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Bay Hitler Rayştağı T oplaiıtıya 
S~syalist gençler Varşovada ltalya 

Çağırdı 2 nci 
sayı/ada 

büvük elçiliğini taşlad lar 
-

ltalyanlar lngiliz dış bakanının 
" Riya abidesi ! ,, diye tavsif 

söylevini bir 
ediyorlar 

Uçakçılarımızın uçuşlar~ 
fasılasız devam ediyor 

Önemli günler 
1 ---------------. 

RAPOR 
İngiliz Dışbakanı Sir Saınüel Hoere· 

in Cenevre Milletler ct.miyetinde söy
lediği söylev bütün siyasa dünyasında 
derin akisler uyandiracak mahiyettedir. 
Bundan evvel Eden'in sözleri İngiltere, 
Fransa, ltaJya arasında Habeşistanı pay 
la§tn9.k için gizli bir anlaşma hazırlık
ları bulunduğuna dair zihinlerde bir 
!Üphe uyandırımıtr. Halbuki İngiliz Dış 
Bakaıunm sözleri bu türlü ihtimallere 
hiç yer bırakmıyor. O, gayet açık ola • 
rak Habeşistan işinde Milletler cemiyeti 
rniaaknun olduğu gibi tatbikini istiyor. 
Şayet bir gün bu misak hükümleri de -
iiştiril~ekse bunu bugünkü ıartlann 
Yani harp t~hditlerinin ortadan kalkma
•tnll ve bütün cemiyet üyelerinin bu ih
tiyacı takdir etmesine bırakmak lazım 
teldiğini ileri sürüyor. Ve Millet1er ce· 
tniyeti miıakmm muhafazası için bütün 
Cerniyet üyelerini elbirliğin• ~afxrlYor. 

Bununla beraber J .. gil~ devlet ada
tnı İtalya"' pıe n etmek için ayrı 
bir teklifte daha bulunuyor: Eğer ltal
Yllnııı istediği ıömfü:gelerdeki ilk mad
delerden mahrumiyet iıe İngiltere her 
liir)ij ıömürgeJer iJe manda altındaki 
Yerlerdeki ilk maddelerin Milletler ara-
11nda yeniden payla§rlması için konuş

rtlağa hazırdır, diyor. Bunun için hemen 
biı- anket açılmasına timdiden söz veri
Yor. 

Sir Samuel Hoere'in sözlerinden a • 
çılı:ca çıkan mani Habeıistanda harbe 
başlıyaca!c: olan 1 tal yanın abluka ile kar 
!tla,acağıdır. Muuolini ise daha birkaç 
IÜn evvel Bolzano'da manevralar yapı· 
lrrken İtalyanın bu türJü zecri tedbirle· 
l'i harp sebebi sayacağ•nı söylemitti. 

Acaba İtalya baıbakanı ne yapacak? 
lngilterenin ilk maddeleri paylaşmalt 
için teklif ettiği ankete razı olarak Ha
beş!stan üzerindeki dileklerinden vaz 
leçecek mi? Yahut beşler komitesinin 
"eı-eceğı herhangi bir karan kabul ede
cek ttıi? 

Etınediği halde lngiltere Milletler ce 
ttıiyetinden ltalyaya karıı zecri tedbir· 
~~ı- alınmasını istiyecek demektir. Böyle 
.. 

1r teklif yapılır da Milletler cemiyeti 
UveJeri zecri tedbir usulünün tatbikin -
de hirleşemezleı·se ne olacr.' :? 

SözÜn kısası ln~iltere Habes mesele 

Ş'İ:de siyasasını açıkca ortaya ~tmrştrr. 
ıt;ıdj sıra Fransızlara gelmiştir. Fran -

•tz gazetelerinin kullandıklarJ dile göre ; 
A"uıturya i~inde dr. yarc!ım ı;artile Fran 1 

·------

iki taraftan biri 
dinlemezse ... 

Cenevre: 12 • . (A.A.) - Bu 
ane kadar iki tarafı barıştrrına
ğa gücü yetmeyen beşler komite 
si, onaylanmak üzere, konseye 
bir rapor hazırlayıp verecektir . 

Eğer iki taraf tan biri, uluslar 
sosyetesinin kararma ba§ eğ -
mez de harbe girişecek olursa, 
16 mcı maddede gösterilen eko-
nomik ve finansal cezalara çarp 
tırılacaktır. • 

Diycvi büyük a.ki$ler yapan Jngiliz dış 

1 
akanı Cenevreye giderken Tarih kurulu Üye-

Jnyiltereye karşı nasıl hareket edeceği 
merak uy<lhdıran Mussolini son 

manevralarda 

/ ngiliz dı§ bakanının söylevinin 
dünya piYQ$a çevrenlerinde uyan. 
Jırdığı akisler ve Cenevre haber~ 

leri Çenakkalede 
Tarih korulu üyeleri dün Ertuğ

rul yatile _9anakkaleye gitmişlerdir. 
Orada tNtzt inedeme~r yapaeü[lar~ 
Üyeler Çanakkaleden sonra 1zmire gi
deceklerdir. 

Kültür Bakanı 
şehrimize geldi 

Kültür Bakanı Bay Saffet Ankan 
dün Anka.radan şehrimize gelmiştir. 
Bay Bakan trenden Pendikte inerek 
motörle Heybeliye gitmiş ve Başbaka. 
nrrnızı ziyaret etmiştir. 

Bay Bakan bugün kültür direktör -
lüğiine gelerek okul ihtiyacı etrafın -
da incelemeler yapacaktır. 

FiNANS BAKANI 
Öğrendiğim,ze göre finans baka 

nı Bay Fuad ağrah yarın Ankara
dan ıehrimize gelecektir •• Bakan 
latanbuldan döndükten sonra, do -
ğu illerinde tetkik gezisine çrka • 
caldır. 

lerine dair ilk telgraflar beşinci, Tüze Bakanımız Ankarada 
son telgraflar ikinci sayrt adadır. 

sa lngiltere ile birleıecektir. Onun için 
Habe§İstan meselesi döne dolaşa bu ta
raf tan bir Avrupa barışı meselesi §ekli
ne girmiştir. 

ASIM US 

Bir müddettir şehrimizde bulunan 
Tüze Bakanı bay Şükrü Saracoğlu 
dün Ankaraya gitmiştir. 

Bir kaçakçı yakalandı 
İzmir 12. (Kurun) - "Bodrum,, 

kıyılarında kaçakçılık yapan al -
tın dit Yor.gi, gümrük muhafa -
za memurları ile olan hir ça.Tpq -
madan sonra yaralı olarak yaka • 
lanmrıtır. 

Ara ığım 
Kadın! 

Kadircan Kafh'nm bu yeni ese
ri mevsimin en büyük edebi ro
manı, en enteresan hadisesi 

olacaktır. 

Ya oda 
~"1"uı başlıuacak Balkan güre§ 11ampiyonasına iştirak edecek Yunan güreş Başlıyoruz 

'- dtln ~hrim;ju gj,.ldl.. Yukarı ki resim karıılanmalQl'ı sırasınd~ekil ._ ___ ...,..,,... ________ _. 

U çuılara iştirak eden 

Dün Türkiye Hava turunun ikinci 
günU idi. 

Havanın fena olmasına. rağmen ge
ne uçuşlar fasılasız olarak devam et -
miş ve sabahleyin Diyarbekir grupuna 
men.sup bir fiJo Sıvastan hareketle Is -
tanbula gelerek yere inmiş ve biraz 
sonra tekrar yoluna devam etmiştir. 

bir uça~mzz Yeşilköyde 

Uçüncü filo da öğleden sonra tstan 
bula inmiştir. Bu sabah gidecektir. · 

lZMlR, 12 (KURUN) - Srrastan 
.kalkarak lst.anbul üzer.inden geçen 
yüzbaşı Reşadın idaresindeki filomuz 
bu sabah saat 15 te buraya geldi ve 
M te Antalya.ya uçtu. 

HükU.metçi saylivlar 
Kondilisi ~stemiyorlar 

Atina kolordusunda 
Zapturapt bozulmuş 

Atina, 12 (Kurun) - Kabine 
meclisi dün toplanarak vaziyeti 
görüşmüt ve geneloy yEı.pıhncıyttı 

kadar krallık ve cumurıyet rejim· 
lerini taarruzdan masun tutan bir 

kararname çıkarmağı korarlattır• 
mııtır. . 8. Çaldaris, kral dön
mezden evel behemehal genel o· 
yun yapılacağını dün gazetecilere 
tekrarlam.I§tır. 

B. ZAlMISIN TAVSiYELERi 
Atina, 12 (Kurun) - Cumur· 

luk sarayından verilen bir tebliğe 
( LfUfen sayıfayı çeviriniz) 

T rakyadaki Göçmenler 
Genel ispekter General Kazım Dirik Göçmenlerin 

yerleştirilmesi işlerini anlatıyor 

Dün Usküpten 170 göçmen gelmiştir. Bunla,. Eldzize gönderilmekledfrlcr. 
Yukarıki resimde bu göçmenleri trende görüyorsunuz 

Trakyadan şehrimize gelen Trakya tirilecek göçmenler meselesi hakkında 
Genel ispekteri general Kazım Dirile demiştir ki: 
dün Çan'.lkkaleye giden tarih kurulu -Aldığım emir iizerine bugün hare. 
üyelerile beraber gitmiştir. General ket eden tarih kurulu azalarile Ertuğ. 
Kd.zım Dirile kendisile konuşan gazete rul yatile ben de gidiyorum. Göçmen 
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göre cumur batkanı B. Zaimiı si
yasi partilerin uzlaımaıını temen· 
ni etmekte ve makamından iıtib 

etmek hakkım muhafaza etmekte
dir. 

H. · ~ 1 er 
CJU'tb 

Rsyişt ffn toplantıya 
çağırdı 

J 
1 

lSTlF ASINI VE SEBEBINl 
BJLDJRMESJNI ISTJYORL.Ak 

Atina, 12 (Kurun) - Bütün 
cumuriyetçi liderler cumur bqka· 
nı B. Zaimisin istifa etmesini vc
btifasının sebeplerini bir beyan· 
name ile Yunan milletine bildir· 
mesini istiyorlar. Bugün cumurİ· 
yetçi liderler cumur ha§kanına 

mü§terek bir mektup gönderere~ 
istifa etmesini tavsiye edecekle1'-

Soru1Jorlar : Silô.hlanabilir mi1Jiz? Londra; 12. (A.A.) - tyi blt. 
kaynaktan öb'enildiğine göre ı;, 
Hitler rayştağı pazar günü Nurell" 
berğ'te toplanmaya davet etıni§ • 
tir. Uluslar sosyetesinde 

delegesinin 
endişelerini ileri süren 
asambleye teklifleri 

Macar 
B. Hitler, dıı ıiyasa haklmida 

büyük bir ıöylev verecektir. 

,\r. 
KRALCI BAKANLARIN, 
KABiNEYE ALINMASINI 

ISTIYENLER 

Cenevre, 12 (A.A.) - Uluslar so· 
syctesi asamblesinde b,ir söylev ve-

ren Macar delegesi B. Tancos, l\f aca· 
ristanm, hadiselerin gidi§inden duy

duğu endi~eyi giz:liyemediğiııi ve si· 
lalılanma yarı§mm, barış andla§ma· 
&mm Macaristana yüklediği mükel
lefiyetlerden manen ve hukuken Ma 

caristanı kurtarmıı olup olmadığını 
kendi kendine ıonnaktı bulunduğu· 
nu ııöylemigtir. 

Macar delegesi, bazı hadiııe1erin, 

höy]e bir tekamülün lüzumunu daha 
iyi anlamaya yardnn etıni~ oldukları· 
nı ili\"e etmİ§tir. 

Azınlıkların himayeııi için yapıla· 
cak yeğrimleri • islilıatı • mevıuu 
bahseden delege, Asambleye a~ağıda· 
ki tekliflerde bulunmu§tur: 

1 - Uluslar sosyetesi konııeyinin 
andla§malara hürmet edilmesi için 
yapacağı müdahaleler yalnız müra· 
caat mevzuu olan metelelere münha 
sır kalmamalı ve konsey, hu hususta 
bizzat t~ebhil&Jer yapmalıdır. 

