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Musolini, Nasihatlara ihtiyacımız Yok, Diyor 
Habeş imparatoruna 

göre harp, gün meselesi 
_lngilizler Malta üzerinde hava 

manevraları yaptılar 

ltalya ne 
Yapacak? 

Bütün dünyanın gözleri Rom.a -
Cenevre - Londra arasında dolaşı -
Yor. Bütün kulaklar buralardan ge -
len sesleri duymağa çalışıyor. Ce -
lle\'rede beşler komitesinin kararı an· 
la§ıldı. Bu kararı Habeşist.an kabul 
etae bile Roma reddedecektir. Bütün 
telgraflar, ibütün tahminler bunu gös
ttıiyor. 

Cenevre, 19 (A.A.) - İtalya . 
ya ve Habetiıtana yap1lmıt olar. 
teklifler arasında Hahetiıtanın 
bütün genel itlerinin A.vrupah 
danıtm.snlar yardımiylc yeni ba,. 
tan kurvlması vardır. Bu itler a · 
raunda jandarma, polir ve adli 
ye itleri bulunmaktad:ı-. 

Uluslar Sosyetesinin himayes: 
altında bulunacak olan yabancı 
kurul h\r danıtma orgll:-.1zmi tek
linde olacaktır. 

Jandarma ve poliı :ş:erinde e· 

• 

O halde netice neye varacak? 
llıibqistanda. yağmur mevsimi ar

tık bitmiş sayılabilir. Acaba beşler 
konreransmm önergesinden memnun 
ohruyan ltalya bugün yann Habeş sı-
11.ırlarnn geçmek için doğu Afrikası • 
ııa gönderdiği askerlere ileri emri ve· 
:tecek midir? Eğer Italya böyle bir e· 
l'lıir verime ~nevrede lt.alyaya karşr 
~crt tedbir almak teklifi meydana 

sirlik ve silah teciminin kaldırıl • .-~--!""--"'*..;~.~~ı........._..__...,-..:.__, 

~caktır. 
Bazı Faransız gazetelerinin yazı -

lırrna ~öre bu meselede Fransa da 
11ihayet lfilllttte tarafına geçecek -
tir. Onun için Musolininin biltün teh
\tit)i sözlerine rağmen İtalyanın Ha -
beşistanda harp hareketlerine başla
lrıasınr imkansız. görenler vardır. 

ması ve yabancıların ~üvenliği 
vardır. Ekonomik bakın.tlan ma . 

den ve tarım itlerinden açık kapı 
prensibi kabul edilecektir. 

Bayındırlık itleri, posta ve nak· 
liye gibi itler yabancı uzmanlar 
yarciımiyle yapılacaktı:-. 

İngiltere ve Fransa l.iikihnet 
leri. İtalya ile hudut düz~ltilehil 
mesı ve denizde bir m:ıhreci ol 
ması i'in l11sili• •• y, an9ia So . 
maliledrıden Haheıiıt.,na bir~t 
parça ltJprak vermeye hnırdular. 

Finans itleri 1'ıkı bir kontro! 
altma ahnacak, vergil~r yeniden 
gözden geçirilecek ve 'abancı is· 
tiktazlu siıtemi ile ilgili olmak Ü· 

zere Hahetiıtanda rtıonopoJla,· 

Arad:ğım 
-----.ı 

Kadın?. 
Herhaİde sevişerek 
evlendiniz,· Fakat 
me'&'ut olamtıdınız ?. 
"Niçin?. 
Bu t1ade, fakat et1rarlı 
kelimenin cevabını 

Aradığ mi 1 

Kadın ımı 

Fakat öbür taraftan bir de İtalya · 
ltrn gerek doğu Afrikasında, gerek 
k.endi topraklarında. almış olduğu sü· 
t, ~dbirleri hatırlamak Uzımdır. l\fu
S?lini doğu .Afrikasına yüz elli binden 
ı~.Yade asker gönderdikten başka bü · <Sonu Sa. 2 Sü. 2) 
tun ltalyada bir milyona yakın askeri --------------

\ 

ROMANINDA 
BULACAKSINIZ 
YAZ An· 

Silah altında tutmaktadır. Bu kadar Bulgar kabinesin
~niş bir ölsüde hazırlıklar yapıldık -
d n \·e milyonlar. milyarlar harcan - de ._ıegı" ·şı.kJı•k 
t'~ktan sonra hiç bir iş görmeden bü- a 
Un İtalyan ordularına •'rahat dur!,. 
l>atulasının nrilmesi nasıl mümkün 

Kaaican KAFLI 

0labiJir? 

1 Eğer İtalya Habeşistan işini mut-
ilka kuvvet ile halletmek kararında 

IStar ederse taarruz emri en çok bu 
ASIM US 

<Sonu sa. 2 Sü. I) 

Bir dil meselesi 
C ······································ 

Qhil, Cehil, Cahim 
l),, '1ilml Ortac'ın önemli bir 

)azısi bugUn be9lnci 
aayıfamızda 

. IJ r. l1 ilmi Urlar 

Bulgarlar Balkan paktına 
gireceklermiş 

Bay Köıeivanol 

.•• Yarın Başlıyoruz .•• •• 
YARIN 
f/ABEŞ1 E 
Osmq.nlı hükumeti 
Ôzdemir Paıa Muıavvayı 
Naııl Zaptetmi•tl ?. 

YARIN 
R.usyada 
Gençlik 

i l 

Atatürk 
Sofya (Kurun) - Bulgar Başba - Atatürk dün aktam üzeri Flor • 

kanı Ceneneden döndükten sonra Bul yadan boğaziçine bir deniz gezin
gar kabinesinde değişiklik olacağı söy· tiıi yapmıtlar; Kadıköy açik1arın. 
Ienmektcdir. Başbakanlığa 'fürk dos· da demirliyen Mecidiye Kruvazörü 
tu olmakla tanınmış Köseinnof'un tarafından top ahmile ıelimlan· 
yahut Hacımişef"in getirileceği tah - mıtlardır. 
min edilmektedir. Atatürk dün geceyi Dolma bah • 

Sof ya (Özel) - Bulgarların Bal - _çe_ıa_r_a_y_ın_d_a_g_ec_~_ir_m_i_t_t_i_r_. __ _ 
kan paktına girmeleri için Cenenede · 
müwkereler yapılmakta olduğuna da· 
ir ~yialar ''ardır. Bulgar dış bakan· 
lığında yaptığım temaslarda, bu hu • 
susta hit; bir malumatları olmadığım 
söylt-cliler. l\fec:ıt-lcnin hakikati Dr~ Ra
J,nnı I\ö;;;<'h·anof'un <'<'11enedrn clö • 

, nii~ünde anla~ılacaktır. 

Yunan filosu bugün 
geliyor 

Yunan harp gemileri bu sabah Ji. 
manımn:a gelmış bulunacak ve ken • 
dileri için hazırlanan biiyiik progra -
mın derhal tat~ih.im• haşlanıl.acak -
lir • 

iŞ KANUNU 

işçiler ne düşünüyor? 
Sirkecinin parlak ve göz alıcı renklet le süslü 

nakliye tabelaları arkasındaki ıztırap 
• 

"rf)JI ,.. _ -

Atelyelerde çalııan bir iıçi grupu, 
lş kanunu haklönda açtığımız an· 

kete denm ediyoruz. Şimdiye kadar 
bir çok i~çilerden kanundan bekledik· 
Jeri dilekleri bildirir mektuplar al -
dık. Bugün, bu mektuplardan birini 
koyuyoruz. 
(İmzasız mektupların adre~i ve isim· 

lert blSde ..uıdlr.) 
Blr nakll11at ıirkcti ameleıi gön -

derdiği mektupta şunları yazıyor: 
.. Nakliye şirketlerinde çalışan iş -

çiter hakikaten zavalhdırlar. Bunlara 
zanlh diyorum. Ben de bunların i
~indeyim. Bunların bugünkü, yarınki, 
öbür günkü, nziyetleri çok acıklıdır. 

Nakliyat irketlerinde çalıı:anlar 
hakkile korunmağa layıktırlar. Sir • 
keciye inip, parlak ve göz alıcı renk
lerle süslü tabelaların gösterdiği am
barlardan birine giriniz. Bin bir mad. 

deemtianın saçtığı koku ve toz ara -
~unda k:aynaşan, kemikleri ~ :kıh, yiiz· 
leri solgun memurlann ıztırabmı tet
kik ediniz. dört ki~inin gü~lükle sı -
ğabileceği havasız, penceresiz, bir o· 
dada baıan on beş memurun balık i · 
lifi tiiribfri üzerine yığ.Jlıjını aire -
~nlz. Bu ilibn• •ilkim •nllı
Jar bu acıklı çalışma içinde her emre 
boyun eğiyorlar. Bunların çalı§ma 
tarzı, bir maden amelt'sinin bir gemi 
ateşçisinin didinme inden ),pranma
sından daha· korkunç. daha dayanıl • 
maz bir haldedir. 

Hudutsuz ' 'e sonsuz bir mesai vak
ti i~inde sönen bu insanlar iş kanunu
nun himayesinde kendilerine bir kö
~e bulabilirler~e. iş kaırnnu en mü • 
hi~ bir noksanı tamamlamış olacak
tır.,. 

Arnavut ve Yugoslav atletleri geldiler 

Dün gelen Balkanlı atletler: Üstle; Arntrvutlar, altta; Yugoslaııltır 

Balkan atletimz oyunlarına iştirak - Biz Türklerle asırlarca hemi ~ 
('dcrck Arna,ut \'e Yugoslav ekipleri yaşadık, ye sevi~tik. Bura)a müsa -

diin sa hah saat ıo,:~o da trenle ~eh - bakalarda sizi geçmek, madalya~r , e 
rimize gelmişlt'rdir. Arnavutluk eki-
bi başkanı doktor Sami, Arnavutluk buketler kazanmak i~in gelmedik. Bu-
t-ki hinin Js tanbulu 7.İ) art-ti müna~ _ raya gelmekten kastımız sizin kalbi -
IJetiJe şunları sÖ) lemiştir: ~ nizi. H se,·ginizi kazanmaktır.,, 
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Son dakika 
, ... -----

lngiliz zırhlısının 
yanında bir ltalyan 
denizalhsı 

" 
Sofya, 19 (Kurun) ·- Buraya 

gelen bir habere göre, İ•kenderİ · 
ye önüude top atııı yapmakta o· 
lan İngilizlerin Kanrepos tayyare 
zırhlısına yakın bir mesafede bir 
ltalyan denizaltı gemiıi görülmü!. 
tür. Deııizaltı gemisi su üzerine 
çıkını§ ve derhal batarak kaybol
muştur. 

lngi iizler, denizaltı gemisinin 
İtalyanlara ait olduğunu gördük
leri için büyük bir asabiyet duy • 
muşlardır. 

Londra, 19 (A.A.) - Cebelüt
tarıkta İngiliz makamlıınnca çı · 
karılan bir beya namede bazı ah 
valde elektrik santral -x:ın tehri 
karanlıkta bırakacağı bildiril • 
mekte ve halk evlerinde mum bu
lundurmağa davet edilmektedir. 

Şehir karanlıkta bırakıldığı 
takdirde halk bu mumları katiyen 
dııarıya ziya sızmıyacak bir tarz
tda kullanacaklardır. 

Bu emre kartı gelenler hapse 
atıb.caklardır. 

Londra, 19 (A.A.) - Mııırd~· 
ki İngiliz kuvvetlerinin takviyesi 
hissolunmıyacak bir sur~tle devam 
etmektedir. 

Bir süvari alayı bugün lskende 
riyeye hareket etmiıtir. lskoçya 
muhafızlarından bir ala}' da ilk -
teşrin batında hareket ~decektir 

Paris, 19 (A.A.) -Tempı ga
zetesinin Cenevreden öğrendiiin" 
göre, İtalyanlar betler komitesi 
önergelerini reddederlerse konsey 
raporum' sosyete nizamnamesi • 
nin,.15 inci maddesine göre hazır· 
lıyacak .ve kar: ar ihtimc. l sair gü · 
nü iki tarafa da bildirlıc·cektir. 

Durumun ilerideki g~Htimi hu 
susunda da iki htimal gözetiliyor: 
Harbin batlamasına iut:zaren ya 
konsey devamlı olarak toplantı 

halinde bulunacak, yahut da Çin • 
JapoD enlatmazlığında yapılmıt 
olduğ•l gibi, devamlı 't-ir komit~ 
okuruln~ktır. 

Roma, 19 (A.A.) - Mesajero 
gazetesi. İtalyanın beşler komite -
si önersclerini kati olarak redde -
deceğini yazıyor ve diycr ki: 

'Bununla beraber turası mühimdir : 
Beşler komitesi Habe!ialana ec • 
nebi miidahalesi lüzumunu tanı • 
malda İmparatorun hakimiyetim 
azaltmı~lır.,, 

Londra, lŞ (A.A) - Bay 
Loyd C"rc Brodford'C:a verdi~i 

bir diyevde gelecek on bet gün i· 
çinde mutlak bir harbi beklemet< 
lazım gt'ldiğini söylemiştir. 

' :: . . . . ! . . ' . 

< S .ON HABE.RLE.R <'· 
. . . . . . . ·- ·' .... · ' '. 

Habeş imparatoruna Göre 
Harp Bir Gün Meselesi 

(Üst yam birincde) J 
kurulması imkanı araşt •rılac3k -
tır. 

YAPILAN TEKLiF LEER 
Cenevre, 19 (A.A.) ·- iyi ma · 

liimat alan çevenlerde söylendi • 
ğine göre, ltalya ve Habeşistann 
yapılmı~ olan tekliflerde. bir hat · 
langıç, bir protokol ve Lir de yar 
dım projesi vardır. 

Batl{lngıç, Habeıi~tanın 1923 
yıhr .. da esirlik ve ıilih tt;cİmi me· 
ıele!erir.de ıiritmit olduğu tas.h • 
hütleri nnlatmak ve iııcdemekte
dir. 

Bundan sonra Habeıistanın fi
nansal ve ekonomik ~ft.rtlarının 
yükselmesini temin nuıktadiyle 

Habeıin!ana yardım edilmesi için 
Habet murahhası tarafından ya · 
pılmıt olan müracaat incelenmek 
tedir. 

ALOISI ROMA YA 
GITMIYECEK 

mesinin imkansız olduğunu söy · l 
lemittir. 

• 13ay Mu11olini, ıunl4tı ilave et. 
mııHr: 

"~falyanın İf tirak c~miyeceği 
tabıf olan arııuluıal ı•önetim ve 
jandarma proıeıi dogu Alrikaıın 
dakl aı~erlerın lt"dlyaya dönüıü 
nü ıağlamak i~ın taıar!anıyorıa 

ltalya, l>unu kabul etmiyecektir,, . 
iMPARATOR~ GÖRE HARP 

BİR CON MEstlr.sıöh~ 
Londra, 19 (I\..~. ) - e\Va 

Chron\cle ,gazetesınln A disabahll 

tytartnrn hildırdıkine !.(Öre, Ha · 
et lmpara oru ıle müıo.virleri 
arhan muhakkak ve arl•k blr gUn 

m~selesi olduğu. h~ri İ. beılemek
teClırler. 

Jm aratorun hutÜn umullar. 
mubaıamanın bafİan~ccrndan ev· 
vel amhargonun kaldmJmasından 
lemerktiı.. etmittir. i i?Jparator 
hundan Clolayı Avrupad:\ kredile t 
açmıt ve bir Londra ~ankasın11 
50.000 Sterling yolla.mııtır. 

Daily Mail gazetesinin aytarı 
Hahetistandan çıkmıt olan iki l 
talyanın mallarının mbsadere e · 
dilerek fabrikaların H:\b~t a.&ker 
)eri tarafından gayri kanun~ bh
tekitde itıal edilmit olduğun~ 
yaz:naktadır. 

FRANSIZ BAŞBAlCANI 
Pariı, 19 (A.A.) - Laval1 Cu 

martes\ günü RambouHlet şato 
sun da Reisicümhurun ba,kanlığ. 

altında toplanacak Bakanlar Ku 
rulu topiantısına ittin~ edecelt 
ve sonra hemen Cenevreye döne 
cektir. 

MAL TA OZERINDF. HAVA 
MANEVRALARI 

Lond1'a, 19 {A.A.) - Bµ gec .. 
Malta üzerinde hava manevraları 
yapdmı~hr. General Ma'k Kulloç 
Maha kıtalarının bat kumandan 
lığını üıerine almak iç:n dün in 
gilterede-n hareket etmi(tir. 

CEBELOTI ARIKTA TOPLA
NAN INGILIZ 

FiLOSU 
Londra, 19 (A.A.) - Royte\ 

"ja•1sına Cebelüttarıkhn biHiri 
liyor: 

Dün Cebelüttarıka gelen filo 
şimdilik burada kalacakhr. Fil ~ 
dünyanın en büyük savat gemisi 
olan Hud diretnotuyla Renova 

Bütün bu gemiler Akde1•iz filosu
na değiJ, ana deniz filoı~na aittir 

AMERiKAN FiLOSU ATLAS 
OKYANOSUNA GEÇECEK 
Vaşington. 19. (A.A.) - Deniz 

bakanı B. Swanson demiştir ki: 
"Bir İtalyan . Habe§ harbi takdi · 
rinde, deniz bakanlığı, Ameı ikan 
tecim gemilerinin korunması için 
büyük okyanoa'taki filosunu Atlaı 
Okyanosuna geçirmeğe hazır ola· 
caktır. 

