et 

Kilo Adet 

21600 o 

2160 o 

400 
1000 

400 
500 
330 

1500 
350 

2000 
100 
300 
100 
100 

o 1500 
700 

1000 
300 
500 

800 
800 

1000 
300 
500 
120 

5400 

Tutarı 

2376 

604,80 

628.25 

muvakkat 
teminatı 

187,S 

45,5 

47.5 

38 

2700 202,2 
Yuııturta 15000 262,5 20 
Kuru kayısı 100 20 1 ,5 
Un 200 28 2,S 
Maliama 530 90 7 
Sade yağ 1560 1170 88 
Beyaz ıabun 1000 180 13,5 

Çocukları kurtarma yurdu için bir sene içinde lüzumu olan \'e yu· 
}(arda yazılı bulunan muhteiif cins yiyecek 11 kııma ayrılarak ayrı 
ayn açık eksiltmeye konulmuşlur. İstekli olanlar ~artnamelerini le· 
vazım mfülürlüğünde görebi!irler. Eksiltmeye girmek için de hi:rala. 
rında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile bera· 
ber 27-8-935 Salı günü ~atıl 15de Daimi Encümende bulunmall" 
dır. (8. ) ( 4629) 

~ lstanbul dördüncü icra memurlu·ı 
gu:ıdan: 

Yeminli ehli vukuf tarafından 
tamamına 1075 lira kıymet kesilen 
Erenköyüude, Koz yatağında sıtma
pınarında (kayden eski 24, yeni 45) 
mahallen 45 ve 4S/1 No. Ju içinde iki 
kuyu ve muhtelif cins bir çok meyva 
ağaçlan bulunan bir bahçede yapılı 
iki ahşap ev dairemizce açık arttır -
maya çıkarılmış olup şartname 27-8 
-935 günlemecinden itibaren divan • 
haneye asılarak 11-9-935 günleme -
tine rastlayan çarşamba günü saat 
14 den 16 ya kadar dairemizde satı· 
lacaktır· Arttırmaya girmek için % 
7.5 teminat akçesi alınır. Birikmig 

mazsa 2280 numaralı kanun ahka. • Ii Haaan Baba oğlu Hurtit tarı 
mma ted'ikan satış geri bırakılacak -

fmdan bittaharri meydana çı~ 
tır. 

2004 numara1r kanunun 126 ın • rılan linit madeni 99 ıene mil 
cı maddesi mucibince ipotek sahibi detle adı geçen uhdesine ihale 
alacaklılarla diğer alakadarların ve yap;hı.eağından maadin niz~ 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri men- mesinin 36 ve 37 nici maddele' 
kul üzerinde.]tl haklarını hususile fa- mucibince bu bapta bir güna. it 
iz ve masraf~ dair bulunan iddiala • 
rmı müsbit evrakfle birlikte ve 20 gün razı olanların 9-8-935 gü 
içinde dairemize bildirmeleri lhım . lemecinden itibaren iki ay mudı 
dır. Aksi halde, hakları tapu sicille - det içinde Ankarada iktisat " 
rile "8.bit olmadıkça satış bedelinin kaletine ve mahallinde vilayet 111! 

paylaşmasından hariç kalırlar, Daha kamma ha iıtida müracat eyi' 
geniş bilgi edinmek isteyenlerin 934/ · l · 'l" 1 (4602) 
489 d ı d 

. . .. me erı ı an o unur. osya numarasıy a aıremıze mu· 
racaatlarr ilan olunur. (V. No. 8570) 

vergi, belediye resimleri ve vakıf i - --------------"'----__;,;---
caresi müşteriye aittir. Arttırmada ZA Yt 

İ•tanbul üçilncü ic~ra~= 

ğundan: 

ırayri menkule takdir edilen kıyme -
tinin % 75 ini bulmak şart olup, ak· 
si halde en son arttıranın taahhüdü 
yerinde kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha uzatılarak, 26-9-935 giin· 
lemecine rastlayan perşembe gUnü 
ayni yer ve saatte satılacak ve bu se
fer de yine kıymetinin % 75 i bulun-