2 -Mandalar liomisyonu teklinde, 
daimi bir azınlıklar komisyonu le§· 

kil edilmelidir. 
3 - Konsey. azınlıklara aid i~leri 

yalnız hukuki baknndan incelemeli 

ve bütün siyasal dü~ilnceleri bertaraf 
etmelidir. 

4 - La Haye'deki arsrulusal dai· 
mi hukuk yerine daha fazla milrata· 
at edilmesi munfık.tır. 

Uluslar sosvetesinde tatbik edilen 
usuller tesri ~dilmelidir· 

Nurenberg: 12. (A.A.) - RaY§ 
tağ, kongrenin toplantı tarihinde 
içtimaa çağrılmıştır. B. Bitlerin 
Klaipeda' daki son Litvanya. tedbir 
leri Nevyork'taki Bremen vapu • 
ru hadisesi hakkında çok şiddetli 
bir durum alması bekleniyor. 

Hitİerin istediği 

ıl 
v 

Atina, 12 (Kunın) - - Kralcı 
aaylavlar, dün bqbakanı ziyaret 
ederek evelce kabineden uzaklaş 
tırılRlıf olan üç koyu kralcı baka· 
nın tekrar kabineye almmaamı iı· 
temitlerdir. 

Eatiya gazetesi, Yunanistan· 
'da siyasal durumun tamamiyle ay• 
'dmlanm dığım yazıyor. Çünkü 
hük\tm.etçi saylavlar da harbiye 
bakanı General Kondilise kar!ı bit 
kırgınlık göze çarpmaktadır. Mec
lis başkam B. Çaldarisi ziyaret e. 
aenıek hükGnıetçi saylavların Ge
neııal Kondilis aleyhindeki bu kız · 
rgmltklarrm bildirmitlerdir. 

Sosyalist gençler Varşovada Italya 

Politikacı papaslan 
ortadan kaldırmak 
Nurenberı, 12 (A.A.) - Ulıt• 

sal ıoıyalist kongreaindeki beyan· 
namesinde B. Hitler, din meselesi 
hakkında partinin hiriıtiyanhğ• 
karıı ıavafta bulunmak değil, fş
kat politikacı papasları ortada.ti 
kaldırmak fikrinde olduğunu sÖf" 
lemiı ve ekonomik zorlukla.r hak• 
kında da bu zorlukların bu sent 
ekinin fena olmasından ileri gel• 
dilini kaydetmit ve fiyatları yük 
seltecek olanların tecemmii kamp
larına hapsedileceklerir.i bildir• 
mittir. 

bilyük elçiliğini taşladılar • 

ltalyanlar lngiliz dış bakanının 
"Riya abidesi 1,, diye tavsif 

söylevini 
ediyorlar 

bir 

Elefteron Vima gazetesine gö 
re hükumetçi saylavlar, başbakan· 
dan General Kondilisin uzaklattı
rılmasını istemişlerdu. Bunuı. 
için B. Çaldaris ile General Kon· 
dilis arasındaki anla.tmazlığm 
patl'"-k vermesi bekleniyor. 

ATINA KOLORDUSUNDA 
SJNIRLILIK 

Atina, 12 (Kurun) -Yarı reı
mt .Katimerjni gazetesin-! göre A
tina lrnford'usuii;Ja büyük bir sinir · 
lilik hüküm sürüyor, kıtaatta zap~ 
ve rapt bozulmu§tur. Zabitleı 
başbakanı ziyaret ederek vaziyeh 
anlatmışlardır. 

GENELOYUNUN T ARIHI 

CENEVRE, ll (A.A.) - Asamble J 
bugün genel görüşmesine devam et -
miştir. 

Felemenk milmessili B. Degraeff 
İsveç dış bakanı B. Sander ve Belçika 
Başbakanı B. Yan Zecland memleket
lerinin Uluslar osyeteslne bağlılığını 
teyid ve Üzerlerine düşecek soravı al
maya hazır olduklıınnı bllclitmişler -
dir. 

Müzakere yarın sabaha bırakılmı~. 
tır. 

P ARlS, 12 (A.A.) - Paris Soir ga
utesinin Londradan aldığı bfr habere 
göre, B. Laval Sir Hoare ile, Uluslar 
sosyetesi haticlndekl ulwıları ihth·a 
eden bir Avrupa anlaşmazlığı vukuu 
halinde lngllterenln hattı harel{eti 
hakkında görUşmUştUr. B. Laval ve 
Sir Hoare Avusturyanın istiklAli me -
selesine temas etmişlerdir. Bu görüş 

Atina, 12 (A.A.) - Krallık teatilerl, iki memleket diplomasisi me-
için yapılacak geneloyun tarih i •selenin teknik kısmını şimdiden tetkik 
27 ilkteşrin olarak tesbit edilmiş edecek kadar ileri gitmiştir. Fransız 
+ir. büyUk elçisinin dUn İngiltere Dı§ Ba-

y ARALANAN YUNAN kanlıfı daimi sekreterine yaptığı ılya. 
54 YLA VININ ELi KESiLDi retin sebebi de budur. 

V ARŞOV ADA BiR GOSTERI 
Atina, 12 (A.A.) - Karde~: 

General Panayotakosun sebep ol
duğu hadise esnasında yaralanmıt 
ola& ~aylav Panayotakosun bir eli 
kesilmiştir. 
GENERAL KONDlLIS KABİNE. 
IEN UZAKLAŞTIRILACAK MI 

Atina: 12. (A. A.) - Gaze • 
leler, yakında Kabinede bir de
ğişiklik olacağını ve hükUme· 
tin, bu &Ul'etle kraldan tarafa 
"daha çok meyledeceğini yazıyor· 
lar. Bazılarına göre bu değişik . 

lik, Panayotakos hadiseıinden ıon 
ra General Kondilisi kabineden 
uza klaştmna k amacını güdecek. 
tir. 

Vartova, 12 (A.A.) - Sosya
list gençliğe mensup yüzierce kiti 
ltalya büyük elçiliğinin önünde 
tezahüratta bulunarak camları 
kmnqlardır. Yirmi kiti tevkif e· 
dilmittir. 

MAHiRANE BiR HtTABE 
Vatington, 12 (A.A.) - B. Hu\ 

verdiği bir söylevde Sir Samuel 
Hoare'ın nutkunu "Barıt için ma· 
hiran-e ve meniminde bir hitabe,, 
olarak tavsif ve Amerika hükfune
tinin mesaisini barııın mu haf aza 
ıına katmak için bütün ımki.nlart 
kullanacağını ilave etmiıtir. 

BiR RIY A ABiDESi 
YARALANMA HADiSESi Roma, 12 (A.A.) - Stampa ga 
ETRAFINDA iSTEKLER zetesi, Sir Samuel Hoare'ın söyle 
Atina, 12 (Kurun) _ Ulusal vini "Bir riya abidesi,, olarak tav· 

kurultay baıkam Vozikis, saylav sif etmektedir. 
Panayotakosun yaralanmasını in- Hemen bütün matbuat buna 
taç eden hadisenin tüzeye hava benzer vasıflar kullanıyor. 
\esini istemiştir. Roma, 12 (A.A.) -S:r Samoet 

Şimdiki halde bu iş, süel ıü- Hoare'ın söylevinde teklif edilen 
zenin elindedir. "Ham maddelerin yeniden tevzii 

= hakkında tahkikat yapılma11,, me-
mesclcsinc gelirıce, bu faaliyet iyi bir ıelesi Giornale d'ltalia ve Lavo . 

-lüzen ve hızla devam ediyor. Kış ve yağ ro F a§i&ta gazeteleri tarafından 
nur mevsiminden ünce, bu yılın terti- .....,~lllllflllllllll~ ııaımııııaıH11....., 
batının bitirileceğini umuyorum... Ek- lığı Köstcnccde yapılıyor. Gelmiş olan 
sik r..'C muhtaç görünen i§lcri tamamlı- Zarın tolıumlukları, yemlikleri, Ziraat 
yoruz. Her yerde küçül: büyÜk bütün Bankasından tenıln edilmiş ve yerleri. 
arkadaşlar clbirliğile çalışmaktadır. ne gelmiı sayılabilir. Evlerin yapılma. 
Göçmenlerin Jstanbuldp ilk oc fenni sında da büyük f aallyet ve 'düzen ııar
şckilde kabulü, temizlik ve istirahatle dır. 
rinln temini için modern tertibatı haiz Göçmenlerden, muhtaç olanlann 
bir bfncı yapılacağı doğrudur. lJldlzlcrl, pıılluklan ve ar~balan ha· 

Yeni clecck olan ö enlerin hazrı zırlanmaktadır.,, 

"Hayaliham,, olarak tavıif edil J 
mektedir. 
· Lavoro Faıista: gazetesi ıunları 
ilave ediyor: balya Habeıistamı 
yalnı2' ham madde ve mahreç a · 
ramak için gitmiyor, Habetistan 
bizim için bir devrim amacı ve 
fqiıt ltalya kudretinin teyidi için 
hareket noktasıdır. Bu İ§te Muı · 
solini ltalyaıının iman ve terefl 
mevzuu bahistir. 

MALTA YA ASKER 
Londra, 12 (A.A.) - Sü ha· 

kanhğından bildirildiğ"ine göre 
arınılmal durum dolayıtiyle Mal
taya yeniden üç piyade taburu 
gönderilecektir. 

RADYODA SÖYLENiLENLER 

Cenevre, 12 (A.A.) - Sir Sa
muel Hoare, bu aktam radyodA 
verdiği bir söylevde ezcümle de
mittir ki: 

"balyan - HabeJ anlaımazh
ğının halli iyi yolda old\\ğunu, bu 
yoldaki imkanlar durumun fena · 
laımamıt oldutunu söyHyebilirim. 
Kendi hesabımıza, bu imki.nlu & 

iyi duruma ıokmak için elimi2den 
geleni yaptık. Vatandaşıaru.dan 
büyük bir ekseriyetin hi11iyatın. 
Uluslar sosyetesi paktmda resmen 
ifade için elimden geleni yaptım. 
verdiğimiz sözü tutmak için ~lau 
azmimizi ifadeye çalıtlım. Habe· 
ıiıtana kartı dürüst davranmays 
çahıırken ayni zamanda genel 
harp müttefikimiz ltalva ile olan 
dostluk bağlarımızı idame edebi 
leceğimizi ümit ediyorum. İngilte
re ile ltalya arasında anlaımazlık
lar fikrinden, herkeıten fazla nef 
ret ederim. Bizzat kendim ltalya 
da savaş esnasında hizmet ettim 
ve İtalya ile ltalyanları ve ltalya· 
nın son senelerde ba9ard.ğı terak· 
kileri daima takdir ve hayranlıkl..ı 
karşıladım. Hem Habeıistamn 
ulusal haklarını ve hem de ltalya
nın genişleme hakkmde ki istekle 
risıi tatmin eden bir sweti tesviye 
bulunmaıını Avrupada herkes ka
dar hararetle aTZU ettiğime ltal · 
yanların inanmasını temenni ede
rim. Hava dalgalarının, acı ol · 
makla beraber dost aö:rü o1an bu 
sözleri bu aktam ltalyaya götür
mesini dilerim.,, 

IZVESTIY AYA GÔRE 
Moskova 12 (A.A.) - Radek 

lzovestiya gazetesinde yazdığı bir 

yazıda Habet • İtalya anlatznaz • 
hğıru inceliyerek diyor ki: 

"Barıf için devletlerin elbirli • 
ğile y&;pacaklan ıavq bunlara bir 
birlerine gÜvenmeyi ve bir arada 
hareket etmeyi öğr.etecektir. Böy
le bir savq uluslar sosyct•iııi de 
kuvvetlen<lirecek en iyi araçtır. 
Sovyet hükUmeti barıı aiyuaırna 
dayanarak ıimdiye kadar olduğu 
aibi ileride de ~1 kurtarmak 
için elinden gelen her §eyi yapa • 
cak vo barıt yolundaki her teıeb • 
büsu tutacaktır. 
ADENDE INGILIZ GEMILMI 

Aden, 12 (A.A.) - Bet lngiliz 
destroyeri bu1'9ya gelmi~tir. 

