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10 
SAIYFA 

Habeş işi \Almanya kuvvetli deniz! 
Uluslar kurumunu devleti olacak! 

dağıtacak mı ? 
ltalyan - Hahc.ı i ini incele\ en 

hakem komi,.yonu bir karara \ar~ak· 
sızın dağılacaktır. Son telyazıları hu· 
nu nçıkçn gö terjyor. Onun için bu j · 

şin yeniden Uluslar }forumuna gel · 
mesi gereki.> or. Pakat Jtalya öyle bir 
durum nlmı tır ki hu i i Uluslar J\u· 
rumu da haşaramı) acaktır. Uelki de 
iki yıl önce Çin - Japon kmgaısında 
Japonynnın yaptığr gibi Jtalya da Cc· 
ne\'reden <;ekilecektir. Almanya ile 
~craber İtalyanın da çekilmiş olma· 
.,J Ccnenc Kurumunun da dağılması 
demek olacaktır. 

Şimdi bunu düsiineıı Fransız gazc· 
telcri Ulu lar l\urunıu Jt.alyan - Ha· 
be kavgasına karı masın ·cliye pro ~ 
pagandaya başladılar. Fakat ortada 
daha önceden Yerilmi~ lıir karar bu • 
lunduğuna göre Uluslar Ji'urbmunun 
hu belalı işi haı;rndan atabilmek için 
akla Yakın bir ı;cbep lrnlması çok zor· 
dur. Ols.ı ol n bu sebep Cene,·rc Ku
rumunun. ek in (acZ) liğini ilan et • 
lnek olabilir. Uöyle olunca Ulu Jar 
K'urumunun rnrlığmı konımağa Jıa • 
cet kahı· mı? 

.Japonya ve Alınan)a Ccncv:reden 

Büyük ilgi ile beklenilen 1935 deniz 
programını ortaya koydular 

Almatı deniz kum etleri kumandanı 
Amiral Dider 

Bertin, 9 (A.A.) - Almanyanın 
193:i yılı deniz programı ne:.redilmi~
tir. 

Hu programa göre, yapılacak ge • 
miler şunlardır: 

1 - Yirmi aıtışal' hin tonluk H 28 
santimlik toplal' ta:.ıyacak olan iki 
kruynzör. 

2 - Onar hin tonluk \'e 20 . antim • 
lik toplar ta:.ıyacnk olan yine ilı.i kru· 
vnıör. 

3 - 162:-i şer tonluk ,·e 127 milimet· 
relik toplu tn:wıyan 16 di troyer. 

Bunlardan birkaç tane:-;inin yapıl· 
masına 1934 de baslanmıştı. 

4 - iki l üı ernŞer tonluk yirmi 
parçn deniı.altı gemi.!ii. Bunlardan bir 
tane i geçen 29 haziranda denize in • 
dirilmi:;;tir. 

5 - nes yüz tonluk 6 parça deni?.· 
altı gemLi. 

6 - Yedi yüz t'IJişer tonluk yine iki 
parça denizaltı geıni i. 

Atatürk dün açılan Moda Deniz Klübünde 

M~dada yeni bir deniz 
klübü açıldı 

açılış gününde 
onur verdiler 

Atatürk klübün 
bulunarak üyelere 

ç~kildikten onra Sovyet Rusvanın -==================~/ 
buraya geJmi olması bir dcrcce;·e kn· 
dar bu arsıulusal Jıarıs kurumunun 
varlığı için bir ele tek olmuştu. Şa -
yet Habeş işi iizerindc Jngili7., :Fran· 

çak ta~ıyan gemiler yapılma<.;ı ge· 
Jccek yıl düşünüleceği gibi, dtğer ba· 
kımından e:aitliği cağlamak için daha 
b..ızı gemilerin yapılması da gelecek 
yıla bırakılmı tır. 

Yeni kurulnn Moda deniz kliibii 
diin törenle açılmı:otır. liliip bu mes'ut 
gününde AtaUirk tanıfından şereflen· 
dirilmiş 'e Ulu Önderin geli~ i klüp 
üyelerinin ·e,•incini bir kat daha art· 
tırmı tır. 

en onurlu aafü•rindcn hiri ini )a • 
şamı ,. hr. 

ı:r. 'c Jtalyan devletleri biribirJeriıı · 
den ayrılırlar \C bu devletlerden hir 
t\ısmı bundan dolayı C'cne\Te) i bıra · 
kıp giderlerse hu barıs lrnl'Umu c ' • 
ren el olmak ·ö)lc dursun. bir A'ı 
pa kurumu olmak sıfntrnı bile Jccn 
dinde muhnfnzn edcmi)cccktir. Om• 
iriıt Habeş i i ile lıerabcr C'ene\ rl• 

nin de on günleri ge1i)or gilJi •öıiın 
mektedir. 

ASIM US 

Her evin bir çift 
atı olmalı ! 

Göreceksiniz ki hayat 
ne I atlıdır ... 

Subay Cevat 

Subay Cevat, ınüsabakaları na
ııl kazandıklarını, atçı ık ve inki· 
§af ı çareleri hakkında düşündük • 
lerini bir yazıcımıza anlatıyor. 
Bugün yedinci sayfarnızda oku • 
yunuz. 

-•1ıııa11ıf""lllı11Mııırııırııııı11111nıııırrın1ııhıırııııı 

Futbol ve güreş 
Dünkü maçı Yunanlılar 

3 - 1 kazandılar 
Güreşlerde Macar/arz 

gene 1-6 yendik 
(Yazısı \'C re imleri 8 inci fayfamızda) 

Birinciler 

/JaJJarı (;ii/siim /Jayarı Zehra 
Lise ve orta okulları lıiruıcilikle 

hitirm gençleri okurlarımıza tanıtı • 
)otuz; bugün resimlerini koyduğu~ 
muz lıa~aıı Gülsüm ]brnhimle ~ayan 
Zehra Fail, Çamlıca kız orta okulun· 
dan p k iyi derecede ~ıkmı:;;Jardır; 
l\utluları1.. 

l.ondra, 9 (A.A.) - Dally Teleg • 
raf gazetesi, İngiliz krurnzörJeri a • 
yı ının elli olamk tahdit edilmesinin 
gelecek yıldan itihnrcn mecburi olma· 
yncağını yazmaktadır. İngiltere, hun· 
dan , onra krurnzör 3);1 ını en a nğı 
:ıllmış.-ı ~ıknracaldır. 

Amintllerdcn ,Jefliko, Dcatti ,.e 
Kcye Jngiltcrenin gü,·enliğini sağ • 
lamak için 70 kru,·azörc muhtnç oldu· 
ğunu öyll'mİ:. lerdir. 

ANKARA STADYUMU 

Ankara, 9 (Kurun) - Anka • 
ra stadyum ve hipodromu yapısı 
eylül sonunda bitecektir. 

Hipodrom için §İmdiye kadar 
bir milyon 80 bin Jira harcan· 
mı ıtır. 

Okurlarımıza soruyoruz 

1,700,000 lirayı ne yapmalı ? 
Okurlarımıza üç sorgu soruyoruz; Tramvay sosyetesinin 

halktan fazla alıp geri verdiği 1.700.000 lira ile Eyüp - Emi
nönü yolunu mu yaptırmalı, 1stan bulun hava hücumundan ko. 
nmmasma gerekli işleri mi yapmah, bu parayı Hava Kurumu
na mı vermeli'? 

Aldığımız c·ı.: vn ı1Jarı koyuyoruz: 
Erenköy fırın sokağı 3 numarada Bay Bekir Sıtkı _ Hasa 

kurumuna vcl'ilmesinc taraftarım 
Eyüpte istinaf relsJiğinden mütekait Hasan Raci _ Eyiip 

tı·<.unvayınm yapılmasını scnelcrdcnhcri lıckliyoıuz. Bu paranın 
Lir kısmının hava kmumuna bir kısımnm Eyüp yolu inşaatına 
vcı ilmcsini istiyorum. Ha\-ıa kurumu hepimizin borcudur; ona 
daima hazmz. 

Cihangirde Kumrulu sokakta 9 numarada Özca.n _ Ru pa
ranın hava kurumuna verilmesini ve uçak alınmasını dilerim. 

Çarşambada Beyceğiz mahaUeain.de aaker tekaütlerinden 

Bay Nuri - Bir milyonun tamruııile can kurlancı uçaklarımrna, 
kalanı da 1stanbulun artık üzerinde yiiıiinmez bir hale gelen 
bozuk ytıllarmın bayındırıhnasına harcanmalıdır. 

Üski.idarda Tekke kapısında boyacı bay Halit - Hepsi ile 
uçak almalr. · 

Öte yandan İstanbul Kültür direktörlüğü srhhat ınüfettiıli
ğinden gelen '\'e doktor Hamdi, Halit, Huluıi, Aği.h imzalarını 
taşıyan bir mektupla başka bir teklif akrtısında kaldık. Bu 
mektubu aynen neşrediyoruz: 

"İstanbul traın\'ay sosyetesinin halktan fazla alıp geri vere· 
ceği l. 700.000 liranın faizinin İstanbul ilk okullarında bulu
nan binlerce gıdasız ve elbisesiz çocuklamnızın gıda ve elbise· 
sine harcanması ve bunun böylece bir sistem dahilinde devam 
ettirilmesini teklif ederiz.,, 

----11111111-llllıırllfll~Hlllllflll .. _____________________ ~ 

Klühlin gii7.el yapı ı daha ahah • 
tan sü lc.nmiş hulunuyordu. J>avet • 

liler ara ında hir ~ok fanınmış yurt· 
daşlar '\·ardı. \Hiı>, llhay n Şarlıay 

Jlny :Muhiddin Üstündağ tarafmdnn 
a~ılmış, bundan sonra, kliilıü kuran 

Ekonomi Bnkanımız Bay Cclfıl Ha • 
yar gelenlere teşekkür etmi:., klühün 
kurulu~ sebeplerini anlatan, denizci· 

liğin in.> dalarından \e öneminden 
hah eden bir öylev \'ermi:.: tir. Bu tö • 
renden onm dnn baslarnıştır. aat 
altı bu~ukta klüp Atatürk'ün gcli;;;ile 

Ulu önder, khip Ü)eleri tarnfın • 
dan kar ılcmmıs 'e Moda l\1yılarındn 
hu lunan hali ın atkı )arı arnsındc& 
ldüı> bina ına gelmi tir. Klühii gezen 
Ulu Önderimiz \erilen iz·ıhati din· 
lemi.,., kliibü c;ol\ beğendiğini fiÖ) li) e· 
n•k klüp Lİ) elerini sevin dirıniş1ir. 

