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3 Yunan limanına ltalyan harp gemileri girdi 
Habeşistan, )tal) an askerlerinin 
sınırda toplanışını protesto etti 

Asamblenin bugünkü toplantısında başta lngiliz dışbakanı 
1 

ile Lival, yirmi hatip söz, söyliyecek 

la~ ot ft •••n boJd11r. B11r 
Ue Gmltk, Bandırma taratıannda 

ta Orta Aadol•a kıt JhtiJaCllU te
~ edeeek adar ot n uman baJw

• h halde yaplank Jardım ade
~'Ye .... hol elan )V]erden top 

-....;:: lathk mntablarma kly köy 

Y1111an zabitlerin den bir gnıp 
.{Y.-ı lkin~,.:~-.N 

··I üç şekil 

Razvelt'in biiyik 
rakibi öldü 

Vqinıtoa. 10, (A.A.) - Bet kan 
nakil ameliyesinden IOllfa B. Hoey 
Loıag, bu abalı ölmUtttır. B. Rooenlt' 
in eeçilmeainde büyük etkfai olmuı olan 
B. Huey Loac'un 61ümU, fimdiJd Mt
bnın 1937 de tekrar leÇilmeüne mani 
olan bq1ıca eıııellerden birini bertaraf 
etmiı olmaktadır. İyi haber alan~ 
Ierin ilk Jntibar budur. 

ROOSVELT SOLDAN SACA 
GEÇECEK 

Baton-Rouce, 10, (A.A.) - Huey, 
Lonr bu abalı 10 da ölınUttür Cumu· 
riyet bqlmnı B. Roolvelti solcu 91ya
sete 1nkeden o idi. Şimdi cumhur bq
kannun uta dofru dönmesi muhtemel· 
dir. 

KURUN: Ltmyaaa diktatörü ne
ler yapmak iltiyordu? Bunu ikinri lllbl
famuda "SiyaaaJ cöriifler" kı:-ınunıı:da 
okuyunuz . 

.. ,.,,. 2 ... , ,., --

ita l ya 
Almanyaya bir ard'aşma 

teki f etti 

lngiliz faz.tel erine göre 
günün en 6ariz Mtlisai 

ı fkln~t -ca) famrzda) 

1 
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rinde bombardıman 
manevraları yapılacak 

ANKARA.10 (KURUN) - Askeri 
tayyarelerimisin bölüklerden mürek
kep gruplar halinde yapacaktan Tür· 
kiye turu yann saball <bu sabah) bat
byacaktır. Ankara, Yeşilköy, lzmir; 
Antalya, DtyanbeJdr, Sıvas meydan -
lannda açup. hazır bulunacak tayya
re bilflkleri yarm sabah altıda ayni 
zanwula açap bqlıyacaklardır. 

Tv, 30oo kilometrelik bir saha da -
bilinde g~ecek ve yevmiye nsaU 1000 
kilometre UÇ11f yapılacaktır. Benzin 
almak için yalnız bir defa inilecektir. 

Uç da dreeek olan büyük tur es -

ı•t· ·mda filolanmız seçtikleri yer 
fotofraflannı alacaklar, k_....,..,._. .... 
yapacaklar, telsiz kullanacaldar, 
bardıman tecrübeleri yapaealdU'dır. 

tatanbalda bombardıman IÜUI 
çfn ToMa mektebinin enclaht 
aynl•ıftır· Her filo bu sala& ... ... 
dec ı•rken sahayı bomlaord .... • 
decek, UÇ11f meydanlannda balla1• 
ayn, ayn balı:em heyetim ta?&fıa 
fllolan n't'Ulyetlerl tesbit edlleceldlr. 

BombaJan hedefe ea l)'f ı.ııet 
ren, en triiratll gidene, en l)'i fo 

(Ltifen saJlfa71 prirlnls) 

-Din --. ,.,.,,,,,. .-. ....,., .. c,,__. 
.(Y- lslMI •Jfa•> 
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Alman!!~!!:~dlaşmJ 
teklif etmiş 

lngjJiz gazeteıerine göre 
~günün en bariz hadisesi 

Paria, 10 (A.A.) - Cenevre 
gazetesi, İsviçre gazele1erinde çı· 
kan ve İtalyanın Almanya - Po · 
lonya andlatmMma benzer bir 
andlaıma imza etmeği Almanya. 
ya teklif ettiğine dair olan bir ha 
beri iktibas etmektedir. 

Rejim işi alevlendi. Askerler ve say
lavlar arasında dövüşmeler oldu! 
Kralcı saylavlar 
yaralanan Atina 

Başbakana küfrettiler. Mecliste 
kolordusu komutanı değiştirildi 

Türk Sübayları 
Y unanistanda . ~ 

Atina, (Kurun) - KatinıerJllJ 
gazetesinin Sofiliden istihharatın3 

göre Türk ordusuna mensup bulu• 
nan Albay B. Saffet, Kenan, yüzbaşı 
Baha, Teğmen Kemal ve Turhan 
refikalariyle birlikte Edimeden oW 

mobil ile Sofiliye giderek hudut k~· 
mandam Albay Begekos'a misafit 
olmuşlardır. 

Bu gazetenin sandığına ıöre, 

bu teklif ı 1talyanm yem Beri in ~·· 
çisine yapılan do!ltçe ka~ulü izah 
etmektepir. 

Bu Türk ı.:ühayları, birkaç gilıı e· 
vel Karaağaca giden ve dostça kabul 
olunan Yunan sübaylarmm da\'eti il• 
zerine Sofiliye gitmişler ve meslek• 

Yunan iç bakanı istifa etti,· Zaimis Cumur başkanlığından ta,ıariyıe belediye reisi ,·e azaları "'e 
lıalk tarafından sevinçle karşılanrnıŞ· 

ç~ki/ecek, gerine say/avlar kurulu başkanı geçecekmiş I larclır. 
Atiruı, 10 (Kurun) - Başba· raya kadar §İddetli münakaşaları ve cebel topçusll kurr-nndamm Şehirde Türk sübay)arı lehinde bii· 

kan B. Çaldarialn dün buraya dö- arasında müzakerelerine devanı · kendiliğinden derhal azletmİf, A =y=iı:::'k==te=z=a=h=ür=a=t=y==a=p=ıl=mı=ş=t=ır=· ===~::;;..... Lonpra, 10 (A.A.) - Ce:nevre 
göni§melerinin önemine r~jmen, 
gazeteler, dünün en J>a~i2 hadise 
sini yeni ltalyan büyük elçisinin 
B. Hitler tarafından kabulündt; 
görmektedir1er. 
Timea diyor ki: 

''İtalyan dileklerinin doğruluğu 
burada tasdik edilmez.se, bu tas
fük, başka yerde aranacaktır. AI 
manyaya göre ulusal şeref ve kuv 
vetin sağlamlaştınlmasr siy.aswırpr 
jyice anlar ve ona arka olursa, Al
man hükılmetiqin f:!Onradan puhu. 
susta göstereceği istelder de böy • 
1.ece anlaşılacak ve koııın~caktır. . 

Daily telgraph, diyor kh 
"Büyük elçiye yapılan kabul tö

renine eğer herhangi bir anlam ve 
r:ilmek istenildiyse, bu aranılan 
sonuçtan çok ayrı bir sonuç doğu. 

rarak, öteki ulusları daha sJkı bir 
dayanışmaya sevkedebilir." 

ita/yan fabrikaları Var
naga tank qollamamışlur 

ANKARA, 10 (A.A.) - Bazı gazete 
lerde, Italyan fabrikalarında yapılmşı 
olan son sistem 61 tankın gizlice Var· 
na limanına çıkarıldığına dair bir ha. 
vadis intişar etmiştir. 

İtalya büyük elçisif Dış Bakanlığı -
mıza verdiği bir takrirde meselenin ka 
tiyen aslüesası olmadı~ını ve bunun 
tekzibine delalet edilmesini dostane 
bir Jbnnla beyan ve iltimas etmiştir. __....._, __________________ ....., __ 

Bir yazı dalıa 
"Italyanın Anadoluda 
kati yen gözü yoktur,, 

~ Geçenlerde Jurnal dö J enev adlı 
bir İsviçre gazetesi İtalyanların A· 
nadolu kıyılarında emelleri olabi
Jece~inden bahsediyordu. Buna, t. 
talyanlarm Giyomale Ditalya gaze· 
lesi layık olduğu cev~hl vermiş hi· 
ze karşı duydukları dostluk hisleri· 
ni anlatmıştı. Gene İtalyan gazete· 
!erinden hiri ''Gazetta Del Popolo., 
bir makale yaumş ve İsviçre gazetesi· 
'\İn tahminini baltalamıştır. 

1 Bu gazete diyor ki: 
f "Herhalde ltalyaya teklif edilen 
'topraklar arasında Anadolu toprak· 
y;,.ınuı gösterilmesini ı~abul edeme-
~iz. 
, "Hayır! 'rA_nadolu, Türkiyeye, ce
' sur ve de halı bir §efin dai.ma daha 
Vazla asrile~tirdiği hakim bir devle
te, kendisiyle pek dostça münasebet· 
~rdc bulunduğumuz bir devlete ait· 
tir. Bll fırsatla tekTarı çok açıkça 
&Öyli;;olim ki, ltalyanın Anadoluda 
katiyen gözü yoktur, ve Atatürk 
Türkiye:;iyle kar§1lıklı itimada ve 
'dcstlıığa dayanan elbirliğini ilerlet
mekten başka bir §ey dü~ünmemi~· 
tir., 

nütünden heri rejim meıelesi pek etmiı, o sırada otuz kadar k:ralc~ tina garnizonunu .seferbftr hab 
had bir ıafhaya girmiıti.r. B. Çal- saylav gelerek toplantı salonunıı koymakla beraber, askeri bara . 
daris arkadaşlarile uzun konuı · girmi,Ier, B. Çaldariıi kralcılık kalara da aiderek oradr. toplan 
malar yapmıt ve rejim ~tinde ver- saflarına. iltihak etmek lıususund~ mış olan zabitlere, koY\\ kralcıla. 
diği kararları tebliğ etmiıtir. Bat da tazyik etmiıler. buna muva.f· rın tahriklerine kulak &.ıuuyarak 
hakan, geneJ oyu.n geri bırakılıp fak olamayınca bafbake.na küf· yalnız bagbakan taraf .ndan veri 
bıra.kdmıyacağmı aoran gazeteci· retmişlerdir. Batbakar. soğuk lecek emri ve kararı din\unelerin~ 
lere parlamentonun karını veçhile kanhğını muhafaza ea.erek bu söylemiıtir. Atina kofoı duıu ku
geneloyµn yapılacağım ıöylemit· küfürlere cevap vermemiştir. mandanının hu öğütleri tesirini 
tir. Halk, büyük bir heyecan için- gösterınig, küçük rütb,J: zabitler. 

Bu ıırada zabitler araırnda dedir. Kabine meçliıi. l.u akşam amirlerinin tahriklerin~ ıleğiJ, hü · 
bazı hareketler bat fJÖ•lermit ve da toplanarak vaziyeti görüıecek- kumetin emirlerini din)fmeie k~
harbiye bakanı General Kor·. }er vo bir karar vereceklerdir. Bu· 
dilia bunu cumuriyP.! lehind~ nunla beraber bbine, Atina kol-
blr JÖ&teri aanarak derha! ordusu kumandanı general Pana · 
bazı alayların kum~adanları- yotakosu mevkiinde ibka etmiıth 
nr a:ı:letmiı, yerlerine kraJcı Siyasi mabafilde söyleudiğine gÖ· 

zabitlerden tayin ederek kıta!arır r-e B. Çaldaris kabinesinin bu ak· 
kadrolarını hep aynr fikircle }>u - ıamki toplantısında kraiuhk le-
lunan zabitlerden teıkll 1.tmiıtir,. hhıde beyanatta bulunt.cak ve ge-

Hıırbiye Bakanı aynı ,amanda neloyu teırinievelde ya.ptıracak

rar verıniılerdir. General Panaya· 
takua, her ihtimale kat'fl zabitle· 
rin toplanmıt oldukları barakala
rı askeri İ§gal altına aldırdıktan 
sonra batbakanı ziy~ret ederek at 
dığı tedbirleri anlalmt§ ve batba
·kan tarafından harekete taıvip e
dilmittir. 

Arsrulusal panayır münasebe · 
Atina kQiorduıu kunJandam ıe· tır. tile Selinikte bulunan Yunan fi· 
neral Panayµtakoıu da çağırarak ATINA KOLORDU KUMANDA 
)lir qece eyy~I garniır.on kuv· NININ ALDIGl TEDBiRLER 
vet!erini her ihtimale k"rıı hazıt Atina, lO(Kunın)- Dün kabine 
~yJundurmaımdan doJayı tek~ir. mecliıi toplantıda bulu\ıt1.-ığu aıra 
etmiı ve general Pan:a.yotakosu da rejim itine ordunun da karıt · 
azlelmeğe kalkışmıştır. ması laznn 2eldiği ve kral. hi .. ltii. 
Başbakan ÇaJdarls General Kon ktimel d.:nbesile ve geneloyuıu'Z 

dilisin, hodbehod bu azil ve tayin- geri getirmeyi fikrini müdafaa e· 
lere kalkışmasını diktat:irlüğe doğ den bazı kıta kumandanlarının 
ru bir adım telakki ettiğ~nden ge- le§vi k v~ tenkitlerine k&pıla.n za. 
saat on birde kabine meclisini top bitler, aşkeri barakalar.da toplan· 
lan!ıya çağırmı§tır. foplanbdd mıılardı. 
h~rbiye bakanı Generıııl Kondilis- Zııbitlerin bu toplantıımı JiaJ;er 
le harbiye bakanlığı müsteşarı alan Atina kolordusu kumandan' 
müstesna olmak üzere bfüün ha General Panayo-t.akus, bu hare:tet
kanlar hazır bulunmu§lardır. Ka· te önayak olan 1 inci ve 34 üncü 
bine meclisi, gece yarnu:dan son· pİyf-de a1aylatı kumanıdanlarmı 

{osuna de~hal Pireye gelmek için 
verilen emir ge:ri almmıttır. 

Harbiye bakanı genetal Kon· 
diliı, cumuriyetçi e>lduğu ıöylenen 
iç itlflrİ bakanı B. Rall\J ile Atina 
kolorduıu maııdanı g~neral Pa-
nayotakoııun azledilmei~ı ini bat· 
bakandan iıtemittir. Bu aktarıı 
toplanacak kabinede bu mesele 
de ıtirütülecektir. 