Kahire, 12 (A.A.) - Mısn ga 
zetelerinin verdikleri haberlere 

göre, aüel makamlar aah•li tahkim 

Akaba ile Tirane de deniz üsleri 
ve Sollim, Maraah ve Matnuh'da 
da hava üsleri ihdu ~tmektedir· 
ler. 

Abukire yeni tipte üç yüz tay • 
yarenin geldiği bildiıilmektedir. 

Parlamentoda 
muharebe 

Meksika meclisinde 
tabancalar patladı 
ölenler var 
Mekıiko, 12 (A.A.) - Parla· 

mentod'l 100 el kadar si!i.h ahi 

mıttır. Saylavlardan iki kiti ağIT 
yaralanmıt ve Martinez Valade-z 

Nihayet 8. Hitler f .nflasyona. 
katiyen düıman olduğunu teyit 
etmittir. 

Açılma töreninde 
bulunacak Sovzct heycd 
Aıikara, 12 (A.A.) - Ekonoıııl 

bakanlığının çağrısı üzerine bir 
Sovyet heyetinin Kayseı·i mensu• 
cat kombinaıımn açılma töreniıı· 
de bulunmak üzere yakında melll' 
leketimize geleceğini haber vet 
mittik. iki gün sonra İstanbul' 
varacak olan bu heyete Sovyet a• 
ğır ıanayi komiser yardımcısı Pi' 
atakof b~ka~lık etmektedir. 

iki gün önce yaydığımız bu hA' 
herde heyet ba§kanının adı geçıss• 
öiği için heyete yardım<'.ı sekretel 
Maskalof baıkanhk ediyor gib1 
görünmektedir. Düzeltiriz. 

Lizbonda tevkif let 
Lizbon, 12 (A.A.) - Dün ıl1'' 

ıam ilan olunan örfi idare kaldt: e 

rılmlf ve Albay Laipira ile bit ço1' 

ıiviller yakalanmıtbr. 

iŞE KARIŞAN MEMURLAR Ol 

Lizbon, 12 (A.A.) - Suikastİ i~• 
karışmıı olan süel ve ıivil meınııt' 
lar islerinden uzaklattırılacak ~· 
hakl~rında kanuni takibat yapıt~· 
caktır. 

adında ıaylavlar da ölmüftür. Tarım bakanımız Güm ÜŞ"' 
Bu hadise, iç nizamnamenin haneden Trabzona gitti 

değ:ıtiriimesini güden yaıa tasla ) D ~ Gümütane, 12 (A.A. - o~~ 
ğı görütülürken olmuftur. illerinde bir araştırma gezisi ye! 

Görütmeler biraz ıoına kavga E ıc~ pan tarım bakam B. M-.ıhliı r 
ya dönmüıtür. b ıı· 

men yanında bulunan tarım " l 
ADETA MUHAREBE kur genel direktörü B. KeI11;. ~~ 

Meksiko, 12 (A.A.) - Dün Zaim, orman genel direktörü fş l• 
ıaylavlar arasında çıkan kavga ri Bük ve diğer zevat ~lduğu hl' ~Q 
Adeta bir muharebe halini almıt- de dün Gümüıaneye gelmiştir. i~i 
tır. Kavgaya, dinleyiciler doka· Bakan C. H. Partisini ve ~tl;, ~ 
rıtmıılardır. Polis, parlamento bi· baylık ve &§evini gezmiştir. Mıı ,,. 
nasını kutatmııtır. Şehirde deriı. lis Erkmen meyve ağaçlarının 15 t 
bir heyecan vardır. hı ve meyvelerde olan hastahld~ 

Uz.ablan örfi idara 
_ ... .ı - - - - R 
buKreı, 12' (A.A.j -umıa •. -

1 
renin altı ay daha uzatılmasına 

karar verilmittir. 

için ilimizdeki uzmanL"l yaptı İ 
;.1._,!• gö7.den ~ecinni§, bütün btl 
- ~ .... ?; "--•- •-- ... 1-..... -ler r-f ,,., iJ ...... ~ .~. • ............. _.. ' 

mıttır. Bakan bugün 1 rabz011 

hareket etmi§tir. 



Festival 
Yarın başhyor 
Yapılacak şenliker 

Şehrimizde yapılacak olan Bal
kan festivali yarın batlıyot. Yu -
nan ve Bulgar heyetleri b!lgün 
ıebrimize geleceklerdir. Yugos
lav heyeti yarın ıa;bah bek\eniyor. 

Heyetlerin lstanbulda eeçire -
cekleri günlere aid program da 
kati tekilde hazırlanmıttır. 

Festivale İştirak edecek heyet -
ler yarın sa:bah saat on beıte va· 
purla büylik adaya gideceklerdir. 

Yarın aktanı on dokuz buçukta A
kasya otelinde festival komitesi 
başkanı gelen heyetlere bir aktam 
yemeji verecektir. 

Bu ziyafette murahhaslar milli 
kıyafetlerile bulunacaklardır. Sa· 
at onda Yat klüpte büyük bir ba • 
lo verilecektir. Baloda her hey -
6t milli kıyafetlerile milli danı -
lıı.rını oynıyacaklardır. 

Erteıi günü ıa.ıbahleyin dokuzda 
heyetler iaplandit otelinde kah -
valtı yapacaklar, 12 de öğle ye • 
meği yiyecekler, 14 de de milli 
kıy af etlerini geyerek srralanaca:k
lardır. Guruplar şöyle sıralanmış· 
tır: 

Bulgaristan Y:unaniıtan, Ro -
manya, Türkiye, Yuğoslavya. Bu 

l'llruplar Yat klübün arka bah -
çeıinde hazır hulunacaklardn. Sa 
at 14,30 da batda bando olaral< 
takımlar bahçenin bü1ük kapısın
dan çıkıp dplİftdit Lunapark yo-

lunu tutacaklardır. 

Lunapark meydanındaki dire
ğe her ulusun bayrağı çekilecek 
ve her bayrak çekilirken o mille -

tin gıırupu milli mar§mı ıöyliye -
cektir. Bu törenden ıonra her 
millet kendi milli danslarını o--?w 

yacaktır. Damlardan aonra tören 
bitecek, bundan sonra Lunf!parlı 

ta danalı bir çay verilecektir. 
Gece Yat Klüp bahçesinde A -

teş oyunları yapılacaktır. Pazar. 

teıi günü heyetler serbest buluna· 
caktır. Salı günü Jaat on beşle gu 
ruplar milli kıyafetlcrile Gülhane 
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KUltUr itleri 

Atatürk köprüsü 
Eksiltmeye giren gurupla
rın tekJifJeri inceleniyor 

Atatürk köprüsünün ekailtme 
müddeti bitmiıtir. Uray fen hey-
eti müdür muavini Bay Necatinin 
ba~kanhğı altında baymddık ha· 
kanlığı mühendislerinde Bay Ke-
mal ve yollar müdürü Bay Galip· 
ten mürekkep bir heyet dün toplan 
mış, ve eksiltmeye giren gurupla· 
rın tekliflerini gözden geçinniye 
baılamııtır. Gurupların teklifleri 
le birlikte fenni ehliyetleri de in -
celemnektedir. Guruplardan bir 
kısmınrn fe~ni ehliyetleri olmadı· 
ğı anlaıılmııtır. T et'kikat devam 
ediyor. Birkaç güne kadar Bay 
Muhiddin Üstündağın hqkanlı 
ğmda tekrar toplanılacaktır. 

Ecnebi döviz1er 
Fatura ve meJl!e ıeliadetname

lerinde yazılı ecnebi paraların 
Türk parasına çevrili9inde ilktet· 
rin 935 ayı içinde borsamızda ko
te olan dövizlerin vasati çek fiat
leri gömrükler genel direktörlü -

ğünce teıbit olunmuıtur: Fr&nsız 
frangı 12,0375, İngiliz lirası 623, 
50 , dolar: 0,79.7372, liret 9, 
7166. laviçre frangı 2,4388 dirah· 
mi 83,5667, leva 63,4679 tilin 
4.1970. 

Kaymakamlar toplantısı 
Kaymakamlar dün sabah vila . 

Talebe akını 
ilk okullara şubeler 

ilave edilecek 
1Ik tedriıat ispekterleri dün kül. 

tür direktC:Srlüğünde direktör Ba" 
Mehmet Emin'in baıkanlığı al • 
tında bir toplantı yaparak 10 gün 
içinde ilk okullara yazılan talebe 
sayıunı incelemiılerdir. Her mm 
taka müfettiti kültür direktörlüğü
ne kendi mıntakasına yazılan ta• 
lehe sayısını hildirmiıtir. Bt! du
rum karıııında birçok semtlerdeki 
ilk okullara yeniden ıuheler ili.ve 
edilmetine ihtiyaç görülmüı ve 
tedbirler alınmıuına karar veril -
mittir. Yazılan talebe aay111 2000 
kadar tahmin edilmektedir. 

ilk okullar 
Halk okuUarında aile 
bilgileri öğrenilecek 
Kültür balianlığı ilk okullarla 

köy okulları mUfredat program • 
larmda yeniden bazı önemli de • 
iiımeler yapmrttır. 

Jlk okullar bu yıldan itibaren 
halk okulu 1 köy okulları, normal 
köy okulu ve bir söme1trli köy olru 
lu adını almıtlardır. 

Halk okullarında bu yıldan iti
baren kız ve erkek talebeye liarı· 
§tk olarak aile bilgileri öğretilec:&l< 
tir. Bundan baıka yine kız Ye er
kek talebeye yemekler aökülC dik· 
mek gibi eliıleri de öğretilecek • 
tir. 

Normal köy okuluna gelince l>u 
okulda çocuğun kendi köyüne bir 
köy çocuğu olarak yetiıtirilmesi 
esası gözetilecektir. 

yette toplanmıt, nüfus yazımı et- Bir sömestrli köy okulunda ite 
rafında aörHımütlerdir. Nilliıero· yüksek yaıtaki köylü vatanôaıl& • 
taj İ!İni yeni baıtan gazdcn ge - ra iyi bir vatandaş olarak yetite • 
çirmek üzere her na.biye de birer bilmesi için ansiklopedik bilgiler 
kontrol heyeti kurulmasına karar · öğretilecektir. 

verilmiıtir. Universifede eleme 

Balıkçı dükan1an 
Balık dükkanlan için bir tali -

matname hazırlanmış, altı ay ev· 
vel tatbik mevkiina konmuıtur. 

sınaçları bitti 
Onivenitede yapılan yazdı ele

me ımaçlan dün bitmiş Te netice 
talebeye bildirilmiştir. Hukuk fa· 
kültesinin birinci sınıf mdan 132 

Balıkçılara bu talimatname ile ve- ikinci ıınıfından 114 üçüncü ımı· 
rilen mühlet bir hafta sonra bite- fından 72 kiti muvaffak olmut • 
cektir. Dükkanlarını bu talimat· tur. Yakında bu talebenin tözlü 
nameye uygun olarak tadil etmi -
yen balıkçıların dükkanları kapa
lı laca\rtır, 

smaçlarına. bathmacaktır. 