I\Jüı, Modanın en güzel Lıi r ) cıin • 
de, ~üıc\ clösenrnis \Jk )apıclır. J\1ii • 
J,cnınıcl arnç (rn ıhı) larln en mo • 
clt•rn bir deniz klübii derece indedir. 
Deniz ıwrlnrının her ne\ilc me,.gul 
olacak ve bu arada en çok yelkenci • 
liğc önem \Ctcı:ektir. Klübün. dah .' 
bugünden ili )ÜZ e11i)i geçen u.)e ı, 

klühe )azılan bircok ı,otralar \ardır. 
J umnları kutlar ye hu güzel .>ol· 

da kendilerine h:t"'i.'lrıcılıklar dileı iz. 

parçalandı ! 

Kumkapula ııarçalanarı ragorı lar ı•c diil.iilcrı l:ömiiı le r 
En·elki gece Çcrkcsköyiindcn l • makn ın . onunda t.ımpuna çaqMınk 

tanbula gelen 63 numaralı tren Yeni· geri dünmii-.. cs ı hatta tekrar gır • 

k d l . k ... "ec'ırnıiı.:tir. mi-.lerdir. ]stc hu esnada hu hattan , pı a ıır a ... • ., • . 
. Mnkinist Ali ilt• şeJdötern llehmet ~eçen tren \'ngonlarn çarpmıs, '\:ıgon· 

lardıııı hiı i sağa iibiirii ohı fırlı)• ~ 
Sahrinin idarc..<;indcki trcn,1\umknpı i~ 

nık parçahınmış, kömiirler dökiilnıus 
tnsyonundnn kiimür )İiklü iki vagonu tiir. Olen, yaml:ın:ın yoktur. )alnız 
nu lokomotif ile il<•rck ho~ nıakn a 9.:m dn lmlkmn ı J:iıım gelen ek JffC 

geçirmiştir. Yalnız hu itiş ~of, lm~lı ) ol lrnı1aııdığındtın ıı,:;o dl• kulJ\ııbil· 
olduğundan könıüı· ) iiklii \agonlar nıistir. 

Lavrensin anası da oğlu gibi giz dolu ! 
Mııhut <'a us l.lınens kaza sonun· 

da kafata ının çatlaması yiiziinden 
öldüğü m1<ta ana ı Çinde bulunu · 
yordu. Kadın oğlunun akıbetini haheı· 

nlıncn Jngilten•ye dönmek üzere )ola 
çıkmıı;; n• lıirkaç gün önrc l\larsilra· ı 
) n ":'.,~mıştı~. l.ondı:~ gazetelerinin 
vcrdıgı malumata gorc bayan Lfı.\' • 

rcnsi ta ı)an gemi far il)n)a rnnn· 
en, ln~ilterc hükfınıetinin dileği iize '" 
l'İne miihim bir tedlıir nlınmış. gemi· 
)e girenler \e çıkanlar dikkatle gö • 
zetilnıis gemi Marsil.>ada durclugu 
müddetçe bayan Lfl\ ı·ens knmara ın • 
dan dı arı çıkmamı., tır. 

• (Lütfen n) fn) ı !i<J>İriniz) 



Italya - Habeş 
görüşmeleri 

uzlaşma 
kesildi 

Şimdiden bir kral naibi 
1 

istiyenler de var ! 
öteyandan Yuııan cumuriyetçileri de 

şiddetli gösteriler yapıyorlar 
Atin., 9 (A.A.) - Ulutal ku- det edecek oluna ordudan iıti -

rultayda ıeneloy hakkındaki gö- faya davet etmektedir. 
rütmelere karıtan, krallığın ha • Cumuriyetçi kurumlar heyetleri 
raretli y a n a t (taraftar - son isyan esnasında, idama mah-
Jarından) Bay Bubuliı, genelo - kum edilerek kurşuna dizilmiş o
yun irteye atılması üzerine yeni lan general Papul:ısın mezarına 
rejimi sağlamak için bir naib a ~ giderek bir ayin yapmışlar ve çe
tanmasını (tayin edilmesini) is - lenkler koymuşlardır. 
temiştir. Gene son isyan üzerine hüku· 

1922 de :tilüm cezasına çarptı - metçe idam edilmiş olan süvari 
rılmış olan eski bakanlardan yüzbaşısı Volanisin Selanikteki 

1 
Stratoaun oğlu, kendisinin de kral mezarında da bir ayin yapılmış, 
cı olduğunu ve lakin kendi hiikU- ve çelenkler konulmuştur. 
metinin ,efleri 1922 de öldürül - Roma, 9 (A.A.) - . Yunan as-
dükleri zaman buna karşı gelme- hatbakanı ve ıü bakanı general 
diiinden ötürü krallık etmeğe la- Kondilis dün sabah buraya gel -
yık olmayan eski kral Y or,inin miştir. General Roma valisine ve 

, tekrar tahta çıkarılmasına yanat hükumet erkanına kartını bırak -
(taraftar) bulunmadığmı söyle - mııtır. 
miştir. Bundan sonra Romanın anıt -

Bay Stratos bu husustaki duy - larmı gezmiş ve harp gönüllüle • 
gularmm kendi seçicilerinin duy- ri başkani tarafından şerefine ve
gularına uyup uymadığım bilme • rilen öğle %İyafetinde bulunmuş ~ 

HARP! 
75 ağustostan önce 
başlamalı, deniyor 

Lahey, 9 (A.A.) - İtalyan -
Habeş uzlaşma komisyonu, top -
lantılarım, bellisiz bir tarihe ka -
dar talik etmeğe karar vermiş -
tir. 

Hemen hareket edecek olan 
komisyon üyeleri bu mesele ile 
ilgili hükilmet ajanlarına fikir -
lerini bildirmiılerdir. 

Londra, 9 (A.A.) - Reuter, 
Roma dan öğreniyor: 

İtalyanın Habe§İstan ile uz -
laşmak teşebbüsünden vazgeç • 
mek arzusunda olduğunu, çünkü 
böyle bir te,ebbüsün hiç bir fay -
dası olmıyacağı düşüncesinde bu
lunduğu söylenmektedir. 

Her şey, İtalyanın süel hare -
kit ile istediğini elde etmek niye
tinde olduğunu göıtermekte oldu • 
ğu gibi uzlaştırma komisyonu gö
rütmelerinin kesilmiı olma&I da 
münasip an sayılmaktadır. 

borçliı.rı 
Ankara, 9 (Kurun) - Son bir f detin bütün borçlulara teşmil e· , 

kanunla çiftçi borçları 15 yıllık dileceği bildirilmiştir. 
bir taksite bağlanmıştı. Ziraat Bir gazete köylünün hayvan ve 
Bankası geçen yıl verdiği idari mahsulünün haczedilemiyecc .. 
bir emirle çiftçi borçlarının beş ğini yazmışsa da Ziraat banka • 
sene uzatılmasını bildirmişti. sında salahiyettar zevat bu yazı -

Bu suretle geçen sene tecil e- ların doğru olmadığım söylemiş -
dilen borçların da yeni on bet se- tir. 
nelik tecilden istifade edip ede- Ancak vaziyeti ıyı olmıyan 
miyecekleri alakadarlarca tered • köylülerin borçlarının bir sene 
düdü mucip olmuştur. daha uzatılması için bakanlar 

Bu defa banka tarafından ali. - heyetinden bir karar almacak -
kadarlara verilen bir emirle ka -
nunun kabul ettiği 15 ıene müd • 

TEKEMMÜL UÇUŞLARI 
lÇlN SAHA 

Ankara, 9 (Kurun) - Türk 
kutu öğretmenleri, önümüzdeki 
hafta içinde, tekemmül uçufla -
rına elveritli bir ıaha aramak ü
zere latanbul ve Bursaya gide
rek tetkikler yapacaklardır. 

'HAPlSANELER ÜÇ KJSMA 
AYRILACAK 

Ankara, ~ (Kurun) - Tüze 
(adliye) bakanlığı, hapiıaneler 
hakkında yeni bir proje hazırla -
maktadır. 

Bu projeye göre, mevcut hapi
saneler merkezi, zirai ve çocuk 
hapisaneleri olmak üzere 3 kıs -
ma ayrılacaktır. 

Bunun için lazım gelen tahsi -
sat hazırlanmıttır. 
· Hapiıaneler nevilerine göre, 
ayrı ayrı binalarda bulunacak -
fır. 

tır. 

f FEVZlPAŞA - DlY ARIBEKIR 
HATTI 

Ankara, 9 (Kurun)" - f evı;i • 
paşa - Diyarıbekir hattı inşaatı 

ilerilemektedir. 
Erganiye a:rrılacak makaıta 

pek yakında yeni :tesisata batla • 
nacaktır. 

ANKARA - ÇUBUKBAR:.01 
YOLU 

Ankara, 9 (Kurun)' - '.>inKa: • ' 
ra - Çubukbarajı arasni'daki bü· 
yük yolun asfalt olarak yapıl • 
maşı kararlaıtrrılmıştır. Bunun;. 
çin 110 bin lira harcanacaktır. 

TEMYİZ MAHKEMESiNİN 
ANKARA YA TAŞINMASI 

Ankara, 9 (Kurun) - Ti:·:;~ 

bakanlığı levazım direktörü Eny 
Ziya, temyiz mahkemesinin A- ~ 

karaya taşınmasına nezaret c:
mek üzere Eskişehire gitti. 

diğinden saylavlıktan çekilmeyi tur. 
ödev bellediğini ilave etmittiı-. General, öğleden aonra Capi • 

Bazı mahafil, süel harekata 
Habeş - İtalyan anlaşmazlığının 
uluslar soıyeteıi tarafından tet -
kik edileceği tarih olan 15 ağus· 
tostan evvel baılanılma11 arzu
sunu göstermektedir. Bu suretle 
uluslar sosyetesi bir ulut (emri 1-:=:::::::::::::::::::::=:==::::==!:;;::;;~::=:::t:!=. 

Mahkemenin buraya lal}ıw;: 
bir buçuk ay sürecektir. 

Kurultay Öu ıstifayı kabul et _ tolede yapılan bir kabul törenin -
miştir. de bulunmuş v~ buna hükumetin 

ileri gelenleri de iştirak etmİ§· 
Atina, 9 (Kurun) - Selanikte tir. 

