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~~ Ballidn oyanları ilan 1'a,la Jı. :.\ltı Bal"*1 )'UTdunun genç çocukları bir aratla, ayni yüksek ve temiz Juyguları ltlfıyarcık yarqtı lar. Yeni Balkan rekorları kırıldı. 
Cirttte Btılkan f01npİyonlağunu ka rxımlık. Ta/matı Jiğer re•imleriyl e berabeT beflınci •a;yılamızJa bulacaksınız. Yukarıki resimlerde •o lJan b'lflıyarak Balkan fampiyon· 

.. lufdmı leazanan Karaluqı cirit atarken, Türk talnmını ve bin metre h oıusunun baflangıcı:nı görüyorsun uz. 

mitanın karar arını redde ti! 
Cenevrede sukutu lıagal .. 

"Sosyete 
ve 

~~~~~--------------------~~~~~~~ 

münasip göreceği her türlü çare 
tedbirlere baş vurarak .•. ,, 

(Sonu: Sa. 2 Sü. 1) 

Atatürk 
Dün gece Ankara
ya hareket ettiler 

, asmet lnönü,Mareşal Fevzi 
- Adlubabada sulhUn devamı ve eğer harp Çakmak Ve bütün Vekiller 

olursa Habe§Ulerin İtalynnları yenmem lçln de Ankaraya gı"ttiler 
Sen Jorj killaeııl içinde ve dlfmda dua edil.. 
mıı. yapılan her iki dinl merufmde lmpa. Uzun müddettenberi lstanbulu şe

reflendinnekte olan Cumur Başka • 

nımız Atatürk, dün gece .Ankaraya 
hareket etmişlerdir. 

Büyük Onderlm.izle beraber Başba· 

kan ismet lnönü, Mareşal Fevzi Çak

mak ve şehrimizde bulunan vekil -

ler de Ankaraya gitmişlerdir. 

••• 
Cumur Başkam Atatürk, dün sa· 

at on sekizde, Ekonomi Bakam Celc\l 

M. ttecmed din paratorun gcçrndc verdiği bir nutukta "IJc. yanlarında alıkoymuşlardır. 

(0ıt yanı birincde) 
ynz atıma bin<.'cc~im, Hal><'~ dUşmıuıuu ye. -================== 
nececlm .. demesi d• hatıra ıeliyorl 

Yunan uçakları geldi 

Şehrimize gelen mel yanan ~kçaları 
kGTfılayanlar arannJa. 

(Yazısı 7 ncl sayfac.'a) 

Bayan 'Afet, Belediye §ijlenlntle yeni ve eski ilbaylar arasında 
Türk Tarihi Tetkik cemiyeti üye • lende Atatürk'ün irşatları altındaki 

]eri Ege bölgesindeki tarih el e~er - çalışmaları anlatırken buna da işar<>t 
Iere ait tetkiklerini bitirerek Berga- etmişti. Yukanya koyduğumuz resim, 
ma - Dikili yolu ile \'e yeniden Er • heyet Jzmirde iken gece beledircnin 
tuğrul yatma binerek lstanbula dön· 
müş bulunuyor. Yakında ikinci bir verdiği şölende alınmıştır. Bayan :A· 
tetkik gezisinin yapılması bekleniyor., f et'in sağında Trakya genel es pek teri 
Kurul ikinci başkanı Bayan Afet. Jz. general Kazım Dirik, solunda lzmir 
mirde belediyenin vermiş olduğu şö - ilbayı Fazlı Güle~ görülüyor . 

iŞ KANUNU 

işçiler ne düşünü yor? 
iş kanunu hakkında a~tığımz an • 

ketin umduğumuzdan fazla bir ilgi 

uyandırdığına işaret etmiştik. Bir 
taraftan fabrika sahipleri ile görüşe -

rek fikirlerini alırken, diğer taraftan 
İMİlerin dileklerini yazıyoruz. Şimdi
ye kadar aldığımız mektuplan sırası 

· (Liltfcn sayfayı çeviriniz) 
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a • _u.oa.om anın kararlarını redde 
Cenevrede sukutuhayal - Cebeluttarık limanı ağzı ağla kapatıldı • lngiliz donanmasının harek 
ltalyanlan çok heyecanlandırdı - Orta Avrupa işinde lngiltere ile Fransa anlaşmıştır - Frans 
1ngiliz donanmaları elbirliği hazırlıyorlar - logilizler Strazada konuşmak teklifini yersiz buluyorl 

(Üst yanı birincide) 
mit ve bunları derin bir inceleme
ye tabi tutmuştur. 

Bakanlar Kurulu, be§ler komi
tesi tarafından sarf edilen gayreti 
takdir etmekle beraber, bu öner
geleri gayri kabili kabul addet -
meğe karar vermiştir. 

aolini aon günlerin siyaaal ve ıüel duiu haber verilmektedir. hal -( toplantısı sah ıünü olmaıı ihti -
durumu hakkında uzun uzadiya yan hükUınetinin Libiyaya gön - mali vardır. Bay Baldwin Salı ıü
izahat vermi! ve be§ler komiteıi derdiği takviye kıtalarını, lngilte- nü ve diğer bakanlar pazarteıi 
raporunu genit iznhat vermek ıu- re hükiimetinin zecri tedbirler günü buraya geleceklerdir. 

kını aramıt olduğunu bariz 
husumet lisaniyle yazmakta 
Bu gazete, lngiltere ile üçil 
enternasyonal arasındaki bu İ 
batı bugün Avrupanın diğer 

samına kartı münferit bir va 
yette kalmasına imkan olmı 

İngiliz ıiyasaıının bir hatası • 
detmekle iktifa eyleIJ>emekte, 
giliz emperyalizminin bu har • 
ti il~ üçüncü enternasyonale bı 
met etmekte olduğunu ilave 
bunun bütün A vrupaya mey 
okumak demek olduğu mütal 

retiyle okumuıtur. hakkında vereceği inancalar üze- FRANSIZ KABiNESiNDE 
HABEŞ HENÜZ OEV AP rine geri çekmeğe hazır bulun - Pariı, 21 (A.A.) - Bakanlar 

VERMiYOR duğu sanılmaktadır. kurulu Rambuyede toplanmıttır. 
Çünkü bu önergeler, ltalyanın 

hayati hak ve menfaatlerini nihai 1 
ve fili bir surette nazarı itibare a- ı 

Cenevre, 21 (A.A.) - Bay Ha· INGlL TREDE KABiNE Bay Löbrün Cenevredeki faaliye-
variate dün Bay Eden ve Fransız TOPLANTILARI tinden dolayı B1ly Lavali tebrik 

labilecek sonuçlar vermeğe müsa
it hiçbir esas arzetmemektedir -
fer. 

dıt bakanlığı genel ıekreteri Bay Londra, 21 (A.A.) - Gelecek ebni9tir. 
Jele ile görüşerek betler önerge · hafta içinde mühim kabine top - Bay Laval dıt ıiyaaa ve hele 
lerinin bazı noktaları Negüıün ve- lantıları olacaktır. Kabinenin ilk Cenevre ıörüımeleri hakkında İ· 
to hakkı ve kontrol kurullarında zahat vermittir. 

Bakanlar Kurulunun toplantı -
sından sonra verilen resmi bildi· 
riğte Bakanların Salı günü tekrar 
toplanarak siyasal durumun geli
şimini inceleyeceği ve ruznamede 
bulunan idari meseleleri hallede-

bir devletin daha önemli bir yeri er _, k K tT AL y AN tNGlLIZ GEMI-
olup olamıyacağı meseleleri hak- JOn ua i Q 

LERINI PROTESTO MU kmaa yeni malumat istemiıtir. ETrl? 

Bay Havariate, lmperatorun Beşler komitası Roma, 
21 

(A.A.) _ Siyasal 
gelecek hafta baıından evvel ce- t J çevenler, ltalyanın, Akdenizde 
vap veremiyeceğini bildinni§tir. yarJD Op anıyor 

İngiliz harp gemilerinin toplan -CENEVREDE SUKUTU HAY AL Cene\'Te. 21 (A.A.) - Beşler komi - 1 1 · 
· masına kar§ı u uı ar sosyetesme ceg"' i ilave edilmektedir. Cenevre, 21 (A.A.) - ltal • tes.i bugün saat 18,30 da toplanmı ve d . h kk d k' 

bir protesto ver iğı a ın a ı Bugu .. nku·· toplantıda Bay Mus- yan hükUınetinin kararı burada bir saat müzakereden sonra Pazarte- d 

Böy e 
yasak 

hicret 
edilmeli! 
<Sonu sa. 2 Sü. 1) 

]erine bırakarak anayurda, çmJ, çıp
lak gidiyorlar. Bu durum, o kadar fe· 
ci bir şekil almıştır, ki Türke, mil • 
yonlara mal olmaktadır. Bağışlan -
makta olan mal ve mülklerin kıyme • 
ti ölçüsüzdür. Sonra buradan parasıT., 
pulsuz, aç ve sefil olarak anayurda 
gitme!de olan bu ırkdaşlanmız böyle 
acınacak hallcrile cumurlyet hük6me· 
tine de ayrıca yük olacaklardır. O • 
n n n ;CİO bn nPri5:anlıf1n Önüne geç. 
mekle iki türlü zarardan 11.urtuJon -
muş olunacaktır. Bundan ötürüdür, 
ki b~ biçim hicrete kat'iyyetle niha -
.ret verm~k lazımdır. 

M. "ecmeddln 

ile koyacağız. (İmzasız mektupların 
adre>leri bizde saklıdır.) 

Bir kahvecinin dil ekleri 
Bir kahveci, iş kanununun günde

likle işçi çalıştıran küçük müessese -
]ere de teşmilini dilemekte ve gön -
derdiği mektupta şunları .Yazmakta 
dır: «Saba hm saat dokuzundan ka -
panma saati bcUi olmıyan 1, 2, 3, hat-

ta dörde kadar durmadan çalışıyorum. 
Yemek yemeğe vakit bulamadan toz, 
sigara rn nargile dumanları içinde ha· 
yatım geçip gidiyor. Günde yüz ku -
ruş alıyorum. Eğer müşterilerden bir 
kaçı para vermez veya veresiye hıra -
kırsa benden kesilir. Çok defa bu 
yüzden gündeliğim yanya iner. Gün· 
de 18 saat çalışıyorum. lş kanunu bi· 
zi de düşünmeli ve konımahdır.,, 

üc: madde 
Hereke dokuma mua,;ni bay Şe -

ref cttin gönderdiği mektupta şunları 
yazıyor: Fikirlerimi üç madde üze -
rinde toplamak isterim: 

1 - lş kanunu mer'iyet meddine 
konduktan sonra fabrika sahiplerinin 
kanunu tatbik edip etmediklerini da
imi bir kontrole tnbi 'tutmalı, hiç ol· 
rna?.Sa sene de bi r defa olmak üzere 
müfettişler Ô§Çilerin kanun dahilinde 
şikayetlerini dinlemelidir. 
2-Bugün tabiat, insan uzvunun ça· 

Jışma kabiliyetini sekiz saat üzerin
de halketmiştir. Ilir adam on saat 
'da çalışabilir, 12 saatt da. Ben dok -
tor değilim amma, fazlası için sarfc· 
dilen kuvvet ana kuvvettir. Yani ih -
tiyat kuwet. Bu kuvvet, ancak mem
leketin müdafaasında icap ederse ka
yıtsız Ye şar~ır harcanabilir. 

haberi asılsız telakki etmekte irbüyük bir umuıayı - . sukutu ha- si günü yeniden toplanmak üzere da" 
yali - mucip olmuf tur. ğıJmıştır. Ier. 

Uluslar sosyetesi konseyinin Bu toplantıdan sonra çıkardan res· SAV AŞ TEHLiKESiNE KARŞI 
mi bildirigte deniliyor ki: Berlin, 21 (A.A.) - Deniz 

ve t~dbirlere bat vurarak anla§- "Komite ltalyan hükQmetfnin gaze- nakliyat müeaseseleri, Akdenizin 
maya destek olmak arzusu umu- telere verdiği bildirdiği öğrenmiştir. bazı bölgeleri için ıavaı tehlikesi 

midir. Bu bildiriğin sarih şumulünü muha- mesuliyetini geri almaktadırlar. 
CEBELITTARIK LiMANI keme edebilmek Jçin komite ltal • 

AC!.A KAPATILDI yan hükftmetinin gazetelere resmi ce- Bu tehlike için yeni sigorta prim-
Cebelittank, 21 (A.A.) vabını ve bu ce\'aba ili§ik mütaleala • leri tesbiti için konutmalar olu 

Exter kruvazörü, Jngiltereden bu- rı beklemeğe karar vermiştir. yor. Mesuliyetten vazgeçme müh
raya gelmiştir. Cebelittank Iima- Bu bildiriğde Italyan hükumetinin Jeti 7 günden iki güne indirilmif • 

beşler komitesini resmi olarak tanıma tir. 
nmın açık bulunan tek methali mazlıktan gelmiş olmasınrn iğbirar ITAL YA HEYECAN iÇiNDE 
şimdi bir ağ ile kapatılmıtlır. uyandırdığı duyuluyor. Roma, 

21 
(A.A.) _ ltalyan • 

HABEŞIST ANDA ilgili çeven1erde söylendiğine gö - Habeı anla•mazhğı İtalyan gaze· 
HAZIRLIKLAR re durumda hiç bir değişiklik yok - :r 

• 1 -ı 'b' b.11 b telerinde aitgido ltalya ile lngil-Addisabeba., 21 (A.A.) - tul. Çtı..kü 0 d .. ,....... - e u • • 

H .. k.. k · · b t ta Junmadığından hiçbir karar verilmemiş tere arasında Akdenizde bir ihti • 
u umet mer ezmın a 

1 
ra - · la .. I -·hiyetini almı•tır. 

bul ŞT d b tır. ...... :r fında . unan 
1 

rya an u g~e Roma 21 (A.A.) - Yedi vapur 1 - Genoy ve gazeteler, lngiltere-
~n be~ b~~den fazla aık:r gelmı~- ç.inde beş bin asker ve 1100 mütehas· nin sevkülceyt noktalarına büyük 
tır. lkı yuz tane y~pyen~ kam!~~- ı:ıız işçi olduğu halde pazartesi günü kuvvetler tahğit etmesinden do -
dan mürekkep bır kaf ıle but un Napoliden hareket edecektir. 