Yabancı ve azlık okul
larının kadroları 

parkında toplanacaklar, alfabe sı- :;;~;~c-=ktır. .. .. , -· 

rasile dizilmiı bir halde Ell'i• 21 rt · .. ·· 13 50 d k 

Şehrimizde yabancı ve azlık o • 
kullarının kadroları hazırlanmq • 
tır. Kadrolar yakında tasdik edil 
mek üzere bakanlıia gönderile -
cektir. Bu yıl kapanan yabancı ve 
azlık okullarından açıkta kalan 
öğretmenler açık olan yerlere ta• 
yin edilmiılerdir, ' 

cuma eıı gunu 1 e a-
Karaköy, l&tiklil caddesi yoluyla file milli elbiıelerile ve Balkan 
Taksime giderek abideye törenle atletlerinin refakatinde Kadıköy 
çelenk Koyacaklardır. 18 eylül stadına gidece1derdir. Kafile ve 
Çarşanba günü guruplar 8,15 va· atlet gurupları ıtatda bir geçid 
purile yalovaya gideceklerdir. 19 
eylül pcrıenıbe günü guruplar ak-

ıam Galatasaray lisesi önünde top 
}anacaklar ve Takıime kaclar bir 
fener alyı yapacaklardır. Bu mera 
ıime Balkan atletleri de i,tirak e· ı 
decektir. 20 eylOI cuma geceai te· 
pebaıı bahçesinde pergint p~yesi / 

resmi yapacaklardır. Guruplar 
akfam Taksim bahçesinde yemek 
yiyecekler, ıonra yine mim danı· 
lar oynıyacaklardır. 23 pazartesi 
gecesi Beylerbeyi sarayında balo 
verilecektir. Heyetler radyoda sı 
rasile milli havalarını ve f(lrkıla · 
rını söylüyeceklerdir. 
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Universiteye alınacak 
doçentler için $ınaç 
Bu yıl Üniversitenin türlü fakiil 

telerine 8 doçent alınacaktır. Bu 
doçentler için bir ıınaç talimatna• 
meıi hazırlanmı9tır. Doçent ol • 
mak istiyen)erin yatları kıtktan 
fazla olmamak lazımdır.. Üniver 
site rektörlüğüne baı vuracaklar, 
yazılı ve ıözlü olmak üzere iki ıı • 
naç. ceçireceklerdir. Yazılı sına.ç 
hanıi f a.:külteye ait ıe ona dair ha
zırladıiı bir tezden ibarettir. Bu 
tez kabul edildiği takdirde b·.ı se • 
fer talebe ve profesör önünde bir 
de.neme deni verecek ve ondan 
sonra profesörler kaqısına çıka • 
caktır. 

Profesörler kendisine sual • 
ler 10racal<lardır. Netice bakanlı • 
ğa bildirilecektir. 

DlFTERl RAPORLARI - tı 
.(Ldtfen sayıfa1.1 $tviriniz). 
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Rnkaradan: 
Jillluııııılllll!II11tnı1111ıııııııııı111ıııınııınıın111ı1111ınıııH111uıııınıınııınııı1111Hııııt1ııııuıııınııııııııııı1111ııınt1ııı11tmuııııunıııınnnıııımuıp11n 

Kıdem zammı alan ilk okul 
öğretmenlerinin adları 

Hak yerlerinde: / 

Garipce köyünde 
· bir gece vakası! 

Ekonomi Pells halterleri: -------Kavgacılar 
arasında Ankara, 12 (Kurun) -3 yıllık 

hizmetlerini muvaffakıyetle ba . 
ıardıklarmdan dolayı kıdem zam
mı alan lıtanbul vilayeti ilk okul 
öğretmenlerinin listesinin arkasını 
bildiriyorum. 
BEYKOZDAN: 34 üncü okul öğ
retmeni Samime, F abn~, Nimet, 
Hanif, 37 den Halim, Nihat, Naci, 
39 dan Ahmed, ;40 dan Hayri Sa
diye, Şahsene, Kerime, -12 den AliJ 
Şükrü, Mustafa, Kılıçlı l:öyü öğ

retmeni Nazmi, DereseVi okulun 
dan bq öğretmen Şükrü Ferit: 
Boz hane köyünden Müfl"rref, Ak 
babaköyü baş öğretmeni Fatma. 
Nihal, Koçollu köyü ba~ öğretme~ 
ni İsmail Hakkı. 

SARIYERDEN: 14 üncü okul 
Kemal, 27 den Fatma Bedia, !ffet 
~ dan Mesut, 36 dan Naci, Masum 

Çatalcadan Çatalca b:ı inci oku! 
dan Mediha, Halil, llhami, Hayri· 
ye, Muhibe, ikinciden Muzaffer 
Hadımköy~en Fikriye Nakkat kö
yünden İsmail, Zühtü, Ovayenice 
den Leman, Çanakçadan Neri
man, Ali, Ziyaettin, Çengileı· kö· 
yünden Ahmet, Pertev, Sazlı Bos· 
nadan bat öğretmen Ali Hikmet, 
Boğaz köyÜnden Naim, Yeni köy
den Tahir, Zühtü, Arnavut köyün 
den Fatma, Büyükçekmeceder 
Raika, Mükerrem, Ayşe, ismet· 
Mimar Sinan batöğretmeni Nu· 
man, Fatma, Büyükçekmece Çöp 
lüce öğretmeni Selim, Kıraç oku
lundan Mustafa Rahmi, .aocdar o 
kulunda~ Süheyla, Omerlider: 

4-J.-~4· !llJ•... ... . 
ı-ıüsrev:- - ... . 

Silivriden Silivri merkez okulu 
öğretmeni Hayriye, Selim i»aşa .. 
dan Şevkiye Kurfallıdan Turhan. 
Cüceseyman Naci, Çovuştu köyün 
den Sıtkı, Sayalar okulundan Ad
nan, Çayırdereden Mustafa, Cela· 
liye köyünden Hikmet, Huriser, 
Mustafa Azmi. 

Şileden Merkez birinci okulun· 
dan Mecit, Sadık, Korucu köyün 
den Mesrure, Akça kese.den Ka
zım, Alac~lı köyünden Sabahat. 

Yal ovadan: Y olova merkez O· 

kulundan Mehmet Necat;, Müzey
yen, Safran köyünden Şevket, Ka
dıköyünden lsmail Çefo1, Kınalı 
ada bat öğretmeni Ekrem, Koru 
köyünden Münevver. 

ANKARADA: Kıde.:n zamm. 
alan Ankara öğretmenlerinin isinı 
leri de f Unlardır: 

Nimet Gazi erkek, Nadire Gaz: 
kız, Naciye Kurtulu,, Kamurat• 
Sakarya, Hulusi Beypazarı mer . 
kez, Şefik Kalecik, Zühtü Dumlu· 
pınar, İhsan Yenihayat, Melek ls
metpaşa, Şükrü Etlik, Saadet Mi 
mar Kemal, A. Memduh inkılap 
Kemal Polatlı merkez. E. Nime~ 
Necatibey, Şakir Kalec!:t Demir 
ta§, Sıadıka lsmetpaşa, N. Müm 
taz Ayaı Çambel, Ömer Güdü' 
nahiyesi, Doğan Şarki Koçhisar 

·················-········-··············· .. ······ ... -...... 
okullara yazılan talebelerden sıh· 
hat ve afı raporları istendiği gibi 
difteri aşısı raporu da istenecek • 
ti. Fakat sıhhat bakanlığı kültür 
bakanlığına yaptığı bir bildirik -
te bundan timdilik vaz geçildiğini J 

'bildirmiştir. · 

Tatlı köyü okulu baş öğretmem, 
H. Şefik Necati bey, A. Necla llte. 
kinbey, Yunus Kalecik Elecik, Köylülerden Ahmet reisin 
Mevliit Beypazar merke.:., İsmail evine izinsiz mi girilmiş? 
Beypazar Uru§ M. Türk Hay· 
mana merkez, Ömer Bepazar 
Kalulu, Turhan Nallı han Ge. 
rede, M. Hatifi Nallıhan Sa -
diler, Nurettin Nallıhan köy o -
kulu F. Müşerref Kalecik merkez, 
M. Netat Kalecik Koyunbaba, Ih
san Haymana, Yakup Polatlı yenı 
mahalle köy, Mediha M?mar ke 
mal, Rüştü Kalecik, İbrahim Hav· 

Garipce köyünde bir gece Alımet 
rei;:in evine izin.iz giı dikleri iddia· 
ı;ile köylülerden Alımetle iki arkada 
~mm duru~maları, İstanbul üçüncü 
ceza hakyerinde diin başlamıştır. Bun 
ların eve girip içerisini aradıkları, 

kinı.seyi hulamadıkları, ele geçirdik· 
leri bir baltayı alıp gittikleri, iddia 
edilmektedir. Bir iddiaya göre de, 
Ahmet reisin karısı Fatma, bunların 
evde adam aradıklarını duymuş ve 

mana merkez, Naciye Ismetpaş~. korkmuştur. Bir de e\'deki iki hin 
E. Elvan Hakimiyeti M~t; iye, Sa- liranın kaybolmasına sebep oldukla
ban Hilmi Merkez Orbaniye, -F. rı iddiası ortaya atılnn~tır. Dava, hak 
Nazıre lsmetpafa, Hat'.ce .\.ya~ yerine ceza kanununun 228 jnci 
Tahta Örencik, Hasan yeni hayal, maddesine göre verilen duru~ma ka· 
Necati Ismetpa,a, Meh;:.-are Neca- rarile ge1mi.tir. 
tibey, Sabri Polatlı merkez Mür- Ahmetle iki arkad~§ı, gece izineiz 

l eve girdiklerinin dognı olmadı~ını, 
vet smetpaşa Devriye bmetpa- Jıiç bir suç iı>lemediklerini, .Ahmet 
fa, Cavidan Dumlupınar, Meliha reisin, kendisine ait olduğu iddiasını 
Etimesut, Mefkure Bala me:-kez ileri siirdüğii bir yere köy nıuhtarla
Muammer Polatlı Türkobası, Şi rı i~in oda yapılına!lma kızdığını ve 

nasi Polatlı, Fuat lsmetpaşa, M. hu yiizclen gece evine girildiği iddia· 
Hakkı lltekinbey, RE"şat Etlik :eını ortaya attığını söylemişlerdir· 
Fahriye Yenihayat, MeliJıat Aya~ Şahitlerin f;a~ırılmaı-ı için, duru~· 
yuruz Belk Be Ş .. , . ma Te~rinie,'\·elin otuz birine kalını~ 

, ıs ypazarı, ·.li!rıye t ;,; 
D mi 

ır. 

u upınar Abdülkadir İnönü 
Mustafa fsmetpaJ&, Altay Kurlu- Dolandırmak ve okuyup 
luş, Cemile Gazikız, Huriye Gaz\ üflemek iddiaları 
kız, Naci Mimar Kem!lt Rüstü fplikçi İbrahim Etem Ustanın 500 
Dikmen, Saime Keçiören, BediP. lira clcğcrindc ipliğini, masarasını do. 
Mimar Kemal Atıf Kurtuluş, Hik 1anclmlığr. ustayı dilinin peltekliğini 
met Mimar Kemal, Behice Nallı . geçireceği vaadile okuyup üflediği, 
han Karaköy, lsmet (lnönü), Sup Ali isminde llirine de ayağını iyile~· 
hi Necatibey, Fahriye Keçiören, tirereği nadile nefe~ctti~i iddiaları 

ı ileri Urli1et«"k hakycrine verilen Meh 
Abdul ah Cumuriyet, Sadık Ayaş met Alinin duruşma ına, İ tanhul bi
orta okulu, Aziz Polatlı maarif me rinri reza JıakyerimJe ha~Ianımştır. 
muru Esat Ayaş, Saime Keskin Ba ::\Jclmıet Ali, aleyhindeki hu iddia· 
Ja, Emin lltekin, Gökçe lnkilap Jarm tamaınile asılsız olduğu iddia· 

Merkez ilk müfettişleri Fuat Emin, sımlaclır. Hakyeri, şahitlerin ~agml· 
Mütire, Lütfiye, Doğan, Müzey· ma~ı i~in, duruşmayı ha~ka güne hı· 

ralmıı§lır. 
yen. 

Kısaca: 

§ Temyiz mahkemesinin 'Anka. 
raya taşınması üzerine İzmir ve İs
tanbul avukatlarından 35 i An
karaya nakilleri için ilgili makam
lara baş vurmuşlardır. 

§ Bulgar dağındaki simli kur . 
şun ve gümüş madenlerinin işlet
miye elverişli olup olmadığın, tet
kik etmek üzere maden mühen -
dislerinden mürekkep bir heyet 
yollanmıştır. 