~ıkan Venizelist Makedonya ga - Atina, 9 (Kurun) _ Yunan 
zetesi, mecliste kralcılık lehindt. harbiye bakam general Kondilis, 
aöz söyliyen saylavlar ve bilhas - Roma ya varmıştır. H ükfunetçi 
sa general Kondiliı aleyhine cok Vradini gazetesi Kondiliıin Ro • 
tiddetli bir yazı yazmıştır. maya varır varmaz bir suikasta 

Makedonya. gazetesi bu yazı- uğrayacağının öğrenildiğini ve 1-
sınla diyor ki: "Biz halkın güve- talyan hükumetince alınan ted -
nine dayanarak iktidara geldiği - birler sayesinde bu suikastin ö
miz zaman İngilizler kral birinci nüne geçildiğini yazmıştır. 
Şarlı . ve onun yanında mareıal Salahiyettar mahafil bu habe • 
Mongu, naııl idam etmiılerse, biz 
de kralı ve onun yardakçılarını 

Sindagma meydanında balta ile 
kellelerini keserek idam edece -
iiz.,, 

Son iıyan hareketinden dolayı 
hapıe mahkum edilmiı olan mi· 
ralay Kalabalikiı, Makedonya ga
zetesinde kendi imzaıile yazdığı 

bir makalede, cumuriyete ıada -
kat andı içmit olan zabitleri and-• !arım çiğnememeğe ve kral av • 

ri tekzip etmi§tİr. 
Estia Kondilise suikaı haberi -

nin tamamlle hayali olduğunu ya-
zıyor. 

Nrl 8dauRchaaaalik od om oh oh 
Atina, 9 (Kurun) - General 

Kondiliı Roma seyahatinden dö -
ner dönmez milli müdafaa mec • 
lisi toplanacak, ve memleketin ha
va, kara, deniz teslihtı meselesini 
görüşecektir. 

Bu toplantı esnasında, şimdiki 
=====::======================-1 bahriye programının değiıtirilme • 

Deyli Ekspres gazetesi bu haberi 
Yerirken ~un1arı da yazıyoruz: 

- Albay Uhrensi kaphyan gizdo· 
lu <esrarengiz) halin bir kısmı onun 
anasına d:ı geçmiştir. Bunun1a bera· 
her ilgili yerler bayan Lavrensin ne· 
rede bulunduğunun belli edilmemesi 
için emk \'ermi~, yabancıların onu 
görmemesini istcmi~tir. Bayan Lav· 
rens de gemi Marsilyadan kalkıncaya 

kadar kamarasından ayrılmamış bulu 
nuyo1·. Bayan Lavrcn!!le birJiktc öte· 
ki oıi"lu doktor Lan-cns de gelmekte· 
dir. O da annesi ile birlikte Çindc bu· 
lunuyordu. 

Bayan J,[tHens, yolculuğu sıı-asın· 
da takma bir ad kullanmış, kendini 
Bayan Şav diye yazdırmıştır. Albay 
Lavren~ de bu takma adı kullan · 
makta idi. 

Bayan Lanens, bütün yolculuğu 
sıra91nda hiçbir yabancı ile görüşme· 
miş. yemeklerini oğlu doktor Lavrens
Je birlikte kamarasında yemiıtir. 

si için erkanı harbiye ü.çüncü şu
besince hazırlanan proje de göz -
den geçirilecektir. 

Değişiklik yeni yaptırılacak 
gemilerin inşa tarihlerine dairdir. 
Program mucibince dört yeni 
muhrip yaptırılacağı gibi, deniz 
altı gemilerinin .sayısı da arttın • 
lacaktır. 

BÜKREŞ ELÇİMİZ 
ANKARADA 

Ankıua, 9 (Kurun) - Bükreş 
elçimiz Bay Hamdullah Suphi 
buraya geldi. Yarından itibaren iç 
iıleri bakanı Bay Şükrü Kaya ile 
temasa giritecek ve Romanya -
dan gelecek göçmenler baklanda 
Romanya hükumetile hükiiıneti -
miz arasındaki anlatma üzerinde 
konuıacaktır. 

vaki) karşısında kalacaktır.· 
L'ondra, 9 (A.A.) - Fransız 

hükumeti ile aıkı temasta bulunan 
lngiltere hükUmeti, Habef - J. 
talyan anlaşmaıhğmın türlü ev -
relerini (safhalarını) büyük bir 
önem ve ihtimamla takip etmek -
tedir. 

Şimdiye kadar hiç bir karar a
lınmamıştır. 

Bu sabah Sir Samuel Hoar, 
Bay Eden uluslar sosyetesi genel 
sekreteri Bay Avenolün görü§ -
tükleri meseleler arasında ltal • 
yan - Habeş davaıile uluslar so,.. 
yetesi arasındaki ilgi de konu§ul
muştur. Bir kaç gün ilaha Londra 
da kalacak olan Bay Avenol per
ıembe günü batbakan Baldvinle 
görüşecektir. 

Bu arada, bir çıkmaza girmek 
üzere olduğu söylenen İtalyan -
Habeş uzlaşma komisyonunun 
çalışmaları hakkında buraya fe -
na haberler gelmektedir. 

Bununla beraber, İngiltere hü
kumeti İtalyan - Habet anlaş • 
mazlığına barışçıl bir kotarma yo
lu bulunacağı hakkındaki umut -
)arını tamamile kaybetmiş değil -
dir. 

Habeşistanda başlıyacak bir 
harbin tehlikeli sonuçlarını tak • 
dir eden İngiliz hükumeti bu hu~ 
ıusta elinden geldiği kadar ça
lışmaktadır. 

Londra, . 9 .(A.A.) - Profesör 
Stanley Jevons, Morning Post 
gazetesinde, Bay Edenin, Roma
da, Habeı meselesinin sonuna 
eriştirilmesi amacile yapmış oldu
ğu tekliflerin eaası hakkında bazı 
ifşalarda bulunuyor. 

Daha 1925 yılında, İngiltere 
mavi Nil bölgesinde bir takım 

imtiyazlara kar§ıhk, İngiliz so • 
maliıine ait bir toprak şeridini 

Habeşistana bağışlamak teklifin
de bulunmuştu. 

HAVA GEZ1NT1LERt 
Ankara, 9 (Kurun) - 1-l;-··n 

Bay Jevona diyor ki: "Bu tek- yolları idaresinin tertip ettiği h ,. 
lifte, Zeyli. limanı ile yine bu li- va gezintileri çok rağbet g(ir . 

mania Adisabaha arasında bir müştür. Pazar günkü gezint.Ic .. 
demiryolu yapm~ hakkının da iştirak edenlerin sayısı elliyi gl . 
Habeşistana bagışlanması var - miştir. 

dı. Ayni tarzda gezintilerin yal. r "'-
Fransa ile Habetiıtamn itiraz- da lstanhuld d t •b'k' lı · . a a a~ ı mc ·a-;.:.'.-

ları kartııında suya düten bu 1 nacaktır. · 
görüşmelerden İtalyanın haberi 
olmamıştı. 

Bu profesörün bu if,alarını tef-
sir eden ayni gazetenin diplo-
matik yazarı diyor ki: 

"Bay Edenin Romaya gideceği 
sırada, elde, hazırlanmış başka 
bir planı bulunmayan İngiliz hü
kumeti Zeyli limanını Habeşis • 
tana bağlayan bu eski projeyi 
meydana çıkarmııtır.,, 

Londra, 9 (A.A.) - Uluslar 
sosyetesinin ltalyaya karşı taz
yik politikası güdemeyeceği ge -
nel olarak anlaşıldığındanberi, 

siyasal çevenler, İtalya Habeşis -
tana taarruz ettiği takdirde, ulus
lar sosyetesi nizamnamesinin 16 
maddesine dayanmak imkanını 

görmemektedirler. 
iyi haber alan çevenlere göre, 

İtalyan - Habet anlaşmazlığı i
çin biricik kotarma yolu, Roma 
ile Adisababanın Fransanın a
raya girmesi ile, anlaımalarıdır. 
Bu çevenler Paris ile Londra a• 
rasmda yapılan konuşmaların, 

Habeşistanda harp başlamasının 
önüne geçebilecek bir anlaşma i
le sonuçlanacağını ummaktadır • 
lar. 1 

Sir Samuel Hoar bu ayın on bi- ı 
rinde lngilterenin dış politikaıı 

ve bilhassa ltalyan - Habeş anlat· 
mazlığı karşısındaki durumu 
hakkında bir diyevde bulunacak· 
tır. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
MÜDÜRÜ 

Ankara, 9 (Kurun) - lzm:d~ 
bulunan devlet demir yolları gc -

nel müdürü bu perşembe buraya 
dönecektir. 

ZiRAAT MÜSTEŞARININ 
TETKİKLERİ 

Ankara, 9 (Kurun) - Es~işe

hir pamuk mmtakasını tetkik et
mekte bulunan ziraat müsteşarı 

Bay Atıf, hafta sonunda döne • 
cektir. 

AVUKATLI~ KANUNU 
Ankara, 9 (Kurun) - Tüze 

bakanlığı tarafından hazırlanmak 

ta olan avukatlık kanunu kamu -
tayın önümüzdeki toplantısında 

konuşulacaktır. 
Kanun projesi yapılmıştır. Bu

na göre, avukatlar adliye mC1sle -
ğinde hakimlere muvazi bir şekil 
almış olacaklardır. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

10 • 7 - ~1:1;; 

llu kupondaki tarihten ba§lıya -
rak 15 gün i~·indc !{URUN idaresine 
gösterilirse bir küçük itanın 1 de -
fahk 1 satın parası yerine alınır. 

(lsliyenler, gününde idarede bulun • 
durulacak surette bu I;:uponları postayıı 
verecekleri mektupların içine de koya • 
bilirler. ' kelime bir satır sayılmalıdır.) 



1 işaretler 1 
Köylünün borçları 

meselesi 
Türlriyde bir köylü meHleıi 

varJır. 

Bu mesele bugün d"ğmu§ de • 
ğilclir. Onun çok uki bir tarihi 
vardır. 

Karmalıarııık bir Arap lafı ha· 
lini alan bu meıcle ancak Cümurİ· 
yet yıllarında bir devlet iti sayıl· 
mıı, siyaıaf parti bunu kencliıine 
.konu edinmi§, elitler arasında köy 
ciddi bir meıele olarak ancak bu 
zamanda lıor.uıulmu~tur. 

Burada bi,. köy edebiyatı tarihi 
yapacak değiliz. 

