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Italyan askerleri Habeş toprağında! 
Bin ltalyan askeri Dana
kis'ten Habeşistana girdi 

Fransız gazeteleri petrol imtiyazı işini lngiliz soğuk 
bir darbe sayıyorlar kanlılığına indirilmiş 

lstanbul telefon 
tarifesi 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya.· 
1tn1 himmeti ile nihayet Jstanbul te· 
lefon şirketinin satın alma işi de bit-
11_1iştir. Hem de çok iyi şartlar ile bu 
§•~ket bugün hükumetin idaresine geç
nııştir. Bundan dolayı Istanbul halkı 
çok haklı bir sevinç içindedir. 

Eğer Kamutay tatil devresinde ol· 
masaydı hiç şüphesiz bugünkü tele • 
fon tarif esinde gerekli olan değişik -
lekler de yapılırdı. Hiç olmazsa tezel
~en Ankara telefon idaresine ait o -
an tarüenin Jstanbul telefon idare· 
s~nde tatbiki çaresi bulunurdu. O va
kıt Yabancı ellerin idaresi ile devlet 
idaresi arasındaki büyük fark der -
~al anlaşılırdı. Telef on ile konuşma · ~ 
Ucretıeri ile telefon tesisatı ve nakil 
lllasratıarı da birden inerdi. 
4 .... Burı-unıa beraber bu netice yine o-4····- ..... 1 • • • )'O)d . • .,._1_ - .J - .J ·- ·-·- _ı.. ı. .. 
d a ıcap eden kanunun Kamutay -

t an geçirilmesi irin önümüzdeki ilk es · ;'>" 

1 :.tın toplantısını beklemek lazım ge-
ecektir. 

R" Ankara telefonları ilk kurulduğu 
Urıdenberi devlet e1indediı·. Orada 

!erek konuşma ücreti, gerek tesisat 

1 e nakil masrafları İstanbul telefon
,0~rrnda tatbik edilen tarifeye nisbetle 
' ucuzdur. Bununla beraber bugüne 
'adar A k 
1 n ara telefon idaresinden dev-
b~;in ~aran yoktur. Belki de az olsa 

e l'1ne karı vardır. Şu halde Ankaia telef.ın tarifesi doğrudan doğruya 
1 ~tanbul telefon idaresine tatbik edi -
ırse halk için büyük bir iyilik yapıl-

lllış olacaktır. 
b 1Şunu da unutmamalıdır ki Istan -

u telefonları dC\·let eline geçtikten 
sdonra Ankara ve İstanbul telefon i -
areıe · · rının tarifeleri arasında mev -

tut olan farkı muhafaza etmek yalnız 
adalete;· d ~ · . 

. .i 
Habeşistanrn her tarafmdan Adisaba baya ytğın yığın muharip gelmekte -
dir. Yukarıdaki resimde bunlardan bir grupu görüyorsunuz. Habeş askerle • 
rinin çoğu sıcak yüzünden çıpıat\ ayat\ ıa gczmel\.teOirlcr . Rö~ckrdcld r~irn 
ler de bunu gösteriyor. 

Dün gece yarı11ndan sonra gelen Röyter ajanıının bir telgrafı, bin 
kadar /talyan cukerinin Habe1 hu Judunu geçtiğini bildirmektedir 

ltalyan kuvvetleri Habe§İstana Danakis bölgesinden girmi§lerdir,. 
Diğer bir telgrafa bakılır~a, Roma Jaki resmi çevenlerJe bu haberi 
teyit eden malumat yoktur. Ha beş-ltalya anlaşmazlığı et.·a/ın
Jaki diğer telgraflar 9 uncu sayfamız.dadır. 

-earp -bişiarsa-ıtaıya
nerden hücum edecek? 

Bir İngiliz Generalınnı götüşle ri (9 uncu sayfamızda) 

Esrarengiz 
Habeşistan t· 

ölen kraliçe bugün 
gömülüyor 

tık ız egıl. aynı zamanda man -

$ırı~= ~lur. Ye eğer bu iki tarife ara- 5 Eyliil perşembe 
01 :lu veya bu şekilde bir ayrılık 

1 acaksa mutlaka hunun herkesçe an· günü başlıyor 
tşıtabilir bir sebebi bulunur Onun ._ ____ ..,. ___ ..,... __ ,_..,. 

! 1
" _lstanbul telefon idaresi . devlete 

... eçtıkten b "d . d sonra u ı arenın şartların· 

li~ da halk lehine büyük bir değişik -
hekliyebiliriz. 

Ankara hukuku 
Ankara, 2 (Kurun) - Ankara hu

kukuna talebe yazımına birinci teş -
....____ ASIM US rinde başlanacaktır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ingiliz donanması hazır ! 
.. Portesmut lima -
'''"da b --.-. ~ Riliz ulunan Jn. . 
r· harp gemile -

1 Ceph " ..,.. k ane Yükle • 
·•ıe ted' 
tliz . •rler. Akde -
l,; fıiosunun bir 
ısnıı S" 

l'I. Ul'eyş yakı· 
ıtıda . "a gezılerine de. 

ta ın ediyorlar. Mal 
l'a trı "h· 

to u ımmat ve 
J>~u rrı··r t.. u rezeleri 
Otıdeı•il . 

da h mış. Malta· ~~~~~= 
atk ha,a h .. 

tu u -
ltılanııa k . 

'atla aı şı ha . 
RJ\lı!';tır y -

Sttıı • • • a;r,ı . 

buıa:=~~ri sa) fad.ı 
--ııınız, 

Bir otomobil kazasında ölen kraliçe 
Astrid 

(Yazısı 2 nci sayfada) 

Şura mülazimliği 
Ankara, 2 (Kurun) - Devlet 

şuraamda açılan şura mülazim
liği müsabakasında hukuk me· 
~unlarından Vecih ve Li.ır.ia b
zandılar. 

Lindbergin çoc-.,ığunu 
yeniden diriltiyorlar 

Son gelen haberlere göre tay· 
yareci Lindbergin çacuğunu ka- ' 
çırmak ve öldürmek da\'ası hiç 
beklenmiyen garip ve heye<..anlı 
bir aafhaya girmiştir. 

Bilindiği gibi bütün Ame!':ka 
yı yerinden oynatan bu davp ge. 

çenlerde bitmiı, katil Hauptman 
ölüm cezasına çarpılmışt •. Şimdi 
herkes katilin ölüm k.Jltu~una 
oturtulduğu haberini bekliyordu. 
Gelen son haberlere göre· katilin 

avukatı ortaya öyle garip bir \Jdi · 
a atmııtır ki bu iddia iuan ver
memekle beraber bir çok fikirleri 
karmakarıtık etmiştir. Bu iddia 
§Udur: 

( Sonu Sa. 2 SÜ· 5 ) Hauptman ı~e aı:ukdı 

Mazot Denizi 
Akayla ŞirketihalJrİye protesto çektiler. 
Gaz kumpanyasından tazminat istiqorlar 

Standard Oil gaz kumpanyasına 
alt mazot yüklü bir dubanın batarak 
limanı ve kıyılarını mazotla doldur
duğunu yazmıştık. 

Denize dökülen sekiz yüz ton ma · 
zot limanda bulunan bütün taşıma va
sıtalarını kirlettiği igibi kryılarda da 
denize girilmesine mani olmuştur. 
Hele denizdeki beyaz boyah ,· asıtala

rın bundan çok zarar görerek tekne
leri simsiyah olmuştur. Bu hadise et
rafında deniz ticaret direktörlüğü ile 
adliye tahkikata başlamıştır. Dün A
kay ile Şirketi Hayriye idareleri gaz ı 
kumpanyasına birer protesto çekerek 

tazminat istemi~ler<lir. !;ıı11lann is 
tecliği paranın ;t ekılnu beş bin Jiradır. 
Mazot her iki idarenin o sıralarda Re· 

ferde bulunan gemilerini bo;:vamıştır. 

Yapılan ilk tahkikata göre, duba· 
nrn batm~ hadisesi şöyle olmuştur. -

Limana gelen Uryon ismindeki 
~:.-yy:ıh gemisi 800 ton mazot istemiş
tir. Kumpanyanın dubası ise 7:JIJ ton 
mazot almaktac.hr. Duba) a elli ton 
fazla mıı.zot konmuş, yola !:•karılmış
tır. Duba yolda dalgaJarın tesirile 
batmrş, büti.in mazotlar c!cnize ) ayıl· 
mıştır. 

Her gün ·bir ediple ... 

En büyük şairimiz hili 
Abdülhak Himid'dir! 

Halkevleri, memleket hayatından alı~
mış teljf piyeslerle heryerde 

tiyatro zevkini yayabilir ! 
Hayatı uzak Anadolu şehirlerinde 

nahiye müdürlüğü, kaymakamlık, va
li vekilliği gibi idare memuriyetlerin
de geçen ve bunun için Babıali cad -
desinden uzak yaşryan şair Omer 
Bedrettin, şimdi Edremit kaymaka -
mıdır. Ricamız üzerine anketimizin 
suallelerine şu karşılıkları verdi: 

- En büyük şairimiz Vim? 
- Sebepleri her ne oıuna ol 

sun, eski büyük ıair!erimiz o ka
dar Acem edebiyatı tesiri altında • 
kalmış ki bunların hiç biriıine 

"En büyük şairimiz,, ü nvanını 
vermeğe ne duygum, ne dilim va· 
rıyor. Bence, en büyük ıairimi.t 
denildi mi, evvela dili ve duygu 
su tamamen, münaka,ta,,z ."f~k 

(Sonu Sa. 8 Sü~ 5). . 

. 
l( 
• 

Şai.r Omer. Bearettin 
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1 arih köşesi 

Osmanlı tebaasına 
mal1sus işler 

Türkiyede cuınuriyet tabaasıııdan 
başkasının yapamıyacğı işler var. Bu· 
nu bir de kanuna bağlamışızdır. Ta
rih belgelerinden öğreniyoruz ki ee • 
ki de\·irlerde de buna benzer bazı hü· 
kUmler, devletlerle yapılan ahitname
)ere girer, o zamanlarda da kazarul -
nuş haklar üzerinde bazı araştırmalar 
yapılırmış. 

14 zilkade 1281 tarihinde, Babıali
de divan kaleminin bir Cmuktaza) va· 
rakası bu yoldaki ahdi kayıtlardan 

bize bf r hülasa ,·eriyor: 
Osmanlı de\ leti ile ltalya arasında 

6 cemadiyelula 1270 de bir ticaret mu· 
ahedesi yapılmış; burada şu madde O· 

kunuyor: 
"Tlc:aret için balık aaydı ve tUruhtu u. 

natıık demek olduğuna ve bu cihetle tabaai 
aaltanatı aenlyeye malısua idUgüne binaen 
buna Sardunya tabaaııı mezun olmayalar . ., 

Daha önce 1262 de Rusya, 1267 de 
Sicilya ile aktedilen muahedelerde 
de hu hüküm açıkça yazıh. 

Hiç bir muahedede ecnebi tüccarı
na, Osmanlı nehirlerinde n denizle -
rinde balık aylamak ye esnaflık et -
mek için bir kayıt koymamışız. 

Yunanlılarla aktett!ğimiz muahe -
dede ise şu hüküm nrdır: 

''lıılemallkl mahnısede kaide Uzerlne mev. 
su olan emafiığa dUvell mUthabei aalre t&
lıuaı dahil olmadığı mlsUll6 Yunanller d& • 
hı giremeyip ve esnatı mezkil.reyı malmıa 
sanayll icra edemeyUp takat bazı tabaat Yu. 
ı:ıaniye bir ldeU d&klmeye mebni em&fiık • 
tiuı baz1Bma dahil bulunmuı olduklan hal • 
de t&bilyeU zaUyelerlni hıfz ve Ua Uı bera. 
ber ztkrolunan esnafa dahil olan tabaai aal· 
tanatı scnlyenln ifasına mecbur ve mahkQm 
bulundukları oeariU ıcrayc yani ematı mez. 
kAreden fstenlcln rllsumanı tediye etmeğe ve 
bmılanıı bllhaasa mükellef oldukları tekll.fin 
~ tesviyesinde hlascmend olmağa ve ea • 
ıı.aıı merkume de icrayı san'at lçln bllha.ssa 
mevzu buluııan mecbur1yeUer1 Ua etmedik· 
Jeri halde kendi devleti mctbualarmm sefir 
:te konsolosları tavassul'U vukubulmakaızm 

muhakeme ve t edip olunmağa mecbur ola _ 
caklardır. Velhuıl bulunmuo oldukları u • 
:aatm kA!tctcn nlzamatı mevzuwna ve mem. 
llketçe uaul ve zabıtaama tamamlle mnta • 
baat eyllyeccklerdlr. Ve zikrolunan tabaal 
Yunanlyeden. ilüç btrlnln esna! kethtıdalıfı 

fcra edeml~ceğl mukarrer bulunmlJ1'tur.,, 

1281 de 1340 dan daha iyi imişiz de· 
mek ! Abdülhamit devri uluMl hakla
n korumada anla~rlıyor ki en zayıf 

kaldıiım:z bir devir! 

Atinada 
Komünistler 
Bir erkekle iki kadın 

yakalandı 
*~tina, 2 (Apoyev Matini) -Dün 
rn.brta ikiıi kadın olmak üzere ıı
r nır bölgelerile telefonla gör üten 
r\iç kit iyi yakalamııtır. . 

Bunların komünist propl\gan· 
'dacııı olduğu sanılıyor. 

Mihalokoputos da krallı
ğın iadesi aleyhinde 

'.Atina, 2 (Kurun) -Eski Yunan 
l Dıt itleri Bakanı B. Mihalakopu
loa Avrupadan dönmüf, kendiıile 
görüıen gazetecilere Krl:lllığın i
adesi aleyhinde bulundufunu ve 
aiyaıal ufuk kararmakta bulundu
ğu cihetle Yunaniıtanın rejim iti 
ile uğra§acağına milli müdafaası 

: SON HABERLER 
lzmir-Aydın yolunda soygunculuk! 
Bilinmeyen haydutlar dört kamyonet soydular; yolcu

yaraladılar lardan birini öldürdüler; bir şoförü de ağır 
lzmir, 2 (Kurun) - E·~velki 

gece lzmir - Aydın yolunda bir 
soygunculuk vak'ası oldu: 

lzmirden Aydına yolcu götür
mekte olan bir kamyonet. meç· 
hul haydutların taarruzuna uğ· 

lngiliz 

radı. Haydutlar, önce kamyone
ti durdurmak istemitler, durma
yınca ate§ açmıtlardır. 

Bu sırada yolculardan Ahmet 
ölmüf, toför Mehmet yaralanmıı· 
tır. 

Haydutlar bu kamyonetten 

Donanması 

batka, ayni yolda Aydından iz· 
mire gelmekte olan 3 ka'ilyone· 
ti daha durdurmuşlar ve yol
cuların paralarını, efyalarını 
almıtlardır. Haydutlar ehemmi
yetle kovalanıyor. 

Hazır! 
Eski gemiler de servise alınmaya başladılar 

Paris, 2 (A.A.) - Jouro:ıal ıa· 
zetesinin ondra aytarı, İngiliz 
amirallığı tarafından geçen haf
ta alman ihtiyat tedbirleri hak
kında §U tafsilatı vermektedir: 

"- Vatan filosu, evvelce ha
ber verilen 9 eylül tarihi yerine 
1 eylülde Portland limllnında 
toplanmak emrini almıştır. 13 
hattı harp gemiıi, Portlanda git· 
mek üzere, halkın alkıtları ara
aında, bağlı oldukları limanlardan 

ayrılmıtlardır. 

2 - Porbmoutch limanında 
bulunan Vatan filoaunuıı hattı 

harp gemileri aereç ve cephane 
yüklemektedir. Daha eski gemi
ler tekrar servise alınmakt..ıdır. 

3 - Akdeniz filosunun bir 
kıımı Süveyt kanalı yakınındaki 
gezilerine devam etm"ktedir. 
Her biri 31.000 tonluk kraliçe 
Eliıabeth ve Barbam zFhhları 

Kraliçe Astrid !Afgan istiklal bay
Belçika kraliçesi Brük- ramı mÜnasebetiJe 
selde bugün gömülüyor Ankara, 2 (A.A.) - Reiıicu~ 

B ··k ı 2 (A A ) K ı· mur Atatürk'ün Afgan lsHklil ru se , . . - ra ıçe 
A t ·d· k '-- - d 1 1 bayramı münaaebetile Afgan Kra. 

ı rı ın a raoaaın an o .an s-
veç pre11ı1lerinden Charleı ile h b~ekhmel t Zfah!lr bHana çl ektiğ; 
prenaeı lngeborg, dün sabah bu- te rı te gra 1 1 e una ge en ce· 
l'&ya ael-itl ... ...,.. lual~•İn aaaıa 

ka11ıaında bir hu§u dakikaır ge
çimıiılerdir. 

KRALiÇE BUGÜN 
GÖMÜLÜYOR 

Belçika kraliçeei Astridin bü
yük cenaze tÖrt}nİ Briikaelde bu· 
gün yapılacaktır. 

Belçika kültür bakanı, dün ak· 
§am radyoda bir konf eran.. ver
mif, kraliçenin tam ve mükem
mel bir insan olmak sıfatile halka 
kartı gösterdiği cömertlikt"n bah
setmİf, çocuklarına olan düfkün· 
lüğünü ve fukarueverliğini an· 
)atarak hatırasının belçika ulusu 
arasında ebediyyen yafıyacağını 
ıöylemittir. 

Briikaelde bu.Jün yapılacak ce
naze töreni, ıene bir kazada Ö· 

len kral Albere yapılan cenaze 
töreninde olduiu kadar büyük o· 
lacaktır. 

ŞEHRiMiZDE BiR AYIN 
YAPILIYOR 

Luaern ıehrinde otomobil ka
zası neticesinde ölmüt olan Bel· 
çika kraliçesi Aıtridin ruhtınun 
istirahati için, bugün ıaat on bir 

vaQ aıaiıdadrr: 
Afgan la tiki il bayramı mü na· 

ıebetile, en hararetli tebrikleri 
min ve ıahıt ıaadetlerile kardeı 
ulusun refahı için olan samimi 
temennilerimin kabulünü Majes
telerinden rica ederim. 

K. Atatürk 
Nazik tebriklerinden dolayı 

ekselanslarına teıekkür ederkf'n, 
ıahıt saadetlerile karde~ Türk 
uluıunun saadeti için en hararetli 
ve en ıamimt temttnnilerimi ıuna 
rım. 

M elımet Zalıir 

Maksimus Cenevrede 
Atina, 2 (Kurun) - D!t itle· 

ri Bakanı Bay Maksimos, bugün 
Cenevreye hareket etmittiı·. 

Hareketinden evvel cumyr 
Baıkanını ziyaret ederek, iç ve 
dıt ıiyaaet hakkında izahat ver
miıtir. 

de ıehrimizdeki Sent Eıpl'İ kili
ıeainde bit ayin yapılacaktır. 

Belçika elçiıi BaY. Dö Rey· 
mond ıehrimiz diplomat çeveni 
de bu ayine ittirak edecektir. 

Akdeniz filosunu takviye · ede• 
ceklerdir. Gueen Elisabeth zırh• 
hıı 15 ıün içinde lnıiltereden 
ayrılacaktır. 

4 - Bellarophane ve Ncuralia 
gemileri mühimmat ve bir topçu 
müfrezesi yükliyerek Maltaya ha
reket etmiılerdir. 

5 - Malta halkı, hava hücum· 
larına kartı hazırlatılmıtttt. Mal
ta limanının müdaf aa11 ıah 
günü hazır olacaktır. 

Habsburglar 
küçük Antantın kararı 
karşı&ında Avusturga 
Viyana, 2 (A.A.) - B•Y 

Schuschnig, Viener Neue S~adtta, 

Marie • Therer sü okulu talebe· 

faaliyetine tekrarl:Jatlamııtrr . ...,,. ' 

Bay Schuachnig, bu ıö;leTİI\• 
' de küçük antant konferauıından 

sonra Bledde yayılan bildiritin 
Habsburgların tekrar tahta ıeç· 

melerine dair olan kıımma . bil· 
vaııta cevap vermiı ve bilhaua 
dem ittir ki: 

"Bir devletin siyasal meselele
rine dair ya.ptlan görüşmeler, 

yalnız o devletin topraklan için
de cereyan ederse . faydalıdır. 

Bir iç siyasa. meselesi, ilgili 
bulunduğu ülkede gezmek mese-
lesi olduğu zaman önemli ola· 
bilir. 

llgili ülkede meYzuu bahsedil
miyen iç meselelerin başk4 ülke
lerde görüşülmesi lüzumsuz bir 
asabiyet ve bir endişe uyandır· 
maktan başka bir sonuca vara· 
maz. 