§ Nevşehirli tarikatcıların mu -
hakemeleri, şahit dinlenilmek ü
zere 27 eylule bırakılmıştır. 

§ Bu ay içinde ltalyada top lana
cak olan arsmlusal mimarlar kon 
gresine iştirak edecek heyetimiz 
hareket etmiştir. 

Arkadaş uyurken, .• 
Çorludan f stanhula gelen Ahdnl· 

lalı n~ Yucruf icrimlerincle iki ki~i. ar 
k:ıda~larr K~nıalin cchinılen, Çorlu 
yolunda hir yerde uyuduğu sırada al· 
!r lira~mr aşırmaktan rnçlu olarak, 
lstanbulda yakalannu~larclır. 

Sultanahmet hirinci ı:-ulli ceza li~k 
yerinıle sorı;uyn çekilıni~Ier. inkar et 
ıni~lerdir. Haklarında te"·kif kararı 
verilıni§tir. Çorluya gönderilecekler· 
dir. 

Gülterle nişanlısı 
ArnarntkHyiimle Hadice ile 1'ızı 

Ilaccrin evinılcn iiç bin hcı:ıyüz lira 
değerinde mücevher ve altın •. aşırmak 
tan suçlu giilter i mincleki krz)a ni
şanlıısı :Muhsinin <luru~nıalarma, İs· 
tanhul ikinci ceza Iıakyerindc devam 
olunmuştur. 

Diinkii dunışma"cla birkaç müdafaa 
~ahidi <linlenihni~, duru~ına, iddia 
ve ıniidaf aa için hırakılını§hr. 

§ Ordu llbayı Bay Nazim 'le -
Kaüde sevkedilmiştir. 

§ D gu
"n '!ten d 'k' k" 1-:. Zorluk gösteriyorlarmış! 

~ u ~·r ceza a 1 ı ov u 
yalan· yere şahitlik sucundan t~v- Ankara 12 (Kurun) - Bulga • 
kif edilmişlerdir. .. ristan yoluyla Avrupaya gönder • 

diğimiz yaş meyve ve seb-zelerimi
ze Bulgar istasyonlarında zorluk· 
lar çıkarıldığını Türk ofisi~ ge • 
len haberlerden anlaşılmış, lazım 
gelen tefeşbbüslere giriıilmittir. 

§ Adliye hademeleıi için yeni 
bir kisve kabul edilmiştir. Caket 
gri renkte olacak, kollarda ve 
kaskette sırmalar bulunacaktır. 

§ Ankara avukatlarının kazanç 
vergisine göre son tasnifleri ya - • 
pılmıştır. Birinci sınıfa 3, ikinciye 
5 avukat aynlımştır. 

Finansta tayinler 

Yapışık Kardeşler 

Ankara: 12. (Kurun) - Yari • 
dat genel direktörlüğü vekaleti ya 
pan Bay Esad üçüncü genel ispek
terl ik finans ispekterliğine, lzmir 
defterdarı Bay Kenan varidat ge
nel direktörlüğüne, finan5 tE'tkik 
bürosu direktörü s ·ay lh:,an fi -
nanı memurin direktörlüğüne ta-

Yazımız bugünden başlılJarak altıncı sayıfada 

yin edilmi,lerdir. 

Bağırsak ihracatımız 
Türkiyenin önemli ihraç mal -
}arından biri ba..~ırsaktır. inek ha 
ğıraakları Almara ve Çekoslo -
vakya, koyun ve keçi bağırsakla· 
rını da Amerika çekmektedir. Tu
tulan istatistiklere göre 930 yılın· 
da 936000 lira değerinde 249989 
kilo, 1931 yılında 518000 lira de
ğerinde 207559 kilo, 1932 yılın
da 518000 lira değerinde 17500 
kilo, 1933 yılında 577000 liri\ de • 
ğerinde 151572 kilo, 1934 yıimda 
1031000 lira değerinde 205260 
kilo bağırsak ihraç ediJmittir. 

Türk ofisi tarafından yapılan 
bir araftırmaya ıröre, Türk bağır· 
saklan Rus Türkistam ve Kalmuk 
cinaleri bağırsaklarından sonra 
ikinci gelmektedir. 

KAFKASY ADA ŞEKER - Kaf 
kaıyanın şimalinde mısırdan ,e • 
ker çıkarmak için kurulan ilk fab· 
rika çalıımağa bqlamıftır. F ab. 
rika günde bet ton ıeker çıkara -
caktır. Bu teker, en çok paıtacı • 
lıkta kullanılacaktrr. 

Deniz yoJlannda 
tenzilatlı biletler 

Halka kolaylık olmak üzere ih
das edilen tenzilatlı gidi§ gcliı bi
letlerinin son dunmıu deniz tecirr 
direktörlüğüne bildirilmiştir. r 
biletler bil" buçuk, iki ve üç aylı: 
üzere üç k11ma ayrılnuıtır.: 45 ı 
günlük birinci mmtaka oiletleri .. 
nin birinci mevkii 15, ikinci mev -
lcii 10 üçüncü mevkii 5 liradır. iki 
aylık ikinci mıntaka biletlerinde 
birinci mevki 40, ikinci •mevki 32 ü 
çüncü mevki 011 liradır. Üç ayhl< 
üçüncü mmtaka için de birinci 
mevki 55, ikinci mevki 47 üçüncü 
mevki 15 lira olmak üzere teıbit 
edilmiftİr. Yeni tenzilat 4 ay ka· 
dar tecrübe edilecektir. 

Bir talebe ayırayım 
derken bıçakla vuruldd 

Fatihte Kemalpaşa caddeıind' 
Kandıran sokağında bir nı•nıarJ' 
1ı evde oturan Trabluagarp JJ 
diğer birisinden alacağını istedi~ 
bu yüzden aralarında kavga ç~ 
mıştır. Alacaklı ile borçlu ka."" 
ederlerken araya Vefa Liseıi . 
sınıf talebesinde Cevdet gitıı' 
Ali buna fena halde kızarak b1 

çağını ~ekmiş, talebenin sol kaJ1 

na ıaplamııtır. Yaralı talebe C 
rahpa§aya yatırılmış, kavgacıl 
yakalanmıthr. 

Boğaz içinde mehtap 
alemi 

Bu ak!am boğazda bir m 
alem tertip edildiği ve bu d 
eğlencesinde tanınımt müzui 
ler, şairler ve sanatkirlann ı,ulıı 
nacağı haber verilmektedir. 

' 
ğazda oturan birkaç müteıebbit 
tertip ettiği bu eğlence ıaat d 
da lstinyeden batlıyacak, Be 
za, Paıabahçeye, Kanlıca ko 
-:dilerek lstinyeye dönül 
.ıu eğlenceye bütün boğazldat 

nerli aandallarile iştirak edeb' . 
ler. 

oyun lan 
Memleketimizde Merinoı ~ 

yunlarmın üretilmai için t*ı.i 
ler yapılarak Karacabey lıarat; 
da tertibat almdığmr evvelce 1" 
mıştık. Almanyadaki bir k~ 
ıosyetesi ile yapılan anlqma ~ 
rine 500 Merinos koyunu il• 
koç gelmiJtir. damızlıklar d~. 
hal Karacabey harasına söndet' 

Elçiler lecek ve Merino. besleme v~ t 
Kıt yaklatması dolayısile elçi • tittinne uzmanları tara.fmdan fi 

l~~ boğaziçi~den ilkteırinde ıehre racabey harumdaki qyarlara ~ 
doneceklerdır. Elçiler, ilkteşrinin lenme ve Y.etittinne ıekaieriJI 
sonunda, Ankaraya gideceklerdir. öğretilmesine baılanacaktır. 

........................................................................................ -' 

Yüksek öğretmen okulu 
direktörlüğünden: 

1 - Yüksek öğretmen okulu ed ebiyat tllrih, coğrafya riyali 
fizik - kimya ve tabiiye bölümlerı ne bu"°Vh dahi yatılı ve 

1

para1ı• 11 

lehe alınacaktır. 
2 - Okula girmek istiyenlerin yaıı yirmi betten yukarı ol 

hdır. 
3 - Talip olanlar, girecekleri bölümü gösterir bir dilek kijldfı 

sağlık ve çiçek atısı raporları, altı tane 4-6 büyüklüğünde foto 
hüviyet cüzdanı ve lise diplomala rının asılları veya liseyi bitird' 
rini gösteren bir tasdikname ile o kul idaresine b&§vurmahdır. 

4 - Sair, perşembe ve cuma günleri saat 14 den 18 e kadar 
yıt yapılır. 

5 - Kayıtsüresi 26 Eylul 935 per§embe günü akşamına 
dır. 

6 - Seçme smaçları afağıdaki günlerde yapılacaktır. 
27 Eylul 935 cuma: Tarih, coğ: afya, edebiyat 
28 Eylul 935 cumartesi: Fizik-k im ya, riyaziye ve tabii ye. 
7 - Sınaçlara sabahiarı saat 9 da baılanacaktır. Başvuraııl 

saat 8,30 da okulda bulunmaları ve amaca girme fişlerini ab:O,J 
lazımdır. :csssB) 

Üsküdar mıntakası tahsil 
müdürlüğündeJ1~ 

Haydarpaşa Maliye hhsil ~ubt=!ı>İne Kazanç vergisinde~ nıed 
bulunduğu 72 lira 20 kurutu tedıyeden imtina eden sütçü Pett

09 

Üsküdar Altuni zade ml'lhalleainin Selamsız Tophaneli oğlu c•:l~' 
ı.inde_ 64-66 nu'maralı od;Üar vekıifir iki dükkanın ıekizd~ 3 hİ f 
~atılıga çıkarılmıttır. TaEp olanh.ım ilk ihalesi olan 26/ i.yIGI 
tarihine müsadif Perş:mbe günii icra kılınacağından % ! ,5 pe\' ~ 
çeleriyle birlikte yövmi mezkiirda Üsküdar kazası lda·ıe heY eli 
müracaatları. "!J387" 
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FIKRA 12- 9-936~ 
Yapışık Kardeşler 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL _ 

r~m• Bölem· ~21111!\11111lll11111111mfüffilmınlmillllR Yazan: Rudolf Van Wehrt ~-~-~~-=======-===================~~ 

iştiha ilacı isteyen 
obur! 

Adamın biri doktora müracaat 
etm.i§: "Birkaç gündür hastayım. 
Hiç halim yok. Canun yemek iste -
miyor. Bana bir ittiha ilacr ver.,, 
demi!. Doktor hastanın nabzını 
muayeneden sonra ogün ne yediği 
ni ıormuı. Hasta: "Size söyliye • 
cek kadar bir ıey yemedim.,, diye 
cevap vemıİ§. Doktor israr elr.ıif. 
Az veya çok, ne iae yed1ği ıeyi 
eöylemek lazım olduğunu anlat · 
mıf. 

Bunun üzerine hasta tövle de· . 
m11: 

- Sabahleyin bir kelleci dükki 
nmın önünden geçiyordum; he . 
nüz fmndan çıkmıt kelleleri gö • 
rünc:e kokusu botuma gitti. içeri 
girdim. Altı dane kelle yedim. Sen 
bunu dört f arzet. Kelleler ile dört 
dane de f ırancala yidim. Sen bun. 
ları iki f arzet. .Sonra canım tatlı 
istedi. Sekiz kilo badem helvası 

yedim. Sen bunu dört farzet. Kel
leciden çıktım, giderken birinin ga 
yet güzel üzüm sattığını gördüm. 