KRALCILAR ÇALIŞIYOR 
Atina, 10 (Kurun) - Bet kra .. 

cı saylavdan mürekkep bir heye~ 
baıbakanı yeniden ziy~rd ederek 
Yunan milletinin krallıiın iadesi-

• • d'"'" 'h ti k d" • • d'I nı ıste ıgı cı· e e, en ısını · ı e • 
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) öldürülen diktatör neler yapacaktı? 1 
İ Ruzvelt, serveti paylaşmak yolunda pr~jesile şöhret l 
j kazanan en kuvvetli rakibinden kurtulmuştur l 
~ Telgraflar Amerikada mühim bir suikast haberi 1-- Her müstahak aileyi Amerikanın umum serve ·} 
\ verd • tıinde hisse sahibi yaparak yoksuUuğu tahdid etmek. ii 
fi · L~iziana dikta.törü sayılan Huey Long'a atılan kur· 2 - Amerika halkın bil tün memleket servetine ve\ 
~ şunlar isahet etmiş ve dikt.atör hastahaneye kaldırıl• kazancına iştirakini temin için hususi servette bir had } 
\ nuştır. Dünkü telgraflar da diktatijrün öldüğü haberi çizmek. ~ 
I nl getirdi. 3 - Altmt§ yaşını geçen ve yılda bin dolar ala1ttıyan," 

) 

Amerika ülkelerinin birinde dtkUttörce !iiialAhiyetl~l' mevcud malı 10,000 den aşağı olan her ihtiyara 30 do·ıs 
kazanan Mister Long 1936 da yapılan Amerika cüm · ıar aylık bağlamak. 
hur bıışkanlığına namıedliğini ileri sürenlerin ba~mda 4 - Fazla istihsale karşı gehnek için çalşma saat· I 

e bulunuyordu. Jerini azaltmak, Amerika işçilerinin hayat eğlençele • .§ı 
! (Huey Long) a böy1e an~ızın şölu'et kazandıran ve rinden istlfadelerini sağlamlamak. f 

onu en ileri safta bulunan adamların arasına koyan 5 - Zlraatl satılabilecek l'e istihlak edilecek dere·; 
5.mi1, ort.1.ya attığı pı·ogramdrr. Bu programı bir cüm- cede zenginleştirmek. 
le ile hlilba etmek mümkllndilr: O da: Serveti pay - 6 - Eski mnhariplere bakmak. 
!aşınız! En esruıh nokt.aJarını naklettiğimiz bu programa 

Mister Long programını daima ın:üdafaa ediyor ve dayanan Mister Huey Long, Ameriknlt her aileye yd
bilhassa. köylüler, işçiler ve bütün fakirler arasında da 15,000 dolar temin etmeyi vadediyor ve omm bu 
yığın yığın taraftar buluyordu. Bunlara göre Ameri - sözü avam tabakası tarafından körü körüne lnançln 
kanın arayıp da. bulamadığı bir adam varsa, kendisi karşılanıyordu. 

idi. Çünkii onun iş bnşmn. gelmesile yoksulluk refaha Münevver Amerikalıların demagog s.-ıydıklan 
dönecek. ve herkes yer yüzünde bir cennet hayatı sti- Huey Long, Ruzvelt hük\imetinl tehdit eden en büyük 
rerekti. muhalif sayı11yord11. Amerika gazeteler.inden biri kn~a 

ı bö·ı··ı 1 kA h b' i . Amerika müneV\•erleri Mister Long'u aynı şekilde bir zaman lince ş11 sözleri slSylüyordu: 
a an u c.ere er önl ar ıye uınumı " ı Ik h ld • ı t' :ı.ı 
ye t.arafmdan hazırlanmış kupalar ve. ~tellkki etmiyor ve on~ "Amerikr..mn bir numaralı de. Rozve. t ha. m mu. taç o ugu enınıya ı ~as am • 
n kt" magogu,, Unvanını veriyol'lardı. Münevverlerin itiraz· Jatır, servetı yenıden dagıtrr. İkbsadl kuvvetleri de· 

r ;. /r'. ik' cl ü ü .. 1 ıarına ve rniicadelelerlnc }<nl'Bl gün gectikce nüfqzunu mokrat1aştrrırsa ve na.muslq bir hiik~met smteml tetııfs 
-'l ırkncıl, ıkn vle çbö~lc~k1ge lene dve. arttıran Huey Long'un gel~n seney~ k~da:r, bütün edette Huey Lonn kendll!~inden JUQ\ıaffakn ets\~Jiğe 
.u ece o an upa ar u er n o a - - - A'·· · f.akd. d h ı b. d ı ' Jarmda muhafaza edilecektir. ~ Amerikayı sarmnsı, ve bütün Amerikalıların yardım ugrar. n.."lı JT e am~.ı1ıııız1 v~ ar~ ır ! am nan rr--- bf d t 1 9 ve müzaheretini kazanması bekleniyordu Onun mil- Huey J,ong Ametikayı H11.lerJeştırecektlr. _ 

.n.ma. r zaman som a ayyare er- § .. • . · .. a 
"den sıehirled ır.a.zhıma t.ecrübeleri va· l.= cttigı esaslar şunlardı: O. R. Dogrul i! 
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mittir. 
Atina, 10 (Kurun} - HarbiY'" 

bakanı General KondH:s, dün ka~ 
bine toplantısından eveJ haşh:ıa' 
nı evinde ziyaret ederek göriW 
mü§t:ür. General Kondilis haşba .. 
kanın evinden çıkarken neşesİ'I 
görünüyordu. Cenral Kondili5ı 
baı':ıakana hoş geldin d~mek ~e 
iç durum hakkında dii'jünceleriııi 
anlatmak için ziyaret e~iş c:;Jdıı 
ğunu, bu görügme esnasında bat 
bakanla kati neticelere iarma.ddc
ları cihetle tekrar görü~eceklerini, 
geneloyun geri bırakılma ihtiınali 
bulunmadığını söylmi~lir. 

Harbiye bakam, baş'!:ıakanş 

kralcılara iltihak etmeı~ni söyle' 
yip söylemediği hakkır.daki sot• 
guya., ''Bu meselede di!!Ünceleriıd 
ma~!imdur.,, demekle iktifa etınit• 
istifa edip etmiyeceği sualine d~ 
böy:e bir mesele mvcut ()}madığı' 
nı ili.ve etmittir. 

Atina, 10 (F. lataJ:\hul) -"' 
Kralcı ve cumuriytçi zahitler ar•· 
smda gece bir çarpıtma vuku bu~· 
,.....,....... r. ... n .. Psa 1 PanAy~takosııP: 
mutiafı:ıJarı bir sayıa.vın kardetı' 
ni yaralamıtlardır. SükUn iade e' 
dilmittir. ıl 

ÇALDARIS KRALCI ~ 
Atina, 10 (A.A.) - B. Ç<tldarit< 
yaymış olduğu bir bildir~ğde uhi 
sa, geneloyda, krallıktan yana o" 
vermeği tavıiye etmektedir 

KONDILIS iSTiF A E'ITI 
SONRA GERl ALDI 

Atina, lO(A.A.) - A.tina aja.11' 
sı, birinci kolordunun yaptığı bıı~1 

he.reketler sonunda bazı tedbir" 
ler alındığını ve bu tedbirlerde~ 
ıonra da. B. Kondiliain iıtifa ettt· 
ğini haber vermektedir. 

Bakanlar kurulu, d'ırumu ince· 
lem.it ve bunun bir yanlış anlaşıl• 
madan ileri geldiği kanaatind• 
hulunduğu için B. Kondilis isti' 
fasmı geri almııtır. 

Bakanlar kurulu toplantıdf 
bulunduğu sırada, aayla"tlar kurı.1' 
lu koridorlarında biı: döğüş ol' 
mu:§, bu döğütle ara bulmak içi~ 
çalışan general Panayotakoa hafi 
çe yaralanmıştır. Bunun sonund""1 

·Jle' general Panayotakosun yerı l 
kolordu komutanhğın:ı.. gener.ıı. 
Papi.gos getirilmİ§tİr. 

KRAL JORJ INGILlZ 
KRALININ MiSAFiRi 

Londra, 10 (A.A.) - Eski fıı' 
nan kralı J orj lngiltere kralın'" 
konuğu olarak Balmoral ıarayııı" 
gelm,ıtir. 

iÇ BAKANI ÇEKlLDI . ,4 
Atina, 10 (A.A.) - Hava• ı( 

jan&r bildiriyor: iç bakam cuJ1l 
riyetçi Ralliı istifa etmittir. y;,t 

Atina, 1 O (A.A.) - iyi h~ JJ· 
alan çevenler, B. Çaldariıin ... 
RaUisten açılan iç bakanlığını iJ 

zerine alacağını bildiriyorlar. 1' 
Gazetelere göre1 istifa edeC~ıı 

olan cumur ha•kanı B. Zaiıııj5• 
3' (!' 

yerine saylavlar kurulu ba~1'11 ,. 
B. Vozikis geçecektir. 
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~f 8 r e t 1 er 1 ·Hinde giden bir elçimizi 
Dünyanın hali <Naima) da oku)oruz: 
i Maanzade Hüseyin ağa mukadde· 11 alnllı geçinen imanın bil.. ma Hinde elçilik ile gitmişti. Bu es-

IQpfQnc/ ... L f, J el ... . G .. .. 1 F t- l A .f. d k. k "" 'Bı, Ra a•ının ur up, ıp umuş para ar es 1 va rı ıye e 1 aza nada Csküdara gelüp Sadrazam Meh-
~ ai., fotemik bir taralı var. Nit•· med Paşa köşkünde rikabı hümayuna: 
/iL hP.r •abit fikircle biraz totem- Yarım liralık ve yirmi beş R h t• d"n Makas ışaretinin açık rumal olup ~ahıcihan oğlu Sultan 
"VGrdır Mod • d alıl umen eye 1 u , ld Murad bahştan getirdiği name \'C he-

rı .. • ermm ~yen, c- kurucluklar da b•sılıyor oldug .. u anlaşı ı · 
l dır al Y • b h Jd• J dayayı arzeyledikte mezbur Hüseyın 

'IQ ny artları üıtün f.ulan inıa· ~ sa a ge 1 - ağaya ve yirmi nefer adamlarına bi-
•or•anız: 
" Onü:nüzdeki cumarteai günü rer hıl'ab fahire ilbas olundu. 

tote~ Be~ uahhıJi ~eğilim Jk~, ba~.z baılayacak olc:n foıtivalde mılJ Nemenin mazmunu ancak izharı h 
l en a •e ıyormn ıye gu- danslarını oynaya:a.k olan Rume ıüsü muhabbet idi. 
er. Hedaya biı· kıta murassa sorguç or 
.. Fakat onun parm.ağıntla/ııi tık 
~iiinden, ıaçlarının kwnmları 
Grcı.tncla türlü, türlü totemler çalt 
ftrcı.tncla ainmİf tavıanl:ır gibi pu 

~ı:ıc:lır. Modern adamın yalnn 
t ~nin clıııncla yapqttrılmq to 
:;:ık İzlerle lrar§tltqmauınız. Ru 
el 11da, fikirlerintle konutnuuına 
d " 1•k Ytıptıfı e.- tlüıüncelerin 

ı heyeti dün ıabah Prenses Maryı tasında 40 - 50 kırat ~clir tulani bi 
vapurile ıehrimize gelmittir. Hey· tahta elmas ve etrafı küpe şeldind 

e .~otemik görüılerin e~emenlik 
'ffitını· g.. .. ..J! •• orur:.wnaz. 
. ile.ela bir adam wörürftiniiz ki. 
~ mütematliyen Raıizmderı 
'~ıitan) bahHtler. Kt:nur. 
~"· YİikHlı lailetini anlatır. 
~der ki ırklar birbırine ben 
fil.. ' filan ırk, yani /ilan kan 
fiirt Gıa kaMan Jaha ii•tiintlür. V.
ıl olduğu için o clünyanın aahib& 
""'1ıdır. 
}' Gınyamlar Jo; bö)le düıünür. 

~abilemizin totmıih kanı her 
... an ıa/tır, her lıanaan claho 

IQflamclır, fazilet, ıerel, kahra 
~lllık onun kanındadır. 

otemin kanını kan!a birlikt~ 
lttqkQcldesliğini kabileni~ reiai fa· 

:'· Binaenaleyh )'tıflanmıf bir 
Ql>ile11in reiaini multtulJn kuv

~ef.ler kendilerine yayrl&"ln; keneli· 
tJi ete bu multaclclu reiı ltaclar 
~Ukaddes ol•un cliye lt-eıip yerleı" 
ele canırlar ki, bu mukadcleı kan-
11~" bir parça3•ı ,.~,.ı,. ..... -'•r 

11 
elllermc Run1ordılar mr din711 

Ba.ılmıya bt'§lanan günıÜf yarını 

lira ve yirmi beı kuruıluklar 
Basılması için hazır·-~lar yapı 

lan 50 v., 25 kurutlukiarın basıl 
maaına ba!lanmıttır. Bu paraları.~ 
da kenarlarındaki tırtıllar o.raaına 
T. C. rumuzu konulmu~tur.) akın
da pıyasaya çıkarılacak olan gü 
müş yarım liraların l>üyüklüi'i 
timdi kullanmakta :jlduğumuı: 1 
bronz befer kuruıluklar, 25 kurut· 
lar da 100 paralar kadardır. Bu 

tı lJI 'Zafer anaht:ırları kendüerinı> 
~ trilecektir. Dünya bu mukatldeıı 
,.,.~~ ~ahip olanlar ifin halkedil 

lftır. caktır. 

f>i tır totemih motlern düıünceye =ela "ıl;:Lonclra HolanJa irin ayn' 
~ol? ntisal bulunabilir Falıa! mahiyette idi. 
lı lar111 içinde "Garplt .. , "Şark- Sark, sarp diye coircJya taanil· 
..:;.,. tcıbirleri totemilı diifüncenir' ferini yalancı fQhit olarak kui 

,, lafın ta kendi.ini anlatır. lanmalttan•a, yahut köt•a bir ecle-
,,Şcırk, garba benzeme:z,, biyat yaparak coğralvanın fabir· 
FŞorkJı, garplı ıibi olamaz,, lerini i•tilade olarak kullanmak 

fo,.
1 
~an, filan ••• ıibi bir .ürü lal· tan•a iJi apafık konuınıak gerek 

Ş:,.tip cluruyoruz, tir. 
'lih k neretlen baflıyor, nerede Avrupanın aflantik ır:ılailine ba· 
ti Q)'et buluyor. Bize bumı han· /um kııımlarınJan Orta Avrupay.J 
li,..;0İrc:ılya mütehaııııı anlatabi· kadar geniıliyen aahada on altın· 

le,..dGflrp nereıitlir, hudutlu nere· 
en ba,lar? iJ' tan90 lngütrenin farkın 
ır, 

''Pan J Ya ltalyanın ıu· bında.'1ır. 
ıt"i Ql>onya, Çinin ıarkının ıarhın 

'"· 
~:il, oogralyayı tolemik hiJert: 

cı yüzyılclanberi biriken kapit(ll 
birfok sebeplerle geniıl~miı, bu· 
BÜnkü mecleniyetini, yCJfayrfı, bil· 
günkü kültürünü yapmı§hr. 

Manzara ıudur: 
Büyük kapital tlün)'aaı ıçın 

den ıarıılmaktaclır. Dünyanın bü· 
yük lrapital devre.ine gelmiye 11 
yerlerinin bir ltımıı ltoloni ha·ı 
lintlc/Jir. Bir lnımı hC'lonilikten 
lıurtulmıya fal1fıyor. Bir lraımı ko· 
lonu olmamıyo gayret etliyor. Bu 
pnkü dünyanın #tali b.ıtlur. 

Sadri Ertem 

et doktoru Dobreskor.un baıkan a' izeJi büzürk elmaslarla müzene 
hiında sekiz kız ve sekiz erkekten ve bir kabzc alyon kılıç ki cümle guF 
mürek'&~ptir. Ayrıca dört kitilik fı ve bentleri elmas ile murassa 'e on 
bir Çigan heyeti de beraber ıel • bohça tefariki mü tene\'' ia idi. 
mittir. Vapur rrhtıma 'lanaşır Padişah 1\taanzadcyi söyletti!) "Hin 
ken Çigan heyeti ne,eli parçalar ikliminde cümleden ncelı ne ı;ördün?, 

cleyu suai buyurdukta "Şe' kctlu Pa 
çalıyordu. clişahım, ol iklimden t,urtulup bu mem 

Rumen misafirlere Gala~a rrhtı- Jeketi cennet misale \'Usul bulduğum 
mında Rumen sefiri Rumen konso ı;u cümle acayibattnn ahsen gördüm., 
)osu , festival üyeleri tarafından de,> u cevab verup Padişah Hazretle 
kartılanmı~tır. Kendilerine buket ziyade mahzuz oldular. 
verilmittir. Komite üyelerınden 

Emir oğlu Bay Ziya mi•afirlere 
dostça hitap ederek demi~tirki: 

- Memleketlerin ve milletlerin 
aeviımeleri için birbirleriııi tanı -
maları lizmı. Biz sizleri tanıyo· 
nız. Burada kendi memleketiniz
de gibi muamele görecekıiniz. Yal 
nız ıiz değil, bütün Rumenler 
memleketimizde pek büyli!c bir 
dostluk göreceklerdir. 

Heyetin batkanı buna cevap 
vermİf., gördükleri iyi karı,lama
ya çok teıekkür etmittir. 

Bulıar, Yuıuılav heyetle-ri cu · 
martesi ıab.Ju, trenle, Yunan 
heyeti de cuma 8Ünü aktatnr va -
purla geleceklerdir. Balkan mem~ 
leketlerinden ıeyyahlar da birkaç 
ıün içinde ıeleceklerdir. Romen 
miıafirlerimizdcn erkekler Ga ~ 

l•~,x. ı~-. --- ~ı .... 
sarayın Orta:köydeki kıamına mi· 
safir edilmitlerdir. heyeti BRyan 
Beraeti Ziya ağırlıyacaktıı·. Ru -
men misafirlerimize otomobiller 
de ayrılmıthr. 

Yunan zırhlıları 
Şehrimize gelecek harp 

gemilerinin adları 
EyliUün yirmisinde limammıza 

gelmesi beklenilen Yunan harp ıe 
milerinin isimleri tunlardır: 

Elli luavuzörüy!e ldra, ~peçe, 
Psara, Pantır, Jerakı torpitolan, 
üç denizaltı aemiıi ve bir yardım· 
cı gemi ••• 

Evvelki sabah saat 5,18 de Atri
fin istaayonunda ukua gelen ve 
iki J,iJinin ölümü ile bir kitinin 
ağır ve diğer iki kitinin hafif ya· 

ralanmasına ıebep olan tren ka ~ 

zasının tahkikatını yapan ~~let -
me müfettifliii heyeti ka~ bak -
kındaki umumi raporunu ltazırla
mııtır. Saat 7,5 da ilk sorguları 

yapılan makiniıt Sali.haddin ile 
istasyon hareket memuru Azmi 

vaziyeti anlabnıtlar; makinist, 
ilerilediği srrada ıematorun açık 

olduğunu ıöylemiıtir. MüfeUitlik 

taraf mdan yapılan incelemeler 
uraunda cla.-kaZAQ'"- doim4an 
doğruya makas itaretinin açık ol-
masından ileriye geldiği anl&.1ıl -

mış bulunuyor. Kazada yarala • 
nanlardan makinist Sudi Haydar. 
pqa haatahanesine getirilmiştir. 