k layı fevkalade heyecan içindedir. sokakları dola~mııtır. Bu am - Cenevre: 21. (A.A.) - Havas Yetkili siyasal çevenlerde Baron 
yonların yansı orduya, yarısı .~a ajanıının İngiliz çevenlerinden al- Aloisinin ilk fırsatta ve mesel5 
kızılhaça aittir. Kamyonların o - dığı habere göre , lngilizler ltal-
nünde önemli süvari kuvvetleri yanm ret cevabı üzerine konseyden konseyin önümüzdeki toplantı 
vardı. , hemen paktın tatbikini istemeği devresinden istifade ederek İngil-

INGILIZ DONANMASININ düıü~ü!le~e de bu c.eva?m kat- terenin Akdenizde büyük kuvvet-
HAREKETLERİ i ve ~ııhaı ?,ır ret ma.1uyetın~e ol- Ier tahtit etmesi keyfiyetine uluı-

ı madıgmı gorerek vaz geçmııler · Jar aoayetesinin nazarı dikkatini 
TEDAFOlD R dir. h · J akt 

Londra, 21 (A.A.) - Burada • • • celbedeceği ta mın o unm a -
işaret olunduğuna göre, lngiliz Son dakikada aldığımız havadis · dır. 
donanmasının hareketleri tama - ler her tarafta belli bir tereddüdün iT AL YAN GAZTELERININ 
miyle tedafüi maksatlara bağlı hakim olduğunu göstermektedir. MOTALEALARI 
olup zecri tedbirlerle katiyyen il- Habeş sarayı çevenJerinde şimdi Roma, 21 (A.A.) - Ak,am 

·ı· d "''ld' genel seferberlikten başka bir §ey ga'.:f'.eteler·ı, lngiliz matbuatının gı ı egı ır. kalmadığı söylenmekte ve Negüsün, -
ROMA YA GÖRE KAPILAR modern tanda teslih edilmlş 1500 mütecavizane liıamnı protesto et· 

KAPANMIŞ DECIL kisilik muhafız kıt'a ını gözden ge - mekte ve İngiliz gazetelerinin a-:. 

Roma, 21 (A.A.) - Reuter A· çirmekte olmasına rağmen kat'i bir ha çıktan açığa bir takım tehditle: 
jansı bildiriyor: Burada hasıl o- reket görülmemektedir. savurmakta olduğunu yazmakta. 
lan ilk tesire göre, İtalyan - Ha- ltalyadaki durumda da kat't bir so- dırlar. 
bet davasının kotarılması husu • nuç belli olmamaktadır. Bununla be· Giomal d'ltalyaya göre bu 

raber "İtalya hükümetinin beşler ko
sunda kapılar tamamiyle kapan - mitesi önergeleri karşısındaki karan tehditler İngiliz filoıunun Akde -
mıt olmayıp, doğrudan doğruya İtalyanın kendisine çizmiş olduğu sı- nizJeki tahanüdü ile doğrudan 
müzakerelerle bu işi tesviye ede • yasaya sadık kaldığı,, söylenmekte • doğ,.uya alakadardır. 
bilmek imkanı el'an mevcuttur. dir. Bu harbcuyane lisana mukabil 
Bu hususta hiçbir resmi tefsir ltalyada dün yapılma11 belde • ne Bay Mussolini ve ne de ltalya, 
yoktur. nen genel fa§ist seferberlik geri Avrupa barıtına ve lngilterenin 

MALTADA HAVA HÜ- bırakılmıflır. ltalyan gazeteleri gerek Avrupadaki ve gerek diğer 
CÜMLRINA HAZIRLIK kabine bildiriği hakkındaki yazı · yerlerdeki "durumuna ve menfa • 

Cebelüttarık, 21, (A.A.) - Bu 
sabah Sutamptondan gelen Lan • 
kaıayr nakliye gemisi 160 topçu 
ve istihkam askeri aldıktan ıonra 
Maltaya hareket etmİ§tir. 

Maltnda hava hücumu halinde 
talimatı ihtiva eden risaleler da -

larla arsıulusal durumu bir kat da 
ha karıttırmak istedikleri anla§ıl- atlerine kar§ı uf ak bir tehditte 
maktadır. bulunmamı§lardır. 

ltalyan tebliği her türlü tereddü İngilizlerin zihinlerini altüst 
dü ortadan kaldırıyor ve konse • eden müeyyidecilik hırsına ve 
yin beşler kcmiteaine verdiği le • hırsa mağlup olarak savurmakta 
ıebbüsü reddetmiyor • ., oldukları gayri makul tehditlere 
• Diaer yönden 1..-. ler komitesi h b 

"' ~ rağmen İtalyanın büyük ar e yeni konuımalar için ka.pı açık 
ğıtılacaktır. bulunduğu kanaatindedir. ginnuinden yirmi sene sonra ln-
1TAL YA ZECRi TEDBiRLER Çemberlayn: "Öyle umuyoruz gilterenin İtalyan ulusunun karıı-
IŞlNDE DEVLETLERİN F1K- ki bizim cenevredeki hareketi _ ıına dütman olarak dikileceğine 

sını aerdeylemektedir. 
Gazete sözlerini §Öyle biti 

yor: Tamamen bir sömürge nı 
selesi mahiyetinde olan ltalya 
Hahet anlaımazlığının bu mab 
yetini değiıtiren Akdeniz ani 
mazlığını baıka türlü tefsir 
mek mümkün değildir. 

FRANSIZ GAZETELERINt: 
GÖRE 

Pariaten gelen haberler ga 
tele1'deki bedbinliği biraz azal 
mı§ gösteriyorlar. Durum nazile 
tir ve Muuolinin teklifleri top 
redJetmiyeceği sanılıyor. P" 
Pariziyene göre: Dünya inti 
içindedir. Roma Bakanlar kurU 
lunun ağzından çıkan bir "Ev 
vey~. bir "Hayır,, in nisbi bir r• 
hatlık devresinin veya hesap• 
f eliketler batlangıcının itareti . 
lacağına kanidir. Temenni edi 
ki, bu karar bir koparma har 
ti olsun. 

Pöti Jurnale göre: Setreza 
inuahyan Musaolinin Avrupa d 
zenini sağlıyan devletler grup\J 
nun dağılmasiyle husule gelec 
mütlerek tehlikeleri görmesi li 
zıındır. Muasolinin teklifleri to 
tan kabul etmese bile yeni izah11 

iste.mek kadar zaman bulacat 
umulur. 

Fifa.roya göre: Aytıtma e,.J 
olarak teklifleri kabul etmek lt-1' 
yamaı menfaati iktizasındandı~· 

E.ko dö Pariye göre: lngılil 
diplomatlarının amacı Lavall' 
birlikte çalıımak, Mussoliniye k,ı 
ıı .süel zecri tedbirleri ortad•' 
kaldıracak kadar bir taahhüt al' 
tın'l girmemesini sağlamaktır. fır 
ıilizler dün akıam memnuniY~ 
gösteriyorlardı. Çünkü Lavah~ 
lnliltere kadar ileri gitmek isti 
mediği hakkında Romaya inaıı' 

• d" .... .. 1 ·yor ca vermek ısteme ıgı soy enı 

du. , 
(KURUN - Fransu: ga::etj 

lerinin bu yazıları ltalyamn r .. ,, 
cevabından evvel yazılmq düşıJ 
celerdir). 
ORTA AVRUPA iŞiNDE FRJ\~' 

SA lLE INGIL TERE 
ANLAŞMIŞ 

Londra, 21 (A.A.) - Mor' 
ning Post gazetesi yazıyor: Or~ 
Avrupada bir taarruz vukuu h• 
linJc lngilterenin alacağı dur\J~ 
hakkında Fransız Dıt ifleri b• 
kanlığı tarafından vuku bulan •0' 

istifsar huıuaunda büyük Britaı" 
Ya ''e Fransız hükiimetleri ara••' 

1 ' da tam bir anla§ma husule ge 

mişlir. 
11 Bu anla§madan sonra, lngilt ., 

3 - Kanunen fabrika halini almış 
bir yerde daimi çalışan ve iş~iliği ken 
disine meslek edinmiş ve işrilik ka -
billyetinl göstermiş olanlara kanuni 
Mr de ~ olmazsa iki yılda bir 
'ctefn zam yapılmalıdır. Jşçilerin şube 
ş~erf t.nrafmdan birer r:;icilleri tu -
fulmabdır.,, · 

RlNİ SORMUŞ miz ve uluslar sosyetesi üyesi bulu inanmak istemiyoruz. 
Cenevre, 21 (A.A.) - Röyter nan öteki memleketlerin beyanatı Tribuna gazetesi, fatizm a -

Ajansı ayları bildiriyor: harbi du~durma~ ~ile hunu tahdit leyhtarı olan İngiliz siyasasının 
it 1 " t db' 1 h kk edecektır • ., denuıtır. acıi ve çürüklügyü yüzünden ü -

. · n ı renin, Avrupanm bu kısmı ıçı , 
nanca vermes • nin artık mevzoı.I 
bahiı olmadığına inanılabilir. , 

Daily Mail diyor ki: - Frs1' a yan zecrı e ır er a ın- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiii9 
aa, bazı devletlerin fikirlerini sor- çü!lkü Enternasyonalin ittifa • (Devamı 7 nci sayfada} 



ıc E~kaf genel 
dırektörü geldi 
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1 arih köşesi 

~ay F ahrettin Evkaf 
t tşkiJabnın üçe 

ıı aYrılınasını yalanlıyor 
s(F: llurıadan §ehrimize gelen ve 

1 'lkll( direktörlüğünde inceleme· 
ı.J;r ~apan Evkaf genel direktörü 
~ a.y F ahrettin, Bunaya orada ya-

Balkan festivali 

l>dınakta A 'o'! a" olan asrı kaplıcaları 
irt 0l'nıek için gittiğini, kaplıca bi-

Dün gece Beylerbeyi sarayında büyük ve 
muhteşem bir eğlence yapıldı 

_1 lllaın Balkan festivalinin dün yedinci termi,lerdir. Bulgarlar dör, Yu • 
., " ın tamamen bitirilmit oldu- y gun günüydü. Bu münasebetle dün ak. nanlılar üç, Romenler dört, u • 
ıi t ku aöylemittir. Bay Fahrettin §am Beylerbeyi ıarayında büyük goslavlar üç, dans oynamıılardır. 
1' le,, ~~Bankası ile İstanbul evkaf ve muhteşem bir balo verilmiştir. Aynca Yugoslav guruptı dört milli 
d caf~latınrn üç ayrı kısma ayrıla - Festi vale ittirak eden guruplar ~arkı okumuş, saat ikiye doğru 
l I gı fayialarr hakkında da ıun- saat sekiz buçukta köprüden kal. sarayın içinde hazırlanmı~ olan 

a.11 ıöylemiıtir: kan husuıi bir vapurla, Beylerbe. büyük bir büfede konuklar ağIT -
yi 1arayına gitmişlerdir. Beyler • le.nmıttır. Bundan sonra dans 

İS •
1 

- Bizim mücevher veya para b L--1 b-L k d ~1 'l il ı e ~... f k eyi sarayının denize bakan bü . LHLi amıı ve ısa ö111& a ar cg enı · 
ku .eraşmıyan, a at gayri men· yük kapısı üzerinde Balkan millet miştir. 

d.t l ~tleriyle uğratan b:r sandığı- terinin bayrak renklerile boyan _ Şirketihayriye idaresi baloya iş 
e• lnız var ki, bu kurumdan rok mıJ büyük gülleler konmuştu. Bun tirak eden davetlileri getirip gö-

ltı :)' dan başka yine sarayın iç ve dııt · - ' ·- ·"'-'"" -·-·--·•• ···-
eınnunuz. Gerek lıtanbuldaki 'S B I 

ti l'en· t ki tarafları bayraklarla aüslenmiş ve eraet 
h' ı eı ·ıa.t §ayialan ve gerekse bahçede büyük havuzım üçüncü • 

e dır. Evkaf bankası kur.ılacağma ııed kö~elerine endirekt ziyalar 
~ a.ır çıkarılan haberler: kati bir konmuş ve havuzun i!;İ renkli a.m- Hukukun felsefesi 
1 •urette yalanlıyabilirair<z.,, pullerle donanmıştı. Heyetler al-

Jşf fabe ııır.~sil~ havu~~n üıtündeki davasın da karar 
lk Plofon uzerıne dızılerek evvela 

İ ay içinde mezbahada Bulgar sonra ııraıile Yunan, Ro. 
kesilen hayvan~ar men, Yugoslav ve Türk takımla. 

T .. rı milli danslarını davetlilere gös 
1' utulan bir statistiğe gore "'HllltlflfUH"lllllttllftilllllUmt11•11w1 l lllRttlllUlllllln1Hllm llt11UltlllUltllllmtlllUllllll 

Sabiha Zekeriya ve hik
met Münif baraet ettiler 

türmek için muayyen e.a.tler Bey· 
lerbeyi Tophane rıhtmn araaında 
hususi vapurlar kaldırılmıttır. Ge 
ce saat yirmi birden sabahın altJ
sma kadar vapurlar muntazam se· 
ferler yapmışlardır. 

Festivale iştirak eden guruplar 
bugün milli kiyafetlerile Kadıköy 
stadına giderek orada yapıla • 
cak büyük geçit resmine ittirak e. 
deceklerdir. 

Yine bu alqam Taksim ıtadyo
munda halka mahıuı Lir müsame
re verilecektir. Halkın Balkan o
yunlannı görebilmesi için bu mü
samereye cüzi bir ücret konınuı • 
tur. 
ODEMIŞ ZEYBEKLERi 1Ç1N 
Şehrimizde bulunan Ödemiı 

e1eleri ıerefine tailebe l>irliği ta -
rafından bugün sa.at on bette ls
tanbul Halkevin'.de bir eğlence ter, 
tip edilmittir. '-

Devlet hazinesi 
Kanuni Sultan Süleymanın 

Sadrazamı Mustafa Paıa, 'Asa/na
me adlı bir eser bırakmı§hr. 

Asa/name kendince büyük ve
zirlik adabını ve sadra:zamlıkta 
mühim gördüğü §eyleri yazar. 

"Gemi gelmeyince lstanbul 
mamur ol~..az,, ıö:zü bu kitapta 
yazılıdır. Kendisi Sultan Süley -
mana demi§ ki: 

- Eıki padifQhlardan karaya 
hakim olanlar ~ok olmuıtur; oma 
denizcileri azdır. Denfa seferleri 
tedarikinde dü§manlar bizden ar• 
tıkhr; biz onlardan üstün olmalı· 
yız. 

"Sözün haktır, öyle gerektir,, 
cevabını al.mı§. 

lıte bu Aıalmunerlin bir böli1-
mü de maliye iıleridir. "Tfidbin 
hazine,, adını verdiği bu bölünide 
Lutli PQ§a Saltan Süleyman ta1ita 
g~tiği Zama'll (frat, mantil 'ile 
beraber) olmaıtu. Lutli Paı.a ira
dı rmuralına 'Jenk olan &t Rtt:tz .. 
neyi nİÜf evvq ce noksan '6att1. • 
yor ve bunu bozukluğa ıi6:ıe N

yıyor. 

- El5ette iMJ mcwrt:ilttı gtllp_ ~ 
Tutir; .aclr'ıazıam omı eooila ~~ 
laıtmP. iradı .,,..,ala galip, 'dlfu!'li 
gerek, 'Jiy_or. ıt: ernınuz ve Ağustos ayı içinde Derbi sistemi 

l lnezbahada 108981 baş hayvan 
keailıni§tir. Bunlardan Temmuz 

dlyı içinde 19823 karaman, 8011 
Piyankolu yarışlar 
nasıl olacak? 