"" :{. "' 
Türkiyedeki köylü meselesini 

doğuran ıebeplcr §unlardı: 
1 - Tıürkiyede Oımanlı lmpa· 

Tatorluğu. sor. yi.izyılırula açık pa • 

z;ar olmayı ~konomi palitikasının 
birinci ıiarı saymııtrr. Açık pazar· 
da, endüstri iirünleri pahalı satıl· 
mış, topr::tk iırünleri rıok ucuzca 
p~r.ara ıü .. ülebümi§tir. YüZ'yılJır 
bır makasın açılan aiz:ı gibi en • 
clüıtri liJ'atları iie tarım ürünleri 
fiyatları biribirinclen uzakl«§mak· 
tadır. Bu ayrılık Orta Anadoluda 
Amerikan unu ile yapılmı§ ekmeh· 
l:rin yenme~i ile en yüksek kerte· 
ıme varmıştı. 

Zaman oldu hi, bir kutu kibrit 
biT kilo buğclay, bir palto bir riirü 
ko;vun ka,.fılığı olJu. 

Bunun cınlomı §u idi: 

Köylü boyuna çalıııyor, aldat 
eJ:ne geçen değer gilnJen güne 

kıymetinden kaybediyordu. Nite -
kim Türhiyenin endüstri bakı • 
mmdan yerli bfr iç pazara sahip 
Jlamama"iı onun par<uının değe • 
riri de li.i::umundan çok düşür -
mü~ ve kovliiniin aelaletine sebep 
o~ 1Uflur. Daha önceki :zamanlar -
' 'a ;•e köylü hayatından ve ka • 
uir.cından pn1in bir hal göreme • 
miıtir· 1 

Köylii Ciimuriyet yıllarında ô · 
ı:ır rlerdin~Pn kurtuldu. Yani, bü· 
itin t ehirlerin ve cleolet biitçesinin 
y -künü sırtına alan köyiin clertleri 
holilletildi. 

Son yıllarda İse dünya krizi bii· 
Cün etkilerini her altında gösterdi. ! 
Bu ara.da Tiirk köylüıü ele kriz.in 
leairinden kurtulamadı. Köylünün 
borçları c_.,ey bir yük oldu. Şimdi, 
bu yükün halilletildiğini, borçla
rın taksitlere- bağlandığını görü -
Yoru:ı. Bunırn bizi sevindiren ih; 
YÖnii vardır· 

1 - Köylünün yükünü ha/illet· 
mek. köy/iiye :İnsanca bir yardım· 
ela bulunmak. 

il - !(•• 1 • • 
?V erımız. artık Türk 

cncliiıtrisinı' ·· z· l n en onem ı pazar arı 
olacaktır. R:.:.nun ı'r • ,_ ··y1 .. .. :r•n "o unun a-
lım kabiliy~tini artırmak onu ye-
ni kurulan enJ ·· t · ·· ' · 
maktrr. 

ua rıye mu,terı yap· 

Köylün!in Yerli endüstriye müs· 
teri olması . bir taraf tan hayat dii
z.eninin yül~sclmesi, bir taraf tan 

- Hica cclel"ioı, mü:-;:mdc cdiu. !:li7j 
bir kere öı>e>im de şu karımı kıskan· 
dırayım ... 

Genel mağazalar ' 
ilki lstanhulda açılıyor 
latanbul ve İzmir gibi ticaret li- ı 

manlanmızda açılmaıı düıünü -
len "umumi mağazalar,, i'i Eko· 1 

nomi Bakanlığı tarafından ince · ' 
lenmİf, ve şimdilik bu iki !ehir 
de açılmalarına karar Yerilmif · 
tir . 

Bu mağazaların kurulmasın -
daki gaye, memleket içinde istih
sal o]unup iıtihlake arzedilecek, 
k11men işlenip memleket dıtına 

gönderilecek ve memleket dışın -
dan gelip satışa çıkarılacak mal -
lan muhafaza etmek, mal sahip 
lerinin malJarı mukabiJinde kre · 
di bulmalarını kolaylaştırmak -
tır. 

Bu suretle, stok miktarlarının 
kat'i surette tesbiti, fiyatların 

sağlam olarak belirmesi, ıpekü -
lasyon tesirlerinin hafiflemesi 
imkan dahiline girmiş oluyor. 

llk umumi mağaza lstanbuldn 
açılacaktır. 

Ibrahim Tali Trakyaya 
döndü 

Bir mücldellenberi istirahat et
mekte olan Trakya Genel lspek -
törü Bay İbrahim Tali dün Trak -
yadaki vazif c~i başına lönmUştür 

istirahat !!:üddetince kendisine 
vekalet edecek olan müsteşar 
Vehbi cuma günü lstanbula gele
rek Trakyaya 1gidecektir. 

Çahnan yirmi lira 
Tramvay içerisinde Lambo is

minde b ir yoıcunun yi· mi lirasını 

yankeaicilik .swetile a,ırmaktan 
suçlu Kemaliyeli Hüseyin isminde 
bir delikanlı İstanbul Üçüncü Ce-

EI~MEK 
Kiloda on para 
ucuzlatılabilirdi! 

Belediye ~konomi dkc.ktörlüfii · 
nün bor: adan aldığı bir haftalık 
buğday fiyatlarını tetkik eden nark 
komisyonu ,.e daimi encümen. ek · 
mek fiyatlarının gene on bir ku · 
r u,. la kalma ını onaylamı~tı. 

Komisyon bir haftalık buğda) 
fiyatında göıiilcn dil:.üklüğün, sert 
fm ~dn) dn olduğunu, ekmek ya >ı 
lan hirinci nevi yumu~k bt\ğd.a 
yın düşmediğini e~as olarak kabul 
ctmbtir. Bizim ynptığımı:1, tahkika· 
ta gÖrc muhtelif illerden gelen ye 
ni ürün buğday fiyatlarım li tü · 
te dü ürmii tiir. Bu düşü • ekstra 
yumu ·ık buğdaylarda ayni dere · 
reyi muhafa;ı;a eto1cmckle beraber 
bunlarda da his..;edilir derecede u· 
cuzhıma olmuştur. 

Belediyenin c.;;as tuttuğu ek:stra 
unlurın CU\'nlında da otuz kuru~ 
kada\· bi;. dü~ıikliik olmu~hn-. 

~ 

Ekmek işi ile uğraşanlaı-, eks· 
tm un ÇU\:thnın otuz kuru~ ucuz
lama~ııun ekmek fiyatı iizerinde 
on para kadar .diişiiklük göster<'· 
hileceğini söyll'mektedirleı·. Bu du
ruma göre Cumartesi giini.inden iti
haren çu,·~J başında otuz kunı::;; u· 
cuzlayan unun gözönünde tutula -
rak l'kmeğin on parıt indirilmesi lfi· 
t.rm gelmekte idi .• 'n.dmı haftada 
lıir konulduiu dii ünüliirsc. günde 
,stihlfık <'dilen ekmek iizerinden bu 
onar para fazlaların c;ok mühim 
bir yekun tutacağı uçıkça görül -
mekte<iir . ... 'nrk knmisy<tnunun ge· 
tecek toplantı ınn kadar ekstra un· 
ların daha çok ucuzlaya~·ı da 
söylenmektedfr. Bundan başka dün 
:-i,2;; den 7.l:i e kadar muamele gö· 
ren sert buğday ın da ekmekte kul
lanılmakta olduğu söylenmektedir. 

Dün borsada .) ıımuşak hu!da') 
"atı"'ı olmamıstır. 

za Hakye1"inc!e dün muhakeme e- ._ _____________ _. 

dil mittir. 
Yirmi bir va!ında olduğunu .aöy

)iyen bu g~nc. hadise ile ili~;ği bu
lunmadığını i!eri sürüyor. Hakye
ri1 §ahitleriı~ rağırılmasmı karar -
laştırmı~hr 

Yerli MaUar sergıs ı 
18 temmuzda Galatasarayda a

çılacak olan yerli mallar sergisi -
nin bu yıl bütün yıllaı-dan parlak 
olacağım yazmı§tık. 

Tütün inhisarmın, onuncu yıl -
dönümü münasebetile hazırla • 
makta olduğu pavyon için on se -
kiz bin lira harcanacaktn·. Sergi -
nin diier satış yerleri tamamile 
kiralanmış, ve pavyon yapılmağa 
baılanmııtır. 

Sergi hef ağustosa kadar &Ü -

recek ve üç pazar günü açık hu· 
Jundurulacaktır. 
..._....,, ...... ......,.., .... '"11""4tt..,.smunıııtulf• 9'UfnlmllllıtllllllttttınMffPllllPll" 

da endüıtrimiz. için tertemiz en a· 
ıağı on m:fyonluk bir pazar a~ıl • 
maSl dem!ktir. 

Sadri Ertem 

- Çin ile l\lıuıcurı <ll ll ı u la Japon· 
!arın J eni icat ettikleri mütchanik. 
hudut ... 

Bay Üstündağ 
" Bu sözıerin benimle 
alakası yok ! ,, d.igor 

lstanh\ll Yali 'e Hcledh·e Reisi 
Muhiddin 'O tiindnğ imzssile -şu mek· 
tubu aldık : 

"]ki aylık bir ayrılıktan sonra 
memelcketc dönüşümde, hir meclistt! 
arkadaşhır arnsıncta her türlü kayıt 
H şarttıın uzak hususi hir dertleşme• 
sırasındA bazısı Yarı şakn söylediJ!im 
sözler bir gazeteci mülakatı gibi ya -
zılatış Ye ya:rılnuş. Sonl'a da bunu ele 
alan haşka yazıcılar - her yüzü ta· 
sarlanmış eksik iz hir çalı~ma ı>rog· 
ramı imi . gibi - ileri geri benim dü
ı;;üncekrime u:rmryan bir takım 'razı· 
lar ~ıkannıı::Jardır. Ne o, ne de bu. hal· 
k:ı :sunulan tarzda ve t•ercevedeki 
~öz!crin hic hiri ile atfıka~ olmadığı
nı gazetenizle ) azma nızı dilerim . ., 

Zincirlikuyu • MasJak yolu 
BelediY'•nin bu yıl yapacağı 

yollar progr:!mında Zincirlikuyu -
Maslak yolu da bulunmaktadır.Bu 
yolun tamirntı bitirildikten sonra 
katran döıenecektir. 

hadın - • 
0

(' 11 Ö.) k uh, oh edip du
ru)or un, anının benim hnlimi görmii· 
yorsun. llem serin, h<'m kendintin e;:;· 
.'tılanrıı ~ • ~, : .ı~ t • "orum .. 
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1 Gezintiler 
--=----

Onunc.u yılını kut/uluyor 
Memlekete seyyah getirmek ve 

bu seyyahlara .kolaylıklar temini 
için birçok teşebbüslerde bulun -

1 muş olan (Türkiye Turing klü • 
bü) bu teıebbüslere filen girişti -
ği tarihin onuncu yılını kutlula -
maktadır. 