Yukarıdaki resimde görüyorau -
nuz . 

Bay Rükneddin İçel valis\ 
Vali muavini Bay Rükneıddinin 

lçel Valiliğine tayini hakkındaki 
emir ıelmi,, kendiıine teblii e -
dilmiıtir. Bay Rükneddin bir~ 
gün zarfında yeni vazifesiııe gi -
decektir. Vali BaY. Muhiddin Üs~ 
tündai S.y Rükneddin 9erefine 
dün gece Perapaluta bir ziyafet 

Yunan gemileri ıabahleyin do . vermiştir. 

kuzda gelecek1erclir. Bu gemiler .. lıtanbul Vali muavinliğine ta -
den ldra, Speçe, Psara torpitoları yin edilen Bay Hüdai de val•mda 
en yenileridir. Filo, Amiral Sa - ite baılıyacaktır. 
kelaryo'nun idaresinde gelerek li- --ı:----------::-r 
manımızda dört gün kalacaklar .. 1 Gelenler, Gidenler 1 
dır. BAY LUDVIG - AnJ:arada 

llk gün mütad ziyaretler yapı . 
lacak, aktam ilbay tarafından yüksek ziraat enıtitüsü profeaör • 

P k t 1. :1 b. z'ıyafet .1 k lütüne çağırılan Ludvig Lutz dün ar o e ıntıe ır ven ece , . . , 
"k' · ·· ·· ak amı den' k alqam Ankaraya gıtmııtır. 
ı IOCI gunu f iZ uman· 11111nımın•ı-... •"-"'"""'•-•,.-ıu--nı11111111111 
danı bir ziyafet verecek Yunan el· Amiral gemilerin birinde bir ka 

TUzede 

Kadını 
•• •• opunce 

Yaklaşıp pay ıstemişler, 
para almışlar •.. 

Bakırköyde Kartaltepede Vel 
oğlu Seyfeddin isminde bir deli 
ka!lh, bir kadınla oturuyormut 
Bir arai!k öpüımütier. O srrada 
radan geçen Sefer, Kemal, Bekir 
Ali isimlerinde dört kiti, bunlar 
yanına yaklaııp pay istemişler. 
Etrafın tenha olmasından "·erar 
bularak kadım öpmekte israr et 
mişler. Veli, bu işten vaz geçm 
leri mukabilinde ke"?dilerine yir 
mi beıer kuru§ vermeği teklif et 
mit. Kabul etmişler, bir lira 
almışlar. Fakat, sonradan bun 
az bular~ i4tel\J\ ;Y,eliJliy · 
ne de göz dikmişler. Saati de el 
geçirip uzaklaşmışlar. 

Veli,biraz sonra karakola git 
mi§, polisler takibe çıkmı§lar v 
dördünü de yaknlamıılar. B 
dört kişi dün Tüzeye verilmitler 
dir. 

Abone yazmak 
Gazetesile alakası 
kalmamış, fakat •.• 
Vaıfi oğhı Nurettin iımin.de 1'1 • 

risi, birkaç kiıiyi dolandırdığı id
diaıiyle yakalanmıf, tüzeye gÖll4 

derilmittir. 
iddiaya göre, evvelce uta• 

Türki Modem,, gazetesin.de çalt
ıan Nurettin Vasfi, oradan ~ıktık• 
tan sonra "Mesadet,, Otelinde 
Prenı Sadullah ve Hilmi Nailiyi, 
yirmiıer liralarını almak suretile 
dolandırmıf, "Suadiye. gazino 
ve plajı sahibinden de bir miktar 
para almııtır. Bu dolandırıcılıkla ... 
rı artık mensup olmadığ bir ga· 
zeteye abone yazmak ve ilan koy• 
mak behaneıiyle yap~jı iddiuı 
ileri ıürülüyor. 

çisi de bir ıuvare verecektir. bul töreni yapacaktır. 

'f ,1ere alet efmelıtir. Bu aleti 
ler~.4t alanlar tiirlii, ti,irlü tcıınil 
~ ~rlii, türlü fikirler G rtaya at
~;dır. Şarkta rult, garpla 
~ f>i e Vardır tliyenleı·in aöde 

~it" .~naanclanb<ıri modatlır. ================================================ tıQf 'ltilıiin yurtlu, garp harekefiıı 

Arattırma, ga:ıete !Sahibi Ziya 
Mardanın fikiyeti üzerine ba1Ja .. 
mıttır. Tahkikat devam ediyor. 

'• ';"
1drr. Gcırpta fert u:ırclrr, ıark 

~~! )'olrtur sibi sözler ıle mü 
'" tQ/ıım ~melleri i.latle eder. 
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jf alfi.l bir adama tecaoüz 
ediyormuş 

Bakırköyünde oturan yarı kör ve 
~lll?ikat ıudur: apdalca bir adam kahveci, ~t.rbe~ 

ı,Da:lı•n farkından Cine geler1. 
1 

çi ve ıaire bir takım esnaf tarafın· 
4ı,, ç~' warbın, •arb•ntlan lıa' dan devamlı surette tecavüzde bu-
~İs I ın sularına gelen lngilütler· lunulduğu iddiaıiyle tüzeye bir ti·· 
>ttQ,.~lılı değüdir. San clenu kı· kiyet yapılmıı, araıtırmaya batla. 

'o~,.''°" lnwili:ı ne İf yapıyor•<. ., . ,. , nılm19tır. 
w.,."ı w,t GYni iıi .)'Clpcyor. 20 ine: - i> ' ' \ --, ..- • ~ Gözleri yüzde seksen derecesin-
·~ Q Avuat _, J s· .:1 • de görmekten mahrum ve akli Va· ...... ,.. l Tcu)'Cl'llG ıaneJ . l' . ) b l b" b h d" ki"" .. t 'il ondra • . 1 hdla 6 • Franıa ccınbaıhan~lsrınde çalışan <Fratcl ını kardc,lcr Avuıtral11ada u unan ır cam tu ane ıre · oru ara· ziyeti de bozuk olan ada.m, yirmi 
..,~litre 

111 
... ıçın na•t " tından çağırılmıştır. üç karde9 yola çı kıgorlar. Aşağıdal:i resimlerle dünga nın bu en meşhur komiklerinin segaha 

""~,._ JıaC!~-;;a~a~~nı _ ur.~h"!a-:.c tini takip edeceksiniz. Bu macera~ I ice akip_ edebilmek için bu resimleri kewr•k to~,~amak'""-'-"'=--~.,..;:::,__,._~"'"""'-=k"-"ol:.:::l:-=e=~='_,,..~=----be-'_Y_a_t_ın_d_a_v_a_rd_ır_. _Ş_ik_&_y_et_i,_a_n_a_ı_ı 
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Tüze bakanlığının 
hazırladığı 
kanunlar 

Şehrimizde bulunan Tüze Ba
kanı Bay Şükrü Saraçoğlu yarın ve
ya öbür gün Ankaraya dönecektir. 

Öğremliğinıfae göre, Tiize Bakanlı. 
ğr, yeni çıkacak kanunları Jiiyiha ha
linde iken matbuata venneği karar· 
laştınnıştır. Bu suretle hukukçular 
ve ıniiteha ;;ı lar nra mda münakaşa· 
yı temin edecektir· Bu kanım layi
halarmm temas ettiği me,•zulara <ln
ir yahancı meınleketleı deki kanunlar 
ela beraber ne§reclilecek. bn surede 
mukayese imkanları gijriilecektir. 

Cıkacak kanunlar arasında a' ıı· 
knıhk Ye ciirmii mc~hntla ilgili ka
nunlar vardır. 

Kayseri fabrikamız 
Pazarte~; gunti törenle 

açılıyor 
Kayseri bez fabrikamız pazarte,j 

günü biiyük tiirenle Ra;:hakanınır1. 
İsmet İnönii tarafından açılacaktır. 
Tören çok parlak olacaktır. Ba;hakn· 
nıımzm memleket endüstrisinin in· 
kişafı Ye hıı volda . ivasavr anlatan 
hir öylev vereceği ö~frcniİnıi12tir. 

Yeni f ahrikaımz hiitiin (liinnınm 
en ~üyiik \ 'C en modern fahrikaİarın· 
dan birisi olınu .tur. Pamuklu komhi
nasında yılcla 30 milyon metre hez 
yapılacalı..'"tır. 

Dün Moc:ko,·adan gelen haberle
re g(ire a~ır eııclü. tri a~hakanı Bav 
Piyatkof Kayseri kominarmm açıl;ı. 
töreninde bulunmak Czere yurdu· 
muza hareket etmiş ,.e istasyonda eJ. 
çimizle So, yet a~ır ~uayi dı~ komİ· 
miseri Ye sürke. tre,•i ileri gdenleri 
taraf ınclan u~urlanmı tır. 

Ormanlarımızda muhafaza 
· teşkilatı yapılacak 
Ormanlarımızın düıtüğü son 

yangın felaketinden sonra Tarım 
Bakanlığı tarafından1 gümrük 
mu haf aza teıkilatına benzer bir 

~ .,ıekilcle ~eni ..bir karar alınmııtır.: 
1Baıbakanbğa bir layiha halinde 
verilen bu karar ve tedbirler ara
unda ormanlarımızın devi ::t işlet. 
meıi esasına göre tanzim edilmele 
rine dair bazı kayıdlar vadır. Di· 
ğer taraftan birçok hayvanların 

tahribine açık hırakılmıt olan or. 
manlarmııza, keçilerin girmesi 
yÜak edilecek, koyun sür:ileri de 
yavaı yavat girmekten men olu . 
naca:kdır. Devlet İ!lebneıine ko
nacak ormanlarımız da, hundan 
sonra yapılacak kesimlerdi', yinr 
orman kenarlarında devlet için ııa
tılacakdır. Bu suretle kaç~k ke • 
resteciliğin de önüne geçi hniş ve 
memleketimizin büyük bir ~erveti 
olan ormanlarımız ulu bir dvjet 
muhafazası altına alınmış olacak· 
tır. 

yapmııtır. 

iddianın doğru olup olmadığ~ 
anl:ııılmak üzere, bu adam tüze 
doktorluğunca muayene edilmiş· 
tir. Rapor verilecektir. 

Hırsızlıktan sonra ev 
tutuşturma 

Ramide Muhiddinin çobanı 
Abdüllah, Mubiddinin evindeki 
sandıktan yüz altı lira q11armak 

ye evi ateılemek iddiaaile yaka -
lanmıf, genel savamanlığa ge -
tirilmiştir. Arqtınna yapılıyor. 

Evin kundaklandığı zam:ının • 
da fark edilmiı, yanğın, daha 
ba,langıçta aöndürülmüttür. 

Sahte makbuzlarla 
dolandırmek. iddiasile 

Antalya deposu sahibi Hacı 

Mehmedle tüccardan Nesim gaze· 
zi vve daha bazı kimseleri sahte 
makbuzlarla dolandırmağa le!eb· 
büa ettiği iddiasile Süleym:\=ı o;;}u 

Zeki imıinde biri yakalanm1f, Tü
zeye verilmiatir. Arubrma iler -
liyor. 

P•ll• ha~erlerl: ..................... 
Çanta kapan yakalandı 

Galatada Atmaca sokağında o• 
turan Nizameddin isminde ·Dir ço
cuk, köprünün Kadıköy iıkele • 

l;KONOMi C 1 jp· d\\ 
Yağlı sular I~ -- "=il 

sinde Mari isminde bir kadının Bu suları dÖhCO gemiler 
çantasını kapmıf, kaçarken yaka- ceza görecek 
lanmıttır. Kara sularımızda dolatan bazı 

KAÇAK ET- Dün Fatih mın- vapurların benzin ve yağlı suları -
takasındaki kua?larda:· • k:1.çak et m boıaltmaları, kıyı mahsulatı
araması yapılmıt, Haydarda Kara m zarara uğratmaktadır. Birçok 
deniz caddesinde Recep oğlu Yu· yerlerden yapılan müracaatler ü · 
sufun dükkanında elli bet kilo ka- zerine liman kanununun d ün1;ü 
çak et bulunmu§tnr. maddesine dayanılarak bunun ö-

ACIR YARALAMA - Tahta. nüne geçilmesine karar verilnıittir. 
kalede oturan Bozkırlı Hü!>eyin . Kıyı mahsulatını zarara uğrala · 
le Al~.addin kese kağıdı yüzünden cak şekilde muzir sular döken ge
kavga etmişler, Hüseyin yarım miler cezalandırılacaktır. 
kiloluk bir d;~·hemi Alaadd\nin ba 
şına vurarak ağır surette yarala • 
mıştır. Yara!ı hastahaneye kal -
dırılmı§hr. 

TRAMVAYDAN ATLAYIN • 
CA - Be~iktat • Fcı.tih hattında İf 
liyen 207 numaralı tramvay ara • 
basının arka sahanlığında duran 
on yaşında Melton tramvaydan 
atlarken düşmüş, yaralanmı§, Şiş
li çocuk hastahanesine kaidırıl • 
mıştır. 

BIÇAKLI ÇOCUKLAR - Ni
ıanta~ında Metrutiyet mah~Heıin· 

de oturan Hüseyin oğlu 13 ) a~ında 
Mehmet ile Abdullah oğ'n 14 ya· 
§ında Hasan kavga etmİ§tlr, Ha -
san bıçakla Mehmedi sol eHnden 
yaralamıtlır. 

Maltepe belediyesi için 
yapılan tenkidler 

Dün Maltepe C.H. Partisinde 
bir toplantı yapılmııtır. BJJ top -
lantıda lstanbulun en güzel sayfiye . 
yerlerinden biri olan Maltepenin, 
Maltepe Urayı tarafından bakım -
sız bir halde kaldığı mevz·ıubahs 

ilmi~ 'Ve Uray §iddet1i len ia • 
lere uğramı,tır. 

Bundan ba§ka, Maltepe okulla
rında okuyan kız talebelerin du • 
rumu gözden geçirilmit ve adını 
bildirmek istemiyen bir yurddaş 
bu hususta azami yardım edeceği -
ni söylemiştir. 

Uray muhaseb~sine 
memur alınıyor 

Uray muhasebesine y~niden 

memur alınacaktır. Bunlardan 
yüksek mektep mezunu olan ve ya 1 
baneı dil bilene 100 lira, diğer -
lerine altmış lira maa§ verilecek -

tir. 60 lira r.:ıaaılı memurhıklara 

istekli ola~ların li~e mezunu olma
sı lazımdır. 

Numaralama işleri 
Nüfus yazım bürosu merkez hey 

eti dün sabah toplanmı,, nıımero • 
taj İ§İ ile şubelerden yazı:1'.l ha -
zırlıkları etrafında gelen maluma-

tı gözden geçirmittir. Numerotai 
Erenköy, Kızıltoprak, Beykoz • 

dan b3!ka her yerde bitmiştil'. Ba

zı unutulan yerler çıktıkç3. bun • 
lar cedve!lere katılmaktadıı. 

Geçmiş Kuranlar: -
l I Eylül 1920 

lNGILTERE VELiAHDI 
İngiltere veliahdı bir müddetten· 

beri Avu~tralyada seyahat ediyor . 
Prens Dögalin rakip olduğu tren 
iki gün e\"Yel yoldan çıkmış n ,.a -

'gonların ekseri.-;{ devrilmiştir. Kaza 
gece yarısı \'Ukua gelmiş n yolcu -
lar deh~etle dışarı fırJamışlardır. 
Prensin imdadına koşulduğu za -
man onu sağlam bir halde görmüş· 
)erdir. İki tarafındaki yastıklar ara 
sında kendisine bir şey o!m.:ımıştı. 
Pencereyi açarak: "Merak etmeyin, 
demiştir, yanımdaki Yiski şişesi bile 
kınlmadı.,, 

... --~------------------... --1 

Tanen/i hülasalar 
Türk F aranaız Modüı Vivendi' 

sinde Türkiyeye 1935 yılı Hçüncü 
ve dördüncü üç ayları için beıer 
yüz kental, tanenli hülasa ~onten· 
jam verilmişti. Türk mürahhaı 
heyeti tarafından, yapılan tcmen · 
nilerden sonra 1936 senesi birinci 
ve ikinci üç aylan için de bn mik • 
dar kabul edlmit ve Fransız hü • 
kumeti tarafından bildirilmiıtir. 

TiFTiK SATIŞLARI - Geçen ay 
içinde Ruslar ve Almanların tiftik 
almaları piyasada önemli bir ha
reket uyandırmııtır. Bu e.y, da 
ıatı§ların yapılacağı umulmakta 
dır. Yapılan bir 1hesaba göre geçen 
ay yapılan satı,lar., bu yıl içinde 
yapılan satıtların hepisinde11 çok
tur. 

MENŞE ŞAHADETNAMELE • 
Rl - İngiltere hükumetinden a. • 
ht verit yaparak paraları cumhu • 
riyet merkez bankasına gel~nle • 
rin menıe tahadetnamesi yerine 
ihracat vesikası vebuna benzer ve
sikalarla paralarını alabilecekleri
ni yazmıttık. Bu emir, ilgili ma .. 
kamlara da teblıg edılmı§1U. 