''Hukukun felsefesi, zan ve 
§üpheye dayanabilir mi?,, ve 
"imzasız bir muanza cevap,, aer· 
levhalı iki yazısından dolayı Sa • 
biha Zekeriya ile bu yazılarm 
çıktığı "Cümhuriyet,, gazetesinin 
umumi neıriyatını idare eden ya
zı iıleri müdürü Hikmet Münif a
leyhine açılan davanın kararı, lı
tanbul iiçüncü ceza hakyerince 
dün sabah bildirilmiıtir. 

O. ileoiida 1il, gene~~ 
'Je ya:ııl~ğı gibi "Mıar 1&mnd 

Dün Beyoğlunda Önemli ki. «tttide 150 bin altın ~ 
bir sergi açıldı ,,,;Jifalıa biuat ceP. ~lığı ol • 

Afiş 
"f a,m o t>llÇ, 3003 kıvırcık, 192 keçi, 

" ~Ol kuzu, 367 oğlak, 1459 ö -
uz. 489 inek, 243 manda, 89 da

l! rıa 111 malak, 7 boğa; Ağustos a

Hava Kurumunun menfaatine 
olarak hazırlanması dütünülen 
derbi sistemi at ynrıtlarının ilk 
projesi hava kurumunca gözden 
geçirilmektedir. 

Tanınmıı reıaem lh.ap HulOsi mali iizere tıayba olaıuıqturln 
ile, Melek Celllin eserleriHen ------------
mürekkep bir sergi, dün Beyoğ. Etibba adalan kongresine 

ş }'ı •• 
d tçınde 27940 karaman, 5219 lunda Muır apaıtrmanmm bir ka- hazırlık 

tındııı. açdmıthr. • 83a.ilıç, 4942 kıvırcıh, 1512 keçi, 
Ot kuzu, 18 oğlak, 1547 öküz, 

365. k S ıne , 235 manda, 147 dana, 
97 malak, 4 boğa kesilmiştir. 

D·ı ~ ı kurumunun 1-.ılavuzlar . 
Türk Dili Arattırma kurumu

~un Osmanlıcadan Türkçeye vt 
'r~nun endeksi olmak üzere, 

f d ~kçeden Osmanlıcaya hazrda -
•' ~~ı iki kılavuzun baslusı bit • 
j ~hr. Yakında sahta çıkarıla . 
~ hr. İki kılavuz, yirmiter 
'k·ruı fiyatla, ilk mekteplerin son 

~ 1 1 •ınıf ı kitapları arasına da ko 

İrlanda ve Lüksemburgdaki 
koıu piyangoları sisteminde ola -
cak bu pjyangonun tertip tekli ü-
.....,.-~~"' .. "1..\1..h:ra .r•Fa.11, JJ.,.•n 

Kurumu Beyoğlu üyelerinden Dr. 
Andre Vahram, bu tetkiklerini, 
bizim memleketimizde tatbik olu
nabilir bir proje halin~ getirmiş 
ve hava kurumuna vermiştir. 

Üyelerin bu projeleri gözden 
geçirmesi önümüzdeki Cuma gü
nü bitecek ve proje hakkında bir 
karar verilecektir. 

Genel savamanlık, yazılan bir 
hakyeri kararı hakkında mütalea 
beyanı mıthiy,tinde ve matbuat 

lianununun 35 inci m•ddesinln 

Renam lliap Hultisinin gaze· 
telerde, duvarlarda, §İte ve pa • 
ketler üzerinde çok defa gördü • 
füınUS 111.u reaimlerind en :t;.Jki 
yüz tanesinin asılları burada tet
hir edilmekteydi. 

Ressam Melek Celalin de, o -
tuzu mütecaviz Peyzaj, nü ve 
portreleri gösterilmektedir. 

lhap Hulusinin, yalnız Türki
ye içinden değil, Mısır ve dünya
nın diğer yerlerinden de kendisi
ne ısmarlanmıt afitlerinin örnek
leri bu sergide görülmektedir. 

lstanliul Etibba Muliadenet 
lCurulu Cliln öğletien aoma saat 15 
buçukta bir toplantı yapmı~rr. 

Teıriııiev:velde ~narada ya • 
pılacak olan Etlblia odaları kon
gresine gönCfereceği murahhas • 
lan aeçmiflemir. Seçilenler ıun • 
lartbr: 

Bay Niyazi lsmet, Bay lliaan 
Sami, Bay Riza Rüstem. 

Bundan &lıli.a lieyet aivam 
için üe profesör Doktor Kadri Ra:. 
ıit ile, Ali Fuat namzet eç_ilm1- .. 
ler.dir. ' 

nuıınu ~ttur. 

i' ~I '"""' 

Gelecek ilkbahardan başlıya· 
rak şehrimizde, Bakırköy çayırın
da yapıimaııı düşünülen bu çeşit 
piyangolu yarııların teferrüatı 

merakla beklenmektedir. 

H fıkrasına uygun ıuç mahiye -
tinde görerek dava açmış, hakye-
rinde de bu esastan ceza istemit
ti. Sabiha Zekeriya, ya'Zılarda bir 
meseieyi içtimat bakımdan müla
haza ettiğini, her hangi bir ferdin 
hürriyeti tahdit edilip t-daemiye -
ceğini, bunun muvafık olup olma
dığını gözden geçirdiğin~, muay • 
yen bir hakyerinin §U veya bu da
vadl\ki bir kararını istihdaf ebne
diğini aöylemitti. Hikmet Münif 
te bu müdafaaya tamamiyle itti • 
rak etmitti. Bundan sonra avu -
kat Hamdi Halim ve irfan Emin 
müdafaalarını yapmıılar, baıkan 
Burhanettin, duruımaf! karara 
bırakmıştı. 

Erkek, kadın aaylavlarrmız"dan 
birkaçı, san'atki.rlar ve ıelirimi. ~zılay sünnet düğiinü 

}I '- K::;·-~·;~:·;i•;;•m•nnıııımıım~•~ 
-:----- . _I 

teıu Bay Ce~at - Kültür Bakanlığı 
• lk,. § heyetı başkanı Bay Cevnt dün· 

".>a~ki trenle Anknrya dönmü~tür. 
cu

1
;ulhanc parkının duvar/an -

Sesin~nc Parkının Ye ::iarn) burnu bah 
tal> ~~ duvarları son zamanlarda ha
ları ır hale geldil;'1 için belediye bun· 

tamir etmcğc karar vermi~tir. 

. 
Parti Gen yön kurulu 
Yaz dolayısiyle ıehrimizde ça

lışan C. H. Partisi genel yönetim 

kurulu bürosu yarın Ankaraya 
dönecektir. Genyön kurul Çar . 
şamba toplantısını Ankarada ya
pacaktır. 

Hakyeri, yazılanların suç te§
kil ~decek mahiyette olmadığına 
karar vermiş, Sabiha Zekeriya 
ve Hikmet Münif beraet etmiıler
dir. 

zin birçok tanrnmıf ,ahsiyetleri 
serginin açılııında bulunmuılar • 
dır. 

Soc~ndan başka Gülhnne parkında 
laın· hah~.esindeki oyun vnsıtaJarı da 

, ır edilecektir. Sovyet konuklarımız D · d 1 k 
Oı l(aclı/;ög BU ıirkctinin fazla aldı • enız e yapı aca sayım 

Sergide, çok dikkate değer o
lan afif san'atinin inceliklerine 
dair bazı mukayeseli izahlar da 
vardır. Memleketimizde ilan yap· 
tırmıı olan müesseselerin muvaf
f akiyet vasıtalarından biri sayı -
labilecek bu ilanlar sergisi, - is
tifadesi bakımından - tecimer -
ler ve endüstricilerin de gönnesi 
gereken bir yerdir. 

Prıra K d k" . k . Kayseri f abrikasmın açılıtın - 20 llkt · ·· .. l k faıl - a ı oy su ır eti evlere d bul eırın gunu }'apı aca S ... 1 k B atı a olarak koyduğu su kontrol sa - a unan ve öteki fabrikaları - genel sayım iti çahtmaları sona ag ı akanı Heybelide 
erini "'a 1 b' k ·· mızdan ha 1 S t Şehr' · dan " pı an ır ço muracaatlar- zı arını gezen ovye ermit gibidir. Yarın, llbaylıkta ımıze gelen sağlık ve ıoy-

au, onra kaldırmıştır. Fakat bu sa· konuklarımız dün öğleden sonra bir toplantı yapılarak denizdeki sal yardım bakanı doktor Refik 
lı ı:d~Çin halktan aldığı fazla para· mihmandarlariyle birlikte fe - sayım işinin tekli tesbit edilecek- Saydam, dün Heybeliadaya gide . 
led· etmemiştir. Alakadarlar, be - rek Ba.ıbakan ismet İnönü'nü c-

ıye en .. . hirde bazı gezintiler yapmqtır. tir · d btd 
1 

cumenıne başvurarak saat · vın e ziyaret etmi§tir. 
• e !erinin iadesini istemişlerdir. =====::==~====:======================================~~~~;;;:;;;;~;;~;;;======== 

şelı ~ektep binaları tamir ediliyor - Frateltini Kardeşler Avustralya Yolunda: No. 47 - ı2 Eylul 1935 
laç r rniıde bulunan ,.e tamire muh -
'ilft otan bazı ilk okulların tamiri için 
tırı ~t ~hsisat ayırmıştır. Okulla -
barl' lllirıne pazartesi gününden iti • 

• n başlanacaktır. 
ııat~ebc birliği üyeleri - Yarım A· 
lebe

0
: gez.isine çıkan :Milli Türk Ta

dil.n ırliğinden 50 kişilik bir kafile 
• §ehriınize dönmüşlerdir. 

ltı }' Cfil hllaz rozet günü - Yesil hi· 
ceını :. l'rra Yetinin genel menfaatlere ya· 

'ttrf: ce.nılyetler sırasına girmesi ü
ba~ 29 bfrfnci teşrin Cumuriyet 
tnı§trrın~ :razet gUnü olarak onaylan
tUdtın ·ba unun için hazırlıklara şiJı! .. 

slanınıstır. 

r-:--:---:---ı:::==:-r~---~~----

Fransa canbazhanclerinC:e çalışan<Fratellinl kardeşler) Avuıtralyada bulunan bir cnmbazhancı direktörü tara
fından çağırılmıştır. Vç kardeş yola çıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle dünyanın bu en me~lıur komiklerinin seyaha 
tini takk·ip

1 
A cd~c_:_ksiniz. [Ju macerayı iy_i_ce takiP.. edebilmek için . bu~ re~in1J_eri !!_c_s_!!_ek . toplama~ ve bir kqllc[\siyon 

yapma azırncur. 

yapıyor 

Kızılay Unkapam §Ubesiriclen: ..., 
KmlaY. Unkapam kurmn'u g~ 

yıl olduğu gııi bu yıl da şet\t, yethn 
ve koysul çocuklan sUnnet ettirmek 
üzere çok parlak ve zengin bir prog
ramla eylQliln 28 inci cumartesi gUnl 
gecesi Haliç Feneri caddesinde Ciball 
mektep bahçesinde bir düğün yapa -
caktır. Kızılayı sevenlerin hem hoş 
bir gece geçirmek, hem de bu yav • 
rulan sevindirmek :için düğünümüze 
gelmelerini saygı ile bekleriz. 

Fransız üniversitelileri 
Fransız Oniversitelilerinden 

39 kitilik bir kafile evvelki ak -
ıam şehrimize gelmişlerdir. Ko • 
nuk Üniversitelilere şe!ırimiz O -
niversitelileri tarafından dün ls
tanbulun türlü semtleri gezdiril • 
mit ve 18.z!m gelen izahat veril • 
miştir. 

Üniversiteliler dün akşam 
Balkan yoliylc memle:ketlerino 
dönmü§lerdir. 

Türkiyat enstitüsü 
Türkiyat Enstitüsünün Anka • 

raya nakledilmesi işi hn yıl geri 
kalmıştır. 

Enstitü, tedrisatına bu yıl da 
şehrimizde devam edecek, ayni 
zamanda müessesenin teld'!nülü 
için teşebbüslerde bul1mulacak • 
tır. 
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Türk bayrağı geceleri 
bırakılmıyacaktır 

çekili 

Ankara, 21, (Kurun) - Hafta tatili münasebeti]e cumarte • 
si günleri saat 13 de merasimle çekilen bayrağımızın o gün gu
rupdo. endirilerek pazar günü tekrar çakilmesinin mi, yoksa 
cumartesi gecesi de asılı bırakılmasının doğru olduğu hakkın-
da bazı tereddütler görülmü§tür. . 

Bayrağımızın hangi ahval ve §artlar içinde nerelerde, na -
sıl çekileceğine dair elde bir kanun ve nizamname olmadı • 
ğından, bu mühim noksanı gidermek üzere ilgili bakanhkla • 
rın da ittiraki ile sü bakanlığında toplanan komisyon vazifesini 
bitirinciye kadar bayrak belli günlerde asılacaktır. 

Yalnız asılacak bayrakların geceleri çekili bırakılmaması la· 
mhn edilmi§tir. 

Avrupadan 10 musiki uzmanı geliyor 
Ankara, 21, (Kurun) - Avrupadan musiki uzmanının gc -

tirtilmesine karar verilmi§lir. Bunlar, garp musikisinin halk 
_arasına yayılmasını temin için konserler de vereceklerdir. 

·Pamuk istihsalatımız arttırılacak 
· Ankara, 21 , (Kurun) - Tarim bakanlığınca hazırlanan be, 
yıllık pamukprogramrnın ilk iki yılı muvaffakiyetle tatbik edil
mi!~ir. 338 yılında pamuk istihsali.tımızın 160000 balyeye ibli
ğı için tedbirler ahnmıttır. Geçenlerde Ege mıntakasında bir~ 
i~eleme gezisi yapan pamuk, uzmanı Bayyo, yakında doğuda 
hır seyya.hate çıkacak, Eliziz Diyarbekirde yapılmakta olan 
pamuk ekimi denemelerini inceliyecektir. Uzman doğuda zi • 
raate elverişli mıntakaları tesbit edecektir. 

Künigsberg sergisinde Türk malı 
Ankara, 21, (Kurun) - Berlin elçimiz, Bertin tecim oda • 

mrz tarafından Köniksberg sergisinde tefhir edilen inhisar ma
mulatının nefaseti yüzünden Alman ekonomi bakanı doktor 
~ht:ın tebrik mektubu suretini elfonomi bakanlığına gönder • 
mı,tır. 

Bakanlık, bu tebriki inıhisarlara göndermiıtir. 

Müstahzarlardan alınacak 
istih!ak verg!si 

Ankara, 21, (Kurun) - lspen· 
, ~!fi~ ff~aMt nizam • 

namesi meriyete konuldu. Bun-
dan sonra Türkiye içinde yapılan 
veya dıtardan getirilen müsta.h • 
zarattan zarflarında yazılı sattı 

fiatlarından yirmi 'be§ kuruta ka • 
darından beı, elliden yüz ku-
ruşa kadarına üç, faz lasın • 
dan be, kurut istihlak vergisi alı
nacaktır. 