Avusturya, her ne şekilde o
lursa. olsun, mesuliyetlerini kav
ramaktadır.,, 

Lindberg'in 
çocuğunu yeniden 
diriltiyorlar 

(Üdyanı Birinci sayfada) 
Lindbergin çocuğu ölmem:ştif• 

Nevyorka yakın Plütink'de bulll" . 
nan bir çocuk Lindbergi.n ojld' 
dur! 

Dahaıı var: 
Sen Kantey hapiı}ienea:n .. 

bulunan bir ıuçlu da itiraf ta. b1I' 
lunmu' ve bunun üzerine yenidet • 
arattırmalara batlanmıttır. ;idi' 
di Nöy Y erıey polisinin e\ind• 
bir takım kalıplar vardır ve bull 
lar bulunan çocuk üzerinde tat
bik edilecektir .•. 

Fakat bütün Amerikayı h~ye' 

canlandıran bu meseleye. Lind
berg ile karısı ehemmiyeıt verrııİ" 
yor, hatta çocuğu da görmek İl' 
temiyorlarmıf. Onlar iki yıl i;nc:• 
bulunmut olan cesedin ifendi c:,O' 
cukları olduğunu anlıyarak hD1' 

miyle inanmıtlardır .. 
Diğer taraftan Genel Savamat' 

(müddeiumumi) bu mesele halr 
kında fU sözleri ıöylemitlir: 

H auptmanın avukatı, mfü.1elt
lnlinin baıını lıurtarmak. için hı' 
çareye bQf vurabilir. Fa.kat b
ortaya attığı meaele lilıirleri o #cif 
t.lar kar1ftırm1flır lıi polu her /ıd 
kikatı anlamak için her arattır 
mayı yapacakhr.,, 

F lorya yolunda 
Meçhul bir otomobil, meÇ' 

hul bir adamı ezdi ! 
Florya yolunda bir otomoblı 

henüz hüviyeti anla,ılmıyan J6 
yaılarında bir adama çarpar,) 
yaralamıf ve kaçmııtır. Ceı ra., 
pata haıtanesine kaldırnan yari' 
.. Jı • ..a- ........ ___ ... _ ..... ~:- ı:;' 

~ırköy jandarma komut•nheı~ 
tahkikat yapılmaktadır. Ceı• 
Morga kaldırılmıttır. 

Fransız ve Yugoslav 
Baıbakanları görüıtület 

Pariı, 2 (A.A.. - Yugoılıt~ 
Baıbakanı ve Dıı itleri Bak•"' 
B. Stoyadinoviç, ıaat 20,50 d• 
Pariıe gelmit ve istasyonda JJ. 
Laval adına karıılanmıt\11'. 

Pariı, 2 (A.A.) - B. Lav•l" 
d. o 

Yuıoılavya Batbakanı Stayo ıd 
viç bugün iki ıaat kadar g~r~ 
müılerdir. lki Batbakan kuÇ ~' 
anlatma dıt bakanlarınm Bled 
ko~uıtukları bütün meaeleler ~o~ 
ve Tuna miıakl"rı hakkında k~ 
zakereleri tetkik etmittir. ,ı 
nedildiğine göre bu konu!m~ • 
ra11nda B. La val küçük ı.nlaıı:; 
nın Cenevrede a lacaiı dunun ~td' 
kınla çok deierli malUnıat e 

etmiıtir. ,ı 
Pariı, 2 (A..A.) - B. J.•~.,, 

ile uğrasması daha iyi olacağını --------------......---.,,..------------------------

Fransız-Yugoslav görütmel~~( 
den sonra gazetecilere bu 1" 1 
melerin derin sevgi içinde ya~~ 
dığmı kaydetmit ve gerek 

1
' 

memleketi doğrudan doğruY• ~,. 
rek merkezi Avrupa mü:ıak'9~~ 
rile ilgili bütüwmeıelelerin t•t 

.öylemiıtir. 

Mevlidi Şeı1if 
Ölümile memleketin te· 

cim ve denizcilik alemini 
müteellim eden merhıam Sa
dık Zade BaY. Ruıenin ruhu 
için bu aym betine :esadüf 
eden perıembe gün;.; r:ı:.: 
on dörtte Yeni Camide mev· 
lidi ıerif okutturulacaiın· 
dan merhumu tanıyan ve 
ıevenlerin teıriflerini saygı· 
lanmala dileriz. 

Merhumun ailesi 

1 - Liıelerde ve orta okullardtıikmai smaçlarına ha§la.ndı .. Bir in~ oiıuiundıı, ilunal. lualar. 
talebela, bütün tatil müdcletince lacuırladıklan derslerin'! ıon bir gö1' atıyorlar. 

2 - Teftıatı laülıUmete geçen telelon soıyeteıi, iki günden beri Türk memurları taralınJan idareye 
'!Hıflanmıı.tu. Bınlllllalıi rainule; nuıralıabe İfİni yap_anları tai•ı gözden ge~irirlerken görüyormnu / 

edildiiini ıöylemiıtir. ..-/ 

KURUN okurlarına 
HlıMET KUPONU 

3 - 9. 935 

Bu kupondaki tarihten bati~, 
rJk 11 gUn ~inde KURUN idar tJI 
ıhterllf ru - rMml mecbariY'' .... 
yahut teehaer sıfatlle yapılan il ı 
lard•l' Mtlt"' - bir ktiçük uctıııl'11• 
defalık 1 Atın parası yerine a1J1l . 

·~"ı sQDUDcM idarede ---1' ~unıl&CM """~ .. bu kuponlan Po'; . 
~kllft ıae1'tuplarm için• de k 

11 1 
blUrler. 4 kııtm~ bir at.Jr aa111111r.11d ' 



iyorumki; 
~•al ekonominin kurulmcuı, 

Yürekler acısı Hukuk 
fakült~sinde 

3 - RıJ~UN 3 EYI:CI. ına~ 

1Gezintiler 1 

ölçüde birlik 
gerek 

I' ,tnıeıi i~in devld bütün ener
kullanıyor, devletin bu ko
İfincle gösterdiği kudreti u
ekonominin ıon müıahhcu 

Festival 
hazırlıkları Beykozdaki orman 
Romanyadan ilk kafile kasten mi tutuşturulmuş? 
10 EyHilde geliyor Evvelki sa~~ bathyarak bir 

· l gün bir gece suren Beyko::: ıırtla· 

----ikmal sınaç.'an üzerinde 

Yurt ıeverlikte benim iki öl. 
çüm var. Falanı, filanı tartmak 
istediğim vakit, bunlara vuru
rum. Bir toprak parçcuı, bayrakla 
vatan olur ve bayraklı toprak, üs
tünde barındırdığı çocuklarından 
ııraıına göre para, kan iıter. '

11 olan lertler alıcı, satıcı, 
Pıcr olarak manalandırılabi· 14 eylülde batlıyacak ft:ıtıva k' .. d" " I ·· t" 

h d.. nnda ı yangın ıon uru mJf ur. 
hazırlıkları ile uğratan eyet un y .l b' d.. .. k dar 

r-J/an nizamın paralon 
d k. h angın.ua ın onum a 

Büyükadaya giderek ora a ı a-
f U- . . . fundalık ve orman yanmıttır. 

zırhkları gözden geçırm19tır · y · k '' 1 d k' ha 

-Yerli malı al ... 
. . . angının, cıvar oy er e ı • 

Romanyaya seyyah ıetırılmetı obanlar tarafından hciyvan· 

erı, bu satırlan, bahçe.inde 
?tiıtiren bir aJamın çiçekle

maksadi~e· gide~. hey.~t a~a:.~ndan ~.:r;na otlak temin etmek için 
Bay Halıs de d\!n donmu,~ur. k ten rıkarıldığı anla!ılmakta· 

hrtılclan, ve lüzumsuz nebat
korunmaaına benzçyen sev
bir bahçevan makatı gibi 
Qcağım. 

ı . . 1 as :J' 

Bay Halis, Bükret e \lmtz e d 
ır. 

ve Köstence konsolosumu-ıla gÖ· Bu husustaki tahkikata ehem-
rüttüğü gibi Romanya bastn direk miyetle devam olunmaktad1r. 

İr arkacla§ıma ipekli ve pa· 
'Pay Pahalı olan bir gömlek 
it İ~in Yerli bir mağazaya 

törile de tan19mı9tır · Bundan batka, evvelki gün 
Romanya basınında lstanbul lrüyükadada bir yangın oimuı • 

tenHkleri etrafında yazıla: yazıl· tur. Lünaparkla Yörükali arasın· 
matı temin edilmittir. Romanya- daki fundalık yoldan geçen bir 
dan ilk kafile. on eylülde prenseı adamın attığı cigaradan tutu9muf: 

~tnleği aldl:, gömleğin yaka-
i ilik yeri açık değildi, bu 

. iÖ.ıiime ~arptı satıcıya gös
, ben ıc:r.ayorum ki biraz 

: tak, Yahut hiç olmaua ıöz
~·~ teessür gösterecek, hayır 

Marya vapurile gelecektir. 11 ey· on metre murabbaında bir yerle 
lülde de Yunanistandan ilk kafi- on iki yeni çam yanm19trr. 

•rini ' d cld .. .. c'ik ."''apma r, ı;ı ına yuzu-
dık bahir: 

-...... B ' u ela mesele mi, onu da 
~.::Pın! .• 
· c:aıl cevap gü::el cleğil mi? 
..... Pe.P?i dedim, lakat merak 
' l:Jmleğin daha ötesinde be

' e l . ,. .. e lark var mı el iye baktım. 
•6~~eği mua.>•ene ederken 
. ılave ettı' . 
~ . 

Alc:caksanrz böyle alın ... 
Q ,, • 

.,o.ı •.• 
1'a!>''L 

, 11 uen: 
:-, ~Y?l bi% terzi değiliz ... 
c!e:Ji ... '~- ,.,;;.-.IPb İativo-

m ''htım. 

le gelecektir . 
14 eylül gecesi Yat kulübünde 

verile=ek baloya halk gecesi is
mi verilm~ttir. 

Kulübün bahçesinde ve ~trafın· 
C!a da yeni tesi~at yapılmakta

dır. 

15 eylül sabahı yapılacak bay
rak çekme töreni misafirlerin balo 
münasebetHe yorgun bulunacakla 
rı gözönüne alınarak öğleden 
sonraya hrakılmı§tır. 

Akay idaresi gece sabaha ka
dar a :Iaya1 v~~ur ifletecektir. 

Den·z tec·m direktörü 
Ankaraya çağırıldı 

Karadeniz ve Akdeniz ı;man -
ıarm:ıa Dır gezı yapulu.au ovu ..... , 

dönen deniz tecim cffrektö:ü Bay 
~ "' ~ • Müfit Necdet Deniz, eltonomi 
ır hQ • 

,,, . ç Qrkadıuımla bir gazı- bakanlıg"' ı tarafından Ankaraya 
.. & u· ~ 
t.u~~m .. Sıcaktan bunalıyo- çağırılmıştır. 
' l mı.ıle masalara vurduk, Sö ... ·l~n :l ig"' ine göre, Müfi~ Nec· 
· ctrı t k -

'ık , • ırclattık, boğazımızı det D<"nİ zin Ankaraya gidişi , e· 
<.: kcnomi bakanlığınca haıırlan -

nr•on G ' SQ ... arıon ... Garıon.. makta olan Türk l : manlarının in-
l'lıyorum §Öyle böy!e b•r ya- ld$af ına ait bir pro1' e ile ilgili bu· 

IQQft -
~ll· . en fazla zaman geçti lunmaktadır. 
, 

1
"

1m •ökün etti: 
1.:e" b. 
· el ır maden suyu iıteclim, 
i, b~di, arkaclaıım bir bira 
:·e> ır tavuh söğii:ı;ü .. 

rı111 -
h .1 •c:::ıt ıora m.a•amızda ne-

°'lr?dıı"' • d ~~i . · B'Unu ırz tcuaLIVur e e-
11.,ı. 

t i, . 
~11 ::-.~rça kaoun, bir viıki, bir 

Şehrimizden gönüllü 
gitmek isteyen ltalyanlar 

Sehrimizdeki İtalyanlardan ha· 
zılarının Musoliniye mürac.aat e
derek, gönüllü olarak doıu Af· 
rikasına gitmek istediklerini bil
dirdiklerini yazmııtık. 

•oğ " .. 
c~r. U~u... Bunlar arasında gene ıehrimiz-

' /1 ona: deki hal yanlardan İtalyan eski 
·~:1· tınları biz istemedik neye muharipler batkanı doktor Pel
. trı cled';r:.• · Q... •sımız zaman rözle- legrini ve Aero Espre110 direk-.. ... ,, : 
'- a· törü Simenin de Musoliniye bat· 
~ ı:::~e bunlar var dedi: ma- vurduğu öğrenilmittir. 

~! >'erıne lravun, bira yerine ........................................................... . 
1 fcııh.L el b• J. l" •• ' ' • b" ~Ilı ~"" Yerine koyun eti ~e- z tr e yer ı mufferr ıçın ır 

. r . bir parola koy•ak, meıela: 
:Pılacak telt bir ıey vardı, "Yerli mÜfferiye karıı nazik 

L Ql>fllt 

Nüfus sayımı günü 
çalışacak memurlar 
Nüfus yazımı hazırlıktan çok 

ilerlemittir. Dünden itibaren aa· 
ymı merkez bürosu taraf rndan 
kaymakamlıklara küçük sandık • 
tar yollanmaya baılarmıııtu. 

Bu sandıklara mıntaka sayım 
memurlarına verilecek defterler· 
le cetveller konacaktır. Sayım 
günü çahıacak memurlar hemen, 
hemen tesbit edilmit gibidir. 
Sayım günü sayım memurla • 

rmdan baıka ıehirde dolaıacak 
olanlar da yakında belli olacak· 
tır. 

Adala~ı güzelleştirme · 
cem'yetinln düşündükleri 
Adalan süzelleıtinne cemiyeti 

bu ayın sonunda yıllık toplantı
sını yaparak yeni kararlar vere· 
cektir. 

Cemiyete yenf varidat kaynak· 
lan temini görütüleceği gibi, Bü· 
yükada ile birlikte diğer adaların 
da güzelleıtirilmeleri için bir 
plan hazırlanacaktır. 

Cemiyet, önümüzdeki bahar • 
da adalarda fazla çiçek yetitti • 
rilmesini ve bunların halka pek 
az bir ücretle fidan halinde iken 
satılmannı dütünmektedir. 

Bundan baıka, Büyükadada 
çok çıplak bulunan T epeköye 
çam dikilmesini de temin ede
cektir. 

Almanyaya yumurta 
çıkatımız arttı 
Son aylarda Almanyay4 yu· 

murta çıkalı arlmIJlır. Alman 
hükumeti 22 bin kental yumur
ta kontenjanı vermitti. Yapılan 
teıebbüsler üzerine buna üç bin 
kental daha eklenerek ~·eniden 
yirmi bet bin kentale çıkanlmıt· 
tır. 

değişmefer yapıldı 

Para, kan ... lıte yurdunu ıeve-

Kültür bakanh\1ı hukuk fakül· 
lesinin ilanal sın.ıı.çlarında y :ni
den bazı önemli A~ğiımeler ya
parak dün üniversi~~ rektörlüğü-

ne bildirmitlir. ·~. 
Yeni yapılan dei~fDle bütün 

talebeyi sevindirmitti~ Bakanlı
ğın yaptığı değitmeler', arasında 

ıunlar vardır: \ 
1 - Haziranda elem~ smaç· 

larında betten atağı not
1 

alarak 
doğrudan doğruya sınıfta' kalan
lara eylülde tekrar sınaca \.alınma 
hakkı verilmiıtir. Bu talebe eylül 

nin yükmnmeclen vereceği anı.& 1'er 
giler bunlarclır. Türk, ucu tarihin 
karanlık kaynakları ardında kay
bolmuı kurunlardan beri kan bor
cunu bol bol ödedi. Der.ebilir ki. 
yeryüzünde bcqına buyruk hiç bir 
uluı bayrağına bizim kadar kur
ban vermemi§ tir. 

. d kr .\\ k d.evre.ın e te ar sınaca gufce • 
tır. ~ 

2 - Haziranda yapılan eleme 
sınacmda üuümizanı tutmı'Yan 
üç dersten betten qağı not alan 
talebe de eylülde sınaca gireceli· 

Fakat açıkça söylemeli iri 
para itinde bu kadar cömert de
ğiliz. Köylü, tahıidara yan bakar. 
Eınal onu atlatacak düzen düıü
niir. Çift delter kullananların ya
kcmna ikide birde yasanın pen-

çui •arılır 
Yurttaki vergi kaçakçıliğı a

z;umanamaz. Amma köylünün 
·ıaMüdardan, eınalın vergiciden 

tir. hOflanmamcm, halkın vergiye 
ilk okullarda talebe "cüye,, "har~,, gözü ile bakma-
yazımı başladı •ı 'Ja lioıuna değildir. 
llk okullara yeni talebe Y.azt· ''iltizam,, ~tiğının bin türlü 

m.ına dünden itibaren batlanmıı- 'liciluızlıklart. altında yüzlerce yd 
tır. 'iiinenen zavallılar, keıelerini ne

Bu yıl geçen yıllara göre illC o- ~eye niçin boıalttıklanm bilmi• 
kullar daha kalabalık olacali· yorl:,,.dı. Bir gün fU, 6ir gün b'u 
tır. geliyor heybelerini doldurup gi-

Kültür direktıörlüiü, her o1'u- diyordu. DQida e,kiya. ovada 
ma çağına ıelen çocuğu okutma: laükiimet, ıokakta Yeniçeri puıu 
ğı kendisine bir prensip ol~"'!" kuruyor ve soyuyordu. Nanrlan
kaıbul ettiğinden bu yıl ıehnmız· · mlf hakıızlıklar, (kapı) ile (kul) 
de yeniden okul açılma11na tid- araıına kanlı 11ir hınç perdesi 
detle ihtiyaç vardır. germifti. Bunun için değil midir 

Bir çok semtlerde okul ol~~a ki dq düıman korkum olmadık
uygun bina bulunmadığı takdirde ra Türk ulusu ile Türk hükiime-· ___ ı.:: ::I' , 

yarım •iln okullan Jaırul~ 'tinin elele .,.,.,Jifi görülmüyordu. 
hr. 6'MüsaJere,, yi kaldıran "tan-

ilk tedrisat ispekterleri -:le 'dün z;İmat,, yalnız büyük pcqa konalı-
1.:.ı:1tu··r dı'rektörlügu"'''nde direktör 
aw lannın, vezir çiltliklerinin etrafı-
Bay Mehmet Eminin bqkanlıgı na bir korkuluk geçirmekten lXıf
altında bir toplantı yaparali bu ifa bir §ey 'diifünmecli. Mtılın can 
yıl okuma çağma gelen çocukla· yongası olduğunu söyliyen bir dil· 
rın mevcut ilk okullara nuıl yer- le komııtuklan halde, bu korku
leıtirileceğini görii!müılerdir. luğu köylünün tarlanna, otlağına, 

Her ispekter on gün içinC:le ağılına kaJar indiremediler. O, 
kendi mıntakasında bulunan ilk hep verdi, çırılçıplak kalıncıya ka
okulları dolaıarak yazılan taleDe dar verdi. Neden sonra kurtııluf 
aay11ını tesbit ederek kültür 'di- yollarını aradı. Hakıızlık karıııın
rektörlüğüne bildirecektir. da yalan ıöyledi. Kazancı .aklc:ı-

Direktörlük ıelecek ıayıya gö- dı zaptiyeyi haydut vergiyi har~I, 
re hangi semtlerde okul ve den- f;elledi. 
hane açılma11 li.zmı geldiğini ka· 
rarlqtıracaktır. 

iKMAL SINAÇLARI - Oni· 
venitenin bütün f akültelerinae 
ve liselerde ikmal smaçlarına 
dünden itibaren batlanmııtır. 

ÜNiVERSiTEDE YENi TA
LEBE - Üniversitede yeni tale
be yazımma dünden itıbareu 
batlanmı9tır. Yazılma bir letrini
evvele kadar sürecektir. 

"Q~ • , .oturacağımız yerden ol.,, ıözünü .. 
t., , l•ttik .. Böyle bir ~ok mi- "Vatandtıf yerli malı al,, •Özü ı 
r ~";'"•r. nün yamacına a11ak ... 

