
--
20 llkteşrin - Pazar 

GENEL NUFUS SAY/MI 

Sayısı Her Yerde 100 Para 
1 
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..ıen ~caliiia '1r .,..,, Y .,alıBile - ltlanWltin ltllitın "&* lp&a..Wm RrW ,_,,...,.. - ToPJ:d nrelı.lii iVeliBri l:aeral Zilrni 
mmn attı/ıl.,., 6omlitılfll'lll liftlilılm ~ ...,...,._...., e4i7$W • .........__ ~ 

Yanan Cumur Başkanı 'lnıilizlerin bııltlııiıı.1 -J~;*""ır~. 13.i 
Bay Zaimis Çekiliyor! lw 1 1 • 

lşıgının eararı 

kolordu komutanı bir " Direktuvar 
hükumeti ,, kurulacağını öğrenince. •• 

Tek dfitman uçafı lnsil
tereye yaldqamı1acakl 

<lldıttl._tfllllid 

Y unanistanda 
son hadise) er 

._~ -.... aenerat Koadllls 
~~"'qUllPJll mahafua etmek iaiemit 
.... ~dem.et I~ sabitle. 
:..~•rbotf "'dula halde kendial ka-

kalmq, Koıı-u.m clJktatörce 
~erine kaqı koyabllen dlahu
~ lP§leri •kim B. ._Us '8tifa. 
,_ Jaedrar blmıftır. Bu teraıı..ltm -
~ .,.._ Çaldarla bhlnm tamnn, 
.. baıa1ana ellade balanmütam. 

Çaldarisin 
beyannamesi lngiltere 
Taçlı tlemolaaaigi niçin Pakt taalılıii.t/erinin 

tavaine ediyor ? 
~ if asmda Ai9/Rr 

• Atıina 11 (Kmua -F.atiya ıue-. 
b&clilel 11 N ft Bay ÇaJclarilin 
krallık lehinde beyamwnesinden 
eonra· iatifa .....-. niyetinde buJu, 
...,_.. Hikamet çemmlerinde 
~·~· _.. Ba z . . :-&:_ ...,,,~ıne •vre 'T ~-· ...... 
fa edene kral plinciye kadar 
kendWae meclia batbnı Say Bo
jikis ftk&let eclee.ıtm. 

Siyual çnenlerin lra•aline 
ıöre Camur bafbnı Bay Zaimil 
filen iltifa etmiftir. ltlifumı bü
kilmete Yermek için ıeneloyun hi
laiz I&Pdacaima dair bükOmet 

lngila chı bakam, 
beklenen önemli 
söylevini Yerdi 

- 2 im:i •11111/atla -

Yeni Alınan ortlaa 
BBBLIN, 11 (A.A.) - Kara efraclı. 

nm Dk 8DUfı lılr lrq Wta •ara lllJlll 
altına ptırdma,'7eal Ahun or..._ 
... *'lkflltı a.ı....... hım-. 
caktır. <Sons Sa. 1 811. 1) 

Son plea haberlere gire B. Çalda. ~--.--------------------
""- kralbktaa 1U& olan beyanname 
... den sonra dlnalıar lıep•nı B. Za. 
:- de ldfa etmek bere bulunuyor. 

'laUta da tahübk edene, Yuna
~t.taada dlmhurlyet resmen olmua 

le filen kalkml§ olacaktır. 

4 B. Çaldarlsin kralcılara Utibakın
~. '• llOnra pneloyun nasıl bir netice 
-=~tiinl dU,tinmete iyle sanıyoruzki 
h 111 :Yoktur. E888en cttmhurlyetçi 
~ler, aon saylav intihabatında ol • 
Jll slbl seneloya iftirak etmemek 
.:etinde bulundaldan dhetle, sene). 
~ 1alnız kralcıların reyile yapıla • 
19* •e tablatile kralhk lehinde netice. 

"ektir. 

~ «>1ıe aöriilüyor ki bu prtlar için • 
... "lapıJaeak bir seneloy komşu ve 
~ ~emlekette rejim mücadelesini 
~ olmı;yaeak ve bugiinkii içli 
~ •Ueadeleler ~ten içe devam e -

tir~ 

"'-.... KURUN 

~ Banlc /abrilcaları-
111 "1alla1 ı ucuz lıgacak 

J Kittir 

Aradığım~~ 
Anhra, il( Ku· 

kadın rwn)ı - ICillliir 
........ s.n.ı 
Arillanla .... ,,,,,,.,,.,,. ... ..... ,.,,.,.,,,,,. ,. . ..,.,,., 
,.,._.,......,. fa 

, .. iılerini -.Ii 
,..,.~. 6a itin ..,._......,. 
.,..,. •UllW 
ıeıl6lrler •ınılıla 
.. .,. ols.wafın..,,.,i. 

Deprem. ,.,.,.,, ..... 
. ıeaülclen: 
llEl/WIU_, 

~6 1/1 " """"- IJ -.. ~..,..... 
Meflsimin en ku'D'Det- ..atı wı!:"ı!"'.: 

' 

• .J bA il fİdddU bir ... 
ı eue ı romanı ·ew '"""'"",.... 

ir. Deprem 6lSltle • 

. 
~tJlne: l.i.nwt1 .. 1Uilliııl! ..-Sıl~ Mr ~ .. 
Alıca: lzmirlen plen "'alılanmı~ Y.pllıö7ffe 

1 iirlcige turıı başladı 

Uça larımız bOmbardı 
man tecrübeleri yaptı 
Stiel açaldarımmn )'aPbklar 

büyük tara ve abfl ... din a11ah 
batlammttır. Uçaldanmm ma 
neft'& •• abflanm topçu •bt melr 
tehinin het kilometre uaiaıclJ 
bulunan Metria Pftlilicde J&P 
mıtlarclır. Burada açaklarm iki 
bin metre yükaekten •tac•klan 
bombalara hedef olacak Dipn 
'llh hulrlammttı. Nif&llSilup 
dört kilometre çnrelİlıe ele tlldi· ... ; _ _.,, . .._,_._ 
_ _ ...... lii' .. ~~ ') 

.. "" .. - . ··~ · .. 

Usaldarm atacaW.. lia•lildar 
ve manenalan ,an.ı.. il lak 
çiftliline siden Wr. _..,riafy' 
tunları anlatıran: ~ ..... ifı 

Uçaklarnı homlia a'8cdlan 
yerden hayli u•kta bu ı.pe ._. 
rind.,b. Bmuı bir ....,...... 
en yGbek 1erinde, asat .. 11 atKal• 
bom1-mn diifeceli 19n teılMt • 
decek alet lmralmitttaı'· 

Rlqtr, ~m ı.rai.anlaa fır: 
- aMf• ~ ptlıllllsl 

~(Kurun).- Sumer ban' 

~m maliyet fiatlerani in 
Slaa IDallarmı ucuzlatmak i . 
.,._~iı tetkikleri bitmek ü~e· ;lnU lilNmli talırf.. . 

Yakında Başlıyoruz •oı~,.,,,,. Toppımeldebinıl• ~,.;:,.~~cwraırılminin 
Yazan: Kadircan Kafb 
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Bursamız kurtuluıunu 
kutlu tadı 

1 
....... 11 (A.A.) - Bana. km 

bllatmnm ommca clhlm ydnu 
laasün Cumuriyet alanmda onbin· 
ı.- Bunalmm katdmaıile kut 
)adı. 

Ba tarene Mudanya \'e M. K. 
pqa IJplerinin ıençllk kwumlar. 
tla bir IÜD •Yelinden ıelerk katıl ........... 
..,. ••s ...,ran jetlqgnetla 

im eneli atlı, IODr& J&Ja kıtaat. 
IWI. m...m .... , ........ a.y 
ıü çekildi. lar a,.ı •••a•• ................. ..,... Wr•· 
..tdalik .... ..,._... Osll 
.a,lnl•dea - alaep -•• 
,.. •arp .,_. .. •ttlt ..... 
.. ıporcular ......... ,. •• 
diler twmtla .... • ...... 
sek allatlaa•Ju. ,.._ .ı.,. .. 
Wtlilde .tararü: plealı..,.. .. 
.-ıtlerl wls. Oraclu ti ... 
.m. ......... orclQJa halk adına 
tefekkür edildi. Komutan karfıhk 
..di. Ayni yolla d&nn kurumlar 
Cvmariyet Halk Partiı• kuralı a · 
nine ıelerek ... teriler yaptılar 
....... ,1a.1armm ...... Mpei 
.._........_,.Gecer ... •· 
11 ~pıl•cak, 81)eden Nara , .. 
ftlde b"dar c11•arbet alaa .. 
..... r11r .......... ha -
8'fle1Miiren oepipt yap.:ı.cakbr. °""' ........ .. ... ......... ild 
aW...-rtl Terllecktir. 

ı .... 11 lradu imla ... ,.. Balat? 
lar alca'-t, belld ral r rala· 
cak... Abtlan ..,,.eaıı.. plen 
isin yGdnde bir ttlrecldlt ılreıı 
toppa olmla lmmotam Gtnenl Zih 
ni, aoralmak---...,S ........ 
m ulamıt, Jsartddr Yeriyor: 

"-Vrall• ,....__ 6-ıluda ol 
......... ,.,,,.... • .,..,,, ..... 811 
,, .. .,. Ytfllll!ll: .ırl• i•as•.ı..,, 
,.,,,,.,.,,,,,, .. Mıılrwl• ,. ... ~ 
,.,,., uerir. '"""' ,,Uot ~ 
ılnıfini ,.._,, .,.,.,, itini ,,,,,., 
... yaptlr •• 

Biru aonra afakta. l:alatlarm 
ara11nda bllQln ilk aplı thll 
ldlyor •• .Arkumdan ltlllk.. Anla 
t17orlar: 

- En önde plu filo komuta 
mdır ... 

lJsakl•r ~. Hand.
~n&,.orlar, hedef üzerinde ille 
llombafı filo komatanı abyor 
Son.- '"t ite •iter Qf&Llar ... 
Aletin bltmda balanamn ,o.ün 

ia "8,0k maftffaJa,etlerin Yere' 
.... - .-1~ ...... Saül "Pim 
lglnde bndlai .ar, Ye hedefe kn 
dili abJ01'11111f pbl. Etrafmdaldle , • .ı,..;.. 

- Hedefi halda!. •• 
GELEN BOLOXLEa 

Diba ...... ıelen Udnei bllllr 
~dan ıebalttk. Olletlea 
...,. ıelea lllliik ele Sıvu Aaka 
ra yola ile ıelmiflir. Her iki açaı. 
balQI de alet alam ilTerinde iki 
ima metre ,.ulaektea heclefe abflat 
,.,.,.Jı tarlanna de~ etmiılet 

Harp ruhu birçok yerde · 
baş kaldırmış bulunuyor ! 
lngiliz Dış Bakanı, beklenen 

öneıiıli söylevini verdi 
J111ilt•r•, pakt taalıltitlerinin ifaıında lıiç6ir devlet önlJnde irlcilmigecelc 
c.-ne ı 11 (A.A.) Ulaalar Bantm tefkilltla...,.ımı ••bar ile delil, barıgd Yaeıtaaula bafa• 
~ ur '•t.l bu at.ah it. &in •llr'•fBIWDI ifade ecla milt nlmabclır. Ulular aot,.._I IJ• 
l•11la .............. topla_.... _. emnl1etia •la•ı ...-ı Ba ıi dikkatlerini fU noktada temer 
tar. . _., .. ,..ı.u. 11 ına macldeye de kas ettirmelidirler: Eiu, arlftlla· 

Sh alu l..Um tbt halwaı Sir il fa.t blWn pak" anlatma • lal 111Gnuebetlercle bir kuma ha· 
,__ Hoan., "°1ils ltir ilai U. larclan dolan tellımll taa\bOtlere kim iM, ha kanun teyit eclllmell 
......_ .a,lftW ..... tir. Sa • kelin .-.tte ria1et edllaa•im ta• dir. 
-ı H..., .ıa.lar WJ.e.i ta • umiln eder.,, Bmad-.. aonra, ekonomik kay 
riltlnd• lııir 11Jlet fflmtlc • .,. mi Slr Sım..ı Hoare , ilam cleTlet- aaldann tevsii m ... leıine temaı 
........ batl•-Nı lcln hlcMr ••· ı.m llllMa_..,. ip.ret edenk. eden hakan, bu m. ... len.n ıiJU&l 
renin -saAıamn- bu an kadar zor 1&ftt ruhunun birçok yerlerde vey• bir toprak meael"i Glmaktan 
olmadılmı tayl•dillaen sonra Gye bq bWırdılım mGphede ye tea- ziyade ekonomik bir m.aele oldu· 
memleketlerden her Mrine cerek bit etmİf ye aoeyetenin eaaen b6- lunu a8ylemiı ve ham maddelerin 
hiaat ,_. menfaat n emniyet· tiio dlnyaJI içinde topladıimı aerbe.t tevzii haldmıcla anıulusaJ 
........ mldafwı ••' Mmdan Ye .a,ı.,_. clemittir kiı bir tahkikat teklif etmiıtir. 
ttrtlt cani•Ja" .-1 harıta kar "Mu•mnna etrahada cak bot Sir Hoare Umiım iri: 
fi olaa filerpl.-i •ttllDlleleri· ba- aanclalfe warclJlı. B1B111 daha faz "!naili• hükGmeti, k~ndl h ... · 
"-•ua ı.ett6 ecl• alır IOI'& • al olmumr arzu ediforu. Ba· hına, 1'a tahkikata ittirake hazır· 
YI- • 17mliytti- ka74ecl_. demit- nım tti1ilmte ıb11Wi her k•i teh dır. Bununla beraber ba tahkikat 
tir Jdı dit etmeliclir. ı himaye ve manda altınc.aki arazı 
"- Ulmlar ..,etedn J'*-1• de dalail oldua.· halde m::..a.emJe· rialn ............... JIWl Ulaa lnsills hebnr, lntllterenln ... ... .. 

... l»ir W. ıthllp. Fabt .- pakt taalalıltlwinin ifumda hiç kelere munhuır olmahciır.,, 
celı .... Wr .., ........ 0 .Ja e- bir clnlet önünde ıücü yettiii ka · Sir Hoare l8•lerini, lnsiltere-
.. ita rlk •••edna ........ dar jrkilmiyeceiini ı.,it etmİf, nin uluslar ıoayeleline olan aar 
......... w ... ...... ltlD her türlü ıililıa m6ncaata, paktın ıılmaz sadakatini yeniden teyit tehi..,. .. wlmalı llsımea yine 1'a meYIİIDIİa YeJ& faydum her türlG edefek bitirmittir. 

da -a..-.L- 1.a. L İl • dei4wa•ine, ""'8aJ ibtirular do· Sir Hoaredan aoma Çin dele· 
na ........---. a 1 ~--- L-- ı h ıeai .az a1-·- •• mus·· Akere ıaat d--ıw1t. 

/ 
iur&n mırr tür il üldbmt propa· WU9 M.....-....,., a+dv Jmy pncluma karp clunaattur. on sltıra .1.ıraJahmttır. 

••• .ı.n. oı.. ,.ına w.tmç Paktta h• türlü defitilrlik tal~ in giliz harp gemileri 
cl..ı.tla pJJi?ll1'c tı • ...._ • bit ulnaler" bu nlaalarm .... Klbnata 
--., heet mlnalcaıuı il• t...t ..mmeU fiikoqa. .KrJme edı•~ 1 t (A. 