ZONGULDAK SERGiSi -
Zonguldakta 15 eylulda açılarak 
dört gün sürecek bir sergi hazır • 
}anmaktadır. Sergiye lstanbul te• 
cim odası da çağırılmq.tır. 

TOTON REKOL TESI -- Tür
kiyenin 1934 yılı tütün ı .:!kol • 
teai 351678 ton olarak tesbit edil • 
mittir. lnhiıarın emanet i\mbar • 
!arın.da mevcut tütünler de hesap 
edilmiştir. Bunlardan eski yı • 
la ait olan Ege, Marmara, Kara -
deniz tütünleri 105665 kilo, 1932 
yılından 36,490, 1333 y:lındaıı 

217083 ve 1934 yılından ~50000 
kilo tubnaktadır. Bu heaal•a göre 
inhisar emanet ambarında ekici 
tütünlerinden 709243 kilo istek 
tütün vardır. 

Yeni ürün elde edilmit olduğun 
dan 1935 yılı rekoltesi oramlma. 
11 yapılmıttır. Birinci oraT\a göre 
44706 hektar alan ekildiği ve 
350678,137 kilo tutacağı sanılmak 
tadır. 

TAVUK ALMAK IS flYEN 
FiRMALAR- Milo.no'd~n bir fir 
ma Türk Ofisine bat vurarak Tür
kiyeden külliyetli mikdarda yu • 
murta ve tavuk almak istediğini 
bildirmiıtir. Tii.rk Ofisi bu fırma
nın adresni ilgili tecimerlen~ bil • 
dirmiıtir,. Tecimerler, doğrudan 
doğruya temasta bulunacaklardır. 

Deniz vasıtalarının yıllık 
muayene1eri 

Denizdeki taııma vasıtalarının 
yıllık fenni muayenelerin~ baş • 
lanmııtır. Vesaitin muayenE' cüz· 
dam alabilmeleri için maliye ~ube 
lerin~en kazanç vergilerini verdik 
}erine dair beyanname getirmeleri 
esası konmuıtur. Bu tekild..; ına • 
liyeye vergi verilip verilmediği de 
kontrol edilecektir. 

------------------:~ 

Balkan müsabakalarınd 
üçüncü olabileceğiz 

Rumen ve Türk 
müsabakalarda 

atletlerinin son 
yaptıkları rekorlar 

Altıncı Balkan oyunlarında 

hedefimizin üçüncülük olduğun~ 

göre, Romanyalılarla çetin bir 
mücadele yapacağımız !l.uhakkak 
tır. 933 senesinde Atinada yap: 

Jan dördüncü Balkan oyunlarında . 

Romanyalılarla müsavi puvan ka 
zanarak beraberce üçüne.Ü olmu1 · 
tuk. Bu sene Rumenleri geride 

bırakmıya muvaffak olursak, bu 
vaziyet milli atletizm takımımız 

için çok iyi olacaktır. 

Rumenler, geçen pa~e.rtesi gÜ· 
nü, latanbula gönderecekleri at· 
Jetleri ıon bir tecrübeden daha 
geçirmi§lerdir. Bu tecrübelerd~ 

elde edilen dereceleri, bizim aon 
derecelerimizle mukayeae e-clersek 
Rumenlerle yopacağımız mücade· 
lenin neticeleri hakkında atağı yu 
karı bir fikir elde etmek kabil o • 

Yüksek - Neyran, dere'~ 
(165), bizim Haydar 1,70 ,t 
mııtır. Bu dereceyi çok at• 
kuvvettedir. 

Sırık - Biro, derecesi (3,30 
Fethi 3,50 atlamaktadır. 

Gülle - Maryan, dere' 
(13,l) dir. Bizim lbratı~m 12, 
atmııtır. 

Disk - Havalets, dere' 
(44,30), bizim Veysi 41 ,45 atlll 
tır. 

Yunan usulü disk - Havale 
derecesi (33,81) Veys! 36,41 
maktadır. 

Cirit - Akareviç, dere' 
( 48,11), Karakat 53,345 atll' 
tadır. 

Bu cetvele göre Rumenl 
bize bet noktadan üstiin old 
rı, bizim de ıekiz müsabakada 

lur. ları geçtiğimiz görülüyor. 
Dereceler tunlardır: ve 10000 koıularınm neticel 
100 metre - Kovaçiç~ dereceai belli değildir. Bir iki ır.üıab 

"(10,8), halbuki Semih aon birin· da Rumenlerin bizi ge~meleri 
cilikte (10,6) ile mükemmel bir bul edilse bile, bayrak yarıtl 
rekor yapmıttı. Semih büyük bir da bizim onlara tefevvuk etnı 
talisizlik olmazsa ayni dereceyj muhakkaktır. 
Balkan oyunlarında tekrarlamak , 

Bu mukayese, altıncı Ba 
oyunlarında üçüncülüğü kaz 
cağımıza ait ümitleri çok ku 

mevkiindedir. 
200 metre -Kraçiun, derecesi 

(23,2, Raif son birincilikte 23 sa· 
lendirmektedir. ------.. ... :, '-''1"' 1~-s···-s'•• • 

400 metre - Nemes derecesi Atletlerimizin denenin 
(51,2), bizim Mehmet Ali bu me· Müsabakalara gİre'!~k ati 
safeyi 53,8 de kotmuftut rimiz arasında son denem~ öoı'ı 

800 metre - Lopusan derecesi müzdeki cum.arteıi günü öğl 
(2,5,8) 1 bizim Recep (~,2,6) gib~ sonra yapılacaktır. 

' çok iyi bir derece yapmı\lır. Eskrim birincilik/eft 
1500 metre - Many~> derece 

ıi (4,15,2), Recep 4,17.2 de koş 

muştur. 

110 metre manialı - Maieako, 
derecesi( 16), bizden Retit 16,5 
da koımuştur. 

Tek adım - Y oncsko dereceı; 
(6,90), bizim Hüseyuı Şükr~ 

6,88 atlamıştır. Bu genç atletin 
Ba\kan oyunlarında dcıha iyi bir 
derece alması kuvvetle muhtemel· 
dir. 

Üç adım - Y aneıki dereceı• 
(12,99), bizim Pulyos son müsaba 
kal:ırda 13,87 atlamıtt!r. 

T. 1. C. 1. lstanbul bölgeıi e 
krim heyeti bqkanlığından: 

15/9/935 pazar günü sa 
saat 10 da Galatasaray spor 1'111 

lokalinde lstanbul eskrim biri 
likleri yapılacaktır. 

Birletik kluplerimize k• 
sporcuların müsabakaya gire 
mek için vaktinde hazır bulu 
ları lazımdır. Tam vaktinde 
miyenler ve herhangi bir biri 
klupte kayıtlı bulunmtyanlar 
sabakalara it!irak edemiyec 
dir. 

) Nöbetçi eczaneler 
Samatyada: Rıdvan, Aksar• 

Z. Nuri, Karagümrükte: Arif,~ 
Yeni talebe yazımı bitti mininde: A. Hamdi, J<,enerde: Ell" 

ttUltUr l•leri 

ilk okullarda 

tık okullara yeni talebe yazı di, Şehzadebaşında: Asaf, Sirk 
Ali Riza, Divanyolunda: Esad, 

mı dün bitmiş ve kayıdlar !-:apan· taşta: Nail Halid, Kumkapıcla: . 
mıttır. Bugün ilk tedrisat ispek· Zeyrekte: Hasan HulUsi, Knra1'ı; 
terleri kültür direktörlüğünde bir Hü eyin Hü nü,Beyoğlunda: 1' 
toplantı yaparak her mıntakad:ı Suda, Ertuğrul, Yenişehirde: S· 
bulunan okullara on gün içınde ya nakyan, Maçka da: Feyzi, KasııııJ"i 

l t 1 b · H k da: Merkez, Hasköyde: Halk. 
zı an a e e sayısını ınce yece · __ "'"'""""'"""''um_,_.. ., 
lerdir. Alınacak neticeler~ göre len 800 öğretmeni vardır. Bu D 

her semtin okul ihtiyacını kar§ı - menler açık olan ilk okullar 0 

lamak üzere tedbirler almat·aktır menliklerine atanacaklardır· 
1 

Kültür Bakanı geliqor 
Kültür Bakanı Bay Saffet Arı 

kan'nın bugün şehrimize gelmesi 
beklenmektedir. 

BAY CEVAD - T eftit heyeti 
Batkanı Bay Cevad dün akşam 

Ankaradan şehrimize gelmittir. 
800 Ö~RETMEN VAR - Kül· 

KÖY OKULLARINA sııtr 
İstanbul vilayeti burada bul 
köy okullarına yeniden 7o<J 
göndermiştir. J 

OLGUNLUK SINAÇL.aJl 
Liselerin olgunluk sınaçlar111' 
günden itibaren başlanacal<tıt· 
gunluk smaçları on gün kad•' 
recektir. 

tür Bakanlığının bu yıl ilk okullar Bu sınaclarda Üniversite P 
öifretmenliiine ata~maaı liz:m ıe aörleri de -hazır bulunacakl 



Dil bayramı Umumi harbin 
S - KURUN 11 EYLnL 193:> 

heyecanlı hadisesi -
Yapı,ıll Karde,ıer 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
it_ Bölem: 30 lllllDlllDllm~•- Yazan: Rudolf Van Wehrt ~~il• 

Kızı PaqlQşamıqolar! 

Bir program 
hazırlandı 

lıtanbul, 10, (A.A.) - Türk dili a
raıtuma kurumu genel ıekreterliğin· 

den: 

Lort Kiçner'in ölömün
deki sır aydınlandı 

Eng, Çangı 
birden 

hızla çekti ve 
çaya düştüler! 

ikisi 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ıe· 

niş ve ulusal ölçüde kutlanma11 ulu ön· 
derimizce yerinde görülen 26 eylCU 1935 
dil bayramı için hazırlanan program a
ıağıdadır: 

Ernest kari adında bir Almanın sözle:-ine 
göre zırlılıga bombalar konulmuştu 

Umumi harpte Çarl..!i Rusyaı. 
mağl(ip edilmit müttef iklerinde.ı 

l - 26 eyllıl, birinci dil kurultayının ayrı ve uzak kaldığı için, hiç b; · 
Ba,ını okumıyanlara: - Pekili, 0 halde ikimiz de öle toplandığı tarihtir. Kurultay, bugün dil taraftan yardım ıöremiyecek bi.· 

Y k k d l b . .. kurumu üyeleri arasında kutlanacak bir d" .. -· 19 apışı ar eş er, ır gun lim. Kızı sana bırakma!dığım, vaziyete uşmuıtu. 16 yılı ha· 
l ı. b' b d ı. • bayram günü olarak kararlaJtırılmtttır. J ) av anır,.en, ır çay oyun a1'ı imkansız! ziranında ngi iz mareplı Loru 

ld .. l b' ı. ı k l Dil iti bütün ulusun ortak bir iti oldu· 
yo a guzc ır nız a ·arşı aşı Kiçner Ruslara yardım için ıima ı 
yorlar. Bu kıza ikisi birden gö Akf&ID üstü Çang'ın kııa daiı· ğundan, bu bayram - geçen yıllar oldu 

)
A d' · · · .ı d' ~ 'bı· b"'t" H lk ı · ·1 '---- denizinden bir gemi ile -idecekt . nül ueriyor. Sen alacaksın, ben ma umat e ınmeıı ıçın gön :ıer ı • gu gı - u un a ev erı ı e uc.ın "'" 

alacağını, diye aralarında re., ği uıak geldi. lıtenilen ~eyleri ve yayın kurumlan tarafından genit öl- Bu remi haziranın beşinci gün·~ 
kabct başlıyor,kavga çıkıyor. öğrenmeğe muvaffak olmuıtu. E- çilde kutlanacaktır. bir patlama ile batmıf, lngilizle· 
Bu sırada Engin aklından (le.' 2 - Türk dili araştırma kurumu, 26 rin bu büyük askeri de ~ötürecea_·. 

fendilerinin avde rastladıkları kı· ~ 
çen bir şeyi kendi hesabına eyl\11 1935 günü radyo ile bütün yurda yardım ile mahvolmuf .. '1. 

yaptırmak istiyen Çang, yanla zın, Danyel Yets isminde .,:r ada bir ayta verecektir. Bu ayta için İıtan· O zaman bu hadisenin sebeb · 
rındaki uşağa kızın pe•ine düş mın k!zı olduğunu, kızın Sara is· bul ve Ankara radyo merkezleri biri-· B 

y -:s anlqılamamıf lı. ir takımlannuı 
mesi.rıi, ismini, adresini öğren- mini ta•ıdıgwını ve ondokuz ,_.a•ın . tirilecektir. Aytanın hangi saatte, hangı· k :ır :ır fikrine ıöre azanın olduğu Oı-
mesini, başkaca da bazı malü- da bulunduğunu bildirdi. Bu ha§ radyo merkezinden verileceği ayrıca ka· 
mat edinmesini emrediyor. ah la•tırılarak b'ld" .1 kti' 0 tt kat adalan civarında ıığ yerle 

langıçtan sonra, d a ba•ka ög-ren rar :ır 1 ırı ece r. ua e 
- :ır çoktu. Buradan geçmek büyü1' 

U diklerini anlattı. Mister y etı. ikiz· bütün Halkevleri dil, tarih ve edebiyat 
. §ak, aldığı emri yeriıte ge • ı:.ubelerinin öncülüğüyle toplu olarak bu uıtalıia bağlı idi. Gemi leçellle· 

ti.._ k lerin çiftliğinden dokuz kilometre :ır ka 1 
Lord Kiçna 

·•ue üzere uzakla§ınca, Çang. Iunacak ve bu aytayı dinliyecektir. mif, ya ara çarpnııt ve patlam4 
kardetine §Öyle dedi: uzakta bulunan bir bıçkrh~.neyi i. 3 _ Halkevleri, dil bayramı için CSnce da böylece olmuttu. Bir takımla . 1918 yılı liaziranmm beflncl 

- Haydi, artık yürüyelim! dare ediyordu. Bu yer, çayın bir den hazırlanarak toplantılar yapacaklar n da bu itte bir auikaıt c:ÜfüıımÜf· ıünü Hamptİr ıemiai Orlmeyı •• 
Eng bu ıöze kartı bacırc!ı: kenarında kurulmuıtu. Mister dır. Bu to~lantılarda okunacak tilrler, lene de bunu iapat edecek biç bi-: dalarından ıeçerken mütlait aa• 
_Hayır, burada duracağız! Yeli, zengin değildi. Bilikis fa- verilecek söylevler için kapsal olarak ıu delil bulunamamıfbr. dalar ifitilmif, aleY ıütanlan yük~ 
Bağırarak böyle diyen Eng, hid. kirdi. Kıtkanaat geçiniyordu. yönerge verilebilir: Son ıiinlerde Emeat Kari a· aelm-,ie bqlamııtır. Alman ha· 

detıe tüfeğ:ni kaldırdı. Dipcikl.- Yapı§ık kardeıler, uıağın an . a- Elden geldiği kadar öz, aade, gü· dmda bir Alman hatıralarım net· fiyeei Erneat Kari bunları anlata .. 
Jc. d . b' lattıg'" ı •eyleri, yatakda oturmuş zel, anlaııhr türkçe ile yazılmı! ve aöy • bu • • d 1 r eııne ır vuru§ yapa<.i'."kmış :ır lenmiş olmak, retmıt ve ıtı ay ın atmııtır. rak diyor ki: 
tibi vaziyet aldı. Fakat, vurmadı bir vaziyette dinliyorlardı. u,ak Bu Alman umumi harp irinde in- _Bu ıuı"'·--bn büt' un" meıul.t.L. ı, b - Könular, genel olarak, türk kül· ~ ... ıu-
k irdenbire tüf eğ ini yere attr, hay . devam etti: tür varhğının eskiliğini, geniıliğini, bil· ıilterede bulunmut oradaki Al· benim. 
ıra haykıra ileriye doğru atıldı - Ben, Miıter Yetsin biçkıha · yüklüğünü ve özel olarak türk dili de- man hafiye te9kilitmm bqkanı T hr d 