Kastanıonunun Araç kasabaı;ımn 

Aşağı maha11esinde şahıı;ıma ait (5) 
numaralı bir kıt'a eYiınin tapu sene • 
dini zayi ettim. \Tenisini çıkaracağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. Üni -
versite tıp fakültesi beşinci sınıfın • 
dan, 

Faik Onat· 

tubu ile beraber 26 8- 935 Pa ıartesi günü saat 15 de Dahn' En
cümende bulunmalıdır. (I!.) ( 4630) 

./ 

Amavutköyünde Lütfiye mahal
lesinde ve ıokağmda 11 / 13 No. 
h iki katlı 3 odalı ev 
Kapalı çar§ıda Divrik ıokağında 
50-52-54 No. h dükkan 
Küçükpazarda Kantarcılar ma• 
hallesinde Kepenekçi Sinan med· 
reseıinin 12 No. lı odası 

Çarşıkapıda Bostan ili mahalle· 
sinde yeni çeriler S. 71 - 73 No. 
h 9 odalı Merzifoni Kara Mus· 
tafapafa medreseıi 
Amavutköyünde Lutfiye M. ve 
sokağında 5 • 7 No. lı 2 katlı 3 
odalı ev. 

Senelik muhammen 
Kiraer 

84 

84 

24 

312 

84 

muvakkat 
teminatı 

6.30 

6.30 

1 Rn 

23,40 

8,30 

Aron oğlu Avrama 12480 lira uı1l 
kabilinde birinci deretede ipotekli 
lup paraya ~evrilmesine karar ,·eri 
len ,.e tamamına 11835 lira kryııt 
takdir edilen Beyoğlunda Hüseyin 
ğa mahallesinde Caddel Kebirde eJJ. 
104/ 106 yeni 80/ 82 numaralarla nıilJ 
rakkam 10,5 metre murabbaı ilzerfıı. 
inşa edilmiş olan ve vitrin ve caın:l 
kanı milstecire ait olan altında. b 
dilkkb birinci ve ikinci katlarda b 
rer oda üçüncü katta. bir sofa ~ 
hala ve zemini <kara simen dö~ııt 
li) daraçalı gayri menkulün tama 
mı açık arttırma) a vazedilmiştir· Af 

tırma peşindir. Arttırmaya iştirak ' 
decek müşterilerin kıymeti muhant 
nıenenin % 7,5 nisbetinde pey akç~ 
veya millf bir bankanın teminat me 
tubunu hamil olmaları icap eder. M 
terakim vergi tanzifat tenviriye ' 
Vakıf borçları borçluya aittir. Art 
tırma şartnamesi 26 ağustos 935 ta 
rihine müsadif pazartesi günü daitt 
de mahalU mahsu~una talik edilecel' 
tir. Birinci arttırması 10 eyltll 9 
hrihtne rnUsadif sah günü dairemi 
de !ınllt 14 den on altıya kadar id 
edilecektir. Birinci arttırın.ada bed 
kıymeti muhammenenin % 75 ini b\l 
duğu takdirde üstte bırakılır. A.ç 
takdirde son artmanın taahhüdü bl 
ki k:t lmak üzere arttırma on beş gU 

Senelik muhammen 
Kirası 

muvakkat Hasekide Hastane sokağında Ha-
daha temdit edilerek 25--9-935 tat 
hine müsadif çarşamba gilnü saat 1 
rlen on altıya kadar dairede yapıla 
rak ikinci arttırma nctlcesindto en (J 
ı.ı.rtbran•n üstiinde bırakılacaktır 
2004 1'I o· Ju icra ve iflas kanunuıı11 
126 mcı maddesine te,•fikan haki~( 
tap· sicıllerile sabit olmıyan ipoteli' 
1i alacaklarla diğer alakadaranın <' 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakl•u 
r•ıır ,.e Jıususile faiz l'e masarife ds 
t>lan fthllalarını na.n tarihinden .ıt~ 
lıar••n 20 gün zarfında evrakı müs , 
telerile Mrllkte dairemize bildlrıne ti 
!er! lbımdır. Aksi takdirde haklB. 
tapu sici11erile sa.bit olmıyanlar 8$ 

tıc;: lıedl'linin paylaşmasından bati\ 
kalırlar. Daha fazla ıttalOmat alııt~ 
ie:teyıınlerln 934/1240 No. lu d08Y'9 