1 
"'calı İçin parolamız gü- Sadri Ertem 1 

Yumurta tecimerleri bu duruın 
karıısında ellerindeki malları çı
karmaktadırlar. 

KÜTÜPHANE DiREKTÖRLÜ 
GO - Hukuk fakültesi k:itüpha
ne direktörlüğüne sabık amme 
hukuku profesörü doktor Bay 
Edip atanmıttır. 1 

Şimdi, köyünün etqiriden ge
çen lratarlara, ürününü değeril• 
toplayan labrika kamyonlarına, 
alnının terini altın damlcm yapan 
tarlasına bakarak dünyanın cleğİf· 
tiğini anlyor. Fakat devrim ma· 
kinesi, bütün çarklarını daha k~~: 
di örsünde döğüp yenileyemedıgı 
için vakit vakit bozukluklarla 
kar;ıltı§ıyoruz. Kııa görüılüler, 
bu küçük .ür~melere •aptanıp kal
ıalar bile, biz bunların geçici ol. 
cluklarını biliriz. ln•alı elden bı
rakmamak ve her ıeyin birdefl 

(Lutf en sayfa), teviriniz) 

~, ca Pratelllnl kardeşler r\ vustraly~ yolunda: No. 3~~ orı~r. ~!~~~ak~~~~ıerı.: 
~ l\..baıhanelerinde çahpn (Fratellint kardeşler) Avustralyada bulunan bir cambazhane direktorü tara fından çağmlmıştır· llç kardeş yola 5 1 Y şa d 

'" IQl~ur komiklerinin seyahatini takip edeceksiniz.. Bu macera,f1 iyice takip edebilmek için bu resimle ri kese;-ek toplamak ve bir kolleksıy on yapmak lazım ır. 
dün • 
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Rnkaradan: 
ıınıınıııııııuınııl'~'ıııııııııııııııııımıııııınııa11ııuı1ıııııHııı111ııııııııııııH111111111ııııt11ıııı1111ıııııııınııııı111ıııııınn1111111uıuıı"ıııın111uıiuııtııı• 

Turizm Konferansı 
Ankara, 2 (Kurun) - Ay::n on betinde Peıtede 4eplanacak ola~ 

Londra - lıtanbul turizm konferansında bükCiınetıimizi temsil •· 
decek delegasyonun baıkanhi.na bayındırlık nbnlıjı köpıüler 
ve peler reisi Bay Talip ıeçıldi. Turinı Klüp Reiai Bay Retit Saf 
fet de Müıavir olarak he)'ete itt!rak edecektir. Heyet Cuma rıünü 
Pe,teye doğru yola çıkacaktn. 

Eskiden ateşçigmiş, şimdi ... -
Kovboy kıy af etinde resim çektir 
bir adam, birinci ceza hakyerind 

Konferanıın ruznamesindP- yoı da olan kazalara kartı Kızıl.ıy Vf' 8 X. R ı• k d k• k- J d b• k 
Kızılhaç cemiyetlerince müıterek tedbirler ahnmaıı meselesi d"! bu- 058ZID ume 1 ya 8810 8 1 oy er en Jr ÇO şey Ç • 
lunduğund~n Kızdaydan bir mümeaailin heyetle birlikte git·neıi Y azılanlann bepSİ dafru, batta yazılmıyanlar da varf d 
muhtemel dır. 

Burada kongreye çok ehemmi yet veri1mek1:e, alınacak tedbirler 
ile lstanbula çok ıeyyah geleceği •1m•ılmaktadır. 

Bay Ali Çetinkayal 
Bayındırhk bakanı doğu 

gezisine çıkıyor 
Ankara, 2 (Kurun) - Sayın· 

dırhk bakanı Bay Ali Çetinkaya 
yarın doğu gezisine ~ıkacak, Sı· 
vas yolu ile Erzuruma gidecek· 
tir. 

Devlet DemiryolJarı genel di· 
re~örü, yollar direktörü, c.er di
rektörü ve daha bazı kimaeler 
doğu gezisinde bakanla birlikte 
bulunacaklardır. 

Seyahat üç hafta sürecek

Bursa Kız Lisesi 
Maarif cemiyeti liseyi 

genişletiyor 
Ankara, 2 (Kurun) - Kültür 

c~miyeti, müracaatları kar,ılaya· 

bilmek için Bursa kız liaeıini ıe· 
n~ıJetmeyi kararlqtırch. Bu mak· 
aatla mektepte 1 O bin lira harca
narak yeni teıieat yapdacaktır. 

Cemiyetçe Ankarada yaptırı· 
lacak büyük kollej Cebecide mek· 
tepler mahalleıinde olacakbı·. Ar 
•a •!İ biter bit111ez yapıya bqla
nacaktır. 

tir. 

Güvenlik direktörleri 
arasında tayinler 

Ankara belediyesi habire 
cezalandırıgorl 

Ankara, 2 (l\:1U'Un) - htan· 
Dul aü•enlik direktörlüğü ikinci 
tubo direktörlüiüne Akçadai 
ilçeb.yı Necati, Kocaeli ~üvenlik 
direktörliiiüne Kaıtamonu ıü· 
venlik direktörü Şerif Nimet, 
ıiiYenlik itleri genel direktörlü· 

· .. iü ~ tu1'e c:lirektörlüiiin.c. 
•u huktıW Gıeaunlanndan Arif tayin 

edildiler. 

Krımbara pigangoau 
Mıkara, 2 (Kurun) - l! Ban· 

kaaı kumbara piyankosu çekil· 
di. 2 bin lirahk ikramiye Af. 
yonda m numaralı kumbara 
sahi.bine çıktı. 

Ankara, 2 (Kurun) - Şar· 
baylık, hileli aatıı y~.pan ema.f ı 
tethire ve tiddetle cezalandırma· 
ğa devam ediyor. 
Buıün, un ile karıtık kahve 

satan Konya pazarında '~uru 
kahveci Mehmedi 10, ham-ar ek· 
nıek ,ıkaran Hacı Murat ınahal· 
leainde fırıncı Salibi de kırk Ji. 
ra para ceı:aıına çarptı. 

Pa1aşüt kulesi 
Ankara, 2 (Kurun) - Türk 

lcutu paraıüt kulesinin ıtadyom• 
da yapılması düıünülüyor. Bu. 
nun ~in incelemeler yapılmakta· 
dır. 

Sovyet Ruayadan on puqüt, 
altı pli.nör daha Ketirildi. 

Sarıyer, Rumelikavatı, Rum .. I 
lifeneri, Demirci, Kum, Uıkumru 
köyleri ve civarında hem aece,, 
hem gündüz türlü türlü teyler a. 
ıırmaktan ıuçlu bir ad.ı?ınn, lı
tanbul birinci ceza hakyerinde 
duruıma11 batlamııtsr. 

Ahkonulmuı olarak aorıuya 
çekilen bu adamın iımi. Muıtaf •· 
dır. Rizeli Sak oilu Muıtaf a ... Ev· 
velce "Sakarya,, vapurunda atet
çilik ettiiini ıöylüyor. Bir aeneden 
beri de botta ıeziyormuı ... 

Yapılan araıtırmaya ıöre, 
Muıtaf a, yukarda ıaydıi;ınız yer
lerde muhtelif evlere, dükkln1a
ra, kayıkhanelere ıinnif, yelken 
bezi, balık ağı, balık ait kurıunu, 
kırma tüfek, tırq takım!, ıabun, 
pudra, ayakkabı, kuan, manıal 
gibi teJler qırmıf. Rumelifenerin
de bir berber dükkinınm içind .. 
ki cameki.nı ıallaıırt edip takımı 
ile deniz kenarına ıötürmüt, itin· 

dekileri orada bopltmıı, came.I 
kanı bırakıp ıitmif. Girdiği Lir e

vin penceresinden kazam dıtarı
ya çıkarmaia davrannııt1 sığdıra-
mayınca evin kap111ndan çıkar

mıı. Bir balıkçı kayıkhanesinde· 

ki ıenit ajdan aekıen kHo ajırlı
iında kurıunu ıöküp Fındıklıda 

bir leblebiciye satmit. B:r f!VİD 
kapııı üıtüne takılı anahtarla içe-1 
riye girip buldufu bir çiit papu
cu ayaiına geçirmiı, uz~klatmıf. 
Vesaire. 

Bütüa bu itleri yaparken, ne 
kendiıini ıören olmut, ne de ıü
rültüıünü itilen! Nihaye! bir ıün 
ıigara ıatın almak üzere bir kö
ye uframıt, onu umuzunda kırma 
tüfekle ıörenler füphelenmiıler, 

devam edip ıiden hıraızlakları ha
tırlamıılar, jandarmaya haber 
vermiıler. Yola düzülen Muıtafa, 

bu arzusunu yerine getir,; 
laıdmııtır !. 

Bir hırsızlık dav 
Arnavutköyüncle Hact 

nesi Haticenin evinden 
değf'rinde mücevher ve a 
maktan tuçlu hizmetçi 
niıanhaı Muhsinin duru 
na, lstanbul birinci ceza 
rinde devam olundu. 

Dünkü durutmada 
p.hitleri dinlenildi. Dur· 
dia ve müdafaaya kaldı. 

Ahundun duruşnı 
Valdehanının cami 

vaız ederek bu arada ta 
lu ıözler söylediği iddia 
lranh Ahunt Şeyh Mus 
rutmasına lıtanbul ikinei 
hakyerinde dün devam ~ 

Dün bazı tahitlerin i 
alındı ve baıka tahitleri.11 
ğırılmaları için, durutm• 
güne bırakıldı. 
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ENG ve ÇANG = SAG ve SOL d ) k 
........ u y....,, RudOlf V•n w ... rt - Haymanada IZonguldakta Bayın ır 1 

•k 7 b J Bir okuma odası . merı a e aasınuanız IA ' Yeni qapıların güzelliği - içme suyu ve e'elctrılc-
azım · Atata1k he1Jkeli yaptırılıyor 

"Artık bize hiç ki~se karışamaz; 
reşid olduğumuza hükmettiler!,, 

••tt•r atın aauı 
Sl11tllfttlan getlrdlii 11apıf'lc 

ktırdeıleri, 18!9 •eMıi e11lfllü· 
ilin ıs inci geceal. Anwrlkanın 
liman ,elıri Sa.ton civannda 
kurdulu ark çaılınnda 11irmi 
dört bin kiflge g/Mteren kap • 
tan Kollın, Amerlkatla lca9ik 
bir turne 11apmııtır. Yapıflk 
kvckfleri NevVork, Provi. 
d.,.,, Fllddelfi11a ve Y llfÜlg • 

tonda ;,a1ı11e (llJlteren kaptan 
1\0ffin, onlan tılıp /ngiltere, 
Alnıan11• ve Fra1Ua11ı dolaı· 
ihale biJyUk tUrM11e çıkmak iJ. 
ıere Boatona dön1J11or. Bura • 
dan hareket edecektir. Fokat, 
daha ince Dr. M°"'°"ı. ver· 
dlji tözil tldarak, ikizlerle o • 
nun arcannda bir ıohbeu ~e • 
nıi;ı hazırlıyor. Aıaoıtla bu /tar 
fıl•ırnanua naall g~tiii gan • 

'""'· 
d .\v.ıiı Y1&1carı iki buçuk ay ka
.. ;r '":>•ıra, Bo.ton rıhtunındaki 
1. eyler'ı in,, de, yani "Bahriye
ıler rn. f. ha 
~· ıaa ır aeıi,, nde, clört 
.~~.bir ar&Ja ı•lmittL Baibea 

~,tavandan sarkan yelkenli 
te.-ni c~ ... ol _..1 d b" ta • neıı ua vaa a ır a· 
it Y:ı l•lenler Boatonlu Dr. Mot· 
t~"el, İngiliz kaptan Kof fin " 
UC~tı., L• 'b" • ._,_. k Si • uırı ırın111&ane Japıfı 
ai~~~ı ikiz erkek kardı ıler, İ· 
... _ ·-rı, 1.\famcada ••i ve ıol 
Otlaıiaİc:· ........ ı .... ı:-"'"' v• r.,. .. 
ı.ıu 1 Jilete •iacmdaa ,oatU}.t 
ot ' ,.,.._rlak mua etlafmtla 
~an darı kiti, itte hunbrdı. 

Qt\I 
11•le Canı, bir ıedir üıtüne 

~7'tıt'ardı. Dr. Moıkovelle 
).: 111 ele, onlarla kartı karııya 

l'er lcolt kta H , . u ... 
L_ ~e;nlll bu bir cift acayip deli-
oııqı, ·ı . 
il l- 1 e sohbete dalmak imkinı· 
'ıı ~l~uiun~an. ••vinç • ., heye· 
t'd 1~1Dde:rdi. N;hayet mcrakm· 
'~l' a~ec.ıc, 'rileutlarmı mııayene 
~h~ı Yapıtık kardeılerin nıhl ve 

1. .1:"llziyetleri hakkmda da bil-
e~ınecekti. 

ır~ l\aPlan Kof fin" .ı .. ·· ... "tc d ID ae yuzu ıu 
ı.!t L ~· Çünkü, Amerikanın 
~ ~ fehrini clolatarak yapbiı 
~~ hatuıkldda tHmillenmi9, 

&:ı ?lı .~m~tu. 
~ i it 1~111 tımdiye kadar bar
~ ~ 1 

Para11 ~ ÇIUnmt, 
~ bir tervetin temelini at• 
'- · j ~iz Mrmayetini tılettik· 
~Jor, ıervetiai arttırdıkça 
'!Jeti . ordu. Nqeli bir taY11la 
~l ili Uiuıtıarurken, doktora 

•dedi: 

>oa:-..!tler yolunda, doktor, itler 
s~! .. Bütün itler tutamam 
~ L~a ıldiyor ! Neye el atNm, 
S'Ulyor 1 Doktor, deHkan
~ " bir cleiltikllk farket • 

bolct lbuawauz? 
' °"• ilrlzleri dikkatle si• 
~~I. llriıi de ter ye taze, 
ft, g. rl Jerinde slrilnUyorlar
tl ~~lı Uda kardeıler, tim
~ ... ıilran IBOcluma unun 
~ itlerdı. Ceketleri, tlml•k· 
\..: .~ hep iyi dm 
:$::••· Onlar da doktora 

11.L.~lanlL Sol taraf • 
- .... Jani Caasın Jiid. 
'~ ...... J'Uli Eaı • 
~ 1-tln ifadelircli. Api 
~ ~ canlı ifıuleıile, 

..._. tmlaema bemefite 

raimen, kardetlninkinden ayırt 
edilebilecek ıörünütte ! Doktor, 
onların uzun açlarmm ve tepe • 
lerindeki topularm yok olduğu· 
nu aeçti. Saçlar k11altılnııt, mun· 
tuamlqtırılmıttı r 

Doktor,· töyle söyledi: 
- Bakındı hele! Kardqlerin 

aaç topuzunu ne clb• makat ıı • 
kqbnp uçuruverdiniz böyle? 

Koffin, 1aptıin11 beyencniı bir 
adam tavrı alarak, ıülclü. Mem• 
nundul 

Tam 1'u ıırada, Çanı, ille defa 
alız açtı. Biru ebotik bir a· 
henkle huıuaiyetlenen düzaün 
inıiliaceıile, tunları aöyledi: 

- Biz, Amerika Yatandaıı ol· 
duk, doktor! Tabiiyet detiftir • 
dik. Bu hutultakt reıml muame
le tamamlandı, yeni tabiiyet kl· 
iıtlarmı aldık r Bunun bayle ol· 
maaını Miller Kofİln iıtRi. Biz 
keneli heaabımıaa iN itten mem· 
nuaua! 

Doktor, aordur 
- Bu itten dolayı necin mem• 

nunıunuz? 
Bu ıuale, kadehini dud~.lda • 

rına ıötürüp bir yudmn ~ki içen 
Kof fin cevap verdi: 

- Bu iti hakikaten ben tuar· 
ladım. Diitündüm, ki ıüniin bi • 
.;"~ıı- §1vıu" . knlı ikimerini ıe· 
riy• .-...ıc he•••• wpıialpi 
lir. Bunun hö,.le olm11•calmt 
kim temin eder? Olur ya, akim" 
eı~vcrir ! Fakat, ikizler A,.erika 
tabiiyetine ıeçtiler mi, artık Si
yam deYleti tabiiyetini kav1'et!eı·· 
ler. Siyam kralmın onlar.ı bük • 
mü ıeçmez. Kralm IÖylryecek 
sözü kalmaz! 

Enı, hulya1a dalmıı ıi~i din· 
liyordu. Şöyle mırıldandı: 

- Evet, iSyle ! .• Artık bise hiç 
kimıe karııamaz. Gerçi l>~:ı daha 
yirmi bir yatına baamad1k, am· 
ma reıid oldujumuza hükmetti • 
ler. Muele kalmaclı ! 
Canı. Enıin sözlerine ıu IÖZ• 

leri altlı 
- ETet, ntid oldutumua hük 

mettiler. Biyle bir karar elde et· 
mek için, ne lbım1& yııpıldı. 

Yolcaa bize Amerika tebaaıma 
mllaım rHml ki.iıtlardan ver
miyecelderdi 1 

Yapıtık lcardetler, bir an IUI• 

bilar. Odadaki dirt kitiden hiç 
llirl tek llkırclı llylemecll. Der
ken, doktoru ha,,.ıe J09üren 
ltir hldiae oldu. Çanı , bir teY 
ll11iyec:eline dair bir iprette bu· 
lumnadıtı halde, Enı, anıam o
na tiyle dedi: 

- Yalnnrım tana, )apma 
ltunul 

Çans, J&pacajı .. ,. f'.pmak• 
ta 11rar etti ı 

- Sl)'llyecefim tek bir .az 1 
Fasla ... il! 

- Y ah-anmn 1&11&, yapma 
bunu! 

Dr. MOf)cOftl, tatll'mlfb. Arq
brclı: 

- Çanı, ne Japacak ela ıis 
yapmama11 için ~nunuz? 
Hem Çanım 1- haqt M! teJ 
,.,.Ü iltetlltlni ıls n-.dn M· 
li,..IHIZ, lnı? 
lq, aaalci bir lmbthat ........ 

Memurin birhiinin kitap· 
lan ve radyosu ne oldu? 

Haymana, (Özel) - Bır kaç 
ıündiir burada kulala ıelen ilk 
me1elelerden biri: V aktile burada 
bir (memurin birliği) açılmıf. 
Bu birliie bir çok kitaplar, ıa· 
zeteler, mecmualar ıeti,1ilmit, 

birlik devam eltili iki ıene müd· 
detçe de birlik ıalonu halka mah 
ıuı faydalı bir okuma yeri ol· 
mut··· Fakat ıonradan nedenıe 
birlik daiılmıı, binaaı kapattırıl· 
mıt ve ondan ıonra da birliiin 
- muhakkak ki bir çok fedaklr· 
hkla - elde ettili yüzlerce ki· 
taplar, ıazeteler, mecmua1ar bir 
kC5teye tıkılmq ve yahut b im· 
men ıunun bunun eline geçerek 
kaybolmut ıitmiı .• 

Zonpldd Hollı.uinin pel binan 

Hepimiz biliyonız ki halk hü· 
kOmetinin batlıca makslltlarm· 
dan ve fırkamız proaramının a• 
na hatlarmdan biriıi de halkı o
kutmaktır. Geçenlerde Kızılca· 
hamam cumuriyet halle partiıi 
kua yin kurulu bqlcanı deterli 
fırka arkadqlarmuzdan Bay 
HulGai ile ıariif(irken, Bay Hu· 
16ai bana bir aralık dem itti ki: 

- Bir okuma oduma ibtiya• 
cımıs vardır. Parti merkezinin alt 
katındaki bü,;lk mafua11 icanı 
vermiyerek halk için okuma oda· 
~ı yapmak taaavvurundayız •• 

Ve her Y.e~de tatbik edilmesi 
Y.~'l.J'~J.J• n 'ttw~n ir • H&,Yll!&na· 
c1&1N1na&i~~.nı..ra. 
W.Mttikleri vakit ben, Bıııy Hu
liıin aöyledilderini hat11ladım. 

Bunun için en muvafık çarenin 
harada bir halkevi açmak ve da
iılan •• yahut bir anharın tozlu 
köıelerinde uyuyan bu kitap ve 
mecmuaları halkevine alarak bu· 
rada halkın iıtifadeaine k6ymak, 
yahut halke•i açmak imklıu bu· 
lunmazıa - ki böyle bir imkin-
ıızlık varit delildir - o vakit 
bir halk okuma oduı açarak bu 
IUNl:le Haymanada halkm oku
ma ihtlyaçlannı önlemek lls1111· 
dır. 