•e kendiıine yapıtık Çangı da be- nesine de gittim. Orada so'l üç ay nen dilin bir yandan türk ulusunun en olmuıtur. 1nıiltereye, harpte a· 8 BD pazann 8 
taber ıürükliyerek, bayırı n 11 kı. içerisinde bir takım "Kuv~yker geni§ ölçüde birbiriyle anlatmasına ya· in' yaralanmıı bir Belçika suyaba büyük bir yanım 
Ytdan çaya doğru kaydı. Kardeş· )er toplanmı§, küçük ölçüde bir n~ radığını, bir yandan da bütün yer yUzU Kont manel y acri adile ginnif ve Ajuatoaua ,.,.; .... i ~okuzuncu 
ler b' d k d"I . . k l 0 _ kültür dillerine kaynak olmuı en eski ve bu ıuretle en yükaek aoıyetelere ı--
i . 'd ır an a en 1 erını. · çaym vi oloni vücude getirmit er. D'\ı ana bir dili olduğunu anlatmağa yara- peqembe ıünü Tahran pazarında 
Çın e buldular. Suların akııına "Kuveyker" denilen adamlar, hır yacak yolda seçilmek. aokulabilmittir. Münasebette bu· kunduracılar tubeeinde büyük bir 
kapıldılar. Son derecede !•§kın· riıtiyan dini ile olan bağlılıldarım 4 - Halkcvleri toplantılarında söyle· lunduğu muhitlerde öğrendiği bit yanım olmuttur. Bu tQbenin ıal 
lığa uğrayan Çang, korku He gay- muhafaza etmekle beraber, ayrıca nen 1iirler ve söylevlerin birer kopyaaı çok ıeyler arasında, Lord Kiçnerin tarafından bü;rük Şiikrftt kervan4 
tete geldi, canhevlile yüzmeğe ıerbest bir mezhebe mensupturlar. dil kurumu merkezine gönderilecektir. lrlandalılardan mecburi alker a· 
b ı d aarayı V&l'dD'. :Yansın itfaiyeye 
aı a '· Suya atılan ve karde..ıin' ·Bunlann menaup oldukları hıria • 5 -~ıwı top~ dil ıınu.- a...p-Mı...ir de vudı.-Hafiır- haber verilince blf118tf tiiM/ılaba; 

beraber sürükleyen Eng de akın . be h munun radyo ile verecefi aytarun aaatf. için bu bir fırsat olnnqılur. lrlanda 
tiyanlıkla alakalı ser il m~z e • hemen veti---L i- '-·la f lıya, kapılınca, yaptığına pİfmar ne göre, bu aytadan önce veya sonra ya iıtikliline çabpn Sim Faynlerle J ~ "S- ._, mıf, ... 

old O b l bin prtları araaında harp Ptme · pılabilir. Ancak başında veya sonunda gö,,.;i.,n1üf, bunu anlatın• .. ve bu ı·ıe kat tokaklann dar olmumdan doı u. da kollarını, acak arın· L • .. :r- ""S' 
k ld mek, yalan söylememek oa§lıca ikinci maddede yazılı olduğu gibi, bu yalnız bir ıo•re göıtermittir: Lor'1 layı serbett hareket eclemiyerek 
rını atmağa, boğulmaktan kur· l d D h b k b l ayta dinlenilecekdir. r-

lulnıak için kardeıine yar:lıı.1 et tart ar ır. a a &f a azı tuıu · Kiçneri öldürmek. Buna kara~ ateıin kervansaraya ıeçmeaine 
ı.ı ıiyetli akideleri de benimsemişler. 6 - adyo merkezi olan yerlerde Hal· mani olamamqbr. Bununla bera• 
eğe giri9ti. Bu yolda bir hayli kevleri toplantıları da radyo ile verile· vermek için Sim Faynlerle Londra 

}Üzdükten sonra, çayın a,ağı ta.·· dir. Her ne suretle, her f'C se • c.ektir. içinde gizli bir toplantı yapılmıt: ber itfaiye büyük bir ıayret ıöa. 
l'a,f) d d · d d ki k heple olursa olsun hirbir tarafla K y · J ı d 1 1 b" .. term·ıt kervanea 'll'ln va'-·z 1·1..ı arın a, emın ur u an ı- ~ 7 - Türkiyede çıkan bütün gazeteler ont aggı r an a ı arın utun ra.1 • .1 1Dl ıu 
Ytııın kartı kıyısında, karaya a harbe giritmemek, Üzerinde en o gün için dil itinin değerine, üç yılda kinini uyandıracak ıözler ıöyle· katı yanmııtır. Burada birçok et· 
)'a.k basabildiler. ziyade iararla durdukları en hu · alınan yolun ve önümüzdeki çalışmala- mit. Nihayet karar verilmittir: ya bulunuyordu. Kunduracılu 

Biribirlerine tek kelime söyle • susi prensipleridir. Bu mPıhebin rın önemine dair yazılar yazacaklar ve l:la·üJalı iki tayfa Kiçnerin bi- ıubeai de yammı oldutundaa 
l°aıeden dönüt yolunu tuttular. Tanı ai.likleri, Amerikada ve lngilte· dil ba~~nıdca~l~~dı.~acakdladrddır. Bhu neceji Hampfi& 1tt'!'misinin cepha- maddi zarann pek yübek olduiu 
ik· d k d d .. d d k yazılar ıçın e çuncu ma e e yazı 1·" b b 1 k ki hmin d'l' ı saat aonra çiftliğe v~rdılar . re e ay e eger erece e ço tur. öner e öz önünde tutulmalıdır. ne 15 ne om a ar oyaca ar. ta e ı ıyor. 
liangi yoldan dönecekleriı1e Eng Hepiıinin küçük isimleri incade ya ;Y;;;;;;;;g_g _ _.iiiiiiİİiııiiİİİiııİİİİİİİİi-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim •••••••••••••••••••••••••••••••••••·--··••••••-•n .. ••••••••••••••••n-•·-·-
ka.rar ver~iş ve Çang bukarara uy zıh. iıim!erden ıeçi~itti~ ... Dola- wl ÜLKEMiZDE ı Ur/ada öldürülen ı Kısa Haberler ı: 
~Uttu. Çıftliğe gelince, hem~n yısıle Mııter Yetaın kuçuk adı .,...._____________ gazeteciler davası _ _ . 
!bütterek yatak odalarına -rıktılar Danyel ve kızının Saradır. Efen. iki yeDİ arkadaş Urfa, 10, (A.A.) - Ulusal gazete sa- •Küçük kibrit kutularının piyasa· 
SırıJaıklam olmuf elbiselerini, iç · dilerim eğer arzu huyuruyorlarsa, hibi Kazım yazgana karıı yapılan ıui· dan çekilmesi üzerine birçok 'iklyet • 
~&fırlarım çıkarıp, çırılçıplak hiç göze çarpm•dan oraya gidebi • Giresunda 14 eyliilde Akgün adı kast davası ile Urfada (öldürülen Yeni- Jer yapıldığı için inhisarlar hakanhil 
'°Yund 1 Efe d'I . . .. 1 1· 1 ç·· k .. b hsettı' w. ile yeni hir hasımevi kunılmu§, yeni lik gazetc.-si sahibi avukat Galibin dava- mesele)i incelemeğe başlamıştır. 
. u ar. n ı erını uzer e • ır er. un u a gım me1. · h' k b 1 * Erzurum_ Sarıkamış, Bursa - Ma tınd I ır gazete çı mıya a~ amı§tır. Akgü- sı Yargutay hakyeri kararıla Adana a-

de d~n tırıl tırıl ıular akar bir hrl- hep ai.liklerinin yer etmeleri çay niin dün gelen ilk sayısı ınramıza ğır ceza hakkyerine ,1akledilmittir. danya n Samsun sahil hatları arasın· 
taı ônmüt görünce kotu§aa hiz kenarındaki zarif binalar yakının· canh hir milliyetçi arkada§ daha ka· Polis, avukat Galibin katilini yakala- da iş bulmak üzere gidip gelecek İŞ(İ • 
l elçilere yanlarına sokutmama- da küçük bir miaafirhane var. Bu tı)dıgrnı gösteren güzel bir örnektir. mıı. katil ıuçunu itiraf etmiştir. lere yüzde yetml§ tenzilat yapılmı§tır. 
~•Ilı, itlerile meıgul olnıalarm· müıafirhaneye posta arabasile Ak • lstanbul Elektrik fabribsını Ana 

'ö}J • l d' 1 ~k' 1 §armış bir yerdir. günün ilk sayı· istatistik müdür muavini dolu yakasına baflıyan ana kablonun 
l etlııt er ı. LA ın on ar merak memlekette •'"'yahate çıka .... yol • c· ·ı· · · · d b 'rı od _. ·• ıresun ı ımız ıçın e asına ya· v .. 1 h d tamirine başlanmıştır. 
~ 111 yenemiyerek a kapısı ar cular eniyorlar. Ava çıkm19 da yol rarh olma yolunda çok çalı~mış ve ha· nU a qa a •Limandaki umumi ücretlerin azal 
ı· . illa toplanmıtlar, anahtar de ları bu tarafa dü!mÜf gibi oraya sında hu umudu arttıracak bir bilgi Kütahya, ıo, (A.A. ' - Baıvekilet tılmasına çalışıldığı bugünlerde fener 
~ilden yapıf ık karde9leri göze· gitmek ve bu otele enmek, efen _ ,.e emek eseri görünüyor. Şimdilik istatistik genel direktörü yardımcısı lerresmfnin indirilmesi için de ça -

ı.. ~ii aralannda nöbete koymuf dilerim arzu ederlera, kolaylıkla haftada bir çıkacaktır· Adı gibi hem ıehrimize gelmiı. genel nüfus sayımı hşılmaktadır. Bu arada fenerler idare 
~r K d ) d l*'k 'b' d h.ıtkında önemli bir konferans venni§· sinin alınması meselesi de konuşul· 
~ • ar ef er, ıu a o gı 1 kabildir. Ve bu suretle efen dile . kendine. hem yur a sayısız ak günler tir 
1-ıuı elbiselerini, iççamaşırları~ . M h I k getinneı-ini dileriz. _mak __ ta_d_ı_r. _________ _ 

Ilı t. .. l f 1 l rım is Sara Yetsi iç güc :ık çe " Baf.ra ko .. ylerı"n -'e 
... q.., ının üstüne ır atmıf ar, ge · * -\' " aı PiyanSlO çekiliyor ... , k meden görebilmek fırsatını elde 
'-l aryolalarına çırılçıplak yat ederler. Çünkü, babasının bahç~· Drnizlide de haftada heş gün çık-
._!tlar, sırtüatü uzanıp, gözleri· mak üzere "Babadağ., adı ile yeni bir 
•ta\'._ d'km' l k k si misafirhanenin bahçesine biti· gazete çıkmağa haşlamı~tır. 

dtr Öyl k \ ı~ e~ a ıt~~a. ad. ftktir. Naaıl arzu buyuruluraa. Faydalı yazılarla, iyi örnekler 
t~l · e a mı§ ar ı. ısının .. e Emir efendilerimin! 
~·~rı açık, dalgın dalgın du • venniye, haglıyan bu arkadagı da kut-
aı·· UJorlar, dütünüyorlar, dütü· Utak çekilince, kardeşler gi • )ar. hagarıcılıklar dileriz. 
d~)~rlardı. Hiç konutmuyorlar • yindiler. Bahçeye enip bir ağacın 
d ; <.aten konuımaia ne hacet var albndaki sıraya oturdular. Orta 
~· Biribirlerinin akıllarından ıe lığı eyice karanlık bastı, '4&atler 
'kJleri aöyle9ilmeden bUdik ft geçti, onlar o vaziyette kaldılar. 
~ IOrtra ! Bu suretle ağız açma • Gice hayli ilerledikden sonra, tek· 
'\",

1 
konutmut kadar oluy!>rlardı rar içeriye girdiler. 

t- ll~z aktam üzeri, Eng, kardeti Bu 11rada Enı, Çanga .c;yle 
it "t rn bu dütünceaine kartı, .c>z.. ıöJ.ledi: 

"' Ce9albı verdh .< Arkaı VtıT ). 

Giresun ilinde 
Giresun iki taran mücadele kuru· 

lunun hagma Ama!ya tarını mücade· 
Je direktörü Bay Fehmi Kotan gönde
rilmiştir. 

PARTİDE TEFTIS -· C. H. , 
p. ispekterlerinden İçel ıay)avı Bay 
Hamdi Ongün Gireeun örgüt ( tqki· 
lit) lerini gözden geçimüılerdir. 

Bafra, 10, (A.A.) - Halkevimi.zin On dokuzuncu tertip tayyaıe pi • 
köy gezimi devam etm:ktedir. Bu haf- yanıosunun betinci ketide,i bu • 
taki geziye 200 den fazi.ı atlı iıtirak et 

gün saat on ikide çekilecektir. Bu 
mittir. Nebiyan istikametinde yapılan 
bu gezide llbay da bulunmuıtur. ke9idenin en büyük ikr•mİyeı; 
Uğranılan köylerde program dahilin- 35000 liradD'. Çekilen numeraları 

de köylüyü uyandırıcı inkılabın feyizle sıraya konmut bir halde ';arınki 
rini bildiren, anlatan diyt"vler verilmit sayımızda bulacaksınız 
hastalar bakılıp ilaçlan temin edilmiş 

köylünün dertleri dinlenmit ihtiyaçlan Afişaj lŞl 
nı karııtayacak tedbirlere baıvurulması Afipj iti Uray tarafından yeni-
timdiden diltünillmüttür. Halkevi ilçe· den artırmaya çıkarılmııtn. Y ~ 
nin diğer bölgelerinde de gezilere de· ni tekle göre bu i•i üzerine Alacak 
vam edecektir. :ır 

Halkevi tarafından köylülerin dertle olanın her sene Uraya altı l :n Ji. 
rinin incelenmesi Şar ve Köy halkı üı- ra verecek, afit kuleleri ve diier 
tünde sok iyi tesir bu-ıtkmaktadır. -- bazı teıiaat ıa.pacaktır • 
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Buirgônın 8ırrı 
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Yazan: Kadircan Kaflı Bölem~ 70 
Vaktiyle zengin bir bazirgan lıyordu. Ertesi günü hizmetçiler 

varmış. Bu adam malmın ve ev ahıra girip ök'"zü göttrmek iıte -
lat ve ayalinin çokluğu ile beraber dikleri zaman hayvanı hastalan· 
bütün hayvanların ve kuşl Tın di . mıt vaziyette gördüler Hadiıeyi 
linden anlamak hassas.na malik gelip efendilerine habt!r verdilel' 
bulunuyormuş. Fnkat bu bazir Bunun üzerine bazirı&n hizmetçi-

parıltısı yaptı, yirmi adını Hançer, havada bir şimşek 
ilerideki Kefalonya prensinin umuzuna saplanmıştı 

gô.n şehirde oturmazmIŞ. Her va. lerine emir vererek: 
kit şehirden dııarı olan çiftliğinde - Öküzü ahıra tekrar götürü " 
ya§armış. Ahırında bir eşek ile ö· nüz bağlayınız, yem yi1ecek ve
küzü varmıf. rınız. Onun yerine e,eği alını~, 

Bir gün çiftliğin h.rına girin çifte onu koıunuz.,, 
ce görmüş ki eşeğin altı süpürü!- Dedi. 
müş. önüne elekten geçmiş sa. Hizmetçiler efendi!erinin emrini 
man ile arpa verilmif. Eşek ar· yerine getirdiler. Eıeğ( alıp çifte 
payı ve samanı yiyerek iyice kar· götürdüler. Akşama kadar çift 
nını doyurdulttan sonrn uykuyR sürdürdüler. Akşam olunca gene 
daim!§. Yanındaki ö!tüz hun!\ getirip ahıra bağladılar. Öki.:z e -
bakarak şöyle söylenirmiş: şeğ.e te§ekkür etti. Senin reyin, 

- Ey eşek, sen ne talili bir tedbirin ıayeainde bugün ham
mahlUklıun ! Ağamız gelir, sen. dolsun çok rahat ettim, dedi. Fa
ahırdan çıkarır, bir iki ı.c;.at kadar kat etek öküzün bu süzlerinde.t 
üstüne biner, sonra gene getirir memnun olmadı. Ona 'erdiği a· 
ahıra bağlar, önüne temiz saman kıl ve naıihat kendi all"yhine neti. 
ve al'pa kor. Sen bunları bol bo~ ce vermit olduiu için ıöyledikle 
yer, rahatına, safana bakanın. rinden piımanlık geth·d:. Bu ha1 
Halbuki ben biçare heı gün sa- birkaç gün böylece devam etti 
bahtan akıama kadar çift aürüyo Öküz de ahırda keyif ıütdü. 
rum. İcabında değirmeni çeviri Etek öküzün haatalığr devam 
yorum. Sabahtan ak§ama kadar ettikçe bütün yükün ke.ndi sırtına 
en küçük bir rahat yüzü görmüyo bineceğine kanaat getirmit oldu
rum.,, ğundan buna bir çare clütündü. 

Bu urada uykudan llyanan e- Nihayet öküze töyle decii: 
tek &küzün bu sözlerini i)tin- - Aziz kardeıim öküz, hira1.: 
ce ona cevap vermiı ve tlemiı ti: rahat etmen için kendini haata 

- Ey öküz arkadaşnn, senin göstermeni tavsiye eden benim. 
liakkm var. Hakikaten bu dün. Sen de bundan memnun görünü· 
yada rahat yüzü nedir bilmiyor yonun. Fakat anlıyorum !d bu 
sun. Fakat ben sana bh· akıl öğ . hal daha ziyade sürecek olurH 
reteyim de sen de biraz ~ördilğürı netice bütün bütün fena olaaık. Bu 
zorluklardan kurtul. Be~ıim dedik- gün efendiyi bizmetçi!eıle konu 

Halbuki Kellini vaktinde davranmı;,1 J 
olsaydı, bu iş bir avuç su içmek kadar 
kolay olacaktı. Tam kırk sekiz kişilik 
~ete, Leonardonun arabasına bir sürü 
kurt gibi saldırınca o zayallılar ne ya 
pabiUrlerdi; 

Saatler geçti. 
Kimse görünmedi. 
Geçit, aşağıda idi. Kırk elli kulaç 

derinlikte, büsbütün dar Ye korkunç 
görünüyordu. 

lki manga Napoli atlısı, tozu du • 
Jt'.ana katarak göründü. Daracık vadi
de, bir ejder iibl kıvnlarak geliyor • 
lardı. 