Kahire. 19. (A.A.) - Reuter 
ajansı 1hildiriyor: 

"Mısır cevenleri, ltalyan li:uvvet 
lerinin Libyada toplanmasını Mı· 
sıra kar§ı yapılmış bir tehdid ola
rak telakki etmemektedirler. Bu 
çevenler, İtalyan ıüel hareketle
rini, bir Habeş - İtalyan harbi tak 
dirinde kabilelerin muhtemel bir 
ayaklanmasına karşı ilhnmıf ted
birler olarak telakki etmektedir • 
ler. 
FRANSIZ GA.ZETELERI MU
SOLINIYE lTlDAL TA VSIYE 

EDiYORLAR 
Paris. 19. (A.A.) - Birçok Fran 

sız gazeteleri, tesiri olacağına pek 
inanmamakla beraber, B. Muso· 
liniye itidal nasihatlarr vermekte 
ve be~ler komitesi önergelerini ye. 

ni görütmelere esas tutmasını ken 
diıinden istemektedirler. Bununla 
beraber, Romanın müaaid birce • 
vah vermesini hiç kimse bekleme
mekte ve lngilterenin ıüel tedbir
ler alması ihtimali genel bir endi· 
§e uyandırmaktadır.~----

Matin gazetesi diyor ki: 
"ltalya, komitenin kararında, 

Habeş harbini durduracak kadar 
tatmin edici bir mahiyet gönne • 
meldedir." 

Petit parisien, §U fikri yürütü
yor: 

''Betler komitesi. Romanın di • 
!eklerini geni§ mikyasta nazarı 
itihare almıttır. Büyük bir dev • 
Jet, umud edilemiyecek kadar ge 
niş olan böyle bir önergeyi, pres· 
tijinden hiçbir şey feda etmekıi . 
zin kabul edebilir. ,, 

İtalyan hüsnüniyetine müraca
at eden echo de paris eliyor ki: 

"B. Musolini, maddelerine ıon· 
radan halya lehine daha fa7la e· 
lastikiyet vermek hakkını muhafa
za etmekle beraber. pl~nm prrll· 
•İpini kabul etmekle akıllıca bir 
hareket yapmıf olacaktır. Duçe. 
ıüe) hareketlerde bulunmak niye
tini muhafaza ettiği takdirde, ln
~iliz harb uçak ve gemilerinin tim 
diden gösterdikleri faaliyet önem
li hadiselerin pjşdarı olarak telak
ki edilebilir.,, 

Figaro diyor ki: 

Ata türkün 
doğduğu ev 

Selanikteki ev müzı 
haline konuluyor 

lzmir, 19 (Kurun) - SeHlnik pa • 
nayırına giden şarbay Beh~et t;ı; dôo' 
dil. Selanikte Ulu Önderimilin doğ • 
duğu evin yakında bir müze haliıı' 
getirileceğini, Yunan halkının dost· 
luk gösterilerile karşılandıklarını ~f 
ledi. 

Bükreşte bir tren içi nd 
bombalar bulunda 

Sofya 19 (Özel) - Tran İl\'anyt· 
dan gelen dünkü Bükreş treninde P' 
ketler içinde bir çok gizli dinantl 
bomba \'e barut bulunmuştur. Ro 
men polisi bunların ne maksatla f 
kimler tarafından getirildiğini he • 
nür. meydana çıkaramamı~tır. Il ükrt~ 
te bu hadise büyük heyecan uyan• 
dırmıştır. 

Amerikada yeni bir 
linç hadisesi 

Ne,·york, 19 (A.A.) - Oksford (l\t 
sisi pi) den bildiriliyor: 

Burada bir linç hadise i daha ol• 
muştur. Katilden suçlu bir zenci m11' 
hakeme ediliyordu . .Jüri heyeti kar• 
rını vermek üzere çekileceği zama• 
bir takım kimseler hapi!llaneyi i 
ettikten n üç gardiyanı kıpırdamır
cak bir hale getirdikten sonra suçl• 
zenciyi yakalayıp bir otomobiJe at 
mı~lar ve şehirden takriben bir bu ' 
çuk mil me~f ede lıir yere götürere 
asmışlardır. 

Balkan komitesi 
Sofya 19 <Özel) - Balkan Komt 

test Bulgar grupu ba)kanı Sakiıof r 
le prof e ör Cfnof bugün baş bak 
Toşefle öğleden 8onra görüştüler. B 
konuşmada bu ısene lstanbulda top 1. 

lanması icap eden Balkan komitesi 
ifleri etrafında görüşüldüğü zannO' 
lunmaktadır. 

tımaktadır. Harbin kopması, ~ 
but barıtı sağlanmaıı için bir te) 
kelime kafi gelecektir. Fakat 
kadar ileri giden Muıolini içiıtı 
kendisinden beklenen bu kelime~ 
söylemek çok zordur.,, 

İtalyanın Ha.beşistanda muha 
ka.k surette İngiltere ile kartıll' 
ıacağını söyliyen f igaro, görÜ 
melere i~tirakin İtalya için bir k 
zanç sağlıyacağını yazarak diy 
ki: 

"lngiltere, bütün harbleri kaf 1 

betse bile, son m\~cadelede mu • 
hakkak surette muzaffer çıl<ar.,, 

Oeuvre, tunları yazıyor: 
"B. Muıolini, timdi lngilizle ' 

rin harb et.meğe hazır oldukları 
ve ltalyanın kendi kuvveti İ 
Franıanın zecri tedbirler hakkıl1' 
da aldığı yumutak durumda b• 
ka hiç.bir ıeye güvenmiyeceğini 
lamıştır. 

Habeıiıtanı, Muaolini ile ka. 

diretnolnndan, dört krı.:vazörd~r. 
ve 10 destroyerden mürekkeptir. 

karşıya gelmekten uzaklattıra'b:ll 

1 
cek tek kuvvet, lngilterenin, ta lya De rika imparatorluğunun güvenli"il 
ni kurtarmak için beslediği ket 

"Harbi ve barıtı elinde tutan B. 
Musolini, müthi! bir mesuliyet ta 

Yapacak9. ~ F ıaaa F? • ..-nnııuıııııııı·· Sıyasal görüşler 't1ııı111111uıııı.....,...._11_._il ___ , ve sarsılmaz niyettir.,], . ,. 
' - Populaire, fU fikri i eri ıüriıYO 

hafta içinde ver~ı~:~::: b~~::~·:. lnc!r~ ~fU!.~ ~!~, ••~~ .. ~! ~!,~. Şll Ö !ıma~~.~ ~!~e~en ;~~~.?.!~,~turya. ( !!~~~E~~:~~~r. ı:~ıi~~:b~!' 
emrin bir gün bile gecikme 1 kendi a· diği kuv\'etli nutukta lngilterenin Uluslar misakını yı ilhak etmesi, hiç şüphe yok ki, Almanyayı Avrupa- ~ lngiltere, buna karar vermitl' 
leyhine olacaktır. 1'aarruıun gecikti- diğer de\•Jetlerle birlikte müdafaaya. hazır olduğunu nın ~n hakim dc,·leti yapacak ,.e daha sonra Alman· E ve Fransa lngiltere ile birlikte 
ği nisbette İtalyanın süet nıiyeti anlatmış, bunun Uıerine Fransa de\' Jeti Londra elçi- ya da müstemleke ihtiyacını öne ürerek müstemleke ~ reket etmek zorunda kalacak 
zayıfhyacaktır. öbür yandan Ha be • Jiği nsıtasile lngilterenin Habeş - İtalya meselesin· istiyecektir. ~ iT ALYA ELiNDEKi F RAN 
şisf.a;t gittikçe daha fazla ku,·ntlene· d ld ğ b · ti t A ı ı · k -e a ı ı u vaııye or a nupa mese e en arşısrn· Bütün bunlar Fransayı pek fazla alakadar ettiği 1i! ESHAMINI SAT/YOR 
cektir. Onun için önümüzdeki hafta d ğ b ~ içinde Jtalya ile Habeş arasında bir a da alıp almıyaca ını sormuş ve u sorguya ce\'ap için bu devlet Jnglltereden Avusturya meselesine kar- § . ( ) l 

beklemişti. şı alacağı vaziyeti tahkik ctmeğe lüzum görmüştür. ~ Per11, 19 A.A. - lalya 
anlaşma formü1U bulunamaz n bu - ii k" · F h '"k" · · 
nunla beraber İtalya yine ordusuna Bu cevabın henüz ''erilmediği anlaşılıyor. İtalya Almanyanın Avusturya içinde geni!llleme~i· 1i umeh ranıız u umetıne nı • 
ileri emrini vermezse ondan sonra ar- lı'ransanın lngilterıden bu suali sormru>ının sebebi, ni ikinci derecede bir mc. ele ~ydıktan ~onra ;ar kuv· E caat ederek altın tedariki için •1' 
tık bu memleketin bu cephede, taar • lngiltere Dış Bakanının bu nutku ile daha önce lngil- vetile lngiltereye karşı meydan okuduğundan bugün 1 deki Fran11z eshammı satmai• 
ruz etmek niyetinde olmadığı anla . terenin Avusturya mc. clesine kars ı aldığı \'aziyet a - bütün İngiltere gazetelerinin müdafaa ettiği bir nok- ~ rar verdiğini birdirmitlir. 
şıJaca.ktrr. rasında ııddiyet görülmesi, sonra İtalyanın Habeş ile t.ı, lngilterenin nkit kaçırmadan silahlanmağn bak- fi Fransa bakanı bir milvar de 

Bu takdirde ltalyan _ Habeş me· harbe gir.işme inin Anupada doğuracağı ilk mesele· ması ve silah itibarile geri kalmanın cezalarını arttır· 1 · d k" b h .. · · ti 
A 1 • ı d d h f d k~ 1 ~ k 1 k . ..1 "d . 11 ran e ı u eı am uzerme selesinin inkişafını başka 5ahalarda if nin vusturya mese e ı o ma.sı ır. ma an er e a ar ıga at annra en genı o çu e sı- Ye 400 •1 f kik b' '! 

"ramak ı~-ım gelecektı·r. Aca"ft bu \E JahJanmasıdır. = mı yon ran 1 ır avanı 
... A.c. UA Fakat Italyanın Avusturya meselesini de feda ede- mağa ha7.ır olduğunu ve deje 
yeni inkişaf şekli ve ı:ıahası ne ola - rek n Almanyanın, FrattM gibi, ttalya ile kom~u ol- Yaıiyet gün geçtik~e daha fazla karışıyor \'e Anu- ~ 
caktır.? lşte bugilniln en muıtmmah I masını göze alarak ltalyanın geni~1emesi işine en bil· panın karşıta tığı tehlike hiiyüdükçe büyüyor. ~. geri kalanını da mua.vycra 
meselesi bu noktadadır. l yük önemi nrdlft anla~ılıyor. O. R. Doğrul Jı müddet sonra satın alacı:.imı 1 

ASIM US ~ m 111.-..__ıııı-.-•~llft"•"'•twMW*"'1fl::W# lemi§tir. 



lıaretler 1 
Dalkavukluk ıan'ati 
te propaganda 
"~. blr aoa,.ı. içinde htuta

eldnıetitJir. Bir ao.11m11e teıhia 
itUgenler cemlgetbı nabnnı 

aldıkları ~aman ilk araya • 
fel/ hararet dereceıi gibl dal· 

Ulun ne kadar alçalıp ne ka • 
llllııeldllfnl ıagabilm~ktir. 

liır •oıyetenin ılhhtıti bakunuulan 
"'111ıet w rahataulık aldmeti o • 
tlllcavukluk peikolojl bakımından 
at lıalıne gelmJı bir rlyakdrlıktan 
a bir ~il delfldlr. 

ı,._lar rxırdır ldealiattirler, e -
itleri yerindedir. Dal/tavuk reali • 

W boıarak, olanı biteni realiteye UI/· 
f gibi göıtermeğe çalııan a • 

dır. Asıl san'ati kudreti ele bura· 
ır. 

llerkeıin lcöta gördüğünü, hakikat
kiita olanı en İl/İ, dünyanın en gü-
felll dlge ,&ttrlr. Dalkaı·uk kar
da/cinin mütemadiyen iızeti ne/ • 

le falılandıran bir ~üuaridir. Usta 
ODUk imanların izzeti nefialerine 

41 binen uıta süvari gibi yan gelir 
°"'"" tıtftll;i tarafa ıürükler. 
Oallcavuğun uıta olmıyanı rabu • 
fol/Gnnı TMJldana koyar. Çünkü 

kflfJukla alay eden adam arasında 
terek bir nokta vardır. Alay eden 

da dalkaı•uk gibi çok defa kar
aeQip meziyetlerinden 

er. Fakat onun bu nevi bahae 
•inln ıebebi bir adamın naaınna 
gibi izıeti nefıinin naaırına bCJB-

ır. Halbuki dalkavuk ayağa bas-

k için ayaklarını bir kaç karış 
an dolaıtınr. Eğer uıta değil -

•r1ta1 f oyaaı meydana çıkar, alay 
n adanun yanına g~er. Halbuki 
'-1uJc ncuıra ba.mak, adamları 
. ınak için değU, hoı görünnrek, 

·· gün etmek, bu gü:dcn nasip • 
k ister. 

'1ıta, ıan'atinin elıli dalkavuk ger., 
her eütirba• glbı lulr•kn .-,.. 

"kötü11ü en i11i, •n çirkini en gü6el, 
6awa1ı11ı1 ~n iyi di11e göstermesi i· 
btr kaç cünıle, bir kaç jest kCıli-

• • • 
7"tırllıın rMflwr dalkavukları ve 
lb'ın eıerlerl Ue propag"anda denen 

biriblrindtn aymletmek gerek • 
"·Dalkavukluk haatal1iın aldmeti • 

Propaganda tez ıahibi olmak, fi -

lahlbt olmak ve sağlık demektir. 
.. Gllda bir galan, bir madrabazlık 

~· inanılan ıe11i en inanlı bir şe • 
klltlege gagmaktır. Sesini du • 
tır. Davamı anlatmaktır.Onun 

Propaganda bugün 10111oloji ve 
ıJl bakunuıdan en mühim bir 
konııeu olmattur. 

llr°""'"""a 11almura karıı, bir 
e delildir. Şem.i11enin altına 

tralere: 

' BaJcınız 11almur 11ağnu11or. Ba • 
ıtlak değil ıözinü ıf;glemek de-

• lcoranıı;a projektörle bakmak, ha· 
.,, karanlıkta kalanlara göster • 

'· /a 
;

0 Pa11anda bir davanın iladeıidir. 
'1Vukluk görüııüzlüğün, ıahılyet-

/a fc lcadUldlr. 
,{0Paoanda iman iater, 

OlkalJUkluk imtlnlızlık .. 
S•drl !rtem 

~ ınukabil dün d~ yazdığı
ııbi 22 EylGI Pazar geceıi 

Balkanlılarm oyunların' 

3 - KURUN 20 EYL'OL 1935 -.. 

Tarih Köşesi 

Bir gazete davası, lıakgerinde ...........•..... ___.. ....... _ ...................................................... _ 
Türk tarihinde 
ikbsadi devletçilik 

Tarih der ki: Eaki Türklerde o
lan ıaye iktiaadi bir eaaıa daya • 
nır. Hükumetin ha,ına geçen a· 
dam, milleti beılemekle, yidirip 
geydirmekle mükelJefti. Türk Ha 
kanına(llzez) denilirdi. Manaıı 
(Milleti dirilten, yediren, içiren, 
yqatan) demekti. Orhon kitabe • 
ıinde Türk Hakanı söyle töylüyor~ 
"Türk milleti açtı, doyurdum. Çıp
laktı, ıeydirdim.,, 

Sabiha Zekeri yanın "Hukukun f else
fesi,, yazısı etrafındaki davaf .. 

Ceza isteği - "Beraet isteriz!,, - Karar verilecek .. 
lıtanbul üçüncü ceza bakyeri, ı 

dün a)qam üzeri bir ıazete dava· 
tına bakmıttır. Dava, "Cumhu -
riyet,, gazeteainde çıkan iki yazı
dan dolayı, yazıların muharriri 
Sabiha Zekeriyya ile gazetenin U· 

mumi neşriyatını idare eden ya -
zr itleri Müdürü H:tkmet Münif 
aleyhine açılmrJtır. Bu yazılardan 
biri "hukukun f elıefesi, zan ve 
füpheye dayanabilir mi?,, , diğeri 
de "imzaıız bir muarıza ceyap,, 
aerlivhaları altında çıkmıthr. 

Genel ıavamanlık, yazılanları 
bir mahkeme kararı hakkında mü
talea beyanı mahivetinde ve mat
buat kanununun 35 in-:i maddesi • 
nin H fıkraaına uygun ıuç mahiye
tinde görerek, dava açmış 'bulunu· 
yor. 

Dünkü c:lüruşınada Sabiha Ze • 
keriyya vekili Hamdi Halimle ve 
Hikmet Münif vekili irfan Emin
le birlikte hazır bu1unmuılardır. 
Hakyeri kul"'.ılu Bürhaneddinin 
batkanlığı altında kurulmıtftur. 
Üyeliklerde Hüseyin '.'e Suud var
dır. Genel aavamanlıiı da yarlar
dan Feri dun temsil ediyordu. 