Oirendim ki etki birliiin bir 
radJ'OIU da vanmf. Ve bunu bir· 
liie belediye temin etmİf, Fakat 
ne oluna olıun hakikat halllm 
bir okuma odaıına ihtiyacı bu· 
landuiu merkezindedir. 

Şimdiye kadar bu itin hatarıl· 
mamıt veya ihmal edilmif olma· 
ıı llile bir noluanlık ıayılabilir. 

Huıuaile buranın oldukça f&h· 
retli banyoları dolayrıile bir çok 
ziyaretçileri bulunan bir kuaba· 
da bir okuma odaıına ne derece 
ihtiyaç bubmdulunu izah etme· 
ye lüzum prülnıiyecek kadar 
kunetlidir. 

K.,Jri Kemttl K:)p 

Zonıuldak, (Ozel) - Her 
sün birer ıuretle yüluelmekte o
lan Zonsuldak Türkiyenin ziya• 
ret edilip ıörülecek yerlerind~n 
biri olmuttur. 

Gerek yeniden yapılan binalar 
Ye ıerek1e meydana ıetirUen ba
ymdırbldarla hallan kannca JU· 
vaaı ıibi kaynat111alan RYk ile 
prülecek manzaralardandır. 

Bu binalar için ,CSze çarpan 
büktmet konajile halken binaıı 
karfılıldı öyle bir anıt halindedir 
ki oradan ıeçen bir iman iiç Mt 
dakika durmadan ıeçemez. 

HülWmet konaiı, devletin te
refine layık tarzda yapdmıt, o
dalarmm dötenıeleri en iyilerin• 
dtm seçilMek yerli yerine konul· ....-. 

Blaliı,. il mah•ıiun moltil· 
yalarile taksimatı her odanm 
yailı ve renkli boyalarla boyan
mıt olmaaı pek bottur. 

Once ayn ayn binalara daiıl· 
mıt olan iıyarlar timdi bir araya 
toplanmıtlar; devlet müeueae
ıine yakıtacak hir durum alnııı· 
Iardır. Bu bina .. ki vali Bay A· 
kif Beshat umanmda bqlam19, 
yeni ilhay Halit Akaoyun ince 
seYkile aona erdirihnittir. 

HA.LKEVl 

Kıvançla görülecek binalarilan 
biri de balkevi aarayıdır. Buraaı 
iri Ye üç kat üzerine lamabmt, 
bordan ı.o,. aenit, denise haJran 
balkonile sbel hir Wna obmt· 

-~ 
tur. 
Bi•nın munluiu 31,70 n el• 

rinlill ele Zl,30 metredir. Milkem· 
mel, bily(lk ılnemaaile okuma ıa
lonu, senıin bir kütüphane ve 
( 63) odaaile emaalıiz bir kültür 
merkezi haline ıetirilmiftir. 

Alt katında genif bir müıikhol 
ile caddeye bakan kBıeıinde A· 
tatürke mahau bir daire yapıl· 
mıttır. Bu binanın bir kô~ine 
de halk partiıi yerlqmittir. 

Mebus ve batkan doktor Mi· 
tat Alb okun bü:rük gayratlerile 
meydana ıetirilmit olan bu bina 

........................................................................................... 
yablanmlfll. Gizlerini doktora ı aa, tahammül edilmez ~:ı • ~ ~o! 
çnirerek, kekeledi& yor. Sendeliyor, yere yıkılıyor. 

- Ben, kardetimin akfmdan Yapııık oldutumuz iç"n hen d<' 
ne ıeçtilini daima bilirim, dok • onunla Wrlikte yere yu 'arlan?· 
tor ! Kardetim de benim aklım · yonım. lkimizir. de u,.k-.111111z ka· 
elan ne ıeçirdilimi daima bilir! çıyor. O, yattıfı yerde hoyı:na 
Kardetim dmıln bir kadeh dolu· dönüyor. Dolayııile ben r.ıhatım· 
• ltlraJi mid .. ine inclirdi. Şimdi elan oluyorum ! 
telaıar bcleh doldurup lpaek il- Doktor, hayretle ellerin! "1k 
telinde! Fakat, IPI itana fena rıya doiru kaldırdı: 
halu cloJama,..-. Ben, alkol kul· - Ya Rabbi 1 N" f111na ..,y ! 
laz ı ·•· q.r Caaı ..mat olur· ( Arkaıı oar) 

• Zonauldaja cidden ıeNf ftfl 
mektedir. , 

HalkeYinin bütün imlan .. 
ıayede faaliyele pçebilmlf, ... 
alanda halk ye ülke için fqdalı 
izerler r.aratı~. · 

iÇME SUYU 
Zonauldaiın 1Uyu, liaftll Ü 

bottur. Bilbuta Bajbk mıu ... 
Dilen " dereceei di~ ol&D ka,
natm leneti •• hafifllti ._.. 
larcla cok ~ almqtlr. 

"' Yalnız teinin mlan u oW. 
iundan çok 11kmtı çeldlmekteclir. 
BailuuJU para ile 1atddslmdaa 
herkea bundan iatifacle ..t .... 
mekteclir. Uba1 Halit ~,... 
himmetile bu Hne .(120)" hin 11-
ra ödünç alınarak Wtk •clile 
tanmmıt olan ~W bir 
la ..,.,. ıetfrilec:ek, bu •uretle 
ıu yüzünden aenelerdenberi çekil· 
mekte olan aılmıtdar ortadan Jral.. 
dmlacakbr. 

Şehrin eleldriii .. ,.. 10 
kunıta iken ilbay tarafmdaa 
8,5 ia indirilmit, " tekrar 10 
kunıta çıkanlmıı iae ele iN ..,_ 
bqbakanm emirlerile 5 bnqa 
indirilmittir. 

Şehir halla, bu büyük iyiliı.:t.a 
dolayı sevinç içindedir. 

ATATORK HEYKELi 
Atatürkün tunçtan ıafet _. 

..ı bir heykeli yaptın)~ ı.DD
eri parlanın ortuma ı...e1• 
tır. \ 

Ba he,kel, Tlrll: ....... , .... 
dan ve KaLla1 abitlıllni 1.911• 
lardan methar (Ratip Af") .. 
marlanmqbr. Ba uut •••• _. 
düatriainin MDbollal a1•1111i 
bir durumda yapılacak, TGrtdJ .. 
deki anıtların hiç bİrill• Mıı~ 
zemiyecektir. 

R. K. Con f'•lı 

Yenllteırl!at 

Deniz 
Bu güzel aylık mecmuanıa 3 Unetl 

sayw •Uzel bir bukı ve se~e yazı • 
larla çıkmıştır. Aydanaya ,Uıell•• 
"Deniz,, bir meslek mecmuası otda • 
fu kadar, bir salon ve spor mfflllaası 
da olmaia çalışmaktadır. Tanlye e • 
deriz. 

Usküdar Kızılay 
sünnet düğünü 

Üsküdar Kızılay ıabesi tarafın ... 
Oskiiclarda Kızkulesi parkında •116· 
liin beşinci &iinii akpmı abaha kadar 
devam etmek fiztre bir slnnet dUll• 
nil yapılacaktır. Ulua her umu k•· 
eatrm ·~ Knrlaya hem JUdıa • 
mek heın de o sece hotÇ& bir Yakft 
~rmek i(in herkeain b1I ahlllt fi· 
tününe ıitme•ini dileriz. Salacaktan 
Klprüyı uat 2UO upur "tUclır. 
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Yazanı H. H. Ewe,.. 

(Baş tarafı 27, 28 29, 30, 31 a
ğustos ve ı. 2 eylıll tarihli sa -
yıkırımızdadır.) 

Onu mağltip etmek için, imkAnsız
Jığın, imkan dahiline girmesi lizım -
dı. Onu teshir edebilecek şey, bizzat 
kendisi gibi, bizzat kendisi kadar za -
man ,.e mesafe mefhumunun fevkine 
çıkan bir güzellik olabilirdi. 

Jşle bu imkansızlık, günün birinde 
hakikat oluverdi. Londranın sisleri a· 
rasında beliren o prenses, o sihirli 
güz~l kadın bunu tahakkuk ettirdi. 
Binlerce sene evvel Siberyanın bir 
köşesinde yaşamış olan genç ve gü -
tel bir .kadın sanki bilhassa ona mo· 
deUik etmek için, ti oralardan Lon -
draya kadar g-eldi. Uzaktan ona uzun 
11Z11ıt. sevgi ve şefkat dolu gözlerle, 
ldrpiklerini kırpmadan bakıyordu. 

:Acaba ne demek istiyordu? Bu gü -
zel prerı.ses, bu Siberya di1beri, günün 
birlnd( ona te~düf edeceğini biliyor
muş gibi, zamanın kudretini yenmiş, 
aşmış onun fe,•kine çıkmış, buzların 
içinde saklanarak müsterih, onu bek· 
)emişti. Hamilton, kendi kendine, ka
~mın ölü olduğunu söylüyor, fakat 
!Sonra, yine kendi kendine: 

"- Bundan ne çıkar? diyordu. Öl
müş olması, benim onu sevmeme ma· 
ni ola1'ilir mi? Piğmaliyon, sevdiği 
heykele, aşkının kuvvetile hayat 
bahşetmedi mi? Hazreti Isa, insan · 
lara katşl duyduğu derin sevgi sa -
yesinde değilmidir ki ölü bir kızı di
riltti? Bunlar birer mucizeden baş -
ka bir şey değil. Fakat şimdi benim 
_gözümün önünde duran şu mucize ö
tekilerden daha mı az büyük? Hem 

·ölüm nedir? Toprak ölüdür diyoruz. 
O halde topraktan fışkıran çiçekler 
nereden hayat alıyor? Taşlan ölü 
zannediyoruz, madenler nereden pey
da oluyor? Hayır ölüm yoktur!,, 

Bu biricik kadın, o kudretıl zama-
'<. nt;.#JlJl!HiP. mtş, binlerce eene genç

liğini ve ~üzelliğini muhafaza etmiş
ti. Sezar, Kleopatra, büyük Napoleon, 
Michel Ange, Shakespeare, Gote gi-

bi asırların en kudretli, en büyük a -
damlz.rı bile sokakta çiğnenen böcek
ler gibi zamanın ayakları altında ezi-

lip mahvolduktan halde bu minimini 
nefis kadın, ufacık, bembeyaz ellerile 

. umanın suratını tokatlamış ve o lm
ca katili geriye püskürtmüştü. 

Ressam hülyalara dalıyor, seyre· -
diyor ve ... se\•iyordu •• 

Güzel kadının portresini yapmak 
için müzeye her gelişinde, ruhunda 
tasawur ettiği tablo hayatının o en bü 
yUk eseri daha bariz bir şekil almağa 
I· lŞlıyordu: insan güzelliğinin namü
İ"aa hiye karşı zaferi! Bu kadın, o e-
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melin tahakkukuna memurdu, buraya, 
o vazifeyi ifa etmeğe gelmişti. 

Ve işte böyle böyle, asırlardanberi 
beşer nev'ine müyesser olmıyan en na· 

dide çiçek Hamiltonun hayal dolu di
mağında yeşerdi: Temiz ve kudretli 
bir tek duygu halinde birleşen aşk ve 
san'at! 

Fakat o, aşkını, bu buz kütlesi için
de tasvir etmek istemiyordu. Bu gü -
zel kadın, serbest ve güleç, bir kaya 
üstünde uzanacak, elinde bir hurma 
dalı tutacaktı. Ayaklarının dibinde, o
nun muzaffer, ebedi gençliği karşı -
sında aciz ve zebun, zaman buluna -
cak n bu tablo, insanlara, mevcu -
diyetlerinin ne kadar mukaddes ol • 
duğunu anlatan şimdiye kadar vü • 
cude getirilmemiş bir tablo olacak -
tı. 

Bu harikayı, göğsünde san'at aşkı 
kaynıyan bu artist ,.e zamanı mağlup 
etmiş olan şu nefis kadın birlikte ba
şaracaklardı. 

Hamiltonun dimağında, kadını buz 
kütlesi içinden kurtarmak hevesi böy
lece doğdu. Bu uğurda rastgeldiği 

güçlükler, arzusunu kamçılıyor, arttı
rıyordu. 

Bu düşüncesini, model olarak kul
landığı Jaka açtr. Jak, büyük bir pa.· 
ra mukabilinde hem kendisinin bu 
maksat için çalışacağını hem de mü
ze bekçilerinden birisini kandırabile -
ceğini vaadetti. Para bulmak için Ha-

miltonun tefecilere müracaatı işte bu 
sebeptendir. 

O tarihlerde db-ektör, Hanıiltonun 
buzlu odaya. girmesini menetmişti. 
Hamilton toplanma salonunda pil • 
nını sessizce hazırlıyordu. Sevgilisini, 
buzların içinden kurtarmak ve onun 
sayesinde, insanlığa en yüksek eseri
ni 'vermek düşüncesi, o salonda geçir
diği saatler zarfında en.son derecen! 
ka.aar yükselmişti. 

Bundan sonra, klüp gecesi geliyor. 
O gece, elinde iskambil destesi olduğu 
halde nasıl mücadele ettiğini anlat -
mıştım. O akşam talihi evvela kötü 
gittiği halde, sonra lordun, on bin 
lira vermesile iş halledilmişti. 

Hamilton, parayı alınca bir daki· 
ka bile kaybetmedi. Jakla birlikte, er
tesi gece hemen faaliyete geçmeğe ka-

rar verdiler. Jakın para ile kandırdı -
ğı gardiyan tesadüf en o gece nöbet -
te idi. Malum olan şekilde anahtar • 

tarı çaldılar, buzlu saraya girdiler ve 
Hamilton, heriflere, hiç bir kapıcıya 

nasip olmadık derecede büyük bah · 
şışJar verdi. · 

(Arkası ııor) 

Yazan A . ismet Ulukut 

ihtiyat olarak sakladığım 
dolu bir küçük bir küp 

altınla 
var ... 

DMtt°" dedi ki: ( men yaktılar; medyomu, her ta
rafı kapalı olan demir kafesin Ö· 
nünde dııarda buldular. Bu, böy· 
le olunca Hacı Yaşar Ağamn bir 
iıi olarak Binnaz da kendisini, 
her tarafı kapalı olan hastanenin 
dışarısında bulamaz mı? 

Binnaz hayretle dedi ki: 

- Beni babam mı çıkardı? 
Beni kızı gibi seven, yalnız be· 
nim saadetimle uğraşan Ya-
şar Ağa, bana babamın, carı· 

KAQA.J<ARTAL 
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Yazan : Kadircan Kaf lı 

mahmuzladı. Kara Hasan atını 
önijnden bir rüzgar 
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Mızraklı askerlerin 
kaleye girdiler .. gibi geçerek 

Bu sırada arkadan gelen uşak e · J 

ft>ndisine yetişmişti. 
11eride bir toz bulutu göründü. 

Bunu ilk önce &"Ören uşak, efendi· 
ı;ine baktı: 

- Reis! ... 
- Ne var? 
Yakın tarlalarda, yahut arkala · 

rında, bir insan olup olmadığına ba· 
kan şövalye, öne döndü. 

- Bir atlı!! 
Diye mırıldandı. 

O d:ı. kılıçlr, tabanca1r bir adantdı. 
Şö,•aJye onu selamladı. 
Gelen atlı durdu. Selama karşılık 

verdi: 
- Bir yardım mı istiyorsunuz? •• 
Dedi. 

- Evet, fakat büyük bir şey değil .. 
Sadece Otrantoya giden yolun, bun -
)ardan hangisi olduğunu anlamak is· 
ti yorum. 

Atlı elile deniz kıyısına daha yakın 
olanı gösterdi: 

- Buradan ... dosdoğru .. 
Dedi. 
İki taraf biribirini selllmladı. 
Ayrıldılar ve uzaklaştılar. 
Otrantoya giden bu iki atlıdan ön-

de olanı Kara Hasan, arkadaki ince 
Hüseyindi. Kara Hasan Kara Kartalın 
kumandasını Deli Murada bırakarak, 

geminin bu en çevik ve şeytan deli -
kanlısile Lekoe civarında karaya çık· 
mıştr. Tasarladığı işleri en çok bir 
haftada bitirecek, gelecek cuma gü -
nü Otrantonun elJi mil cenubundaki 
Santa Marya kayalıklarında Kara 
Kartalı bulacaktı. 

- Hüseyin! .. 
- Buyur Reis! .. 
- AJ'8•U• '"'h ... ~. cu:cı~u..,,.,..,. ,,._,.h, 

bütün f ırsa tlarr ka~ırmış oluruz. 
- Peki Reis". 
- Bundan sonra bana reis de de -

miyeceksin? Konuşmak yok .. Sen Po
]onyalrsm? Buralarda Polonyalı baş
ka bir serı:ıerinin daha bulunabilece -
ğini sanmam. Çıkar da, seninle ko -
nuşmak isterse, susturmasını biliriz 
elbet. •. 

- Peki Reis! .. 
- Ulan ne çabuk unuttun? Ma -

1 demki bir şey söylemek istiyorsun, 
hiç olmazsa senyor diye söyle .• 

- Senyor! .. 
- Af erin ... böyle .• 
Iki atlı atlarını sürdüler. 
Kale kapısına geldikleri zaman o· 

rada büyücek bir kalabalık vardı. O -
gün par.ar olduğu ic;in şehre ötelıeri 

ıi? Ya küfeciler, çocuklar? •• 
- Evet, bunları da söyliyece· 

ğim. Sonra da size sıkıntılı bir 
gece geçirten hadiseyi anlataca· 

1 ğmı. 

- Peki amma, Hacı Yaşar A· 
ğanın bunu yapmakta ne men· 
faati vardı? 

- Hacı Yaşar Ağa mı? Bunu 
kim söyledi ? 

- Ya kim? 
- Biraz bekleyiniz. Onu da 

anlıyacakıınız .. 
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BOTON 1ŞLER1N BAŞI 
Doktor sözüne devam etti: 
- Binnazın baba11, ilk görüş

tüğümüz zamanlarda, beni "ma· 
··nevi tababet,, dediğim bu mes· 
leği yapmaya tetvik ediyordu. 
Bir hastaneye ihtiyacım olduğu
ğunu söyleyince dedi ki: 

satmak için gelen yüzlerce köylü, a · ı 
raba ile at ile, yahut yaya olarak köy
lerine dönmek üzere idiler. Kale ka· 
pısının ağzı, içeriden dışarıya akan 
bir insan, hayYan ve araba seli ile tı
kanmış gibiydi. 

Kara Hasan biraz bekledi. 
Öteye beriye baş vurdu. 
Bir türlü geçecek yer bulamıyor -

du. 
İnce Hüseyine döndü: 

- Arkamı bırakma! •• 
- Baş üstüne senyor ! .. 

Bu sözler çok yavaş söylenmiş, 

oğuıtu arasında yalnız kendileri ta -
rafından duyulmuştu. 

Kara Hasan atını mahmuzladı. Ihti 
yar bir kadına çarparak devirdi. 

- Heeeey! •. Yol ver .. K.alabriyah 
şövalye Maçini geliyor •• Yol ver, yol 
ver!. 

Kim yol verecekti? insanlar biri· 
birlerini iterek sağa sola açılsalar bi
le, hayvanlar laf anlamıyorlardı ki ••• 

Kara Hasn tını rnhmuzldı. ihtiyar 
bir kadına çarparak devirdi. 

Kadın yerinde doğrulmağa çalı -
şırken düşük çenesinden umulmıyan 

bir rüzgar gibi geçerek kaleye gi 
ler. 

İhtiyar kadın onun arkasından ~ 
kıyor, ellerini göğe açarak bağıra ~ 
ğıra dua ediyordu: 

- Tanrı senin kılcını keskin ef.!l 
her türlü düşman ve düşmanJı1d&' 
dan korusun .• dert görmiyesin ! .. ~I 
radına eresin! .. 

Kara Hasan limana en yakın ol 
sokaklardan yavaş yavaş geçiyor,~ 
h sollu hanJara bakıyordu 

Bir tanesinin kapısı üstünde t 
kuru kafa ile çapraz kol kemikJerif. 
resmini gördü. Bu, o zamanki hıril 
tiyan korsanlarının işareti iıfi. 

Otelin kapısında durdu. 
Otelci koştu. · 
Iki arkadaş atlarını verdiler, ~ 

ra Hasan: 
- Bunlara iyi bakın! •• Ne kadar 

lacağımız belli değil, yola haı.ır bd 
lunmalı! •• 

Dedi. 
- Baş üstüne senyor !.. . 
- Bize hemen bir yiyecek getirıf. 