Keten ve kenevir 
mıntakaları 

Ankara, 21, (Kurun) - K~ra 
1'1eniz mmtakasında incelemeler ya 

parak buraya gelen, keten kenevir 
uzmanı Bay T oplen Tire ve öde . 
mit mmtakalarında da inceleme . 
ler yapacaktır. 
Tarım bakanlığı, keten ve ke • 

~vir ekiminin inkiıfı icin bir pi
lin hazırlamaktadır. -Uzmanın 
incelemeleri keten ve kenevirin i
yi bir iltikbali olduğunu ıöster • 
miftir. 

ikinci tertip tahviller 
Ankara, 21, (Kurun) - ikinci 

teırinde piyasaya çıkarılacak dört 
buçuk milyon liralık ikinci tertip 
tahvillerin basılmasına batlanmıt
tır. 

Türk - Yunan tecim 
.antaŞ111ası . 

· Ankar.., Zt, (Kµrun) - Türk 
,:1 . ~. • . ı...• •• --- •7•.-• .. -iJ'HMıite! 
ririin birme kadar uzatılmıftır. 

Orta z"raa·t m~kteple-
rinde ders . . 

Ankara, 21, (Kurun) - Orta 
ziraat mekteplerinde birinciteırin 
birinde denlere batlanacaktır. 

1 ürk - Romen transit 
· · anJaŞ_ması . 

Ankara, ' 21, (Kurun - Türk 
Romen t~it anlqmaaı, pazar 
ertesiye Ankare.da imzalanacak· 
tır. 

FiHstine yaş meyve çıkah 
Ankara, 21, (Kurun} - Bu yıl 

ilk defa olmak üzere Mera inden 
Filiıtine mühim mikdaraa ya§ 
meY.V:e ihraç edildi. Meyvelerimiz 
Filistinde iyi fiat bulduğundan ih 
racatıİnızın artacağı anlatılıyor. 

Saat on iki düdüğü 
Her ıün saat on ikide ötmek'. 

üzere· y:ıpılan Galata 1,uleaindeki 
düdüğün bozulması üzr.rıne bele
diye dava açmıf, müteahhidin dü
düğü yaptıracağını ile~: sürmesi 
üzerine dava durdurulmuıtu. Dü
düiün yapılmama11 üz~rine yeni
den davaya devam edilmesi ka -
rarlaıtırılmııtır. 

Nüfusumuz Artmıştır 
Nüfusumuzun arttığına §üphe yok. Ancak nerelerde ne ka • 

db arttı? En çok hangi yerlerde arttı? Niçin batka yerleri • 
mizde bu kadar artmadı? Çok artan yerde ne var ki ötede 
yok? Olmayan yerlerde bunu yaratamaz mıyız? itte bir ıürü 
aorıu ki bunları ancak: 

20 ilkteşrin - Pazar Günü 
Y~ olan ıenel nüfua sayımı halledecektir. 

Bllfvelıôlet 
lıtatiatilı Umum Mütlürlüğü 

P•ll• h•lt•rlerl: -------· 1 Resmi ilk ve ya-/ 
hancı okullar 

okullara yeni talebe y Azımı için 
verilen müddet zarfında bat vu
ramıyan ve yazılamıyan talebe -
nin yazılmaaına ay sonuna. kadar 
devam edilecektir. 

Osman, verdiği ifadede ya 
hiçbir ilitiği olmadığını, 
olduğunu söylemiı, yangın 

o civarda yakalanması içİll 
tunları söylemittir: 

- Ben bir koyun tüccarı 
çoban olarak lstanbula gel 
Tüccar koyunlan ıattıktan 
L....... .,, ..... ...-...... N'*:._.)rt: r--

lattı. Biı gün köprü üıtündı 
ell liralık gösterdi ve: 

- Sen burada dur, 
bozdurup geleyim! 

Diyerek gitti. Gidit o gid' 
Ben, köprü üıtünde sipsivri 
ca, Retadiye yolunu sordunı. 
küdara geçmemi söylediler. 
dan yaya olarak yoluma d 
ettim. Hatta yolda aç kaldı 
dan ekmek dilendim.,, 

Oımıının bu suretle ifade 
mesine rağmen yangıa ç 
saatlerde oralarda dolaıtığı 
rüldüğünden ve hüviyeti de 
olarak tesbit edilmediği 
hakkında tevkif müzekkcreıi 
silmiıtir. Hüviyeti Rep.di1 
tah~ik edilecektir. 

ınindedir. Norveç memurları 
yi sıkı bir surette mürakabe al 
da bulunduruyorlar. Karaya 
çıkamanu,tır. lreriainde 10 RıJI 
bir çok esliha ve mühinunat vO 
Norveç hükılmeti sefineyi en 
bir müddet zarfında kara sula 

. tif• dan !'zaklaşmağa dauct <'lm•Ş 



1 Yapışık Kardeşler 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
acsıem: 41 nııı 1 1 ili 111111111111 ıım Yazan: Rudoıt Van Wehrt ımııımııw 

Sevgililerin Gelişi! 
Ykusuz geçirilen berbat bir gecenin 

mucize! sabahındaki 

aa,ını okumıyanlara ; yası İspanyol, keıenkeı red cevabı 
Sara, küçük kızkardeşi A • alarak,~ ii&tü ıaat tam yedi

dileydi yapışık kardeşlerle eır de çiftliğe döndü. Terı yüzüne 
lenmeye ikna ediyor. Ancak bir dönüş! Şimdi efendilerinin yü
bir şartla! Adileyd de Eng ı•e züne naaıl bakacaktı?. Onların 
Çangı görecek, eğer beğenir • , karımna ne yüzle çıkacaktı?. Hat. 
ıe evlenecekler,· aksi takdirde ta, çiftliğe dönmesine hacet yok · 
lkiti de bu ıcrdadau ı:azge~·e • tu bile! Eğer bu iti başaramazsa, 
cekler! Fakat, diğer taraftan dönmesinin lüzumsuz olduğu ken • 
ana ve babaları bu işe karşıt disine yola çıkmadan söylenmişti. 
cephe alnuşlardır. Babadan Müspet ceva!> yerine menfi cevap 
sonra, şimdi de ana kızlarını aldığı takdirde, hizmetine niha
sigaya çekiyor, tehditler saı•w yet verilmiş olacaktı!. Aldığı ce
ruyor. Şöyle söylüyor: vaba göre, Siyamh ikizlerin hiz · 

metinde çah~mağa devam edip e-
A.pı 1 b demiyeceğini artık kendisi keıti-
. a ir herif geliyor, yapışık bir rebilecekti. Ona bu cihet, evvel· 

:•f~ iğrenç mahlukun kahyası ol- den açıkça bildirilmişti!. 
k~~unu, bu iğrenç mahlukların i · Buna rağmen, Antonyo, ne 0 • 

d~~ı:de evlenmek istediklerini bil· )ursa olsun bir defa çiftliğe uğra. 
ırıyor ve sen, Sara , onun yüzü. mağt tercih etti. ihtimal efendi· 
~ tiikürmüyor, def olmasını söy- leri söyledikleri gibi şiddetli dav
errıiyor ve bilakis, ümit verecek ranmazlar, mülayim hareket e . 

\ta, • derlerdi. Aradan zaman geçmi~ ııyet alıyorsun, o''yle mi? J d k 
olduğu için, fikir erin e ısmen 

l :- Anne:. Ben yapışık kardeş · olsun bir dei!işiklik ba§ göstermiş 
erın elçisine kartı yakışık nlmıya- olabilirdi. işte bu düşünceyle 

· c:-ıc tarzda hareket etmedim. Bu - çiftliğe dönen Antonyo, hemen C· 

l\u doğru bulmadım ve bulmuyo. fendilerinin huzuruna çıktı. Gi • 
tllrn B'l•k' b derken ki di.'lldik duruş nerede? · ı a ıs en ve ...•• 

S Simdi omuzları düşük, gogsun · 
a.ra, bir an suıup soluk aldı, bü deki ka:bartı inik! Kahya, süklüm 

~~n cesaretini topladı ve kat'i bir püklükdü. ihtiyaten, salonun Jca. 
~ıanla, kesenkes §U kararı bildi - pısrna yakın durup, yerlere kadar 
t·şle hilafa doğru ileri bir adım iğildi ve uğradı~ı acı mağlubiye
lttı.: ti kekeliye kekeliye anlattı. Müm· 

- Ben, Ada ile uzun boylu ko- kün olduğu kadar dolambaçlı bir 
?l\ dille! )tum. Neticede mütabrk :kaldık, 

e ~., ni esasda birlec.tik. Eğer ikizler Çiftliğe tam yedid~ dönen ve 
:r döner dönmez huzura çıkan kah-

' 

~ "nim ho§uma gittiği gibi onun da ya, yediyi beş geçe verandanın 
"§una giderse, derhal kendile · merdivenlerini dörder dörder at. 

tile evleneceğiz! lıyarak, paldır küldür aşağıya i · 
t Anneleri, beyaz ren~te, balçık niyordu. Hiddetle gözleri dönen 
a.n piposunu yumuk yum~k par- Eng ve Ca.ng Banken kardeşler, 

tn ki ı İspanyolü bağıra çağıra kovalı • l ari c kalınca dudakları ara · 
'.'lldan rıkardı ve büsbütün sertlec yorlardı. Antonyo. bahçede bı . 
lı: :r 'f raktığı tepesi altın topuzlu as.ası· 

nı kaybetmiş, demekti. Bir daha 
l - B~ yapışık mahluklarla ev- ele almamak üzere, düşürmüştü! 
ennıiyeceksiniz ! lcap ederse, sizi Y apııık kardeşler, berbat bir 

'Yla.roa kilid altında tuar ve ca . gece geçirdiler. Sabaha kadar uy 
lıın ka d d kusuz, sırtüstü yattıkları genit ızı çr rtırım ! Hapse erim, a-
l' k karyolada kıvrandılar. Uyanık · 
ı·' atarrm, hakkınızda en !iddet- tılar, fakat kabuslu ruyalar görü-
~ Cezaları tatbik etmekten zerre yordular. Sevdikleri kızb.rın ha-
1.a.dar çekinmem! Bu menhuı mah yali, gözlerinin önünden gitmi-
~kların nikahı altına girerek, bi. yordu. Ertesi sabah erkenden ya. 
~1 bütün bu civarda oturanların taktan kalktıkları zaman, canla. 
lrıehtaba almasına vesile veremi • rından bezmiş, dünyaya küsmüş 
l'8~eksiniz ! Haydi, odanıza çıkın! bir haldeydiler. Eng, intihar fik. 

d ~ze başkaca emirlerimi sonra bil- rinin pen~esi altında dalgınlatı -
ı yor. kendini ve dolayısile karderrneyj tercih ediyorum. Benim 

1\ şi Çangı ne şekilde öldürae, daha 
'aıl bir ana olduğumu iyice öğ • yerinde hareket etmiş olacağım 

~neceksiniz. Size gösteririm. ben! araştırıyordu. Vücutleri yapışık 
""anızı yaparım ben sizin! oldu~u için. biri ölünce öteki de 
Babalarından sonra anaları ta- ölecekti. ikisinden biri ölmeği iı

~~·fından da böyle tehdide uğrıyan tememiş olsa da! 

d 
ı kız kardeş, hiç cevap verme . Mucize ! yapışık kardetler, ve 

e randanın merdiveninden bahçeye 
k n, çekildiler. Or.lar odadan çı- inerken, demir parmaklıklı bah-
lr çıkmaz, Misis Rahel Y ets, ko. çe kapısı açıldı ve içeriye sevdik. 
~11 

Mister Danycl Yetse döndü, leri kızlar girdiler. Evet, Sara ve 
0lıa da §U talimatı verdi: Adileyd Yeli! ikizler, ~özlerine 
t' - Da.nyel ! haydi, kalk, hemen inanamıyorlardı. Lakin, hayal de 

d~di ıniıafirhaneye git. kahyamı ğil. hakikat! Yahut da hayal 
tr k h h gibi hakikat! itte, genç ve güzel . ' ne arınağrısıdır o küııta e ·1·1 k 

l'tf e k .. ' . • sevgı ı er, arşılarında ! 
~· ararımızı aoyle. Mısıs ve (Arkası var) 

1
ater Yetsin bu kabil bir teklife ------------

~llha.ta.p olm~k suretile kendile· 
~:e h.a.karet edilmesine tahammül 
t' ettııyeceklerini gidip efendile
~ne anlatsın. Aile şerefilI"izi ko
h ltıaıını pekala bildiğimizi o men 
ii Uı Yapışık ka.rdeılere bildirmek 

Zere ),• B' d h tr an evvel uzakla,sın. ır 
c~ a da buralara ayak basmağa 
\Jret et t 

ha 1 ~ n. Sonra karışmayız . a .. 

Bir ölüm 
Muharrir arkada.,Iarımızdan 

Keslerin amcası ve eski adliye . 
cilerimizden istinaf azaaı ve di -
yanet işleri mütaviri Hadımlı Ka- 1 

ra Hafız Hacı Mehmet Bahaettin 1 

vefat etmittir. Cenazesi bugün ! 
öğleden ıonra Cerrahpaşa hasta· 
hanesinden kaldırılacaktır. Al • 
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Balkan oyunları 
Yeni Balkan rekorları kırıldı, ciritte birincilik, yüksek 
atlamada ikincilik, 100 metrede üçüncülük kazandık 
Birinci güne ait puvanlar: Yugoslavya 52, Yunanistan 47, Romanya 37, 

Türkiye 25, Bulgaristan 3, Arnavutluk 2 

f « 4! W o; ( •• -·· tl!lf(f 44 -· ",.. 
ı z aı o o'*' c z r: w .. 4 .. . ı 

Takımlar sahada (Balkan marft dinle niliyor ),. 

Altıncı Balkan oyunları dün Fe -
nerbahçe stadında büyük törenle baş· f 
)adı. Kapılar saat on ikide açılmış, 

,·apurların, tramvayların taşıdığı halk 
stadyomu doldurmaya başlamıştı. 

Sahanın dörtte üçünü biribirine bağ 
hyan tribünlerin birinci mevki kısmı 
kısa bir zamanda dolmuştu. )kinci 
mel'kide parça par~a boş yerler lllr· 
dı. Pist mükemmel bir manzara gös
teriyor, kapılarda ve tribünlere giriş 
yerlerinde memurlarla Gala'tasaray 
izcileri biletleri kontrol ediyorlar, yoJ 
gösteriyorlardı. 

Herkesin oturacağı kadar bilet sa· 
tıJacağr, satıldığı, kimsenin ayakta kal 
mıyacağı işaretlerine rağmen saat on 
dörtten sonra yer bulmak hususunda 
hatırı sayı1rr zorluklar başlamış, a ~ 

yakta kalanlar çoğalmıştı. 
GEÇrt TORENl 

·'Saat on ltt;fi!tl l:n'k ge~ g~t ta. 