Yirmi kilo üzüm aldım, yedim. Sen 
bunu on farzet. Sonra karpuzcu 
dükkanının önünden geçerken o

tuz karpuz yedim. Sen bunları o· 
bet farzet!,, 

Doktor kendisinden İftiha ila· 
cı istiyen oburun sözlerini dinle . 
miı, dinlemi~, sonra §U cevabı ver· 
miı: 

- Bana bak, ıen de benim ıöz 
Jerime dikkate: Sen altı sene ser 
ceınlik çe &lesin. Bunu üç farz et. 
Sönra dört yıl mide hummasına 
uğrıyacakıın. Bunu iki yrl f arzet. 
Sonra iki gözün kör olacak. Sen 
bunu bir göz farzet. Daha •onra i· 
ki ayağın kırılacak. Sen bir ayak 
kmlmıı farzet. Niıhayet öleceksin 
Mezarma yüz çuval toprak atacak 
lar. Sen bunu elli çuval faı~et !, 

Yarısını isteyeceğimi 
lslroçyalr :zengin ve hasu ban • 

ger, Mak Kan Ferı:on bir gün ye
mek yerl<en boğazına bir balık kıl 
çiğı takılıp kalır. Bangerin rengi 
.olar, boğulacak bir hale gelir. 
'.Arkadqları hemen bir boğaz mü· 
ta1uuıısı getirirler. Doktor bir da 

lnce Hüseyin ise yapılan itlerin ya
nın kalmasmdnn sıkılıyordu. Eğer fU 

prens Leonardo ile Annenyoyu da hak
lamıt olsalardı, timdi o kadar sevine
cekti ki o zaman belki o da ı(;yle dü -
,ünecektl: 

- Kara Hasana no mutlu •.• Ben do 
fU yollada böyle bir sevıili bulsam da 
alıp Kara Kartala götürsem. •.• 

Fakat aklını baıına topladı. Böyle 
bir ~eyi düşünmek bile manasız olurdu. 
Eğer Kara Hasan Annenyoyı öldünnüı 
olsaydı, bu eüzel kız, OM toku)urmİy· 
4ıi? 

Sonra Kara Veliyi düıündü? 
Bir gavur kızınm uit'una ölüp giden 

bu deniz ejderini hatırladı. 
Onun son sözlerini Kara Hasan aca· 

'>& unuturmiydi? 

Fakat her gavur kızı acaba latelya 
gibi mi olurdu. Zaten Istelya Kara Veli 
yi sevmernitti ki.Severek ona relmemiı 
ti ki. Kara Veli onu bir savaıta esir et· 
mİf, talan mal gibi kaç yıl avucunun i· 
çinde bulundurmuıtu. 

Lakin Kornelya Kara Hasanı sahiden 
seviyordu. 

Babaıını bırakmıı onunla beraber ka 
pyordu iıte ... 

Kara Hıuan )'Olun deniz tarafına gİ· 
den koTiarma sapıyor, durmadan cenuba 
koıuyordu. Yanndan sonra sabah erken 
den Kara Knrt:ıl Santamanya kayalıkla 
nnda bulun:ıcakdı. Vaktinden çok önce 

Kendini akıllı sanan 
akılsız • N1Yyor~ 116. - • Mıdrtd 

78, -
!6 -

Mis Sara tefsi 
Vaktile adamın biri (Kitabı fe

ruet) de ,öyle bir fıkra okudu: 
"Her kimin bqı küçük, sakalı ve 
boyu uzun olursa aklı kıt olur.,, 
Bu fıkrayı olmduktan sonra ayna-

I 
* tondu ~98 -· • Viyana 

• Parls 168. - • Berllo ~o. -
ı • Mllinrı 196, - • Varşon 'H, -

• Brübe 8'.t, - • B•dıpt$t• ~4. !10 

l • Atlu '4. - • Btitre$ ııı. -
Sevdikleri kız, hangisi?. Sandalda 

• rene"' 1110 ·- • Btıarad :6. - bir değil, iki kız kürek çekiyor! 
r 

• 5oryı 74, - _. Yolohımı 3~. -
• Amstcrdı., ı. - • Altın 9ll4. - ----------~----~------
• Prıc 98. - * Mecidiye 53. - ) 

yı eline alıp yüzüne baktı, dütün· l • Stotholnı 81, -· • Butnor t34 -

dü, kendi kendine: "Bu benim ba- Çekler 
şım küçüktür. Bunu büyütmek 1 • tondrı 6!MO * Stotblm 3.tt9~ 

elimde değil. Bo'yum uzun. Onu 1 
1 

• Nn)or• o.7H:C • Vlyır. 
• Parls ı2.l•3 + ~lıdrld 

4.!050 
~.aıoo 

l.977lJ da kısal tamam. Fakat hiç olmazsa • Mllbo v.10.~ • Berllı 
sakalımı küçültebilirim.,, dedi. Sol • PrDtm 4.6~90 • VıJlon 

1 k l · • Atloa. ~3 6 !i5 • Bddıpeşı. 

4,2>!90 
4,1886 

101.uıo e inin ucu ile Ea a ını tuttu, çe- • feıınır 1.4436 • Bükres 
nesinden afağıya bir tutamdan faz • Sofyı 63,M~7 ı Dılırad :ı4.7911l 

la gelen kısmını yakmak için sağ • Amstetdın ı.ıns * Yokohsrıu t.7S?o 
• Prar 19,U ıs ı Moskovı ıoı;o ııo 

eli ile yanmıt bir mum aldr, saka • E 5 H A M ---~ 
lının ucunu mumun alevi ile yak \ •it Bınku• o.~ı- Tr amny 9,-
tı. Maksadı yalnız fazlasını yak· ı•Audolu ııı.t~ •Çimento u 9.5~ 
mak idise de ateı alan sakalına • ReJt 14•l Oayon Od. -.-· 

Slr. Hayriye 15.. - ~art Del. -.-
levi elini yakınca acısına dayana· ı•Merhı Bıntası se.- Balyı -. -
madı,. Sakalını bırakıverdi ve o u. sıcorıı -,oo ~art m. ec:z• -.-

Romontı 7,60 Teleroa -.-
vakit biitün sakalı yandı. Bunun -iatlkrazlar - tah vlller-
üzerine (Kitabı feraset) i alarak 1.ıtHTlrt Bor.1 .6.916 Elıttrtıı -.-

okuduğu fıkranm altına "mücer • . il HJIO Tramny ıı.ro 
rebdir,, diye yazdı. • • m 2s.so Rıbu111 « -

JatttruıD&hlll 1 94 ı '1 • Aııadolo J -45 60 

Avrupanın babası! .ırıut tıtltruı 95. - • Anadolıı fi 4S,60 
19!8 A M 10, - Anadohı 111 1,40 

Eski Danimarka kralı dokuzun· • Sı•aa·Erıa..-• 9'.tr. •Ml•essll A 4S ~~ 

cu Kristryan bir bakıma "Avrupa
nm babuı., sayılıyordu, çünkü: 

Rusya imparatoriçesi Aleksan • 
dranın, eaki ölü Yunan kralı Bi • 
rinci Jorjun ve Danimarka kralı 
Sekizinci Fredrikin babası idi. 
Bundan bafka krral Betinci Jorj · 
un, Norveç kralı Yedinci Hako • 
nun, Rusya Çan ikinci Nikola
r ın, eıki Yunan kralı Konatanti • 
nin_ Danimarka kralı Onuncu K· 
rist:yanın da büyük ha.bası idi. 

Bu kadarla kalmıyor. Yedinci 
Edvarın, Rusya Çarı Üçüncü Alek 
ıandnn, Hanor kralının, Mari Dor 
leanın kaynataaı i<li. 

kikada kılçığı çıkarıp bangeri kur 
tarır. Mak Kan Fenon bir çok te· 
ı~kkürden sonra, doktora ne vere
ceğini sorar. Bangerin nekadar 
huj.ı olduiunu bilen mütabusrs 
gülerek ıu cevaıbı verir: • 

- Çok iıtemiyeceğim. Kılçrk 

boğazında iken, hayatınızı kur -
taıımak için ne vermeyi dütünmüt
seniz onun yar•ma kanaat ~ece· 
ğinı. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
M ahkemeıirıden.: 

Beyoflunda Kartuluıta eski Çarkiıi 
yeni Yaman Ali aokafmda (10) No. 
lu evde oturmakta iken 28-8-935 de ö
len lıtavri km Aleko'nun terekesine 
mahkemece el konmuı ve Manol iıtirar 
ile lehhine Be,.oilu (3) üncü noterliii· 

ne tanzim ettirdiii vasiyetnameıi de 
açık olarak mahkerone verilmiıtir. t. 
lin tarihinden batlamak üzere alacaklı 
ve borçlular ile medeni kanunun 538 
inci maddesi mucibince vaıiyetnameye 
itirazı olanlarm BiR ay ve miraıçıla-

rm UÇ ay içinde Beyoilu Dördüncü 
Sulh Hukuk mahkemesine bat vurma• 
lan ve vaktmda alacaklarmı kayit et
tirmeyenler haldanda medeni kanunun 
661 ve 569 nci maddeleri hükmü tat· 
bik edileceği ilin olunur. (F.) 

Bc§iktaf icra Daire&inden: 
Bir borçtan dolayı mahcuz bulunan 

bir adet Fiat markalı kamyonet 18-9-
935 tarihine müaadif Çarıamba ıUnü 
saat 9 dan 12 ye kadar Taksimde Cum
huriyet meydanında sablacaiından talip 
olanların mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ve ihale pulla
n ve belecliye rüıumu müıterisine ait 
olmak üzen ilin olunur. F.) 

aa,ını okumıyanlara : 

Y apı~ık karde§ler, bir gün bir 
çay kenarındaki yoldan ge· 
çerken 1.-ar~ıla~tıkları giizel bir 
lcı:<ı çıldırcmya tutkunluk gÖ!· 
teriyorlar. iki hard~, bir kı
za li~ık! Onunla lıangisi evle· 
necek?. isminin Sanı Yeu ol· 
duğunu uşahlarının ,·apıığı 
tahkikatlc öğrenen Enf{le 
Çang brı kızı bir türlii payla· 
§amryorlar. Sen alaca/mn, ben 
alacağım havgası ç;ıkı,-or. Bu 
bakımdan güzel kız, aralanna 
bir karakedi gibi girmİ§ olrı· 
,-or.Eng, kızı alamaz.~a, kendi
$ini öldiircccğini, yapı§ık ol· 
duklarına göre ikilinin birden 

, ölecclderini, Çan.ga kar~ı teh· 
dit makamında ileri !Ürüyor. 
Sevecek bir wcma ihtiyacı ol-

duğunrı &ÖyÜyerek, Çanga, 
Senden nefret ediyorum, di· 
,·or. l~i halledemiyorlar. Kızı 
görmek üzere, babası Dan.yel 
Yetsin bı~kıhaneJinin bulun· 
duğu ,·ere gidiyorlar. Kızın 
daha hiç bir §e)·den haberi 
yok! Bıçkıhanenin bahcesinde, 
iki zencinin pat, küt odun yar
dığını görüyorlar. 

Ellerindeki baltalar, 
her indirip kaldmıta parıl parıl 
göz alıyordu. Güzel kız, acaba 
nerede?. Bahçede güzel veya çir· 
kin, tek kız yoktu. Bir çift zen-

,, .... ..,, '9 

ciden ~tka Jıiç ~~ ! 1 

Eng, k"rdetile birlikte aradık
ları kızı göremeyince, upğa kaş· 
larmı çatarak, h1Şanla baktı. U • 
tak, ıöyle dedi: · 

- Efendilerim bu kadar acelf" 
etmemelidirler. Aflarına aınene· 
rek söylüyorum. Kızı görmek i · 
çin beklemek lazımdır. Hatta, 
belki de uzunca bir müddet! E · 
f endilerimin buraya geleceğini bil 
seydi, herhalde pek çabuk ortay., 
çıkardı. Ukin, bilmiyor. Onun 
için beklemeği göze aldırmalı. Sa· 
baht.an ak§ama kadar evde otura· 
cak değil. Nuıl olsa bahçeye çı • 
kacak. Hem belki de evde değil · 
dir. Evde değilse de o bayır se • 

KAQA .. KARTAL 
~~ BUYUK DE"tz~~ 

R,OMA.N ~ 
Yazan : Kadircan Kaf lı B Öle m ; 72 

Genç Kornelya Kara Hasanın kucağında ona soruyordu: 
"Yoksa beni sevmiyormusun? hoşuna gitmiyor mıyım?,, 
oraya yetiıeceii fÜphesizcli. Beklenen 
saata kadar elbet gizlenecek &ir yer bu· 
lacaklardı. 