Odamızda yiyeceğiz.. 
1 
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bir hızla bağırıp çağırmağa başladı. ===============71 
Sağdan soldan toplanıyorlar, gürül • 
tünün sebebini anlamak istiyorlardı. 

Bir kaç mızraklı asker daha ileride 
duruyorlar, kavga koparsa karışmak 
için hazırlanıyorlardı. 

Kara Hasan işi uzatmak istemi • 
yordu. 

lnce Hüseyine bir işaret yaptı. Bu
nunla: 

- Arkamı bırakma .. Yakından gel! 
Demek istiyordu. 
Sonra elini cebine soktu oradan üç 

•"· • ._. •• _ fiU.LUUt pc1ıı1. ~a.a..cuı. ınM -

yar kadının lanet için kalkan ellerine 
doğru attı: 

- Al, kadrn ! .. al da sus!. İstiyerek 
yapmadım .. 

Seksen defa pazara gelip git-;eydi 
bu kadar parayı bir arada görmek 
kısmet olmıyacakh. Kadıncağızın yü
zünde birdenbire büyük bir sevinç ':"~ 

sevgi görüldü: 
- Yol \'erin .. Yol verin .• 

Diye haykırarak Kara Basanın a
tının önüne geçti. 

Bunu görenler şapkalarını çıka -
rarak onu selamladılar. 

- işte mert bir şövalye .. 
Dediler. Yol açtılar. 
Kara Hasan atını mahmuzladı. ı 

Bütün bunları merak ve şaşkınhkla 
seyreden mrzrakh askerlerin önünden 

u 

dığrın, altınla dolu bir küçuk küp 
vardır. Bugünkü piyasaya göre e· 
peyce bir para tutar sanırım. On· 
ları al, bir haıtahane yap, amma 
bir şartım var: Karım öldüğü 

zaman kimsesiz kalmış bir kı
zım vardı, Binnaz! Onu bul, has· 
tane kendisinin malı olacak. E· 
ğer kızımla evlenmek istenen 
memnun olurum.,, 

Ben tereddüt ettim. Bulunmu9 
bir denife gibi hükumete bildi· 
rilmesi icap eden bu parayı na· 
ad alabilirdim. O, bunun da ce· 
vahım verdi: 

"Define, sahibi olmıyan bir 
paradır. Bu öyle değil, kızım ya• 

şıyor, bu onun malı demektir. 
Hükumet buna karı§amaz. Ba 
husus, ıen orasını araf ttl'ırken 
kimse görmiyecek ve bir mesele 
de çıkmıyacaktır.,, 

lşte ben parayı böyle aldım. 

Doktor 

H iseyin Usman 
Sabık HtllJeki haatanesi dalıiliY' 

mütehassıaı , 
Laleli LO.tüf apartrmanı saat 4 ·' 

kadar telefon: 22459 

EHVEN FiYATLA SATILIK ,.~ 
KiRALIK HANE 

Beyoğlunda Tarlabaşında Aıtı1 
l" ... ı..ı.,.,..1 eı.,...lr.,...;,. .. ~. 1-A-!- 00 - - ~ 
sekiz oda, tiamam, bahçe üç hel (ı 
bölüğe taksim ve apartırnana ta~ f 
elverişli ve tramvaya iki dekika 
saf ede mükemmel ha.ne: 

Görmek istiyenler içindekilere f 
zarlık için Cihangirde Susam sO~j 
Kristal apartıman numara 7 de 6-1 
hattin. 
--~~~~~~~~~~-_.,/ 

1 nci icra memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevril~e~ 

karar verilen ev eşyası 6-9-9~" 4 
rihine tesadüf eden cuma günü • 
12 den 13 e kadar lstanbul beledi.~ 
karşısında Dostluk yurdu arsası S 1 
maralı hanede birinci açık arttır 
suretile paraya çevrileceğinden tıı, 
olanların mahallinde hazır bu~ııtı~ 
cak memuruna müracaatları i}aıt 
lunur. (V. No. 8888) 

• 
Beni bir hınız gibi yakahı.r, 
yerine sürüklerdiniz. lıte bıJ~ 
için küfeciler, çocuklar ına•'e, 
anlatmaya mecbur oldum· . 

hakkın yerine getirilmetİ 
söylediğim bu yalanı bağıtlı 
nızı rica ederim. Hatta 

1
, 

müdürünün dairesinde ''ıa~ 
kanaatlerimin hilafında ne ~ 

,:jı, 

lara girdim.,, demiıtim. '1 

hatırlarsınız sanırım. 

Poliı müdürü cevap verdi: 
·ıı 

- Evet, hatırlıyorum. lf1 ·~ 
nu bakımından ıuçlu değjlf~ 

Doktor biraz ara vetdı 
sonra anlatmaya ba,Iadı : 

- Şimdi de Fran11zlar1 ı1 
düblemi dedikleri, bizim ~e J 

kidenberi "Tayyi mekin,, . ~i~ 
verdiğimiz bir hadiseyi so1i 
yim. Bu hadise belki radY~ 
. . k ı· L::" klidıt· 

- Bunu da anlat«yım~ Her 
fen ıuheıinde önemli ke§iflerle 
~hret bulmut olan lngiliz büyük 
kimya bilgini Vilyam Krukı, bir 
gece gene kendisi gibi bilgen
lerle birlikte bir deneç ( tecrü· 
be) yapıyordu. Medyom kalın 
rdemir çubuklarla her tarafı ıa· 
rılmıt kafes içinde idı. Bu 
kafesin kap111 da kilitlenmişti. 
önlerinde madde haline gelen 
bir zeka ile epeyce uğraştdar. 
Fakat birdenbire hu zeka dedi 
ki: "Artık bu iı yeter; meclyom 
tehlikeli bfr durumdadır. Ben he
men çeki1eceğim. Siz onu çrkarıp 
uyandırmrz. Fakat hay:r, bu da 
uzun sürer. Ben kafesten çıkart· 
rım, siz gecikmeden uyandm· 

dan dostudur dedi de, niçin ca· ı 
nıdır demedi? ı 

- Artık, o kadar da a~ık söy
liyemezdi. 

"O kolay; benim oturduğum ev, 
karımın ölümünden sonra yanmı, 
hr. Sana yerini anlatayım. Şim· 
di bot kalan arsada evin yıkıl-

Aramızda geçen tartları, "onra • 
dan kendisine yazdırdım. Bu· 
nun için kullandığım aleti de 
size göstereceğim. Her ı:aman o 

znım en uvvet ı uır 9e . 
1
e 

zin burada iken başka bır ,. 
bulunmak için çok kuvvet:' el 

iradeniz olur. Bu iradeııııı 

Hüsnü gen~ 10rdu: 

- Bunların hepıi doğru. hep· 

mış çeımeıini göreceksin? Arka 
tarafmda topra·kları kaidır, bir 
mermer çıkacak, i,te bu merme • 

vasıta ile bana mektup 
du. llk sorularmızda 

si (teıiri) ile knedini:zdeJ\ g . . ,{ 
ıınız ı•P' 

(Arkaıı 
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Balkan Oyunları 

Yunan ve Yugoslav ekipleri seçildi. 
Gelecek atletlerin adlarını yazıyoruz 

Altıncı Balkan oyunl~rma iıti-ı Lambro, Façcas, Arvanitis. 
tak edecek Yugoslav ve Yunan 800 X 400 X 200X 100 Bay 
atletleri seçilmişlerdir. içlerinde rak - Yorgakopulos, Fatgulos. 
hemen hemen bütün Bal~ an re Frangudis, Lambro 
kortmen ve şampiyonları bult•nan Buna karıılık Yugosıavya eki-
bu iki ekip kampa çekilnıi§tİr. bi ıöyle teıkil edilmiıtir. 

Son gelen haberlere ı?Öre Yu 100 ve 200 M. - Kovaçiç Ba 
lla.n ekibi şöyle çıkacaktır: uer. 400 M. - Y amniski, Bançak, 

100 ve 200 M. Frang~dis {10,- 800 M. -·Nikhazi, Bancıı.k, !500 
6) , Lambro, Façcas (10 9) . Ar- M. - Yarçok, Yarga. 4 X 100 
\'antis (11,1). Sakelariu. Bayrak - Kovaçiç, Bauer. Yam 

400 M. - Kores, F otopulos, niski, Masi. 800 X 400 X 200 X 100 
Arvunitis. Bayrak - Nikhazi, Bancak, Ko· 

800 ve 1,500 M. - Georeako· vaçiç, Yamniski. Uzun lltlama -
Pulos, Adamidis, Heliyotis. Novakaviç, Mickoviç, Sırıkla atla-

5,000 ve 10,000 M. - B"kia- ma - Bankof, Kalai, 3 Ad!m -
tia, Arvanitis 11, TrikkaHı, Mikiç, Mora. Gülle - Kc.vaçeviç, 

110 M. Manialı - Mand:kas, Narançiç, Kli.ıik ve Yunan usulü 
Fa.çeas, Skiados. disk - Narançiç, Klent. Cirit -

400 M. Manialı - Aynen. Smenta, Nikoliç. 
Tek adım - Simeon\diı, tam- Futbol federasyonu ba~kanlr-

brakiı, Paturakiı. ğmdan: 
3 Adım - Simeonidis, Panta- lzmir ve Samsundan gelen fut· 

ıia, Paterakiıı. bolcu kafilesinin oldukça müt· 
Yüksek - Paterakis, Mande- kül geçen bir deniz yolculuğun· 

l~a. dan ıonra yorgun bir hal le gel-
Klasik ve Yunan usulü disk - mit bulunması dolayısile 3, 5, 8 

~Ulas, Fikiotis. eylül tarihlerinde yapılma.ı mu· 
Gülle - Flotos, Skiot~ı. karrer olan Türkiye futh<·l bi-
Cirit - Papayorgio, M\hala- rincilikleri 4,' 6, 8 eylül tarihle-

Pulo. rinde yapılacaktır. Kura 3 ey· 
4 X 100 Bayrak - Frangudis, lül günü çekilecektir. 

J Gelenler, Gidenler 1 -
ÇIN iŞGÜDERi - lk~ ei!n· 

dür şehrimizde bulunan Çin İJ• 
güderi Bay Vang • Pon • Son 
"e sekreterlerden Bay Ho dün 

. a.kfaınki ekspresle Ankaraya git
llıitlerdir. 

Yerli süt tozları yaban
cılarınkinden üstün 

r.. Bir kaç yıl önce kurulan bir süt 
0ıü fabrikasında, çok iyi sonuç· 
.lar alınınıı, çıkardığı m.t.lların 
Avrupadan gelen aüt tozlarından 
<la.h._ İyi olduğu anlaşılmı!hr. 
l liülrumet, bu sütün bütün dev
'ket dairelerince satın alınarak 
ullanılmaaını yerinde bulmut ve 

~u huıua Türkofisin bütün ıube • 
erine bildirilmiıtir. 

•§ bankasının iki bin 
r- liralık ikramiyesi 
J ı, bankasının 1 eylülde çeki· 
'n kiir•'k A h 1 ') O .,-u carı eıap ar rnramı· 

:tıi olan (2000) liranın Sinop
S 666 numaralı hesap sahibi 
.:.J~y Turan lbrahime çıktığı bil
'llriJnıe,_· d. . ıne ır. 

Yunan filosu geliyor 
lki kru .. d .. t t . . ·d vazor ve or orpık 

an ın·· kk f l ı· ure ep bir Yunan i osu 
,1ınanınıız1 bu ayın on ikisinden 

On.re. • 
zıya.rete gelecektir. 

··----~------------~~~--Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

p 
lt c2"'~ardan başka günlerde sa· 
l)i" ' dan 6) ya kadar lstanbul 
h-u "'tı_Yolundaki (118) numaralı 

IUaı k b' . 
ltab I a ınesınde hastalarım 

u eder. 
Muay l 

22396 ene ıaııe ve ev telefonu 
38 B' Yazlık tp(cfonu Kandilli 

f eılerbcY.i 48, 

lzmir Panayırında Iran 
paviyonu açıldı 

,, İzmir, ~ (A.A.) - Şehzimizde 
bulunan Iranın Ankara itgüde
ri Bay Nuri lafendiyari tarafın • 
dan l~an pavyonunun a·;ılmas· 
ilgisile bir şölen verilmiıtir. 

Şölenin sonunda Bay i1güder 
bir söylev vermit ve ıergi mü· 
e11iılerini tebrik ettikten sonra 
demittir ki: 

- İzmir panayrrı dost ve kar
det memleketin büyük tefi saye· 
sinde nisbeten az bir zaman i
çinde ıanat ve iktiaadça kazan· 
mıt olduğu büyük terakkilerin a· 
çık ve bariz bir nümunesidir. 

Bir İranlı bunca muvaff ak1: 
leri yakından gördüğü zamaı· 

kalbinde hususi bir meserret clu) : 
maktan kendini alamaz. 

lranm İzmir panayırın~ işf 
raki ziyadesile sevini1ec~k bir 
hadisedir. Devleti metbuamın l:u 
ittirakten mahzuz olduğu d~re -
cede Türkiye devleti cumuriye
si evliyai umurunun da meıerret 
beyan etmit olmalarından dolayı 
son derecede mesudum. 

Büyük ve sevgili Şahinıahi A
lahazreti Hümayun Rıza Şa.h Peh 
levinin yorulmak bilmez mesaisi 
sayesinde son on sene içinde her 
şubede ve ezcümle iktisa:li işler
de ve sanayide büyük terakki e
serleri göstermiş ve ar.nulusal 
sergilere ittirake hazırlanmış o· 
lan İran, iki memleket arasında 
mevcut samimane ve biraderane 
münasebetleri gözönüne getire • 
rek dost ve komşu memıekette 

tertip olunan böyle bir panayır· 
dan kendisinin eksik olmasına 
riza gfülermedi. 

lzmir panayırının ileri~i için 
göstereceği feyiz ve terakki nis· 
betinde b'zim de bu sergiye ati· 
de dah;ı. geniş hir surette iştirak 
edeceaimizi ümit er.lerim.,ı 

Erkek bir yıldız 
Königsmark filminde şimdiye 

kadar çevirdiği bütün filmlerin 
üstünde yeni bir rol yaratmıt 

olan Elisa Lnndi ile bera
ber bir de erkek artist o} namak
tadır. Henüz kırk yaşına varmı· 

yan bu erkek artist hakk nda, son 
gelen sinema mecmualaT': haddin
den fazla bir malumat i!e •folu· 
dur. 

Elisa Landi'ye Königsmark da 
arkadatlık eden Jon Loc i.1imli 
bu artistin her şeyden evvel f ev
kalade muvaffak olduğu yazılı
yor. Halbuki, bu iti bir profesyö
nel değil, sadece bir amatör ola· 
rak kabul eden Jon Loe bu güne 
kadar hiç bir film çevirmediği gi
bi sinema ile de o kadat yakın· 
dan metgul olmuı bir sima değil-
dir. - ~ 

Yalnız bu vesile ile ıinema 

mecmuaları fu noktaya dikkati 
çekiyorlar: Şimdiye kadar sine· ""' 

ma yıldızları daima rejjrörler ta- Güzel Konıite More~o'nun yen!. çevirdiği "Pariı hayatı,, ntltın 
rafından bulunup çıkarthyor; ve , b. h 
bunlar da çok kereler y~lnız ka 

ı ır s!l' ne. 

dm oluyordu. Jon Locda ise va· h Yalınız bir kadın,, "Nisan, Nisan!..,, 
ziyet böyle olmamııtır. Artisti bir Herhalde Anna Sten, yirminc! 
rejisör değil doğrudan doğruya asrın sinema dünyasınd" hiç bir 
zevcesi keıfetmiı ve teıvik eyle· vakit unutulmıyacak olan bir yıl 

Karol ltön'ün geni 

mittir. dız olarak yafıyor. Rusyada buit Sinema dünyasında ismin; ye 
Hakikatte Jon Loc'un karııı bir köylü kızı iken birdenbire par· ni duymağa başladığımız Kucl 

bir film yıldızıdır; ve artistte de }ayan bu kadın, timdive kadar Hön bu kıı me\'sİminde .-ı ço~ 

bir filmi 

sinema merakı 1929 da evlendik pek az artiste nasip olmuf bir te-
kilde gittikçe parlamaktadır. '5on 

ten sonra ba§lamıttır. Bu zamana zamanlarda Amerikada ç:ılışmak 
kadar vaktini avukatlık yapmak· 

la geçiren Amerikalı artistin gö· 
zü hiç de oir film •tüayo•una gi· 
derek tanınmakla değilmif. Sa
dece, iyi bir avukat mıydı? Mec 

tayken Londraya çağırılmış olan 

seyredeceğimiz artistlerden bir;. 

sidir. Bilhassa gözlerini~ açık ye· 

4ili pek beğeni!en Karola Hön, 
Ufa tirketinin bugün gö:lde yıl· 

dızlnrrndan bulunuyor. Oaha zi· 

yade hafif piyeslerde muvaffak 

mualar bunu haber ver:ı.aiyorlar . 
Bununla beraber bir çok ıeneleri
ni Pariate geçirdiğini, ve avukat· 
lık itlerinin büyük bir kısmını Pa
riıte yaptığı muhakkaktır. 

Anna Sten orada yeni bir film 
çevirmeğe batlamıfhr. "Y >.Jnız 
bir kadın,, ismi verilen l:u filmde 
Rusyalı yıldızın Grete Garboyu 
fersahlarca geçtiği söylenmekte. olan yıldız, ayni zamanda modern 

1914 senesinde büyük harbe 
de ittirak etmit olan Jo":t Loc'un 
iyi Fransızca bildiği ve musikiye 
f evkalide istidadı old\lğu da ıöy· 
I~nmektedir., 

d. kadın tipinin bir nümıır.eıi teleklri 
ır. 

Kl.tta Alpar edilmektedir. 
Son günlerde A1bcl't Şön hala 

Kitta Alpar boş durmuyor. Bu sene 
de sinema .repertuarlarında bir çok 
eserlerini seyrederek sesini alkışlıya· 
cağımız artist bir çok güzel filmler 
çevirmiştir. Bu resim bu filmlerrl<'" 
biri~inde kendisinin en çok beğen··· ; 1 

bir pozdur. 

ile birlikte çevirmcğe baf !l\dığı ve 
Detlev Siyrek tarafından rejisör· 

lüğü yapılan "Nisan, Nisan!..,, 

isimli komedi, film çevril(rken 

hazır bulunan sinema. m:.i~f'kkit· 
leri tarafından fevkalade lteie
nilmi! bulunuyor. 

Altın sesli 
kadın 

bir 

Sesli sinema mcydar.n çıkar 

çıkmaz, güzel ses kendiliğmden 
sinemada birinci plana geçti. O
nun için rejisörler bir taraftan 
yeni sinema yıldızı ararlarken> di· 
ğer taraftan ses güzelliğ: peıinde 
dolatan sinema ses rejisörleri de 
güzel ses petinde dola~ıycJ"lar; ve 

her iki tarafın elde ettiğ: yıld:zlar 
birleştirilerek ortaya tam bir yıl
dız çıkarılmak isteniyor. 

Bu itibarla hem seksapel hem 
güzel sesli yıldızlar sinema stüd

yölarının hazine gibi üstierine tit· 

redikleri insanlar olmakta.dır. Ni
tekim son günlerde J.ı:'ponyada 

ketf edilerek Amerika ya getir: len 
Hizi Kovha isimli bir yı:'1ızın da 
fevkalade üstüne titrenilnıekt•!dir. 