Tesbit edilen bir istatistiğe gö
re, 1925 yılından 1935 yılma ka -
dar "Türkiye T uring klübü , üç 
memur, altı "yüz üye, hükumet ve 
belediyenin ~erdiği senede 5000 
lira tahsisatla durmadan çalışa • 
rak seyyah işlerine yarıyacak beş 
kanun çıkmasına sebep olmuş· 
tur. 

Bundan başka, gene ayni saha
da 38 k~rarname ve talimatın çık
masına çalı,mıştır. 

Bu on yıl içinde "Türkiye Tu· 
ring klübü,, beş arsıulusal turi • 
zm kurumuna başlanmış ve 17 
kongreye iştirak etmiştir. 

K1übün, şimdiye kadar Türki • 
ye için dağıttığı duvar ilanlarının 
sayısı 28000 ve küçük risaleler i
se 315000 dir. 

"Türkiye Turing klübü,, filen 
çalışmaya geçtiği 1925 yılından
beri - klüp 1923 te kurulmuı • 
tur - on yıl olması dolayısile bir 
de küçük el kitabı çıkarmıştır. 

Bu on yıl içinde seyyah vapur
larına pasaport muayenesi ıçm 

Çanakkaleye kadar memur gön -
dcrtilmeıi ve Çanakkaleden gelir· 

ken dil bilir bir tarihçi tarl\fından 
memleketimiz hakkında seyyah -
iara konferans verdirtmek, T u • 

ring klübün teşebbüsleri arasında 
gösterilmektedir. 

Bundan ba~ka, gene klübün te
şebbüsile memleketimize gelen 
turizm levazımı gümrüklerden 

muaf tutulmakta, arsıulusal yol i-
şaretleri şarbaylığın delnletile 
yollara konmakta ve yabancıların 

aldanmaması için seyyh vapuru 
gelir gelmez l'e_,mi bir bankamı -
zm memurları seyyahların para • 
larını bozmaktadır. · 

Memleketimizden yabancı mem 
leketlere grup halinde seyahatle
rin temini için döviz izini alın -
mışhr. 

Propagandayı çoğaltmak üze -
re Kahirenin en işlek yerlerinde 
bir delegelik ihdas edilmiştir. 

Türkiye T uring klübünün çalış
maları hükumetimizc.e de beğe -
nilerek, bakanlar heyetinin 2 ni • 
san 1930 tarihli kararnamesile 
bu klüp, "menafii umumiyeye 
hizmet eden cemiyetler,. arasına 

konulmuştur. 

Turizm meseles( devletin eko
nomik programına da ilk defa o
larak gene 1930 yılında gırmış 

bulunmaktadır. 1 

- <_.'ok ~Likür nklı başında bir ada· 
• :::ı. rastgeldim. 

- Sen talihlls;in, ben daha l>Ö) le 
birine ra:;tlamadım • 

iki • 
yenı 

ll tk u 
Macar giiı qçilerini geniı bir 

ölçü aynfığr ile yendik Ne ualrit 
gazetelerde yabancı pehlivanların 
geldiğini isitsem, if;imde korkuya 

benzer bir çarpıntı duyduğum 

için, bu ııtkuclan belki herkeıten 
çok ben sevindim, sanıyorum 

Futbol, koşu, atlama yarışları kar
ıısında d•ı)'l[Um böyle değildir. 

"Gol,, ün beni güldüren bir hGiı 
var. Bilirim, ki sporda "tek,, ten 
"toplu,, ya doğru yürümek, bil 
terbiye kazancıdır; ve sonlan 

"bol,, le biten birçok oyunlartla 
bu, bir ülkü olmuıtur. Fakat ne • 
dense bu hiliJ ele gönlümün puı • 
fasını cleğ:ştirmiyor. Yalnız güre§ 
ve binicilikte geri kalmak, yenil -
mek bana pek ağır gelir. 

Son günlerde benim •evdiğim 
sporlann ikisinde de şanla yülr • 
seldik· Geçenlerde gene bu yap • 
raklarda öııdiiğüm Türk atlıları, 

"Be.-lin,, şerefine "Viyana,, ela. Y• 

ni sırmalar kathlar· Viyana hen • 
dekleri üstünden "Saim,, in bu il" 
çar gibi geçi,i, bana neler düıün-

Jürmedi. Botımın içinde al ~uho 
§alıJarlı ve altın cepkenli akınct 
/ar kayna1tı. Bayraklar savruli• 
ve dumanlar arcuında bulutlar 
elan atlayan ağızları köpürmÜf Ytl" 

ğız atların kiınemelerini duyar 
gibi oldum. Demir bileklerde aleti 
püsküren akik kundaklt piftoo • 
lar, ıakırdıyan kılıçlar gördiim 

Şaha kalkmrs yeleler, ürperip ka
barmı§ pala bıyıklar seyrettim. 
Kıl'U:a.tt tarihin bütün "Viyana,,• 

sı gözlerimin önünden dalga dJ• 
ga geçti. 

Bu gençleri lıtanbul bQ§larıntla 
ta§ıdı. Ne yerinde bir cömertlik! 

Dün ak~am Ja Macarların ünlii 
güreşçilerini yerlere serdik. Tu • 
nadan uzaklQftrkça kiıpet ve P'11-

:z.ıdan Ja u:ıaklQfıyorduk. "Delior
man" eteklerinde yetİfen inıan çı
narları gittikçe bodurla§tı. Bü -
yük Yuıuf, Sarı lbo, Katranca, 
büyiik küçiik Hergeleci/er, Kurt • 

dereli Türk gücünün son güne§le 
gibi Avrupa ufuklarını dolaştı[~. 
Ne vazıh ki Anacloluya, Rumelı,
çöken fırtına bulutları~ bizi kurıı 
yapraklara çevirmiıti. Kımıldıytr. 
cak halimiz yoktu. Sınırlarda sal
haneler İflİyor ve Türk çocukla• 

~ 1 " v• rı, anaçlamağa, auam o maga 
kit bulmadan §ehit oluyorlardı. 

Dikkatli bir göz, her noktada, 
dirilen, yeni filiz siiren fidanlar 

... ,. 
kaY§ısıncla son uyanı§ımızın ugu 
lu izlerini görür. Süel yollarJa 
Utkuların naaıl bozguna döndü • 

rüldüğünü yakın tarih bize acı aaa 
f "hl . "G. öğretmi§Iİ· Dömeke atı erı, a-

S. Gezgin 

(Lutfcn sı.) fayı çc,iı iniz) 

man güzelim. gcri dönüntiz 
ben c' li o1duğumu imdi hatuladım ! .. 
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Profesör Aysoy diyor ki: 

Erkekler dişi, 
dişiler erkek 
olabiliyor! 1 Vergi kaçakçıları 

Vera Doraçekof isimli bir So\·yet 

1 

· 
kadının erkek bir pilici bir kan şırın· Ustübeç jabrıkala1 ı 
ga ı ile dişiye çe\'irdiğini kısaca yaz· k t l d"l k 
mıştık. on ro e ı ece 

l'aristc çıkan La Cote d'Azur Mc· lıtanbulda bulunan tat ocakla -
<licale isimli mecmuada bu meseleler rı resmi tarife mucibince üstühe
hnkkında önemli yazılar yazmış olan cin yüz kilosu için kırk bet, top-
Ankara Baytar Pakültesi profesör - w to · · d · · k 
Jerinden Bay Samuel Aysoy dün bir ra~ın nu ıçın . e yırmı uruf 
) azıcrmıza şunları söylemiştir: , resım vermektedırler. 

- Erlicklik n dişilik reaksiyon . , Bunlardan biri, belediyeye baş-
ları süfli hay\·anlardan ba,.lıyarak en vurarak bazı amillerin t1>pra,ğm 
) ükseklerjne kadar yekdiğerlerinden yüz kilosuna kırk beş kuruş resim 
büsbütü.n ayrıdı~-. M~seH'i bir kene'nin vererek üstübeç yaptıklarını ve 
erkek hır k~ne ıle bır at aygırı ya · üstübe:::e vermeleri lazım elen 
hut erkek hır arslanın mec\.·eleri ay· . . . . . . g . 
11•1 tnb·att d" n· ·ı · k" i b•·t·· resmı vermedıklerını bıldırmış . • ı e ır. ışı erın ·ı e u un . 
di::i mahhikatfa aynidir. Ve enerji ci- lerdır. 
hetinden erkeklerinki dişilerinkinden Bu şikayeti yapan, Galatada 
daha lrnnetlidir. bir müessesenin toprakları böyle 

Brkcklik ,.e dişilik meseleleri hüc· satın alarak üstübeç yaptığını, bu
relerdelii elcktronlann ihtizaz tarzla- nu Şarap i!kelesinde bulunan 
l'fndan başka bir şey değildir. Bina· belediye kantar memurunun da 
enaleyh tavuk yumurtaJarını nrnhtc· 
Jif şualar altında bulundurarak er . bildiğini, fakat sakladığım söyle-
kc'ı;Jcrc dişi \'e diı;ilerc erkek reaksi· miştir. 
yonunu verdirrneğe muvaffak olduk. Belediye , ilgili memurlara yap· 
In anların barsaklnrında ya~ıyan As· tığı bir tamimle, üstüb~ yapan 
garitler - solucanlar ) umurtası ü - fabrikaların kontrol edilmesini, 
zerinde tecrübeler yaptık. Kırmızı İptidai madde resmiııi verdikten 
ziya sekiz on gün zarfında di:.i yu · 
ınurtalara erkek reaksiyonunu \'erme· 
ğc rnu,·affak oldu. Yaptığımız tecrü· 
belerin itİ!'az edilmiyecek derecede 

kU\ \'etli olması i~in beygir solucan yu· 
nıurta1annı bu muameleye tabi tut · 
tuktan c;;onra muhtelif tecrübe hay -

sonra diğer resmi vcrmiyenlerden 
resmin alınmasını bildirmiş • 
tir. 

Belediye kanlarcıSt hakkında 
da tahkik.~t yapılmaktadır. 