Sir ffoue, ah.lu _,..mm dir. Biıut pakt lizım olduiu A.~ - 1DSiherenin Mdenia filo. 
ne..__ tlfl• ...a. tılımiftir.: takdirde •• ır:Uaait nlattlıe yapıl· auna memup "Devomlaire'' knaYa• 
"Ul..ı. ...,.a.I, • Wet fn • malıdır. Keza iN defitildilder zörü ile 13 torpi&o .... ...,.i, ita a • 
kinde W...., ft m .. kendltini kabul eclilmeli, sorla 1aptınlma · J1D 11 inden 16 um. kadar kalmak 
tetldl eden dmetlerden ayn n malı, bir taraflı icraatla delil, an· i'-- lmuol l.._,m&la .. _,__ • 
111111bı&il Wr ...ıu,.ttir. lqma ile, harp veya harp tehdidi ~aclırlar. ~ 

Yunan Cumur Başkanı Çekiliyor 
<Od ,., 61,.,_,.J ,;ik laıiw 8ller ~ olan pne. 

ile •Jİıt* putiler ld•lerl ara · ral P~ ,....._.m. 
llDda yapılan koDUflDalann aonu.. ela dolan •abnlıhut pkilditi· 
cana Wdemeldedir. ai auetecilere e61lemltdr. 

A YRISIK LiDERLER MOTE -1 General Panyotakol, lcencliıl • 
ESSIR. le Bay Çaldami yakalıyacak olan 

ölüm ışığı 
lngilizlerin bulduğu Z 

şuaı nedir? 
T elıraflar önce kısaca ha 

vermİflİ: 

Bir İqiliz ilimi, ileride 
ku bulacak her harbi aDI 

durduracak bir ıuaı tekemmül 
tlrmittir • 

.Buna ait olan tafıilib R .. 
ıauteainde okuduk. Bunları 
mi•• çeYiriyorus :-

lplı ketfeden ve ad• sizli 
talan at diJOI' ki: 

"IC.,lettifim ue .ı1111 "Z,, 
lıo,,lrıfam ,... inMınlıfl ort 
lıoltluoealt '•ec-'• t..Ul 
Ba ı• ltt.n>tq1 ulairler, ve bir 
/tir iiarine tataltlu mu n 
.,,..,_,., lvılln• s•tirnelı 

ı•lıir ltallnm 6ofar, tayy 
tliifürlir, oe 6ütün moföılü 
lan dardanır, en wenit •alllartı 
6ldiiriicü milıropları ti afr.lır, 
aılleri malıoetler.,, 

Kitife söre, l111iltere biikUal 
bu ıuaa aahip olmakla iıtediii 
de ıalhu tailamlamata hizmet 
debilir. 

Klfif, ııılm bütün madeal 
ihtift eclen bir cevher oldulu 
ıı Uzerine çahprak belli tulum 
ler üzerinde radyo bidrokıyo 
na7alarla baT&da hidt".ılcuya 
.... vücude aetinnek i:ııkinı 
ııl olmuıtar. Ba ıaz \Hı 
ıazlann en mGthiıidir . 

Kltif diyor ki: 
"Morkoninln tecrübe edtiği 

ile fıa fUCI aramia ~ afl6arl 
ltis 6ir /arlı 701ıbır. F alraı bu 
...ı.ı l,..Uwe ltllly"'1an Ue • 
llorlrininin ,_... kartı tedbir 
md miirnlrlJnılir. Ve lnı., I 
tere MiWmetWn elintledir. F 
6tı fllCICI ,,..hoemef ellecı:~ 
,., 70Jı1ar.,. 

''Z,, fU&IDID zaJif bir ııa 
vile ile 500 yarda mesafedeki 
otomobil üzerinde kul•amlmıı 
motöril derhal durdunmıı bir 
yareyi de ite yaramaz ve J1 
haline ıetinnittir. Bu ıua aa 
ıinde hiç bir dÜflnan taY" 
bıailtere aahillne yakfaf&lllaı. 
hale ıelecektlr. 

MARJıiONI GiDiYOR 
~va, 11 (A.A.) - Sa 

~raarittada ıüel ~ütehwıısl 
huzı.ariyle luaa dalıalar hakk.n 
ki deneçlerini bitiren Markoni 
ıün Riye de Janer' oya ııı.rket e 
yor. Brezilya bükGmet~uJı daY 
üzerine 1eni büyük telı&ı poıt 
açmak üzere ıantoaa ıidecektir 

Atma 11 (Kurun) - Atina'da bir direldunr hük6meti kwmaic ü 
buhmaa aJflllk lid•ler, Ba1 Çal· zere buhmduluna öirendiii cillet 
clariain krallık W.incleki beyaa • le, ild lin e'f"f'elld atlrert iaaibat 
111m•iadeıa .... nalJetin aldı.. tedbmeriai .ac:1ıımı taylemqtr. 
lı tlldlden dola11 mGt ... lr oldlllr Atina 11 (Kurun) - Kralcılar 
larmı paetecU..e el,lemitlu v• din ak1W Atilla sabklarmcla bir 
lcral Jorjan Yanaaiatanda 1aGtüa ıa.t.n ,.pm.... 11lleHa• aa
putilerin ittiraldle 791tmcak bir lsincle kral Jorjmı resimleri bu • 
ıeneloJ eoaunda Yumiltana hmclaiu halde do~arak "; i 

t partinin bqkanı ııfatiyle, fikr" 
• vaktindan evvel hildinnemek 1 · 

dlameti kabul ....,._iiae clait JOI', sellyor,, cliJe bal ff• 
nktile eliylmDİf oıdulu llaleı. KRAL JORJ MICJ.ISI 
.ddc blM&11111 umduldamu ill• CAIC MI? 
we eylemiıl8nlir. Mina 11 (Kanan) -

Bqbn Bay Çalclft pnelo, cı T..- ı...e.i, ""1 ..-
tarlılnln henls ta)'ln edilmedi· diiiii .... n ~ ' , 
lini suetecilere e&rl.......... lıtacalmı .._ili ~'J ....ıile Jt-ı 

Atin& 11 (K.,.) - E"91Jd ili MCilD ~.-ti'--' 
lilla meclie ............... Atim bir-1 af ilb .. ttl liPi nlq 
WoN... ...... ....... •• • lıyor. 
...,.._ Ue brr•11.-,........ Kral milletin -. 
.. laarbiye ı.hm KiM... rine ayacak ise ~ 
_.. Lulddi. WNt... •al-~ l ti idare 1numancla 191111!1M 
br. J;lldile _...WW.Wea De ·rektilleri dair.,ind-. -..N 
nida iltlfa ........ cektir. 

Kora inlet,,.... ...... ıe- Meclia midcleti bitmeden enel 

Hllnft·ı muna kani olmakla beraber, bu 
ıeledeki durumum halkcı part 
tarihinden açık bir mrette belli • 
ve dtln, memleketimir:in en tabii 
Yunan tlluııuna reyini vermesini 
ıiye ~tiğim rejimin krallı demokr 
rejimi olduğu mülAhazaııiyle ya 
ğmı beyanat da budur. Herkesi 
ldlna davet ederim. Mesul bük 

' baoJtanı ınf atiyle, bu nazik ve ta 
anda, ıfildln ve nizamm hiç bir ı 
le boıulmaımı müsameha ile kart 

f yamayacağımı bildiririm. 
IHlif Siyual dostlarımla bütün Y 

ı•llll IMlm uluıunun ve yurdun 11ilihlı ku 
lerinin, yurtsever hilllcrinden 
hem olarak benimle hirlikde ıtl 
huzur ve nizamın lıar:ıretli müıl 
ri olacağına kanaatim vardır. 

KRAL iKiNCi TEŞRINDS 

...,i911, ... ..-.ı ........ •Y Çal .. 1.-.. kenclllilbulen dairJabUecek GELiYOR 

._.. mi w tlrelcl:dlniıa ol• " Jeni -cim , kaLol edecel! ka· 

... ,._ ..... _ nana ılre J'&pılacekt ... 
iÇ IŞLDU BAICAJll, ÇEKiLDi Umumi af mea'eleainde, bükO • 

Atlaa 11 (Kurun) -kitler ha metin amala dairesinde hareket e~ ve bu avdet eder etmez yenlle-__ ..., .... ~ imli.,. Ral.la 1ı111faaı -..1.1- eclee:L hı:.LA-.-:.. aff d I : dıgım hevanal bu tleyanattır. Yurda 
__,,_., ~ ~ ~~ a • er I urarh bir aytıpnı • manıkıp • ve • .. ••-'*•• 1" alnceli mrtlıftwelen ...U affe • tDrMta yol apnunak için, halka 

Londra. 11 (A·A.) - Daily 
gueteai, Londra'JUD önemli bir 
nanlı phıiyeti ile yapt.P bir 
meyi yaymaktaclır. Ba uta 83..., 
ki Yunan kralı, İkinci T qrinia 
ei, yahad ilçtiııcll haftası içinde 
mnİ8taDa dönecektir. 
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12 EYLÜL 1935 

Romantizm 
ihtiyacı 

~cıtnan zaman romani .... m ihtiycı-
cı '"•an b. l b, 1 ır susuz uk, bir açlık gi · 

ı •arar. 

4 Romantik adam real~teden kor · 
cın, realiteyi olduğu gib: görmek 

ten,. L • • 
leRınen ınsanın harcıdır. 

l nsan tek baıına ne romantik o 
ıır, ne de realist. insanın içinde 

ltr 0 b. b fl ı ) 'er tuttuğu ıoıvete kab 
unu tayin eder. 

Giin olur ki ıoıyefo çok der· 
Dacınıız düıer. Realiteden ümidiri 
keıer O h' . . • · zaınan nı ıar ıçın yem 
)'epyeni bir al em icat etmek g e· 
rek olur. 

Romantizmin doğuıunu arar· 
~Clnız bu nokta ile karfılG§ırsınız. 

ele Franıız romanntizminde bu· 
'lq Qdım, adım gözliyeb:liriz. 

1189 ihtüali ve onun ardındaıı 
~elen büyük Avnıpa harpleri 
'Cllııayı adeta lakrüddt.me uğrat 

lnıt!ı. Uluı varlığı heuı dlf bakım 
1":2-hem de iç bakımdan tehlike· 
h ıdi. Franıa için kaybedilmi1 
Qrpler bir melal. yekUnu idi. Dı~ 

'')aıacla kıaybedüen feJ'!er Fran· 
·~ları realiteden ürk'itecek b ~: 
~cdde icli. 

Soıyetenin miramiıi J e yıkı: 
,.. ltılftı. Ahlak, hukuk, d:n müe11e 
U ~el eri çökmüı, yerine yt!ni bi! .ıe .11 

Orıntamııtı. Ruhlar manevı ıst: 
llQtıahlarını kaybetmiı, itiyatlar, 
teteneklt"ırrıiıti. 
l Artık bu devirde in•an 
~11 günlerinden, kendile· 
tıcferı, yqadığı deuirlerJ.~n menı· 
"tın olmalarıa imkan yoktu. FL-ı 
hQt Ya§amak için bir dnteğe, bi,. 
~vi havaya ihtiyaç vardır. B ,. 
itv:ı, re.c:liteclen alınmana in•a,.. 

Ortq tarihten geçmif sünlerden> 
!3Jf ı ve ;Jeal hayat sandan zaman 
1tırc!Qn seçer. Ya bir cliı: hiııi in 
•ıtrt~ Kuclüı damlarını. Kenan ili
ltj bir teselli kayra:ığı diye gÖ•te· 
I'' 

1 ;· Yahut ulu&al tarih:n ıerellerı 
l '4-.eraları ruhlara ıeri.1lik1 ruh 

Görülmemiş . Bir Hafta Yaşanacak 
ilbay Yatklüpte verilecek balo ile ateş eğlencelerinin 

nasıl yapılacağını anlatıyor 
Fe.tival komitesi dün A~alar 

kaymakamı Bay Re§ad ile Yat ku
lüp direktörü Bürhaneddinin de 
ittirakile ilbay ve Urbay Bay Mu 
hiddin Ottündağın ba§kanhğm • 
da toplanmı§'trr. Toplantıdan aon· 
ra Bay Muhiddin Oıtti.:.~dağ bir 
arkadatımıza fU ıö2ler: ıöylemit · 
tir: 

- Şimdiye kadar memleketi • 
mizin koDlJUlarnnızca tanınmas1 
ve Iıtanbula gezgin çekmesi ıırl 
yurdun tabii güzelliğinden ve ta· 
riluel kıymetinden beklenmitti. 

( . 
Hiç tü~he yoktur ki yurdu tanıt • 
mak ve' Iıtanbulu bir. g"zıin teh· 
ri yapabilmek iç:n }'alnız bu kay• 
na.ldardan iıtifade etmek kafi de· 
ğildi. Yurdu tr..nıt.mak ve gezgi; 
çekebilmek için çareler .rarken in 
sanların eğlenceye kartı olan te • 
mayüllerinden de istifade etme1c 

hatırımıza geldi. Bunun için deı 
·Balkan olimpiyadlarırun lıtanbu). 
da tertip edilmeıinden ve !>u vesi· 
le ile lıtanbula akın edecek olan 
uluıal heyetlerin ve gezginlerin 

lıtanbulda toplanmaundan istifa· 
de ederek bir feıtival tertip ettik: 
Eauen bu mevıimde gezginlerin 
dütüneceği ıeylerden biri de eğ • 
lencedir. Biz de bu noktadan ha • 
reket ederek ite bqladık. Gerçi İ• 
fe geç baılamıt bulunuyoruz v ~ 
düıündüğümüz büyük :,i layık ol· 
duğu derecede hal:ırlıyama 

mak korkUıu mev .ıuu bah 
ıolaltittr. Fakat mftnUu ba· 
his ir cazip ve yur,f için !a 
yet önemli olduğundan bu husu· 
aa kıymetli mesailerini veren ar • 

kadatlarmun gece gündüz 7e can. f 
dan çalıımaları iti timdi den bir de 
receye kadar muvaffakiyet saha • 
ıma yakla§brmış bulunuyor. 

Festivalden gaye §Udur: 
Her ıene Istanbulda bir eğlen· 

ce sezonu tertib etmek ve1:>u se • 
zona ulusal heytlr ~ağırarak 

hem gezgin çekmek, hem Je kom 
ıularımızla bir seviıme ve tanış · 
ma vesilesi hazırlamaktır. 

Birinci gece Yat kulüpte verile • 
cek bir balo ile korc!iploma,tik ve 
ulusal tanıtmalar temin edile
cektir. Ertesi günkü Ay parktaki 
eğlenceler sırf halkın gö;mesini 
temin gayesine matuf tur . Pazar 
gecesi y.ine adalardaki ate, eğ • 
lenceleri §İmdiye kadar lstanbu) 
halkının görmediği bir şekilde ca· 
zip olacaktır. 

lkinci balo Taksimde verile
cektir: Üçüncü olarak Beyle!"beyi 
sarayında verilecek. baloya Bcğaz· 
içi gecesi" ismi verilmi§tir. Bu .. 
rada gerek bahçedeki havuzun 
içeriıine ve gerek sarayın içindeki 
havuzun içine mütaharrik ve renk 
li ampuller konmuıtur. Bahçede· 
ki havuzun üzerinde dansedi!mek 

Hocapaşa ocağı kongresi 
C. H. Partisi Hocapa!a oca 

ğı kongresi dün aktam ocak bi
nasında toplanmıthr. Ocak bat" 
kanl:ğına B. Refik Ahmet Seven 
sil) ikinci baıkanlığına Bayan 
Sa-diye' •eçllmtt brri •ntten razlA 
sür~n toplantıda ocağı ilgilend:· 
ren itler görütülmüf, son olarak 
yönkurulu seçimi yapılmııtır. 

için bir platform hazırlanro.ıftır. 