Yüzünde Japon güzelliğ nin gizli 

hatlarını taşıyan madam Kovhs 

§İmdi Madam Butter F eay opere· 

olar.\k uvr.a 
Amerikatıları 

Karol Hön ve ."Albert Şön Hali 

tinde primndonno 
makta ve zengin 
eğlendirmektedir. 
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iki yaralama Namık lsmail 2-9-935 En büyük şairimiz hili 
Kıki metresile dostunu Ôlümü etrafında rtıı12~kampan:;~:.;~=:~~°"~ 1

1 Abdülhak Himid' dir ! 

H 1 D E 1 : 1 ş E s·o .R s·A . 
,. l ... "' - a •' 

tabanca ile vurdu araştırmalar .. .... ,,_ 
Yeniköyde oturan Saim metre· Re11am Namık lsmailin ölüm 1 . Londrı &2~. ~k~tvıuanı 23. rn 'Halkevleri, memleket hayatından alın- Qı 

ıi Aleksandra ile evvelki gece e· hadisesinin teklini teıbit etmek ·• " , 
k ı bul hh l d• k • ~evyork lt6. - • Madr!d !7 - t ı•f • } ) h d 

Tine giderken Yeniköye ya ın üzere ıtan il at it eri ıre • ! ~·ıırıl•sno 1196~. ~ •• VBaerr~lolnva !."'. ~ mış e 1 pıyes er e eryer e 
~me ıokağında önlerine Alek· törü tahkikat yapmakta idi. •• • • " f 
~ndra,un eaki dostu Ham:ii çlk· Tahkikatın aonucu dün alın • : ~~~::e :!: = : ~~~~~:ştc ;~: ~ tiyatro zevkini yayabilir • 
mqtır. mıt, srhhat itleri direktöra Bay • C"enem s~o ·- • Belgrad !14, -

_..:ıı b 'dd \ Al" R k d. ·1 ·· .. b. • ~orya 74. - • Yotobama 84, -Hamui ir mi.ı et evve yanın· ı ıza en 1s1 e goru,en ır -
ı * Amsterdanı 81. - * Altın 9~!-. -

elan ayrılan Aleksandrayı tanı· yazıcmııza ıunları aöylemiıtir: • Prag 98 _ • Mecidiye 53. -

1ınca heuıen tabancasını çekmiı. "- Bay Namık lsmailin ölü- • Stokho'm 31. -· • Ranknot !3~ -

ikisinin üzerine ateı etmittir. mü etrafmda yaptığımız araştır- ----- Çekler 
k l da h,. d' · kild ld • Londra 6!5,CZ!I • Stokblın 3.tOSl 

Çıkan ku-unlar Saimi sag" a • ma a ısenm !:U şe e o u- ~ •-s :i • r\cvyoo o.7949 • Vlyıt 4. ıııı., 
çuından, Alekaandrayı kcnın • ğunu öğrendik: • Paıls ıuı.1s • Madrld 5.soH 
dan yaralamııtır. Namık Ismail, vapurun lükus • Mııano o.1ıs • Bcrlın ı.9sJ7 

h 
* BrUkse 4.7Jt0 • Varşon 4,21!1 

J·fo'lıdi hemen kaçmıt, sili ıe· mevkiinde oturuyordu. Vapurun • Atin~ E3 6~.~ • Rudapeşıe 4,to!'is ı 
aine yetiıen polisler ye.ralıları bilet kontrol memuııı, biletlerin • Cenevre 2.44- • Blilı:reş ıo1,'JB:t6 
Beyog"lu hastanesine kaldrrmıılar kontroluna lükiıs mevkiinı:le baş- • Sofyı 63•

4070 
• neıgrad ~4·7660 • Amsterdım 1.1764 • Yokobamı 'l.71 -

'dır. Aleksandra dün hutaneden laaığı için evvela Namık tsmai- • rru ı«ı,19:1 • Moskovı 109?.-

çıkmrttır. lin bulunduğu tarafa gelmiş ve , ....... ___ E S H A M ,---, 
Saim tedavi altındadır. Ham· elini uzatarak kendisinden bilet ) 1$ Bankas• 9.!-·>- Tramvay 9.-

di biraz sonra yakalanmııtır. istemistir. Fakat memurun bu is- Anadolu ııMo *Çimento ıs ın.ıs 
d ... Reji 2 4•l Cnyon oe:. -.-· 

Evvelki gece Salıpazarında a teği cevapsız kalmış ve kendisine sır. Hayriye ıs.- ~ark De!. - -
bir vaka da.ha olmuıtur. Yağka· hiç bir şey ;verilmemiştir. •~1erlmBanhsı ss.15 Balya -.-

d G .. t t•• ·· U. Stıorta. -.oo ~art m. ecza -.-
panın a oturan oz epe mo oru Memur, müşterinin bilet ver - P.omontı 1.s~ Telefon -.-
sahibi lnebolulu Hasan, yanında me'diğini görünce biraz 'daha yak -lstikraz!ar - tahvlller-
karı11 Hacer olduğu hslde Sah· laşmış, müşterinin yüzüne bak- l•tOHTürk Bor.1 ıı.:12' Elektrik -. -
pazarından geçerken evvelce mo- tıgv I zaman baygın ve hasta bir . il 25,4!5 Tramvay 31,70 

d • · • • • IIl 26.- Rıhtım 44 -
töründe çalıp.n ve ıonra ken ıs~ halde bulunduğunu görmüş 'der- lstlkruıDahıtı I 94 12 • Aaadola ı .n - ı 
ne yol verilen Abdülkadir önle- hal vapurun birinci mevkiine gi- •Er11DI ıstı1ı:rııı Ps.- • Anadolu ıı 45,-

H b kl k t9ts A 1\1 ıo. - Anadola lJl ı,40 
rine çıkmı•, asanı ıça a. ar a· derek yu"ksek sesle orad•... otu-- :r ... Sıvu-Frıaram 96.r •:\lümeull A 45 40 1 

kasından yaralamıttır. ranlann içinde bir doktor olup 
Yaralı Senjorj hastanes!ne kal· olmadığım sonnu.~tur. 

Ctırılmıf, ıuçlu yakalanmıftır. Tam bu esnada da oradan 
BiR KIZ YÜZÜNDEN - Fa· geçmekte olan süel doktorlardan 

tihte Eskialipatada F erahhk ıo· Bay İhsan memurun çağ!nnası 
bğında oturan 18 yaımda Fethi üzerine 'derhal hastanın yanma 
ile Mehmet bir kız yüzünden gitmiş, ve kendisini muayeneye 
&vga etmitlerdir. başlamıştır. 

Mehmet, çakı ile Fethiyi ıol Biraz sonra Bursa saylavı bak-
llolunun altından yaralam?~tır. teriyolog Bay Refik ile 'Alman 

SARNICA DÜŞTÜ - Feridi- profesör Bay üvantan da <>'elerek 
yede 99 JWmaralı evde otuTan L6t vakit1<aybetmeaen hastaya ilk 
finin bir buçuk yaşındaki çocuğu müdavatı yapmışlardır. 
Armano evdeki sarnıca dUtmü!, Fakat bazı gazetelerin yazdığı 
çabuk kurtarılmııtır. gibi ilaçların bulunduğu sandı· 

GOLDÜ DiYE - Kasımpaıa· ğın kapalı olduğu, bunları çıka
da Mektep sokağında sütçü Ah· nlması için sandığın kınldığı ve 
medin odasına misafir olaı ak gi· gene şişelerin üzerinde etiket 
den Muıtafaya Ahmet bir aralık bulunmadığı için kullamlama
gülmüttür. Mustafa buna kızmıı, dığı haberleri tamamile asılsız-
eline geçirdiği yoğurt kiıeıini dır. Çünkü yaptığımız tahkikat 
J\hmedin batına fırlatmıttır. ilaç kutusunun anahtarla açıldı-

Ahınet yaralanmıf, haslaneye ğı ve şişelerin üzerinde de eti-
kald1rılmııtrr. ket bulunduğunu göstermi~tir.,, 
ÇAMAŞIR YÜZÜNDEN - --. ------

Kasıtnpqada Camiikebir mahal • Bele~ıyeler. ~ankasın!n 
lesinde sütçü Sefer ve oğlıı Meh- yapa bı feceğı ışler nedır? 
met ile ayni evde oturan çamaşır Balediyeler bankaamın eaaa ni• 
cı Ayte samatır yıkamak yüzün· zamnamelerine ait bazı maddele-
den kavga etmiılerdir. Ayte de- rin deiittirilmeai için huulanan 
mirle Seferi ve oğlunu yaralamı~- rapor bakanlar kurulunca kabul 
tır. edilmittir. 
DOŞE:N CAM - Aksuayda Bankanm aermayeıi beı mil • 

1ST.ANBUL - 18,SO almanra ders. 18,150 
dana musJklBI, plAk. 19,40 haberler. J 9,45 E
ge caz. 20,lli konferans. 20,30 stüdyo or • 
keııtra.ııı. 21, radyo caz ve tango orkestra. 
lar. 21,85 ııon haberler, lıorı;alar. 21 '-5 r~

hlr tiyatrosu artfatlertnden t. Galip, konUf
ma. 22 plak neırlyatı. 

"Yiv.ANA. :1.11,10 ~· :uı,oıt danla 

mUsabakıı.sı. 18,20 halk hayatmdan ııahrre • 
Ier. 18,35 prkılar ve opera pa.rçaları, l!I, 
05 ulusal yayın. 19,30 konuşmalar. 20,05 ha. 
berler ve J:ava raporu. 20,15 ulusal yayın. 

:?0,85 konuıma. 21,l 5 muhtelit dan.1 havala· 
n. 22,Sl'l haftanın böleml. 23,05 haberler. 
23,115 konser: Bachm eserleri. 23,415 konuş
ma. :?<lı granıofon. 

BERLlN - 17,05 mlzahl şarkılar. 17,~5 
gençlerin zamanı. 18,05 Könlgsberg<len. 19, 
35 konuıma. 20,05 IJ&n konaert. 20,35 radyo 
aerglılne dair. 20,415 günün akisleri. 21,05 
haberler. 21,20 Ştutgarttan. 23,05 haberler. 
23,33 ulueal yayın. 24,05 ::MUnlhten. 

BUDAP.EŞTE - 17,15 kadınların zaına • 
nı. 18,05 gramofon. 19,05 konferans. 19,31'i 
aaJon orkutraaı. 21 ,015 konser, Sen - Senin 
eserleri. 22,35 ho.~rler. 22,r;:, Çingene mu -
slklsl. 23,50 fransızca icmal 24,05 cazband 
takanı ı.ıo haberl~r 

B'OKREŞ - l!i,Oli gramofon 19,05 ha . 
berler, 19,20 gramofon, 20,05 konfenuuı , 20, 
23 gramofon, 21,05 konferam, 21,20 aento. 
nlk kOIUMlr. 22,05 haberler. 22,20 konserin 
devamı. 23,20 yabancı dillerde haberler. 23, 
23 etıencell konaer. 2',0S halle muatklsl. 

TULUZ - 20,05 film mualklsl. 20,2CI ba
'flJyen ıttar. 20,35 haberler. 20,30 haııt mu 
aUd. 21,10 Alon orkeatruı. 21,20 operet 
par~an. 21,35 halk muslklal. 22,015 opera 
parçalan. 22,33 fllm muslklal. 22,30 radyo 
fantezlal. 23,21S ıUel martlar. 28,35 haberler. 
23,150 Blyarlçten ı''nser. 24,05 opera par -
çalan. 2f,20 Arjantin orkeıtrUJ. 24,40 ıar. 
kılar. 2f,30 Viyana orkeııtrur. 1,0li radyo 
fantezlal. 1,25 av borulan 

ı ı:eıw (Üıtyanı Birincide) 

olmalı. Sonra, "En büyük tair,, 
ünvanını doldurmak için ne kadar 
derin ve büyük olmak lazım! Her 
halde bizde, düıünmeden, acıma· 
dan bu adı vermek pek kolay de
ğil.. Eğer divan edebiyatı tairler; 
arasından mutlaka bir tercih vap 
mak lazım gelirse, elbet ıene ilk 
hatıra gelecek Füzulidir. 

- Y aıayanlar araaında en bü
yük tairimiz kim 1 

- Y aıayanlar arasında en bü· 
yük tairi bulmak için de maaleaef 
gene dütünmek ve aranmak li· 
zımgeliyor. Görünen dağ1arın ba· 
tı dumanlı; bunların tahik&sını 
vüzuhla görmek için beklemek 
lazım. Kendi benliğimİi'i duydu
ğumuz ve anladığım~z §U Türk 
devrimi içinde, Arap ve Acem dil 
leri arasında gizlenmit iıer türlü 
derinlik ve güzellik arbk etki 
kıymet ve manasını kaybetti 

Fakat bütün bunlara raimeıı, 
bütün Türklüğe mihrak olacak 
hakiki en büyük ıairimiz ortay& çı 
kıncıya kadar bu adı ıene t~bia 
tile Makber Şairi muhafaza ede
cek .. 

- En büyük romanc•mız? 
- Elbette Halit Ziyadır. Edebi· 

yatımız bu cihetten ne kadar bah 
tiyaTdır ki bizo ilk ~a inıJIİ• 
ni veren romancı, yıllardan • beri 
gene en büyük roman üıtadmuz 
olarak mevkiini muhafaza ede
cek kadar kuvvetli bir romancı 

olmuıtur. 

- Türk edebiyatının müteba
riz vasfı nedir? 

-Türk edebiyatı, yıllarca A· 
rap ve Acem ve bir müı:ldet de 
körü körüne garp edebiyatı tesiri 
altında kaldıktan ıonu ancak 
kendi benliğine kavutuyor. Bu 
bakıma göre bu güne kadar olan 
Türk edebiyatının umumiyet iti
barile mütebariz vasfı, tıpkı Os· 
manlı imparatorluiu ıihi, halkın 
dilinden ve duygusundan dZ&k 

bir saray edebiyatı olmasr ve ken· 
di benliğinden bihaber, uır~arc• 
uyumuı bulunmasıdır, ıimdiili ve 
bundan sonraki edebiyatuı müte 
bariz vaıfı da muhakkaktır ki 
Türk benliğine doğru, memlekete 
doğru yürümesi olacaktır. 

leket hayatından alınmış piyeslefı 
temsili de kolay eserler obır9' 
memleketin büyük bir kısmrrı111 
tiyatro zevki yükselmit o]ur. 

- Kaç yaıındaaınız, kaç eıer \' 
yazdınız, bunların içinde en çok 
hangisini seversiniz? 

- Otuz yatından çok fazla dl' 
ğilim. iki tanecik tiir mecmuasO 
var. Bunların içinde öyle ya:ııla: 
rım vardır ki, mevzuunun tesir' 
altında, baz an ıuurumun dıı md• 
ki faaliyetinden bihaber> baz~ 
da zaman zaman ürpermeleriOS 
duyarak yapdıktan sonı'ü üç bet 
dakikada yazmıt ve bitirm:ti~ 
dir. Öyle yazılarım vardır ki bit 
anda duyulmuf, yaz p bitme•' 
aylar ıürmüıtür. Yazılar1mın çO' 

ğunu severim. 
- Kadın muharrirlerimiz halı· 

lündaki dütünceniz 1 
- Şimdiki kadın muhamrletİ 

miz bugünkü edebiyatımızla .,,.., 
' d' il& mütenaıiptir. Halide E '" 

Halide Nusret, Suat Derviı bi,.t ·• 
kıymettir. Yarın kuvveti: bir edr 
hiyatımız doğunca belki Jaha k1'f 
vetli kadın muharrirler y~tiıir. 

- Edebiyat, onunla meıgul I' 
tanlan geçindirecek meJ!ek ıaf' 
ID' mı? b 

- Memleketimizde ıadece Jıl ".. 
1~a ·~hıun' etle\ıi, ~ h~rw ~ 
de iki üç kiıiyi geçmez; bunlar 1 °1 

bir ıazetede her gün fıkra halli' 
de bir yazı veya roman tefriıc.
yazınaia mecbur olarak geçi~ 
yorlar. Edebiyatcıların çoiu rıı1' 
telif mesleklerde hayatlarını V 
zanıyorlar. Hele p.irler.. Zaııot: 
derim ki hiç bir yerde sadece t' 
irlikle geçinen kimıe yoktur. 

Zaten 9iirden maddt menf .,S 
t;ekleyen hakiki 9air de yoktta1' 
Bu geçim itinde ıene en iyi ~ 
ziyette olanlar tabii romancıl-' 
dır; fakat bunların sadece kal" 
mile ıeçinmeie mecbur bulvıı•~ 
ları da maalesef ıanatlerind• 
ıittikçe uaaklatıyorlar. Bizde ; 
debiyabn batbbatına ge~ı~ te~_. 
eden bir meslek olması ıç:n I11 

leketin battan nihayete kadar:. 
kur yazar olması, mecmua ve ı.. 

d
., . h., 

tap ıatııının tanzim e ı meıı. ,J 
ka okumak zevkinin aıdanlll 
llsımdır. 

- Bugünkü edebiyatımızda bir -------------

Millet caddesinde doktor Oraso- yon lirayi ıeçtili takdirde, mali 
nun kabinesindeki pencere camı teminat mukabilinde, huıuat ida· 
rüzginn teıirile dütmüt, 10 ya· relere kııa veya uzun vadeli a· 
9mda Vekor ile 11 yqında Mu· vana verebilmeti yapılan tadilat 

lıarremin batına rastlayarak ya· arumdadır. ı.--------------ır.ı 
ralamııtır. Diler taraftan, ihtiyat \c fev· 

SALI Çarşamba 

ekol literer tetekkülü temayülü DAVET fi' 
görüyor musunuz? t. K./ let. P. K. 437 işaretli ilil' a • 

hibinin ıelen mektuplarını al~~·•' 

YELKEN ÇÖZERKEN - Pi· 
ripqada kal af at yerinde İamirde 
bulunan Muataf a kaptanın yelken 
gemisinde tafya Akif yelken çö· 
zerken dütmüf, muhteHf yerle· 
rinden yaralanmıttır. 

TUTUŞAN GOBRELER - Ok 
meydanında telıiz telgraf lstas· 
yonu civarında bir bahçede iatif 
edilmiı olan bahçıvan Celale ait 
gübreler tutUJmUf, yetiıen itfai
ye tarafından söndürülmü§tür. 

Bayan Esma Nayman 
Bu yıl Brükselde toplanmıt o· 

lan arsıulusal parli.manter konf e· 
ranama i,tirak eden Türk saylav 
üyelerden BaJ.Uı Eama Nayman, 
tehrimize 'dönmüıftür. • " 

kallde ihtiyat ıermayelerinin 
yammı ıeçmemek üzere men • 
faatine elveriıli ıöreceli esham 
ve tahvilleri de alıp ıatab•lecek• 
tir. 

1 Kıaa Haberler 1 
• Müzeler ldare.i tarafından Top· 

kapı müuslndekl tarihsel paralar 

Takvim :t 

4 

GGı doluşu 

Glh batısı 
Sabah Hmaı 
nııe 11muı 
ltladl umuı 
Atıam 11muı 
Yatsı namazı 

lmıak 
YtJıı ıtçen gllalerı 
Tıhn talan rOalerl 

Ey ili 4 Eylül 
C. Ahir 'I C. Ahir 

U9 5.ııo 

18.41 18.3~ 

u:- 4 49 

lt.1-4 lt.18 
ll!.!13 ,,,,51 

iMi 18.!19 
S0./7 'lO ı 1 
ıUl !',4, 

144 H~ 

illi 121 

halka sBeterilmefe bqlanmııtır. ZAYl - Güzel san'atlar akademi-
• Adana, lsmlr Te Konyada Avru· sinden (sabık sanayii nefise) mekte -

pa ile clofradan dofruya telsiz mu • binden 1325 senesinde mezun olup al· 
haberm l9fn birer latuyon yapılma • mıı olduğum mimar diplomamın kay· 
mna karar verllmlftlr. boldufu il&n olunur. (F.) 

• Slt talimatnamesinin tatbiki do· Alkivi11adl veledi Yorgl Celepa 
~~--------------~-------la yml le, belecll:ye, dt ile tatlı yapan lLAN 

bOtfln mahalleblel eanafı kontrole bat Kolleksiyonum için ilk sayılı gaze-
Jamştır. te, mecmua alıyorum. Satacaklar lut-

• Jstiklll harbine alt yeni çevril • (en bildl1'8lnler. Gönderirlerse para -
mefe batlamış bir film bitmiştir. Bu tarını değer ffyatile yollarım. 
kıJ. .. terilecektir. A11tlın: Tllceardan HUmJ. Tükel 

- Bugünkü edebi te1ikki1erde zere ilan memurluğumuza mürP-
bir yakınlık olmadığı ıibi edeb1 lazımdır. _/ 
mahsulitta da ittirak noktaları 
azdır; Bu itibarla bugünkü ede- lıt. 6 ncı icra dairesinden: ~ 
biyatımızda ekol literer l8'tıkkü- Bir alacağın temini için ha .,ıJ 

lip bu kere aatııına karar verilell '1' 
lüne doğru bir temayül ~·örmüyo- çift araba beygiri Taksim Feri 
rum, ayni ekol edipleri de madem caddesi 98 numaralı dükklnda 
ki ayrı birer ıahıiyet olacaktır: 35 günü saat 18 de açık arttırJll~) 
böyle bir tetekkülün büyük bir satılacağı ilan olunur. (V. No. 

faydasını da tasavvur etmiyorum. ZA Yl ~ 
- Tiyatromuzun inki,afı iç-in lstanbul erkek muallim mekte e~' 

ne lazım? den aldıtım ,ehadetnamemi za~) 
- Tiyatromuzun inkifafı için, tim. Hükmü yoktur. ev. No. 8 

t 
1928 aeneıı mezunu 77 Fik_!V-. 

memleket hayatından alınmıt. -
hakiki ve tabii telif eaerıer:ne e- ZATI ı 
hemmiyet verilmelidir. Hele artık 17 haziran 1935 tarihinde~ 

askeri lisesi 9 uncu suufından ayll -' 
manzum piyeılerin yer' kalma· ı .... r 200 numarab tasctiknamem - iti 
mıtlır. Bugün Türkiyenh• bir rok tim. Yenisini alacaiunc1an e8k 
yerlerinde halkevleri ve hunların hükmü yoktur. (V. No. 8890> ı' 
temıil ıubeleri vardır. Eier IDelll· · -..., 1Umııran Sürll 

' 



ltalgan - Habeş işi 

Bir çare yolu varm~Ş: 
Ortaklaşa egemenlik ! 