- Bitti!. Bitti t .. 
Blaçko böyle mırıldandı ve Kelli -

niye ağy..a. ahnmıyacak sözler söyleme
ğe başladı. Bir yandan da çılgın gibi 
önündeki kayaya saldırıyor, onu a • 
şafıya yuvarlamak için Makyano ile 
birlikte son gUçlerf ni harrıyorlardı. 

Blaçko: 
- Hele işin bu kadarını yapalım 

da ötekine de belki çare buluruz. 
Diyordu. 
Arabanın yanında yalnız Uç atlının 

gitmekte olduğunu da görünce bayağı 
ümitlenmişti. 

Ukln ne fayda 1 
Taşı yerinden bile kımıldatamıyor· 

}ardı. 

Tam bu sırada geçidin en dar ye -
rinde korkunç bir patlama oldu. Bir 
anda parlayıp sönen alevler görüldü. 
Kocaman kayalar büyük bil' gürültü 
ile aşağıya yuvardı. 

Geçide on on beş adım kadar yak -

lerimi yaparsan sen de benim gib\ ıurken senin için tehlikeli tasav =====================::. 
nılı"t e:'.lcuin.,, nırJarda bulunduğunu anlad,m hanesiyle ahırda kalacak olursa 

Öküz - Çok teşekk3.r eclt"rim. Efendi Ufaklara "Artık hu öküzüı. bir gün kendisini kesmeleri tehi& 
Bana ne talimat verin~,: tamam!- hastalığı uzun sürüyor Bundan kesi yok değildi. Onun için eıe· 
le onu yaparım. nra kendiain~en bir fayda gö. ğin bu ikinci naıihatini de ertea~ 

- Öyle ise dinle: Yarın sabah remiyeceğiz .iyimi bu öküzü ke- günü yerine getirdi. Ahır Sşleri
gelecekler, seni ahırdt\u çıkarı{- selim. Ev için lazım o!an mik • ne bakan U§ak gene gö,.düklerin. 
tarlayı sürmefie göfüre~ekler. Sen tarını ayıralım, fazlasır..ı pazard& haber verdi. Fakat bazirgin da 
o vakit biTdcnbire yere yılul. Ta· satalım.,, diyordu. Bugün yamnl\ ha evel e§eğin öküze verdiği ikin 
btsiz, lılasta gibi dur. Seni r.hr • hizmetçiler gelip te arpa ve sama21 ci nasihatleri de söylerkf'n İ§İtmiş· 
lar, tekrar ahıra getirirlel'. Yiye verdikleri zaman eskisi gihi hasta ti. U9aim sözlerini rliı1ledikte•1 
cek verirler. Su getirirıer. Sen halde durma. Derhal ;,iihalı itti- sonra kahkaha ile gülmekten ken 
gene getirilen şeyleri yeme ve ıu- hn.lı yemeğe ba§l . Hatta artık has dini alamadı. Bazirginm yanında 
yu içme. Ta ki seni adam kıll. talıktan eser kalmadığını iyice an• olan zevcesi bu kahkahaların ma· 
hastadır sansınlar. Ahırda bırak · latmak için kuyruğunu ıki tarafa nasını bilmediği için cJJ.m sıkıldı 
sınlar. Bu suretle birkaç gün rahat savur. Ayaklarını oynat.,, Kocasının kendisi ile alay ettiği· 
edenin .. ,, Eteğin bu tavıiyesi de gene ö· ne ~ahip oldu ve ağlamağa batla-

Fakat eşeğin öküze söylediğ' küze makul göründü. Hakikateu dı. 
ibu sözleri bazirgan duyuyor ve an günlerce, haftalarca h.utalık be- (Sonu yarın) 

eşi 
1'azan 1'"1arsel Prat ISölem: 7 

Bir a .. rep sokarsa keçinin bağır
sak arı ı yutmak kafi ilaçtır. 

dafaa i;in harp edeceğiz. Fakat böyle 
bir rnt .. :r'urtı harp dakikasına intiznren 
biz görüyorsunuz ki bugünden en kü -
çük bir harp hazırlığı yapmıyoruz. Bi· 
zim tabii müdafaa vasıtalanmız bize 
kati görünüyor. Bize karşı bugünkü 
modern harp silahlarının mühim bir 
kısmı tesirsiz kahr. Kull:ı.nılamaz. E -
ğer böyle bir harp p:ıtlryacak olursa 

Bu yalnız İtalya ile Habeşistan arası
na münhasır kalmayacaktır. Bu harp 
bütün renkli ırk insanların beyazlar a· 
leyhine kalkmaları için bir kıvılcım ola
caktır. Milstemlelteci devletler aleyhine 
bir ehlisalip hareketinin ba§langıcmı teş 
kil edecektir. Biz bunun için bir taraf

tan Allaha dua ederek lıadiselerin inki· 
şafını bekliyoruz. Bir t:uaftan da Ha. 
beıistanda bulunan biltün kabile reis-

leri ve beyleri arasında dostluk ve kar. 
deşlik bağının kuvvetlenmesine çalısı· 

yoruz. Bizim memleketimiz insanları a· 
rasında eskiden olduğu gibi bugün ar 
tık ayrılık yoktur ve Habeşistanın bil 
t iin kuvveti buradadır, Habeş lmpera 
toru her tarafta kalbder. sevilmektedir. 

Bu sözlerden sonra S~youm Rası eli 
ile i.§aret ederek bir zenciyi çağrıyor, 

o"l.a bir §eyler söyleyor, bu zenci gidi
ycr, bir az sonra ellerinde bir çok fo. 
to3.raflar olduğu halde yine 'eliyor. 

Scyou lhsi bu f'l•ogr Jlar i:;inde ttr.· 
~cıislan vefüıhti iıe e\':enmiı olan lu 
zınrn ve ba vdivactan doğan küçük kı · 

zın resimlerini heyecan içinde bana aöıı 
teriyor ve diyor ki: Benim karım Adis· 
Ababaya gitti. Torunum olan kUçUk la 
zm vaftizini yapacak." 

Bu ıöderi ıöylcrken Rasin ıeai titrc
yor baıına taç giydirilmit siyah bır 
kahve tanesi gibi sim siyah bır ıcy o
lan küçük mahlukun fotografma baka. 
rak ve gülerek devam ediyor: 
"- Benim kızım bir gün Habe§İstan 

İmperatöriçesi olacak. Kızım için tabak 
kuk etmeyen ıeyin kızı için olmaama 
çalıımak lhım. Dahili mücadele za. 
manian geçmiıtir, ve bugün arbk Ha· 
bqistanda kendi menfaatı veyahut ke· 
yfi için hareket edecek bir fert yoktur. 
Beyaz renkli insanlnrın tehlikesi karı•· 
sında Habeıistanın lıtikl&lini müdafaa 
ve mnhafııza için hepimiz birlc~tik." 

Bu sırada altın ile işlenmiş beyaz 
muslin esvaplar içinde dim dik duran 
Prenses birden bire haykırıyor, parma
ğı ile bir !}eyi örilyor ve herkes konu· 
şuyor : 

-Hayir, orada, o-ada: diye korkmuı 
bir seıle bağınyor. Yere bakıyorum fa
lyat bir ıey göremiycrum. Bir düzüne 
zenci ıeytan ııibi sıçrıyorlar. Prenses: 

- Bir az daha ı:ol taraEta:" 
diye heyecan ile igaret ediyor. 

Elinde kalın bir odun tutan hizmetçi· 
]erden biri yerdeki çiçekli hah üzerine 
nıUthiş bir darbe indiriyor. Bu ne aca
ba? Bunu bana ııöylerlemi? Oh? Niçin 
söylemesinler? Bu küçük hldise Habe 
tfıtanda her vakit olagan ıeylerdendir. 

- Bu bir akreptir. 

- Akrepmi? hakiki akrep sokarsa 

laşmış olan araba birdenbire durdu., 
Atlar ürkerek sağa sola atılmak iste • 
diler, fakat arabacı onları tutabildi. 

Herkes şaşırmıştı. 
Ne oluyordu? 

Bu ~~ınhk bir saniye !Onra daha 
çok bUyüdü. Çünkü kayalann dibin • 
den fırlayan iki atlı yalın kılıç araba· 
ya saldırmıştı. 

Blaçko: 
- Ne oluyorruz? 
Diye homurdandı. 
Makyano: 

- Görülmüş şey değil .. Sakın Kel ·· 
lini olmasın? .• 

Dedi. 

Fakat değildi. Bu adamı hiç tanı -
mıyorlardı. 

Kara Hasanla lnce Hüse)in kaya· 
ları barutla yol üzerine yıktıktan son 
ra arabaya saldırmışlardı. 

Delikanh dosdoğru Nikonun listüne 
atılmı§, bir kurşunla onu kanlar i -
çinde yere sermişti. 

lkl askerden birisi karşr koymağa 

kalkmı§, o da lnce Hüeeyinin salladığı 
kılıcın altında can vermişti. 

Birisi alabildiğine atını sürerek 
geriye gitmişti: 

Armenyoya haber verecekti. 
Blaçko bu kargaşalıfa karışmayı 

Ye Armenyonun istediğini yapmayı dü 
şünmemiş değildi. Fakat biraz sonra 
askerler oraya yetişeceklerdi. Iki 
haydut, bu sırada orada bulunmayı 

hayıl'lı bulmadılar. 

Armenyodan peşin aldıktan parayı 
kar sayarak çabucak oradan uzaklaştı 
Iıır. 

Kara Hasan etrafında dövüşecek a
dam olmadığını görUnce İnce HUse • 
yine: 

- Arabacıya bak .. Kımıldarsa iş

leyiver ... 
Dedi. 
Arabacı zaten ellerini çoktan ha · 

\'aya kaldırmıştı. 
Kara Hasan, ince Hüseyine söyle • 

difmi ona da haber verince bUsbUtUn 
mum oldu. 
Şimdi sıra rum güzelile kadın yaradı

lıth peren:;e gchni9ti. Kara Hasan ara. 
banın kapısını çekti. Açtı. 

İstelya orada bir kenara büzillmüş, 
korkudan gözleri yuvalanndan fırlaya· 

rak Leonardoya aokuluyordu. 

Kara Haaanı görünce hemen tanıdı: , 
- Nece; Sen hL Kara Huan.. j 

diye inledi. 

adamı öldürür. Halbuki sizin buralarda 
bunun zehirine karşı serum da yoktur 
değilmi? 

Prensea bu sözlere gülüyor: 
- Biz bu türlü ilimlere, fenlere inan• 

mayiz. Bizim memleketimizde sızın 

fenlerinizden daha tesirli ilaçlanmaz 
vardır. Buda insanm kendisini ikincibir 
defa daha akrebe soktumıasıdır. Yahut 
bir keçinin bağırsaklarından yutmak li· 
zımdır. 

- E sonra. 
- O vakit in.,an kurtıılmu~ olur. 
Bundan sonra her iki dostumun te. 

cssüflerine rağmen izin alıyorum. Bu
rada bugünkü hadiselerin büyük ~ahsi
yctleri işlemeli tahtlar üstünde rahat 
oturmakta devam ediyorlar. Onların dü 
şüncelerine göre tabt arızalar en emin 
müdafaa vasıtalarıdır. En iyi dikenli 
teller buralardaki zehirli diken dalları
dır. Bütün düşman ordularını öldür· 
mek için ölüleri kuyulara atmak Habe§ 
askerlerini hava taarruzlarına kırtr giz 
]emek için nehirlerin çamurlan içerisi. 
ne dalmak kafi gelir. 

En biiyü/, zorluk llabe§istandan 
çıl.-m-;ktır 

Gözlerim ile Habeıistan sınılannı gö. 
rebiliyorum. Medeniyet alemi ile ara
mızda ancak bir kaç kilometrelik bir 
uzaklık var. Kalbim çarpıyor gözlerim 
yaşla doluyor. Hakikaten Habcşistana 

- Evet .. ben geldim elimden kurtıt' 
lacakmıyım, qndın? 

Çık dışarı, kaltak-
Genç kadının bileğinden tutarak 

çekti. Tozlu yola yuvarladı. 
!stclya yerlerde sürünüyor ve yal'la· 

nyordu: 
- Beni öldürme. 
- Nikoyı öldürdüm. Şimdi sıra se' 

nindir. Sonrada, 
Kara Hasan arabanın diğer kapısınttl 

açıldığını, Prens Leonardo'nun oradatl 
çıkarak kayalık ve ağaçlık tepelere 
doğru ıon hızla kaçtığım görmüştü. 

Bu korkak adam, ölüm korkusu kar-' 
şısında hiç umulmayacak bir kuvvet '/C 

hız gösteriyordu. Fakat İstelyayı da şıJ 
halde bırakamazdı ya .. 

Belindeki hançeri çekti havaya kal• 
dırdı bir iki defa parmaklarının ucundl 
salladı, sonra Lconardo'nun arkasın• 

dan fırlattı. Hançer, havada bir şimşe1' 
parıltısı yaptı yirmi adım kadar ileride, 
kayalıkların arasına girmek üzere o• 
lan Kefalonya Prensinin omzuna sal"' 
landı. 

- Ahhh. , 
Omuzunu tuttu ve yan düştU. 

"· Kara Hasan ayni saniyede 1stC<I 
lyanın doğrulduğunu görmü§tÜ geııÇ 
kadın bir kaç adım ötede cansız yatan 
karde~inide görünce ölüm korkusuıııJ 

daha yakından duymu§tu. Doğruımasi· 
le kaçmak için ileri atılması bir oldll 
fakat arabacıyı gözetleyen ince Hüse
yin onu da gözden kaçırmayordu. 

Bir Çelme taktı ve yeniden tozlu ve 
kanlı yola düşürdü. Ger,ç kadın şiındİ 
~ralr bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla ve 
ağlayarak yalvarıyordu. 

- Beni bağı11laym ;.. Beni öldürrnt" 
yin .. ne isterseniz yaparım.. Öldünne· 
yin. Kara Hasan onu daha çok söylet• 
mek istemedi. Saçlarından yakaladı t 

yUziinU tozlu ve kanlı yola yapıştırdt· 
Sonra kılıcının ucunu l;u çıyan ruhlıJ 

kadının ensesine dayandı ve dürttU· 
Genç kadın birdenbire tiilkindi. BoylıJ 
boyunca yere kapaklanc'ı. Bir tek Eo$ 

söylemeden hatta ... Ah .. bile demedel1 
can verdi. Ve Hasan şimdi Leonardo '• 
nun ölüp ölmediğini anlamak iç.in or11' 
ya gidecekti. Fakat henı geçitte ki ka' 
ya yikıntısrnın üstünde, hemde yoıı.ırı 
otranto tarafından atlılar göründü .. 

Otranto tarafından gelen atlıltıı11\ t 

baJında Armeyno vardı. Nikola ile !s• 
tclya 'Un ölülerini uzakdan gördü ... 

<Ar ha~ı rnr) 

gitmekle gördüğüm ve geçirdiğim tclı' 
likcleri şimdi itiraf edebilirim. Mala\ 
ya; tifüs, dizanteri, çiçek, yılan, zehirli 
sinek ısırmalan, tetanuıı .... Bunlardıı11 

batka bir de İtalyan tabaası zannedıle' 
rek alçakca öldürülmek ihtimali her "'' 
kit mevcut. 

Bütün bu seyyahat bende en küçU~ 
kuvvet ve takat bırakmadı. Bunurıl• 
beraber sınırı görür görmez içimdeyerı1 

bir hayat hareketi canladı. Hiç bir .,.ı
kit hayata kendimin bu kadar bağlı ol• 
duğumu his ctmemiıtim: bu seyahate 
girittiğim umanlarda kendi kendirt1e ~ 
şöyle demiştim: ''adam sende: ne ol" ~ 
cak: Allah kerimdir." 