Bahçede bu mütaharrik ziyalar i • 
çinde dan1edilirken etrafta 2 • 3 
bin kitinin seyredebileceği tekil • 
de yerler hazırlanmı! ve tertibat 
alınmıttır. Havanın bozuk olma• 

ıı ihtimali dütünülerek bu tertibat 
içerde de almmıttır. Bu ıeneki 
festival bittikten IOJU'a hu komite 

dağılmıyacak, muhtelif kollara 
ayrılarak muhtelif sahalar üzerin. . ~ 

de çalııacak, gdecek ıene daha 

geniş ve daha muntazam bir proğ
ramla bir eğlenc.e sezonu hazırlı
yacaktır.,, 

iki gün evvel tehrimize ge • 
len Romen heyeti bugün saat on 
bette milli elbitelerile Galataaa -
ray liıeıinde bir prova yapacak, 
sonra konservatuvara gelinerek 
burada da zeybeklerin oyunları 

ıeyredilecektir. Gece aaat yirmi 
birde komite bqkanı Bay Emir 
oğlu Ziya Romen heyetine park 

otelde bir aktam ziyafeti ver~cek
tir. Bugar, Yuguslav heyetleri ya
rın sabah on buçukta ikonn.naiyo
nelle, Yunanlılar da aktam on al· 

tıda lzmir vapuTile tehrimize ıe • 
leceklerdir. 

Adada ilk gece verilecek balo 
için köprüden saat 9,50, 10,50 de 
iki vapur kalkacak, bunlardan 

biri gece 22,sO de adadQJl yine 
köprüye dönecektir. 

Pazar lf\inü Ay parkta verile • 
cek eflencelere on kurat CıfUINH. 
ye ile giritecektiT. Burada on iki 

bin iki!i alacak derecede yer ha
zır-lanmııtrr. 

Tayycire Piyangosunda Kazananlar 
i1 ctrq a;yd.nfık verir. 

t Realiteye bc..1.Qbiler-ı, bir soıye· • 
~'ealite olmaktan çt:hfomez. Çürı 
l 0 nun ideali artık ıetmfı gün· 

~el~ cleğilclir. Fethedilen haya· 

Bir gün evvel işinden çıkarılan bir kız 3500 lira aldı 
On dokuzuncu tertip Tayyare piyan· 

ıoıunun bqinci ketideai dün on ikide 
çekilmiıtir. Bu ketidenin en büyük ikra· 

miyesi olan otuz bet bin lira 29846 nu • 

arkadaılanndan topladığı birer li · 
ra ilet her ketidede 7 • 8 bilet alnuya 
baılanutbr. Grupa dahil olanlardan her 
biri üç yüz dokuz lira pay etmiıler,para 
nın üsttarafını da yoksulluklan clolayııı 
ile bu keıideye giremiyen arkadaılanna 
dağıtrnıılardır. Pam çıkan iıçiler birer 
makine alarak atelye açrnıya karar ver· 

) ' ıiinün zaferidir. Hayatta1 her: 
,;111 cıkııına ayak uyduran in•aıı 
~~· •oıyeteler için aranan alem 
.ı 1 ~zırün ue mücerret bir alem 
'lltfild' 

ır. 
ıd ~ 

fi ~ealizmin ,ahlandığ! diyarlar· 
~1bir büyük ıar11ntının, bir kor· 
i,. 11 kıyamet macercucnın yenideu 
,..~,Qralıırı romantizme sürüklemeı : 
""'lhkiind ·· ur. 

.,
0 
llr:l'.e ~Elince, bizim hayq*ımızda 

"tt~tfam için yer yoktur. Tarihi· 
,.:~ ~0k. realiıt bir ulusun karakte 

d ~k 
"'eri· ayclecliyor. Zamarıamız. İ•e 
tel·ıte ile uygun bir ulıu idealinin 
f/..:.,~1edifi günlerin kadrosu için· 

""'llp Jf • el • L • ti • • ız e ronıantl.zm anca11 ar 
~bir edebiyatın beıiği olabilir. 

11' 
~l Sadri Ertem 

g.O ~IJı • 
el' .~~ panayırı kapandı 
iil' ~,.ı61 •r (Özel).-PanayJTmıız 11 
"' hr

1 
~§anıı kapanmıttır. Pana• 

lt liıd::ehirde uyandırdığı ayıt ve· 
~ ~e .""e canlılıktan aarf ınazar, 
t.11 •ıle ile ıailanan tanıma, ve 

ı,....._ .. 
ilet tn h _gonne, propoğanda "e ııe 

,il -.e ....... 11 1Yetteki ekonomik fayda 
'ıl " .. ,tınaaeb 

ı:~ a 1 atın çok kıymetli oldu-
'ı.ttet 8.§dnıııtır. Gelecek yıl1 ga-

erde . ·r 
~, .. , d lı n ıstı ade edilerek, pana-
'ı.e2'ai~· a kuvvetli b1r olgunluk ve 

ile verilecektir. 

raya çıkmııbr. Bu biletin bir parçası 
Şi§lide bayan Şükriyedcdir. Biletini U
iur siıesinden almııhr. 

Diğer bir k111m talihliler de.Tophane 
Dikim evinae çaı,,_ an tiir kitidir. Bu 

ırup ıeçen keıidede on bin lira kazan • 
lnlfb. 

Tiihlilerin isimleri Şakir, Bigalı Meh 
med, Nevıehirli Muıtafa, Kastamonulu 
Mustafa, Hikmet, Şaban, Hazım, Rıza 

lbra!ıim, Abdurnlıimrir. Geçen ke. 
tidede gurupta bulunan iki kiti 
paralan bittiiinden bu aefer girme -

mitlerdir. Grupu Mustafa kurmuı, 

Darüşşafakahların gezisi 
Darüttaf aka liıesi mezunlar. 

kurumu tarafından 14 eyliil cu· 

marteıi günü ıaat on ıekizden 

ıabah ıaat 5 e kadar dev~m etmek 
üzere bir deniz gezisi tertip edil· 
mittir. Gezinin ıüze) olması için 
birçok ıiırprizler hazırlanmıttır. 

Bu gezinin Cemiyeti Tedriıiye 
nin yapacağı geziyle aU.kaıı yok · 
tur. • 

Yukarda: Bayan Fevziye Eminönünde 
Nimet gişesinde, Altta: Tophanede Di
kimevinde çalışan talihli gruptan bazı • 
lan.Tek Kollu Gazi Cemal gişesinden 

paralannı alırlarken 

Suriye heyeti Fratellini Kardeş•er 
Suriye ile aramızdaki ekonömi 

Yazımızın çokluğundan "Fra· 
ve gümrük mea&iıi üzerinde ko • 

tellini kardeılerin gez.isi,,, ne ait re 
nu•mak üzere. Surı'ye • .:~Lıek komı" 

~ ,run. ıimleri bug~·n koyamadık. Y ann 
serliği bir heyetin yakında Anka· devam edeceğiz. 
raya ıelecejini (vahdet) yazı . iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii J 

Y.Or. 

miılerdir. Bunlardan bral :m, aol baca • 
ğını harpte kaybetmiıtir. Kendisine 
sun'i bir bacak yaptıracakbr 

Üçüncü bir talihli de Hasan ecza de· 
posunda kaıadar Fevziyedir. Depoda 
kırk lira ücretle çalııan bayan Fevziye • 
nin iıine dün aabah nihayet verilmiı, 24 
saat sonra İıe batına talih kuıu konarak 
3500 lira alrnııhr. 

Keıideye bu sabah dokuz buçukta 
devam edilecektir. 

Denize döküldüler 
• 

Eminönü iıkele.ine Jiayıtlı 
3864 ıaydı Mehmedin aandalrna 
denizyolları ameleıinden Hafı~ 
Ali, Bekir, Tevkif, Haıcr.. ve diğer 
Hasan, Ahmet, Mehmet köprüyr' 
giderlerken Kadıköy i$keleıi ö' 
nünde Moda vapurunun pervanı 

volanı çevrilerek ıandal de• 
dilerek hepsi denize dökülmütler· 
ıe de kurtarılmıılardır. 

Kazım Dirik 
Trakya Genel Jıpekteri Kazım 

Dirik dün Trakyadan tehrimiz• 
gelmiftir. 

General Kaznn Dirik Trakyil mu 
hacirleı-i için ıehrimizden bazı q. 
Y.a alacaktır. 

1Gezintiler1 

Artan iki söz 
•'Shovv, Şav,, ı tanır•ınu:.c 

dünyayı ikiye bölen, maıo1 ~afla· 
rının kahramanları gibi kimi~ 
güzel, ince, kimine sığ . çirkin 
ve kaba görünen bu adam, günün 
kalbur üstünde kıalanlorındandrr~ 
Eier onu okumaml§•anız, "Ce 
nab,, ın lilozol "Mcu.lumJ, unu dü .. 
§ündn gövde benzemeae bile, ruli 
tıpatıp odur. T anıgmlf oforsunuz. 

Alayda ileri gittifini, gönül 
lıırmalııtan lıoılanan bir hoyrat ol' 
duğunu ıöyliyenler, ıelıı~ninde yl!4 

ni inanlara kapıldığını ~ekiıtiren 
ler var. Böyle olmakla beraber,, 
o bCJ§ının aydınlığını ıır.ırlardan 
ta§ırmlf bir bahtiyardır. 

Kadın gibi duyan, aöam gibi 
Jü,ünen ve çocuk açıklığı ile .ıöyli 
yen (Şau) da herke. dilldiğirult!ra 
bir oarça bulabilir. 

Geçenlerde onun ho1 bir hlrra• 
•ını okudum. 

Müyonlar •atan bir gazetede 
çıkan yazılannı "kelim?n bafıncıı 

heıaplarlarmıı. Biriıi y.!.lvarlak he· 
saba uymamıı. Muhaaeb~: 

- l ki •Özü çıkor11nl 
Demir. Şav: 
- Olmaz! Tadı kaçaı! 
Demİf. ~ 
Meğer muhaıebeci de INitın 'İit' 

yılır keçilerden imi§. Hf!.l'JPı ille 
yuvarlak olacak diye tultuTmtlf· 

Sonunda Şav: 
- Yalnız iki söz mü artıyor! 
Diye ıormuı. Evet, Jiye bat 

•allamıılar. Büyük aJam, eliM 
kalemi almıı ve yazının ~onundalii 
"'Bernard Shavv,, kelimelerini C' • 
kararalı: 

- lıte oldu. 
Diye uzalJQfmlf. Gazetede il• 

kıyametin ıafaiı at,,.,. 
Oyuna diyecek yoll. ScOldd 

katıat, punto cendere.inde 111i' 
mak iıtiyen bir d enıizin yere vır 
ruluıu ela hoıa gitmiyor defila 
lakat inanır mısınız, ben ba fıkra 
yı okuyunca, gülemedim. içim 
burkuldu. Kendi öz yurdumu a. 
orada pkan gazeteleri, o gazete• 
leri dolduran yazıların altıncla1i7 
immları dü§Ünmüıtüm. 

Bide gazeteyi çekip çevirecelc 
bir "Kamoy,, (efkarı umumiye) 
daha doğmadı. Bir makalenin al.' 
tından alınan iki söz, ko.koca in• 
gili z mecmaaını allak bullak edi' 
yor. Çiinlrii o mecmuanın okurla· 
ları ''Şav,, ı beğeniyor, onun irin 
gcaeteyi alıyorlar. Bunu ilti tartıl. 
da bilince, yazı değerfoi göıter• 
puılanın ifneıi bileniyo1 . 

Yukarıda fıkraya giilemedifi· 
mi, içimin burkulduğur.u •öyle· 
miıtim. Evet gönlümüı"l .e•i bu· 
Jur. Aramızda kuvvetl~ bir .ar· 
maıık gibi halita lıu,atıu.. kendir.e 
bailıyanlar ııörünmüyo· . Gün oı~ 
tla, lıi bir gazetenin bütün varlıfj 
aan~ığımı.z bir kalem, ortulan ar 
rıldı. Duyan, duyduğunu anlatan 
kimse fıkmatlı. 

Pertav11z, qığı nasd toplayıp_ 
atefi yaparıa, büyük b(lflar da gÖ" 

nüllerden kendi kıvılcımını geçire
rek kuuuetler yaratır. Ama unut' 
miyalım, ki kapalı hauc.da pertarr 
11zın kötü camdan kalır yeri yok
tur. 

s. Gezgin 

Bayındırlık 
bakanımız 
Kara: 11 (A.A.). Bayındırlık 

bakanı Ali çetinkaya, beraberin • 
de uzmanlar ile bugün lğd tr, tuz· 
Iuca, kaiiızman yolu ile ıehrimme 
gelmifm. 
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Üzüm piyasamız dışardan "Doğru Y oJ,, isimli! Mazot! Bir diplomat .. r . . ı 'l kitap davası o k.. ki diyor ki: 
ODem 1 SlparJŞ er a ıyor Yargutay, verilen mahku- r!ad oyb~Çlh arına Haddinden tazla enter 

Ankara 11 (Kurun) - Jzmird«' Türk ofis İzmir fubesi ta· mjyet kararını bozdu gJ en Jr eyet san bir devre geçiriyor 
• ki bazı ticarethaneler, Türk Ofi rafından bazı tedb!rlere baıı. Bir müddet evvel "Doğru yoln H k 1 b b k 1 ğ Birkaç gündür tehrim;2de 

"- :1 • • ı· b. k. d 1 b k. a yer naı ının at an ı ı . 
sin üzüm fiatlarını asgarı~ suret· vurulmu•ıa da ekonom: bakanlı" ısım 1 •r· ıtaptan o ayı u ıta.. it d d ı·ıı · t •t tt• nan Amerikanın Adiıababa 1 

:ı b uı · . a ın a e ı erı espı e ı 
te tesbit ettikden sonra dıt piyasa· ğı bu tedbirleri kafi görmemekte 1 yazan vı ıle basan Burhanet· G d "S k · V k k deri B. Vilyam PeriCor~ dilO 
lardan ıipari•lerı·n kesı·ldı•gvı·, ra • d. tin aleyhine dini hissiyatı aJet it· eçen e 

0 onı a um,, um ı l ·ı .. •ai ~ ır. "h d k . . . panyasmıa ait "Aziz,, şilebi Orta· §am ta yan vapuru 1 e ın 
kip memleketlerin iç piyasaların• Verdikleri sözü tutmaya::ak es· lı az e ere devletın dahılı em .. köy açıklarında batmış, 800 ton gitmittir. d 
da üzüm fiatlerini düıünnekte ol. kiden olduğu gibi haric! t:<..neti. niyetini ihlale teşebbüs dava~ı a .. mazot denize yayılmıştı. Bu iş- Amerikalı diplomat bura ' 
duklan iddiasında bulunmu•lar .. çıl mış, dava İstanbul ağ<r ceza lundugyu m""ddetçe Bu··v··kad• ~ m · k •t• d 1 k d ten zarar görenler deniz tecim di- u . u 
dır ız~ artı 1 ıma sız r uyan ır - hakyerinde birer sene hapis kara· hb 1 d · f' l 'ft 

· mak isteyen ihracatcr!arın adları· rektörlüğüne müracaat etmiıler, a ap arın a mısa ır 0 mut 
Ekonomi bakanlığı, c!ıı kolları rile neticelenmişti. araıı.tırmaya başlanılmıştı. iki qece orada kalmı•tır. 

nın teşhirne karar verilmiştir. Bu - ıc " ,. d 
vasıtasile yaptırdığı incelemeler • l Bu hususta verilen mahkumi • Öt t fta k İ t Kendisiyle görüşen arka 
d h 

.k •. dd. d d y l nun a beraber bu fırmalara, teş- e ara n umpanya s an - .. . . . b 
e er ı ı ı ıanın a ogrıJ o ma. yet kararı Yargutayca bozulmuş, bul .k.ın . te . h k . b mıza, Turkıyeye olan &ncıı• 

d birden evvel son defa ihtaratta l:u d A k l ı cı cım a yerme aşvu· . 
ığını ve dıt piyasalardan oirbiri· osya n aradan geri gönderi .. rarak· dan bir kere daha bah.1etrnt! 