Paratorun verdiği petrol imtiyazı 
llaolininin eline bir silah veriyormut 

:ıiUzler Süveyşi kaparlarsa biz de Mesinayı 
GParız. O vakıt Jngilizler ne yapacaklar?• 

Cib11ı· 
ı, 2 (A.A.) - Adisababadan dik edilmesi lazımdı. Bu bildiriğ, Lon-

"Exploration and denlopp · 'drada resmen yayılmıştır. 
eı'°"Yetesı murahhas üyesi bay 

t, Reuter ajansı aytarına bir 
"trıai ta ttir. Bay Rickett, doğu Ha 
~ lltıaın Yarı kısmındaki petrol 

tan lllade~Jer i0mtiyaz~ hakkında torla hır muKavele ımzaladığı
t etıniştir. 

; ltickett, Habeşistanın bu böl . 
~ bulunan petrolü, Kerguk'ta· 

r zengin ve iyi cinsten oldu -
~e Yalnız 400 metrelik bir de · ı 

bulunduğunu ilave etmiştir. 
~I, de.mir borularla, Hint deni-

1 

bit la lımanının kuzeyinde bulu· 
noktasına götürülecektir. 

L~-....._, 

tana verilecek para mikda-
il nda tam bir gizlilik muhafa· 

ll'lektedir. 
111TIYAZ ll'tlZALANDI 

t~~!i, 2 (A.A.) - Reuter ajansı, 
~ ~" Cibutiye geldiğini ve im • 
~lll~landığı haberini teyit et· 
ldırmektedir. 

GAZETELERE GORE 

.~ 2 (A.A.) - Habeııistan ta • ""'" .. ~ i ozeı Anglosakson SOS)'ete -
b~tiyazıar verileceği hakkında
ku 11 uyandırdığı hoşnutsuzluk 
il gazetelerde de devam et • 

r. 
t· 
ı" diyor ki: 

lcı·ı E 
~ deıt'fn Londradan agrıl • 

1., 'frada dıırum gerr,.kten ka · .,,r .,, • . 
lij~~ ,. al.-aı İJlf düşünülür.re şu • 

lq 1'ıek nıiJmkündilr ki, Babeı 
"' meıclesir.in /ngiliz ıoğuk -

EDEN LAVALLE KONUŞUYOR 

Londra, 2 (A.A.) - Bay Eden bu· 
gün saat 17 de Bay Laval ile görüşe· 
cektir. 

MUSOLINIYE ŞiDDETLi BiR 
HVCUM! 

• .c:- ::ra, 2 (! • .) - işçi sendikalar 
l;ongresi başkam Bay Kean'ın Muso · 
lini) e karşı yaptığı şiddetli bir hücum 
bu kongrenin açılma törenine özel bir 
· -,·a nrmişür. lşçi sendikalarının 

1,.W0,000 e yakın üyesini temsil eden 
delegeler, ltalyapın Habeşistana k::r
şı takındığı durumu şiddetle ittiham 
ede::ı b2·1 K:?an'ı dikkatle dinlemiş · 
terdir. 

Bay Kean demiştir ki: 
"Sigaıal ergemiz, yalnız harbi dur

durmak değil, fakat auni zamanda, 
kanunun ulu•lar arasında muhaf a:a 
edilme•i irin kollektif mes'uliyet pren 
ıipiıd tatbik etmektc·dir • ., 

KUVVETE MVRACA.4T LAZIMS.4 
HAZIR OL.VALIYIZ! 

1.ondra, 2 (A.A.) - Bir toplantıda 
,·ermi~ oldukları söylevlerde Yorkar· 
şöveki ile Bay Lansbury ve Bay Os -
vald Moslay, ltalyan - Habeş anla~
mazhğında Jngilterenin alacağı duru
mu incelemitlerdfr. 

Arşövek demittir ki: 
•u1uılar sa111eteıl nizamna~ıinin 

faydalı olabilmesi için kuı·vete nıüra
ı::af1t ctmtı,c- gerckiYorsa, buna lıaıır 
olmplı11~'1u~UlltM#tl.«ı k4r • 
1ın hiç bir ~il yoktur.,, 

tr.rı a indirmiı olduğu darbe, Hükumetin Rickett'nin hareketini 
,._ .... ,,,., ••• 01' taraltarlannın Cenevre tas,·ip etmP.mesinden duyduğu mem • 

~ <ırın:laki itUôlgirlzliğini or • nnniyeti söyleyen Lansbury, Amerika 
1 dırrnak i~ uirafanlara bir hükumetinin de ayni ~ekilde hareket 
ltk.11t>t dmili olabilecektir. etme"i umudunu izhar etmiştir. 
~şunları yazıyor: 1\fos!ey, yalnız kalma siyasasını mü 

lıntigazları veren llabcı dafa:ı etmiş ve hükumeti, ülkeyi altın 
orı,, lngiliz ı·e Amerikalıları hrrsına süı·üklemekle ittiham etmi~ • 

fd1911'iflJ a.""
1 
hn~ sokmak ve ltclyamn tir. 

v r al.· ··1..r.- l' . l. 
•SU w..-ıe mı u11andırma :· ORTAKIJJ~ŞA EGEMENLiK ! 

Q bir hare/;et yapmıı olduğu-
"ilt tır. Bu. kurnazlığı aıırı bir 
"'o:'°"dırmak demekUr. Çünkü 
ite 1111 ı•urmak iıtedlği darbe 
• dör.ecer..:t:r. Ha11 /Jlusolini, 
"'llÖ .. 

ki: le ruımcleri arif esinde kendi 
llovetli deliller sağlayan 

-·-·--,. !le fazla öner.ı vermek iste-
• 

""'le ,~,_~1~ra ve kötü niyetle yapıl· 
~l~e •on ı·ermek, ve ideal 
~ bafka bir Pli oizliyen 

~ 111..Uerle karf'ltlfnladan, 
ı:...aıı"'_._ :"~i elde etmek ve kuvvet • 

6f ~il Muaolini bundan daha 
ltz r delil bulabilir mi idl ~,, 
.\sı~LçtstLE lMP ARA TOR 
,, bAKIKONUŞMALAR 
i:' 2 <A.A.) - lngtlterenin 
dt.eJ~ ile Habeş imparato • 

~>'•Pllan konuımalarm so
'ftıttı-. heniiz hiç bir rapor 

llt r. 

... ~ afuatoe aruanda Adisa -

·~==- bay Rkkett'in, bu 
t...ltın e hiç bir elçilik ile te • 

~ettıllladıfı haber alınmıştır. 
ı.h.: "1aır koptlarının Ha • 

1 1~riinderdtkleri b:r uça • 
'-dır. Adisababaya geldiği 

lot !:.;:.~ Pabijinin dellletile 
ltfik ne kabul edilmiftir. 

l'iıt '-eu nezdinde Ameri · 
~h 0.:ı... Ba1 Colaon, ingi --.t:, kontratonan reaml 

llabe,ı 'tile ı-.ıamııtır. il· 
ltrtıac ... etin hiç biri lngilizce 

..,._ '-cnbe. ınetnf11 Ha· 
'bal111ad11fanun tas 

Parls, 2 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesinin Londra aytarına göre du • 
rumu çözeleyen bir çok kimsP.ler, Ha· 
beşistan Uzcrinde Jngilizlerle lt:ılyan
lar tarafrnd:ın ortaklaş.-ı bir egemen
lik kurulmasile meselenin kotarıla · 
rağı fikrinde bulunmaktadırlar. 

Baıı stazeteler, t>ir uzlaşma yolu 
bulmak için kolislerde çah~ıldığını 
gizlememektelMer. özel bir komis
yon tt-şkil rlfild •kten sonra l ll u~lar 
sosyetesi toplantılarını sonraya hıra· 
kacaktır. 

Petit journal gazete,i, harbin önü· 
ne geçmek için yapılacak araya gir · 
me teşebbüsüne, Papanın arkn olmak 
niyetinde olduğuna dair Londradan 
gelen bir haberi yaymaktadır. 

Bu gazete, Papanın Bay Musolini
nln semimi dstu olan Cizvit Papa · 
zı Pietro Taarhi Venturi vaıutasile 
biyle bir teklifte bulunmasını muhte
mel görmektedir. 

ISVEÇLI BAKANA GORF: ZF.CRI 
TEDBiR ALINMALI 

Stokholm, 2 CA.A.) - Tidnengar • 
mos telegram beyrase gazetc!ti, tarım 
bakanı Skold'un zecri tedbirler hak • 
kında şu sözleri söylediffni haber ,·e· 
riyor: 

"'Harbi ortadan kaldırmcğa ('nltf• 

mak iıfenlgorsa, zecrf tedbirlere bn~ 
ı·urmaldan geri durmanıalıdır. 

Bir ıonuç elde etmek Dr,,, ı bütii:ı 
devletlerin elbirliği etnreai gerktir. 
Şagt bir oiin gelir, Ulualar Sosycteai 
ba"f lehinde ve harp aleyhinde yap. 
tılı gagretl~ için biJtün ul113lan gar 

dama ça;ırmak zorunda kalına, lı . 

G - ICURUN 

ltalyanlar - Hab·eşliler Arasında 
............................... 

Harp 
Ne Gibi 
Neticeler 
Verir? 

ita/yanların /ıücum 
planları nedir? 

Yazan: General A. C. Temperley 

ltalyanın Habetle harbetmek Ü· 

zere olduğunu göıteren ihtimal· 
ler gün geçtikçe kuvvetleniyor. 
Onun için iki tarafı harbe tutut· 
muı f arzederek her tarafın ne 
yapabileceğini gözden ıeçirmek 
faydaıız olmaz. 

Habetiıtanm ıınırlarından üç· 
te ikiıi lngiltereye ait olan top• 
raklara bitiıiktir. Ancak timali 
ıark ve cenubu ıarp tarafları I· 
talyan topraklarına temaı eder. 

ltalyanın Habeıe kartı kullan· 
mak iıtediği kuvvetin 250,000 ol
duğu aöyleniyorıa da bu kuvve· 
tin 160,000 aaker ve 40,000 itÇİ· 
den müteıekkil olduğu anlatılı· 
yor. 

ltalyanlarm Eritrede beyazlar
dan iki, yerlilerden de iki fırka· 
ları vardır. Bunlara bir veY.a iki 
aiyah gömlekli fırka ilive olun
muıtur. Siyah gömlekliler muva· 
aala hatlarında, itÇi kollarında 
da kullanılmaktadır. 

ltalyanların Somali tarafında 
da bir yerli, bir beyaz fırkalan 
vardır. Bunlar general Lpazinin 

.-....and... altnltla t.ahılllJI 
lar. 

ltalyanların bir de Kızıldeniz 
üzerindeki Auab'da bir hava İı· 
keleai bulunmaktadır. 

200 vey& 300 tayyarenin iki 
cepheye takaim edileceği anlatı· 
hyor. 

HABEŞlN KUVVETLER!: 
Habet kuvvetlerinin miktarını 

tayin etmek ıüçtür. imparatorun 
kendi muhafız taburlarından 
b&fka 30,000 kitilik nizamı bir 
kuvveti vardır. Bunlar mitralyöz· 
lerle mücehhez olduktan batka 
bir kaç tayyare de tedarik ~tmit 
bulunuyorlar. 

Vilayetlerdeki aakerlerin aayııı ................... __...._ . .-.. -. ............. __ 
veç arsıulusal daganıımaga ıadık ka. 
lacaktır. 

SVVEYŞE KARŞI MESINA BOGA
ZINI KAPATMAK TASAVVURU 

Romada çıkan "Ottobr,, gazetesi, 
son çıkan nüshalarından birinde, ln. 
giltereyi "Mesina" boğazını kapat • 
makla korkutuyor. Jtalyan gazetesi • 
nin yazdıkları işte: 

"/ngUtere, Akdenizin Süveyı ve 
Cebelüttarık kapılannı elinde tutmak
la bu denizde kendilini tamanıigle 
hakim ıagıyorıa aldanıyor. Çünkü va. 
zigeti bu denizin ancak ıark havzaaın· 
dn iiıtündür. ~lerkezl haı·:ada ile 
yalnız Malta araıı vardır. Halbuki bu
rada SicUya adası ve Ubya sahilleri
le tlalga daha hali.nıdir. Akdenizin 
garp kıımında i11e /ngilterenin yalnız 
Cebelüttanka sahip bulunmaaı:ıa mu
kabil ltalganın Sicilya, Stn"dün.r1a ile 
Toakanga sahUleri vcrdır. Mesina 
boğazına hakimiz. 811 adadan Tunus 
sahiline ancak 150 kilometre me•ale 
vardır. Bu adaya biz •alıip bıılunduk
ça eM•ina boğazındaki •egriı.elere de 
htikimiz demektir. 

B,1şlarsa •• 
------------~~.---------w~----~----~ll!!llıı .... • 
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100,000 i tutmaktadır. Bunlardan 
batka kabilelerin çıkardıkları aı
kerler vardır. Habetin çıkaracağı 
bütün aıkerlerin 600,000 ve 700 
itin olduğu tahmin ediliyor. Fa
kat Habeti en metaul eden meM"
le aakerden fazla ıilihtır. 

Memlekette 800,000 kadar çe
til çeıit tüfek bulunduğu aöyleni
yoraa da bunların ancak yarıaına 
güvenen memlekettir. Mühimmat 
bahıine ıelince, Hahef iıtanın en 
çok zahmet çekeceği nokta bu ol 
aa gerektir. Habetiıtan Cibuti Ji. 
manı tarikile bir çok mühimmat 
ıetirtmit iıe de harp hatlar bat· 
lamaz bunun duracağında ıüphe 
;,oldur. 

Habeıli askerler, aon derece 
ceıur ve metin aıkerlerdir. Yal
nız Habetlilerin bu aefer kütle 
halinde dövüımeie karar verdik
leri anlqılıyor. 

Halbuki mütehauıılar bunu 
tavıiye etmiyorlar. Çünkü bunu 
temin edecek kuvvetleri yoktur. 
Çete harbi yapmak, Habeıliler 
için daha çok muvafıktır. 

lTALYANLARIN PLANI: 

İtalyanların evveli. Somali ta· 
rafından hareket ederek (Cibu
ti - Adiaababa) demir yolunu 
keamek iıtiyecekleri ve (Harar) 
ı i11al edecekleri anlatılıyor. 

Bu ıuretle Adiaababa ıilih v~ 
mühimmat ıitmeıine mani ol· 
mak iıtiyeceklerdir. Habet impa· 
ratorunun buna kartı gelmek İs· 
tiyeceğinde hiç tüphe yoktur. Bu
nun imparatorun ihtiyat kuvvet· 
lerini demiryolu üzerinde topla
maıı çok muhtemeldir. 

Fakat en mühim taarruz Erit· 
re tarafmdan vuku bulacak ve 
ltalyan!ar Adowanın intikamını 
almağa çalıtacaklardır. Burada l 
en mühim mesele yol ve erzak 
meselesidir. Bunları ne kadar 
temin etmek mümkün olursa o 
niıbette aıker kullanmağa imkan 
haııl olur. 

Büyük harp ııraıında bir. fır· 
ka aıkerin her sün yüz tonluk 
yiyecek istihlak ettiği görülmü,. 
tü. Fırkanın mi!himmab ile kıta· 
atı fenniyeıinin levazımı ayrıdır. 
Onun için ltalyanlarm cepheye 
dört fırkadan fazla ıevkedemi'!'e· 
celderi zannolunur. 

ADENt.. 

,aon derece tahkim edilmiıtir. Y• 
Habet orduaunun burada topla
nacağında ve iki taraf araaında 

kanlı muharebeler vuku bulaca• 
ğmda ıüphe yoktur. 

ltalyanların bir de Eritrenin 
Sudana mücavir tarafından ha
reket ederek Tana gölüne hare
ket etmeleri çok muhtemeldir. 
Bu hareket iıe arsıuluaal bir sü• 
rü karıtıklıklar çıkarabilir. 

Şimal taraflarında muharebe 
mevsimi eylülden baılar ve ma· 
yııta biter. Habeıliler birdenbire 
yrkılmazlaraa ltalyanların bura• 
da baıhyacakları hareketlerin 
2elecek mayııa kadar bitm~ine 
ihtimal •erilemez. 

ltalyanların Adiıababaya gir
meleri muhtemel ise de Adiaaba· 
banın düımeıi kat'i bir zafer sa• 

yılamaz. Habeıliler gene muhare
belerine devam ettikleri takdirde 
ltalyanları yıpratırlar. 

Manevi kuvvetleri d;- heaab"i 
katmak lazım gelir. 

Şayet Habeıliler ıüratle )ıkılır 

ve çözülürlerae ltalyanlar man-

vl kuvvetlerini mu haf aza eder· 
ler. Fakat muharebe uzar, zayiat 
çok olur, haıtalar ve yaralılarla 
dolu nakliyeler geri dönerlf'ne 
ltalyanların hızı kaybolur. 

Diğer taraftan mali vaziyet l• 
çok mütküklür. Duçenin demir i
radeai bile, bütün rejimini teh!i• 
keye koyduğu halde, herkeıin bu 
harbi taafiye etmesini iıtemesine 
mani olamaz. 

Sonra ltalya, Nazi Almanya• 
nın gölgeıini hudutları üzerind• 
görmeğe batlamıtbr. Franıa ile 
lngilterenin de ltalyadan ıoğuya• 
cağı heaap edilirıe onun yarı or · 
duıu doğu Afrikasında pençele· 
tirken Her Hitler ile yalnız batı• 
na aavaımak mecburiyetinde ka• 
lacağı tavazzuh eder. 

iki tarafın vaziyetini göstermit 
bulunuyoruz. ltalyamn ilk öne.
bir takım parlak muvaffakıyet!er 

kazanmaıı beklenir. Fakat har
bin neticeıi Habeılilcrin muka
vemet ve metanetine bağlıdır. I· 
talyanların harp ve hastalık yÜ• 

zünden uğrıyacakları zayiat ile

finanaal yıpranma onları fena 
halde zorlar. 

Bu boğaz, tayyare kuvvelerimidn 
elindedir. Eğer ln,,Utere .Çiiveyı luı • 
nalını fttıptıtıraa biz de Mt>8ina ho6a
zını kapatın~. O zaman lngilter• M 

yapacak~.,, 

ltalyanların ba cephedtt ilk 
karıılqacakları engel Mareb neh 

\.ridir. Bunun geriıindeki arazi 

Yalnız Habeılilerin maneviya• 
h kırılır Ye bu yüzden mukave
metleri saraıhraa o zaman ltalya 
muvaffak olur. 
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Yüksek Iktısat ve 
Ticaret Mektebi 

Direktörlüğünden: 
l - Okulun her üç kısmına yazılma 2-eylül-935 p 

nü ba,layac&k ve 25-eylül-935 Çarıamba gününe kadat 
tir. 

Yazılma İ!leri pazartesi, çar tamba ve cuma günleri-'! 
16 ya kadar yapılır. Yazılmak iıte yenler bir dilekçe ve belli 
terle okul direktörlüğüne bat vur malıdırlar. 

2 - Yüksek iktisat ve ticaret kıamı üç, ticaret lisesi bir' 
üç aali, orta ticaret mektebi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek iktiıat ve ticaret kısmı ile ticaret lisesine , 
ların en az lise veya orta ckul dere ceıinde Fra111ızca bilnı•l"' 
tir. 

4 - Yüksek iktisat ve tic&ret mektebine lise mezun) 
kal orya veya olgunluk imtihanlnrı nı pek iyi veya iyi dereceM 
olanlar alınır. 

5 - Orta ticaret mektebile ticaret lisesine yazılmak jçjj 

ranların ıayıaı her kısım ~çin ayrı ayrı tayin olunan kadrof' 
takdirde içlerinden müraccl.at tarihi sırasile pek iyi veya iyİ .... ~ 
mezun olanlar ve bunlar aıaıından da tahsillerine ara vernıeJP"' 
nanlar ayrılarak kabul olunur. 