Dava iddianamesinde, bir hak. 
yerinin bir ıuçlu hakkında verdi
ii karardan bahsedilerek, bunun 
mahkeme lcararında isabet yok -
hıut gibi tenkide uğndıiı ileri ıü
rülüyordu. Batkan Bürhar.eddin, 
ön<:e Sabiha Zekeriyaya ne diye -
ceiini aordu. .Şu-cMa'9ı .aldı: 

- Ben yazımda bir meı'elevi 
~özden geçirtlim. Fakat hukuki ba 
krmdan değil, içtimai bakımdan 
mülahaza yürüttüm. Herhangi 

Şeh1imizden har be gitmek 
;steycn ltalyanlar 

Öjrendiğimize göre. ~ehrimiz
deki İtalyanlardan doğu Afrika
sına iÖnüllü gitmek :~!iyenlerin 
süel mu:,yeneleri yapılmış. beş yü
ze vakm İtalyan, lstanhuldan dc-
ğu Afrikaaına gitmeie hazıT bu • 
lumıyor. Toplan hareket etmek Ü· 

zere Roınadan emir beklemekte · 
dirler. 

Şimdiki halde, ilk poıtada, 

yalnız bekarların ve aile- beılemi 
yenleri\" ıitmeıi karMiaımıtltr 
Ve yirmi ile otuz yaı P. raıında o 
lanlar tercih edilmektedir. 

1ıtanbulda ltalyanlar dan as 
kerlik yapabilecek olanlarının 
dört bine kadar çıkabi:eceii ıöy 
lenmekıedir. lıtanbuldaki fa~ist · 
lerb baıkanı dün hal v:ı..n elçili 
iiyle temas etmiıtir. 

Sürpagop mezarlığı 
Urayın Almanyadan aetirttiği 

mutahuııa.. Bay Vajr.er Sürpa · 
ıop me7.arhiını ıezmi•, üzerinde 

bir ffrdin hüriyeti taıhdit ec:lilebi · J 
lir mi, edilemez mi? Bu mun.fık 
mıdır, dejil midir? Bunu tetkik et-' 
tim. Bu, muayyen bir mahkeme
nin fU ve bu davadaki kararı iı • 
tihdaf edilerek yazılmıt bir yazı 
halinde değildir. Dolayııile mat
buat kanununun davanın iatinat 
ettiği maddeaile, alikuı yoktur. 
Ben, bu kanaatteyim. Yazda -
rımcla muayyen bir hidile belir • 
tilmit olmadıiına göre de, bu ka -
naatim yerindedir! 

Hikmet Münif, ıazetenio umu· 
mi neıriyatmı idare eden y&ZJ it
leri müdürü ııfatHe Sabiha Zeke
riyanm müdafauına ta.mamile iş· 
tirak ettiiini, bu aözlere katacak 
batka bir tözü olmadıiını ıöyledi. 

Genel ıavamanyar Feridnn, e • 
aua dair görüt ve diifünütünü an· 
la.tarak, yazılarm hanıi hidiıeye 
ait olduğunun ıarahatle belli ol
duğunu, henüz ıon hülmıü veril -
miyen bir davada, ağrrcezada 
Abdullahı öldürmekten auçlu ola· 
rak durufmaıı yapılan Cafer oğlu 
Muıtafanın davuında mahkeme 
heyetinin tahliye talebini red yo . 
lundaki kararının tenkide uğradı
iım kaydedip, sözlerini f(;yle bağ 
Iadı:. 

- Bu matbuat kanununun 35 
inci maddeıinin H fıkrası hüküm
lerine uygun bir suçtur. Dava e • 
dilenler hakkında ceza kesilmesi· 
ni iıt~ri~ ! 

Biind'& ·~a sdt•· t6kfitta
nın vekili Hamdi Halim, müdafa 
" yaptı. Şöyle dedi.: 

- Ortada sırf mahkeme kara
rı hakkında miitalea J;eyanı mak-

itfaiyenin 
yıldönümü 
Tören 28 Eylulde 

yapılacak 
ltfa1yenin on üçüncü yıl dönü

mü 25 Eylul Çarıamba günü kut· 
lulanacaktı. Oıün Y e!ilköyde 
tayyarelere ad konma tXreni ol • 
dut.ı ıibi Balkan feıt\vali ve at 
letizm müaabakaları da bu tariht: 
teaadüf dtiğinden Val: ve beledi
ye reiıi Bay Muhittin Uıtündağ 
itfaiyenin törenini 28 Eylt\I Cu -
marleai gününe bırakılmasını mu 
vafık görmüttür. 

Bu ıuretle itfaiyen;n törenine 
bütün devlet ve uray erkim ilE" 
diğ~r yükıek davetliler:n ıelme· 
ıi temin edilmit olacaktır. 

incelemeler yapmııtır. 
Bu tetkikata ıöre, n1\ıtaha1111 

Sür~ Agop mezarbiınd" yapıla . 
cak aari mahallenin planını ha 
zırlıyacaktır. 

ıadile yazılmıt bir yazı olmadığı
na göre, ıuç kudi yok, demek
tir. Kanun vazii,ıuçta kaıd arar. 
Sonra hangi mahkemenin hangi 
davuındaki hangi kararın bahiı 
mevzuu oldufu da belli olmuyor. 
Buna dair hiç bir ıarahat görül • 
müyor. Yazı, muayyen bir bidi
ıeye tema9 etmeden, objektif bir 
tarzda yazılmııtır. Matbuat ka -
nununun 35 inci madc:leaindeıki H 
fıkraaı, llmi münakqayı menet
memİftİr. Meıeli '11aro,, ve ''Hu -
kukl bilgiler,, mecmualarında il
mi müıuıb.ıa mmiyetinde yazı • 
)ar atedenberi Detrolunur. Yeter, 
ki, yazılan 149yler mahkemelerin 
iıtiklll ve ıerheıtraini muhil ol • 
mum! Müeldcilim Sabiha Zekeri

Türk Hikanmın vilayeti i.mme
ıi bu yedirip geydirmekle kaimdi. 
Dede Korkud kitabının 12 inci 
hiıkayeıi bize tunu öiretiyor: 
Oğuzlarda Beylerbefi olan (Sa

lur, Kazan) her ıene büyük 'bir 
§öle~ (milli ziyafet} yaparak (üç 
oklar) (boz oklar)" ı davet eder • 
mit. Bu ziyafette herkeı yiyip iç • 
tikten ıonra Salor Kazan, karnı
nın elinden tutarak, ataktan çı • 
karken: 

"Yalnız J;u liolumCl&IO Dana lial 
ım, bundan ıbaıka her nem vana 
ya~a ediniz.,, dermit· 
~la anlatılıyor ki eaki Tür1i 

lerde vilayeti ammeye ... ildi • 
sat idi. 

yanm ya2'dıklan de, biyle yazı • ------------
lardan, ·~ olmıyan lfmf yazılar- 1'•11• hallıterlerl: 
dan ibarettir. Beraatini itterim ! --ıı-----· 

Hilönet Münifin vekili lrfa• Kahve muharebesi 
Emin, matbuat kanunundaki mad 
deyi tahlil etti. Mütalea beyam • • • • • • 
ile tenkit araımdaki farkı arqh· Dokuz kıp bırıbınne 
rarak, bu arada lildiselerin ayn girdiler 
ayrı cephelerden tetıkilia mevzu o
labileceğini, bir bidiıeyi hukuki 
bakımdan olduğu kadar içtimai 
bak'mıaan da tetkik etmek müm • 
kün Ölduğunu, bunların b&Jka 
bqka feyler aayılmur liznnge • 
leceiini söyleyip, müdafaa ıaha
ıını geniıf letti. Neticede o da bera

"' at iıteğile sözlerini bitirdi. 
Hakyeri, kurulu, b.rarmı ..mü

zakere etmek üzere duruflllayı hı· 
raktı. Karar, yirmi bet eylul cu
marteıi ıabalıı aaat onCla bildiri • 
lecektir. 

lstinve - Büyükdere 
asfalt yolu 

lstinye ile Büyükdere araıın -
daki aıfalt yolun yap111 bir aya 
kadar bitecek ve açılL1a tören; 
29 Birincitetrin günü yıtpılacak
tır. 

T opkapı • Silivri yo!unun ya 
pısı devam ediyor. Gelecek sene 
de ayni ayda bu yolun ~çılma tö
reni yapılacakbr. 

Gaz depoları 
Parlayıcı ve patlayıct madde -

lerin bulundunılacaklan yerlerle 
bu ıibi maddelerin korunmaları 
hakkında lnhiıarlar idaresi tara
fmdan bir talimabıamtt hazırlan

mıı, uraya ıönderilmit~ir. 
ŞeMrdeki mevcut d..:polar bu 

talimabıameye uyiun !elrilde de 
ğiıtirilecektir. 

Habeş iş~üderi 
Habt;ıiıtanın Ankar• it ıüde

ri Bay Markoı dün At.karadan 
tehrimİ7e gelerek TokatJiyan ole · 
line inmiıtir. 

Evvelki geee Kasımpqada Bed • 
rettin mahallesinde Uç ldflnin yara -. 

Janmasile netieelenen bir dÖvilfllle 
vak'ası olmu§tur. Bu mahallede Ni • 
danın kahvesinde kömUrett Nurettiıa 
ile bir mtiddettenberi arası açık bulu· 
nan Yapr ot1ll'Ul'larken aralannda 
kavıa çıkmıt. etraftaav.aflüiaale .-... 
d.llmesile ita~ bayla•._.,...., .. 
tırılmıştır. Biraz sonra Nurettin Ya• 
şan polise şiltl~et etmf§J zabıta me
muru gelerek Yqan kahveden kal. 
dırmıştır. Nurettin, Yaşamı arkasın· 
dan küfür edince kah,·ede oturan Ya· 
şarın arkadqlarmdan Hille~ buna 
kızmış: 

- Eğer mertsen Yaprnı yüztlne 
kal'§I da küfür et de görelim deq -
tir. Nurettin buna: 

- ATkaaından değil, yüzüne de ldl
f ür ederim cevabını vermiş ve dalı& 
ağır bir küfür savurmuştur. Bunun 
üzerine kahvede oturan Nurettiniıı 
kardeşleri Klnl, Ahmet, Cemalettin, 
Adil, lbrahim, lsmall ile Hil8eyinin ar 
kadqlanndan Fehmi, Cemil, Sami bl
ribirlerine girmişler, divtite ba!fla • 

mışlardır. Bir aralık kavıada matlGp 
çıkacaklarını anlıyan Fehmi hemen 
eline ıiderek tabancasını almış, kav. 
gactların üzerine doğru ateş etmiş • 
tir. Çıkan kurşunlar Kini, Ahmet ve 
lJüseyini muhtelif ~·erlerinden yara • 
lamıştır. Kavgacılar yetiten zabıta 
memurlan ile bekçiler tarafından ar 
rılmı"- karakola göttirUlmüşlerdir. 
Yaralılar Beyoflu hastanesine kal• 
dm1mışlardır. 

KAMYON ÇARPTI - Dün Zey
rekte bir kamyon kazası olmuf, bir 
çocuk ölmüştür: Ahmet oflu Sabri • 
nin idaresindeki Karamürsel fabrika• 
sına alt 3926 numaralı kamyonet Zey
rek caddesinden geçerken karşı ta -
raftan gelen yedi yaşında Romanya• 
h Sedada çarpmış, çocuğu altına a• 
tarak ezmiştir. Kamyonet çocutu ez
dikten sonra bir müddet ilerlemiş, 
sonra durmuştur. Çocuk tekerlekler 
altında can vermiştir. Şoför kazadan 
sonra kaçmışsa da yakalanmııtır. Ka· 
za tahkikatına müddeiumumililt elkoJ; 
nıuştur. 

ARKADAN VURDU - Şileye bağ

lı Bıçkı köyünde oturan Keskin oğlu 

•lrelriıı::le:i içinle T~~~~ Fran.ıa canbazhanelerlnde çalııan <Fraieliinl Trtırdeıler) Arnutralyada brı lUIUlll bir ~ambazlıtıM ~rektörll :arc: • 
'-et laat • pe .uçu • fından ~ağırılmlflır. V~ kartüı yola rı kıgorlar. AfalıdaJ..i rraiml•rlt tlünga nm bu en meılıur komiklcrinirı tıcyaha 
lllh--~'• umuma mal\luı hır ı•· tini ttıldp ~eeeksiniz. Bu macerflll' l11 iu 'laklp edebUmek ifin bu reıünlerl kuerek eop_lamaJc &JI bir .kollekıiuon 

Omer iki gece evvel camide yatsı na. 
mazından çıkmı" evine giderken ar • 
kadan ntılan bir kurşunla öldiirül • 
mii~tür. J onrlnrmn trıhkikda basla • 

~...._91'eai ftl'ilecektir. : • Jfu,ma1c lizınulır. mııtır. 

- -



Bütün ·okullarda dersler öğleye 
kadar mı okutulacak ? 

Ankara, 19, (Kurun) - Bütün okullarda öileye kadar den • 
ler okutulmuının uysun olup olmıyacaimı talim ve terbiye ku
rulunca tetkik edilmektedir. Talim ve terbiyenin, den aaat • 
leri 50 dakikaya indirildikten aonra eakiıi ıibi öf )eden sonra 
te<triaat yapılması taraf mı iltizam etmeıi muhtemeldir. 

Ankara Nümune hastanesinde 
Alman mütehassıslar 

Ankara, 19, (Kurun) - Ankara nümune butalıanetine Al • 
manyadan ıetirile«k bet mütehauıadan dördünün bu rün • 
lerde gelmeıi bekleniyor. Bunlar hutabanenin dahiliye, ha • 
riciye, çocuk, kulak, bo;az ve burun- kliınilderinin tefleri ola • 
caklardn·. 

Almanyadan aynca ıetirilecek üç mütehauıatan birisi mer • 
ke2 hıf z111ıflha müeaaeseıi müclürlüjüne ıetirilecek ikinciıi 
58"Um ve &fı mütebaaaııbimda, üçüneüaü biyoloji tubeai tefli • 
iinde kullanılacaktır. 

Kamulaya sunulacak adli layihalar 
Ankara, 19, (Kurun) - Kamutayın açd11 aiinü yaidqtıfı 

için bir kııa aaylavlar Ankaraya ıelmitlerilir. •kanhklarcla 
da ıöze çarpan bir faaliyet vardır. Kamutay açılır açılmaz 
awııulacak liyınlan aon ~efa tetkik etmek ü~ere Tüze bakanlı • 
tında miMtef81' Haaanm batkanlıiında kurulan koaıityon, 
ceza muhakeme usulleri kanununda deiiftirilecelc ye kaldın • 
lacak maddeler baklanda hazırlaaan kanun liyiıbaiı ile noter • 
lere ait kanunda yapılacak deiifildiklere ait kananda yapdacak 
deiifikliklere ait liyihayı tetkikle aıetlUlclür. 

T qkil ec:lilectıılc ikinci bir komityon avukatlar kanununu ince • 
Jiyf'Cektir. 

Atinadaki ticaret lıege- ı 
timizin istediği talimat 

1 
Ankara, 19 (Kurun) - Atina 

dairi ticaret heyetim~n İltedii• 
talimat, Ekonomi Bak.nmm bu 
rada bulunmamaıı yü'&iinden ve· 
rilemedi. Vaziyet telırafla &ka 
na bildirildi. Bay Cebi Bayarm -p lae.ı.fliRli-· latanlNldan talima~ 

• ...,.l'liNlldiihtemeldir. 

Jandarma genel 
le o mutanı 

Artera, 19 {Kunın) - Yeni 
jandarma ıenel komutam ıeldi. 
Yann yeni ödevine baflıyacaktır. 

Baqındırlılc balcanı 
-'1lk"ra, 19 (Kurun) - Bayın

dırlık Bakanı Bay Ali ('.etinkaya 
dofu ıezintiıinde11 döndü ye· ma 
kamına giderek ıeç vakte icada, 
metiul oldu. 

Çimento fiyatları 
4nkara, 19 (Kurun) - Anka 

ra çimeDto fabrikuı çimento fi -
yatlanm 30 kmuttan 29 bnqa 
indltmiftir. 

. 
Zehirli gazlerden 

korunma lcarsu 
. Ankara, 19 (Kurun) - Zehir 

li ıazlardan korunma hraunun ü 
çüncüıü batladı. Müenete sahip
leri ve müstahdemler için açılan 
kataun bu' devreaine ~tt&nbuldan 
yirmi kadar müm811il iflirak ede __ ,_,. 
Ç1S&1..ır. 

'":Talebe 6irlili lige/eri 
. Ankara; 19 (Karan) - Türk 

"ralebe birliii Gyeleri Jnısiin iş -
tanhula hareket ettiler. 

Naltıd işleri direktörü 
Ankara, 19 (Kurun} - Lon · 

dracla bulunan nakit itl~ri direk 
töri ·H•Jit Naıminin h~fta içinde 
ıelmeai bekl~niyor. 

Baltla!i alımı 
Ankara, 19 (Kurun) - Ziraat 

Bankaaı &uiday alımına devam e· 
diyor. Upk, Hana, 4dana ıib· 
bazı yerlerde çiftçi, bankaca veri
len fiyattan daha fazla fiyata 
miifteri buhmduiandan bank" 
buralarda alım yapmamıfbr. 