lunuiması bakanlıkça muvafık g5 • · D ' ni müteakip önemli siparişler ve. mıtt:r. ün ağır cezada yeni- . . ilk fırsatta - Vazife almak 
rilmekte olduğunu, rakip memle • rülmüttür. den duruşma başlamış ve dava e d" Olla~I dkenız ~al zasını~~ şahıt. tiyle olmasa da -, herhalde 
ketlerin de fiatllerini kırmadıkla • Yeni teşkil olunan üzümcülüğü dilenlerin avukatı tarafından ve· ın em me suretı e tesbıtmi iste· için Türkiyeye gelerek burad• 

1 d 
koruma kuru.-nu, iizeri:ne almış miş, bu iş yapılmı§lı. Kumpanya· ~ rını an amış ır. rilecek izahat dinlenilmek üzere, , kaç ay kalmak istediğini ıÖ'J'" 

J ıd w ı k ·f · · k nın ikinci müracaatını da, vak'a zmirdeki Fransız ihracatcıları· 0 ugu nazım r vazı esını pe ya d ı lAl mittjr. 
k d w b l kt B uruşma, onatı ey u saat ona yerinde delillerin tesbiti muame . 

nın son günlerde kuru meyve ih • m a yapmaga af.ıyaca rr. u bırakılmııı.tır. B. Peri Corc, timdi Habe9iı 
k d. kt" ·ı B t :r lesini te•kil ediyordu. racatçılar birliği taraf•n~an «:!Ve; uruma ıre or seçı en ay ;.sma· :ı daki vazifesini bitirmi~ ol 

ce tesbit edilip Türk•ofisçe ka· il Hakkı h::mire hareket edecek • Metresin hakareti İstanbul ikinci tecim hakyeri ü- Yerine bir batka. diplomat 
bul edilen ve bundan aıağıya o • tir. yelerinden Nazif in naip sıfatilP. mittir. Bay Corc yeni bir yer' 
porto ypılmamaı hakkında temin Sosyete mübayaalarına haşla - Cibalide y etiltulumba meyda · ba§kanhğı altında, kazanın oldu• yinini beklemekte ve bu 
altına aldırılmıt olan fiatlardan yıncıya kadar, İzmir satıcıları bir mnda 36 numarada oturan Bala•. ğu Ortaköy açıklarında delillerin Türkiyeye getirilmesini a 
daha &§ağı fiatlarla evvelce ver .. liğinin piyasaya lüzumundan faz. tütün inhisarı deposu işçilerindeı; tesbiti işi de tamamlanmıtlır. Bu maktadır ... Arsıulusal siyasal 
dilderi ıöz hilafına dıt piyasa • la mal arzederek fiatlarm sebeb · Süleymı..n oğlu Cafer evelki gece itin yapılması sırasında hakyeri rum hakkında dün demi~tir ki: 
lara teklif yapdıkları duyulmuş • siz düşürülmesine ve netice itiba • saat yirmi dörtte deponun arka- naibi Naziftcn batka kaptan Şev.. "Çok entereuan bir clevre 
tur. Be hale kart' gelme\.. rtle müıtahsillerimizin zara~ gör • sındaki bostan ıergisin~e oturur· ket ve daha bazı zatlar hazn bu- riyoruz, fakat haclclinclen ltald 
üzere, Jzmir lıbay lığı ile mc:ıine meydan verilmiye::ektir. ken ;ki senedenberi metresi bulu lunmuıtur. Şilep deniz dibinde- tere .. an •.. ,, 

nan Zey~p yanma gelmiJ, haka· olduğu için dalgıç Mehmed aıağı• 8. Peri Corc, otuz bet 

Orta okul öğretmenleri arasında 
gurup halinde değişiklik yok 

rette bulunmuıtur. Cafer huna çok ya indirifmiş ve tilehin yatt.rğı yer• rınds kadar vardır. Habetiı 
kızmıf, sustalı çakısını çekerek deki vaziyeti hu suretle öğrcniJ • ki hayatının - huıusi DaJlllll..-

Zeynebi sol kolundan ve sol bal mittir. da - çok ilıili bir kitap 
dırından yaralamıttır. Sergide o · Delillerin tesbitine ait rapor ya• getirecek kadar zengin oldu 

Ankara 11 (Kurun) - Orta o· j 
kul öğretmenleri arasında bu yıl 
gurup halinde deii!iklik yapıl • 
mayacaktır. Ancak; açık bulunan 
vazifeler arasında tayinler yapıla 
caktır. 

Bu cümleden olarak, KandilH 
kız lisesi direktörlüğüne-Bursa kız 
öğretmen okulu direkt:t,rii Cemal, 
An!{ara kız lisesi direkt1ı-Jf ğün~ 

ayni okul baş muavinlerir.den Mu' 
sa Kizinı 1 Bursa kız öğretmen 

direktörlüğüne Konya lisesi Fraw 

sızca öğretmeni Arif , Sivas lise
si direktörlüğüne edebiyat öğret • 
meni Ziya, Üsküdar o,·ta okulu 
direktörlüğüne Çapa kız öğret " 
men bat muaVini Celil tayin edil· 
mişlerdir. 

turan Şemsi isminde b:risi Cafere zılmış, hakyerine verilmittir. ar,latmaktadır. 
mani olunca gözü kızan adam bı Profesör BaksterK --U-lt_U_r_ı,-ı-e_r_i ____ _ 

çağını Şemsinin sağ koluna sapla· Bir zamandır Sultanahmette .J. 
t Y 1 1 f d R. utin'in istifası keb mıt ır. ara 1 arın erya ına po· mozayıklar çrkarmakla lığraıan 

lisler yetişmiş, Caferi ya.Kalamı~· Skaç Arziyoloğu profeeör Bakı edilmedi • ' 
Jar: yaralıları da hastahaneye kal ter dün Viyanaya gidecekken, vize Profeaör Rutiu ı:dıhi d 
dlrınl•lardır ünı·verıı·tedeki kulak, '--- 911 ~ · işlerini tamamlayamamıı oldu .. uunua 

ğundan kalmııtır. ğaz kliniğinin iıtediji gibi id 

•• Istanbulda kıdem zammı goren 
öğretmenleri 

reni bir so.syoloii 
kitabı hazırlanıyor 

Ankara 11 (K'Jrun) - Kiiltür 

Profesör dün geceyi Perapalas elveritli olmamasından clolafS 
otelinde geçirmittir. Bu alqamki fını istemit ve bunu tey-tt ecleO 
ekispresle gidecektir. yana doktorlarından almmıt 

Profesör Bakater'in toprak arat- raporu da üniversite direktör 
ne yollamıttır. Fakat bu İ itk okul 

---
Ankara 11 (Kurun) - fst3nbul 

ili ilk okul öğretmenlerinden bu 
yıl kıdem zammı görenler 't!i:ılar • 
dır: 

1 lnci okuldan Bedia, Niy3zi, A
dalet, Zehra, Bürhaneddin Ali, 
5 inci okuldan Emine, yed!z:ciden 
Muhsin , Fatma, dokuzuncudan 
Ayşe, 41 inciden Ahm~t, Rıza, 44 
üncüden Ulviye, Necmiye, H<'cer, 
Fatma Müzeyyen, 59 dan Şük -

rüye, 61 den Fazilet, 11 inciden Ba · 
ha Fatma., Edibe Şükriye, 12 inci· 
den Muzaffer. 13 üncüden Gr.lip, 
Ane, 15 indden Neziha, 17 inci • 
den Fatma, 2J indtlen f\uretldin. 
24 den F er~ane, 29 den Münevver 
29 dan Saliha, 31 den Emıne, 38 

Jet, Meliha. 
Üsıküdardan: Hikmet, Yl!suf, 

Adil, Fatma Ulviye, Me!ımet, Ha 
tice, Nigir, Hatice Leman, Nezi · 
he, Fatma, Müzeyyen. 

Adalardan: Dumlupına,· oku • 
tundan Halil Feİımi, Hakir'.'liyeti 
milliyeden Osman Bekir, Demir, 
Lütfü. 

Bakrrköyünden: Şükufe Reşit, 
Behiye. 

Çamlar köyünden: Ayşe Sırhka 
lki telli köyünden Nimet, Küçük 
çekmeceden Şerafeddin, Mahmu. 
diyeden TaHp, Çubuk hurgaz -
dan Hamide Refet, Avcılar Kö • 
yünden Meliha. 

. . 
bakanlığı gramer, kıraat kitapla· 
rını kaldırmqtır . . Öğretmenler bu 
der.Jlerin okut~lmasında şimdiye 

kadar elde ettikleri tecrübeden is
tifade edeceklerdir. Diğer dersle 
re gelince, öğretmenler onlarla 
mukayyet olmıyacaklar, getek 
tcrübeleriyle gerekse kültür ba· 
kanlığında toplanan :m~tehassıs· 

ların raporlarile hareket edecek 
lerdir. 

ifadesinde sarahat olmıyan B. 
Saraceddinin T e!rih ve Hayva· 
nat kitabı kaldırılmıttır. Bay Meh· 
med izzetin içtimaiyat kitabı da 
kaldrrrlmııtır. Bakanhkca> cum· 
huriyet halk partisinin prog::'.'am 
dahilinde yeni bir içtimaİyC\t kita· 
bı hazırlanmaktadır. 

tırmaları işi bitmemittir. Gele .. 
henüz direktörlük tan.fındao 

cek yıl yine ayni yerde, kazıma •. ,. 
1 

bul edilmit değildir. Profe 
ara devam edecek mozayiktarm 

gelip derslerine batlamaıı 
tamamını çıkannağa çalışacaktır. 

niluıcktedir. 
Profesör, bu yılki çalışmalardan ESEYAN LiSESi _'takt' 
bir hayli müsbet malumat edindi, ı 

bulunan Eseyan kız liseıı mal 
ği cihetle bunlar üzerinde Ingilt~ 
rede konferanslar vermekte de - rum sebebiyle orta okul baliıı' 
vam edecektir. tirilmittir. Liıenin ıon sınıf 

leri de Galatadaki ermeni 
Ayni::mevzu üzerinde bit' de ki· 

Getronagan li1e1ine nakledi 
tap yazacağı tahmin ediliyor. 

tir. Önümüzdeki ders srıb 
Skoç Arziyoloğu, memleketi • b 

d 
dan itibaren bu okullar mu 

mizde gör üğü müzaharetteu çok 
olarak tedrisata devam edec 

memnundur. 929 LILARIN MEKTEP JŞI 

Polis noktaları yerine 
devriye 

ilk okullara yazılan talebe ., 
nı incelemek üzere buıün i11' 
riıat İspekterleri bir toplantı 
pacaklardır. Toplantr.•la. 929 
ğumluların alınma iti ele gö ·· 

den Makbule Ahmet, Naci, 42 den ••••••• 
Mehmet ali, 43 elen Melah~·t: 56 

ATLETiZM 

Emniyet direktörlüğü tarafın • 
dan polis teıkilitmda yeni ve mü 
him bir karar alınmıttır. Buka • cektir. 1 rara göre ana caddece bulunan po __________ _.,., 

ncıdan Fatma, 54 den lbrahim. 
Saniye, 60 ıncıdan Mehmet Ne · 
cali. 

Kad:rköyünden: Hüseyin Hüsnü I 
Meli.hat, Osman Nuri, Fatma Se· 
nih:ı, Melahat, Memnune Li\tfü, 
Hayati, 
Beyoğlundan: lsmaii K·,plan, 

Musatafa, Emin, Nuri, Hali$e Rı • 
fat, Fa:hriye, Doğan Miine·vver, 
Nihal, Mdiha, Adil~, Şaziye, Re. 
bia, Mühibe, Nusret, Meh,.-net Ali 
Binnaz, Mehmet Münire, Leman. 
Kadriye, Fuad, Ahmet Hilmi, 
Hamza Sırrı,. t 

Beşikt~şdan: Suad, Şeref, Sami 
ye, Şef'kat, Zeynep, Fatma, Leyla 
Abdurrahman, Münir, Reıit, Ada· 

• 

Balkan Oyanları 
Fenerbahçe Stadında 

E I ••. ı 21 Cumartesi ıaat 14,30 da 

Y U 22 Pazar ,, 15 de 
29 Pazar ,, 15 de 

' 

üç günlük . toplu bilet • 

Birinci 100, ikinci 50 kuruş 

Satıldığı Yerler: 
NATTA, Beyoilu .. Galatasaray 

lis nokta larının bir kaçı müateı • Kısa Haber.ler 
na olmak iizere hemen hepsi kal • ------------~_,,.! ROBERT KOLLEJDE - s- ~ 
dırılacak, bunların yerine devriye Kolleje yeni seçilen direktör bllf 
konulacaktır. Öğrendiğimize göre ter Rayt Amerikadan gelmiş ve 
polis mevcudü 2500 olan İstanbul fesi başına geçmiştir. Bay Ra~ C 
polis direktörlüğünde 40i) kadar iş dan önce Amerikanın Premstoıı 
yar nokta beklemek için ayrılmış l'ersitesi başında bulunuyordu. 
bulunuyordu. Halbuki bu mikdar • Ziraat Bakanlığı Deritı 

buğday silosunu tesellüme baŞIJ 
pek fazla olduğundan diğer yerler tır. Bu silo ile Ziraat Bankası 
de polisten istifade temin edi!emi· silo tesellüm etmiş oluyor 
yordu. Bu surette nokta usulü kal- • Barut tekit idaresi "Yerli d 
dırılarak devriye usulü ihdas edil- sız barut,, namile yeni bir ~eşit 'f 
diği takdirde, bir karakoldan ö· rutu satışa çıkarmıştır. . 
teki karakola k~dar olan mesafe • Sümer Bank Malatya da b•' 

NATTA' Karaköy • Ziraat Bankası yanmda 1 ·~ı !rş~y=-a• İralia~dı ca.:n: .... ~İz~arn:. ~:ılnerd_acl!hal:~lanohr~ 
Zeki Riza: lıfilli Spor mağazası - .. 