Acaba bu maceradan hayatta olar'~ 
çıkamayacağıma emin olduğum içiıt~ 
böyle diyordum? ~ 

Ben bir zenci kervanrna yalnız IJ." 
na katılmış bir kadındım. Eğer ııslı' 
şistanda hastalanmış olsaydım tcdJı-
iz kalacaktım. Bundan başka par' 1 • 
d:ı yoktu. Çünkü bu memlekette gc~~ 
(Taler) i de tedarik edememişti 

1 Bundan dolayı Habeşlilerin kryfJcf 
ne esir olarak kalacaktım. d' 

Kalbim !levinçten çırpınır bir h".~r 
devemi (Mareb) nehrine doğru siiı:' ~ 
rum; bu nehir ki Ha bcşistan ile Ertl 
yi ayıran en bü.rtik su cereyanıdıt• 

Yerlilcr bana: 
-Cas! Cas! Geri dün!., 

(Arkası vcır) 
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Habeşistan, ltalyan askerlerinin 
sınırda toplanışını protesto etti 

Asamblenin bugünkü top!antısında başta lngiliz dışbakam 
ile Liva), yirmi hatip söz söyliyecek 
(tJıt yanı birincide) r İtalyan teahhUdilnil yenilemeli kabul et 1 1 - Babe§ imparaWrU, Babetiıtan 

' doiurabilecek hiçbir teY mediiine dair olan yayıntı biç bir euaa Uki yabancı müıavirlerin eayısmı 
'-Pllla.ınak minele olduill tekit dayanmamaktadır. çolaltmıyı liabul etmektedir. 
tclİlllaekt d. az Uluslar aoıyeteainin Habefiatan'ı 2 - Ogaden viliyetinde İtalyanla· 

l • ır. manda altına almaaı meaelcainin cörü • ra yeni ekonomik imtiyazlar ,·erile-
Olna: 10. (A.A.) - ltalyan tülmOı oldufu hakkında Londra'da bir cektir. 

!.'!:.~ tu ÜÇ noktaya tevecc:üh et· yayıntı dolattıfından bura çevenlerlnde 3 - Eritre lıududwıdan Gondayai 
-~ir: bir mandayı defil, fabt kollektlf bir giden bir yol yapmalan için İtalyan· 
l • Cennre ~lanna kartı ekonomik yardım projelini fhtfva eden lara imtiyaz verilecektir. 

IGplıe ve tereddüd Pariı tekUOerinin d•fittlrilmeal için Manda meselesine gelince, en-elce 
2 • •• h 1 b" ' ~ 1: ... alevhta· hl~ bir fikir ileri ıüriilmeditf biJdfril. de yazdıJmıız gibi, Habeılttanm istik 

~nu ayye ır .-a ._ .1' --L.o.-.ıı- ıa•:-: edel' ---L h ... ..1.--: ı,· • tı L- • rü-Ln -~_.. IUllU • ıy~ -~ ır mm 
~~ıayonunun taamı~. ~. ll&U SOSYETE BUGON dmm kabul edilmiyeceğini Babet 
1lr ltııyonların kabul ettiklerı ka· TOPLANIYOR imparatôni te}it etmiştir. 

1ıaretleriyle cenewede raatla • Cenevre, ıo. (A.A.) -Dtınlrll cUn ko BARIŞ iÇiN HiÇ BiR 
~ ıorluklar aruında bir ilp 18- miayonlann ve büronun yerlefmelerine OMIT YOK 
~ektedir. Bunun için aıamble aynlmıı bulundutundan, ıılualar IOl}'e· Adiaababa, ıo. (A.'A.) - İmpara· 
""ilcan vekilliğinde ltalyan nam • teıi ancak çarpmbaya toplanabilecek. tortın yUininde hulunan1arduı top· 
tedinb lngiliz namzedi kadar oy tir. ]anan h~rlere göre, artık, İtalyan· 
~11 büyük biT memnuniyetle BEŞLER KOMITES1 BiR Habq anlıpnızbimm hanı yolu ile 
~trl·--' ... ·b· L L·ıv· r EKSPER HEYETi KURDU kotanlacajnıa hiç bir umud beelenme 

~ıgr ıı ı u. ı ıno un ıe- mektedir. 
~bı;eıı de fqiıt aleyhtarı <'ephe. Cenevre, ıo. (A.A.) - Betler komi. KIZILHAÇ lKl TARAFA DA 
~ akim kalması teklinde lelik • tesi, Habefiıtan'm uhıllar IOByetesinde HiZMET EDECEK 
~ ıl bulunmağa liyakatsis oldutu hakkında· ~e ilerek keza memnuniyetle ki ltalyan muhtıraum ve Habepıtan'm 

tılanmıttır, vermeği vaddettiği cevabı incelemek ü. 
~ a • Yeni ltalyan ltüyük elçiai ıü· zere bir enper talt 1romı.yonu tq1dline 
•ıa lllektubunu verirken herlinde karar vermiıtir. 

:?lilon aöylevlerin haliaane ma - B. Madariqa, hır iki tarafm kendi 
"l)eti. cörütlerini dinlemek iberc dün akpm, 

il . bunlann milmeuillerile c8riltmüıtür .• 
ı...._ :Ozna: 10. (A.A.) .-Duçe, J&• Bu huıuıta bir rapor hazırlayacakdır. 
~rejim kUYYetler nin Yiliyet NegU1, tamamlle uluslar sosyetesine 
~ ~iiıtemlekelerde aenel bir top• itimad etmit oldufundan, Habetiıtan 
~ yapmaklarım emretmiıtir. topraklannın tamamiyetine Ye siyaul 

O ~Jantı itueti tehirlerde ve köy. erkinliiine sarar verilmemek prtile, o· 
çan, düdük, taJD1naıa w:ri • nun vereceği karan kabul edeceji tah· 

leee\r min olunabilir. 
ır. Toplantı İf&l'etialmınca; EKSPERLER KOMffESl 

"ii.ıı kunetlerini teıJril eden ku • 
lara kayıdlr olenlarm hepıi oni iŞE BAŞLADI 

Otıııalal'ınr ıiyinerek fedoral tek· Cenevre, 10. (A.A.) - Betler komi· 
rler tarafından kendilerine test, İtalya ile Habefiıtan tarafından 

tc;vdi edilen Yetikalan incelemek işini 
:, edilen 1erlenle toplanacalb tll1I u.,..._, ~ ... •ermlfeir. 

dır. . mite l»ugUn, taıt kondte ttrafmclan ha. 

Miliıler lıqlada toplanacaklar • .zrrlanan e1as üzerine, vesikalann tedki 
• Devamlı veya muvakkat IU· kine batlayacaktrr. Bu iJk etUdden son 
Jabancı memleketlerde ika • ra komite, uzlapna itinin ve g8aterile-

edenler telsrafla ıekrtrre ma· cek yollann hangi esasa dayanabilecei!· 
nl arattıracaktır. 

verme1e mecburdurlar. Kuv TALI KOMiTEDE DELEGEMiZ 
, tenine emir verilmediii 

İrd~, gece yarııına kadar 
dancla kalaceklanhr. Balilla' 

'• ı.._ llctam aaat 9 a kadar kruacak-
~. Toplanma emri evirilirken 

&Jıcı talimat da verilecek • 

Cenevre 10 - Beıleır komiteıı 
nin kurduju tali komiıy~n hukuk
çulardan kurulmakta ve içlerinde 
Türk hukukçu Cemal Hüsnü hu 
lunmaktadır. Bu kuru.;n İtalyan· 
larca verilen 700 Myrfahk muhta· 
rayı tetkik edecek ve ltr.lyaa iı· 

; .\diaababa: 10. (A.A.) .-Pro- tekleri uluslar kurumu paktına 
~ Jezt'in yetkitinde hiç bir tah uygun ıekle ıokacakbr. Bu komb 

Va§İngtou, 10. (A.A.) - Amerika 
k'uılhaç icra k'omitesi, ham vukuun· 
da, mer'i bulunan ındlı§malar mu· 
cibince, Habetiıtan'a hJsmetlerini ar 
setmek imkanını incelemek üsere bu 
aym 19 undı bir toplantı yapacağı
nı ilin etmektedir. 

Kızrlhaç, Habe§ietan'da faaliyete 
geçtiği takdirde. avni zamanda hem 
Hıiheılere h·em İtİlyan1ara hizmet e
deceğini bildirmektedir. 

CEBELOTr ARIKTA fNGILIZ 
UÇAKLARI 

Londra, 10. '( A.A.) - CeJ;eUlttarik' 
den bildirildiğine göre, Plymouth'tan 
havalanan ve Baera'yı giden 3 deniz 
uçağı diln akıam burayı gelmi~tir. 
LANSBURIYE GÖRE ZECRi 

Roma, 1 O. ( A.A.) - Reami bir 
bildirije göre, bu senonin İkinci ki· 
nunundan 31 Ağustosuna kadar doğu 
ACrikasmda bulunan 30,000 İ§çiden 
ancak 150 İ§Çİ ölmUıtUr. 

lo-9·93S 
~ Japılmadıiı ve keoclilinin yonlann çabımaaı müıbet bir ne· 
~ ıoayeteıinde Habeıiatam tice yermezae yeniden Gçler kon
i~•ille devam edeceii rellllen bli greti toplanacak, hu d. muvaf· 11:----- nukut 
d~ektedir. fak olamazsa anlaıma~uk uluılar • Loadra MI - • Vlya91 

dlalanade,... .................... 
rllıde maamele ctre...,.,.. Mekftm••r -. 
il apaa11 •t11 fl19tlanCID. 

"· -
J• londra: 10. (A.A.).- Reuter kurumuna --1..arılacaktir. • ~nyor• n6. - • Ma'irld 
~ ~ • Parlı 161. fO • ltrlln 40, _ 
I 1 

AddiaabahMlan öğreniyor: MÜŞTEREK MAhDA • Mlllao 19ô, - • Varşowı ı4• _ 

!6 -

lllyan orta elçiai, iç Hsbetiı • T' • lrlh• 111. - • ladapestr t4, so 
'!., ... Add• L-L-' k.l ekt Londra, 10. (A. A.) - ımeı pzete· • Atlaa 24. - • Btıkrtş u. -1' •• ıtauaua ya çe ı m e sinin yazdığına göre, İngiliz delegasyo· • reanrr ııto • • Bclırıd ~6, -

~ 'l! ltalyan tehaaıma kartı Ha • nu tarafından, Habeıiıtan'da mUtterek • Soryı ~•. - , Yotobımı 85, -

tlıenıurları tarafmdan zorluk • bir manda tesisi, teklifi ileri ıilrUlmUş- • Amıttrdı • aı. - • Altuı 9H. -
N ... _. •• • Pnı ta - • Mecldtre u. -~dilini ileri türerek hil • tilr. • srokbolaı sı. •. • BnkDot t34 - j 

nezdinde proteıtocla bulun- Bu casete, bu mandanın tekli henüz ı .----- Çekler ----~il 
meçhul oldupn.._ yani bir yükşek komi 1 • Loadra 6t•. - • Stokbl"' 3.119~ c... --· ıer marifetile konıey tarafından, yahut l vı --~e ıo (AA) ı .. mc a··-- • ~••101• o.ıea ' • 1•r. 

• • • • - " 
1 

__.. uluslar 101yetesl namına İtalya, İngil. • Paı tı ı t.<ı6 • !\1adrld 
ilk günil aükQn ve vekar içinde tere ve Fransa tarafmdan idare edilen • Mlll•o 9.7!C • Aerlla 

4.IOIO 

lı., r. Söylenen iki .CSylev, mütaid bir manda teklinde yapılacağının bilin· • erUhe .um • VarşoYa 
"l ~eude getirmiıtir. B. Guyna· • Atta1. •a 6ıt~ • Ra:!ıpesr• 4 t&M 111..1 mcdiiini yumaktadır. • 

~~deki udellk, incelik ve ifrat • C11nı• 1.44~ • Rllkras ıoı.uıo 

5,8160 
1,9770 

4.td(t 

~le temayib etmift B. Benes' ANLAŞMAZLICIN • SofJı 63,6.,M • rcıcrıd :ıuoBz 
~~ Qlullar 10By1tnine ve paktı· ESASLARINA GiRiŞiLMiŞ • Amsterdam ı.1 77. • Yokobamı Y..73!~ 
,'"""it • Praı 19.tll~ • !\1oslowı ıoçoı~ 
-- bir inanç ifadesi olmuıtur. Cenev~ 10. (A·A.) •• B. Lava) İn· 

11
----E 5 H A M ---~il 

Çanakkale vilayeti iskan 
müdürlüğünden 

Çaa•kkale villyeti merUz ve Ezine, bayramıç, Lapseki, Gell~ 1 
!;olu, Eceabat kazalannde yerletti rilen g8çmenlere dafıtılmak üze'
en apiı 600, en f ula 700 bq atal ıcla göıterilen tartları haiz çift lldr 
zü aabn alınacaktır. ÖILüzler ait olduğu yerlere teılim edilerek he. 
men paraları mahallinde~ alıuac~ ktır. Beher öküze 30, 47 lira kır 
~et biçilmiıtir. letekli olanlar 15 / 9/ 935 aününe kadar rJiyet ,,. 
kazalarda milteıelckil iu.miıyon.s bat vurmaları ilin olur.ur. 

1 - Yat: 
A - 931 illmalaarında 3 yafını doldunnuı ve mevıiın itibarile 4 

yqın:ı ilerleyenler ve 8.~ yaıma kadar olanlar. 
B - Alınan miktann % 20 ıim ıeçmemek ve en •taiı dört beı 

yıl daha kQllandacak kunette olan öküzler yedi sekiz yqına kadar 
ıabn alınabilir. 

2 - Yilleklik: 
A - Oç buçuk J'&fına kadar o: anlar bir ondan apfl 
8 - Daha JUkan yqıakiler bir on betten alçak olmıyacakbr. 
3- Diler vuıflar: 
A - Boyun kaim ve kıaa cid~ su ıenit 

rı oldulrça düz; maf1&1lan ıeniı, ayaklan 
ve ıırt ile bir bis&da Mi 
etli ıenel ıetekküli.~ 

muntazam olacaktır. 
B - Saihk, durumu lam ve gü rbüz olacaktır. :(5441) ~ 

Istanbul ili iskan direktörlüğünden 
Trakpda yapılmakta olan ıöç men evleri için Sirkecide nıonda 

teılim p.ıtiyle bir milyon yüz elli bin Manilya benzeri kiremit art. 
tırma ve ekailtme kanumumn 46 ıncı' maddetinin 1 fıkruma tevfi
kan eyl6Uln 19 uncu per19mbe ıü nü aaat 14 de lıtanbul Y"'ll7etinde 
iıkin müdürlGPnde talın alma komiıyonu tarafından pazarlıkla 
ıabn almacaktır. Muhammen hed eli yetmit bin lira ve muvakkat te. 
minatı bet bin iki yüz elli liradır. Mezktlr kiremitleri tamamen veya 
kısmen vermek iıtiyenlerin prtna metini ıörmek ve fazla malGmaf 
almak Gzere her gün ıaat on ikiye kadar ve pazarbia ittirak etmeli 
üzere 19/9/935 perıembe IÜJIÜ aa at on dörtte komiıyona ıelmeleri 

ilin olunur. - • "· ' • (5456) 

Süngercilik Türk Anonim 
Şirketinden 

Şirketimiz aermayeefnin llenlz latenmemit olan ikinci Cf~ 90 ıinin 
taleb ve tahıil edilmeıine idare mecliaimiace karar verilmiı ve 
keyfiyet hiaaedarlara aJnC& lt'ar lalmmıt olduiu ıirketimiz eıu 
mukavelenameıinin 9 uaca ..... ıl mdcihince ilin olunur •• 

lSTANBUL - 18.30: Fıusızca 
ders, 18.50: Dans musikisi, 19.10: Mo
zarın son Majör yaylı kuvartteti, 19.30 
Monolof. Bayan Halide, Konf e • 
rans .• 20.30: Radyo caz ve tango orkes 
traları. Türkçe sözlü eserler. Bayan 

lllflelc ft Kadınl•r• 

KURTULUŞ 

Biçki ve Dikiş dersanesi 
Mlclinti: Mm. Papazyan. Haftama 

4 .W laaclm1-ra. 2 günü erkeklen. 
ıh• lpr 1Ut Franaız uıuliJe biçki 
ve dikit dlrıi tedris edilir Ye Maarif· 
~ mii•.w.k diploma verir. FeriköJ 
Tepeüttü ll6 No. Papazyan aparlı• 

' 
Zaza, 21.35: Son haberler· Boralar, 1-------------... 
21.45: Viyana radyosu arlatlerlnden DON ve YARIN 
Soprano. Bayan Rizzo Blalfred. Pi· Terdlme kllllyatı 
yano refakatile, 22.05: Plak lllfdyatı. Sa11: 41 

BOKREŞ -13.15: Plak ve d111w· 
lar. 18: Orkestra. 19: DUJ1111)ar. U.15 
Konserin süreği. 20: Sözler. ••: P • 
lak. 21: Sözler. 21.15: PiJuo • Vb'o· 
lonsel konseri. 21.45: ~. 11.15: 
Radyo orkestrası. 22.30: D11Jamlar • 
22.45: Konserin stireiL 21.15: Ya ... a 
lara duyumlar. 23.25: K...na llntl 
BUDAPEŞTE - 20.10: ÇlapDt mü 

ziği. ll.15r Stüdyodu ,.,.. 18.10: Du 
yumlar. 23.30: Piypo ile prlalar. 
24.10: euı.ıul. 