Yarım gün okulları 
T qradan lstanbula nak

ledilen ilk okul 

Eski Alman 
bayrağı 

Şehrimiz konsolosluk 
bina•ından indirildi 

öğretmenleri Almanyada yeni neşredilen bir ka-

Yaşuva Bahar 
muhakemesi 
ihbarı yapanJardan 
Beklrin balunmaıın• 
karar verildi 

LGtfı Ali adında birinin 
Liae ve orta okul direktörleri dün nunla Alman bayrağının birtek olması 

dı kültür direktörltiifinde bir toplan- kararlqtınldıj'ından, diln fe]lrimiz -
tı yaparak talebenin okullara yer • deki Alman koMOlosluk binasından rı üzerine Y quva Bahar ile 
Je,tirilmesi iti etrafmda ıöriipıtif - siyah, beyaz, kırmızı renklerdeki eski Sal,mon aleyhine açılar. 
lerdir. Kilittir Bakanlıfı tarafından Alman hayratı indirilerek ortasında lık davuına dün aümrük 
bUttla Jile ve orta okullara yollanan ıamalı haç bulunan Nazi bayrağı hı- ci ihtisas mahkemesinde ...... ....,. 
bir tamimde bu yıl hiç bir talebenin rakdmtftr. Bu münasebetle bir tören 
açıkta kalmıyacafı bildirilmektedir. yapdmıttır. br. 
Lise ve orta okullara yazılmak için Konsolosluktaki törenden sonra, Dünkü celsede ihhan 
verilen on pn mühlet içinde yazıla- Alman konsolosu, beraberinde bir he- Bay LGtfi Ali ıorulan ıor 
mayıp ela aonraya kalanlar, bu ayın yetle limanımızda buluan iki Alman fU kartılıiı vermiftir: 
25 inci gününden itibaren tekrar kay- vapuruna giderek Nazi bayrağını tö • _ " Ben Bekir adlı bir 
dedllmeie bqlanacaktır. renle çekmiştir. 

Hiç bir talebenin açıkta kalmaaıa- ---------- dqımla o fabrikada bul 
sını temin için bazı orta okullarda Radyoyu işi etmek Gazıann kaçak olduju a . ...__ 
tam gün okulu kurulamazsa yanm ca Finans Bakanbiı ile m .. 
gtin tedrill&tı yapılacaktır. Buna lh • İstiy·en ecnebiler liie bil~irdim. 
tlyaç hiaedildifi takdirde kültür ba· . .. • . -· 
kanbtı den saatlerini gösteren bir lmtıyaz muddeti b1tmek uze • f Kaçak olarak ıetiıi?en 
program hazırlıyacaktır. Bundan bat- re olan buıünkü lıtan~ul radyeı Katerina npuru ile ıel111° 
ka bu yıl geçen yıllara nazaran orta tirketinin yerini almak için bif ıeferinde iki yüz altmıt hin, 
okullara öfretmen ihtiyacı daha faz- ecnebi tirketinin hükGmetimize- bir seferinde yüz yirmi b 
ladır. KUltttr Bakanhtı bu ihtiyacı bat vurduiunu ve kendiıine bir • ka lmı 
gidermek tiıere tecrübeli ilk okul at· tak rtl ·1 . .. "'ldu~ı h zanı fb.,, 

1 rind de istifade etmej'e ım f& ar 1 erl ıuru ... a Bunun üzerine elan retınen e en d' • kma ·· • ı.. 1 ta ı;:oua-:• 
ka r vermittir. va 111 ç1 ıı uzenne 'un ı n- rafAm avukatlan, İh:baıma91!11 

~rtaköydekl tnönU yatı okula kız bul radyosu direktörii, Hukuk kimin tarafmdan yuılmlf 
orta okulu haline getirileceğini yaz • mütavirierinden Bay lımail !aa i-

d iunu ıormutlar, Lttfi Ali, mıttık. Bakanlık. bu karann an vaz- ile ıöriiftük; kendiıi d11or ki: 
seçerek bu okulu o~ erkek okula "Böyle bir telılile Jair firlıette müavecldeainin kendi tara 
ola~ açacak ve G-:zı Olmanpqa or- hir malamat yolrtru. Her hangi yurldıtmı, fabt 11111ı1Qmllml .. 
ta okulunun talebesıni de buraya nak • .. .. lrlil hal: kaclqı Bekir tarafmdan 
ledecektir Bu suretle diler tarafta flrlıet, halıUmete te ı.. una , iini aiylemiıtir • 

k kala~ Gazi Osmanpaşa okulu bi- 6ilir. Bqiinlrii tirlretin tniİflJeti • 
~1 da kız orta okulu olarak açıla • nin bitmaine 9 ayılan bira faz.. Lttfi Alinin aorıataD 
caktır. Kfiltür Bakanlıfı BakırköyUn- la uman lıalmqtır. BngünJıii tir· ra ıenel aanman iddli::ı" ma• 
de orta okul ihtiyacını incelemekte • lıetin, imtiyaz mütlJetini yeniden ıiSylemiı, timdiye kadar 
dlr. önilmtlzdekl den yılı batında ela uacrtmd üzere mma/ceıqe girif. arqtırmalarda ~ ••bit 
burada Mr otra okul apl~~ _ ;,-.; ......,..,_i'H••ı W.,... Mee- ~ "a~r blr cloHI ~lu~ 
:T .!!r O:U~i~ttl~.. !:ta liWnd ııöriifiJr. Şimdilı~ ~riW, it · m, ilmarı :rapenm da hir 
ıri elen •~rilmektedfı. Lise ve orta Banlıaarmn, Anaılola Aıaruımn bat eclemedilini, Bekirin 
.ıı:ı cllrektlrleri dll1'kii toplantıla • ve Bay Falilı Rılln, Cemal Hünii . 
nnda okullannda aplaeak 11ıaıf mik- Seılat Narinin hi.ıetlarlılrlariyle 
dan Userincle öfretmenler tarafından te,elılıül etmİf 6alanayor .,, 
verlltcek den saatlerini tesbit eden Habtır alındıima ıöre bir Ho 
birer program hamlamıt)a lairldıril.kHtad: landa tirketi latanbul r~dyoaunu 
zırlanan den prasram n e e • k · · d d" 
. kad la bir iki sttne kadar ıtletme n1yetin e lr. 

nsat ro nnı B . k kl"fl • h"kiUnet kUltU direktörti Bay Mehmet Emin u ıır et, te l ert u 
Anka~aya ptürerek Bakanbla tas • tarafından kabul edild;ii takdir
dik ettirecektir. de, bir çok ıılahat itlerini batar· 
TAŞl_lADAN tST AN BULA GELE- mak üzere 300.000 lira harcaya • 

CEK öGRJ!ft'MENLER bilecek vaziyettedir. 
Bundan bqka hariç 'Villyetlerden Yapılacak ıılahat aruında. 

latanbul 'VillyeUne verilen ilk okul büyük bir radyo bina•• yaptır • 
ötretmenlerlnln listesi dtin tehrlmize malt, A vrupada dolqan tanmmıs 
selmlttir. Listede illlmleri bu:: - musiki heyetlerini latanbula da 
lar tehrimiz okullanna atana r • ıetirmek, lıtanbul radyosunun 
dır. ıate pdur: ku • · ırmak -

Safiyet lconulcl 
mız geltlller 

Arnavutlukta 
idamlar 

Gtlldane (Emirdai lnkıllp okulu vvetını artt vardır. 

T b 1 ti lfretineni) Afyon, Müşerref <Kale· DOCUM 
8 anca ar VeS • clk merkez okulu öj.) Ankara, Şa • d B 

Deierli ötretmenlerimiz en a 

Kayaeri kombinaDllllll qı 
renmde bulunan SoT1et ko 
mız ve Sovyet bii:rft elçlıd 
nomi Bakanımızın beraberinde 
enellri akpm kendilerbd al 
zere ilden AkaTın "lleyhella 
.PUrlle lzmitten seJmitlerdir. 

Sovyet konuklanmız dtln 
mitteki klid fabrikuını ela 

lelfl'at, 19 (A.A.) - Tirandan bil
dtrlldftine töre, Fieri hakyeri aon is • 
yan saçlulan hakkında 213 mahlul • 
miyet karan vermiştir ki buaun 30 u 
idam ve 29 a müebbet kürek cezam • 
dır. 

Yere bırakılacak stye (Alanya merkez 1 inci öf.) An· yan Hüriyet Verim ve Oaman Fa- terdir. 
talya, Fatma Çetiner (Ayvalık Gazi _ _ı_ Verimin enelki enin bir kız 

k • Sadiye Çetiner na •- Sovvet heyetfle birlikte SGmtt Mebiko, 19 <A.A.) - Geçen f&r - okul öt) Balı eınr, rocukları d~m .. ..t.•r. Bu sevinçli •J 

k ı ö& ) Balıkesir 7 VtJ ..,..... direktörü Bay Nurullah Bat pmba ıtlnti cereyan etmlt olan kan • (Ayvalık Sakarya 0 u ... ' ana 'babayı kutlular ve yavruya U· 
h llldtllelerden sonra, Meksika par • Saltba Kaflı (DwLtepe merkez okul zun ömürler dileriz. mfttir. 

llmentosu, tarihte ilk defa olmak ü • öf.}lzmlr, Nihat CTopaltı merkez 
0 

• fi•••• .... •••••••••••••••• zere, saylaTlan tabancalannı ve11ti - kul öf.) tzmlr, Mihriban (Ödemit ana ~ 
yere bırakmak zorunda bırakan bir okul öt.) lzmir, Reşide (Pmarhlllar 5 M ER 51 neması 
nizamname yapnftn'. merkez okul lf.) Klt'klarell, Kevaer Bu ak,am yeni JMWitM baflı110r. 

Bir Fransız diplomatı 1'..., K. i d (Merkez Denifpafa okul öi.) Klltah· tik prOf(famda: Bütün Direktörlf.rin, kltlplerln, memurlamı, 
O .. ıdu" 11 il gan ı ya, Mehpare (Klt'kataç Türkbirllii o· ttlolann velhasıl biytik, ktiçtlk herke sin rörmesi lbm selen 

O.trau - Moravya-, 19 (A.A.) - kul il-> Manisa, Hikmet <Samsun ts- D k • ı A Ş K 1 
Ceaevrede, 19 <A.A.) - Bay Jules Frydek'de seçen akpm bir detfrmen- tiklll okala öf.) Samsun, Zehra Seç- a t 1 0 n U n 

Ca•bon, ba ubah ölmfitttlr. de çıkan bir yaqmda detirmende bu· mer (Merkez Gazi okulu öğ.) Seyhan. Şen, ne,'eli ve kahkahalı film bqlıyor. Bq rollercle: 
Bay Jules Cambon, 1845 yılında lunan 12 kiti alevler içinde kaJarak Sallhddln (Malkara Dereköy okulu L EFE y /t 

Pariste dofmaıtur.1870 harbine itti- llmlttlr. u..) Teldrdai. Fahl'iye (Ferhadaıtb M•rie G L O R Y - Rene · 
rak etmlt ve 1891 de Cezair ıenel il· Çankır1da zelzele :=ula 6f,) Tekirdai. Nazif özdem lliveten: Paramunt Jurnalde ltalyada mufaMBI bir reıtortaJ, 
t.ylıfına atanmıttır.Vqiqton blytik ı okulu it) şilltan, Clbuti ve Cenova limanları, Belçika kraliçesinin cenaze • 

r ....... 19 (A.A.) - Bqln saba- (Merkez Gazi M. Kema • mi .. e •nir• ... veulre-elçisi iken çıkan İspanyol - Ameri • ~,. il <Bartın lstiklll o- • .,. "" 
laa b111 llafif~ bir yer deprentlll ol· Zonıuldak, Cem e 

kan harbi sıramda lapanya kraliçe- •attur· . kulu Q.) 1.ongulclak, Sıtlu (Bartın 
si, Amerika cumur bafkanı Mac Kin- ktiltiir ltyan) Zonıuldak, Haltde (Ö • okul öf.) 1'rabzon, Ahmet (Merkezf kalp (Merkez'Gufohl bat 
ley nezdinde kendi mfl•eselllftine Romangotla gabqncıllır demlt Zeytinlik okul lf.) tnılr, Me • Ziya Gökalp okul if.) Kan, Mehmet Kudret <6 na okul lf.) E 
tarln etmişti. Sofya 19 (ÖRl) - Romen hUkA • llhat (Slitit merkez okul öf.) Blle • (San~mş Yeaipsi okul it.) Kan, tlyar (İyidere okul bq if.) 

Bay Jules Cambon, Vqinıtonclan meti 8 fil 15 she kadar Romanra cik, Huriye (MudUTUn merkK okul Sadiye Artüz (Tqkiprii Merkez okul Kemal Tekin (Sorpn Ka 
sonra Madrit büyük elçflfilne setin1· topraklarmda Japm•kta olan 15,000 if.) Bolu, Ayşe tınnet <Merkez Gazi if.) Kastamonu, Sadriye (Gazioeman- kal if.) Çorum. 
mi' ve 19a1 de Berlin büyük elçfliif· ecnebi talıaHnun memleketi terket • Pqa okul at.) Bolu. Nerl•n (Gem· pqaokalill.)Tokat,Mellhat<Sapan· PARASIZ lATILI TALI 
ne atanmııtı. Bilyfik harp çıkıncaya aıelerinl .. reilalftlr. llk M. 1Uma1 ob1 lf,) Buftlll. Feri· ca merkez okul öf.) Kocaeli, H. Hilmi Parası& yatılı talebenin 

~d:::,:::::::: =~·:.: ytik elçiler konferansına ~;ii-;t:" ha (Orhanpzl merkez okurl ltliok.) 
1 
':r) (Kababkiyti okul öt.) Sinop, Hay • ayeneleri din ttllttlr doktor 

... _.. L-·k rtil Al m•_.. Franm abdemllll tiyelerinden !1111. Ferlclt (Merkn cuma ye u • rlye (Tlrkbitliff okul öi.) lzmlr, Ke- frndan yapılmıştır. Smaçlar 
~~;;.,:.;:.nm: =~hı~ veİ;jıyon doalr nlpnmıa bü:rtlk haç Brzur'om, Rasim ~Tatbikat okul ff.) bire (Gazipaşa oial lf.) Tralw.on, Zl- de kız ve erkek liselerinde 

==~lll~·~~====:ııl~:!.::Nl,:..~..w..;..Jılİ.l~~K~n~7!~~H:a~ti~1~•~<M:•:r:k:ez:_:D:u•::,:l•:p:ına~r_:c•:n~Ci:m:m:_:ok:u:l~öi~·>~E:rzın:'::ca:•:· :M:· ~Gl~·:....:rak~ra:.::~:1a:ca::k:tı:~~----~ 
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tYapı,ıll Ba'rde,ıer l ENG ve ÇANG = SAG ve SOL Celıil, Cahil, Cahim~ 
---Bölem: 39 lllllllOOBll• Yazan: Rudolf Van Wehrt la 
~ Bu Üç sözün üçü de 1 ürk köklerinden ve 1 ürkçedir 
~ ızkard eşler' Başbaş'a / Cahil ... &ı söz kime 11fat olarak meye geldiğini herkes bilir. (Yok) ııtuı 'Cahim,, değil midir? 

yapıftırılına, o, • bunun mükem- deyince varlığın zıddı anlaşılır. Cahillerin bu "yakım = Cahim,, 
Sara, yapışık kardeşlerle evlenmek melen sembolü olsa dahi . böyle Buna bir vokal yardımıyle "L"eki den korkmağa ne kadar hakları 

ııfatlandmlmaktan hotlanmaz. getirilerek "yoku),, yapılır ki ken var. Çünkü onlar bu 
• • Ad•} d• •k J t Meseli. : Her hangi bir kimıeye diainde her §eyin yokla§hğı, yok Yak = Cah 
ıçın 1 ey 1 1 naa ça ışıyor. . "cahil adam." denildiği zaman, 1 olduğu bir ıahım vaıfı anlatılır. - -------v- - o kim~ bu kelimen~n medlulünü I "L,, eki, hem iıim, hem de sıfat Kökünün nelere delalet ettiği • 
Batını okumıyanlara: madıgrmız, konulamadığmıız yer tamamıyle anlamadıgı ve o med - yapmağa yaradığından, buradan ni bilmezler. 

'Tepıflk ktırdeflerin et'lenme kalmadı. Babamız para kazan • • Julün tam kendiıi olduğu halde hem "cehil,, yani bilmezlik mef· . Bu yak kökü bir kere müdhiş 
teklifini, onların ıevdiği, iki kı- mak için mümkün olan, P-linden dahi bir defa duraklar. Bu durak humu, hem de "cahil,, ııfatı çıkar. bir ateıtir. Bu manada yak sözü 
zın babası bıçkıhane sahibi Mis· her §eyi yaptı. Fakat ne tuttuy . lamanın manaıını aıağıda izaha yak .• Kökü yakmak fiğilindc ar ile birletir. Ar da ateftİr. A · 
ter Danyel Yet&, önce redde . sa koptu! Ne yapım adamcağız? · çalııacağız. anlamını gösterir. Cehlin, cahi ma arlanmuını bilenler için. 
diyor. Sonra. kesenkes kararını Talihi yôk! Sen böyle ömrünün Bu cahil sözünün; çok eıki bir klukl Yak kökü bir de Düyük ve yük-
ı ·erip blldirmek iizere mühlet sonuna kadar bu bıçkıhanede ka- Türk dili kökünün forme cttiii li1,.Y0 akm~I dünaı.~beti ~~uğu aek makam demek olur; ama bu 
latiyor. Bugünkü safhada, Sa- lıp, gündüzleri çaym akıJına, ge· aöz olduju, "~hil" in; "cahim,, ~· ı; ç .. k.. i.·tblu~akl } vİr da anhyanlara göredir. Orada 
ra ı·e Adilcyd üimlerindeki kız. celeri yıldızların parlayrtma bak in de Türk dili köklerine dayan . ır. . ~n u ~~. 1 ~. gı ~~o ugu 0 

· aklı erenler oturur. Akılaızlar i . 
lamı teklifi nasıl tahlil ettik. ma:kla, oyalanmak niyetinde mi- makta okluğu ortadadır. duivu gıbı; ca; ~lın~ yuregınde o yo~ çin öyle bir makam yak olur; ya· 
l~rini okuyacaksınız: 

.. Bıçkıha.nenin bitiıiğindeki kü
çuk evin haıık tavanlı, daracık bir 
~~mda Mister Yetsin iki !kızı, 
;ırhkte yattıkları yatağın kenarm-
a ba!bap. oturuyorlardı. On do

kuz Yatındaki Sarala on ıekiz ya
t!n~aki Adileyd , Engle Çangın 
llıkahlamak istedikleri güzeller! 