ı S TAN Bu L • B AH ç E K A p ı lı:ln al~.kalarını daha ziyade muha· 

~~~~~~~~-~--~-~-~--~-~~~~~~'' faza etmiı olac~lardı~ 

muklu mensucat Sıva.st.a da bit 
1 

te fabrJka.• lrarmıya karar ,-erll'l
1
" 

•Şirketi Hayriye tarifesini" 11 t 
daha olduğu gibi kalması tarifel~ 
misyonunca karar altına aı111ıosr 



1 Çiçek, 2 Böcek I 

1 ÜLKEMiZDE 1 
Türk antrasiti 
nasıl olacak? 

''Kızla ikimiz birden evlenemeyiz. 
sen de ölürsün!,, 

Zonguldak aomikok 
fabrikasını ziyaret 
Zonculcl-. (Ö:ıel A:ytanmwlan -

Son aylarda her kesin merakını arttır· 
inakta olan (Söml kok) htklnnda ma• 
ıamat almak için (63) NoJı ocap cit· 
tim. Buruz İl Banbımm mali olan bir 
kömür madenidir. Zonculdak deresinin 

Ben ölürsem, 
Batını\ okumıyenlara~ 

Y Gplflk kanlefler, bir gün cw
da ra.tgeldlkleri ve gönül ver
dflderi km bir ttirlU unutamı. 
70rlar. Sara Yets ismindeki bu 
dzel kula evlenmek meselesi 
fld kardeşi birbirine düşür. 
lllilştiir. Eng de istiyor, Çang
da! Kım dair malftmat getiren 
Ufak çekilince, Siyamh ikizler 
bahçeye inip geç vakte kadar 
.. r atacın altındaki sırada o. 
taruyorlar. Gece hayli ilerle -
dikten sonra, tekrar içeriye 
lirerlerken, Eng, Çanga şöyle 
llUyledf: 

1.:a:-'.. Demin tasarladığın teJİn tat 
~yeri yokdur. &, 'llmaz! 
• kızla ikimiz birden evfoneme
~Onu yalnız ben nikih!ıyaca-

0 yalmz benim olacak! 
~eıi, hiçbir teY aöy!emedi. 

Enı uzun müddet alladı. 
~' deliksiz bir uyku uyudu. 
·"ifa bile ıörmedi. 
tf _ !rte.i aabah erkenden uyanan 
d'' hi~etçiyi çağırdı. Sesi ~id-
4e11 tıtriyerek kardetine döndü: 

.L:" Cana, dedi. Eğer tasarla • 
-..... feYİ yapmama engel olur • 
~ kebdimi öldürürüm. Bilmit 
'1 r. Pekil& bilinin, iri,. kendimi 

dünnekle aeni de öldürmüt olu
._._ Yapııık olduiumuza ve 
"°"ıorlarm bizi biribirimizden a . 
~ıtlanna aöre, ben ölün· 
' len de 8liinün. Benim aiti . 
-....., senin ölümün, demektir! 
L ~ tehdit yollu aözlerine w IÖz· 
"'llll"i kattı: 
L .._ Ben timdiye kadar Jatadı . 
~ ıibi yqayamam. Bu ıdtıc• 

~= bunaltıyor. Böyle ya 
, ölmek daha !ıayırh! 

L.... ~ kadm iatiypnnn. Bu kızla ev
~iim. Sevıi ihtiyacı duyu • 
;:--. Bana sevecek bir inaan la
lı..! -f. Ancak seversem, yqıya bi· ......_,_ 
t!::'in aizmılu hu .özleri ititen 

• pt1l"inlftı. Hayır, aade ta r 

..._. cletil, Wbıiittii de! 
~iueen bir lıalde, y&T&f ıesl• 

vel varmaiı temin edecek tarzda liyah renklerle akan aularmı •lınmda 
sürüyordu. Gidit tırıaken git gide bırakarak ilerledik .. Şiı'ketin renit ve 

hızlı bir makineli arabuile (.amikok) 
dörtnala çıktı. F.nıin sa.bnız • fabrikumm anUnde indim. Genel DL 
landıiı besbelliydi. F &kat Çanı, rekt8r Eaat Kerimol ile g6rilft0m. 
öyle görümnüyordu. SükUti, de • Baııa ıu i:ıahatı verdi: 
rin derin dütüncelere dalmq bir Bu k6milriln adı Türk Antruiddir. 
isan halile kardetinin yanında o- Bu Antrasit 6zel bir k6mllrdür. Uçu
luruyordu. Yalmz ıı:garanm bi • cu maddeleri % 8. 10 niabetindedfr. 

la ve koku yapmaz, dllzctln yanar, 11-
rini söndürmeden birini yakmaıı, karalarda hurda biralanu. Her tUrlil 
onun da için için az çok •hınız , sobalarda ve hatta maltıduda yanabl
landıima delilet edebilirdi. lir. Bilhuaa ıufaj antraııarda ve lala· 

Ata binen upk, kalı arnbanm mandı'a aobalarmda kuHınıJw. Temldi 
yanı ura, kih arb.aı ııra efendj. li ve yakma kuvveti itibarile yUbek 
ı · f~ •- d rd evsafa malik oldup cfb1 tuamıf ltf
erme, re a&at e iyo u. Böyle barile de bilfiik bir kıymeti nrdır. ÇOıı 
ıidiıle, nihayet çaym yatağmm kil daha çok u kömür aarf etmekle 
geniılediii bir yere vardılar. Çay diğer ldSmürlerin neticelerini elde et· 
boyunca yübelen tepecikler de mek mümkilndür. 
bu yerde luamen ıerileyordu. O Bu kömilrUn parçaları kalıp ılbl de
auretle ki, aade ve zarif evleri i - ğildir. Beher tanem (60) ile (80) ve 
çeriaine alanı...-. bir manzara, boy (ZO) ile ( 40> nıiUmetre bilyWdlitOııde 

...,, parçalardan ibaret olacaktır. Bu parça· 
boy otların tatlı yeıiHiii. cazibesi- lan atqlemek için pek u bir talat w 
ni artıra artıra ıözleri okfuyordu. bir parça kllıt Wi gelecektir. Yanma 
Kenarma doinı yaklatınca, mİM• derecesi adi kok kiSmGrlerine nfabetlo 
firhane eyice seçildi. Bu m!safir (450) dir. Kok k6milrleri tae (750,. 
hane, "Kuveykeı:,, ler koloniıl o • 7SO) derecede yanarlar Bu itibarla Al 
lan bukö 1. · · d ton kokun !tini bir ton " belki de da

y~ IZ1ll aynı zaman a ha u Antrultle temin etmek kabildir • 
pazar yeri hükmündeydi. Miaa• Ecnebiden relen Antruitlere nilbetle 

f~ ı.hçesinde, çayın kem yandan daha nobua bir fiJatla p1yua. 
rmda iki maaa duruyordu. Siyam• ya çıbnlac:ütır. Tabii AntrMitler, dol 
lı lqilizler, bu maealardan biri· rudan dofruya toprakta pbr h ke
ne yaklafıp, kendi upklannın be- milriln bqb bir dnlidlr. Bldmld yap
ri yanmc:lan aallun1: edip getirdi. ma Antruittlr. KaHte ltllıuile ateJda. 
ii uzun bir bahçe all"Mma iliitiler. den ilatündilr Çtlnkfl dllzı&n mnımatl 

vardır ve yan!Dl!m daha çok dilseaUdir. 
Misafirhanenin sahibi gelipte Eter istemeler oluna bOtfka TOrldye 

,,..ık brd.eri !&rünce-~ı~· ·&-~ ..... --~ ........... . 
Jadı. tJôüii lyie aru ~ danip ! • bir danma •bn11Hllh• Ba .., ... ._.. 
kizlere bakat"ken atak, dirsek vur• larmmda tabribatten kartaJacakbr ld · 
du. Ancak bu dinek vunqladır, uıl amaç da budur. Bu JdSinürler için 
ki, miaafirlhane sahibi, yapıf ık bir fabrib yapdmaktadlr " yakında 

mahaulilnfl verecektir. Bu fabribda 
ol.un, ohnum ıelen her müşteri· bir deneme fmıudır, eler iltenilen ao-
ye hizmet etmek vazifesi olduğu.. nucu verine ıelecek de blltlln maJmı. 
DU hatırladı! kat ihtiyacatı temin edDecektlr. Bu IU• 

Kardeıler, bahçenin beri yanın· ıuretle iatiblallt ve llrftyat çolalcbk· 
da bİT 'bıçlahane, seçtiler. Bu ça Antruit de ucuaa atılacaktır. 
bıçkıhane ikilinin de kızı Sara Antruitler yapılırken bir taraftan da 
ile evlenmek istedikleri Miı • Katıran, bemfn bDbaua tayyare ben· 
ter Danyel Yet.in bıçkıtıaneaiydi. sini, maden yalı çılran1acak ve Alitfl • 
Miller Y etain bahçeai, odun de • nik çıbrtmak da mf1mkUn olacaktır. 

R. lC. c .... 
pomyla boatın araaı bir yer aayıl· ı-----------
DHllE prekti. Bir taraftan kütük Odanlara .,nim JWde, hacelda • 
halinde ve parça parça keaiimit naa paamillen ,..,eaJc-lar, 1-t. 
olarak boy J,oy odunlar yığılmlflı. larma da smif lrenarlı paplram 

-.. ~ . , . Yerde talaılar kıttan knnm da· ıeçinnit iki zenci, pat, ldit odan 
~ "-YF .mı·· ~~k ıman mı idmlfb. Bir tarafta da td.-lü tür• yaı 17ordu. 

? Peki, henı .ewnıy01'mUIUll, 1.. ••L_,_!!>'1....-1_ 1 (' .. ..L-.. u zerzevat oucaOUC111. yayı mqtı. a.,_ DOi') 

~ ı.!::.=he;:; .... -.. i;;i;;i;·-k;rt;r;ş·-b;y;;.;.~ -
~ ~ayir !. Senden nefret edi • 

~:·~· aon ıünlerde benzinin "'llllUlu artan En,, kardetin• 'a dola balatlar fırlatarak. bu aö-
lau vetlenclirdi: 

' Sana kartı müthiı bir bui · 
\;.: ~, Canı! Sana k&J'!ı derin 

lda hailadım ! ... t.r. amme bakarak dinledi .... 
"-ttı! 

~ llJeldara araha71 hazırla· 
letl emretti. Kıza rutıeldik· 
._ ~ ~larmda olan.ve Çang· 
~•ii talimata ıöre hareket e
~kıza dair malUınat getiren 
~ da, kendisi için bir at e • 
~~ini ve arabanm yanı ııre 

ıelmesini bildirdi. /zmirin laırtulUf bayramının parlak·~ •österileri)&e lıatlır 
~han çok aüzeldi. Araba lamlıfını )'CIZmlftılr. Yakarulalıi re.unler, o P,.e ait ilri intilHıa ,_. 
ı... 0hır olmaz, yapııık kardet· bit ediyor. Bin.inde lnflaya ona rl.,ı, ünlü bqrafıınuın ~lıilifi 
~la dilzüldiiler. Arabayı Ent görülüyor. Otelıi ruim, C. H. P Baılram Yoqcd N7laın Aoai Dt1 

•>or, ulan hedefe bir :uı ev• fanın lnflanın 6allıomıı:dan •öyleo oermaini .~. 

s lP -- (} lll 
Balkan müsabakaları 

--... ._. 

Romen ıailnnı 
Cumarteai aünü bqbyacak Bal· IODn) O... tllfla, Hillrfbı Ali 

kan türet pmpiyonluiu müaaba· medi tufla, Htt.e,.m ıc...nı 1&71 
kalan bu yıl çok önemli olacaktır. b ... bHe ,......qierdir. ~n Ö' 
Çiinkii bu yıl miiu.bakalara Ro mer maçı Omerin gabarpamdlpa 
menler de ittirak etmektedirler ralaataabp 11Wbaden 7U'llll b1 
Romen ekipi diin telırimize ıel· mqbr. 
mittir. acllan tudur: 81 ldlodaı Yatar .,;e1ı C...-

58 kilo Pojar Y aaif, 81 kilo Gör dı, Y apr aal~ heaabiJle O... 
lef Françiak, 86 kilo Borlovan Fi- yenmİflİr • 
lip, 72 kilo Bati Valantin, 79 kilo 66 Kiloda Saim Ya..ı ..... 
Po}»af Françiık, 87 kilo Şvitsen- 1&JI llelabile, Sadık, Bunalı Mli
berı • Avozoıtins, ai11' Şutev~ zafferi bqla, Saim Banak Maaf 
Krayan. feri tutla, Saim aayı betabi1le Sa• 

Y11DA11 eldpi de bu saı.li ıel.. dıl :renmitlenlir. 
cektir. 72 kiloda Eakitebirli 1hlan 0.
Ulıual gl11'eı takımımız mam tufla, Ankaralı Hile)'ia 

seçildi Sanalı SaliUttini tath. Ankara· 
y abcık bmpmda buJuaan p· lı H~yin ~aldtehirli ihsanı tutla 
·ı . . d lk. .. J9D1111tlerdır. 

retÇI enmız araam a eve ı ıun . • "'-ban M-L-_ x...d-L• 
1 •• L-l.1-.la IÇID VV aamet J&rl a.a.• a&4 

yapı an mu1&1RUU1 rdaıı ıonn 79 kiloda N • h bLJ 
·111 ..:~- tak ·1 k un aayı esa •:ır • 

mı .... et ımımız ıeçı ere M • 1• a. L-ec1· · · 
t b. ec1·1m· ti. Tak .. 1 enm ı .ftlllll ı yenm~ttır. 
eı 't ı ıı r. ımmuz fOY • 87 kiloda Mustafa Mebmecli 

, 
Saim, 72: Ankaralı Hüseyin, 79 ~ 
Nuri, 81: Mustafa, ağı .. : Çoban. 

Seçme müıabakaları MI netice
leri vermiıtir: 

56 kiloda Omer Eakif"hirli Ser 
fiyi tutla, Hüseyin Bursalı Hüsnü· 
yü wıla, Kenan Buraaıı ~edı 
tuıla. Hüseyin Eskiıehkli Seyfiyi 
ıayı beubiyle, Ömer Buraab Hiit 
nüyü tatla, Kenan (iki ıüretten 

.....,, 'stk• 
Afırda CoiMN rakip oJmadıif 

için Çoban Melıbet yan aiırdaki 
Mehmetle bir kaç dakika çalıpna 
ımçı J&pilllfbr. 

Güreı minderi 
Şimdiye kadar 6X8 Lc.yunda _. 

lan süret minderinin 8X8 yapılma .. 
aı b.rarlqtınbmtm. Balkan mi'" 
aahakalan :reni minder ilzeriııda 
yapılacaktır. , 

Ynuın uıuıeriı iıreuıuı 
Y'qoslav, AYUaturya, ltal:ra at·ı dl Gonteu (AftllarJa) • '-

letleri arumda Belaratta ıeçerı 1500 M.-Maura7eai (ltaı,.a1, 
pazar aünii yapılan liJ:rük atle 4.8.2, ikinci Velinal (Anatur,a), 
tizm müaabakalan, Balkan birin üçUndl Fricp (ATUltmJa), 
ciliklerinin en kuv.etli rakiplerin- 5000 M. - Beti (ltal,a), ikin
den aayılan Yuıoelavyanın aon du ci de Florantl (ltal,a), üçbdl 
ruma etrafmda bir fiki .. lnuulüne Bnlffan (YasoelaYJ&). 
çok ;rarclım etmiftir. 110 M. mania - l'tUOriç Yqoe 

Ba müuhab Awaturyaldann lav) ti, 2 ci Leltner(AYmbırJ&), 
birinci n ltal;ranlann ildncilili üçUnd L ....... JV (AnstmJa). 
lcaumnılıriyle netic~leımüttir Oleaıpiyat baJ'r&k - A~ 
Buna ratmen Yugoalavıar aonuç· ya 3,34,4, ildaci ltalya. üçilDcO 
lardan memnundurlar. Bir Yaao• YuplaYJL • 
lav ıazeteai_, bu ~eticeladen hah· Yübek _ Borinzi (ltal;ra) 
aed,erken dıyor ki: l,85, ikinci Tomui (ltalJa), üçiia 

'Ne ltaly.anlara, ~e t)~ ~vastu~· cü Franberıer (AVU1tur)a) . 
pldAn: ~ deillız. B•zı anca), Tek adım-TambaJ (ltalya) 
atletlenmızın vasıl olduk.lan dere- 7,1 l, ikinci Fuiyato (ltalya), il' 