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reni başladı. Evvela hakem heyeti, 
sonra .sırasile Arnavut, Bulgar, Ro · 
men, Yugoslav, Yunan, Türk atlet 
kafileleri bayrakları önlerinden genç 
\'e dinç adrml::ırla tribünlerin önün· 
den geçtiler. Arnavut atl<!tleri kn mızı 
forma, ~yah ııantolon giynıişl~rdi. 
Halkı kollarını göğüsleri üzerine ge
tirerek setaınlrrorlardı. Bulgarlar, 
Romenler, Yugoslavlar sağ kollarını 
halka doğru uzatarak selam nriyor· 
lardr. Türk atletleri göğüslerinde kır
mızı bir daire içinde ay yıldız bulunan 
beyaz f or.ma ve pantolonlarla göz a
Jm bir görünüşte idiler. Bir kaç gün 
~ .. -vel IluJgar atletizm federasyonu 
ha~kanı öldüğü i~in Bulgar gençliği· 
ni~ matemi v:udı Müsabakalar.ı. ev • 
veH girmemeyi düşünmüşler. '"Onra 
az bir atlet kafilesile gelmişlerdi. Bu 
ölüm münasebetile bütün bayraklara 
siyah tüller takılmıştı. Kafileler pi.s;t 
üzerinde halkın önünden geçtikten 
sonra sahaya, bayrak işaretlerile ay
nlmış yerlerine d~zildiler. Yüzl~ri bü• 
yük tribünlere doğru vaziyet aldllar. 
Hundan sonra altı Balkan bayrağını 
ön plana alınarak yanyana getirildi 

Cirit atmada Türkiye ,ampiyon
luğu bildirilirken yapılan seremoni 

ve ant içildi. 

Balkan cirit ıampiyonluğunu ka
zanan KarakClf 

Bunu altı Balkanlı sporcunun ke· ·
narlarından tutarak sahaya çıkardık· -----~-----.............. --.. 
ları Balkan ba)Tağının. karşı tribün 
önünde hazırlanan direğe törenle çe· 
kilmesi takip etti. Bu tören esnasın· 
da Balkan marşı çalındı ve saygı ile 
ayakta dinlenerek alkışlandı. 

OYUNLAR AÇILIYOR 
Seyirciler arasında bulunan İnhi

sarlar bakanımız Bay Ali Rana Tar
han hoparlörün önüne gelerek: 

- Altıncı Balkan oyunlarını açtım. 
Atletler meydan sizin I 

Dedi. 
Bundan sonra atletizm federas · 

yonu başkanı Burhan Felek söz al -
dt. Yurdumuzda ilk defa yapılan bu 
oyunların mutlu olmasını diledi. Bal· 
kan gençlerini bir araya toplıyan bu 
işin onurlu bir iş olduğunu, Balkan 
oyunlarının Balkan birliğinin temel 
taşı bulunduğunu işaret etti. Büyük 
önderlmize, hükumete. saygılarını ,.e 

ansızuı iillmlle tia bllyGk gllniln se"' 
vincini yaslandırdığıru işaretten son • 
ra adını saygı ile andı ft bir dakika 
ayakta Susuldu. 

Bay Burhan Felek bundan aann. 
sözlerini: 

- Şapsm BaJbn bfrQt, Balkan
lar Balkan sporeuloğu, Ballran gellS'
Uğf.. hita bel erile bitlnlf. 

l DEKATLON VE llAIUTON 
\. \ MlJSABAKALARI 

Arak oyunlara P91mlfii. EVftll 
Yımulstanda yapılan Dekatlon ve 
Maraton mHıua.kalannm neticeleri 
illn olundu. BaJbn o~mdan 
sayı)a.n ve p'll'faD1an ona göre he • 
saplanan Ma.raton ya!'lf)arm.da birin
ciliği Romen Ga1 3,7 saatte, ikinciliği 
Romen Topola, tlçlhıcülü 'i · rgos -
lav Şporen, «llrdbolllüğiı -·: ar Fi
garon, ~ ~ 5aras J\al.an 
mıp. 

DekatıonCla İlla lllıtnciHIJ. Bulgar 
:Van~f lr•unm~ Bu birincilikler i· 
lb edildikten emıra, olimpiyat sere
mon.lsl yapddı. Bhiındlik, ikincilik, ü
çüncülük kaqnan sporcuların men • 
sup olduklan yurt]a.rm bayrakları çe
kildi. Birinciler için Romen ve Bu 1 • 
gar milli :ma.rşla.n ça.lmdı ve ayakta 
dinlenerek alkıflandı. 

DUNKÜ MÜSABAKALARA BlR 
BAKIŞ 

Dünldi müsabakalarda umumiyetle 
derceler çok iyidir. lki yeni Balkan 
rekoru, iki yeni Türkiye rekoru ya -
pılmıştır. Bununla beraber yüksek at 
lamada garip bir netice alınmış ve 
1,80 metre aşılamadığı için tekrar 1,75 
metreye inilmiş ve dört sporcu bu N" 

kor üzerinden aralarındaki dereceleri 
paylaşmışlardır. 

Bu müsabakaya bizden sakat oldu· 
ğu için Haydar iştirak etmemiştir. 

100 metre koşu Semihin beklen • 
mez muvaff akıyetsizliğile kapanmış • 
tır. Bu koşunun seçmeleri hatalı ol • 
duğu için dört beş defa tekrarlanmış 
ve bu hal Arnavutların müsabakadan 
çekilmesini ve atletlerin de sinirlen • 
mesini intaç etmiştir. Ayni ko:.unun 
finali de bir kaç defa çıkış hatnsile 
tekrarlanmıştır. 

Semihin muvaffakıyctsizliğinc mu· 
kabil Raif çok iyi bir koşu ve ceı ece 
yaparak üçüncülüğü kazanmıştır. 

4X400 bayrak koşusunda dn ilk 
dört yüzü koşan gencin iki yüz met
reden sonra en sona kalarak 30 metre 
geri gelmesi diğer üç arka~a ... ını 
müşkül me,·kie sokmuş, aradaki me • 
saf eyi l\f ufahham ile Om er Besim ka· 
patamamışlar, son koşan Mehmet Ali 
iyi koşarak Arna\'ut koşucu)'"ll . on 
saniyelerde geçebilmiş ,.e hu suretle 
Türk takımı sonuncu olmaktan kur -
tulmu~tur. 

. 
5000 metrede ko~n Remzi mul'af • 

fakıye ... iz kalmış Rıza 1\lnksut bin -
nishe iyi koşmu tur. Bu müsabakanın 
birinci w ikincio;;i sonunculara bir tur 
hindirmişlerdir. 

teşekkürlerini bildirdi. Bulgar frde - 100 metrede Balkan §ampiyonu 
--_.,.,----~------.-1-,L--u~--~l......,..__..~ ____ ..__......,~n-rMl&l'-AD"-'-&UD.ıı.a-..ua~ww' ~---F rankodiı f Yu=~-.;...._....;._~--~~ıvamı 7 nci sayfada) 
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(BQf taralı dDnldJ •ayımızda) 

Yerinden kalktı, yürüdü, yar, 
açık kalmıt olan kötk kapısrr.daıı 
içeriye girdi. Hiç gürüıtü etmi 
yordu. Sevdanın ne yaptığını ıö 
recekti. Gördü de. Güz~: Sevda . 
cığı diz çökmüt, iki el:yle yerdf' 
bir §eyler arıyor gibiyrlL T uğrui 
biraz gürültü etmit olml" Iı ki, ka 
dın hemen batını çevir .!i. Koca 
smı görünce içinden ht: ses çık 
tı. Tuğrul, biraz kinlt bir 5esl,. 
-cırdu: 

- Orada ne arıyorsun? 
- ... 
- !•itmedin mi? Oı ada ne a· 

nyonun diyorum. Bir ıey mi kay 
bettin? 

- Kim, ben mi? 
- Evet, sen! Ne arıyorsun? 
- Bir ... Bir elma9\__ 
- Burada mı dütürdün? 
- Galiba! 
- Ntı! zaman? 
- Son defa, hani, s-:n gitmez 

den bir gün evvel ... 
- Emin misin, on<!an sonrcl 

olmasm? 
- Nasıl? O günden &onr:ı be. 

nim buraya geldiğimi 7annedi • 
yoraun? 

- E-.·et öyle diyorhr Hem do 
valnız değilmi!ıin. 

- Neler söylüyors\!r.? 
- Birçok kimselerhı bildiğini. 

g3rdüğünü söyİüyorunı Buraya 
benim evime bir yabanC'' ile gir . 
-eye cesaret ediyorsun, ha? 

- Ah! Tuğrul! ..• 
Nefret bildiren bu ı~zleri söy 

lerken, gözleri açdmıf. masumi -
yet parı"tıll!tın ıaçıyorau Yatlar'ı 

nı saldamağa lüzum günneden İ · 
live etti: 

- Ah ! T uğnıl ! Sar.a aöyleni 
im yalanlara inandın df'mek ! Bu 
nu hiçbir zaman affetn1iyeceğim 

Ayağa kalktı, tuva\et masası · 

na. doğru gitti. Gözlerini kurula . 
mak için bir peçete alecaktı. U · 

de saklamak istiyordu. Kocaı, 
müteceHİI bakıtlariyle ı.e oldu 
ğunu anladı. 

- Oh, oh! Kaybettiain t•Y bu 
mu imi, 7 Şimdi söyle !-ıakayım ! 
Bu kıravat iinesi kimintlir? 

- Senin. 
- Benim mi? Hay•r, hayır! 

Be!tde böyle bir iine yoktu. 
- Tabii yoktu, amma olacak· 

b. Buraya tekrar geldiiimiz za · 
man bunu una hediye etmek i 
çin get:rmiıtim. Geçen ıene öleı~ 
kuzenimin iinesi, bir ~ile yadi 
ıirı. lıte ıiz erkekler ~yle nan 
kör.sünüz. Bana teıekki~r edece&: 
yerde kullandıiın liıan.ı. aldıim 
vaziyete bak. Peki öyl• olıun. 

- Sevdacığım, doiru mu söy· 
lüyorıun? 

- Bunun dojruıu, )olanı olu.· 
mu? Al, una hediye ediyorum. 

Biribirlerine sarıldı:ar. 

• • • 
Ertesi ıünü civardalri karako: 

mülazımı bu mektubu ":mııtı: 
Sevgilim, 

Kıravat iineni buld1ım; faka~ 
divanın önünde değil, J,>eçete ile 
tırnak f ırç.aıı araıın·ıa. Yalnı:ı 

ıana gönderemiyeceiim için te · 
euüf ederim. Kocam yar..ımda i · 
di, tüphelendi. Ben 1ı11 9üpheyi 
ortadan kaldırmak içhı, ipeyj 

kendisine hediye etmek fik.-iyle 
oraya ko1duiumu aöylm!im. Ta· 
bii kencisine vermek •.i.zım gel • 
di. Bu temiz yürekli a.dama bu 
kadarcık bir hediyemiz de olma 
ım mı? 

Bütün nrhğı ile senin olan 
Sevgilin 

SON 

Matbaamıza gelen izerler: 
-----------

Küçük Adam 
Bu isimde güzel bir çocuk gazetesi 

çıkmağa başlamıştır. Oç renkli bir 
kapak içinde çıkan bu sayısında Gök 

Bir kuduz 
faciası 
Ezineden verilen maldmata 

göre yürekler acııı bir vaka, bü -
tün halkı büyük bir acıya boğ • 
muıtur. Hadiıe kuduz bir kur • 
dun tehre saldırarak birçok 

kimseleri ısırması ve ısırılanların 
tedavi albna alınmaları•& rai -
men kudurup ölmeleridir. 

Verılen mahlmata ıöı-e kuduz 
kurt. birçok hayvanları ııırdıktan 
sonra imanlara aaldırmıf, altı ya· 
tında bir çocukla iki kadın ve bir 
erkete kuduz mikrobunu aııla • 
mııtır. 

Çocuiun yaruı yiizünde ve 
çok derjn bir tekilde olduiundan 

kurtarılamamıı, haıtahanede öl -
müttür. Diğer yaraları ayakların· 
da olan hastalar tedav= edildik
ten aonra aerbeat bırakı!mıtlar • 
dır. Fakat bunlardan ikisi çıktık· 
tan sonra ııırıldıklarınm kırk i -
kinci giınü ölmüılerdir. Yalnız 
bir kadın kurtulmuttur. 

Yakanın önemli tarafı, hasta· 
haneden tedavi edildikleri söyle-

• 

Ağrıdağı isyanına 
karışanlar 

Adana Ağırceza hakyerinde 
muhakeme edilip muhtelif ceza
lara mahkiim edilen Airıdaiı is -
yanına katılmaktan suçlu olan · 
lar hakkındaki hüküm yargutay· 
ca bozulmuıtu. Yeniden yapılan 
muhakemede genel savaman yar· 
bay Şeref, esas hakkında mütale· 
uını yaparak suçlulardan ikisi • 
nin idamını ve diier dokaanınm 
beraetini istemittir. Duruıma, ka
rar verilmek için 2 Birincitqrine 
bırakılmııtır. 

lzm11 de iki istasyon 
b;, leştü-ilec~k 

lzmirden verilen haberlere 
göre Alaancak ve Bumahane ti" 
mendifer iatuyonlarının ve hat -
)arının birlettirilmesi etrafında 
incelemeler yapılmaia baılan • 
mıtbr. 

Her iki hathn da intaatmda 
bunun için bazı tadilat yapılacalr 
ve bu suretle Hilal iıtasyonunda 
Basmahane hattı üzerinden ge · 
çen Aydın hattı makinelerinin ka· 

nerek çıkanların çıkhkt.an sonra 
ölmelerıdir. za çıkarmalarına da son verilmit 

olacakbr. Bu tadilat yapıldıktan 

Bir ıalci öldü 
aonra meseli Denizliden lzmire 
gelen bir yolcu trenden inmeden 

Koca Kerim adındaki ıerir Afyon veya Bandırmaya seyahat 
Konyada yol kesmek suçundan edebilecektir. 
7 buçuk yıla mahkam olup bir iki Bundan bqka her iki hattı 
kez jandarmanın elinden kaçma· birleıtiren yerde yapılacak istas
ğa muvaffak olmuftu. Son defa yon binuı için de incelemeler 
Ermenek'in Zine karakolundan yapdmaia batlanmıtbr. 

kaçmıı ve dört yılôanl>eri ae kı· Oğlunu öldüren babanın 
ıın Anamor taraflarında, yazın J • •

1
• 

da Ermenek'in Belçin yaylasında ası ması ıstenı ıgor 
qiretlerle beraber· ıezdiii anla • Bartında bundan dört buçuk 
tılmııbr. ay önce 55 yqlannda Ayaır oi

Koca Kerim, kendisini kovalı. 
yan jandarma ile yapbğı çarpıt -

madan sonra yaralı olarak yaka • 
lanmıt ise de yarasının ağır ol • 
masından ölmüttür. 

zattığı elini hayretle geriye çekti 
Orada peçete üzerindf' bir şe1 
parlıyordu. Qu sefer elini ıüratlll 
uzatarak parlıyan ıeyi peçete ile 
örttü. Kocası bunu görrn~ıtü Sor 
du: 

Oğlu Hakanın Kızı isimli tarihsel bir -·--· .... --.-................................ . 