\anlarına "erdik. Bir ay soıı- Yolis haberleri 
rn hiitün im yumurtalar solu -
cana intikal edeceklerinden o za • 
man )apmı:$ olduğumuz tecrübenin ne 
dereceye kadar doğru olup olmadığı· 
nı anhyncağız. Bugün yine radiyas· 
yon ıısullerine istinaden doğacak 

ccııin·in cinsiyetini tayin edebilmek · 
te) iz. Gerek Ankara mezbahasında 
gerel\Orman çiftliği inckhancsinde 
Ya'>mış olduğumuz tecrübeler bize pek 
ümitli neticeler 'ermiştir Bu husus· ı 
fal{I tecruucJerimizi geni-;; mikyasta/ 
\c_:"'• yal.rn hiı· zama:lcla tekrar cde· ı 

er l~ına~ıada cinayeti 1 

r m::ı ıadada Karçiçeği soka .1 
ğrn 'a oturan Eski§ehir şeker fab
ı·ikası ı~tanbul bürosu memurla -
ırn• ı:n Şefiğin, .karısı Pcrihanı j 
mavzerle acıklı bır suretle öldiir . 
ciıi~ün\i yazmı~tık. 

Bir yaralama 
Bir çocuk arkasından 

vuruldIZ 
Alipa§a CC' ddejir.dc 46 numara

lı evde oturan Lazarinin oğlu 9 
yaşlarında J.eonida ekmek almak 
üzere fırına gidcrk'!n tanımadığı 
bir çocuk tarafından arkasına hı· 
çak saplanarnk yaralanmıştır. 

Yapılan araıtırma neticesinde 
çoc~ğun 'eyyar ekmekçi Vahidin 
oğlu 10 ya~!armda Şuayip olduğu 
nnlaşılmııtır Şuayip yakalanarak 
aru1tırmaya başlanmı~lır. 

Bir kuzu kaçakçısı yakalandı -
Bcşi!da~t~ ıı~:nci Yeni sokakta Li
gorun evinde oturan Poma oğlu -
nun kaçak et kestiği zabıta tara -
fından haber alınarak, derhal a · 
raıhrmaya başlanmıştır. Yapılan 

araştırmada kesilmiş kaçak beı 
kuzu ve bir de koyun derisi bulun-

~ 

Dapkoviç davası 
Af kanununaan istifade 
ederek ortadan kalktı 

Gümrük idaresi tarafından 

"Dapkoviç,, vapur acentesi aley -
hine manifesto eksiği dolayısile 
açılan bir dava, İstanbul üçüncü 
ceza hakyerinde dün bitmiştir. 

Gümrük, hu işten dolayı vapur 
acentesinden 6707 lira 94 kuru§ 
ceza istemiş, acente itiraz etmiş, 
aradan bazı safhalar geçmiş ve 
bir kararın temyizi sırasında, da -
ha dosya temyize gitmeden adliye 
sarayı yanınca, dosya ortadan 
yok olmuştur. • 
Yangından sonra yenileme bü

rosunda gümrük idaresinin mü -
racaatı üzerine dosya yenilenmiş
tir. 

Dünkü duruşmada iki taraf a
vukatları hazır bulunmuşlar, baş

kan Burhanettin, verilen kararı 
okumuştur. Bu karara göre, bu 
dava 2330 numaralı af kanunu • 
nun şümulü içerisinde olduğun -
dan, yenileme ile takibat ve tah· 
kikatın yürümesine artık imkan 
kalmamıştır. Bu auretle dava 
ortadan kalkmıştır. 

Telef on Sosyetesi 
aleyhindeki dava 

Eski adliye müf etti§lerinden a· 
vukat Ali Şevketin, fazla konuş -
ma ücreti istediği noktasından 

telefon soayetesi aleyhine açtığı 
davada, sosyete direktörü ile a· 
bonman dairesi !Cfi ve kontör me
muru yemin edeceklerdi. 

Bu da vaya on aekiz temmuz sa
bahı Sultanahmet birinci aulh hu
kuk hakyerinde 4,ey~m oJunacak· 
hr. Yemin davetiyeleri, kendile -
rine gönderilmi!tir. 

Kendisine avukat 
süsü vermiş! 

T akıimde tereyağcılık eden 
Katapani tarafından, kendi.ı;İne 
avukat süsü vererek, bir işini ko
taracağını vad~dip bir miktar pa· 
rasını dolandırdığı iddiasile te • 
on Faraşyan isminde biri aleyhi -
ne açılan da vaya, lstanbul birin· 
ci ceza hakyerinde devam edili -
yor. 

Bu cinayetin tahkikatına, müd· 
deiumumi muavinlerinden Bav 
Nurettin el koymu~, yerinde tah ·_ 
kikatını yapmıştır. Ara!tırmala • 
rın geri kalan kısmını Kınahada 
zabıtası tamamlayacak, doayayı 
m "iddeiumumiliğe gönderecek • 

muştur. Müddeiumumi, ceza verilmesi 

tir. 

!Ş~fik, adalar t\.Lllh ceza hakim
li~inin tevkif kararı ile htanbul 
tevkifhanesine gönderilmiştir. 

.Şefik cinayetten ıonra: 

- Tehevvüre k3pıldım ... Öl • 
dürdüm, demiştir. 

~ f'w• "' k l ·::e ıgın attıgı .ur§un arın yara-
nm vaziyetine göre dom dom ol
duğu söylenmektedir. 

Bunun anluılması icin doktor 
~ -

r-- poru beklen::nektedir. 

Soyadı 
D~ğc:-li yazıcı ve öğretmen Ali 

H 'lydar Emir, öz ve soy adlarını 
(Haydar Alpagut) öz ve aoy ad
larile değiştirdiğini bildiriyor. 
• ' - .... ..,...,...1...., .. _,,.. ·ı • ... ., .. _ r w OııMSıwn .............. ı...,... 

ı·id" in elden gittiğini, ana vat ar.-
dan parçalar koparıldığını fa§a -
ı-ak görmüıler, "Balkan,, da er • 
kekler ağlamıştı· 

Sakarya'da bozgundan ncuıl 
zalerlerin yc.ratılclığını öğrendik. 
Gerçek kalkınma o günden ba§ -
lar. Spora varıncıya kadar. Ata 
mirası sayılan güreş ve atçılık e
ğer ıimcli yüzümüzü ağartıyorsa 
kökünü buncla aramalıyız. 

S. Gezgin 

Otomobil Carptı - Ortaköyde gerek olduğu yolunda iatck ileri 
bir a~~rabasında misafir olarak bu- sürmüş, duruşma miidafaa için 
lnnal" altı yP~larında Necati is - kalmı~tır. 
minde bir c:<•cuk dün Ortaköyde Tüze Bakanının teftişleri 
tramvay r.a~dcııinden kar§ı tara- T'· b k ş··k ·· S ~ . .. • . uze a anı u ru araçog -
fa gecme\; ısterken §ofor Nurının lu b ·· l ta b l dl. d · nun ugun s n u a ıye aı-
kullandığı 3622 numaralı otomo- re · dl" t · l · ··d·· 1 .. • sıne ve a ı ıp ış erı mu ur u -
bıle c:arparak başından yaralan - Y•• l · ht l ·· ··ı·· · gune ge mesı mu eme goru u • 
mı~tır. 

Nuri yakeoılsnmı!tır. 
yor. 

Haber aldığımıza göre, 
önümüzdeki pazar günü 
gidecektir. 

bakan, 
lzmire 

iki Ara~a Çarpı§tı - Fatih -
Beıiktaş seferini yapan 1159 nu -
maralı tramvay Fatihten gelirken 
4441 num:.u:\Jı Mustafomn araba- fırabzon Müddeiumumisi 
:Hna çarpmııt ır. 

Arabacı Mustafaya hirşey ol -
mamış, yalnız arabanın muhtelif 
yerleri kırılmış, beygirler hafif su
rette yaralamnıştır. 

Af ıklar Yolunda Yangın -
Dün Büyükar~a' da Nizam cadde· 
sinde 76 nvmaralı Sef eroğlunun 
köşkü yamnı:la Aşıklar yolu bo -
yunca giden fundalıklardan bir 
yangın ç1kır.1şhr· 

Yangın neticesinde 20 metre 
kadar fundalrk, 9 - 10 kadar da 
çam yanmı~t·r· Yapılan araştır -
mada yangı':'ın çocuklar tarafın -
dan tutuştuı ulan otlardan çıktığı 
anlaşılmı~tı:. 

Çubukluda Yangın - Çubuk -

Trabzon ihtisas müddeiumu -
misi Cemil, bir ay izin almış, Is • 
tanhula gelmiştir. İzin müddetini 
burada geçireçektir. 

mtlltt11Utaıtıttııımııııımır1t111f1Ntllf1llllBIPDQllU.ntN4lll1Almllll ............... 

luda. gaz deposu ambarında bulu-
nan gaz şi~~lcrinden biri kırılarak 
etrafa döküJmüş, bilinmiyen bir 
taraftan ::ı te{ alarak, sandıklar 
yanmağa ba"llamıştır. 

Ambardan duman çıktığını gö
ren bekçi Cemal ile hamal Meh -
met derhal ellerinde bulunan yar
dımcı söndfüme aletle .. ini işlete -
rek yang1111 '!Öndürmeğe muvaf -
fak olmuşlardır. 

Y angın•n nasıl çıktığı araştırıl
mağa başlanmıştır. 

Şeker 
Bakkallar Cemiyeti bir 

kuruş zam istedi 
Bakkallar cemiyeti, şeker fiyat· 

larının ucuzlamasından sonra, 
toz şekerin uzak yerlerde bir ku
ruş fazla satılmasını istemi~tir. 

Halbuki toz şekerin uzak yerler
de nakliye parası da ilave edile -
rek on para fazlaya satılması ka· 
bul edilmişti. 
Bakkallar cemiyetinin yeni iste· 

ği yerinde bulunmakla beraber, 
narktan 1 kuruş fazlaya satıima
sına miisaade verilememi~tir. 

KUttUr i•lerı 

L· se ve orta okul direk
törlerinin toplantısı 

Lise ve orta okul direktörleri 
dün Kültür direktörlüğünde direl< 
tör Bay Mehmet Eminin baıkan • 
lığı altında bir toplantı yapmış -
lardır. 

Toplantıda bu yıl ilk okullar • 
dan mezun olan çocukların okul -
lara yerleştirilebilmesi için açıla
cak şubelerin hazırlanma işi gö • 
rüşülmü~tür .. 

iki doçent Ankaraya gitti 
Ankarada yapılacak olan in -

kilap deraleri smaçlarında bulun • 
mak üzere ~ehrimiz inkılap ders
leri doçentlerinden Hulusi ve 
Yavuz dün akşam Ankaraya git· 
mişlerdir. 

lNKtLAP lMTlHANLARl -
Süel tıp ve di~i okulunun inkı • 
lap dersleri amaçlarına bugün· 
den itibaren başlanacaktır. 