celer alikadar eder. Bu c.ereceler . ü FJ--L- (A ..._ ) 
d 

çime ..,.~er vaa .... ~a. 
e çok memnunuz.,, Sırık - Hüber (Avuıturraı 

Bahuua Yuıoalavlann ıös be· 
beli olan ıenç lvanoviçin Orw 3,91, Bnb (Avuıturya) .. Uçüncil 
ATn1pa 110 metre manir.lı kOfU Saraviç (ltalya). 
f&IDpiyonu olan Leitne1'e galip ıel Disk - Gattabek ( A~) 
me.i Yuıoalavyada hüyük bi, 45,45, ikinci Yaaoe (.A'flUturya). 
memnuniyet uyandınnıfbr. üçüncü Narençiç (Yuıoelavya). 

Müaabakalann tekni.'ıc aonçla Cirit - Kunbavuer (A'Y111b11' 
n fUD)udır: ya) 58,93, ikinci T eata (İtalya)' 

lOOmetre-Roui (!tal,a) 11, içüncü Bezonta (ltal,a}. 
ikbııci Bonet (Yuıoelav) üçüncj Genel tunifte Awaturya 98 
Mazi Yqoalav). puvanla birinci, İtalya 89 puvanla 

400 M. -Rayner (Avusturya) ikinc.i ıelmiıtir. Yuoor..\avlar 65 
50. ikinci Rontaelli (ltalya), üçün puvaıı almıılardır. 
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Bazirıinın Sırrr KAQA .. KARTAL~ 
,;-r' BUYUK DE.-.tZ -ve~, 

(Btlf taralı Jünt.ü sayımı:ula) ı 

Ba.zirıln karıaını tatmin etmek 
için: 

- Kuzum karıcıiım. ben ae· 
nin için ıülmedim. Benim ıülü
tümde bqka bir sebep vardır. 
Fakat bu aebebi tana anlatamam. 
Eter ıöyliyecek olursam benim 
için ölüm tehlikesi vardır.,, 

Dedi. Fakat gene ıöz dinlete 
aıedi. Zavallı adam: 

- Aman karıcıiım. ıana yal· 

Y&rmm. Seninle alay etmek be • 
nim aklımdan nasıl ıeçer. Hem 
aende alay edecek ne vt.r ki? 

Dedikçe karuı inat ediyor, bağı 
nyor, çağınyor: 

- Hayır, mademki -:e için gül· 
düiünü ıöylemiyorıun. Mutlak6 
hu benim içindir. Söyle bakalım 
Bende gülecek ne vam:ıt?,, 

Diye ayak direyordu. 
Halbuki zavallı adam hakika 

ten kanıını çok ıeviyorcm. Kendi 
ei yüz yirmi yqına yaklatmıt bir 
ihtiyardı. Karııından birkaç e·,
iac:lı olmu9tu. Nihayet içinde sak 
ladılı ve ıaklamağa mecbur oldu· 
iu ıırn karısına söylemt-ie karar 
Terdi. Fakat bu ıım söyler söy 

lemez öleceğini de pek ~vi biliyor 

~- Omm için daha evvel bir vui· 
yet yapmak istedi. Şehrin haki 
mini ve komtularını yanma çağır 
dı. Karısı ile arasında reçen ha· 
diseyi onlara nakletti. Gerek ha 
kim ve gerek komtulan kadına 
yalvardılar hep bir alı.z:&?an: 

- Gel kadın, bu filnrde ıara1· 

etme. Şayet kocan ıırrır..ı ıöylive 
cek olursa ölecektir. Bunda inaı 
etnıe.,, 

Dem itler iıe de gene iÖz geçi 

remediler. Bütün bu sözlere kartı 
kadın gene: 

- Asla vazgeçemem. Neticesi 

ne oluna olsun bu adam niçin gül 
düğünü bana söylemelü.fü ., dedi. 

Bunun üzerine ihtiyar bazirıan 
kalktı, apdest almak için hayvan 
lann bulunduğu yere vardı. Bura 

1ia bir horoz ile bir tavuk duruyo · 
ıdu. Biraz yüksekçe bir yerde dr 
bir köpek bulunuyordu. Köpe!r 

horozu ya:• na çağırdı ve. ona: 

- Ey horoz, ne garip mah • 
i6ksun ! Buıün bizim efendi öle 
cektir. Sen iıe burada tavuklarh 
zevk Ye safa edip duruyonun.,, 

Dedi. Bu söz üzerin~ horoz kö 

pekten ıordu: 

Yazan · Marael Prat 

R.O~'i~N ~ 
- Ben senin bahaettiiin hadı 

seyi bilmiyorum. Bizim efendi ni 

çin i>uıün ölecekmiı? .,, 

Yazan: Kadircan Kafir B ö I em: 71 

bu 
Diye ıordu. Köpek hı.nun üze 

rine bütün olan biten 9eyleri an· 
lattı. Bu sözler horozun pek tuhe 

fına ıitti: 

Kara Hasan haykirdı: "Kendini kolla, Armenyo ..• 
üçüncü vuruş, iki umuzunun ortasına geliyor. 

-------
- Yahu, dedi, bizin1 efendinir. 

hiç aklı, fikri yok mudut; itte b"k 
benim yanımda elli tane karı 
var. Bana biri darıhna \>bürü ilfl 
beraber ya9arım. Fakat bizim e· 
fendinin bir tek karııı var. O ne 

derse sözünden dııarı tıkamıyor. 
Onun bir dediiini iki etmiyor. Bel' 
efendinin yerinde olsaydım karı 
mı bir odaya kapardım. elime bi:· 

değnek alır, adamakıllt ciöğerdim 
Ondan sonra bu karı artık kendt 
üıtüne lazım olmıyan 9eylen 
karıımazdı. Anlıyonım ki bizim , 

•efendi böyle ileri gidemiyor. Fa 

kat karıaının cehaleti ve inadi için 
ölümünü mucip olacak b:r hareka 

ti ihtiyar edecek, tehlikeli br sır • 
rı ona ıöyliyecek yerde hiç olmaz 
sa bu karıdan ayrılmak da hatırı· 
na gelmyor mu? Hem de hikim a· 
yağına kadar gelmif. Hazır ıahit· 
leri de yanındadır. 

Hakim kocasının ö!ümüne se· 

hep olacak bir ıırrı ifp etmeıinde 
kadının ısrar ettiğini görünce der 
hal ayrılmalarına karar verir. in 
ıan bu kadarcık bir kurtulut yolu

nu dütünemez olur mu?,, 
8azirgan horozun bu sözlerin; 

ititir itibnez dütündü kendi ken • 
di kendine: 

- Sersem; bea böylemi söyledim 
aapa, Blasko diye homurdandı. Fakat 
bu kimdi? O, bu genç adamı hiç tanı
manuıtı. 

Eğer Balçkonun adamlanndan ise, 
neden onun emirlerini oldu~u ~ibi yap 
madı. 
Kara Hasan Armenyo'ya doğru kılıç 

çekerek yürüdü ... 
- Sıra ıana geldi. Bilyük Vencdik 

Amirab... Çek kıbcmz, 
- Ne;. Banamı? .... sen kim oluyor· 

aun aptal ıözUnü geri al yoksa .... 
- Aptal aana derler. Sözünü geri 

almıyorum. Tekrar ediyorum. Ben Ve· 
linin oilu Kara Haaanın? Fakat eier 
yifit iıen ıu arkadan aelen it ıürüıüne 
emir ver de duraunlar. Burada biz bize 
dövüıelim ... 

AnntJnyo sevinçle ıintb: 
- Y aaaaa •.. ne iri ... deni:ıde ararken 

karada bulduk. •.. 
Elini tabancuma ıötürdü. 
Çekti. Nipn aldı ve &tef etti. 

Kara Haıan tam zamanmda atmm ye 
lesine doğru eiilmit aakınnuıtı. Şimdi 
iki düıınan, yalın lohnç biribirlerine, 
ıaldmyorlardı. 

Kara HalU atını bir fınldak ıibi çevi 
tiyor, Annenyoya ıöz açtırmıyordu. 
Hatti onun aai ve tol omuzlanndan bi 
rer hafif yara açmııb. 

Arkadan ıelen aalcerler iki tarafta 
durmuflar, bu heyecanlı düelloyu HY· 
recliyort...di. 

Bundan bir t•Y anlamıyan ince Hüıe-

f 

- Yahu, ben kendimi akıllı ıa· - Yetiıir ... ıuna bir piıtov ııkayım 
nırdım, meğer fU horoz benden da· da s..._ıin .. . 
ha iyi dütünürmüf. Bir iman için DemİfH de ıu cevabı aJnuıtı: 
zevceıine iyi muamele etmek fÜp - Sen bunlann adetlerini bilmez mi· 
heai~ vazifedir. Kadmların hatır ıin. Biraz bekle. Şiıleyecefim, onu. 

1 k 
_ 

1
_ k . Fak - Fakat bizi aanyorlar ... 

arını ırmama.A ıere tır. at __ " ________ _ 

onların da erkeklere kartı bir v:ı ler huzurunda derhal ayrılmak ka· 
zifeıi olmak lazım değil midir? ran vereceğini anlayu.ca aklını 
Bir kadın kocasının öliimünü iıti batına topladı. Bu defa: 
yecek kadar kendi keytlne esir o -Aman kocacıimı. Len ettim 
lamai. Bir kadın kocatının bilt sen etme. Bir daha sen!!! iılerint 
bile ölümünü iıter1e o artık ıözün~ karıımam.,, diye yemir. etti. Bu 
hürmet edilecek bir zevc- olamaı: nun üzerine bazirgin odadan çı 
Şu halde ben horozun deiiğini ya kıp dııarıda oturmakta olan ha 

payım. Hem kendimi ölümden kim ile komıularına; 
hem de çocuklarımı bir f ellketter - Sevgili komıularım, karını 
kurtarayım.,, dedi. odaya girdikten ıonra tt..nim ger 

Sonra zevcesinin yanma gide çekten öleceiimi anlayo:ca eski ıs· 
rek: rarmdan vazıeçti. Bundan sonra 

- Gel timdi sana sırr:nn söyli bir daha böyle hafiflikler yapma 
yeyim.,, yacağına dair de ıöz veı di.,, dedi 

Dedi, onu bir odaya kapattı. Bu suretle bir horoz efondiıini ö 
Kadm dıtanda'ki hakimin, şahit lümden kurtarmış oldu. 

Bölem: 8 

kestane renginde bir şey. ' 
Hiç şüphesiz bilhassa bir kadın için 1 

hundan ıonra artık Habeşistanda sey
:ıahat etmek kolay değil. 

- Ziyani yok o çemberi kolaylıkla 1 
yaranz. 

Armenyo, biraz önce Karabaaanm aöy 
lediklerine inanmamıı deiildi. Fakat 
Kara Haıanm buralara kadar releceği· 
ne de aklı büıbütün yatmıyordu. 

Fakat timdi onların türkçe konuıdulıı 
lannı görünce hiç kuıkuıu kalmamış, 

yüzündeki ıevinç büıbütün artımıtı. 

Kara Haaanın pek genç oluşundan onu 
acemi bir ıilahıör ıanıyordu. iki can 
dütmanın kavğaaı ıon lu:ıını bulmuıtu, 

Annenyo iki omu:ıundaki ufak yara· 
lann arzladığını hiaaediyordu. Fakat 
Aılııerlerine: 

- Şunu tutunuz .. 
Demeyide bir türlü Rururuna yedir

miyordu. Onlann önünde her halde yen 
mek istiyordu. Henü:ı ümit vardır. 

Kara Hasan haykırdı: 
- Kendini kolla, Armenyo... bu Ü· 

-11- 9 -935 
dh.alarmda yıldıa lfu'eW ol&Dlar, be • 

rinde ,PJuamele &örenlerdlr. Rakamlır .., 
12 kapanıı .. ı11 ftyatlandn. 

l'fukut 
• l.ondra M/8, - * VfyıDI 
• Nnyor~ 126. - • Mıı:Jrld 
• Parls 168. - · * Berlla 
• .MllAno ıoo, - • Varşova 
• Brlltıe ı 8ıt. - • Budıpeste 
• /ıtlaa 24. - • Btıtreş 
• Ceuent 6t0 · - • Belırad 
• Sofyı H , - • Yotobamı 
• Amıterdırr sr. - * Alaa 

• Stolıbolm 31, - · • BukDot 

u.-
!6 -
40, -
ı4. -r•. 50 

·~. -
~6. -
15,-

9114 -

S3 - 1 
134 -1 

• Praı 08 - * Mecldl1e 

Çekler----1· Londra 6H.~O * Stokhlra 3.119~ ı 
• t\nyor~ 0,7031 • Vlyaıo 4.90!0 
• Paılı •2.!'6 • Madrtd 5.8 11>0 
• Mlliao O.n ıo • Rerlln 1,9710 
+ frlltse 4.703S • Va~on 4,tıı9o 
4 Atla' t 3 612~ • Bo:lıpcşte 4,1886 
• Cenevre 1.4436 • Bfitre' IOJ,33 ıO 
• Sofya C3,6!'~7 • nelgrad 

1 • Amsterdı rı 1.177J • Yolı:ohıma 
• Prı~ ı o,t ı ı~ • Moslı;on 

:t4 798l 

f.73r~ 

10909~ 

·---ES HA M--.---ı ı 
• iş Bantn 9.~ ·I - Trınıvay 9 -

1 

•Anadolu c;~.'2~ *Çimento IS o'.oo 
Hejı 9 4•> Oayon De~. -.-· 
Slr. H ayrtyt 15. ~art Oe!. -.-

•Merlı:ez Bankası 511.- 8ılya -. -
l!. 51ıı:ona -,00 ~arlı m. ecza -.-
l'omontl 7,5ll felefoa -.- 1 

-lstikraz!ar - tah vlller- ı 1 

.ı93JTürk Bor 1 • ıs ~:lelı:ırlk -.-
il 2~.:ıo rrımvh 31 70 

. . ili '~ 50 Rıhtım 4' -
istik ruıl>ablll 1 9.C 1 • Aaadnlu 1 -IHO 

• F.rıı:ıa l iatllı;raıı 95. • Aoado'u ıı 4S,•o 
IQ!!I /\ ,\t • 10, Anadolu 111 1,40 

• Sıvu·f'rzaram 9~.P~ • \1Unıeull A 4lHH 

1stemiyor Arkadan kırbaçla vuruyorlar. ı 
nihayet bu tehlikeli geçide kendini bira 
kzyor. Daha birkaç metre ancak ilerle

dik, suyun cereyanları bizi alıp götilrU
yor. Takip ettiğimiz istikametten ayn· 
hyoruz. Deve çabalıyor. Çırpınıyor. A· 
yağı boJlukta kalıyor. Yüzmeğe batlı

yor. Hem mUthiı, hem komik bir ın: 

çüncü vuruı, iki omuzun ortaıma gelJ. 1 

yor .. 

Taıarladığl vuruıu yapmak için atınl 
iki adım geriye çekmiı, sonra küçük bit 
kaviı çizerek dütınanın ıağmdan geç· 
meyi düıünmüıtü. Fakat tam bunu ya• 
pacağı sırada bir çığlık duyuldu. 

- BabacıiJm .. Babam. Ne bakıyol'" 
ıunuz? Öldürün ıu haydudu. 

Babaaının biraz ileride patlamanın ol• 
duiu yerde bir haydudla vuruıtuğund 
öğrenen Komelya hemen orada kalaJI 
aıkerlerden birinin atma atlamıı, ka"• 
ga yerine yetiımiıti. 
Aıkerler Kara Hasana nerde iıe sal

dıracaklardı. 
Fakat genç kız kendiıine bakan ada• 

mı tanımııb. 

- Kara Haaan .•. ıen ha.,. Buralarda. 
Armenyo haykınyordu: 
- Tutun .. Oldürün .• 
Askerler kılıçlannı kaldırdılar ve bii

cüme yeltendiler. Fakat genç kız bir 
denbire Kara };laaanın yanına ıokuldllo 
Onun kucaiına abldı. Kendi göğıünii 
onun göğsüne ıiper etti, sonra: 

- Çabuk kaçalım. Yoksa ..• 
dedi. 

-:- Ya ... Siz? 
- Onu sonra konuıuruz. 
Sahiden it kötüleımitli. Büabütürt 

sarpa urmak üzere idi. Bir az dah• 
beklerıe bütün kurtuluş kapılsn kapa• 
nacakb. 

- Hüseyin ... Arkamdan gel. 
Kara Hasan abnı ıürdü. 1 
Komelya kucağında idi. Onun boynd 