Sara, arada hıçkırarak, hafif· 
~ertip ağlıyordu. Adileyd, bacak. 
arını, sallıya sa1Jıya yatağın ke
re~et tahtasına vuruyordu. Sara, 
eh~ onun di~lerine dokunup, yal· 
'Vardı: 

- Şu bacak sallama illetindt>n 
\'a.zgeç, kuzum, yalvarırım sana ! 
Seıı bOyle bacak sallıyarak kere . 
"4:1e ıüm güm vurdukça, kendi • 
mı gemi iç.inde fırtınaya tutul . 
~~'·· sanıyorum. Deniz tutmuıa 

0 nutorum. Ben babamın hid . 
d_ete kapılııına, ateı pU.kürürce· 
'!~hiddetle heni azarlayıırna bir 
l?"Jü mi.na veremez ve üzüntü i
Çtnde kıvranırken, sen itin alayın· 
~asın! Aıkolsun ıana ! Böyle kar . 
eılik mi olur? 
Adileyd, bacak aallamaya ara. 

terdi. EH cebindeki elmada, 1'.&ı· 
a.rrnı oynatıyor, dilile dudakları
tr ı~latıyordu. Hatti, belli, be
~~ız gülümsüyor gibiydi! Sara, 

&özlerine devam etti: 
• - Ben ne yaptım ki? Kabahat 

ftlı ettim? Birkaç gün evvel yol
da. ikizlere rastladım, ·bana yol 
"et:diler, önlerinden geçtim. Er
;:• 'lün gelip ikimizi gözetlemiı· 
" ~ ~~a kürek çekerken, seni 
~ beıi_ı uza1ktan gizlice görmüı . 

• Bundan benim ne kabahatim 
'r? Fakat rel de babama anlat! 
'-A'dileyd, cebindeki elmayı ni • 
) Jet çıkardı ve ittahla 111rdı. Yi-
eJ'im mi, yemiyeyim mi diye el:::11 cebinde bir hayli evirip çe· 
d~en aonra, dayanamamıf, o

~.imı mideye indinneğe karar 
_. -~ ! . Elmyla dolu ağzı ya· 
1 ~arak, timdi de o ıöz söyledi: 
~-=- Senin ne kabahatin olacak, 

tın? Senin yüzünden olan fey, 
~ece ikizlerin !buraya bir adam 
t,.~nderip ıeni ve i!stelik beni ha . 
~zdan istemeleri ! 
~ Baıb.as.ının azarlam~_ı yetmiyor
)~ ~_ıhı... luzka~detının de kina
tij 1 IOz aoylemesı, Sarayı büsbü. 

il •inirlendirdi: 
et_-;-- E.y, ne olmuf? Ne var bun • 
b ., • Bizimle evlenmek istiyorlar! 
Qut·· 
~\ti u~ dünyada erkekler kızlarla 

~r.ırler. Ayıp bir Jey değil ya! 
~- dileyd, elmayı çiğniyerek, 
~ı:ı bir tavurla omuz silkti: trk Evet, ama ikızlarla evlenen 

ı, tlclerin yal>ıtık vücutlu olduk
·~tı •i111dive kadar hiç görülmüş 
• >' değildir! 
llt >\~la, küçük kardetini ikna yol- , 

&öıP. giriıti: ! 
~~-~ni dinle, Ada! Çocuk ol · 
t'tt '{Y• dütün ! Burada kalırsak 
~1 ° &cak? Seneden seneye yafı · 
~i ı "rtacak ve bir de bakacağız, 
•i 'jçlarrmız ağarmıt ! lı elbise • 
l~t~ '!ak tek elbisemiz, pazar gün "': t1"ınek iizere de tek esvabımız 
'-li~ alcarpinimiz eıkicfi mi, anne
~11-.ıya h,Jryor; çünkü ye. 
,_~lmlılr ~ IJa'-mndan pa
Şit.ı.te-"• seliniyor, korkuyor. 
ti\tlh;._ laada~ ~,.~ebe haya 

Ba memlekette dolat' 

ıin? Ben kendi hesabıma yabancı Burada bu kökü hemen ortaya lugun yarattıgı bır &tef.vardır, b~r kan, yakıcı birteY, insanın )"ÜZÜ• 
memleketleri, büyük tehirleri gez atacak değilim. Bundan önce bir ıztır~p vardır, mem~unıyet,ie~ı- nü kızartan bir teY olur • 
mek arzusundayım. Kat kat eı - yazımda IÖz köklerinin ilk ve a • Y.en bır hal yard1!'. ~0Y!~,e, ~ebıl,, Birbirine hiç benzemez gibi gö
vabmı olmasını, konserlere, tiyat- na tekilleri üzerinde verdiğim j • 1~ Y~~~ hır h!l~ın ımu, cahıl,, de rünen iki m.nanm nasıl birbirine 
rolara gitmeği, boı vakitlerinde zahlar, uyanık ve anlar yurtta§· bılgısızl*ten ıçı yan'n adamın aı· bailandığını bu misal, pek iyi a&-
okuyacağrm cilt cilt kitabım bu . lar idn kafidir. Y:ılDTz Türk di· fatı olmuı olur. termiyor mu? 
lumnuını istiyorum. Her sabah lind~ki fU iki ıea idemliğini i2arek Bu "yok,, ve "yak,, kelimeleri Fon.etik ve semantik benzerlik. 
tavuklarla beraber uykudan kalk· etmek yeter • Türk dilinin bir hecesinde bu te · leri bir araya koyarak, Tüne di. 
mak ve her akuım oene tav':.lklar- "c _ v kilde kulla.nılmakla beraber, bqka Jinde1'i ana kökleri ve onların ilk 

:s- • - ı. l h 1 d "Y" 1 "C "K"I la beraber kümes kümeı yatmak, K = H e çe er c er ,, ye ve er mefhumunu eözden ~D"DU)"arak, 
bütün gün de cam.atır liğeni ba • Bahsimizin esasını te,kil eden "H,, ye deği,erek "Coh,, ve "Cah,, yapılacak bir arqtırma her hanai 
tında sabun 'kÖpürtrnek hoıwna üç kelimede hu iki idemliliği tat- şekillerini almııtrr. itte "Cehil,, yabancı sanılan .öz üzerinde ya • 
gitmiyor.Brktım, usandım artık! bik edelim.: ile "Cahil,,in menteleri hudur. pılıraa yapıılam, onun Türkçedeki 
Ve timdi elimize bir fırsat geçti. Cahil = Yakıl Büyük iıliın profesör Pekarıki' kaYJ!.eimı bize bu bdar wzubla 
Zengin Siyamlı ikizler, bizimle ev • Cehil = Yok-ul nin "Yakut dili IOgati,, ne baka • söıtere'bilir. 
lenmek için yanıp tututuyorlar. Ta Cahim = Yakım lım; birinci cildin 847 inci ıahife- Bir adama "Cahil,, d9J.İnee du-
ayağrmıza kadar gelen bu k11meti ıinden naklediyorum: raldar; bunu qıaiıda anlataca • 
tepmek, akıllı iti sayrlmaz. Bu Hiç kimseye ders vermek niye- "Coh,,. - Türkçe yolmıl, lalrir iımı videtmittim.. Zannederim an 
k l tinde olmadığım icin, bu sözle • 1 ha kal ·.ı 
ısme.ti tepmiye im, Adileyd ! rin dayandıiı d~ ana kökler Ü· bir ıey bilmiyen, cahü, hiç, hiçlik ~=:!'ko.b!, ~~~·h~!1'! !'-"! Adıley~, daha mütereddit6: zerinde durmıyacafmı. ilk ya • (D. popov'un el ya.zuı noılann • r-J· ~--u 7-J. 

- Pekı, ama ne için böyle ya. zımdaki tatbikata bakarak anlı • Jan). bilmiyen ve her TU;,et, te,eb'bü.,' 
nıp tutuıuyorlar? Bizi sahiden ae- yanlar eaaılı neticelere kendilikle. hareket neıticemxle bir cahim ile 
Yiyorlar da ondan mı, yoksa gizli d x x x karfdqac&jnn sören hir yobul • 
bir maksatları mı var? rin en varabilirler. Yalnız fU "Cehil,, ve · "Calıil,, Clen sonra dur. - .. . ı ...,.. ~ · 

- Bana kalırsa, seviyorlar. Cah, coh = Yak, yok "Caıhim,, kelime.ine reçelim: . ' 
Eğer ıevmeseler, hiç değilse hoı· Sözlerinin manaırnı kısaca an • . itte cahil denen yokullarm Dolttor Hilmi t)~ 
larma gitmesek, böyle yanıp tutu§ ]atayım. en çok korktukları teY bu; "ya - Malatya saylavı 

. 
mazlu. Öyle görünmek, görenle- Yok. · TürkÇede bu tÖzün ne de· 1um,, dır. Dinlerin de korkutma va T. D. K. Terim ko1u tiye]erindea 
rialdatmak, her yifitin lı:iri de . -::--:--:-:---:-~".".-:"-:-----..:..----------------..:,_-------------

Sinoplular 
Kendilerine yeni ekim 

çeıitleri aramalıdır! 

iildir, AdiJeyd ! Ulrin, makeat -
ti.n 'nl!

1 olursa olaun, biz bu itden 
zararlı çıkmayız. Bize karıı nasil 
hareket ederlerse biz de onlara 
kartı öyle mukaıhele ederi7.. Sana 
ıunu da ıöyliyeyim , ki babam bu 
iıde çok aykırı dütüncelere sap • 
)anıyor. Meıeli., bana sanki ya. 
Pitık kardeılerin ikisile birden ev 
lenecekmitim gibi çıkıtıyor. Hal • 
buki, 1beni nikihlamaık istiyen, 
bunlardan biriai ! ikisi birden be· 
nimle evlenmekten dem vurmu . Sinop aaylavı Cevdet 
yorlar ki! 'Ba:bam ıbana öyle çrkıv· Kerimin gUzel bir te9ebbUaU 
mıı, '!>e~ kendicine böyle c.evap Sinop, (Özel aytarımızdan) - Sino. 
ver.mııtım. Habrlıyonun ya? Son- bun bir kaç derdi vardır ki hepei de 
r~ annem lakırdıya karıftı ve be- .çok önemlidir. Bunlardan en büyüğü 
nım utanıp . arl~dığmıdan ekonomi yönünden geçirdiii sarsıntı
hahsaçıp, b:ı •te ~rtit cephe al • ]ardır. Bu sarsıntılar yaimursuz ge . 
makta !babamla bır oldu! Ben an- çen senelerde daha ziyade olmakta . 
ne~e de ortada utanmamı icap dır. işte bu sene yağmurun pek az 
e~ır~ek ~iç bi~ ·~hep ~remed!ği. dütmesi' oldukça düşüncelu uyandır -
mı aoyle!.ıp, . fıkrımde ısrar ettım. mııtır. Böylece huılatı yağmura baih 
~~n~? uzerıne babam, anneme bulunan yerlerde artık bütün kuvveti 
dondu, Bak fu kızlarımızın yü • arpa ve buğdaya nrmek 'dofru değil
zünden bat~ıza neler g~~j ! Bak, dir. öteden beri benim aklıma gelen 
tunların halıne ! Tanrı hızı onları ve her zaman kir getiren bir takım 
vuıta ederek cezalandırdı. Ne 
günah i•ledik acaba? Sen onlara işler \'ardır ki bunları yapanlar yok -

sulluk yüzü ıörmemektedirler. Mese
yüzverdin, ciddt surette terbiye i. la: Buralarda çok iyi cinsinden fındık 
tile uğraımayı ihmal ettin. Bu it· yetitmekte olduğundan buna var kuv
te, takibi ıerek rotayı ıatırdın, 
yanlıı bir yol takip etmekle, on . \'etle sarılmak gerektir. Akçaıehirde 
1 bundan dört sene evvel çok sıkıntı 
arı batı~ bırakmıt oldun! De. varken herkes fındığa sarılmak: saye -

di. Sence babamın hu söyl~di-kle-
ri yerinde mi, Ada? sinde burün o sıkıntıdan eser kalma-

Adileyd, elmaımrn çekirdek ta. mış ve dört yıyl içinde halk refaha 
rafını açıık pencereden ditarıy~. erişmi,tir. Sinoplular da bunu neden 
fırlattı. Ağzını ve ellerini önlü • yapmıyorlar? Gerçi şimdi devede ku
iüne sildi.: lak nisbetinde bir fındık hasılatı var-

- Hayır! Bizi terbiye hususun. sa da bu kadarı yeter detildir. 
da annemiz hilikiı gsyet ciddi Sonra burada pekili zeytin yeti§ti
davrandı. Rotayı hiç f&fırmadı ! rildiği ve hali da şehrin bir ucunda 

- Baı'bam, süpürge ıopumı bunlardan yetmiş seksen kadar a . 
sırtlarından ekıik etmemE'liydin taçtan mürekkep küçük bir ormancık 
dedi! ' da bulunduğu halde neden buna da 

- Sanki eksik etmit gibi! iki . önem verilmemiştir? 
miz de :ır11zlık, yaramazlık etti· Bunlardan başka ipek kozası ye -
ei.miz zaman, az mı dayak yedik! tiştirmek. kuu·erni, hakla ve pamuk 
Bılenler Allah için söylesin! Hat- ziraati yapmak da gerektir. Bu yaz . 
ti bize ~:artı ıert, cetin davran . dıklarımın hepsi burada olabiliyor n 
makta baz.an pek il;ri gitti. Baba pamuk dahi yetişiyor. Sonra gül yağ 
ma tat çıkarttı. Hili da az. ~le cdık pek önemlidir. Oa dinü•de llir 
öyledir ya! ikimiz de artık koı· kilo yağ çıkar ki kilosu en aşağı <800) 
kocaman kızlar olduğumuz halde! lira eder. Demek ki dönüm başına 
Geçen gün ıene ..... (80) lira dü§üyor! Bir mısr rtarlasının [ 

.(Arkası var). ! dönümü ile (8) F& kaza~maı. Sonra, 

Hafize kendisini zorla sürüklemek istiyen erkefe 
karşı koydu, sekiz yerinden yaralandı 

MuğJanın Kavaklıdere Kamonuna f 
bağlı Genek köyünde Hafize adında 
16 yaşlarında güzel bir kızcağız se · 
kiz yerine saplanan kama ile yaralan 
mıştır. 

Genek köyünün orta mahallesin . 
den Hidayet oğullarından Klmil kı
zı Hafize köyün yaylasından kışlık e
vine odun getirmiş. Hafize nişanlı -
dır. Fakat akrabalarından 32S doğum
lu Ömer oğlu Ömer de Hafizeyi sev
mektedir. 

Ömer, Hafize evine odun getirir· 
ken köyün .sokakJarı arasında sak • 
lanmış, Hafize odunu evine bıraktık
tan sonra ablası Zehranın evine uğ • 
ramış. birlikte yaylaya gitmelerini 
söylemiş. Bu sırada Ömer deha] sak · 
!andığı yerden fırlamış, hiç bir şey · 
den haberi olmıyan zavallı Hafizenin 
üzerine atılarak kendi evine doğru sü 
rüklemeğe başlamış. Kız gitmemek i
çin bütün kuvvetile uğraşmış, fakat 

arıcılık da ı,:ok kirgetiren bir ittir.fa f 
velce dokumacılık ,.e halıcılık da ya. 

mış. Şimdi bunlar hep bırakıla • 
rak i' ve güç mısır tarlalarına has • 
redilmiştir ! 

Evvelce burada (Sinop elması) diye 
meşhur bir elma ydişirmiş. Şimdi on
dan da bir örnek kalmamıştır. Bura . 
nın toprakları güzel mey,·eler yetiş • 
tirmeğe çok elveritli olduğu halde 
Me\'CUt meyveler hep adi cinstendir 
Jer. Danlara a~lar yapılarak Mdea 
'"lah edilmiyor? Bunlardan başka 
l>uranrn tütünleri de meşhurdur. ft'a • 
kat, cinsini ıslah etmek lazımdır. Sam 

s~nun kurta;zı tohumundan getirte • 

ömerin kuvvetli bilekleri Hafizeyi·• , 
vine kadar sürüklemi§. Hafize nr 
kuvvetile ömerin demir bilekleıiııdq 
kurtulmafa çalı§mıt, Ömer kızmış n 
belinde tapdıfı sillhlardan 35 san • 
tim uzunlufunclaki kamasını çekerek 
kızın baldınna, sırtına n koluna rast 
gele saplamıştır. Hafize aldığı yara· 
]ardan baygın bir halde yere yuvar • 
lanmıştır. Kızın feryadına ve hadise-
yi işiten gene o köyden lsmaiJ oil• 
MehmeUe Haf izenin nişanlısı Meh • 
met oflu Aziz kotmuşlarsa da Ömer 
bu defa tabancasını ~kerek üç el at· 
mııtır. 