lu Riza adında bir baba bir oi • 
lunu öldürmÜf, diğerihi de öldü· 
rürken yakalanmıttı. Bu vahıi 
babanın ağırceza hakyerinde ya • 
pılan muhakemesi bitmiı, ıenel 
aavaman katil babanın idamını 
istemittir. Karar 25 Eylwde veri
lecektir. 

- Buldun mu? Göstf'r baka · 
yım. 

Sevda, bulduğu ıev: eli !dn · 

:Yazan : Kadircan Kafh 

Diinldi ıa.111111 lıil._ f 
°OO ::Jddır memleket 'butHlllDde 
~ 1ÇaA Omer .... 'bir 1 
..,_..., ...u,atmdaD ..,.. 1ıaba. I 
8lllduı 'bir telıraf &1dr. Aym ;JtrmL 
llDdıe lataııbulda bulunm&ll l.ltenl • 
,mda. Bu, ........ ....,.. 1ılr teJpaf. 
ti, Çl1Dldl operater. 1ıGUln mektup. 
lumı &7 ....... abrdl. .AD& ft bL. 
bul Oyle emvb ad•mlar da deltl
& Jlenk .--. QDl ~ 

ı.tınbulda bl........,ı,. bnr ftl'dL 

Kcmya u.e.I - mmt , ....... 
M Jlrml dokus )'&imci& 'bir clelDraD 

il fel8efe deni otutu,or. aac et 
ntmu bOttın a•""'laraı dUfQDce. 
lerbd blrlblrble Jı:arqb:rarak tOdr • 
lertnl ulatmakta .... edlJw: 

rdat .. ,. pd lıraa .......... 11r ""'- ,,,,,_lı#re pimak lfla dldln • 
llWie baflaru. Çırpınıru N ,,_. acr 
larla k&Dranmz. Acı du111lllJllUlk ~ 
,. dem,kr gibi arzııgu iltlllrıMll. 
,,,,,.,,, ~ fllrin, muUdnln, ar 
... ,,,.,,,,,,,,,,, 'DmMllglz.,, 

•- SaatW l/Oldıu'. A..Z ola. utr 
...,,,.... Bruuın lfln4lr iti en 61,,a • • 
............ ........,.,.,.. (,,..2 

bölemle Venüs korsanlan adlı bir hi· 
kiye ve Harold Loyd, Mild farenin, 
uçan aitmiş altının eğlenceli ve me • 
raklı öyktileri, zengin armağanlı bul
macalJr ve saire vardır. Çocuklara iyi 
bir arkadaş olan bu gazeteyi tavsiye 
ederiz. 5 kuruştur. 

Bölem ~ 2 

nln <Cellanmı) I bir fO}aaer (Cm· 
net) I orta bir Pfltllr. Zira (Daıde). 
,,.. ,,.,., .......... Mflfl"nl& C•· 
""" ... ,....,,,... ........ lffıa dl· .,.,,,,,,,. 

·- Aa - ııllllÜ' lfla ~ 
sll9 .,.. ,,.,..,,,.. GIM 6lr--. 
.,..,,. 6i ... _ ... ,,,,.,. ... ....,..,. 

,,..,. ... WN6lllnelr ... ,,.,,,, - o 
.. ,.,. 6lr ..... Wwlan, ... ,.,. .,,. ..... ,,,,...,,,.. ,,.,,.. .., . 
tllr .. 

•- A...ı.n lllf ,,_. 9'... ier ... ..,,,,,,~ 
·- .,,,,,,,. ---- fcla - il· .. .., ................ ,.,...,.. 

1ı1 11r,,.,,,,. ...,. • .,.,..,,,.. ra'"" ....... .,,, ,,.,..., .... ,. .. ,,,.,,,.,..... 
l'ellefed &-.. IDlu, • .. ra 

mdl jlfl• ıı 'wl 11y1a,wnı 
- Kutal.... ...... oldwlaa 

•TllJm aı-llama ..,. ..... arq. 
tmmz. RePll de lllmdm koıbtaı • 
lar ft ..... bpnlflardır. Oa• dtl • 

......... _ ·~· Oa-

Yen Adam 
Yeni adamın 90 ıneı s&YJ81 gUzel 

bir kapak içinde yepyeni bir tekilde 
çıktı. Zengin yazıları İsmail Hakkı · 
nın 50 miJynoluk Türkiye makale8lni 
okuyunuz. 

Jar, büyük hastalardır. Dinleyiniz ve 
geçiniz. Size yol gösterecek olan f el· 
sef e, sevmek ve yapmak felsefesidir. 
Yaşamak için ölümü göze alınız; fa -
kat ölümü beklemek için yapmakbn 
utanınız! .. 

Hasan llhan dersi bitirdi, salona 
çıktı. 

Orada postacı IJe kaqdqtı: 
- Sile bir te1sraf ftr .. 
Oiretmea, telpafı aldı. Makbma· 

nu imalıyark pri ftl'cli. PoMacı pt· 
tL 

e ... bhuun Jldaden lllr ,.. 
balata seçti. Kaildı tabaeak açb "' 
bir halatta olna4a: 

• AllUI ,,.,.,,.,,,. ,,_,,,,,ztla &u • ,.,... 
Fmı IUuın 

,TeJsraf B .. a tlllum .... _ua 
pllyerd& Dellb11l111 epeyce ..,ırt · 
tı. Hiç bekltmedlil lllr flYdt 1'a.. 

••• 
Aabrada, yepJUf 1Qllmakta olu 

WlJiik bir hlnaam ininde iç kltlllk 
bir kime, bir muanm,,.... bir pli 
nın lsttlne eiflmltJerdL Paımülarl • 
le bir weyler slatenrek koaapyor • 
lar, 10nra brp'larmclail betonarme 
lskeJ.tln ballı:oalamu, tatılamu ak • 
den pçlrl70r1arclr. 

Banlarclaa biri elll Jaf)anncla 9lkl 
bir lllmar, dfiut lmt1* lıılr ,.,. • 

Zeybek kursu 
Balıkesir Halkevi bir çok kurs

ları aruında bir de Zeybek kursu 
açmıttır. 

cı ustasıydı. Oçüncüaü uzunca boylu 
yirmi altı yqlannda yakıfıklı bir 
gençti. Kumral saçlarını arkaya doğ
ru dtimdüz taramıştı. Koyu IAcivert 
gözlü, sert burunlu, geniş omuzlu, 
güçlii ve çevikti. Bir sene önce Ame
rikada mühendislik tahsilini bitirmiş, 
şimdi şu ak sakallı müteahhidin ya
mada plıfı70rda. 

Giden, relen, plqan adamlar- El· 
arabalannm ve apiıdan yakarıya ça
kılb çimento çamanma durmadan ta· 
ppıa maçlerln ıtlrlltllerl ... 

- All nban Beyi. 
Dinip baktı. Oaa ptıraa,.. amelr 

hqı idi. Bir poataayı slltenrek: 
- Sisi anyorlar. 
DedL 
Poetaeı ren~ mftencllse Jaklaftı: 
AU tllaaa, uab1aa Ulıdı a~ı. 

Makbuuna, lmzalıyarak prl verdi 
ve telgrafı açb. 

Son haftalarda, btiylk it adamla· 
nadan, on• al&Je etmek l~ln sık ilk 
•tktap ve telll'&f ab7ord11. 

Bana da onlardan biri 1Udı. Te • 
Nt ılatermlyorda. 

Bir llUıtta olnlda: 
•A1111 ,,,,.,,.,,.. ......... bu • ..... 

r...ıt 111uın 
Ne olablllrdlT 
On bet sin kadar ince Mr it •• 

lambala stttlll •mu Dd ıece baba 

Jzmirdeki üzünı 
derdine karşı 

lzmir, (Özel) - it ve z· 
Bankaları arasında yeni tete 
eden üzüm tirketinin mü 
Bay İımail Hakkı Veral geldi 
piyasada tetkiklerine bati 
Bay lsmail Hakkı, Şirk 
evv~lce bildirilen maksat ve '1. 
lıpna esaslarını tekrar ed 
nizımhk rolünü oyniyacaiını, 
msterdam, Hamburg, Londr• 
difer Avrupa p\yuaların 
muhabirlerinden istifade edi 
bileceğini, lüzum hasıl olu 

derhal piyasaya çıkılacafı ve 
lecek yıllarda aatıt kooperatif 
rinin tefkilinin düıünüldü .. 
söyledi. 

Bir gazetenin olcuttul 
gençler 

Balıkeairde çıkmakta 
Türk Dili ıazetesi safi ıeliri 
yobul mektep çocuklarını o 

maia karar vermiıti, bu yıl • 
Necatibey liaesinden mezun o 
Haıan Ali Tüker ile Kerim Dl 
mireli, bütün masraflarım ve 
fi üzerine alarak latanbula ı 
dermittir. Bu gençler, lstanbu 
yüksek mekteplerden birine g' 
ceklerdir. 

Çorumda bir kög gan 
Çorumda Dökümcüler köy 

de büyük bir yangın çıkmıı, 99 
35 zahire ambarı, 19 aamanhk 
mamen yanmııbr. 

Ba büyük yangının acıklı 
yönü de bütün zabirelerin am 
da bulunmaları yüzünden kül ol 
muıdır. 

' 
Uç katil kardeş 

Zafranbolunun Aklani nald 
yesine bağlı Şıklar köytinde 
gezen jandarmalar yol üstüıı 

bir ceset bulmutlardır. 

Yapılan arattırma sonu 
cesedin ayni köyden yirmi ya 
rında Şabana ait olduiu anlat 
mııbr. Arattırma ve inceleme 
nucunda Şabanın gene Şi 
köyünden üç kardeı tarafın 
öldürülmüı olduiu anlqdmıtt 
katillear aranmaktadır. 

evinde kalmıştı. Annesi de, 
da iyi idiler. Birinin dizleri afnyor 
diferi de gene romatizmalanndall 
raz rahatsız görünüyordu. Fakat 
mıt ve yetmit yaşlanndaki iki ihd 
yar için bunlar merak edilecek f'1 
ler detlldL 

O balde u olabilirdi? 

- Basla a,m oa alm- Daha 
rtm ftr. On clakumda trene 
•• )'lrmlMcle, erkenden tav 
)'1111. 

DeclL 
Yenlda ftiae koJll)da. 

Her 181 tam tlD 
dalla ıbel ohaapu: Arbt 
• ..... iMi bir .......... ...rılJllll 
llol lhttll, pm kelnlhl ......... ..... 
luab~ 



7-RURUN 22 EYL'('IJ.. 1935 -rr-[._.._, r_e_ı g_r_a_f __ H_a_b_e_r_l_e_r_i--... ,- Yunan uçak arı 
Belgra d' ta bir s an dal ~!~~ .. :!Konuk uçakcılar on~runa 1şö en verildi 

rtDde muamele sGnıaierdlr. Rakamlar ..._ bu gece de hır ba O var 
~ b b• • 1 d 11 kapanq •bl flyatland:J. 

e uslar dovüştüler, ırısi yara an ı ··--- nukut ----• Atinadan gelirken Çnnakkaleye Yunanlı konuklar Pc.rapalas ote ,.1 
in.en dost Yunan uçakları şiddetli line inmişlerdir. f 
poyraz fırtına.~c yüzünden hareket - Gelen tayyareciler arasında. en bil· 
lerini tehir ederek evvelki akşam o· yiik rütbelisi albay Moskovinos'tur. 
rada kalmışlar, Çanakkalede konuk- Diğerleri yüzbaşı \'e yarsubaydır. 

'4ı~rfya, 21, (Hususi muhabirimiz 
a onla bildiriyor) - Belgrad • 
el alınan haberlere göre, dün, 
~iatdda büyük bir skandal ol • 
hdtur. Y evtiç, partisinin Bel · 
ii l kulübünde mebuslar döğü§
! etdir. 

Otnünist çeteleri 
Bulgaristan dan 
hududumuza geçmişler 
i~fya, 21, (Özel aylarımız bil. 
Ud or} ·-Dün 7ürk • Bulgar hu
U Unda komünist çeteleri Lir Tür 
~~0YnıU§lardır. Filibe hapitha
~ ltıden kaçan bu komünistleri 
e .alanıak için arkalarından gGn 
ttlen Bulgar askerleri sıkıştır • 
ardır. Kaçamıyacaklarım an· 

~il. komünistler yakayı kurtara· 
ek için Türk hududunu aıa · 

}iirk topraklarına dahil olmuı 
"ll'. 

Bu kavgada mebuslardan Bo · 
ro~viç ağır surette yaralanmış ve 
hastahaneye kaldırılmıştır. 

Bu hale Belgrad siyasi ma.hafi. 
linde çok fena akisle! uyandırmış· 
tır. 

Yunanistanda 
Cumuriyetçiier uğraş
maktan vazgeçmiyorlar 

Atina, 21 (A.A.) - Birçok 
Cümhuriyetçi teşekküller toplan-, 
tılar yaparak kra!lığın tekrar ku· 
rulmasma kar~ı müşterek bir cep
he vücuda getirmeye karar ver · 
mittir. 

Bu te§ekküller, kral taraftar · 
larmın bat vurmaları muhtemel 
olan tiddet usullerinden ürkme • 
mek hususundaki azimlerini de 
bildirmiılerdir. 

* Loodra 
* NıyYor~ * Parb 
• Mlltuo 

* Brilk~e 
• Atlua 
• Cenor~ 
.. sorya 
• Amsterda ı 

• Praı 
• Stokholm 

liXO. - * Viyana 
126. - * Mıdrld 

!13, -
!6 -

168. 50 
191, -
t!ıt,-

2•. -
820 ·-
24, -

* Bedin 40, -
• Varson 24, -
• Budapeşu ~4. :;o 
* Bllkre~ ı~. -
• Bclgrad ~6. -
~ Yokobama 35. -

!il, - • Altın 9'46. -
53. -

!3' -
98 - * Mecidiye 
31. -· • Bınkuoı 

·---- Çekler 

I • Loodra 6!0,- * Stokblm :ı. 1312 
t i\ev)Or• 0.7941 • Vlyar. 4.207:; 
• Pa 15 12..06 • ~ladrld 5.8HO 

1 • l\l ilAoo 9.7MO • Bcrlln 1,97~ 
• l?rlilac 4.i090 • Varşon 4,21!:"!1 
• Atin~ •3 96Srı + Rn:!apeşır 4,l9EO 
• ('encvrr J.44•s • Tlülcrc~ 10!,7t4 ~ 
• ~orya 63,78 - • Delgraıl :ı4 8710 
• Amsurda., . ı.ın.ı * Yokohırııa 'l..75-

• Prı 2 ı o, 2!43 • l\loskova 1088 U 

----ESHAM---. 