na ıanlmı,tı. 
Ah, bu ne güzel bi yolculuktu. 
Armenyo: 
- Tutun ... Onu tutun. Ateı etmeybt 

ha . .... 
diye haykınyor, askerleri, kovalamalart 
için kıtlartıyordu. 

Kara Hasan lnce Hüseyin ve Kor 
ne1ya, Otrantoya giden yolda to:ıu du· 
mana katarak uzaklaıblar. 

Biraz sonra cenuba giden dar yol• 
aapdıklan ıörüldü ve ormanlann ar•• 
ıında kayboldular. 

Otuz kırk altı hala onlann izlerind• 
gidiyorlardı. Fakat aralarında hiç de-
iilae on onbeı dakikalık bir aralık vat" 
dı. 

-17-
SEVlYORUM, FAKAT 

Kara Haaan arkaaınd3n gelen otu• 
kırk atlıyı hiç düıünmiyordu. GÜ%el 
Komelya onun boynuna dolanmıı, 1ııtl• 
bini onun kalbinin üstüne dayamııtı· 
Öyle ki o saniyelerde bu iki genç yürelı 
ıahiden bir yürek imiı gibi beraber ç-' 
pıyordu. ( A rk7.sı ,.nr 1 

- Ne oluıa olsun, mümkün olan 'f8" 

re hayvanı çıkarınız. Lazım olan münt• 
kün olduğu kadar ıür'atle sahile yan•f 
maktır. 

Kırbaç darbeleri, bağrışlar, eğer dil: 
§ecek olursam hemen beni yakalamak ı• 
çin etrafımda havaya kalkmış konar· 
Çamur dalgalan kadar geliyor, bize çar 

Bütün kafile 
sular bunları 

bağınyor: "Cas! Cas, 
alıp götürecek.,, 

Bir çok ıünler burada bekledik. Ni· 
:'ıayet nehir içerisinde su azala azala 
hir metro boyuna kadar eksildi. Ben ar 
tık bu garip ve müıkUJ hayata daha 
fazla tahammill edemiyeceğim. Her ne 
bahasına olurıa olsun bu nehirden geç
mek istiyorum. Klrvan reisi beni kan
dırmak için uf raııyor: 

- Burada nehir içeriıinde yer yer 
çukurlar vardır, bazı yerlerinde de mü
taharrik kum yıimlan bulunur. Suyun 

imk&nı kalmıyor. Habeşistanda daha cel')'anı çok ıiddetlidir. Geçen yıl bura. 
kaç gün böyle esir olarak kalacatız? . da nehrin ıuyu 1'öyle bir halde iken ilci 

Nehrin ortasına geldik; ben kudurmuı 
bir nevi ejderha üzerine binmiı vaziye· 
tindeyim: bu ejderhanın bütün maksa
dı ise benden kurtulmaktır; hayvana 
bir türlü hakim olanuyorum. Bu çılgın 
ejderha ayağı toprağı 1:..uldukça sıçra· 

yor atılıyor; ayaklan altında kumlar kı· 
mıldattıkça muvazenesini kaybediyor, 
bir tarafa sarkıyor. 

parak dağılıyor. Adamlardan biri baiı• 
nyor, emir veriyor: 

- Durunuz! Durunuz! 
Bu ande yüz kiloluk bir ağaç kUtli~U 

geliyor ve yanımızdan geçiyor. zcncı· 
ler hep birden sesleniyor: 

Diye bağırıyorlar. - j 
Bu adamlar Habeşistan yolunu yeni -
den tutmak üzere olan de1·elert bütün 
tuvvetlerile kamçılıyorlar. 

KAnan r4:isi diyor ki: 
- Allaha çok şükür ki iyi kurtul -

"duk. Bir dakikaya kadar buraya geli· 

70r!" 
Ayni zamanda uzaklarda bir gök 

gürültüsü başlıyor. Bir saniye içinde 
söklerden nehlre sular boşanıyor: Ka 
yalan, ataçlan ve insan cesetlerini sü 
rUkleyip götüren çatnur ve kum dalga 
Jan ..• Yer yer kaSlrgalar oluyor ve sa
hlllerl tanyor. 

Baş döndürücü bir sürat ile sular 

Burası belli değil! adam kaybettik." 
Bizim karvan me'yüsane bir suret· 

te yilksek yaylaların yolunu tutuyor. Ben açlıktan, ıuıuzluktan bitmit bir 
_ Ylyec~k yok! haldeyim. Burada hasta olup kalmak-
- Su J10k! tan ise tehlikeyi göze almak daha dof· 

BilyUk bir itina ile muhafaza etti • rudur. Ben eme: 
ğim birkaç teneke konserve de hemen - Ne olursa olsun, bakalım görürüz" 
bitmek üzeredir. Bunun için mümkün Diyorum ve .nehri g~smek karannda 
oluduğu kadar az yemek mecburiyetin iarar ediyorum. 
deyim. Yerliler bir sıra te§kil ediyorlar ve 
Öğle yemeğinde bir sardalya, akıam gayet ihtiyatlı bir surette ilerliyorlar. 

yemeğinde bir aardalya, bu pek fakira· Ben ise deve UstUnde kalıyorum. 
ne bir yemek. Fakat ba§ka bir talisizlik On dakikalık bir zaman ... Hayatımda 
<taba. •• Benim bUyilk termos ıiteıi de bu kadar korkduğumu hiç hatırlamıyo-

lllılill=~-= · 111 da rum, deyem korkuyor, nehri geçmek 

Bütün kervan kafilesi bağırıyorlar: 
- CaıJ Caı! Sular bunlan alıp gÖ· 

türecek! 
Sıra olan kervan kafilesi beni aan

yor; bunlar arasında hepsinden daha 
cesur olan bir zenci benim devenin 
başına kadar ilerliyor: yularını eline ge 
çiriyor. Bir başka zenci de arkadan 
vuruyor. Düşecekmiyim? Ben bütün 
kuvvetimle çılgın ejderha üzerinde ayak 
lannu sıkıyorum. Birçok dakikalar deve 
bu adamlar ve ben hepimiz sular içeri· 
sinde uğraııyoruz. 

Kervan reisi bağmyors 

- Allah büyüktür. Bize acıdı. ()ıı• 
tükredelim. 

Artık sahile ancak birkaç metretilc 

bir yer kaklı . Su cereyanları bir az d•' 
ha kuvvetini kaybetti. İ~te nihayet }Ce" 

nara yetiıebildik. 
Nehrin bu tarafına çıktıktan sonrf 

haber alıyorum ki bütün Pari& uı:un ~·· 
vı• 

mandanbcri benden mcılUmat atınnıa. 
1ı için artık benim Habeşistanda ötdiı'. 
ğ .. k . . 1 B' . frarı ume anaat getırmış er. ızım • 
sız ticaret ata,eıi Habeşistanda her t~ 
rafa telgraflar çekmi§. Benim ne oldli 

ğuma dair acele mallımat isteınit• 

l SON 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde T•ltltolla Cemal giıesi lütemüin gömrti.iji 

mükafatları derhal wrecektir. 

1 Dl~~ ~-Ilı 11 lı•lln litll &111 iiral illlllı 1 
Amele için " 70 T enzillt 

11 l,Ull 931 taribind• itlba. en bet kitiden mürekkeb olmak ... 
ya b'et kiti ücreti vermek ıartile A7dm hattı dahil ve Erzun:.m ·Sarı• 
kamı1t Buna • Mudanya Samıun Sahil hatlan hariç olma~ üzere bi~ 
tifik tebekedeki iıtaıyonuarın berh aqi birinden dijerine ,., bulmaJl 
Y8J& itten dönmek Uzere Hyahat 'decek amele için % 70 t~'bzill! Y"• 

Lira No. 
30 283 
60 291 
30 316 
30 445 
50 '~ 
30 468 
50 1486 

1000 ;'i28 
50 576 

1000 607 
30 820 
50 5072 
30 110 
30 182 

100 202 
50 1:145 
30 382 
30 4:;7 
50 4:,S 
30 477 
30 489 
30 508 
30 5;;22 

500 !l42 
50 567 
30 :,7:; 
30 8 

500 ,718 
30 768 
30 79' 
ıoo ,799 
30 845 
30 846 

150 1MT 
30 860 
JO 9K 
88 9'1~ 
50

1
M35 

50 08 
so1R5 
50 181 

ıoo 1 ~1:1 
10 ı 371 
30 ~ 
IO 418 
30 459 
50 :l79 
50 ı f;20 
30 6660 
30

1
673 

30,708 
50 ,913 
ıoo 932 
150 7073 

50 150 
30 ~13 
30 f.lıl 
sn 283 
ım '\40 

100 ı\20 
30 447 
30 ;ı24 
ıon• 
80 851 
80 709 

Lira No. Lira No. Lira No. 
100 712 50 189 100 312 
60 728 60 - IO 311 
50 742 500 280 &O 392 
50 770 30 361 IO -ao 823 &o 466 ao I03 
30 832 50 680 30 517 
30 892 30 957 50 MS 
50 805 IO 1ION IO 6M 
30 8139 30 12 50 650 
30 227 50 81 50 792 
&O - IO 117 50 887 

100 '17 IO 1316' 30 923 
30 560 30 18' 30 17025 
&o 573 30 298 30 1!5 
50 788 &O 814 ao 192 

150 877 30 414 50 252 
50 9115 Ş() 516 ao 341 
50 131 80 581 IO ,. 
50 102 100 587 IO 568 

ıoo 189 100 602 30 649 
100 120.1 30 1613 50 687 

50 297 ao 803 100 820 
301448 &o ,805 100 823 
30 14.51 so 1m 30 18031 
50 320 50 998 50 82 
30 ,530 ıoo 1401' 50 148 
IO ,&U 80 '8 50 19' 
50 730 50 93 3D 2" 
30 885 30 15' IO 281 
30 999 10,000 235 50 m 

100 10053 500 2'8 50 298 
ao 116 50 1272 30 (63 
50 t2Ş IO 30 ,;lR:I 639 1 

50 ].145 • eo :59'f IO 18!"181 
50114610 50 80 205 

50 210 
30 274 
ıoo M7 
30 39:1 
30 ,419 
50 142.'S 
30 523 
30 527 
50 53.'> 
50 600 
50 614 
50 768 
50 787 

100 11015 
&O 200 
30 242 
30 330 
30 45.'i 

100 461 
50 486 
50 11526 
30 599 

IOO SA 
50 '774 
so 816 
30 831 
50 898 
IO -IO 942 
80 12071 

699 
100 872 30 7.U 
100 1740 50 880 

IO 'J'7I 50 R89 
30

1
795 ao 958 

50
1
811 50 19019 

50
1
903 l50 221 

IO 1sm 50 'IZ1 
30 31 500 291 
50 6' 30 !435 
30 t:JA 50 340 

500 l: 50 :l52 
50 30 360 
30 258 30 367 
30 329 100 "' 30 45' 50 C88 

150 470 30 !l45 
30 484 50 593 
30 476 50 6'9 
30 491 30 680 
30 15739 30 t9'11T 
30 833 50 "158 

8$0 -. 
M l981 50 -150 9t 30 888 
3011fl055 30 897 
30 16.1 FJO 982 
50 1241 301210?.4 
30 'J9:l 30 30 
50 293 30 58 

Eyilp Salh Hukuk Jlahkemelinden: 

Etemin E,Upte Takkeci mahalleainde 
Kıyaaa caddaiade Vaid (19) No. ela 
mukim F .... Dolnuma Uıtalarmcla 
Hüae)'in zimmetinde mabkUnriinhih ala 
caimclan t.ninf iatifui için müddei •• 

lerlain ......... ...... olmamdan 
.... ilinm antW.- ciaü olarak 
la7in kılman 9-9.931...t (ti) te ..... 
hak__,.. aelımcHii ılti Wr Yeldl dahi 
ıöadermemit olclufunclan haldancla H. 
uıulu muhakemeleri kanuanan macldei 
malaıaauı mıiclNnceı ma.....wi si1ap 
bnn ........._.: Ba lııapta muhakeme 
30-9-931 ... t (14) te tallı ......... , oJ. 
dalandan ,.... .. nkti awk6rde 
hizzat plerek: müra Not. .-.dine 
lrarp ikrv "Ta laut ltiruda ........._. 
.. Akal takdirde, id ...... ftkialan 

Lira No. 
50 56 
ao 118 
50 123 
IO 18'1 
IO 382 
80 389 
IO "' IO 858 
30 976 
30 988 
30 22f11'1 
80 158 
50 198 
IO 202 
50 us 
30 252 
50 556 
30 576 
50 63.1 
50 708 
50 741 

150 750 
150 876 

IO 95e 
80 "' l50 23060 
30 91 
50 11' 

150 293 
50 3'9 
50 469 

'-= 
603 

23Ml 
80 Ml 
30 623 
50 693 
IO 763 
30 771 
30 832 
50 8.1" 
50 848 
IO 993 
80 U099 
IO 2'2 
IO MO 
80 3Z7 
&O 411 

100 469 
150 567 
ao 586 
10 673 
50 873 

1000 900 
30 !ft.5 

30 944 
50 2~170 

~ 37'1 -30 428 
30 '3'7 

100 51fi 
30 518 
80 809 
50 626 
30 '120 

Lira No. 
50 755 
IO '162 
30 260&8 
80 85 

llO '57 
&O 788 
30 741 
IO 85'1 
50 865 

100 27JO'ı 
100 106 
1&0 171 

50 27256 
50 282 

150 315 
100 331 
30 352 
50 569 
30 617 
50 674 
30 690 
50 787 

150 833 
50 M2 
30 858 
30 941 
50 28(Y16 
50 139 

100 182 
30 235 
30 279 
50 "2 
30 "' 50 28530 
50 M3 
50 812 
30 973 
30 29038 
30 39 

1-1 93 
50 110 
50 137 
50 167 
50 3~ 
80 .f r.I 

500 47!i 
50 514 
50 518 
30 5'1 
30 5'11 
30 613 
50 831 
30 su 
50 65!1 
50 29612 
30 802 

L(ra 
30 

150 
50 
80 
30 

100 
30 
~ 
50 
30 
r.o 
50 
30 

100 
30 
30 

500 
150 

30 
• ;l() 

30 
rı0 

50 
500 
50 
50 
30 
30 

500 
50 
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150 
30 
30 
50 

ıoo 
50 
50 
30 
30 
l50 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

100 
30 

150 
rı0 

150 
150 
30 

150 
50 
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Bu tenzilittan iıtifaıl~ etmek .•tef•• amelenin bulundukıan 1eriıa 

en büyük mülkiye memu_·undan ve bu memurun bulunmadı~· yerlerde 
kay ihtiyar meeliılerincl• Wıw ... ilıra alda iataqoalara ıciatsmalerı 
lbımclır. 

:'azla tafılllt için ittu7onlar.ı mOracaatedHmelidir. 
(2515) (5416) 

Muhammen bedeli ~75 lira olan 19000 kllo aubtelit eb'ctı. 
çinko inha l 1 Birinci Teırin 1935 Cucıa ıiinll .. t 11,30 ela Anlcar' 
da idare binaamda lm.patı zarf urJltl De aabn almıcütlır. 

Bu lte ıirmek iate1ulerin 320 liıalı:ı munlrbt "'9iaat 11•.kan .. 
nun taJln ettlli veaikalan. kaawaua 4 ncO macl ... I __.._..ite ıir-· 
meğe kanuni manileri ba1U1U11a•ılı aa dair ..,_... •• '*"Jerial 
ayni pn saat 14,30 a D(IU KOllll llJOD Relalillae •enuleR" · izı.. 
dır. 

Bu it• aid tartaanJeleı puun ...,.. A• .. raela Malw clai .... 
ıind• •• Ha:rdarpapda teali••• MYk mDcl•lüp.ule cla"ldılm•lrl* 
dır. . ~<MOS) 

.. 
Muhammen 1ieclelf 80 bin Hra o~ an 1100 ton liatran yalı ıl Blriıiot 

Teıria 1935 Cuma tünü tut 15.30 da kapalı sarf amlü ile Allkvaa 
idare binumda aatm ~lmacakdır. 

Bu lfe ıirmek iıteyenit=ria 4250 lilalık aaaftldsat teminat ile b.._ 