Vak'a merkeze bildirilerek mer • 
kezden genel savaman Ragıp ,.e hüku
met doktoru Hilmi vak'a yerine gide
rek hadiseye el kÔymuşlardır. 

Hafizenin yaraları sanlmış, m.em· 
leket hastanesine getirilmiştir. Hafi
zeyi yarahyan Ömer yakalanmıştır. 

rek tütünleri daha ziyade kıymetlen
dirml"nin ~arffi nrken bunlar yapıl
mıyor. Sinobun kudretli bir ziraat 
müdürü vardır. 1'ecrübeli bilgili ,.e 
~alışkan bir şahsiyettir. Neden ona 
başvurarak yardımlar ,.e öğiitler is
tenmiyor? 

Sinop saylavı Ce\'det Kerim ince • 
dayının hu seferki gezisinde lıem~eh 
rilt-rini hu noktalardan «-ok iJerledi· 
ğini memnunİ\·etle haber .. aldnu.Yem 
ilbay bu notl~! glsdea bomnıyarü 
çahşma~a azmeyJemiş olduğundan ya 
kın ~enelerd<' semerelerini görmek ka 
bil olur ümidindeyim . 

R.K.. Canliirk 



~ 6-KURUN 20EYLnL193511""!!!!!!!!!!!!!ı-.!!1!!1!1!!!!!!!!l!!!'l!!ll!!!!!m ... ._l!!!Bl!1!1!!!!!!!!mm!!!!m!! ....... ._. ................... _.._.~!11!111!!11!1!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!1!!!!1IBll .... B!! .. 11!!m!m11 .. m!!!1._!1!!!1!!._!!llll!!l!!!!!B!l!!!!!!ll!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

Jıtanbul aıllye Uçiincil hukuk mah 
kı~ıinden: 

Mücevherler Dancı: Muammerin Harbiyede E· 
mlnHnU mahaJJesinde Akbaba soka -
ğında 12 numarada iken elyevm ika
metgahı meşhut olan kocası Zülfi oğ· 
lu Ömer aleyhine 934/ 2268 numara ile 

,l\nkara Jandarma Müstakil Taburu 
Satına ima Komisyonundan: 

9 - 9 - 935 Pazartesi gün:i saat 14 de kapalı zarf eksiltmesiıı 
konulan (115.000) kilo birinci çqit ekmek için istekli çıkmadığı 
dan 2490 sayılı kanunun 40 ıncı m addesine göre pazarlıkh satın alı 
maaına ve pazarlığın 9 - - 10 - 935 Çarıamba günü ıaat 15 de açı 
masına karar verilmiştir lsteklilc re §artnameyi parasız ola-ak J. M 
TB. ?carugi.hından verilir. Pazariı ğa girme~{ istiyenlerin ~..-.hmin b 
deli olan (11.500) liramn (862) lira (50) kuruı olan yüzrlt: 7,SO il 
teminat makbuz veya bs,..:ka mektıJ bu ile birlikte pazarlık g ;A.nü ve ı 
atinde tabur kurağında r.atınalma Komisyonuna baıvurmalnı. 

Elmer, ölen karııının efyasını j 
kaldırmağa karar verdiği zaman 
yalnızlı~a alı§mıı gibi idi. karısı
nı görmiyeli §Öyle böyle bir ay ol· 
muştu. içinde inim inim inliyen 
boşlukları, birdenbire üzüntüler 
doldurdu. Fakat yine kar11ının 
qyaıınr ortadan kaldırmak iıtedi. 
ÇünkU bunların her biri evin i • 
çinde bir hayalet gibi dol~fyor
du. 

Kendisi gerçi hayatta pek de 

muvaffak olmannflı. Fakat evli· 
lik hayatı ba.'htiyarlık içinde yü . 
züyordu. Mamo kendisini ıeviyor, 
o da bu sevgiyi benimsiyordu. l · 
kisinin hayatına yabancı karııma· 
mıttı. Zavallı Mama nekadar ba
sit ruhlu bir kadındı. En küçük 
aitemler onu ho,nut ediyordu. He. 
Je onun sahte, ucuz mücevhc: le· 
re merakı. 

Elmer karısmın halini akhndan 
geçiriyorken, konıolun bir gö . 
zünden iki a~cunu dolduran biı 
Ylirn t&f)ar çıkardı. Bunfarı bir 
çantaya koyup 'batından dt!f ede· 
cekti. Fakat bu ta§ların parıltıu 
na bakarken aklından bir hikaye 
geçti. Mopaaanın methur hikaye
si! 

Büyük muharririn bu hikayesj 
Cie, bunlara bir takım mücevher . 
)ere aitti. Bu milcevhcrlerin sahihi 
olan kadın da yine bu çeıit mü · 
ceriıerlerin meraklısı idi. Ko.dın 
öldükten sonra kocası bu mücev. 
herleri bir kuyumc.ıya ıötürüp sat 
mak istemit ve bunların saht~ de· 
ğil, fakat hakiki mücevher old '· 
ğunu ve kendisine bir servet ge . 
tirdiğini görerek fatırını§tı ! 

Getçi Mopaaanrn yazdığı bu ma 
cera, bir lıikiye idi. Fakat buluı 
çok güzeldi!. 

Elmer karısının mücevherleri· 
ne daha fazla dikkatli baktı. Fa. 

kat bu çeıit taşların değerini kes
tiremediği için bir karar vereme . 
ai. 

Mopasanın hikayesi akl:nı kur
calayıp duruyor, bu hikayenin 
kahramanına benzemek ?htimali. 
ni hayalına yakl&§tırıyordu. Bel· 
iki de bu kahramanın başından ge. 
çen, onun da batından ge;erdi ! 

··~ 
>:olunda her ne yapılsa az buluyordu. ı 

/ En ~baıta olan Al ban Armenyo, ken· 
CU fırkaafle hemen hücumş. geçti. lkfn 
ci saf kumandanı amiral Loredano 
a ona yardım etmek üzere ileri atıl
ın. ikisinin kumandalarında (Kara
ka) denilen yüksek bordalı büyük ge. 
milerden bile yirmi kadar \'ardı. 
Boğazdan çıkan Türk ge~ilerl sa

l ğa sola yayılıyorlar, saf yapmağa ~
bşıyoıılardı. 

Bu sırnda amiral Armenyo dos 
1 (loğru Kemal Rei!': sanarak Burak 

Reisin gemisi üzerine geldi. Sancak 
tarafından rampa etti. Loredano da. 
iskele tarafından aborda olunca i 
Türk gemisi iki ateş arasında kaldı. · 

Üç gemi, çengeJJer ,.e kancalı ha -
]atlarla biribirine sımsıkı bağlanmış
lı. Venedlk gemileTinde biner kişiden 
ikı bin asker \'ardı. 

Türkler yiğitçe dövüşüyorlardı. 
Diğer Venedik gemileri de geriden 

gelen diğer Türk gemilerine saldın -
yor~r fakat yaman bir top ateşi al
tında bir türHi rampa yapamıyorlar • 
dı. 

Bar~~eislc Kara Hasan Reis, birer 
yıldırım gibi geminin her yanına ye
tişiyorlar, dövü. üyorlar, kurtuluş i . 
çin ne lazım~ yapıyorlardı. Fakat beş 
altı misli düşman ortasında kalan yi. 
ğit leventler, birer birer diişüyorlar • 
dı. Düşman gemisinde o sıralarda yeni 
icat edilmiş olan tüf ekler de vardı. 
Hele bunlar büyük zarar veriyordu. 

Kara Hasan çılgın gibiydi. 
:Amiral Armenyoyu tanıdı. Artık 

Elmer ıoluğu kuyumcu Maliıin' açtığı boşanma davasının icra kılınan 
muhakeme.si neticesinde: Kanunu in mağazasında aldı. Maliıin ile 
medeninin 138, 132 inci maddelerine 

saatçisi tezgah batında idiler. Ku. tevfikan tarafların lJu tarihten itiba· 
yumcu ile tanı§lığı için mağaza ren boşanmalarına n keyfiyetin ah . 
sahibi hemen yerinden kalkarak vali şahsiyeleri kütüğüne kayıt "e tes
kcndiıini karııladı ve selamdan çiline n kabahatli olan müddeialey · 
ıonra: hin bir sene evlenememesine halen 

-,S ·ôaıınız .al olsun! dedi. Rab an:ısı nezdinde bulunan küçük Nec· 
lanın ,·eJiyetinin .1r :;f.ına !erdile ke -

lhetli nekadar iyi bir kadındı: mekAn anasında ipkasına ve babanın 
Elmer tefekkür etti. Kuyumcu hisseye iştirak olmak üzere nafaka ta. 

devam ederek: lep edilmemiş olduğundan bu husus -
- Fakat, dedi, herhalde onunla ta ittihaz karara mahal olmadrğına 

geçen bahtiyar yılları dütünerek ve 850 kuru~ masarifi muhakemenin 
teselJi duyuyor, onun nezih biı müddeialeyhten t..-ıhsiline kabili tem· 
zevce olduğunu unutmadan hab yiz olmak üzere z_......~935 tarihinde 

verilen hüküm mumaileyh Ömerin i-
rasmı taziz ediyorsunuz! kametl<ahının meçhuliyeti hasebile i-

- Etbet, kendisini tapınırca Ianen tebliği tensip kılınmış olduğun· 
sevdiğimi biliyorsunuz... dan tarihi ilandan itibaren on beş giin 

Elmer sözü daha fazla uzatma• zarfında müddeialeyh tarafından tem 
mak • · d d ld' );zi dan edilebileceği tebliğ makamına 

ıcın sa e e ge ı. k • 1 k ü ·ı · 1 (V 
S. · · b .. b . . tA • ·aım o ma zere ı an o un ur. • 

-. ızı uııun unun ıçın acız No. 9189) 
ed 1yorum: ............................................................ . 

Diyerek tezaihın üzerine uzat· - Kımıldamayın! 
tığı çantayı açarak tatları çıkardı. Ve emri tekrar etti: 

- Bunlar zevcenizin.mi idi? - Ellerinizi tezgahın üzerine 

- Evet. Artık bunlarm bir lü • koyun! 
zumu ),almadı. Belki alınııunz, Mütteri, tabançasım uzatmış 
diye ıetirdim. duruyordu. 

Moliıin tatları karııtırdıktan 
sonra: 

- Bunlara benzer malımız çok. 
Topuna be§ dolar verebilirim ! 

Elmer mağazadan çıkıyorken a
deta kof uyor ve batı biraz daha 
yükselmit gibi görünüyor, belki 
kuyumcunun hayali onu böyle gö
rüyordu. 

Elmer'in uzaklaımaaından bir 
müddet ıonra kuyumcu taıları tek 
rar karıttırdı ve derin derin dü • 
tündü: 

Saatçi ona doğru bir ıöz atarak 
sordu; 

-Taklit taşlarınız bu kadar 
çok olduğu halde bunları ne diye 
aldınız? 

Kuyumcu cevap vermeğe vakit 
bulmadan içeriye bir müşteri dal. 
dı ve 

- dolma kalem istiyorum! de· 
di. 

Kuyumcu ile saatçi altunla kap. 
lanmıı, tatlarla işlenmiş kalem 
tepsisini almak icin döndükleri 
zaman müıteri birdenbire emir et-
ti: 

I 

Tam bu ıırada mağazanın ö • 
nünde bir otomopil durdu; müşte. 
ri tezgi.hın üzerinde duran taşla· 
rr kaparak dükkanın içinden sü · 
züldü ve otomopile e.tladı. Bir lah. 
za geçtikten.,onra kuyumcu ile sa, 
atçi kendilerine ıelerek bakııtı • 
lar. Saatçi: 

- Geçmit olıun ! dedi. Be~ do
larla kurtulduk. Fakat yine poli
se haber verelim ... 

Kuyumcu dili tutulmuı gibi idi. 
Polis lafını duyar duymaz, 

- Hayır, dedi .. 
Saatçi birdenbire atıldı: 

- Niçin? •• 
- Bizi uzun aorıularla yor&1'· 

lar .. 
- Fakat tatlar sa:hte d<?ğil m t 

idi •• 
- Hayır bu taılar yirmi be§ bin 

dolar kıymetindedir: 
Saatçi birdenbire inanm1tdı ve 
- Nasıl olur, dedi, Elmer'in 

kar111nda yirmi bet bin c!olarlık 
mücevher ne ıezer? 

Kuyumcu uslu uslu cevap verdi: 
- Bu tatları ona ben hediye et

mittim ! ... . 

lii4Wl1D 
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CUMA Cumartesi 

Takvim ~o Eyllll 21 Eyllll 
!I C. Ahir ııı C. Ahir 

GDn doıttsıı 5.4< S.45 
Gün batısı 18.ll ııı.ıo 

Sıbab umar. "°'f ~05 

o~ıc oamuı lt.07 l'-07 
ikindi namız, 15.3!\ 1!1.1'4 
Akşam namaı· 18.ll 18.10 
Yıtst camaz• 19.45 19.4.l 
lmsa't 4.C~ 4.06 
Yılın grçen gUnlerı 26( !6't 

Yılın kalan l?ÜDlcrl ıos IOi 

KAQA.J<ARTAL 
·./~ BUYUK DENiZ ~~ ~' 

Yazan: Kadir can Kaf lı 
epeyce ihtiyarlamış olan bu eski düş
man da onu gördU: 

- Kara Hasan .. Burada ha! 
Diye homurdandı. 
Sonra Burak reisi de yakından gö

rünce homurdandı: 
- Kemal Reis değilmiş .. Fakat ne 

çıkar? Buda ondan aşağı kalmaz. 
Şimdi askerleri kı:kırtryor, kendisi de 
yahn kılıç onların arasına glriyordu. 

Kara Hasan geni~ ağızlı palasını 

korkunç bir hızla salhyarak düşman 
askerinin ortasına atılmıştı. Önüne ge. 
leni yere seriyor, kendisine yol açı • 
yordu. 
Amiral Armenyo bunu gördü \'e geri 

çekildi. 
- Vurun! .. Onu \'urun .• Reistir .• 
Diye haykırdı. 
Birkaç Je\·ent de Kara Hasanın ar -

kasından ilerlemişlerdi. 
Bu sırada Burak reis, gemisini düş 

man gemilerine bağhyan kancaları çı
karmak, halatları kesmek için uğraşı
yor, bütün emekleri boşa gidiyordu. 

Kara Hasan yf rml kişiyi devirdik • 
ten sonra ştmdf dev ifbl Ye zırhlı 
bir dUtman askeriyle karşılaşmıştı. 

R0~1A.Nt~ 

Aralarında yam~n bir dövlişme baş
lamıştı. 
Bir arlık bir kıhcın, başına \'Urdu • 
ğunu duydu. Gözleri, karardı. Düşman 
askeri bir daha vurcak olursa herhal· 
de başı gÖ\'dl'Sinden ayrılacaktı. 

Fakat tam bu sırada ufak tefek ya
pılı bir düşman askeri araya girmiş, 

iri yarı arkada ının suratına elindeki 
balta ile vurmuştu. 

Ne oluyordu? 
Düşman şaşırmıştı. 

Türklerde, birdenbire kendi arka • 
daşlariyle sa,·aşa başhyan bu nnedik 
1i askere bir .saniye bakakalmışlardı. 

VenedikJi askeı·: 
- Kara Hasan ... Kara Hasan I ... 
Diye inledi ve Hasan reisi kucaklı· 

~·arak düşmekten kurtardı. Leventler 
yaralanan reislerini geriye ~ektiler. 
Onunla beraber gelen Venedikli aske 
re de bir ~ey yapmıyorlardı. 
Eı fena bir zamanda imdada ko)'an 

bu dosta ne söyliyebilirlerdi. Kara 
Hsan eVnedlkJI askeri karşısında gö
riince hançerine davrandı. 

Fakat e\Tnedikli şövalye, miğferin
den yüzüne doğru inen kapağı a ınca 

Bölem~ 77 
elleri taş ke~ildi. 

Gözleri yu,·alarından fırlı:racak gi. 
biydi; 
Rüyamı görüyordu. 
- Kara Hasan .. Hasan ... 
- Kornelya ! ... Sen ha! .. buralarda. 

gine ne kadar güzelsin! .. 
- Ba ın ağrıyoı· mu; yaran ağır mı? 
- Hayır; .. hayır ... fakat git ... senin 

buralarda işin ne?. 
- Seni son dtfa görmek istedim. 

Görmeden ölmek, ne korkunçtu. İşte 
~ördüm. Bunun için de gönüllü as· 

ker olarak gizlice babamın gemisine 
girdim. Ilu sa,·aşta senin de buluna . 
cağını lstanbuldan dönen el~idcn öğ
renmiştim. 

Bu sırada harp son derece kızışmış. 

tı. Türkler için kurtuluş yolları ka · 
panmı> gibiydi. 