ONlVERSlTEDE YAZ T ATI· 
Ll - Üniversitede yaz tatili dün
den itibaren başlamııtır. 

Bazı fakülte talebeleri tatilin 
başlamaaı dolayıaile Anadoluya 
geziye çıkacaklardır. 

Beledıye yapılan yolların 
parasını sonra a'acak 
Tramvay firk~ti ile belediye r.· 

tasında Saraçhane, T opkapı "~ 
Samalya tramvay yolları yüzün -
den b:r ihtilaf çıkmıştı. 

Tramvay şirketi yapacağını \'a· 
dettiği bu yolun bir kısmını yap
tıktan sonra olduğu gibi bırak -
mıştı. 

Floryanın fazla ı-ağbet bulma • 
sı üzerine belediye tarafmdan hu 
yolun bir an önce yapılmuına 

karar vcri!miş ve işe başlanmış • 
lır. 

Belediye yolu yaplırdıktan 
sonra parasını tramvay şirketin • 
den alacaktır. 

Yugoslav denize lerine 
çay ziyafeti 

Limammııda bulunan Yugos • 
lav mekte!) gemisi ta1ebesine ve 
profcsörler;ne dün Y eniköydeki 
Yugoslav Elçilik binasında bir çay 
şöleni verilmiftir. 

Asıi mezarlık 
Zincir1ikuyudaki asri mezarlık 

sahasının 9~ bin metre murabbaı 
olduğu anb~ılmı§lır· Bu sahanın 
etrafına duvar çekilmit, birçok a
daların yapı!masına ba~lanmıttır. 
Bunlar, ailel~re satılacaktır. Bu 
işler yapı :..Jıktan sonra mezarlığa 
bekçiler kon"'caktır. 

Norveç elçisi geldi 
A~inayi'\ gitmiş olan Norveç El-1 

çisi Bentzon latanbula dönmüttür. I 

SiYASA 

Yunanistanda 
kralcılık meselesi 

('J'aynıis) gazeh•si Yunanistanda 
kralcılık cereyanına dair :rnzdığı bir 
başyazıda cv\"ela General Kondilisin 
kralcılık tarafına kntı~makla hn) ret 
uyandJl'dığını anlatıyor. General Kon· 
dilis, Vcnizelos - Kostantin müca • 
delesinde Venizelo un tarafını tut • 
muş, kral Yunanistandan çıkıP. gidi· 
yorken general 1\ondilis cümuri) et • 
~ilerden ayrılmamış, Kondilis daJm 
sonra diktatörlük yapan Pangalos'u 
devirmiş, 1921 de ciimı~ iyet muhafız
ları Yunani ·tana söz geçirmek i te· 
dikleri zaman onları tepclemi:;-ti. <Tay 
mis) bunları saydıktan . onrn general 
Kondili in her şeyden önce bir de • 
mokrat olduğunu, onun için diktatör 
olmak imkanını il\i defa elde ettiği 
halde diktatörlüğe üzcnmediğ'ini ,.c 
daima sözü Yunan ulu~una bırakmak 
i~tediğini söylüyor \'e onun ancak Yu· 
nan ~okluğunun krallık tarafında ol· 
mal'ı yüzünden onun arzu Ye dileğini 
~·erine getirmek i tcdiğini söylüyor. 

('l'aymis) bununla berabeı· Yuna -
nistanda adalıların, muhncirlerin cü· 
n1uriyetçi olduklarını, son isyan do · 
layısilc ancak üç kişi idam olunmak· 
la berıtl.ıer ordu \ 'C hükümet dairele· 
rinde yapılan tasfiyenin Lıir hayli 
cnn yaktığım, bundan başka hükümc· 
tin milleti isyanın sarsıntı ındnn kur
tardıktan sonra plebisiti yapma ı hul· 
kı statüko lehinde rey \·ermeğe teş · 
vik edeceğini; en mühim noktanın hal· 
kın serbe t rey vermesi olacağını an· 
Jatıyor \'e yazısını şöylece bitiriyor: 

"~l. Çaldaris, plebLitin milli idare 
yi serbestçe ifade ettirecek bir tarz · 
da yapılacağım temin ediyor, Yuna· 
nistanın dostları derno!nasi tarafın· 
dan \"erilecek hükmün tam bir san;·ı 
görmesini ummaktadır.,, 

Leh tayyarecileri 
lstanbulda 

Leh tanarecilcrindcn Zicm • 
binski, mll.kinisti Filiposki ile bir
likte bir mektep ve spor tay,YarcT-"·~-ı 

sile şehri:nize gelmişle:dir. 

Tayyareciler Y cşilköyde layya
relerinden inerek Londra oteline 
gelmişlerdi:, 

Gezinti mr>ksadile dolaşmakta
dırlar. Temmuz aynu.ı dördünde 
Var~ovada.ı kalkmışlar, Biikreşe, 
sonra Varna"a gitmişler ve ora • 
dan 1ıstanhu 1a gelmişlerdir. Bura· 
dan Kahi·eye gideceklerdir· 

Tramvay yetine otobüs 
Fatih Kaymakamlığ. bazı tram

vay yollarmm çok harap bir hale 
geldiğini, buralarda tehlike bu -
lunduğunn Tramvay Sosyetesi ve 
belediyeye l:ilclirmişfo·, Belediye 
harap ollfoğu iddia edilen yollar 
üzerinde tetk;kat yaptırmaldadır. 
Bozuk yolun Sasyele tarafından 
tamir edilmPdiği takdirde beledi
ye buralarda tramvay seferlerini 
yasak edccnh ve otoblis işletilme
sine müsa:ı rle verecektir 

Tramvaylarda otomatik 
kapılar 

Tüne! Rrahaları kalkarken müş
terilerin gircl:kleri kapı memurlar 
tarafından :lftlmakta, gene onlar 
taraf mdan ki:ı.palılmakta idi. Şir
ket, bu kanıların otomatik olarak 
kapanması yolunu bulmuştur. 

Şimden fonra araba durur dur -
maz kap•lar Kendiliğinden açıla
cak, kalkınca gene kendiliğinden 
kapanacaktır 

Bayan Pilsudeskinini 
gezintisi 

Oli.ı Mare~d Pilsuclski'nin iki 
gündür ş~hrimizde bulunan eşi, 
Lehistan El~iliği ileri gelenlerile 
birlikte dün Adada bir gezinti 
yapnuş, akşa:n Köprüden otomo -
bille Yeniköye dönmüştür. 
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TÜRK KUŞU mlt!!JC~fMiz Dfil~ 
Bir öğretmen kadrosu el~e et~ek Zonguldakta 1 f zmir panayırının 
için Rusyaya 8 talebe gonderıyor ilk okul ve işçi • • 
Hava Kurumu_B_a-şk-a-nı_B_a_y_F_u_a_t -Bulca'nın diyevi evleri için hazırlıkları bıtıyor 

Sovyet Rusyaya tayyarecilik 0 kumaya gidecek Türk gençleri 

Rusyada planör uçak okulun _ safhasını ve paraşütçülüğü öğren
da tahsil etmek Üzere sekiz tale- miş olacak ve memleketimize öğ-
be bugün Rusyaya gidecektir. rt:tmenlik yapmak için dönecek · 

Ankaradan başka yerde 
Türk kuşu açılacak mı? 

"- Ülkümüz uçuş sporcuJu • 
ğunu diğer sporlar gibi yaymak-

Bu talebeler, Türk kuşu okulu tir. 
talebelerinden en iyi derecede o· 
!anlardandır. Dün kendilerini 
~atyare piyango direktörlüğünde 

a\ta kurumu başkanı Bay Fuat 
Bulca, kabul etmiş ve muvaffa -
kıyetler dilemiştir. • 

Fuat Bulca, Türk ,ku~u etra -
fınd.a kendisine suaJler soran bir 
Yamcımıza şunları söylemiştir: 

- Türk kuşu kursları ne kadar 
devam ı>decek? 

- Kurslarda okuma müddeti 
takriben üç aydan fazla değil

d iı-. B:.ı kurslar A. B. C. olmP.k ü
zere üç kısımdır. 

Bu kurslara devam eden tale -
b':! hr.r bir kunıtan birer Bröve a- ' 
l u.caklır. 

Kursların bizde işe başladığı 

tnüddet bir buçuk ay kadar ol -
maktadır. 

Devam eden talebe A. B. brö · 
Velerini almışlardır. 

- T aleheJeri Rus yadaki Kok
tabel okuluna niçin gönderiyor • 
sunuz? 

. - Planör uçuşları yapmak i
~tn hususi şeraiti haiz arazinin 
ulunınası lazımdır. 
B'iz Ankarada münasip bir u

çuş Yeri bulduk. Fakat henüz (C) 
safhasında uçuş yapmak için uy· 
8Un b· B ır nıeydan bulamadık. 

k. u tneydanı bulmak için Tür · 
•Yenin her taraf mda tetkikat 

raphrtn<:.ktayız. Bu meydanı bu -
uncaya kadar A. B. kurslarından 
çıkan talebe11in daha fazla teki • 
llıül etmesi için muhtelif zaman · 
larda talebeleri oraya göndere -
ceğiz. 

Bu meydan bulunduktan sonra 
talebeye burada ders gösterecek 
bir .. ~ 
. . ogretmen kadrosu elde etmek 

tır. 

Lakin sporun hu kısmı diğer -
lerine nazaran mukayese edilmi
yecek kadar fazla bir masrafa ih
tiyaç göstermektedir. Sonra daha 
evvel söylediğim gibi, uçuş için a· 
razi lazımdır. Bunun her ikisini 
nazarı itihara alarak mümkün 
mertebe memleketin muhtelif yer 
lerinde A. B. uçuş kursları aça • 
cağız, yalnız şimdiden bunları 

nereler de açacağımızı söylemek 
doğı·u olmaz. 

Evvela tetkikatımızı yapal}m 
ondan sonra kararımızı verece · 
ğiz.,, 

Y azıcımıza Rusyaya1giden .ta · 
helerden bayan Semiha ve ka
file başkam Bay Muammer de 
şunları söylemiştir: 

BAY AN SABİHA ANLATI
YOR 

- Otedenberi uçmak için ken· 
dimde büyük bir özen duymak · 
tayım. 

Avrupada kadın uçuş rekorb • 
rını gazetelerde okudukça ken · 
dimde :•üksek bir uçuş arzusu duy
maktayım. llk planör kurslarına 

iştirak ederek uçuşa başladığın. 
zaman hayatımdd hiç bir vakit 
duyamıyacağım kıvancı duydum. 