nun tayin ettlll Yeaikaları . -, kamı.u an 4 lldl ma•••l muclblaee ite pr 
mele kanual manileri buıuımachtına dair be,uaaa .. Ye tt"ldiflerim 
api aün ıaat 14,30 a kaciar Komiı1oa Reiallll••...Ieri iazımdır. 

Bu iıe ait .........ı .. 300 lmrat mulad.lllacle Ankara y~ Haydat 
ı.ata veznelerinde aatrlm.ata.ı.. "(5405) • 

Muhammen bedeli 3000 lira olan Devlet Demiryolları Ankara U. 
muml lclare binuı çab la.ta blirif • tetieatı 25/ 9/ 936 Cuma aıünl 
aaat 15 de kapalı zarf uıali7le AD karada Umum Müdürlük linaıır.de 
ihale edilecektir. S. ife ıirmek İltJyenlsla 221 lirabk mUYALltat . eım1ı 
nat ile kanunun tayin ettıı; Teıikal arı kanunun 4 üneü maddusi muGi. 
hince ite ıirmeie kanuni maniler l bulunmadıiJna dair Beyaı:aname •• 
tekliilerini ayni ıüiı ıal\t 14 de kadar Cer daireai Komiıyoa Rei.diti
ne vermeJeri llzımdir. Bu ite ait ıartname:er Ankara ve &yda.-pa-
ıa veznelerinden paruı• olarak a~ ınabilir. "2511" "541 T' 

leta111tuı lvkaf MUtlllrt•ıu lllntarı 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
lST ANBUL -18.30: Bayanlar için atJ 1 k • d • 

jimnastik. Bayan Azade Turcan, 18.50 5 08 ma OmJSYODUD an t 
Almanca ders. 19.10: Dans musikisi. Orneii •• enafııun tama•i1le api olmak sereiiJle (2300)mett 
(Plak), 20: Konferans. Ordu saylavı re kıtlık elbiMlik kumaı aG/ 9/ 136 pqartesi aüaü aaat (10) ela 
Selim Sım Tarean, 20.30: Stadyo or. • 
Selim Sırn Tarcan, 20.30: Studyo or. Jandarma Genel Koauıtanlıjı ~- atmcla ka~ı zarf uaulıJle •• 
k11traları, 21.30: Son haberler. Borsa abnacakbr. Kumqın bir metre..a ne (255) kurut deler !>içllmiftim. 
lar, 21.50: Plak netrl1atı. lıtekliler ebiltme u.atinfam Wr aaat lacefe kadar 2'tO .aydı lar 

BUKREŞ-13.15: Plak Te duyum. DUDUD (2, 3) CÜ maddelerindeki belı•lerle (439) lira 81) lmrutlaM 
lar,18: Raclfo salon orkestrası, 19: Du \"eme makliuu •ef• baa.ka mektubunu haYi teklif mektuf • 
)'umlar, 19.1~: Konserin süreği, 20: larını komiıyona \erilecektir. Ometi komiıJOllWIRI• • 
SH:r.ler, 20.20: Plak, 20.45: Sözler, 21 : ela ve latuallal Juularma mu&J•• e karulmaaada her si• lfr•Mlf': 
Richard Vagner"in "Yalkyre,, operasr 1 . • -· ld A.L ("~ ...... ) cıı..a••) 
(Plak). 2': Pop81er Romen mUzflf. erı ve pr,.ııana...,ı ,_,uıı o 11_.- ~ "'9UU 

·--~~~~~~----~..-.--..-.--..-...-.--..-...-.~..-...-...-.~~ 

BUDAPEŞTE - 20.40: Halk ballad 
lan, 21.10: Opera ork•truı, 22.30: Da 
yumJar, 2'l.50: Çingene müziği, 23.45: 
Aylık daJ11111l&r, (ltalyanca). 24: PL . 

inhisarlarU.MüdOrlüGünden~ 
yano mllıJii, 24.3:>: Cazband. 1 - Maltepecle tütiW emt1t1 ·1Gnde yap1laeak 8000 lira muh__. 

MOSKOVA -17.15: Plak, 17.30: men bedelli kalörifer tMicab kapalı :sarfla elmllbneJe ko~ufblr. 
Çaykonld n Glazunov'dn eserlerin. 2·- Şartn&llMI ve pr.,jeler Kalı atafcla LeTUDD •• mtlbatut &11W 
den konser, 22: .Almanca yayım, 23.05: ıinden 40 kunat bedel mukabili a\ mabilir. 
Fransızca, 24: Portekizce yayım. 3 _Eksiltme 4/ 10/ 935 tarihine rastlayan cuma ıünU LUt 14 te 

MUNlH - 20: Radyo orkestram, Kabatqta levazım ve miibaJaat pbeaincleM alm koaiqanunda 
21: Duyumlar, 21.10: Akpm k~narf , yapılacaktır. 
22.30: Hitler l~n çalınacak r~t res • 4 rı __ •1 . ~u • • .. an --•·UMDU Juıl: tartJaı 
mi f8D881ndaki müziği röle, 23: Du. - -=---ı tmeJ• fiteceuena ....,. ~~- • 
ywnlar23.20: Proıram arası, 24: Dans dahilinde maayyen sün .,. aaab11 dan Mr aaat eYel (600) Jualık W 
miiziif. minat " teklif mektupll&l-lyle ... ı ktr komiqona müracu\lan. 

HAMBURG - 20.15: Yeni yaylı 
azJa orkestrası, 21: Duyumlar, 21.10: 
Skeç, 22.10: Mozart"ın ee-dur sonatla
rı <Piyano). 22.30: Milnihten röle, 23: 
Duyumlar, 23.25! Müzikli program a. 
rur, 24: Şen mUzik. 

BRESLAU - 20.20: Radyo orkst
rası, 22.30: MUnlhten röle, 23: DtıJ:ua. 
Jar, 23. 30: Gece •UdtL 

un 
Nil• elldaa .... ff lcaaat .._ 

remi safi •"1m· Ye.Uerlal pbraca. 
tuadaa eMtlerlnfn ldilunl JOktu. 

(V. No. 9DI) 

Y ••&lf ı.bleıimle arabaea 
Pehlivan Ldtli 

(4888) 

ZAYi 

'151 sldl numaralı arabaalık ellH • 
,.etnamenal zayi ettim. Yenisini alaca. 
tundan eafalnln hflkmtl yoktur. 

ev. No. 9028) 

~ Yeli oğlu J" ClfCIF 
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= 7/9/1936 vaziyeti 
AKTiF == = 

~ Kasa ı 

~ Altın . sati kilogram 16.355,788 ~ L 23.005.772. 76 
!! B~nknoc.. . ....... . ... . .... . ...... . ...... . . . ... ,. 18 003.836 -
~ Ufa.klılı ....................................... ,, 78.3.688. 70 

= Oahlldekl Muhabirler: 

== rürk lirası . ............................ ~ L .398.089.1 l 

H ariçtekl Muhabirler : 
== Alun. Safi kilogram 4.401,278 ~ 6.190.763. 28 

o\ltına tahvili kabil Serbest dövizleı jj I 047.535. 36 

Hazine Tahvilleri: 
= Deruhte edilen evrakı naktiye 
~ arşıhğı L.158.748.563.-
- Kanunun o ve 8 incı mad· 
E!l! delerine te~Jkan. Hazine tara- ıı ,, 10.640.380.-

lından vakı tedıyar , ____ _ 

Senedat CUzdanı ~ 
Hazine booo1arı ........................ , L. 1.500.000 -
ncart senetler - .......... __ ......... ~ ., 12.641.248 74 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı ~ 

==== PASIP 
Lira 

41.793 297.46 

.398.089. l ı 

7 23829864 

148.108.183 -

14.141.248.74 

Sermaye .......................................................... -
ihtiyat akçesi .......................................................... . 

T edavUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı naktiye !L 158.748.563.

Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan haıine tara· 
fından vaki tediyaı 1 I0.640.380.-

Deruhte edilen evra1<1 naktiyt 
bakıyesi .............. .. ................. .. 148.108 183.-
Karşı Jığı cama men altın olarak 
tedavüle il!veten vazedilen ~L 10.000.000.- tS8.t08 ______ , 

TUrk Lirası Mevduatı : 

~:~:~iiz =:::::::::::::: :::::::::::~: ~ ı 8.~68 807. 18.268 

D&viz Mevduatı : 

~:~:~;iz =:::::::::::~:::~:::::::::: ~ l9-.~~;!~~: 13.17•· 
Muhtelif --·-.. -· .. ·····-········----······-· ....... - 61.481 

_ HASKALMiN 
{ 

Deruhte edJlen evrakı nak- ı 
A riyenin karşılığı esham ve .. 31.286.637.91 

tahvilAt l itibart kıymetle 1 
B ) Serbest Esham ve Tahviltt •· 4.552.252 46 35.888.890 37 

I~ Ç 1 K T 1 - Alun \le döviz üzerine avans 
=- f ahvilAt üzerine avans 
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32.534.54 
• 4.034.955 80 406749034 

4500000-

Türk .maarif cemiyeti okulları 

Bursa Kız Lisesi: 
Yatı ve gündüz talebesi içindir. Senelik ücret yatı 185. gün

düz 35 liradır. Kardeılere ve memur çocuklarına ayrıca ten-:::Uat 
vard1?". lngilizce lisanına bilhassa önem verilir. 

Ankara ilk ve orta okulları 
Kız ve erkek gündü1: talebesi içindir. Senelik ücret ilk kı 

sım 60, orta kısım 70 liu . .-lır Ortanın bütün sınıfları vardır. Or
tanın tekmil sınıflarında ve ilk üçüncü sınıftan itibaren lngHi:z:· 
ce dersleri verilir. 

Eskişehir ilk yatı okulu: 
Kız ve erkek talebesi içindir. Senelik ücret yatı 150, gündüz 

10 liradır. Kardetlere ve memur çocuklarına yatı ücretler;:ııde 
ayrıca tenzilat vardır . . Üçüncü sınıftan itibaren Almanca derş. 
leri verilir. 

Yukardaki okulların kayıt itlerine 15 Ağustosta ba,ıanacak 
tır. Her türlü izahat :çin okul direktörlüklerine veyahut Anka
rada Türk Maarif Cemiyeti Genel merkezine bat vurulmuı la
zımdır. (1721) { 4004) 

•·-------Yeni çıktı---------• 
Dün ve Yarın tercüme külliyatı: Numara 39 

YekOn 
10974815 74 

267.060.313.40 Yekin 
2 Mart 1833 tarihinden itibaren~ 

Iskonto haddi ylizde 5 1·2 - Altın lizerlne avana yUzde 4 1 

.-----------·~ nişanta,ında .------------111 
Oecell ve gUndUzlU 

Kız ve Erkek 1 ş 1 K " FEYZ
1

iYE" LiSESi 
Türkiyenin en eski hususi lisesidir. Ana, tik, Orta ve Liı:te kısımları, Edebiyat ve fen bölükl~ri ~ 
dır. Yetittirdiği talebelerinin mtıvaffakiyeti ve çok yüksek bir talim heyetine malikiyetHeı ıe 
duyan müessise bir ecnebi !isanı öğretmek için esaslı tt'!dbirler almıttır. Talebe kaydına de 

.. _edilmektedir. Her gün müracaat edilebilir. Mektep tarifnamesi isteyiniz. Telefon: 44039 

lstanbul kültür 
Evıafı 

direktörlüğünden: 
Mikdarı T abmin Muvakkat ihale gO 

bedeli teminat 
akçeıi 

L. Ku. L. K. 
Odun Rumeli mefesi. 172 Ç 412 80 30 96 25-9-935 
Mangal kömürü sine!tli veya Çerkes köyü 3200 K. 112 8 40 • 
Kok kömürü Dolmababçe Gazhanesi ~2 T. 440 33 ,, 

Istanbul Kütüphanelerinin yakacak ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuşdur. lıfeklilerin şartoalll 
görmek lbere h ergün KtHtür Direktörlüğü Muhasebe Kalemine, eksiltmeye girmek isteyenlerio 
ihale günü saat 15 de Ticaret odasından alacaklara belge ile lstanbul Vıliyeti Muhasebe ModOr 
ğünde toplanacak olan Komisyona başvurmaları ilin olunur. · (5414) 

HAYDAR RIFAT Denizyolları 
HERAKLiT iŞLETMESi 

Ankara Urayı otobüs işleri 

direktörlüğünde 
Eski Yunan filozoflarmtlan Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Fiyatı 25 kurut - Dağrtma yeri V AKIT matbaası latanböl Tel. 42:~62 • S~rkeci Mühürdar zade 

.................................... 111111 ....... ·--• Han te1Pfon: 22740 --•I 
/mroz Yolu 

KOCAELİ vapuru l 2. Eylul 
PERŞEMBE günü sa:ıt 16 da 
lmroz'a kadar. ~ 5448) 

Kırıkkalede yapılacak inşaat 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde~ 
Evvelce yapılan ilanın ,artnameıinde deği,iklik olan ve ketif be .... _ .................... ... 

deli 147,094 lira 65 kuru~ olan yukarıda yazılı intaat Askeri Fahri Ortaköy 

1 - T eahhüt edilecek fey 350 ton benzin, 35 ton yağ, 

gresdir. Tahmin bedel~ 143.250 liradır • 
2 - Şartname 72:J kurut bedelle Ankara Urayı Otobüs J 

sinden alınabilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usu !ü ile yapılacakdır. 
4 - ilk teminat 8413 liradır. 
5 - Teklif mektubları 20 -9 - 935 tarihli Cuma güniİ 

14 e kadar Ankara Unı.yı Otobüs itleri Direktörlüğüne veri 
lazımdır. (2434) (5271) 

l;alar Umum Müdürlüğü satın alma komisyonunca 25 /Eylul/935 Biçki ve Dikiş dersanesi 
tarihinde Çar,amba gfü~ü saat tSJe kapalı zarf ile ihale edilecektir. Kadrolara mahsus kayıtlar başla- • Tornacı alınacaktır 
Sartname yedi lira 36 kuru, mukabilinde komisyondan veri!ir. Talip- dı. Biçki ,.e dikiş dersleri, tayyor, tu-
lerin muvakkat teminat olan S604lira 75 kurutu havi tekllr mektup- valet,~ manto, frenk gömlek, pijama, U M d d 
•arını mezkur günde saat 14 e ka0:ar komisyona vermeler~ ve kendi- kıravat, kadrn ve erkek iç çamaşır, ya Askeri Fabrikalar . ü ürlüğün 
terinin de 2490 numarali kanunun:.> ve 3 maddelerinde yazılı vesaik- kalar. orgatin,gül ve bir kaç çeşitler. l F b k I • I k 1 kl'I . ·ııst 

Erkek ceket ve pantolon. Kırıkka e a ri a arı içın tornacı a ınaca tır. ste ı erın ı tJ 
__ ı_e_m_u_a_y_y_e_n_ı_ü_n_v_e_sa_a_t_te_k_o_m_i_sy'""'o""'"n_a_m_u_ .. r_a_c_a_a_tl_a_rı_. _'_'S..;34~5-!'----..l--JUJ:lW&OJL:ı.:.a.smıra.a:u.ı.e'n...l.~ıuına cad _o_Jm_a_m_a_h_a_ll_e_rı_· _ b_il_i _h_a_u bildirilmek üzere bir istida ile · 