Kara Hasan doğruldu, kılıcını çek· 
ti: 

- Ben gidiyorum. Döğü~meğe ! ... 
Dedi. Kornelya cenp \'erdi: 
- Ben de... 1 
Bu sırada Türk gemiı:ıi TUrk donan- 1 

masından uzaklaı:;mı Venedik do -

(2632) (5667) 

lıtanbul ycdincl icra numurluğıı 
dan: 

Yenikapıda Nişancada Ha,·uzl 
Hamıım sokak 10 numarada iken i 
metgahlan meçhul Zoi lımaro Olo 
biyaya: 

Katinaya olan 1875 Jira borcunu 
dan dolayı Asliye 4 üncü hukuk ma 
kemesinden alınan 35/ l:JO sayılı iliı 
ile yapılan dairemizin 93.J/ 2681 sa)1 

dosyasile takip neticesinde: 
Tanzim olunarak ikametg!hların 

r.a gönderilen icra emri mübaşirin a 
kasına \·erdiği meşrubata binaen m 
hul olması dolayısile tebliğ edilem 
miş olduğundan dairece icra emirl 
rlnin bir ay milcf detle ilanen tehJI 
ne karar verilmiştir. lşbu ilan ta 
hinden itibaren bir ay zarfında borC 
ödemeniz ve icra ffl!s K. nun 74 il 
eti madde~i mucibince mal beyanın 
bulunmanız nya yine müddet zarfı 
da bir itirazınız nrsa btanbul tet 
kik mercii hakfmli~ine müracaat e 
meniz nya iadeten mahkeme yolil 
icranın geri bırakılması hakkında bi 
emir getirmeniz aksi takdirde be 
yanda bulunmaz..c::anız icra ,.e iflas 
nun 76 ncı nıaddesi mucibince hap 
sen tazyik olunacağınız n icraya d 
nm edileceği icra emirlerinin teblİ 
makamına kaim olmak üzere iliıne 
tebliğ olunur, <Y. No. 918.3) 

Nöbetçi eczaneler 
Samatyada: Rıdvan, Aksaray 

Şeref, KaragümrUkte: A. Kemal, şe 
reminlnde: Nlzım, Fenerde: Ati 
Şehzadebaşında: Ismatl Hakkı, Ca 
ğalof lunda: Obeyt, KilçUkpazardıı 
Hüseyin Hüsnü, LAielide: Sıtkı, lJ 
şiktaşta: Süleynun Recep, Eminönü 
de: Agop Minuyan, Galatada Ma 
mudiye caddesinde: Mi~el SofroM 
dls, Taksimde: Nizamettin, Kalyo 
cukulluğunda: Zaflropulo, Şi51id 
Hamamda: Halk, Kasımpaşada: Ye 
Turan, Halıcıoğlunda: Yeni Türkb' 

1935 genel nüfus 
sayımı 

20 ilk teşrin Pazar 

nanmasının ortasına doğru süriikleıtİ 
yordu. 

Burak reis bütün ümitlerin yok ol 
du~unu görmüştü. Düşman gen1ileri 
den ikisini birden Neft ile tutuştur 
du. Yangın az zamanda üç gemiyi sJ 
dı. 

Denizin ortasında sanki ansızın b 
yanar dağın ağzı açılmış ve gökle 
alev !açmata başlamıştı. 

Her yer alev duman içindeydi. 
Herkes kendisini denize atıyordd• 
Bir taraftan da alevlerin icind' 

hala boğaz boğaza döğüşenler~ gÖ ' 
rülüyordu. 

Aradn pek az zaman geçmişti. Bi' 
raz önce Uç bin ki~inin döğüştüğü 0( 
koca gemi, büyük çatırdılar la yan• ' 
rak batmak üzere idi. 

Bu alevlerin ortasında biri Vene~ 
diğeri 'I'ürk elbisesi giymiş olan 
kişi birbirlerine sarılmışlardı. 

Alevler içinde ve gemilerinin ~
parçalariyle birlikte denize gömuıdd' 
ler. 

Burak reis ölmüş , fakat düş111s~ 

~: ~:~~~~~l:a '~r~:~:an~~~:~=;ı • 
ral .Alban Armenyo ile Andrea LOr' 
dano da kurtulamamışlardı. J 
Yıllarca nvel başlıyan ve aratıı.= f 

süren bir aşk ile bu a~kın etrafını~ 
nn~ olan kin n ihtiras, Akdeıt11 if 
derinliklerinde kaybolmuş sona crıt1 

1/ 9/935 tatanbll1 



100 ton petrol 
100 ton benzin 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
f ahmin edilen bedeli (58000) lira olan yukarıda mikd.uı ve dnsi 

}~ıılı ınalzeme Askeri FRbrikalar Umum Müdürlüğü Satmı .. ma Ko
~'Yonunca 3/ Birinci te~rin/ 935 tarihinde Perıembe günü l'aat 15 de 
~~:• 2arf ile ihale edi ~ecekdir. Şartname (iki) lira (90) kurut mu
( ıhnde Komisyondan v~rilir. Ta libletin muvakkat tem;nat olan 
~41~) lirayı havi teklif ::nektublar mı mezkur günde saat 14 e kadıu 
3 Olnıayona vermeleri ve kendilerı nin de 2490 numaralı kanunun 2 v~ 

ılrılddelerindeki vesaiklP. mezklll· gün ve saatte Komisyona mürat'a 
ll lrı. (5598) 

300 ton tasfiye edilmiş 
Avrupa pamuğu 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
1. Şartnamesinde değitiklik yapıl an ve tahmin edilen bedeli 100000 u' olan yUkarda miktarı ve cimi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar 
. trlUJn Müdürlüğü aatınalma komisyonunca 11/ lkinci Tetrin / 935 ta-tih· 
Ş 1nde pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
~ttna.me beı lira mukabilinde kom isyonda verilir. Taliplerin muvak-

t teıninat olan 6250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur (Ünde 
'-tl 14 de kadar komisyona vermel eri ve kendilerinin de 2490 numa· 

~1 kanunwı 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve aaatte ko 
''Yona müracaatları. '5614" 

ratanbul Evkaf MUdUrlUIU lllnları 

1 - Beyoğlu, Kamerh.,tun Kızılcık .So. ~6 No.lı hane. 
2 - ,, Pangolu, Cedidi ye So. 77 No.lr hane. 
3 - ,, Panga!tı, Cedidi ye So. 79 No.lı hane. 
4 - ,, Pangaih, Cedidi ye So. 81 Numaralı hane. 
5 - ,, Panıalh Firenk kilisesi So. 1 numaralı hane. 
6 - ,, PangaUı Firenk kilisesi So. 12 numaralı hnne. 
7 - ,, Panga~tı Firenk kilise.si So. 14 numarala hane. 
8 - ,, Pangaftı Firenk kilisesi [.,o. 16 numaralı hane. 
9 - ,, Panıah• Çayır S o. 89 numaralı hane. 

1<> - ,, Pangaltr Çayır So. 87 numaralı hane. 

l 1 - ,, Pangalh Çayır S o. 91 nuınaralı hane. 
12 - ,, ,, Çaytr So 93 nums.ralı hane. 
lJ - ,, Panıaltı Çayır Soı s&numaralr hane. 
14 - ,, Pangaltı Çayıt: So. 97 numaralı hane. 
ıs - Taksim, Sıraselviler, Sirkecimustafo mescidi avlusurıda 3 

num:\ralı ev. 
1~ - Beyoflu, Pangalt:, Çimen So. 100 numaralı ev. 
17 - Kadıköy, Osmaııl\ğa, Feri diye So. 19 numar<>.lı ev. 
ıs_ Ç~ngelköy, Yenirrıahalle, A bdiefendi So. 3 numaralı ev. 
l?) - Taksim, Sıraseh1 iler dükkS nlar iistünde 92, 94, 96 Ne. lı üç oda 
20 - Taksim, ,, Sirked mescidin mahfelind~n nclünmüt 

iir; oda. 
21 - Sütlüce, Mahmu.Jağa, Fi\i poz So. 43/ 41 numaralı ev. 
~ - Sütlüc~, ,, Filipoz So. 33/,43 numaralı ev. 

- Sütlüce ,, Filipoz So. 33/ 45 numaralı ev. 

~ Yu~arda yazılı mah&ller 936 - senesi Mayıs bitimin,, denlü ki-
l~}'' Veti:ınek üzere açık arttırma; a konmuştur. istekliler 30 - Ey 
d - 935 Pazartesi günii aaat 15 e denlü Evkaf Müdüriyetinde Yari 
tt knlenııne gelmeleri. (~732) 

d~- Evkafa ait bot olup pazarlı~c la kiraya verilecek ohm mağaza 
~ • an lpartıman, ev, oda ve ardi yelerin bulundukları mevkileri~ 
l'l llh'llle, ıokak ve numA ı alarmı ;: österir ı : ıteleri Dördüucü Vakıf 
~t\ kap•ınnın iç tarafındttki camekan He Eminönünde Valde Kıraat
[) ı~'•inın Eminönü tarafındaki en mekanda ve ÇemberlitAşta Evka( 
,1~1teıinde ve Beyoilundn Ağaca mii duvarındaki ilan mah~llinde a· 
~dı?'. B'J yerleri kiralam'lk istiyen lerin paziirlık günleri oJ~n Pazar· 
tut'..Pert'!.mbe günleri saut 16 ya'< adar Çemberlitaıta Evk.ıd Müdü:-· 

l:nde Vakıf Akarlar Kalemine gelmeJeri. (5769) 

Pey pa•ası 
Lira K. 

Jıtanbul altıncı icra memurluğun
dan: 

Bir borcun ödenmesi için mahcuz 
olup açık arttırma ile satılmasına ka-

7-KURUN 20 EYI.'OL 1935 e1!!!!!9 

Nafıa Bakanlığından: 

Mektep Fizik Jaburatuvarı için Komisyondaki ıartnames!ne 

merbut liste -we kataloiları mucibince (14031) lira (39) kuruıluk Fi
zik alitı kapalı zarf usulü ile l\lınacaktır. Teminat akçesi (1052) li
ra (40) kuruıtur. Zarflar 4. 10 .. 935 ıaat (15) de açılacajından is· 
teklilerin zarflarını saat (14) e kadar Gümüısuyunda mektep Clahi· 
(indeki Komiayon Reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 inci 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı ve saik ile beraber tevdi etmel.eri ve 
şartnamesini görmek için de her gün mektebe müracaatları ilin O· 

lunur. ~. :~7fl0}~ 

mıntakası tahsil 
direktörlüğünden 

Neft Sanayi Türk Anonim Şirk etinin da bili istihlak vergisinden 
'i' 

2520 fıra 26 kuruş müstl'hdemin kazanç vergisinden maa ce:tt: 1.488 
lira 55 kuru§ bina vergisinden 974 lira 99 kurut ki cem'an ~98!' 
lira 76 kuruş vergi borcundan dolayı Urour yerinde 12 numaralı if an1' 
ta Karada Baha tilebinde ve Deni.,; de Ayvalık ıileplerinde mevcud bu
lunan 247470 kilo güıru-ükıüz ve 74276 kilo Gümrük resmi verilmiı 
motörin açık arttırma ile maliallin de aatılacağından talil) olanların \. 
hale züniı olan 23/ 9/ 935 ıününe müsadif Pazartesi günü mahalli 
mezkürda bulunmaları ve fazla mal\imat edinmek isteyenlerin de 
Beykoz Maliye Tahsil Şubesi Talisil Bat Memurluğuna milracaatlan, 

1 • -.. ~ '.(5571 

~:~s:~i~~~;·~i~m:.;:::ı <:!!ır"~i~ü~ Askeri Fabrikalar U. Müdrlü~ün.d~n: 
nan Beyoğlunda FeriköyUnde eski 2 Ton Ferro Krom 
Feriköy caddesi yeni Ermeni kilise 1 Ferro Vanadyum 
sokağında eski (86) mükerre, yeni (30) ':, 
numarah ve sağ tarafı arabacı Hü- 50 Elektrolit tut;ra 
seyin atanın arsası 1ııiol taraft 'Petro 1,5 " Nikel - . 
zeYCesi Mari arsası arkası Faik Bey 3 " AlemiıDJum 
arsası cephesi Ermeni kilisesi soka • 15 " Ferro M&DJ&n 
ğile mahdut n Cl76) arşın yani (96) 500 " Hamatit ,. . . 
metre murabbaı mikdarındaki arsa a- Şartnamelerinde değiıikliJC yapılan ve taılimin e'Clilen l>ell~li 14Z 
çık arttırmaya çıkarılmış olup 8-lO-:- bin lira olan yukarı miktarı ve cinsi l:azılı malzeme Askeri Fa.bri-
935 ta.rihinden itibaren şartnamesı • . İ . . -r . ,.. 
1 kes·n go··rebı·ımesi irin daire di • kalar Umum Müdürlüğü u.tınalma komnyonunc:a 8/. kı~ı ı•OJrın~ 
ıer ı ::s • ll--- ·ı ih 1 dil k yanhanesine talik edilecek ve 22-10- 935 tarihınde Cuma günü saat 15 de aapah zarf ı e a e e ece • 