6 - Her üç kısımda yazılı bulunan eski okurların 2 
935 tarihine kadar okul direktörlüğüne bat vurarak okıJI . 
nı vermek ıuretile kayıtlarını behemehal yenilemeleri gere1'tİ1'. 
bulda bulunmıyanlar kayıtlarım yenilemek için okul dire 
mektupla müı:acaat ederler. (5210) 

ABONE ŞARTLAR/: YAZ/ VE YONETIM YERi: . 
ıstanbul Belediyesi ilanları Yıll ık 6 aylık ıs aylık Aylık llt&nbul. Ankara caddNI. ( VA&n yurdu) 

MemlekcUmlı.de n o •20 :!M 110 
Yabancı yerlere 1350 1:.ı:ı •OO l M 

fıleloo 
ildare: 
I Yazı lfl111: 

MaTO 
14371 Senelik muhammen 

Kirası 

Pasta birliğine \ 
gtrm.lyen yerlere ı \800 9~0 wc l~ Tetrrar adre91: KURUN lataııbuJ 

l'Orklycnlo her rıoııtJı merkezJnde Kt 'KlJNa abone yazılır 

1 inhisarlarU.Müdürlüğünden:j 
1 - Sivasta İn§a olunacak baş müdüriyet binaaile tuz anbarı ka 

1>alı zarfla eksiltmeye honulmu~ tur. 
2 - Tahmin edilen bedeli ketif (41307) lira (46) kuruıtur. 
Ş- İhalesi 10-9- 935 Sah günü uat 14 dedir. 1 
4 - Şartname ve projeler Ka· bataıta levazım ve mübayaat §U· r 

besinden 207 kuru§ mukabninde verilir. 
• 4 , .11 ıt.o. ~ır.ö .Eksiltmeye gireceklerin 2 :490 sayılı kanunda yazılı tartlar 

, dahilinde muayyen gün ve saatten bir saat evvel 3100 lira teminat 
ve teklif mektuplarile Kabata~ta levazım ve mübayaat §Ubeıindeki 
alım komisyonuna müracl'\atları. ( 4500) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
idare Heyetinden: 

Türkiye Büyük Millet meclisi matbaası için 45 kırk bet k:der. 
kağıt muka~va vesair malzeme k;, pah za::f uıulü ile alınacaktır 

Ekoiltme 12- Eylül - 935 pe ·~emb~ günü sftat 15 te idare he}' 

Poata kutusu No. H 

Yeni çıktı 
DON ve YARIN 

r~rcUme külliyatı 
Sayı 39 

HAYDAR RIFAT 

HERAKLIT 
Etki Yunan feyleıoflanndan 

Galatada Karaköy caddesinde 
11-18 N. lı dükkan 1200 

Y edikulede Kale dı!ı sokağın· 
da 5 N. lu " 

24 
Yukarda ıemti ıenelik mu ham men kirası ve muvakkst 

yazılı olan mahaller 936 senesi ma yıı sonuna kadar ayrı aY'~ 
verilmek üzere açık arbnnaya ko nulmut ihale gününde ve 
liyık görülmediğinden Mttırma 6-9-935 tarihine u~ 
Şartnamesi levazım müdüriüğün de görülür. Arttırmaya I' 
teyenler hizalarında ıöster ilen mu vakkat teminat makbuz . 
tubu ile beraber 6-9-935 cuma günü saat 15 de Daimi 
de bulunmalıdır. (B.) ('248) 

Senelim muhammen kitası _2_4_l_iı'l-a-olan Üsküdarda Muti' 
mahallesinde Çinili hamam ıoka ğında 2 N. lr 1 odalı t~ 
936 ıeneai Mayısı sonuna kiraya verilmek üzere ·~ 
maya konulmu§tur. ŞartnAr:ıt'sİ le vazım müdürlüğünde gö 
tırmaya girmek isteyenler 1~0 kuruşluk muvakkat teminst 
veya mektubu ile beraber 17- 9- 935 Salı günü saat 15 de 
cümende bulunmalıdır. (1.) (524 5) 

Senelik muhammen 
Kiraaı 

.. tinde yapılacaktır. Fatihte Çartamhada Abdurra 
Muhammen bedeli 5000 lindır. 1 him Efendi medresesinin 10 N. 1: 
Nümune ve §artnameıi Mecli ı» Daire Müdürlüğündedir. latekli1e· ~······ •••• oda11. 36 

:Satıldıjı .> ~r 
bu itin yüzde 7,5 tutarı olan 375 liralık muvakkat teminatlarını tek VAKiT Matbaası Arnavutköyünde Lutfiye mahal 
lif mektuplarile birJikte ayni giinclc sna.t 14 de kadar Türkiye Büyü!< Fiyatı: 25 kurut lesinde küçük Ayazmads 1/ 3 ev 
Millet Meclisi idare heyetine ve•·;: mcsi ' 'e tekJif mektupları üzerint dükkan. 120 
"Matbaa için alınacak eıyaya ait teklif mektubu,, yazısının yazılma •• .. •••••••••il• Arnavutköyünde L\ıtfiy~ mahal· 
ıı. (2256) (4944) Denizyolları lesinde Elçi sokak 27 eski 55 yeni 1 

N. lı ev. 36 p 

Istanbul Posta T. T. 
Başmüdürlüğünden : 

Posta nakil vasıtaları için lü zumu olan 20000 kilo benzinin 
31wwww.8w935 tarihnide yap:lan kapalı zarf ekailtmesine ittirak eden 
taliplerin muhammen bedelden fazla fiyat teklif etmeler~nd~n pa 
zarlık suretile ahnmasma karar ve rilmi~tir. 

Pazarlık 4--9- 935 Ç:ır§amba günü saat 16 da Galatıı.~arayda 
posta telgra f baımüdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 500 liradır. Şartname Bat müdürlük yazı işleri kaleminde ~ö
rülür. İsteyenlere parasız verilir (5230) 

· 1 
1 ~ r ' ııı ~ ıı ı'' ııı ııı.~ı ~ı 11~111 !llij llil' ~ mııı~!l! 1~~ .~! m~ı~ı~ 

Selinik Bankası 
Tesis tarihi: 188R 

idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) 
Türkiyedekl Şubeleri; 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmir, Mersin 

Vunanistandakl Şubeleri ı 
Selanik . Atloa . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

--~11111 

ı Ş L I! T M E S e ..,i~,, 
Yukarda senelik muhammen kirası ve muvakkat te .1 Aı:enteleri: Karıköy - Köprübaşı rı 

Tel. 42:l6!? . Sirkeci Mühürdar zadf' olan mahaller 936 senesi Mayıs so nuna kadar kiraya ve .. da 
--• Jlan tel,.fnn: 22740 --• ı ayrı ayrı pazarlığa konulmuftur. Şartnamesi levazım ınü 1' 

1 robzon Yolu görülür. Pazarlığa girmel< isteyenler hizalarında gösterİ~es.ıı 
1 kat teminat makbuz ve mektubu ile beraber 17- 9- 93 

ANKARA vapuru 3 eylül 1 aaat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. {1) (5249) 
SALI günü saat 20 de Rizeye 
kadar. (5783) 75 top 45 X 50 birine; hamur ~amklı kağıt 

240 top 57 X 82 birinci hamur battal kaiıt. 
1 Ayvalık Yolu 50 kilo (Gelcitman m:ırka ren\. ti mürekkep muhtelif r~ 

BANDIRMA vapuru 4 Eylül ı Belediye pul ve makbuzlarında kullanılmak üzere li• 
ÇARŞAMBA günü saat 19 da 1 yukarda miktarile cinsler: y!lzılı bulunan malzeme a.~ı1'ıtte• 
Ayvalığa kadar. (523S) konulmu~ ihale gününde ver:len fiyat layıkında görole iıt' 

11111•-••••llll•••••I eksiltme 9-9- 935 tarih~nc uza tılmııtır. Bunların heP~ 
TAVZiH ra 8(l kuru§ bedel tahmin olunmuş tur. Şartnamesi levaıı "" 

Bir hafta mukaddem vefat eden ğünde görülür. Eksiltme)'(. girmek için de 174 liralık ~ 
pederimiz eski Karab.'lba dergAhr 5ey. minat makbuz veya mck(·ubu ile beraber 9- 9-935 ~) 
hi Ali Haydar guya 400 lira parasını saat 15 de Daimi Encüm~nde bulunmalıdır. ( 8.) (52 

Bay Ha Iilc ,· erdiğini ve böyle ,·asiye· /11iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİill .. 
1 

ti olduğu Kadıköyünde bir hanede d f1' 
mevıut için toplanan cemiyet içinde Etıbba odası başkanlığın a 
pyi oldufunu duydum. Böyle bir pa· ti 
ra mefielesi olmadığı ve 0 mecliste is- Müddeti bitmektı: olan odamız idare heyeti "'e 4 " 
mi geçen hay Halitin de bir alakası ol- divanı üye ve yedek üye seçimi nizamnameni n 3, I 
madığı ,.e bu dedikodud&n muiher o· maddelerine uyıun clarak 4 birinci teırin 1935 cu111• tıd' 
lan bay Halile ötür dilt!riz. at 13-15 e kadar C"ğaloğlu11da odamız: binası ıalont•r• 

Merhumun refikaın ve maltdumu: lac.aktır. Sayın üyelerin gelmderi. (5254) 

Ahaen M, Hilmi J .. ı•••••••••••••••••• .......... 

Le 



~---... Saraçhaneb••• Horhor caddeaı ---------· 

111·Nebarı Hayriye Lisesi Kız-Erkek 
ANA· iLK. ORTA. USI (Tam deneli) 

~~flardan itibaren ecnebi liAnma çok ehemm" Y .... Kmlar ıu ... ·~ dalrelerdedir. 
111 huauıi otobüaleri ile nehari talebe herıün ............ aldmlır. lttifenlenn aclreıine tarifname 

erilir. ikmal imt!barlan Eylülün ikiıindedir.KaJdlara batlanmıttır. Herıün 10 dan 16 7a kadar 
rlüie müracaat. Telefon: 20630 ~.' ', 1'• ~ '"1 

ara J dar a ML. TB. Satın 
alma Komisyonundan: 

1-Aırkar · t a"Ja jandarma Müa- ıız olarak talnar kararPlundu &· mi17ona Yermit olmabclD'. ' 
lroıa •hur ihtiyacı için ekıiltme· lınabilir. 4 - KomiaJon para ye para 
L.ul~ .erzalun miktan tah h -ed~Jı ilk teminatı _,kıiltnıe 3 - lıteldile~ eluilt:n• ıil· ma İyetindeki enakı alamaz. ille 

• elcailtıne tarihi betinci mad· nünde yazılı •aktınden bır Aat teminat banka mektubu veya mal 
2 hzıla:ılftır. f eYYel teklif mektubunu •• açık andıiına yatırıbt para makbu· 

- Elcıiltme pr!nameai para· eksiltmelerde ilk tem?natmı ko- su olmalıdır. (2281) ( 4971 ) 

Alınacak Erzak 
Kiloıu Beher ilk teminat Eluiltme 

Kiloeu Lira 1'urut 
. neYJ 

tJSOOO JO 812 so Kapalı zarf 

1000 40 30 00 ~••ntm. 
llOOO • 141 71 .. H 

6000 10 4500 ,, ,, 
9000 

Eksiltme sün 
ye aaat 

9/9/935 14 
.. 14,40 
,, 14,20 

" . 

1 

Karmcalan ÖLOORONOZ. 
Her hana1 (hafarat GldOrOcD bir mayi) 
Ue karıncaıar1 GldUrme1ı tecrDbe et.. 
tlnlzml ? Eter tecrUb• ettınıa ... b"' 
tabi taalral&lll'lnt de sOrdQnQz. Kann
calar sızın bu tecrObenlzle adeta aı., 
ederek mutbatınızı ıatllA v• 7emek
lerınızı bulaftırmata devam ederler. 
Bunun GnDnQ almak IQln mOnhulreD 
ve musl rren F'L iT ıeteytnıı. P' L 1 T •' 
hakikaten ve •bedir•• OldDrOr. Leke 
1apmaz. we ve IAtıf kokuludur. Slya9 
lcutakıı v• aaker r•tmn ura tenelt• 
ıere dikkat edllJtk.l!ll(V teı&ılll~ 

.............. ,. ............... ,.,.... .. . 
6000 20 H .. 
2800 90 ııt 21 " ,, 
3200 • 11 00 ,, 

" 

,, 9,15 

: :~1~b~m~nb~u~l~P~o-sm~T.=.~T.-.---------
1700 30 3121 .. " 
2500 15 21 13 ,, ,, : ~:.ıs Başmüdürlüğünden: 

,, 10,30 Manldrat 10000 15 
9000 s 
1200 10 
1800 20 
500 20 
40 300 

1300 28 
1000 40 
500 30 

1000 30 
800 ZI 
60 100 ., IO 

15000 1 
10000 4 
10000 2,50 

112 50 ,, 
33 71 " 0900 H 

27 00 ,, 
7 40 ,, 
• 00 H 

2730 ,, 
3000 

" 11 25 " 22 50 " 15 00 ,, 
4 

.. .. .. 

. ,, 
•• 
" 
" ,, 
" ,, 
" ,, 
,, 
,, 

tt 

•• ,, 

,, 10,45 
,, 11 
,, 11,ıs 
,, tı,30 

" 11,46 
,, 12 
.. 13 
,, 13,15 
,, 13,30 
,,, 13,45 
,, 15 

lıtllslAI LI eıı 
DirektörlUQOnden : 

:: ilk Orta ve Liae k11ımlarına. yab •• pnd ... illa " erkek ta••be bJdma batl•n••fbr • 
..... ka!at için her sün Aat UJ daa 17 r• kMaf ,.U..Wlir. 

latı1enlere kayıt tartlarını bildiren ajrenekten Mr taD• paraam olarak ı&ulerilir. 
..... Bütün ıınıiların enıel •• hütllaleme yoklamalarma 1 Eyltl Puarteai ,W.ü baflanaraktır. 

Şeh~adrba, Pelia ................. T.W.a: Dl34 
, ":ı:aama:mı:m:m:amawa:a ı Un ı ı uıım11 ı ıı 

''Stanbul liseler arttır a iltme kurumundan: 

Miktarı 

950 Toa 

1300 ,, 

2IO .. 

T-inatı Tümla EbUtme sün Eluiltme tekli 
Lira K. •••• ft aaati 

1313,71 1800 K. 11/9/935 prpmba Kapalı 
aat 11 de zarf la 

ıcm,, ., ,, •• " " n 

1291,17 tllO,, 11,30 
Ebiltme 1.ıa.hlJI JCGltür Direk x.,.ı. sarflann kanununa ıö-

tlrlülü bia.-mda topluaa ku- re l»elli ... tten blr Aat enel ku· 
rumda ppılaeÜtn'· ram ..... alıtma zarflar mühür· 

Ebiltm.,• ~ .., A· li olarak ..nı...i ve teminatla· 
yılı arttırma eluiltlle Jıewmm 1'111 belli ,undea enel liaeler 
slre 935 ,.tı ticaret odası belse- mw.. .. a.cmıme kurum aekreter. 
leriai " ~ ••ma ha· Hilndea almac.k 7UI ile yahr· 
reket edenlerin nomlilden alm-f malan •• f&rlllallleyi ıörmek Ü• 

11111 yeklJetNmelerini nrmele- sere de kurum aekreterliiiııden 
ri ~. aormalan illn olunur. (5087) 

iFOBiL 

T-inat 
MaJi•mmen Mıktan 

Lira K. 
5855 
41 40 

3345 

Becl.U 
Lira K. 

753 90 
552 00 

448 00 

Kilo 
776 Malitellf .............. nilielçellll 

' 5162 Muhtelif etk&I •• -11'ada ı.... 
demir,~ ' 

2500 Pili 
25 AlamiJIJ.am 
35 Pota 

idare ihtiyacı için müfredatı yukarda yazılı olan l~ açık -~ 

Mevduat için elveri li şarUar 
Para plasmanı ıçin OğOUer 
Kıralık Kasalar 

Bütün gftn arasız açıkbr 

ıye Veka etınde • • Dr. IHSAft SA •,-• 
nro .- ,.....,ro hlatalıklanna tutuı 
................ ı. ... tile .. .,. 
landır. Hiç rahaaızlılr wrmez. Her 

Kültür Direktörlüğünden : "'" 
ilk mekt plerde talebe kaydına Ey 

lulün birinde başlanacaktır. • ........ sı 

kel alabi1iı Katmu 13 Kr 
nıflara bu sene 928 doğumlularla 

ı rta ....... r ..,•"8dır. Kül 
tür direktörü 10 Eylôle kadar buıunduklaft 
rlu ... :. ,........_. ._,........_..,... -~._ 

(IOtl) 

I 
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TÜRKİYE KIZILAY CEMİYETi 
GENEL . MERKEZİNDEN: 

1 - 7/6/1935 tarihll ve 2767 sayılı kanunla monopolu cemiyetimize verlllp icra Veklllerl He
yetince tasdik edilen ilAçların Hstesl aşağıdadır. 

2 - Monopole tabi sıtma ,,e frengi iU\çlarının 1 eyltll 1935 tarihinden itibaren toptan ve pera
kende satışlarına başlanmıştır. 
Istaobulda Yeni Postane clvarJnda eski Zaptiye caddesinde Aksaraylılar hanında 22 nu• 
merada Kızılay Cemiyeti satış deposu dlrektlJrlilğtlne milracaat edflmelfdfr. 

\ - Hariçten yapılacak siparişler, Banka vasıtaslyle veya Postanın bllşarct ~ttedlye usullle 
derhal gönderilir. 

4 - Depomuzda büyük ambaU\jlar içinde satın alınarak dışarda ambaJAjlaM perakendeye çev• 
rllen llAçların ne evsafından ve ne de ambalAjlarından Kızılay Cemiyetinin mesullyet 
kabul etmlyeceği alAkadarlarca bUinmek üzere iU\n olunur. 

Acethylars~n 
AtebrJn 

" Rlsinarso1 · 
Bismogenol 

" Bismuthose 
81 sm ut h olodol 
Blsmuth 

,, 
Biva tol . 

~' 
Casbls 

" He eline 

" lodure d~ppol -- ~'um 

(Ampoule) 
(Comprfm • rJ 
(Ampoule) · 

,,. 

(Lfqufde) 

(loJectable) 
(Oxyde de) 
( ,, ,, hydrate) 
(lodure· de) 
(Ampoule) 
(Solutlon hulleuse) 
( \nıpoule) 
( "'olutlon) 
( \mpoule A) 

( '' B) 
• 

lodobfsmulba t .. de qufnfne 
lodoblsmuth 
Kınakına kabuğu [yalnı2] 

Mercure benzoate de 

" bl-iodure de 
,, cyaoure de 
,, lactate de 
,, protoiodure d~ 
,, Sallcylarseniate de (Eııcsol) 
,, salf cylate de 

Mesurol (Ampoule) 
,, ( l"'tqulde ) 

Mutbanol 
Myosalvarsan 
Neosalvarsan 
Novarsenobenzol 
Neo ı ."c.ı 

Neosalutan 
Neoolesal (Ampoule) 
Olbla 
PJasmoehlne ., . ...,... 

,, ,, Comprlmes 
,, ,, ~' slmpJe 
,, ,, ,, compose 
,, ,, .... -. .. dr~urmcompose 

qulooplasmlne Ampoole Y:~-~~~ 
,, ,, Comprlmes 
,, ,, Drage,.. 

" " 
Stovarsol ' qulnlne base: 

,, hl· brombydrate de 
,, bromhydrate de baslque 
,, ,. ,, ,, o eutre 
,, bl-Lulfate de 
,, bl-chlorhydrate de 
,, chlorhydrosulfate de 
,, · chlorhydrate baslque 
,, ,, ,, neutre 
,, valerlanate de 
,, tannate de 
,, sullate de 
,, carbonate de ( Arlstocblne) 
,, ethylcarbonate de (Euqulnf ·· t·) 
,, poudre, comprlme, tablette, drage 

Sllbersal varsan 
Sal varsan 
Solusalvarsan 
Stovarsol comprlmen 

,, sodfque 
Splroclde eomprlme~ 
Treparsol ,, 
Uclarsyl 

Kinin, Bizmut, ve civayı veya, milhlerini Jıavi 
.. 

olup sıtma ve frengide kullanılan müstahzarla-. . 

rın memlekette yapılması veya yaptırılması. _ 