1 
nıenııt evrak ve malıa11en haclı '° 
takdiri k'ymet raporunu görüp arıl' 
yacakları ilan olunur. (13644) 

Galat&da Karaköy 
11/18 No. dükkan. 
Galatada Karaköy 
10/16 No. dükkan. 

caddesinde 

caddesinde 

Unkapanı köprüsü civarı ıoka
ğmda 104 metro murabbaı araa. 
Y edikulede Ka1e dıtı soknjmda 
5 No. ~ dükkan 
Köprünün Oaküdar iıkeleıinde 
21 • 62 No. lr dükkan. 

1200 

1200 

200 

24 

480 

teminatı seki medresesinin 18 No. h oda· , 

90 

90 

15 

1,80 

36 

ıı. 

Samatyada Haci Hüseyin ağama.• 
hallesin de 2 No. lı F ernıh ağa 
mektebi 

ı 
Şehzadebaıında Emin Nurettin 
mahallesinde Tramvay caddesin
de EbulfadıJ medresesi arsası 
Kapalı çarşıda Divrik sokağında 
20 No. lı dükkanın yarım hissesi. 

24 

- 36 
o 

48 

12 

1.80 

2,70 

3,60 

0,90 

Yukarda, semti, muvakknt teminatı ve sendik kirası yazılı olan 
mahaller 936 senesi mayısı soı.una kadar kiraya verilmek üze:-e ayrı 

Yukarda ıemti, senelik kirası ve muvakliat teminatı yazıh elan ayrı açık arttırmaya konulil"u!tur. istekli olanlar tartnamesini ,eva
mahaller 936 aeneai Mayıs sonuna.kadar kiraya. verilmek üzere ayrı zım müdiirlüğünde görebiHrler. Arttırmaya girmek için de hizala· 
ayn açık arttırmaya konulmuştur. latekli olanlar ıeraiti anlamak ü· rmda gösterilen muvakkat teminatmakhuz veya mektubu ile bP.ra.ber 
zere levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Artırmaya girmek 26-8 -935 Pazartesi günü aaat 15 de Daimi Encümende bulunma 

için de hizalarmda gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mek- hdır. (1.) (4628) 





ABONE ŞARTLAR/: 

lıl!aldllNttmlr,de 

Yabancı yerlere 
Po9ta blrllttne ı 
gtrmlyen yerlere 1 

Yıllık 

'lGO 
1830 

1800 

1 aytık AJlıJı 

- uo '°° ıao 

180 

TOrkfyeııln her pollta merkabıde il.URUN& abone yazdır. 

-
Yolları Devlet Hava 

işletme idaresinden: 
Telsiz telgraf ve telefon ve radyogonyometre aletleri alınacak. 

Hava yol!an Devlet lılet~<' idaresince alıcı ve verici tebiı.lerle 
radyogonyometre cihazlar• abnacakbr. Bunların cinslerini karar 
lqbrmak için bu iletleri satanlardan aletlerinin muhtelif kab!oğla· 
nyle bütün vasıflarını bildiren izahat istiyoruz. 

Verilecek izahat arasınds ıunlar da bulunmalıdır: 
1 - Cihazların fiyatı (Ankara veya lıtanbulda teslim tartile 

Türk lirası olarak) 
2 - Cihazların sipariıteu nf' ka dar sonra teslim edilebileceği 
3 - Cihazlarla birlikte verilecek yedeklerin cinsi ve miktarları. 
4 - Cihazlardan bir tanf'ıinin tecrübe için Ankaraya getirilip 

getirilemiyeceği. 

S - Cihazların ne gibi tartlar altında ve ne kadar bir zaman i-
cin garanti edilebileceği. 

6 - Cihazların diğer m•rkala ra faik olan huıusiyetleri. 
7 - Bu cihazlardan hangi hatlarda kullanılmakta olduğu 
8 - Şebebmizde ayni fa'brika nın telsiz il .. tlerini kullandığ1mız 

müddetce fabrikanın bize n_. gibi kolaylıklar ve yardımlar v:ıpabi
leceii. 