Fakat Kornelya neden hiç ıes çikar· 
ımyor, ona ıittik~e tokuluyordu. Yok
sa aonuna kadar relecekmidi? 

Bunu ancak; aaatlarclan sonra habr
ladı. 

Daha önce naııl battrlasm ki, onun 
kokusu, sıcak kollan ömekıiz derecede 
aydmhk yüzü ile bat bap kalmaktan 
aerhot ıit;ydi. 

Fakat Hayır .• 
Bu, olamazdı. 
Babaımın ton öğüdünden aynlamu 

dı. 

Çoktanberi bir ormana ıirmiflerdi. 
Nerede ise karanlık basacaktı. Pek u. 
zaktan nal ıesleri duyaJUJatda. Ba· 

lar, onlan kovalayan otuz kırk atlı idi. 
Armenyo onlann baılannda idi Ve tim· 
di Kara Hatanı ele ıeçinneyi değil, 
Komelyayı kurtarmayı düıünüyordu. 

Ormanın burasında bir boıluk vardı. 
K.narda bir pınar ıördüler. 
Y orulmuılardı. 
Nal sesleri artık !)ek derinlerde kal

IDlfb. 
Kara Hasan ıenç kızm kollanndan 

tutarak, boynundan ayırdı: 
- Komelya, artık aynlabm. Pek U· 

zaldathk. Bana ya?>tıiın iyilikten ötürü 
sana çok borçluyum. Bunu. 

- Benden mi aynlacaksm? Benae ... 
- Ne yapacaktın? 
-Beraber relecektim. Artık beni ıö-

türeceğini umuyordum. Senıiz nekadar 
Uril6yordum. Beni yaptm sensin, ae-

nin olmak istiyorum.. Hem ben aana iy
lik yapmadım ki Kara Hasan .. Sen vak 
tile beni kurtardın timdi de ben teni 
kurtardım ve ödeıtik. Hatta henüz ben 
borçluyum? Çünkü sen bir defa beni Ö· 

lümden kurtardın, sonrada da pazarda 
satılarak elden ele dütmekten .• Yoksa 
b~ni sevmiyonnuıun? Hoıuna gitmiyor 
muyum? 

- Buna imkln vanm? o kada ıüzel, 
o kadar sevimli ve iyiıin ki .. 

- O halde? 
- Fakat seni beraber götüremem. 

Sanırım ki bunun eebebini anlatbm. Ba 
bamın ton dilefi •. 

Nal sesleri yak1a~ıyordu. 
f n(t Hüseyin tellşla Kara Basana 

baktı. 

-Reis! .. 

nin , bu bayır benim, sabahtall 
akıama kadar dolaşacak değil el" 
bette! Er, geç evine dönecek sanı -
rım, ki nekadar gecikse, orta -
lık kararmadan ıökün eder. , Kıı• 
muhakkak görürsünüz. Efendile
rimin aflarına güvenerek söylü -
yorum. Lfıtfen buna cür' etimi bot 
görsünler! 

Uıak, yerlere kadar iğildi. Eıv 
gle Çang, hiç cevap vermedi• 
ler. Oturdukları yerde, tam ikİ 
•aat beklediler. Paylaıamadıkla• 
rı sevgiliyi birlikte bekleyiş! 

Nihayet bir ses! Bir kadın sesi 1 
Çayın öte yakasından billur gibi 
bir ıes aksediyordu. lç karı~tıratl 
bir ıarkı ! Engle Çang, kulak ka
barttilar. Bu sesi, bu şarkıyı he
yecanla dinlediler. Yürekleri çar
pıyordu. 

Derken seı k~ildi. Şarkı bitti• 
Y apııık kardeıler ayağa kalktılar• 
Çayın kenarı boyunca suya sar -
kan söğüt dallarını ikiye ayıra a -
yrra bir sandal yaklaşıyor<lu. Satl 
dalda iki kız vardı. ikisi de kürek 
çekiyordu. Bir kız beklerken , ;. 
ki kız geliyordu! 

Eng, mırıldandı: 

- Kızlardan biri, Saradn. O• 
nu sesinden tanıdım.! 

iki karde!, çayın kıyısı boypl'I" 
ca yjirüdüler. Su ayaklarının ucıı• 
na değinceye değin ile:-letliler• 
Sandal, o noktaya yaklattıkç• 

yaklaf ıyordu. 
Çang , elini uzattı: 
- Sandalda arka taraft-.a kürek 

çeken kız, Saradır ! 
Eng, itiraz etti: 

' - Hayır, hayır! Yam !ıyorsuıı· 
Sara ön tarafta kürek çeken! 

Suıtular. Sandal, yanaıtı. Kıı• 

lar, sandalrkenarda ~akılı bir kaJ1 

ğa iple sıkı sıkıya bağladılar. lkiJ• 
!erden aıağı yukarı yüz metre ks • 
dar uzaktaydılar. Yanyaııa mi • 
safirhanenin bahçesine doğru yli" 
rümeie başladılar. 

(Arkası uar) 

- Duyuyorum ... 
Kara Hasan bu sefer Korne)yar• 

döndü: 
- Nal seslerini duyuyorsun )'11·" 

Geliyorlar ... 
- Beni onlardan kaçır ... 
- Hayır .. Seni götüremem Kornet~ 

ya ... Beni anlamıyor musuun.. seıt 
çıldırasıya seviyorum, fakat götüre· 
mem. Babamın öğüdü ... ArkadaştarSt 
yoldaşlara nrdiğm söz ... Eğer senlııl' 
birlikte dönersem benim için ne söyler 
ler, biliyor musun? Haydi yayrurı1·" 
Beni bırak .•• Sen burada .kal \'e geJel'l 
leri dinle ... Çabucak yetişirler ye sel' 
ahp götürürler. 

Genç kız fena halde kızmıştı. 
ince Hüseyin sabırsızlanıyordu. 

Komelya Kara Hnsanm boynuna dB• 
ha sıkı sarıldı. Atını mahmuzJıyarJJJ 
ileri sürmek istedi. Fakat deJilifll' 
dizginleri çekti. 

Kornelyaya haykırdı: 
- Ben senden ayrılamam. 
- Ben de seni götüremem. 
- O halde? 
- Baban gelecek ve ikimizi de bt1~ 

da bulacak.. Seni kurtaracak, beı' 
de·. Artık orasmı sen ele bilirsin! .• 

- Sana hiç kimse dokunamaz.. . 
- Senin sösUnU kim dinler? .. Bafcl~ 
in artık ... Bak, bir kaç dakika sol' 
atlılar burada olacaklar •.. 

-inemem ... 
( A rkcıaı var) 



Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde Tekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği 

mükô.f atları derhal t1erecektir. 

' 

Üsküdar mıntakası tahsil 
müdürlüğünden: 

21 

2 

13 

2 

3 

27 

4 

t&JIUlmı.... 2 
Tarla&atr: - Hüaeyin ata Karaca •• 1Cere1teci. aoaklan .B -< 
1-26 yen~3-34 ayılı iki mD tam&Jnlan... ~ 

.... ' Fener: • Balat' Karabq köprü};qıetkl 21 M. yeıd ~ ıayıh 
evin 4/ 7 payı ... • ~ 
Fener: • Tevkiicafer Yaıemin ıokalı eaki yeni 8 aaylı nbı 
66/ 96 payı... l Ve 1 

Oıküdar: • Altunizade Kıtıklı m• lialleti Bulıurlu aokafı u- . 
ki yeni 1 ıayılı dükkanın 5/ 12 payı .... 
Y eniköy: - Panaiya mahallesi K&ü bqı caddeai etki 89-89 M. 
yeni 95-97 ıayılı ev ve rlükklnm 14/.16 payı ... 
Yeniköy: - Panaiya malıalleıi vs pur iıkelesi aobiı eUi 
93.93 M. 93 M. yeni 1-3-5 ev ve iki dükkanın 147-18 payı .•• 
Yeniköy: - Panaiya mahalleıi Birinci tokak eski 1 yeni 5 
sayılı evin 14/ 16 payı ... 
Yenik6y,: - Panai:ra mahalleai Bir inci ıokak etki S 7eai .2Mt 
yılı eTfn ı.t;ıe payr ... 
Yeniköy: - Panaiya mahalleıi Bir inci ıokak eakl l 7cl 9 •· 
yılı evin 14/ 16 payı... ... 
Yeniköy: - Panaiya mahalleıi B; •. inci ıoJWC etki 7. J'.Dİ ·ll'I•· 

- <( 

yılı evin 14/ 16 payı ... 
Feriköy: • Cevizlik boıtan ıokait eaki 28 M. aaydı 
ananın tamamı .. 
F eriköy: - Zeytinlik boıtam~ kalı uki 5 M. aayılr l'rla · ~ 

2 

5 

81 

1 

4 

88! 

13~ 



ABONE ŞARTLARI: 
Yıllık e a7lık a .,ım Aylık 

MmtWrettml%de 750 '20 2315 110 
Yabancı yerlere 1350 720 '°° 150 

Poata bl.rllğtne l 
gtrmıyen yerlere 1800 950 000 180 

TUrklyenlD ber poıta merkezinde KURUN& &bolle yazılD'. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

htanbul . Ankaraı C9ddelıl, I "·"'" yu,.. 

( ldare: 24870 
l'eıeton 1 Yazı işlen: 243711 

l'elgrat adreat : KUKUN llt.anbul 

Poııta ırntuııu No. te 

------------.:w:.--.:wı-._....,:wı.--.----.:wı-----,---..._-._ ..... _..-.:wı.---.---:wı_..._ ..... ,_, ______________________ ,_, __ ._ ______________________ _._,_,__.._:wı______ awwws zwwwa .__,._. 

lfl/llllm 66 Asri Mobilya 66-a~ •:::=::====-ım•-, .... na 
Salon. Salamanje •Ve yatak odalar1nın en son de· !! Direktörlüğünden : 

lstlklil Lisesi 
senlerini ve Hezaran Sandalyalarının envaı ı lİ ı - ilk Orta ve Liıe kısımlarına yatı ve gündüz, kız ve erkek ta•t:be kaydına devam olunmaktadıt 
4j9fİlini rekllm fiyatına lstanbulda Riza Pata yo· Ü 2 _Kayıt için her gün saat 10 dan 17 ye kadar gelinebilir. 
kuşunda AHMET FEVZi de bulabilirsiniz. il 3 - lstiyenlere, kayıt ıartlarmı bildiren öğrenekten bir tane parasız olarak gönderilir. 

Tel. 23407 l.:::a:::::::::m=-::m:m= Şehzadebaş. Polis karakolu kuşısında. T~lefon: 22534 •==•===-

Gireson Jandarma Okulu Komu
tanlığı Satınalma Komisyonundan: 
Gireıon Jandarma okulunun yıl hk ihtiyacı olan aıağıd~ }azılı ik ı 

kalem erzak 18/ 9/ 935 günlemecin de ihalesi yapılmak üzere kapah 

zarfla eksiltmeye konulmuttur. lateklilerin 18/ 9/ 935 çartamba günü 

ıaat on üçe kadar muvakkat te=min at ve teklif mektupları He Gireıoıl 
poıtahaneıinde toplanacak olan K omiıyona müracaat eylemeleri. 

(5349) 

Cinai Muvakkat teminat Miktarı Muhamme(ı bedeli 

Lira kurut Kilo • Lira kr. 

Ekmek 1732 50 210000 23100 00 

Sığır eti 446 25 35000 S950 ()1) 

f DHlll Uımımllırı ve liıalın ısldme Umım l~ımi iliılırı 

Vapurculuk 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon: 22925 

1 rabzon Yolu 
SADIKZADE vapuru 14 eylul 

CUMARTF.St günü aaat 20 de 
Hopaya kadar. Azimet ve av -
dette gerze tutacaktır. 

il ~~!!i~~!~çin~~~~~!:!~~~~n; alınacaktır. Şartnamesi levazım müdürlüğünden her gün al 
lir. Muhammen bedeli 5280 liradır. Taliplerin 20-Eylül - 9:-) 
ma günü saat 15 de satın alma komisyonuna müracaatlan • . C 

(SıSO) 

Türkiye Büyük Millet 
idare 

Meclisi 
heyetinden: . 