•iş BaotlS' 9.!-·>- framvay 9,-
l•Anadolu 24.30 * Ç imento aı 8.75 

Reli 2 -ıs Coyon Del- -. -· 
Slr. Hayrtyt 15.- ~arlr ncı -. - 1 

Ufertcz Bankası 58.211 Balya -.-
U. Sl~ona -.oo ~ark m. ecu -.-
Bomootı 7,60 fcleloo -.-

-istikrazlar - tahviller-

lar onuruna Sinema bahçesinde bir Türk tayyareci yüzbaşılardan Şe
şölen verilmiştir. Şölen içten' bir ha· ref, Hidayet, Azmi kendilerine mih .. 
va içinde geçmiştir. } mandarlık etmişlerdir. 

Altı de~z u~:.ndan mürekkep Yu • Konuklar, dün öğle yemeğini Pe" 
nan hava fılosu dun sabah 8,15 de _?1- rapalas otelinde Türk hava kurumu 
nakkaleden havalanarak saat 10,3.> te ~ larile birlikte yemi~ler ve iki 
n .. "kd d d · • · l d' \ mensup lıi uyu ere e emz.e ı~mı~ er ı.r. dost memleketin dost ibağlan üzerin· 

Yunan filosu havada uçak fılola . \de harareti söylevler vermişlerdir. 
rımız tarafından karşılanmıştır. i 

Ilüyükderede süel uçak komutanı Ynnn Türle hava kurum_Jl İstanbul 
1 ,.. ta ·1 .. Pera " Ye subaylarımızla 'l'ürk hav.a kurumu şubes , .L ?nan YY~~ecı erme .. 

lstanbul şubesi direktörü Jsmail Hak- palasta bır akşa.m şoleni ve b~ mu .. 
kı, ve daha bir çok kimseler\Yunan naseebtlc davetlılere mahsus lbır balo 
uçaklarını karşılamışlardır. verecektir. 

Balkan oyunları başla ı 

ı - Brüknn (Yugosla.v)~16 
(Be§lnci sayfadan devam) r 5000 METRE 

Cirit atmada Knrakaş güzel bir a· II _ Dinu (Romen) 16,9,~' 
tış yaparak Türkiyeye Balkan şam - 111 - Kutis (Yunan) 16,18,3 
piyonluğunu kazandırmıştır. Kendisi- IV - Varcakis <Yunan) 16,26.7 

ı lllgar hududunda 
ki kişi öldürüldü 

Atina, 21 (A.A.) - Venize - •H933Tilrk llor.l .uo f:lektrlk 
il 23,85 rramvav 

- .-
31,70 

44 -
43.-
4,,-

ni tebrik ederiz. V - Kangler (Yugosla':) 
YI - Komenksu (Romen) 

Bulgarlar, maumleri dolayısile 800 METRE loıtan sonra liberal partinin baıı· • • • ırı 23.20 Rıhum 
na geçen Bay Sofulis verdiği di- lstıtrtııDablll ı 94 ı7 • Anadolu I 

dünkU maçlara Jştirak etmemişlerdir. ı _ Yorgakopulos (Yunan) 1,58,8 
Gelecek pazar günkü müsabakalara <Yeni 'l'üikiye rekoru) 

• Sof ya, 21 (A.A.) - Bulgar . 
ı:ılllen hududunda Dubotiçe böl · 
e~inde hudut nöbetçisi geceleyin 
~.garistana geçmek istiyen iki 
'ıı görmüı ve bunlar dur emrine 
tat etmediklerinden Üzerlerine 
, e! açarak ikisini de öldürmüı -

yevlerde geneloy hakkındaki ka- •f.rıanl lstıı.:m.ı 9~. • Aoadolo ıı 
1928 A ,\1 ıo. Anıdolo ili 1,40 

44 3•) 

gireceklerdir. II - Nikhazi (Yugoslav) 2 
rarnameye dair mütalealar yü · ,• Sıvu·Erzonım 9~. * !\lllmmll A 

rüterek, bu kararname hükümle· ;,i;;;;;;;;;;;;;o;;:;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .... ;:;;;;;;;:;;;;;;__,iiiiiiiiiiiiiiii--. 

III - L-ıpusan (Romen) 2,2,2 
Müsabakaların .neticeleri llA.n edi· IV _ Gorsek (Yugoslav) 

rinin Restorasyon taraflarının ~-------------:: 
lirken olimpiyat seremonisi yapılmış, v _ Galip <Tlirk) 
bayraklar çekilmiş, birinciliği kaza • YI - l\fanca (Romen) 
nan ulusun marşı çalınarak ayakta C1R1T ATMA PAZAR Pazartesi 

t. Birisi kadın ve birisi erkek O· 
11 ölülerin üzerinde Sovyet pasa
Ottları bulunmuştur. 

"birçok defa rey vermelerine mü
sait,, olduğunu söylemiştir. 

Bay Sofulis, cumuriy~tçilerin 

mücadeleden vazgeçmiyecekleri
ni zira, ulusun yüzde sekseni cu
muriteye sıkı bir surette bağlı ol
du~ için, geneloyda kazanacak
larından emin bulunduklarını' ila-lllgar:standa manevralar 

;.,~ofya, 21, (Özel aytarrmız bil -
'ff ve etmiştir. 

:Yor.) - Kral Boriı, Eakicu. ..........~~~-~"!"ii'~Oiiiioi!~~~ 
1 Razgrad ve ıumnudaki askeri 

il.t • k ~~1Zonlarıtefti~e devam etme • 
ır. SQfYil c;ve.rında 1:a"Pılan_aa 

·~i tnanevralarda ecnebi ata~i 
t!eri de ha-rr bulunmuşlardır. 

tnavutlu kta isyan 
di ~()fya, 21, ( Ozel aytarrmız bi~
'1 ti yor) - Bu sabah Bel gard' dan 
\a. ltı~:n haberlere göre Arnavutluk 
ht Yeni bir isyan çıkmıştır. Bu ha
'iet, 8elgrad'a dün gece Tirandan 
)&.knrniştir. Yazılanlaı·a göre, 
tit 1~ Tiyofi'de Arnavut ihtilal 
'ınetıy}e hükumet askerleri arcl • 
l,}' da kanlı bir çarpışma olmuttur. 
lııı ana ait başka tafsilat ahnnma • 

!tır 

~-.· -vı-· ıa-" y_e_t_i m-iz-de 
lurn ve doğum · çin 

anket yapılacak 
t lt:ıkara, 21 (A.A.) - İstatistik 
~~el direktör muavini Selim Ay -
lıecik8uraa, Balıkesir, Manisa, Bi. 
l'ıiif ' Afyon ve Çanakkale umumi 
it Ua ıayum hakkında konferans· 
t..: "erdikten sonra merkeze dön . 
-.ııqt .. ur. 

ec ~ene} direktör Celal Aybar da 
l llebt .. • . ·ı b • a -YJm mu§aVırı ı e azı Vı· 

~ l'et lllerkezlerindeki hazırlıkla • 
~ Rörınek üzere Ankaradan ayrıl-

Bir Almar. gazetesi 
~-ddetli hucum:ar yapıyor 

Berlin, 21 (A.A.) - La Cor · 
respondance Diplomatique - Po 
litigue yazıyor: 

Cenevenin garip birçok mua . 
melclerine alışılmıştır. Bununfa 
beraber Bay Lozaritis'in Cenevre 
göriıımelerine antlaşmalarla sağ 
lanmış olan hukuki durumdan 
batl.:a bir istikamet vermek iste -

mesine ~atmalıdır. 
Cenevrede bulunan devlet a · 

damları, memelde keyfi ve tethiş 
rejiminin mu haf azasına imkan ol· 
madığına Bay Lozaritisin nazarı 

dikkatini celbetmeyi ihmal edecek 
ve k~za Litvanyalıların kasdi ola· 
rak ihdas etmiş oldukları tehlike 
leri Lozartisin dikkat nazarı önü· 
ne sermiyecek olurlarsa ağır br so 
rav yüklenmi§ olurlar. 

Litvanyahlar, senelerdenberi 
hakka ve adalete güveni ıarsmak 
için ellerindeıı geleni yapmıt ol · 
duklnrından şimdi yalnız hukuki 
durumun tesisinden batka bir şey 
istemiyen Almanyayı Memel hu · 
dutlarını bozmak istemekle itti -1!tır. 

r; ham etmek asla doğru olamaz. 
ik ~fua sayımı ile birlikte yirmi 
biı "il&yet ve kazada ve takriben ispanya kabinesi 
lii~ tnilyon nüfuı üzerinde bir ö • Madrit, 21 (A.A.) - Cumuı 

'doğum anketi yapılacaktır. Batkam Bay Zamora parti lider~ 
8~ lerini kabul etmiştir. Bunlar ge 

Oludaki orman nel olarak eski kabineye benzer 
~~ngınJarı söndürüldü bir hükumet kurulmasını tavsiye 

~tı ~~, 21 (A.A.) -Bolunun Se- etmitlerdir. 
~il 0~ğlu ve Aladağındaki or Yalnız sosyalist ve Cumuriyet· 
diltJ Y.angınları köylülerin göster- çi partileri cumuriyetçi bir hükU· 
ttı,11e~ı fazla gayret ve ilgi ve or _ met kurulmasını ve bu hükume • 
dıl •daresinin önemli olarak al • tin yeni seçimleri yapmasını isle· 
!ii 1 

tedbir) ı t ·· d.. mitlerdir. 
'lı:ntt\i er e amamen ıon u • ............... : .................................... : ......... . z r. ki ft!n ışyarlarınca tesbıt edılmek 

arar ve ziyan yangın yerinde- tedir. 

Takvim 22 F.yllll 23 Eylli\ 
23 C. .Ahir :t4 C. Ahir 

Glia doğoşu S.47 5.48 
GOo batısı 18.09 18.07 
Sabah nımıı. ~.oo :!. O~ 

Oğlc oımı.zı 12.07 U.07 

ltlndl namazı 15.33 111.Sı 

Akşam nama.ı• tam 18,07 

Yauı namı:r;ı t9.4l t9.:i9 

imsak 4.07 •• 09 
Yılın ,cçen gllnlerı 26.\ 26~ 

Vılııı lı:alan ~üolerl ıo:• ıoı 

ltalya 
Komitenin 

kararını reddetti 

sa'·gı ile dinlenmiştir. Kazanan spor- I - .Knrakaş ('fiirk) 59,25 (Yenl 
J 'r.ilrkiye rckor;ı) 

c:ular hararetle alkışlanmışlardIT. II '- Yamnnu <Romen) 58,4 
100 metre seçme ıın- Smejda (Yugoslav) 57,20 

Birinci kategori: IV - Haciyanni (Yunan) :i6,6:J 
ı - Sakalar:iyu <Yunan) 10,8 V - Mnriyônti (Yugoslav) 53,12 
il - Bayer (Yugoslav) 10,9 4X400 BAYRAK 
III - Semih (Türk) 11 ı - Yunan takımı 3,28,4 
ikinci kategori: il - Y:ugoslav taknnı 3,29,2 

I - Kovaç (Romen) 10,6 111- Rome.n takımı 3,32,1 
II - ~·rangudis <Yunan) 10,8 ıv - 'l'ürk takımı 3,38,6 
III - Raif (Türk) 10,9 y - Arnavut takımı 

100 ME'l'ltE FlNAL Ul\IUMI NETiCE 
1 - Fragudis (Yunan) 10,6 Birinci güne ait umumi netice şu-
11 - Kovaç (Romen) 10,8 · dur: 
111 - Raif CTilrk) 10,9 Yunanlılar: 47 pu\'an (Atinada ya· 
iV - Bayer (Yugoslav) ll pılan Maraton yarışları pu,·anlariJe 
V - Sakalnriyu (Yunan) beraber). 
VI - Semih (Türk) Yugosla\'lar: 52 puvan, 

YUNAN DISK.l Romenler: 37 puvan (11 puvan 
1 - Sillas <Yunan) 41,89 (Yeni Bal· Maraton :raı:ışlarından). 

kan rekoru) 'l'ürklcr: 25 puvan 
II - Narançiç (Yugoslav) 39,79 Bulgarlar: 3 puvan (Marn.ton ya • 

(/kinci sayla.dan devam). 111 Kleut <Yugosalv) 39,41 nşlarından). 

k f 
iV - Veysi (Türk) 39,10 (Yeni Tür- Arnavutlar: 2 puvan 

sa siyasasının en önemli i i sa • kiye :rekoru) BUGÜN YAPILACAK MÜSA-
ha~ının, önce, Avrupada barışı Y - Fikiyat_is (Yunan) 37,70 BAKALAR 
muhafaza etmek hususundaki YI - Havalet (Romen) 36,60 Bir gün yapılacak müsabakalar 

YÜKSEK ATLAMA ' ve saatleri şunlardır: 
kuv1·etli arzusu, sonra da, bu ga- I - Nikiç (Yugoslav) 1,75 15 - 200 metre seçme 
yeye ulaşmak ınaksadiyle, lngil • II - J>ulat ('fürk) 1,75 ~ 15,2 - 400 metre manialı seçme 

ld v k d lb' 111 - Mohr (Yugoslav) 1,75 IG,30 - Uzun atlama 
tere ile kabil o ugu a ar e ır IV - Paterakis (Yunan) 1,75 16,30 - 200 metre final 
liği yapmak isteği olduğunu lnği- Y - Pautazis (Yunan) 1,70 17 - 400 metre manialı final 
liz dı§ itleri bakanlıiına bildir _ ~-'-'l--~-C-ih_a_t_<_T_u_~_>~1,_10~~~~~~-17_,_~~-~B-a_lk_a_n_b_n_~~ak~~~rı_şı_.~~ 
mek hususunda Fransız elçisine kuran dünkü Laval - Eden konuş- maktadır. Bu konuşmadan çıkan· 
talimat verildiğini tahmin etmek· malarının ehemmiyetini belirt - lan sonuç uluslar sosyetesi maka· 
teyız.,, mektedirler. nizmasını Jt1Üdaf aa için ahnaca~ 
AMRIKA DENiZ BAKANLICI Deyli Telgrafa göre: İngiltere- tedbirler bakımından Fransanın 
HABEŞISTANA TELSiZCi- nin Akdenizde aldığı askeri ted- da İngiltere kadar ileri gidecek • 

LER YOLLADI birleri azaltması ile ltalyanm Li- tir. 
Vaıington, 21 (A.A.) - De • biyadaki fazla kuvvetlerini geri Deyli Heralda göre: lngiliz ve 

niz Bakanlığı, harp vukuunda alacağı hakkındaki yayınlara ge- Fransız donanmalarının iş bera· 
birle~ik devletlerle telsiz telgraf lince; İngilterenin böyle bir ö - berHğini sağlanmak üzere bu • 
muvasalasını devam ettirmek ü · nergeyi kesin olarak kabul etmi • Iunduğu bildirilmektedir. Hatta 
zer.? Adisababaya dört eksper yec~ği söylenmektedir. Bununla şimdiden Fransız gemilerinin Ak
telsızci göndermiştir. beraber Cenevreden de ba§ka denize hareket eden İngiliz ge -
lT ~L YA BAŞKA YERDE KO- yerde olmak şartiyle İtalyanın milerinin sırlarını almakta olduk-

NUŞMAK iSTiYOR yeni esaslar altında yeni konuı - ları söyleniyor. 