Bu izahat 1-11-935 tuihine kadar Hava yolları Devlet t,'etme 
Müdürlüğüne (referansları 1-llğh olarak ıönderilmit olnı•..ıltdır. 
Bütün tebeke hakkında tels;z ve gonyometreler için bir proje yapa· 
rak.o projeye göre yapılac-,k mu habere tesisatı için umumi b"1· tek· 
lifte bulunmak veya daha hzla malumat almak İsteyenlerin idare
ye müracaatları. (2048) ( .IS75) 

Dosya dolabı yaptırılacak 
BaSlm Genel Direktörlüğü Satına ima Komisyonundan: 

1 - Buın Genel Direktörlüğünce dokuz tane dosya ve kollf'ksi· 
yon d~labı açık eksiltme i!c yaptırılacaktır. 

2 -- Eksiltme 21 Ağustoı günü ıaat 15 de Vilayetler evindeki 
Genel Direktörlük eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Umulan bedel 720 liradır. Banka mektubu veya Jandık 
makbuzu olarak 54 lira iiret; para yatırılacaktır. 

4 - Şartname ve reaina'eı Genet-DIMktiirltlld.dir. (4M7) 

lLAN 

Kütahyamn Emet kazası ıçm· 

de Çayır köyünde ıimalen: Kol· 
fan beton sütonu, Yaran Kıran 

tepesi hattı müıtakimi, prkan: 
Yaran Kıran tepesi, hallettiii te· 
pesi hattı müstakimi, cenuben ve 
garben: Hallettiği tepesi mebdei 
hudud olan beton ıüton - Hal
lettiği tepesinden 29,30 zaviye İ· 
le 1915 metrodaki beton ıütona 

- ile çevrilmit 121,3800 hektar 
arazide Selinikli Hasan Baba 
oğlu Hurşid, Ziya Halit, Hüseyin 
oğlu Mehmed, İsmail oğlu Oa· 
man, Ali oğlu Omer, Çavuı oilu 
Riza ve Baba Hasan tarafmdan 
bittaharri meydana çıkanlan Li· 
nit madeni 99 sene müddetle adı 
geçenler uhdesine ihalesi yapıla
caimdan maadin nizamnamesi· 
nin 36 ve 37 inci maddeleri mu· 
cibince bu bapta bir güna itirazı 
olanların 9 ~935 günlemecin· 
den itibaren iki ay müddet için· 
de Ankarada iktisat Vekaletin~ 
ve mahallinde vilayet makamı· 
na da istiti müracaat eylemeleri 
ilin olunur. ( 4601) 

ls!anbul be~inci icra memurlu · 
ğundan: 

Eneke Beyoğlunda Kumbaracı 

yokuşunda Tercüman çıkmazı 17 No. 
h evde iken halen ikametgahı meç · 
hul bulunan Mehmet Jbrahime: 

Edgar l'e~ tarafından aleyhinize 
Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk hAkimli· 
ğinden alınan 22-6-35 tarih ve 9351 
482 No· h iJim mucibince müsteciri 
bulunduğunuz Beyoğlunda Kumbara· 
er yokuşunda Tercüman Çıkmazı 17 
N• h Mi-..Uh11P ............ ...,._ 
mizce tanzim edilen 3:>12228 sayılı ic· 
ra emri tebliğ edilmek üzere ika · 
metgahınıza gönderilmiş ise de mü -
haşir tarafından icra emri arkasına 
verilen meşrubatta yukarda yazılı i · 
kametgihı terkettiğf niz ve yeni ika -
mt-tgahınızın da meçhul bulunduğu 

anlaşılmış ve dairemizce icra emri • 
nin bir ay müddetle ilanen tebliğine 
karar verilmiş olduğundan bu UAn 
tarıhinden itibaren bir ay içinde yu • 
karda gösterilen gayri menkulü tah
liye ve teslim etmeditfniz veya tehiri 
icra kakan getirmediğiniz takdirde i
lan hükmünün zorla icra olunacağı 
icra emrinin tebliği makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (V. No.8551) 

Istanbul sıhhi müesseseler arttırma eksiltme 
komisyonundan: 

Azı Ton ÇojuTon Tahmini F. Muvakkat Teminatı 
Akliye Ye asabiye hastanesine 500 600 24 fü·a 1080 !ha 