935 tarihine müsadif sah günü saat tir. Şartname yedi lira 10 kurut mukabilinde komisyondan verilir. 
14 den 16 ya kadar Istanbul altıncı Taliplerin muvakkat teminat olan 8350 lirayı havi teklif meldupla
icra dairesinde ~tılac~ktır. M~tera - rını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve liendile-
l"im Yergi Yakıf ıcaresı ve tanZ1fat ve . . k dd 1 indek' "ki 
' .· . ·. . leri bor,.luya ait olup rının de 2490 numaralı anunun 2 ve 3 ma e er ı veaaı e mez 
temırıye ıesım ::s k" k • .. ti "5613" 
arttırmaya iştirak için yüzde yedi ur gün ve saatte omısyona muracaa an. 
buç~teminatakçe~nlmı~Artbrma ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~:~:ş ~~~~~:u~:uğ~
1

~~~i;d:~::~ Dıılet ~1miryıllır1 H liıınlırı iılıtıe Uıım i~ınıi illılır1 
yapılacaktır. Aksi halde en son art -
trranın taahhUdil baki kalmak üzere 
arttırma on beş gün daha temdit edi· 
lerek 6-11-935 tarihine müsadif ~ar
şamba günü ayni saatte en çok art · 
tırana ihale edilecektir. 2004 numara -
lı icra ,.e iflas kanununun 126 ncı 

maddesine tedikan ipotek sahibi ala
caklılar ile diğer aliikadarın ve irti· 
fak hakkı sahiplerinin dahi işbu gay
ri menkuldeki haklarını ve hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını 
evrakı müsbitelerile yirmi gün içinde 

Muhammen bedeli 23.100 Hr a olan cebire, ıelet ve §Öminman 
takozu 8 lkincitefrin 1935 Çarpm ba günü s.aat 15,30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada ldar9 binasın da satın alınacaktır. Bu ite girmeJi 
istiyenlerin 1732,50 liralık muvak kat teminat ile kanunun tayin etti• 
ği vesikaları, kanunun 4 üncü mad desi mucihince ite girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına dair beyan name ve tekliflerini ayni gün saat 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden ve 
HaydarpRfada Teıellüm ve Sevi: Müdürlüğünden dağıtı!maktadu. 

• " '.(5495) 

icra dairesine bildirmeleri IAzımdır. Muhammen bedel, foim ve eksiltme günleri atada yazılı malzeme 
Aksi halde hakları tapu sicillerile sa- tayin edilen günlerde saat 15,30 da Ankarada idare binasmda kapab 
bit olmadık~a satış bedelinin paylaş - zarf usulü ile satın alınacakdır. 1 

tırıJmasından hariç kalırlar. Alaka - Bu itlere girmek isteyenlerin atada ya7ı1ı muvakkat teminatlar 
darların işbu maddei kanuniyeye gÖI"e I k dd 'b' 
h"reket etmeleri ve daha fazla mallı· i e anunun tayin ettiği vt:sikaları. kanunun 4 üncü ma esi mucı ınc~ 

Ta,kasapta Yanmıt Sanmusa ca- ... · · - k • ·ı · b l d - d · b kl'f mat almak isteyenlerin 935/ 1535 dos- ıte gırmege anunı manı erı u Uil ma ıgına aır eyanname ve te ı 
miinin yapıya elveritli h'-ları. 1 · · k 'l ·· l · 14 30 k d K · R · l' -· 

2 00 

l' :ı ya numarasile memurlyetJmize müra- erını e S• tme gun erı ssat , ! a ar omısyon eıs ıg?ne verme 
tU .. ukarda yazılı yap•ya elveriş li tatlar 25 - 9 - 935 Çarıamba caat etmeleri ilan olunur. (V. N. 9197) feri lazımdır. 
''t~~ •aat 10 da yerinde ~-ulunaca!c memur öniinde pazarh!~. suretiyle --7-in_c_i-ic_r_a.._n-ıc ... n_w_r-:l-ug~-u-n-d~an-:-- Şartnameler parasız ofarak Ankarada malzeme dairesinden 
t~'Caktır. isteklilerin yiizde yedi buç~k pey paralariylt: memura Bir bor~tan dolayı mahcuz bulu - ve Haydarpa§ada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmaktadır. 
~leri. ( 5735) nup paraya ~evrilmesine karar nri - r . . .....\. '( 5578) 

Z len 1690 adet Türkiye haritası 25-9 
l\la1zeme 

ı·raat VekaA letı•nden .• -93:> tarihine gelen çarşamba gunu 
saat ?3 den 14 e kadar Ankara cad- y-

Muhammen 
bedel 
. 16100 

'-tt' Memurin kanununun 4 üncü ve 5 inci maddelerini haiz olmak 
ltt 'Jle lrırilizce ve Frar.8ızça dille::: rini Türkçeye ve Türkçeyi bu dil
'~. ~\'İrnıeğe muktedir elan ve il erde arttırılmak üzere thndilik ay· 'i 125 -Yüz yJrmi b~ş,, lira Ü•; ret verilmesi takarrür edt"n bir mü· 

ille IUzum vardır. 
btl'd lateJcliler bilumum vesikalari yle 27 Ey Jul 935 Cuma giinü saat 
~ e ~iraat Veklleti KonEerans ıa lonunda nçılacak müsab.'lka imti

t'tlda hazır bulunmalerı ilan olunur. 
~yet yapmıt olanlar tercih olunur. .(2648) (5729). 

desinde Milli matbaada birinci art - 1 - Perôn çivileri 
tırmaya çıkarılacağından taliplerin 
mahallinde memura müracaatları i · 2 - Vida. civata ve ıomunJar16673 
lan olunur. (Y. No, 9193) ----z A Y 1 3 - Ağaç vidası, rondela ve 4590 

7273 numara Ye 29-8-933 tarihli gupilyalar 
beyannameye ait 711:> numaralı latan 4 C b" L 
bul itha1lt gümrüilinden alchfım - e t!'e ve travers P''- 4747 
makbuzu zayi ettim. Yenisini ala • !onları 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. (V. 5 - Yaylı halkalar 
N• 9162) • - Alciiy_eli Zade 

1629 

Lira 

1' 

,, 

" 
,, 

l\Iuvakkat Eksiltme 
teminat günü 

1207,50 Lira 14-10-1935 
Pazarteıl 

1250 
,, 

15 10-1935 
Salı 

344,25 " 16-10-193& 
{.arıamba 

358 " 17-10-1935 
PerşernbE: 

122 
,, 

ı s 10 .1935 



ABONE ŞARTLARI: YAZ/ VE YONETIM YERi: 
rlllık e aylık ı aylık Ayhk 

MemıekeUmlzde 150 '20 236 110 
Yabancı yerlere 1850 723 400 160 
Posta birUğüıe { 

1800 9~ 500 WI gtrmlyen yerlere} 

lıt&nbul. Aııkarı& cadııcsı , l \ 'AJU'I yurdU) 

i ldıı.re: 24370 
.re ıeıoo } Yazı lelert: 24379 

.. Tell:"ral adresi: K U KlJN l ııta.nbul 

l'Urklyen!D ber posta merkezinde KUKUNa abone~- Poata k utusu No. 4f! 

- --- -
•ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•p"·········-··~~~··-·-""-·· .,, ............................... -... .............. -

0 EN• ZYQLLARJ HAcele satılık yalıl~ Türk maarif cemiyeti okulları 

Bursa Kız Lisesi: ) H Büyükderede: Kay1khanesi,H 
i! genit bahçeli içinde tulumba,!! 
g tatlı su ve elektrik le, is atı bu· H 
ii lunan büyük bir yalı acele satı·fİ 
H lıktır. Görmek istiyenlerin h~:H 

işletmesi Müdü.rlüğünden: 
Bu sene mayııdan itibaren ıatııa çıkarılan tenzilatlı halk 

biletlerilc gidit-dönüt biletlerinin fiat ve hükümlerinde aayın 
yolcularımız lehine yapılan tadilat &§ağıda ilan olunur : 

Halk biletleri: 
1 - Birinci mıntaka bileti alanlar Marmara havzası dahilin· 

deki iskeleler arasında 45 gün, ikinci mıntaka bileti alanlar 
İzmir ile Samsun arasındaki bütün iskelelerde iki ay ve üçüncü 
mıntaka bileti alanlar Türkiye ıahillerinde vapurlarımızın uğ. 
radığı batün iskeleler arasında üç ay müddetle seyahat etmek 
hakkını haizdirler. 

2 . Birinci mmtaka biletlerinin fiatı birinci kamara 1500 

JJ.r.foci mıntaka. biletlerinin f iatı 

Üçüncü mıntaka biletlerinin fiatı 

kuruşdur. 

ikinci 
güverte 
birinci 

ikinci 
güverte 

" 1000 
500 

kamara 4000 
kamara 3200 

1000 
birinci kamara 5500 

4700 
1500 

ikinci 
" 

güverte 

Yemek bedelile nakliye vesaire resimleri yolculara aittir. 

Gidiş - Dönüş biletleri 
Muayyen iki iskele arasında yüzde yirmi tenzilatlı gidiş-dönüı 

biletlerinin müddeti 30 günden 45 güne çıkarılmııtır. Müd • 
deti zarf mda dönmiyen yolcular altı ay zarfında müracaat et • 
tikleri takdirde yalnız dönüş kısmına aid tenzilat geri alınmak 
şartile biletleri muteber sa~ılır. · 

Gidiş-dönüş bileti alan yolcular biletin dönüt kısmı ile ge . 
rek idaremize ve gerek vapurculuk Türk Anonim Şiı ketine 
mensub vapurlarla dönmek hakkını haizdirler. 

Bu tadilatlı biletler 25 eylul 935 den itibaren her yerde 
sa ~ılacaktrr. 

Fazla tafsilat için 
olt:nur. "5521" 

acentalarımıza müracaat ediJmesi rica 

MÜDÜRiYET 

·ı •• 
i: ıün 20960 numaraya telefoııH 
':: l . .. •• ~tme erı. :: 
L··················-····._ .......................... il ································-················· · 

/stanbul 4 üncü icra memurluğu-
na: 

Bütününe ıki bin Jira kıymet kesi - ı 
len Eyüp cinnnda küçük köyd~ e~· 
ki Kariye üstü yeni Çamlık sokagın · 1 

da eski 9-9 mükerrer yeni 26 numa
ralı arsa ahır ambar ve bir t!vin ze -
min ve ebniyesinin bütünleri açık art· 
tırmaya çıkarılmış olup şartname.si 
2-10-935 ~ünlemecinden itiharen 
divanhaneye a~ılarak 21-10-93:> gün· 
lemecine rasthyan pazartesi günü sa
at 14 den 16 )n kadar dairemizden a
çık arttırma ile satılacaktır. 

Arttırmaya girmek i~in %7.:) temi· 
nat akçesi alınır. Birikmiş \·ergi be · 
lediye resimleri 'e vakıf icare i mü.
terive aittir. 

Arttırmada gayri menkule takdir 
edilen kıymeti bulmak şart olup ak -
~ i halde ikinti arttırmaya kalacaktır. 

929 tarihli icra ,.e iflas kanununun 
119 uncu maddesi mucibince ipotek sa
hibi alacaklılarla diğer alakadarların 
irtifak hakkı :-.ahiplerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masrafa dair bulunan iddialarına 
müsbit evrakları ile birlikte Ye 20 gün 
icinde dairemize bildirmeleri lazım O· 

l~p aksi halde hakları tapu sicilleri 
ile sabit olmadıkça ~abş bedelinin 
p:ıylaşma.,.mdan hariç kalırlar daha 
geniş ibilgi edinmek istiyenler 931/ 1297 
dosya numarasile dairemize müraca -
atları Han olunur. C\'. No. 9199) 

Yatı ve gündüz taleb~,i içindir. Senelik ücret yatı 185. 
düz 35 liradır. Karde§lerc ve memur çocuklarına ayrıca ten:' 
vardı?. İngilizce lisanın;ı bilhassa önem verilir. 

Ankara ilk ve orta okulları 
Kız ve erkek gündü-t talebesi içindir. Senelik ücret ilk 

sım 60, orta kısım 70 JirA--lır Ortanın bütün sınıfları vardır . 

tanın tekmil sınıflarında ve ilk üçüncü sınıftan itibaren lngil 
ce dersleri verilir. 

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

10 liradır. Kardeılerf! ve memur çocuklarına yatı ücretler~•' 
ayrıca tenzilat vardır. Uçüncü sınıftan itibaren Almanca de 
leri verilir. 

Yukardaki okulların kayıt itlerine 15 Ağustosta ba!lana 
tır. Her türlü izahat :çin okul direktörlüklerine veyahut A 
rada Türk Maarif Cemiyeti Genel merkezine bat vurulma'ı 1 
zımdır. (1721} ( 4004) 

Yüksek Ziraat Enstitü 
Rektörlüğünden: 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar fa 
sine kız ve erkek ve Orman fakül lesine yalnız erkek paraaız 
paralı leyli ve nehari talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek 
aıağıdaki tartlara uymak gereklid ir. 

1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek ba.kalorya11nı yapmıt 
lise olgunluk diplomasını almıı olmak (Bakaloryasını yapmanııt 
ya olgunluk diplomasını alma..nı§ olanlar enstitüY.e alınamaz)• 
Türk tabiyetinde bulunmak • • ıım dır. 

2 - Is tan bul Üniversite ı fen fakültesinden naklen gelee 
!anlar orada okudukları sömestrele rden, muvaffak olmuılar ise, 
kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü ıö 
trelerine alınırlar. Ancak Baytar fakültesine girenlerin bu fak·· 

-------------- Din birinci ve ikinci ıömeatrelerin do okunan Anatomi denine Ô 
\f~lmıi!lllılllllllll .. 1111111•1 .............. ~ .......... ~ .. ~ .. ~ .. ~.., ......... ,, .. a .. •m• ........... ~I '" rıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziraat ı o eniz y o 11 a rı yapmaları gereklidir. Sivasta inşa 

Atelyeleri 
Eailecek Cer 
Eksiltmesi 

3 - Enatitüye girecek talebenin yaıı 17 den &§ağı ve 25 teıı 
i Ş L E T M E S 

1 karı olamaz. Nehari talebe yüksek yaf kaydına bağlı değildir. 
Acenteleri: J{araköy - Köprübaşı 
TeJ. 42.162 . Sirkeci Mühürdar ıade 4 - Parasız leyli talebeden mesleklerinin lüzum gösterdiği b 

Sivas ta yeni karulac.ık olan ce · atelyelerinin bütün müttemilatfü: il•••• Han t.elPfon: 22740 --•I kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkın da tam tetekküllü bir hasta e\'İ 
l,irl\kte inşası kapalı -zarf uıulile eksiltmeye konmuıdur. 1 rabzon Yolu rulunun raporu lazımdır. · 

1 - Bu inşaat ve tesi~E-hn keı: f bedeli 1380522 lira 14 .lcı.ıruıtur. 5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve 
2 - B·.ı it için isteklilere veri lecek evrak ıunlardır. VATAN vapuru 21 eylul CU- lamlık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum ıöıterdiğİ 
a) Eksiltme şartname~i. MARTESl günü saat 20 de Ri- den kabiliyetini gösteremeyenlerin enstitüden ilitiği kesilir. 
b) ltı~aat avan projeıe:ri, zeye kadar. "5697" 6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çiftli 

c) Fenni §artnameler; ' de 10 ay staj gönneğe mecburdurlar. Bu staj müddetince tale 
Mersin Yolu . d) Umur.ıi §artname; 30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte parasız sağlanır. (StaJ 

e) Ke~if lıulasası, ÇANAKKALE vapuru 22 ey- talebenin yemesi ve içmesi de ens titüce sağlandığı takdirde keJ1 
f) Mukavele projesi, lul Pazar günü saat 10 da Mer- rine bu 30 lira verilmez.) 
g) Vahidi kıyasi fia~ _edveli. sine kadar. (5747) 7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devreıi içinde, 
istekliler bu ite aid evrak ve projeleri (50) lira mu1'abilind~ radan meydana gelen mucbir hali er dıtında olmak üzere, kendil' 

D~vlet Demiryollarının "..nkara \."e Haydarpaıa veznelerinden ala bi. A qva lr k Yolu den stajını veya okumasını bırakanlardan veya cezel olarak çık 
lirler. MERSİN vapuru 21 eylul \anlardan hükumetçe yapılan maar afları ödeyecekleri hakkında 

3 - Eksiltme 16/lOı 935 tarih ine gelen Pertembe günü saat 15 CUMARTESi günü aaat 17 de lecek nümuneye göre noterlikten t asdikli bir kefaletna alınır. 
de Ankarada Devlet Demiryolla :. Umum Müdürlük binasn:.da top1c. Dikili'ye kadar. (5746) 8 - Enstitüye ginnek isteyenler yukarıda yazılı rapordan b 
nacak merkez birinci Komisyonr.~ yapılacakdır. 1•••••••••••••••111 nüfus kağıdını, aıı kağıdını, polis veya urbaylardan alacakları 

4 - Eksiltmeye girebilmek içı n isteklilerin aıağıda vazılı tt.. lstanbul ikinci icra memurlu • gidim kağıdını, orta mektep ve liı elerde görmüı oldukları ıüel d 
minat ve vesaiki ayni gun saat l '1 de kadar Komisyon Rei\F.ğine ve'"· {jundan: ler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirerek el yazıları ile yazaca 
miş c.lmaları lazımdır. Bir borçtan dola) 1 mahcuz olan. pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doğruca A 

a) 2490 No. lu kanunun 16 vr 17 inci maddelerine uygun 5516f satılmasına karar Yerilen 7 adet pi - n<la Yüksek Ziraat enstitüsü r'ekt örlüğüne batvururlar. 
rin~ fcnl'r ile 12:> adet rnzo tabak Ye 

lira 66 kuruşluk muvakJ..at tenı:nat. sairesi 23-9_ 93:> tarihine rastlayan 9 - Pulsuz olan ve 8 inci madd ede yazılı kağıtların ilitik ol 
b) Bu kanunun ta yit· dtiği v? f&rtnamede yazılı vesi~a!ar. pazartesi günü saat ıa den 14 e ka • ğı dilekçeler gelmemiş sayılır. 

e) Bu kanunun 4 üncü madrlf'.;si mucibince bu eksiltmeye girme · dar lstanbulda Büyük~ar:;ıdn Zincir· 10 -Vaktinde tam kağıtlarile b aıvuranlar araıında kabul edil 
ğe kanuni bir mani bulanmadı~ . na dair imzaları tahtında bir mek 1i hanında a~ık arttırma suretile sa· talebe diploma derecesine ve ba,vu rma tarihlerine göı ~ ıeçi1irlet• 
tuh. tılacaktır. Talip olanların mahaJlin • 11 - Cevap isteyenler ayrıca pu l göndermelidirler. 

d ) Nafia Bakanlığm-.ıan mu saddak ehliyet veıikas :, 

5 - Teklif mektublar. ihale i(' nü saat 14 de kadar mı.ıkbuz m' 
kabilinde Komisyon Re;diğine v~ rilecektir. Posta ile gfü.derilecE:'k 

teklif mektublarmın ia~eli teah hütlü olması nihayet bu saa~,. 
kadar Komisyona gelmi~ buhmmn ıı lazımdır. 

6 - Bu i~ hakkında fazla malumat alm'k isteyenlerin Ankaradi" 
D. D. Yolları Birinci Daıre Müdi.i .. lüğüne müracaat etmeleri. 

(2382) \5174) 

de bulunacak memura müracaatları 1~ - Batvurma zamanı temmuzun on beıinci gününden eyl 
ilan olunur. (V. No. 9203) 

30 uncu günü akıamma kadardır. Bundan sonraki batvurmalar 
lıtanbul a8liyc 3 üncü lıukuk malı • bul edilmez. (1757} ( 4080} 

kemesindelın: 

Cuzeppe Kastılli tarafından Ma~- 5000 metre mik 'ahı çam tahtasf 
kada eski Akif bey yeni Majistik a • d 
partımanında :> No. da oturan kocası Askeri Fabrikalar u. Müdürlüg" Ün 
Adriyana Ka. taldi aleyhine açtığı bo· 
şanma davasından dolayı müddaa - Tahmin edilen bedeli 175000 lira olan yukarda miktarı ve 
Jeyhe gönderilen dava arzuhali ne - yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalmıt. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi ---· rede olduğunun belli olmadığından misyonunca 7/ Birinci Te,rin/ 935 tarihinde Pazartesi günü saıı.t 
1 

, mübaşir \'e poli derkenarile iade e • kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname sekiz lira 75 kuru! .. 
Mektep Eylıilün 23 üncü Pazartesi günü saat 13,M da açılır. Ka- dildiğinden hakkında on heş gün müd bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1 

yıd günleri Ağustostan itibaren Salı ve Cumartesi günleridir. Fazla detle keyfiyetin ilanen tebliğine ka • r h . t kl"f ek 1 kA k"" d k )< 
malumat için mektupla ya bizzat müracaat edilebilir. lstiyenlere ı rar verildiğinden tarihi ilandan iti · ırayı avı e .ı m tup. arı~u. mez ur un e aaat 14 te adar z 
mektebin tarifnamesi gönderilir. Telef on: 6047" 1 haren on beş gün içinde dava arzuhn- yona vermelerı, ve kendılerının de 2490 numaralr kanunun 

,•~lllll!!i~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ıı lfne tevap vermesi ilan olunur. (V. maddelerindeki vesaikle nıe~kur gün ve saatte komisyona mürıJ 
8ahJbt: ASIM US - \'AKIT matbaaaı 1'"ettlyat dlr~ktörtı: Renk Ahmet Seveıırııi No. 819 ) Jarı. '
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