MOSKOVA - 18.SO: Radyo l~n a • 
dapte edU•lf "Etleacell urb. opereti 
19.30: PJak. 22: Cekçe yaynn. 23.05: ln 
glllzce. 24: Almanca yayım. 

MONIH - 20: Leipziaclea rlle. 21 : 
Operadan kültilr gilnü. 22.30: Radyo 

Osear Walld 
DE PROFUNDiS 

İlmi, ahlakı, felsefeyi, dini güze· 
le elir sama ve i)i kötü hiçbir ar· 
zasuna baJir ! demeyen O. Wilde : 
"Ben dehlıaı hayatıma '·erdim, e
serlerimde illtfcladım vardır?,. dl· 

yor. Dehlluu, hayatına nasılsar · 
feUftinl A. Glde'dea ~ • 
nlz. lltfdaclmı da zmclanda yazdıiı 
-De Profundf9,, den anlıyacabımz. 

Bittin •tetik ve alaJak kahpları
. na dayanan bu iki eseri, bir arada 

dilimlse çeviren: 

Burhan Toprak'dır 

orkeatrası.23: Da711mlar 23.30: Danı Fiyatı elli kurut 
müzitf. Oafıtma yeri: V AKIT matbaası. İs· 

HAMBURG - 20: Bando mıllka · tanbul. 
21: Münihtea röle. 22.30; pece mtlziii. I~•· 
23: Duyumlar. 23.30: Gece müzitinin ------------L~lincl gün, tamamile organizaı- giliz bakanlan Samuel Hoare ve E· 1 

"ile..:- • • • Is Baakas• 9.~· ı Tranıny 9,-~e çalıplmrıtrr. Büro meçımı den ile çok samimi görütmüttür. Eks •Anadolu 11ıı.sr • Çimento as 9.9~ ı ı 
ıiya1al manaya bürilnmUft perlerin de bu görüımede bulunmuı Reji '4•l ('ayoa Det. -.-· Denizyo arı 
~,ı bir gUven eaeri tefkil olmaları ftaJym • Habeg an1atmazh· sır. HıyrtJ• ıs. • ırt Del. -.-

sUretL 

Çarpmba Perşembe 

Takvi il EyıtU U Eylül 

'-=~ ğmm eeulannı giritilnüt oldulunu •Mcrkeı Bııkuı 59.- Rılyı i Ş L E T M E S ı 
l."Clbt etaah bir teY beJdenmcmckte, göeterir. l'. ~ııort• -.t>O ırt m. ecu Ace11telert ı Kankö1 - Köprlbqı 

ea ... _ • 1 P.oııto11rı 1.lll\ rctlfoa Tel. Cz:ta. Sirkeci MUllUrdar ad• ~~~ gUnU, 20 ye yakm had· B. Laval ngiliz hakanlarından son -latlkra•lar _ tahvUI•·-·••• 
tlacağı umulmakta ve bunlar •· ra İtalJaD del•-i R. Aloiei'yi kabul ••• Han tel•fon: 22740 •••I Sif -cı-- ı93JTilr\ l!oı. I • ·.,30 f<:lelıırl • '~ Samuel Hoare ve B. ı.avar etmittir. 11 2~.to r,. ... , . /mroz Yolıı 

~~catr unılmaktadır. HABEŞIN YENi TEKL,FLERl . _ 111 75.!0 H ı' 
~ ŞMELER BiTMEDEN Londra - Bir habere göre Babe§ lat1kruıoa1ımı N n Ar • KOCAEJ.J vapuru 12 EylGJ 

t...=~P BAŞLIY ACAK MI? imparatortı, UJuslar Kunımuna kar- .ı,...ı llftnm • Aı 11 PERŞEMBE ıünü n:ıt 18 da 
lıııl..~ 19t8 A M 10, A r.ı il lmr ıo. (A.A.) - İtalyan .w. p ,eni""' fedtklr11" kaMHnden ee. • Savaı·h&urıaı 9' i' f \lılrı L oz'a kadar. 5448) 

Cenevre cörilpııeleri bitmeden, nevredeki Babeı delegelerine ıu yol tiiıı--iiiilillililliiiliiiilİiiillil!iiiijiiimiiiiiiııiıiiiiiiiiiiiliıll._ ___________ ... l••••••••••••-
lklUmlJecell htlrJnndlıld~~'.~da~b~Ji~m~a~t~v~ermiltir~·~·::~ .................. ..-.a.-ır&..ıliı.ıı1"ıııiıiıılliiı .. lııiıılılllııİllllıııııııİliılılllıliı:~!>!.....ı.---'-...-~~~ ......... .......,......a.ıa.....-i...i~ı.::..;..~a.:.~~.a.:.ı..ııc:ııı..,._ııVıııl~fııılAa~~~~iıia1iıııilllaı;,iı1i1ıiriıllıl• 

it C. Alılr ı C. Ahir 

can dofafu U6 l.ll1 
Clı batlll ft.17 .... 
~abalı aamu. 4. •4 uo 
oııı ••• il.il 11.10 

ftladl DHll&ı ll.4-4i ı~.44 

Akta•--· ... ,.., .... 
YlllS llmlZ' t0.01 ,..,. 
imsak U4 l.JO 
Yr1ı11 l!f~ rf.!nler• YS! m 

Yılın kalın cünlerl l ı 4 f l'\ 
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ABONE ŞARTLAR/: 

lılemJekeUmizde 

Yabancı yerlen 
Poırta bfruttne f 
ctrmıyeo yerlere l 

YıUılr 1 aylık 
1ııo '20 

ısııo '12G 

ısoo eııo 

a a:ylık Aylık 

230 110 
coo ıııo 

~ 110 

TUrktyenlD ber poeta merkato.de &UKUNa abone )'Ullı:r. 

- -
Yüksek iktisat ve 

Ticaret Mektebi 
Direktörlüğünden: 

1 - Okulun her Üç kısmına yazılma 2/ Eylül/935 Pazar
teai günü baılıyacak ve 25/ Eylül/935 Çarıanba gününe kadar 
sürecektir. 

Yazılma itleri pazarteıi, Qarıanba ve Cuma günl~.ti aaat 
10 dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak iıteyenler bir dilekçe ve 
belli belgelerle okul direktörlüiüne bat vunnalıdırlar. 

2 - Yüksek iktisat ve Ticaret kısmı Üç, Ticaret liıeai bir 
ihzari ve üç uli, orta Ticaret mektebi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek lktiıat ve Ticaret kıamile Ticaret lisesine ya. 
zılacaklarm en az liıe veya orta okul derecesinde Franaızca bil· 
mel eri gerektir. 

4 - Yüksek iktisat ve Ticaret mektebine liıe mezunların
dan Bakalorya veya olıunluk imtihanlarını pek eyi veya eyi de. 
recede vermit olanlar alınır. 

5 - Orta Ticaret mektebiyle Ticaret lisesine yazılmak için 
baı vuranların sayı11 her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kad
royu geçtiği takdirde içlerinden müracaat tarihi sıraıiyle pek 
eyi ve eyi derecede mezun olanlar ve bunlar aruından da tah • 
ıillerine ara vermemit bulunanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her Oç kısımda yazılı bulunan eski okurların 25/ Ey
Jül / 935 tarihine kadar okul direktörlüğüne bat vurarak okul 
Harçlannı vermek ıuretiyle kayıtlarını Behemehal yenilemeleri 
gerektir. lstanbulda bulunmayanlar kayıtlarını yenilemek için 
okul Direkötrlüğüne mektupla müracaat ederler. (5210) 

~D~P,A.~~~f 

TORl<•TiCAAliT • llANKASI 
KUPONLU •VADELi •MEVDUAT 

• 
-GiT•PAAANIN·FA.ıZiNi•AL• 

Usküdar bölgesi tahsil 
direktörlüğünden: 

Oııt:.idar Hacı Heseuahatun Paplimanı caddeainde 37 kapı 

numaralı mahalde 119 ıjra kazanç verıisi borcundan dolayı İıaci7 

albna alınan boya imaline mahsuı makine alit ve edevatının 13/9 

/ 935 ıününe müsadif •:uma süuü aaat 14 de aleni müzayede ile 
mahallinde furubt edilet"eğinden yevmi mezkiirda talip olanları~ 

%7,5 pey akçeıi ile biı:&Jde Oıküdar Şubesine müracaatları. (53UO 

•• - --

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latanbul. Ankara caddeat, ( VAKl'I yurdu) 

(idare: ~4870 
l'eleton I Yazı (flert: 24879 

Tel(rl\f adresi : KUHUN lııtıuı buJ 

Poeta kutusu No. 4fl 

"ltanta9ında : Tramvay ve Şakayık caddelerinde 

iv Ani Şişli Terakki lisesi IGünd~ 
ANA• iLK •ORTA - LiSE 

57 Yıl önce Sellnlkte kurulup 1919 da latanbula tapnmıı Türkiyenin en eıkl özel okuludılf• 
Reemf Ll••l•re mu•d•letl , durum ve tutumunun dUzgUnlUIU m••rlfçe ••ptanmıftır. 

Kız ve erkekler için: Yanyana ve 11enl1 bahçeli iki binada ayrı yat 
daireleri vardır. Franıızca, Almanca, İngilizce kurlanna dokuz yqmdan baılıyarak b 
talebe girebilir. Yabancı dil öiretmele Ye her bakımdan talebeıini iyi yetlıttrmeie önem verdtJI 
için umflanna çok talebe oturtmaz. LiSE herıün aaat 10·17 araıında açıktır. Kayıt iılertn• 

Pazartesi - Çar•amba - Cuma ıünlert bakılır. Telefon: 42.517 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbuİ Acentabiı 
Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon Yolu 
Tarı vapuru 12 eylü: Perıem· 

be günü saat 20 de Hopaya 
kadar. 

·---~----------· 

Dıııeı ~ııimllırı ıe liııııırı ııı~ıe tııı i~uısı nııırı 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 30 dane 180 gözlü ve 10 

249 ıözlü bilet dolabı 10. 10. 1935 pertenbe günü saat 15,30 da 
pah zarf uıulü ile Ankaı:-ada idare binasında satın alınacakt,y. Bil 
girmek istiyenlerin 450 ı:ralık mu vakka.t teminat vermeleri ve 
nun tayin ettiği vesikalar ve ite ıirmeğe manii kanuni bulun 
ima dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 a kadar kf 
misyon reisliğine vermeieri lazım dır. Bu ite ait tartnamelt::- HaY 
p&J&da T eaellüm Ye Sevk Müdür lüğünde Ankarada Malzeme d ' 
ıinde paraıız olarak daiıblmakta dır. (5406) 

Bartın Yolu 
BARTIN vapuru 11 Eyl61 çar
tamba aaat 19 da Ciddeye 
kadar. 

Muhammen bedeli 5400 lira o lan takriben 38570 kilo galva 
Dluklu saç 9 birinci tetrin 1935 çarpnba günü aaat 15,10 da 1" 
,,alı zarf uıulü ile Ankarada idar-' binasında satın alınacaktır. 

--------·-----•ı Bu ite ıirmek isteyenierin 405 liralık muvakkft teminat ile 
/ zmir Siir' at Yolu nunun tayin eltili vesikaları, ka nunun 4 üncü maddesi mucib' 
SAKARYA vapuru her haf- ite ıirmeğe kanuni manileri bu lunmadığına dair beyannalll' 

ta PERŞEMBE iünleri uat tekliflerini ayni tün saat 14,30 a kadar komiıyon reisliğine ve 
16 da lıtanbuldan IZMIRE leri lizmıdır. 
ve PAZAR günleri de JZMlR- Bu ite ait f&l'bıameler paraıız olarak Ankarada malzeme d · 
DEN lstanbala kalkar. ıinden ve Haydarpaf&d& T eıellüm ve Sevk Müdürlüfünden datP 

Mersin Yolu maktadır. <5407> 

DUMLUPINAR vapuru 13 Ey-
1\ll cuma ıünü ıaat 11 de Mer· 
aine kadar. 

Agoalık Yolu 
KEMAL vapuru 11 Eyl61 çar· 
tamba saat 19 da Ayvalıia 
kadar. 

Şif/i nalu memarlufvn4an: 

Metrutiyet maballeai ikinci a
yazma 1/15 No. da 25/ 8/ 931 de 

ölmüt olan Mehmedin Samatyanın 
Hacıkadın çıkmazı 8 111(:1 evinde 
(19 cildin 94 sayıfuı) nüfuı kü· 
tülünde yazılı Rukiye kocası Ali 
oilu Mehmedin admı Mehmet 

.------•Leyli ve Nehari-----· 

1 Boğaliçi Liseleri 
E•ki F E Y Z İ A Tİ Lisesi 

Bol•zh;lnd• : Arn•vutklJiind• : Çifte Saraylarda 
Kız ve erkekler için ayrı bölüklerde kurulmuş, aaa SIDlfı, ilk kısmı, 

okul ve lise sanıflar11n havi ulusal bir müeaesedir. 
Ydlardanberi kazandığı muvaffakıyetle tanınmış olan mektep kayıt 

lara başlamıştır. Kayıt için hergün sa at ondan on altıya kadar mektd 
yönetimine baş vurulabilir. lstiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 1t 
lef on: 36.210 

Gireson Jandarma Okulu Komu 
tanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Tevfik olarak lıtanbul aaliye ikin Gireıon Jandarma okulunun yıi lık ihtiyacı olan qağıda yazılı 
ci ticaret mahkenıeıinin 4.9.935 kalem erzak 18/ 9; 935 günlemecin de ihalesi yapılmak üzere ~ 
ıün ve 935/ 927 aaylıh kyargııi1lt! zarfla eksiltmeye konulmuıtur. lıteklilerin 18/ 9/ 935 çartamba 
"Mehmet Tevfik,, o ard düze t- .. . . • . 
• . 

1 1 
.. 

1
.. I (V N 900()) saat on uçe kadar muvakkat teımnı at ve teklıf mektupları ~le Gı 

tırı ece ı ı an o unur. • . 
postabaneıinde toplanacak olan Komisyona müracaat eylemeleri. 

rl! .A::i: sat:fık ya/ıl Cinai Muvakkat teminat Mi.ktarı Muhamme!S::J 

İ Büyükderede: Kayıkhaneıi,I Lira kurut Kdo Lira kr . 
. j genit bahçeli içinde tulumba, 1 Ekmek 1732 50 210000 23100 00 il tatlı su ve elektrik tesisatı bu. !İ Sıiır eti 446 25 35000 5950 ()1) 

1 lunan büyük bir yalı acele satı-lı --------------------------

İ hktır. Görmek iıtiyenlerin beril Ankara yüksek Ziraat Enstitüsi 
ıün 20960 numaraya tetefoıt R k J 
etmeleri. e tör üğünden: 
=:::::::-..::::=:::::-.::..-.. -· 25/ EylUl/ 935 tarihinden 31 / Ma .. t / 936 sonuna kadar Ankara 1 

Ortaköf Ziraat Emtitüıünün 375425 talebe si ile 100-120 müıtahdemini~ 
Biçki ve Dikiş der san esi bah, öğle ve akpm yemeklerinin 20/Eylul/ 935 cuma günü saat ı 

d l ah 
k ti ha 

1 
pazarlıkla ihaleıi icra edileceğinde n taliplerin izahat ve ıartn 

Ka ın ara m sus ayı ar fa - l k .. E . .. ld M""d·· 1 .. v • • 1 v • 

dı. Biçki ve dikiş dersleri, tayyor, tu . paraıız a ma uzere nstıtu are u ur ugune ve pazar ıara ı 
valet, manto, frenk gömlek, pijama, edeceklerin ihaleden bir aaat evv4! line kadar 4056 teminatlarını 
kıravat, kadın ve erkek iç çamaşır, ya tü vzneaine yatırarak Jtlacakları makbuzla birlikte idare ve 
kalar, orgatin,gül ve bir kaç çeşitler. Komisyonuna müracaatları. "2461,, (53 
Erkek ceket ve pantolon. 

Ortaköy TtJfmerdlven Palanga cad y • k 
dni No. 22/ l matmazel Yefıo Karaca. .. --------- eni ÇI h --------1 ....................... 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: Dr~öŞü~r~k~!an 
Bir pil fabrikalı ile bir mubabe re malzemeıi tamirbaneai teaiı et· BaWli, Ankara caddesi No. 80 

Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara JJ-
HAYDAR RIFAT 

HERAKLiT 
tirilecefinden alakadar mütehauıı firmaların selihiyettar vekilleri Telefon: 22le8 

nin '"1 huıuıta izahat almak üzere 20/Eylul/ 935 tarihine ~::adar An· iiıll••S•aJ•ı•ıü•nl•en•"•meccane•••n•dU•. •"•• 
karada Aakerl Fabrikalar Umum Müdürlüiü fen tubeeine müracaat 
ları. ,(1.119). 

llablM: ASDI tJS - VAKiT matllauı 
NeptıU dlnldlrll: llellk Alamet let61d 

Eski Yunan filozoflarınC::aa 

Fiyatı 25 kurut - Dai1tml\ yeri V AKIT rr.atbaası l.ıtanbJ 

l 