Çocuk hastanesine 200 300 24 ,, 540 l:ra 
Kuduz tedavi müeuesesine 55 75 24 " 

135 1i"Zl 
Tıp talebe yurduna 100 150 24 " 

270 J:ra 
HadarpaJa emrazı u.riye haı. 40 53 24 " 

90 !ba ' Haydarpaıa Nümune Has. 250 400 24 ,, 720 lira ' Haybeliada aanatoryomuna l 50 250 24 •• 450 t:rA l 

1295 1825 328.r;Y. 
Yukarıdr yazılı sıhhi müe11eaelerin 1935 mali yılı kok kömürü ihtiyaçları kapalı zarfla eksi'!meye 

konmuıtur. 

1 - Miktar, tahmini fiyat ve muvakkat ıarantileri hizalarında gösterilmittir. 
2 - lş\m müeueselerin ayn ayrı ihtiyaçlan için de teklif yapılabilir. 
3 - Eksiltme 21/ Ağustos/935 Çarpmba günü saat 15 de f stanbul Cağaloilu Sıhhat müdiJrJüğü 

biıuumdaki komisyonda yapıla-caktır. 
4 - Şartnameler 219 kurut mukabilinde komisyondan abn.-:abilir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret Odaıı veıikaııyle 2490 sayılı kanunda yazılı f;elgelerini 

ve munkb~ ıaranti makbur veya banka mektuplarını ve uıulii dairesindeki tP.klif mektupların• hav; 
zarflarını yukarda yuıh eksiltme saatinden bir aaat ÖDCeJ'• kadarmakbuz ~ukabilinde komiıyona 
•ermeleri. ( "'88>. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lataııbul. Ankara caddesi., < V AK.iT yurdu) 

ı idare: Ha70 
1'elefoa }Yazı ffler1: H379 

,,. · TeJ&Ta.t &dreat: &URUN lataııbuJ 

Pe»ta kutusu No. te 

_. ............ TÜRKiYE .......... ~ 

ŞEKER Fabrikaları 
ANONiM ŞiRKETiNiN 

Alpullu, U9ak, Eakl9ehlr ve Turhal Şeker Fabrlkala• 
r1nda ve ISTAnBULD ~ fabrikalar1n teellm 

edecekleri tarzda : 

KRİSTAL Kilosu 25 kuruıı 

KESME Kilosu 2 a Kuruştuı 
Mütterilerimize bir kolaylık olmak üzere apjıda yazdı 

yerlerde de ve hizalarındaM fiatJerle 10 Aiustoı 1935 tarıb1n
den itibaren sabp baılanaca.k br. 

Bursada 
lzmir 
Baıkesir 
Adana 
lzmit 

Kristal 
25,50 

Vagonda 26,10 
,, 
,, 
,, 

26,40 
26,80 
25,25 

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

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

(Fob Samaun fiyati; Karadeniz ıahillerinde her hanıi bir 

ıskeleye ıönderilmek üzer~ fabrika tarafından vapura yükJetil

mit bulunmak kaydiyledir. Ve Samsundan sonraki navlun ve tair 
masraf müıteriye aittir.) 

Sipariıler, fabrikala .. dan ıayri yerlerde Oll ıün içinde ifa e
dilir. Fabrikalann bulunduiu yerlerde en az BiR TON, lıtanbul 
ve aair yerierde en az BlR VAGON ıipariı kabul edilir. 

(Bir vagon 150 çuvalveya 280 sandı ır •. 

Yukardaki fiatlere siıorta dahil değildir. 

Siparit bedelleri fabrikalarm buluncluiu yerlerde •eJ• lı

tanbul, Ankara ve Sam111n Bürolannda ödenebilir. 

Diğer ıiparit prtları fabrikalardan veya lıtanbul, Ankara 

ve Samsun Bürolarından öğrenilebilir. 

Istanbul 7 ci icra memurluğundan: 

.,... Üsküdar Amerikan kız lisesi-.. 
Mektep EyUUUn 23 üncü Pazartesi günü saat 13,30 da açılır. Ka

yıt günleri Atutostan itibaren Salı ve Cumartesi gUnleridir. Fazla 
ma14mat için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. lstiyenlere 
mektebin tarif namesi göderillr. Telef on: 60474 