Taymis gazetesine göre Fran· malara baılamayı teklif ettiği de ROMANIN STREZADA KO -

sız ve İngiliz görütlerinin pakt· bir hakikattir. Fakat ne Fransa, NUŞMAK TEKLiFi 
laıması metodik bir şekilde iler - ne lngiltere bu teklifi büyük bir News Cronikl gazetesi, Bay 
!emektedir. Lavalle Eden arasın· sevinçle karşılamamıttIT. Çünkü Mussolinin, Bay Eden ve Bay La· 
dak~ son konuşma son görüş fark- bu iki hükumete göre bu tarzda vali Stresada toplamak husu -
larmı ortadan kaldırmış gibidir. bir teklifin çoktan vakti geçmiş sundaki dü~üncesini ima ederek 
Frımsız bakanları kurulunun tim- bulunmaktadır. Bugün ltalyadan diyor ki: 
diki vaziyet karşısında iki hüku - iste.Jiği yegane şey müzakere için "Fransız ve İngiliz mümessil
melin yapacağı el birliğini kesin be~' er komitesinin tekliflerini ka- !erinin Stresaya, tam yetke ile git
olarak karara bağlayacağı umu • bul etmesi ve bu konuşmalar ya • meleri mevzuu bahis olamaz. 
luyor. pılnken her türlü askeri hareket- Bunlar, oraya, ancak uluslar sos-

Cenevreden bahseden gazete· terden tevakki etmesidir. yelesinin elçisi sıfntiyle gidebile-
ler durum gelişiminin . henüz bir Romadan gelen haberler ise ceklerdir.,, 
nikbinliğe yol açmadığım işaret • menfidir. Bu bakımdan Laval • E- ----------------
le beraber uluslar sosyetesi statü- den konuşması lngiliz genoyu ta- lngiliz ve\iabdı 
!erinin korunması hakkında yeni- rafmdan tamamen memnuniyet Viyana, 21 (A.A.) - İngiliz 

1 
"den bir İngiliz - Fransız iş birliği verici bir surette telakki olun • veliahti Viyanndan ayrılmıştır. 



ABONE ŞARTLARI: YAZI VE YONETIM YERi: 

l'ıllık & aylık a aylık Aylık latanbut, Ankara caddeııl, l \'A.K.IT yurdlt) 

Mamlebtlmlz.de '160 '20 23'5 110 
Yabancı yerlere 18'50 725 400 160 

Post& birliğine J 1800 il~ ~00 180 girm1yen yerlere 

l'llrklyenln her posta merkezinde KUHUNa abone yazılır. 

i ldare: 24370 
:reıeton ) Yaz:ı lfl~rt: :U37SI 

~ · Telgraf ad.rest: KURUN lııtanbuJ 

ı· Posta kutusu No. ce 

--------------------------~-------------~--.---~-~-----------------------...... -----------------~---··-----------------------------------------...,.,----------~----------------------------------
Ziraat V ekiletinden : Denizyolları 100 ton petrol 
Memurin kanununun 4 üncü ve 5 iner maddelerini haiz olmak i Ş L E T M E S i 100 t b • 

§artiyle lngilizce ve Fra~rıızça dillerini Türkçeye ve Türkçey; bu dil- Acenteleri: Karaköy _ Köprübaşı 
1 

OD enzın 
fere çevirmeğe muktedir elan ve il erde arttırılmak üzere ,:::ndilik ay Tel. 42.162 • Sirkeci Mühürd·a·r .za•d•eıı Asker"'ı Fa brı· ka lar u. Mu·· du·· rıu·· g\J u·· nd . 
da "125 -Yüz Y.irmi bP.ş,, lira üı; ret verilmesi takarrür ed~n bir mü · I•-- Han telefon: 22740 

tercime lüzum vardır. lskenderiye yolu Tahmin edilen bedeH (58000) lira olan yukarıda mikd•.n ve c 
istekliler bilumum \resikalalİ yle 27 Evlul 935 Cuma giinü saa~ d ı s 

EGE 24 ı "'l SALI yazılı malzeme As.ker.i fı,brikalar Um. u_m Mü ür üğü a·· tı·n· ; •• ma , 
birde Ziraat Vekaleti Konferans salonunda açılacak müsab.'lka imti· vapuru ey u p b t t;ı 

günü saat 11 de lsketıderiyeye misyonunca 3/Birıncı te~rin/ 935 l arıhınde erşem e gunu :-C'la 
hanında' hazır bulunmal.:.rı ilan o lunur. ( lru kadar. "5788" kapa.ı zarf ile ihale editecekdir. Şartname (iki) lira 90) ruf 

Memuriyet yapmış olanlar tercih ~lunur. (2648) (5729) --------·----• kabilinde Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat 

300 f 1 
11abzon Yolu ... (4150) lirayı havi te~lif ;-nektu~larr~ı mezkur günde saat 14 e lc~ 

ton tas İye edİ IDİŞ ERZURUM vapuru 22 eylul Komisyona vermelerı ve kendılerınm de 2490 numaralı kanunun 
PAZAR günü saat 20 de Riz•-ı 3 maddelerindeki vesaiki• mezkii< gün ve saatte Komisyona mürt 

t~ vrupa pamuğu ye kadar. "5787" atları. (5598 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden ği:ı::~ sulha üncü hukuk hakimli- Gireson Jandarma okulu satınal111 
Şartnamesinde değişiklik yapıl an ve tahmin edilen bedeli 100000 Halen Fatih Zincirlikuyu medre · k • • ı· \J • d 

lira olan yukarda miktarı ve cinai yazılı malzeme Askeri Fabrikalar selerinde oturan Ya.kup oğlu Eyüp OIDJSYODU reJS IglD en : 
Umum Müdürlüğü satınalma komi syonunca 11/ lkinci T eşrin/935 ta· Sabrinin hacrile kendisine kardeşi Gireıon Jandarmn okulunun af ağıda yazılı yıllık ihtiyacı 0 

rihinde pazartesi günü ıaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Tayyip Fikrinin l6-9-935 tarihin - on dört kalem erzaklari,s-le iki kalem odunu 18 - 9 - 935 
den itibaren vasi tayin edildiği ilan l · l 

Şartname beş lira mukabilinde kom iıyonda verilir. Taliplerin muvak- 30 - 9 - 935 tarih Pa7.artesi günü tekrar açık eksi tmes\ yapı . 
olunur. {V. No. 9220) 1 fl et· ~ 1 ı1 

kat teminat olan 6250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde ------------- üzere ten1dit edilmiıtir. Ilunlard'1n sıgır eti kapa ı zar a , ıger e 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numa- TASHİH !LANI çık eksiltme iledir. lstekl:Ierin oku la müracaatları ilan olunur. (57• 
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veıaikle mezkur gün ve saatte ko lstanbul 'üncü icra menwrluğun- Cinai Muvakkat temina': Miktarı Muhammen bedeli 
misyona müracaatları. ' '5614" dan: Lira Kr. Kilo Lira Kr. 

Selçuk Kız Ertik Okulunu Bitirenlere 
Eski yıllarda okulumuzu bitirenlere şahadetnameleri verilecek-

tir. Okul Direktörlüğüne baş vurulması. (5818) 

Istanbul Mil~i Emlak Müdürlüğünden : 
Cins ve mevkii 

Tophanede Necatibey caddesinde Sanayi 
mektebi al.tında 461 No.h dükkan: 

Tophanede Kıhç Ali ma.lıa.11.ıısinin Topçu

lar cndaesi;:de kışla altında 347 No.lı dükkan: 

Senelik 
Kirası 

Lira 

36 

120 

Kira 
Müddeti 

2 Yıl 

2 
" 

Gazetenizin 5-9-935 tarihli nüs· 
hasmın 10 nucu sayfasının 3 üncü S · 44t> 25 35000 5950 00 Ka ıgır et: zarfl 
sütununda gayri menkulleri emniyet 
sandığına merhun olan borçlular hak irmik 6 37 500 J 85 OO) t-
kında ilanen ödeme emrinin tebliğin· Soğan 24 00 8000 ~ 320 00) 
de 1-3-934 tarihine kadar işlemi~ Beyaz peynir 4~ 00 • 1000 600 00) 
faiz ve koml<ıyon ile birlikte borç mik Reçel 22 50 500 ~ 300 00). 
darı 2075 lira yerine bata.en 2035 lira 33 OO 2000 440 00) 
olarak yazılmıştır. Tashihen ilanı is- ~:~:~eyağ 25 50 1 lOOO " 340 00) 
tenir. 1400 iV\) Kuru fasulye 105 00 10000 v..ı 

ZA YI 
İstanbul lisesi 10 uncu sınıftan al

dığrm 1054 numaralı tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yotur. <V. No. 9218) 
C, Sevgör 

Nohut 75 00 10000 1000 00) Açı1' 
90 00 2000 1200 00) siltıtı' Sade yağ 

Zeytin tanesi 
Pirinç 
Mercimek 
K. biber 

75 00 5000 1000 00) 
165 00 10000 2200 00)' 
37 50 5000 500 00) 

6 19 _, 300 82 50)' 

Yukarda cins ve mevkileri yazılı yerlerin kiralanması on gün Dr. Hafız Cemal Odun 
Odun 

195 00 260000 2600 00) 
56 25 15000 750 00) uzatılmıştır. İsteklilerin 25 Eyli'il 935 Çarşamba günü saat on dörtte Dahiliye mütehassısı 

yüzde 7,5 pey akçalariylP müracaatları. (M.) (Ş724) Pazardan batka günlerde sa· 

at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbul 1 
JanrC.larma genel komutanlığı Ankara Divanyo)undaki (118) numaralı E-d-i-rn_e_d_e_es_k_i_c-am-iin-~6-5_5_(,_b_in_a_lt-ı )-riı-'z_e_l_li_b_e,-)-l-ir_a_6_1_c._l_tm_ı_t ~ 

latanbul Evkaf MUdUrlUIU lllnları 

satına 1 ma komisyonundan hususi kabinesinde hastalarını kurut bedeli ketifli kubl>elerinin çimento sıvası ve dıtlık alçı pe 
kabul eder. re çerçeve tamiratı açık P.lcsiltmey~ çıkarılmıttır. Muvakkat teıniJlf 

Orneğinin tamamına ayni en af ve !ekilde olmak gereğtle(1683 ) Muayenehane ve ev telefonu 125 (yüz yirmibt)liradır. lhal~si ev hilün 26 ıncı perşembe gün~ •-) 
tane baş cibinliği l/lOı~JS Salı günü saat (11) de Jandarma Gennl 22396, yazlık telefonu Kandilli on beşte Edirnede Evkaı: dairesi~d~ yapılacaktır. Şar~nameyı .. ~I 
Komutanlığı kurağında ~:ızarlıkla satın alınacakdır. Cibinliğin bir lll-•·---------~!!I mek rstiyenler bunu lstıırıbul ve ~ dırne Evkaf ldarelerınde gor 
tanes~ için (55) kurut p3.ha biçilm İ§dir . istekliler pazarlık gün ve sa- Göz Hekimi lirler. (5353) 
atır,da (6943) kurutluk ıandıh makbuzu veya banka m~ktubu ile E 
gelm'!leri ve örneği Komisyonum!lzla İstanbul Jandarma Muayene Dr. Şükrü rtan 
Hey"~tinde her gün görebHecekleı i ve !artnamesi paraıızdn Babıali, Ankara caddeıi No. 60 

Telefon: 22566 
(2534) {5489) Salı giinleri meccanendir •• 

İstanbul Dördün~ü icra memurluğundan: 
Öiü Elenkonun. tasarrufunda olup Emniyet SandığmJJ. birinci 

derec~ ipotekli Galatatla Bereket zade mahallesinin Zürefa soka -

ğında eski 35, 37, 39 yeni 35, 37 numaralı iki kargir hane memuriye
timiz tarafından kiraya verilecek tir. 

Mezkur iki evi kiralamak isti yenlerin teklif edecekleti kira be -

deUeıiyle ödeme şartlar111ı ve verecekleri teminatı dairemize bildir

mek üzere 3 - 10 - 935 tarihine müsadif Perşembe gür.ti saat on 

dörttt!"D on altıya kadar fJJ4/ 699 dosya numarasiyle memuı :yetimize 
müracaat etmeleri ilan omnur. (5810) 

------------ ---- -- -
1111~ 

Sel inik Bankası 
Test~ tarihi: 1R8R 

= idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Türklyedekl Şubeleri: 

&tan bul, ( Galata-Yeni Cami ) 
lzmir, Mersin 

Vunanlstandakl Şubeleri : 
Selanik . Atlna .. Pire · 

Her nevi Banka muamelatı. 

ııı~mıııııııııı~ıııı 
. l 

, ... , .. ,,.,~11111ıııııını11111 
Operatör - üroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
Beviiye mütehassısı 

Köprü başı: Eminönü han telefon 21915 

nıııı1 1111111ııııııııı11ıııııııııııııu11 11111ıuıııııııııııııııııııırııııııııııııııııın 
Doktor 

Hüseyin Usman 
Sabık Haseki hastanesi dahiliye 

mütehassısı 

Laleli Lutüf apartımanı saat 4 - 7 e 

Yurttaş 

Yerli mallarının yabancı malların

dan iyi olduğu yerli mallarrnın ya -
hancı mallardan ucuz olduğu ve ni· 
hayet yerli m.alı senin malın olduğun

dan daima onu al. 
Ulusal Ekonomi 

ve 
~rttırma Kurumu 

Askeri Fabrikalar U. Müdrlüğündetı 
2 Ton F erro Krom 

1 ,, F erro Vanadyum 
50 " Elektrolit tutya 

1,5 " Nikel 
3 " Aleminyum 

15 " F erro Mangan 
500 " Hamatit 
Şartnamelerinde değişiklik ya pılan ve taıhmin e·dilen bedeli 1~ 

bin lira olan yukarı miktarı ve cinsi y~zılı malzeme A~k~ri f,..,1# 
kalar Umum Müdürlüğü aa.tınalma komısyonunca 8/lkıncı Teı 
935 tarihinde Cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edil#. 
tir. Şartname yedi lira 10 kuruş mukabilinde komisyondan ve 
Taliplerin muvakkat teminat olan 8350 lirayı havi teklif mekt\J, 
rım mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kend• 
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ' 
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. "56~ 

5000 metre mik'abı çam tahtası 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünde 

Tahmin edilen bedeli 175000 lira olan yukarda miktarı ve c:~ 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 

6 misyonunca 7 / Birinci T eşrin/935 tarihinde Pazartesi günü saat 1 
kapalı zarf i)e ihale edilecektir. Şartname sekiz lira 75 kurut I11 

bilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 1 i 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkur künde saat 14 te kadar k0~ 
yona vermeleri, ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ..,el 
maddelerindeki vesaikle mezkiir g ün ve saatte komisyona müra~:,, 
la ·~~ rı. 

Sablbl: ASIM US - VA.KIT matbauı Neıtrlyat dlıektörtt: ~Ahmet se 