Eyüp Sulh Ahkamı şahsiye Hakim- ı - Eksiltmeye konulan it Büyük Millet Mecliıi müıtabd_. 
liğinden: (Kadriye) nin Ramide Yeni elbiıe, palto ve fotinleri. 
Mahallede Hıdır bey sokağında 18 No. 2 - Tahmin bedeli 333ı üç b1n üç yüz otuz bir lira 25 yinni 
lı evde sakin iken halen ikametgihı kuruftur. 
meçhül kocaıı Necmi aleyhine açbğı 3 - Eksiltme ı6-9--935 r.a zarteai günü Büyük Millet 
nafaka davaıından dolayı ikametgahı· idare heyetinde ıaat ıs de yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 5400 lira olan takriben 38570 kilo galvanize nm meçhul olmaaından dolayı ilanen 4 - Bu ite ait •artname Meclis Daire Müdürlüininden ahnalt=, 
ıukl 9 B. · · T · 193S Ç b 5 mahkeme ıünü olarak tayin kılınan 9; ,. •-o u saç ınncı etnn arşam a günü aaat 1 , 30 da ka· S _ Ekıiltme arık yapıl!.c&k tır. 

1 f ul ·ı A ka ..ı Jd b" d 1 k 9/ 935 gününde gelmediğinden hakkın -:r 
pa ı zar us Ü ı e n raoa ar e ınaaın a satın a maca ~ır. da H.U.M.K. maddei mahıu'8ıı muci- &-Eksiltmeye girebilmek için iıte klilerin muvakkat teminat tuttt' 

Bu iıe girmek isteyenlerin 40 5 liralık muvakkat teminat ile ka· bince muameleli gıyap karan verilmiı lan 250 iki yüz elli liralık banka mektubunu dördüncü madded• 
nunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 ncü maddesi mucibince işe ve mahkeme günü olarak 3o/ 9/ 93S aa- zılı saatten bir ıaat e.vvel Mediı idare heyetine 1935 senesi T' 
girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beysınname ve teklif- at 13,30 a talik kılınnuı olduğundan ve odaıı veıigaıile birlikte verm~lerilizımdır. (2389) (5203) 

lla~z·nnnidaıynr. i JÜn ıaat 14, 30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri bu bapta ,ahit iıtima edildiğinden bir y k k z E /. 
itirazı var'8 gelip dermeyan etmeıi ak- • e • e •• 

Bu iıe ait ıartnameler pc.ruız olarak Ankarada Malzeme daire- ıi takdirde iddia edilen vakıalan ka- u se ıraa t nstıtus 
sinden ve Haydarpatada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtıl- bul ve ikrar addolunacağı malumu ol-

mak Üzere keyfiyet H.U.M.K. 141 ve R k ı d maktadır. (5407) 144 üncü maddelerine tevfikan onbeı e tör ügw Ün en.· 
Muhammen bedeli 6000 lira olan 30 dane 180 gözlü ve 10 dane sün müddetle ilin olunur 

240 gözlü bilet dolabı ıo. 10. 1935 perşenbe günü saat 15.30 da ka ( V. No. 9047> Bu yıl Ankara Yükıek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar f 
palı zarf usulü ile Anka~ada idare binaıında satın alınacaklir. Bu ite •••••••••••••••! ıine kız ve erkek ve Onnan fakül teıine yalnız erkek paruız ~ 
girmek iıtiyenlerin 450 ?;ralık muvakkat teminat vermeleri ve kanu· Den,· zy o 11 arı paralı leyli ve nehari talebe alınacaktır. Enstitüye >:&zılabilmek 
nun tayin ettiği veıika!ar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadı- aıağıdaki tartlara uymak gereklid ir. 
ğına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün ıaat 14.30 a kadar ko i Ş L E T M E S i 1 - Liıe mezuniyet imtihanını vererek bakaloryaamı yapauf 

misyon reisliğine vermeieri lazım dır. Bu ite ait tartnamele.- Haydar· Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı liıe olgunluk diplomasını almıı olmak (Bakaloryaaını yapmamıf 
pafada Tesellüm ve Se"Yi• Müdüı lüğünde Ankarada Malzeme daire Tel. 42.162 ·Sirkeci Mühürdar zade ya olgunluk diplomasını alınamıt olanlar enıtitiiJ.e alDMma•)• 
ıinde parasız olarak dağıtılmakta dır. (5406) .. __ Han telefon: 22740 --•I Türk tabiyetinde bulunmak lazım dır. 

Muhammen bedeli 93000 lira olan Eskitehir atelyesinin Kalöri~ 1 rabzon Yolu 2 - lıtanbul Üniveraiteıinin fen fakültesinden naklen ıel~ 
fer teıiıatı 28/ 10/ 935 pazartesi günü ıaat 15,30 da kapalı zarf U · KARADENiZ vapuru IS ey. lanlar orada okudukları IÖmeıtrelerden, muvaffak olmutlar İte, 
ıuliyle Ankara idare binasında ihale edilecektir. ·lul PAZAR günü aaat 20 de Ri- kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü 

zeye kadar. "5539" trelerine alınırlar. Ancak Baytar fakültesine girenlerin bu fa)dilt' 
Bu ite girmek iıtiyenlerin 5900 liralık muvakkat temina• ile ka 

--------------ı• nin birinci ve ikinci ıömeıtrelerin de okunan Anatomi denine d• 
nunun tayin ettiği vesikaları, kamı nun 4 üncü maddesi mur.:bince i!e ~ı v 
girmeye kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve teklifle- ıvıersin ı olu rıca devam etmeleri ve Ziraat fakülteıine girenlerin Ziraat 

JNEBOLU ı5 1 ... 1 yapmaları gereklidir. rinin ayni gün u.at 14,30 a kadar Cer Dairesi komisyon reisliğine vapuru ey u 
vermeleri lazımdır. Bu ite ait tart nam~ler 465 kurut mukabilinde PAZAR günü saat 10 da Mer. 3 - Enıtitüye girecek talebenin 
Anka:-a ve Haydarpafa veznelerin de satılmaktadır. (2562) (5526) ıine kadar. "5537" karı olamaz. Nehari talebe yükıek yaş kaydına bailı deiildir. 

4 - Parasız leyli talebeden meı leklerinin lüzum gösterdiii 

Askeri Fabrikalar u. Müdürlüg" ünden: A1}valık Yolu kabiliyeti ve ıağlamlıkları hakkmda tam tetekküllü bir baata efİ 
MERSiN vapuru 14 eylul rulonun raporu lazımdır. 

Bir pil fabrikası ile bir muhabere malzemeıi tamirhan~ıi tesis et- CUMARTESi günü aaa.t ı 7 de 5 - Enıtitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden aaihk .,, 
tirileceğinden alakadar müteha1111 firmaların selahiyettar vekilleri Dikiliye kadar. "5538" lamlık muayeneıinden geçirilerek ertiklerinin lüzum göıterdifİ 
nin bu huıuıta izahat almak üzere 20/ Eylul/ 935 tarihine kadar An· .. ••••••••••••• .. !den kabiliyetini göıteremeyenlerin enıtitüden ilitiği kesilir. • 
karada Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü fen ıubeıine müracaat lsranbul Asliye Mahkemeleri ikin· 6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çifti 
ları. (53ı9) ci 'yenileme biirosundan: de 10 ay ıtaj gönneğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince taJe. 

Istanbul liseler arttırma 

Cinai 

Kok kömürü 

eksiltme kurumundan: 
Miktari Tminat. Tahn:in 

Llira. K. bedeli 
950 ton ı353.7S ı900 K. 

Eksiltme Ekıiltm<; 
günü ve saati şeklj 

ı8/9/935 çar,amba 
ıaat ıs te pazarhklıı 

Tüvenan ma- 1200 ton 945. ıo50 K. 18/ 9/ 93S çarıamba 
den kömürü saat ıS,30 dn ,, 

Kurumumuza bağlı G.alataıar ~ y, Haydarpafa, Erenkö::, Kandil
li liseleriyle Çamlıca Kız orta ok ulu ve Haydarpqa liaes\ muallim 
kısmı ile Kız Muallim <1kulunun yukarıda yazılı yaka.caklarm 
ı 1/ 9 193S çartamba günküyapılan eksiltmesinde kok köm;irüne is
teklilerin verdikleri fiyatlar yüksek görüldüğünden ve Tüvenan ma 
den kömürü için de vertle;n teklif mektubunun kanuna uygun olma 
dığından şartnamelerine göre yar.larında yazılı gün ve saatlerde pa 
zarldda ebiltmeleri yapı.acaktır. 

Ebiltme fıtanbul kültür direk : örlüğü binasında toplanan kurum
da yapı1acaktrr. 

istekliler ilk teminatlarını va\.tinden evel yatırmaları ve ıartna · 
meyi ıörmek üzere Kurum Sekretrliiine -sormaları ilin olunur. 

6632 

4 K.inununevvel 933 tarihinden evvel 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. (S 
ikame olunup lıtanbul Aıliye Hukuk talebenin yemesi ve içmesi de enı titüce sağlandığı takdirde kell 
Mahkemeıinde derdesti rüyet hazine · b l rıne u 30 ira verilmez .. ) 
ile Tevfik tarafından mütekevvin dava 
doıyaaınm yenilenmesi için verilen be- 1 - Parasız yatı talebeıinden staj veya okuma devresi içindi! 
yanname ve cönderilen davetiyenin radan meydana gelen mucbir hail er dıtında olmak üzere, kend' 
müddealeyhin ikametgahı meçhul oldu den stajını veya okuma11nı bıraka nlardan veya cezel olarak 
ğu beyanile mübaşiri tarahndan bili lanlardan hükUmetçe yapılan masrafları ödeyecekleri hakkmd• 
tebliğ iade edilmit ve bir ay müddetle lecek nümuneye göre noterlikten t aıdikli bir kefaletna alınır. 
ilanen tebliğat ifaıını ve 28-9-935 ta- 8 E - nıtitüye girmek iıteyenle r yukarıda yazılı rapordan 
rihine müıadif saat 10 da yenileme mu

nüfus kağıdını, atı kağıdını, poliı veya ur baylardan alacaklad 
ameleıine batlanılmaıına karar veril- el 

gidim kağıdını, orta mektep ve liı elerde görmü• oldukları sü mit olduğundan mezkur günde yeni T 

poıtane !.t.inaımda kain ikinci yenileme ler hakkındaki ehliyetnameleri ilit tirerek el yazdan ile y 
büroıuna gelmediği takdirde 2367 nu· pullu bir dilekçe ile ve alb tane fotoğrafı ile birlikte dojruca 
maralı kanun ahkamına tevfikan yeni- ra-.la YUkıek Ziraat enstitüsü rektörlüğüne bqvururlar. 
)emenin gıyabmda yapılacağı ilan olu- 9 - Pulıuz olan ve 8 inci madd ede yazılı kiittlarm ilifik O 

nur. (F.) ğı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

ZA YI: Maltepe Aıkeri Liıeai aon ıi
nifdan aldiğim 65 numaralı taıdilma
memi zayi ettiğimden yenisini çikara· 
cağımdan eskiıinin kıymeti olmadığı i· 
lan ederim. ( F.) 

Ç. Kale. Piyade alay 9. karargahında 
yazıcı Mehmet Fikri oğlu Ekrem To
At. 

ıo -Vaktinde tam kağıtlarile b afvuranlar arasında kabul ed' 
talebe diploma derecesine ve batvu rma tarihlerine görw ~ilirl-' 

11 - Cevap isteyenler ayrıca pu 1 göndermelidirler. 
1:... - Batvurma zamanı temmu zun on bet inci günündea 

30 uncu günü akıamına kada:-dır. Bundan sonraki batnınnalat 
bul edilmez. (1757) ( 4080) 

8abllıl: ASDI t78 - V AKIT metleew• 