Uçuş d~rsleri esnasında hiç kor. 
ku duym.ıdım, kendimi yerde yü • 
rüyormuş gibi hissettim. 

Hava kurumu bizi şimdi plö -
nör yüksek okuluna gönderiyor. 
Üç ay sonra oradan tam bir uçu
cu olarak döneceğim. Bütün ül -
küm bir Türk kızmm dünya hava 
rekorlarına iştirak ederek, Avru

1 emel atma töreni 
Zonguldak, 9 (A.A.) - lş Ban· 

kasının Türkiş maden sosyetesi • 
nin ilk okul ve işçi evleri yapı • 
mmın temel atımı büyük törenle 
yapılmıştır. 

Sosyete, maden bölgesinde 
bir işçi uramı (mahalle) kura -
cak ve 500 den artık işçi ailesi 
modern ve sıhhiğ yapılarda ha • 
rınacaktır. 

Bu uram için hazırlanan beş 
ydlık programın birinci yılmda 
meydana getirilecek okul ve he • 
kar işçi evlerinin yemek ve ça • 
maşır ve dinlenme kuraklannm 
yapılmasına bugün başlanmış -
tır. 

Sosyete direktörünün söylevin -
den sonra işçiler ve okul çocuk • 
lan adına söylenen sözler derin 
yankılar (akisler) uyandırmış • 
tır. 

Parti ilyönet kurulu başkam 
altı okun heyecanlı söylevi duy • 
guları büsbütün coşturmuştur. 

Büyük bir dinleyici ve iş.çi yı • 
ğını karşısında işçi ile patronun 
denk ve uyumlu birlikleri ve par· 
timizin halkçılık ve ulusal birlik 
ülküleri aydınlatılmıştır. Bugün, 
cumuriyete yaraşır ileri gelişim • 
lere eren maden işçiliğinin ve u • 
lusal madenciHğin bayram gün • 
!erinden biridir. 

Bir çocuğun 20 santim 
kuyruğu var 

Giresun' da hastaneye Arif a -
dmda bir ~ocuk getirilmiştir. Bu 
çocuğun 4 santim kalınlığmda ve 
20 santim uzunluğunda bir kuy -
ruğu vardır· Kuyruk siyah ve tüy
lüdür A~ncs~ ameliyat yapılarak 
hu kuyruğun l;esilmesini istemiş -
tir. YakınJa ameliyat yapılacak, 
Arif kuYTuğundan ku""tulacaktır. 

Beş buçuk kuruşa halk 
ekmeği 

Konyada halkın ucuz ekmek 
yiyebilmesi çarelerini ara§tıran 
şarbaylık piyasaya halk ekmeği
ni çıkarmış ye kilosunu he, buçuk 
kuru~tan !at~1 ı mağa başlamıftır. 

Bu ekm'!ğ'.n unu, taşla dönen 
yerli deği ;m ~nde üğütalen unlar
dandır. Relıgi biraz e~merce ise 
de yenme;İ ç.ok iyi ve sıhhidir. 
Halk bu ekmeği seve seve almak
tadır. 

-=KURUN~ 
ı Gündelik siyası gazete 1 

i l lstanbul l\nkara caddesi, (VAKJT) yurdu i' 
1 

\İdare : 2'370 ıçın A. B. kurslarında yetişmiş ta· 
)ebelerin en yüksek kabiliyet gös.-
terenle · d b. . . w . rın en ırı bayan dıger 7 
sı bay ol k .. . k. ·ı·k b. tna uzere sekız ışı ı 

~~ kafileyi yarın Sovyetlerin pla
nor "k 
R YU sek okulunun bulunduğu 
• aktabel ·· d . e gon erıyoruz. 

Telefon ] Yazı l§lcrı: 24379 

1 Tcl&Taf adresi: KURUN İstanbul pa alanından binicilemizin gös -
terdikleri yüksek kabiliyet gibi bir 
kabiliyet göstermek isterim. Bu • 
r.un için bütün hayatımı uçucdu- j 
ğa hasredeceğim. ı 

Memlekette açıld.cak uçuş o · 
kullarındıı fahri olarak öğret.men· 

Posta kutusu No. 46 

Gazetemize ı;öndcrilcn yazılar, gazete
ye girmek için ise, 'Zarfının kö§eslne (ga
zete ı kelimesi yazıl malıdır. 

B·· 
k Utün ınemleketlerde A. B. 
F uraları için bir teşkilat vardır. 

aka.t Sovyetlerin planöı- okulu -
nun teşkilatı hepsinden geniş ve 
oldukça '"k kt· yu se ır. 

- T alehe bu okulda ne kadar 
kalac~k? , 

- Bu okulun okuma müddeti 
Üç aydır. Bu ayın 17 sinde ders -
lere başlanacak teşrinievvelin or
talarında nihayet bulacaktır. 

Bu müddet zarfında talebele -
rimiz planör uçuşlarının bütün 

lik yapacağım.,, 
KAFİLE BAŞKANI MUAMMER 

NE DlYOR? 
- Tayyareye bindiğim vakit 

her şeyden evvel bana bir kuş his· 
si geldi. Adeta kendimi havadu 
kanatlı bir kuş hissettim. 

ilk uçuşu Vecihiden öğrendim. 
Ve onun okuluna devam ettim. 
Türk kuşu kurulunca oraya gir -
dim. Burada çok muvaffak ol ~ 
dum. Şimdi de 7 arkadaşımla he· 

!{arşılık lstıyco okurlar, ınektuplarma 
10 kuruşluk pul koymatıdtTJar. 

Ba.'lrlmıyan yazıları geri göndermekten, 
l<ıyrnctslz yollanmı§ mektupların içine 
konulan paraların kaybolmasından, iUm 
olarak çıl<ao yazılardan dolayı, direktör • 
IUI;:, Ust!ine soru sorgu almaz. 

Gazctcmlzdo çıkan ya:z.ılarla reslmlerln 
her hakkı salt kendJıl içindir. 

raber Rusyaya gidiyorum. 
Arkadaşlarımın gayesi her şey· 

den evvel memleketin tehlikeH 
ıı.lanında ona havada yardım et • 
mektir.,, 

Panayıra getirilecek eşya ucuz taşınacak, vergi 
alınmıyacak, yabancılar da iştirak edecekler 

lzmir panayırının girilecek yeri 

İzmir, (Chel) - Panayır Ko -
mitesi Başkanı Şarbay Dr. Behçet 
Uz; panayır ifleri hakkında aşa -
ğıdaki beyanatta buluİımuftur: 

- Sayın Batbakanımız tarafın
dan 22 Ağustosta bizzat açılacak 
olan arsıulusal lzmir panayırı bu 
sene, geçen senelerden çok daha 
zengin ve alaka uyandırıcı bir 
varlıkta olacaktır. 

İzmir panayırı, iki esaslı gaye
ye hizmet etmektedir: Resmi, hu -
susi bütün yerli büyük firmalar 
geniş mikyasta panayıra İ§tirak e
deceklerinde:1, genç Türk Cümuri
yetinin iktısRdi, zirai ve sınai ba • 
kımdan on a~ne içinde elde ettiği 
neticeler burada görülecektir. 
Diğer taraftan, memleketimizle 

ve memleketimize civar ülkelerle 
alış veriş etmek isteyen ecnebi fir
malar da ma Harını bu pazarlara 
göstermek imkanını elde etmiş bu
lunuyorlar. 

Hükumetimiz, panayırın husu
siyet ve ehemmiyetini tebarüz et
tirmek için hiçbir f edakarhktan 
çekinmemi,tir· Özel kanunlarla 
panayıra 200,000 Jirahk döviz ve
rildiği gibi gümrük itleri kolay -
laştırılmış, panayıra birçok vergi
lerden m:.ı:ıfiyetler bahşedilmiş -
tir· 

Kara ve d«:niz yolları tarifele -
rinde yü-ıde seksene kadar yapı
lan itkontok.rla memleketin dört 
köşesinden panayıra ziyaretçi 
gelmesi temin edilmiştir. 

It:ılya, Almanya, Yugoslavya 
hükfımetleriJe diğer dış özel vapur 
acentaları panayırımıza verdikle
ri ehemmiyeti, nakil vasıtalarında 
yaptıkları tenzilatlarla göster -
mitlerdir. 

Şu suretle, Ege iktısadi mınta ~ 
kasının merkezi olan bmir, mın -
takamızda ikjnci defa kurulan ar-

• 
sıulusal bu panayır münasehetile 
kendi tabiiğ ve tarihsel güzellik -
ferini de iç ve dıt memleketler hal
kına tanıtmak fırsatına tekrar ka
VU§mUftur. 

llhaylığımızın hu mazhariyete 
ermesi bir talih eserinden ziyade. 
büyüklerimizin lzmire olan sevgi
lerinin yeni bir nİ§anesidir. 

İtin her yönden önemini takdir 
eden Panayır Komitesi, Ekonomi 
Bakanlığımızın ve Türkofisin ge
niş yardımlnrı ile hu l,üyük eseri 
muvatfakiyt:tle ba§armağa çaİı§· 
maktadrr. 

Panayırın güttüğü gaye, ittirik 
edeceklere göıterilen kolaylıklar, 

ittirik şartları ve diğer teferruat 
türkçe, fr:mınzca, İngilizce ve al " 
manca lisanlr.rı ile nefis bir larz .. 
da bastırılan afiş, broşür ve pana• 
yır genel reglemanlarmda yazılı• 
dır. Bunlar memleket içine ve dı· 
§ma gönderilmektedir. 

Bundan batka iç ve dışta ajan .. 
lar temin edilmiştir. Henüz inti .. 
hap edilmiyen yerler için seçim 
devam ediyor. 

Bu yıl panayırın dahili tertibatı, 
malların te~bir tarzı zevki daha 
çok okfryacak mahiyette olacak· 
tır. Panayıra içten ve aıştan gele
cek malların gümrük ve nakil ifle .. 
rini çok kolaylık gösteren bir şe .. 
kilde lt Bankası servisi üzerine al .. 
mıttır. 

Panayır içinde teşhirci ve ziya· 
retçilerin her türlü istirahat ve 
eğlencesi temin edilmittir. Bu me· 
yanda bilhassa yeniden ilavelerle 
büyü!tülen ve süslenen panayır 

gazinosunu söyliyebilirim. Bura "' 
da servis ve müzik en müşkülpe • 
sentleri bile memnun edecek şe • 
kilde olacak ve fiyatlar da mut~ 
dil bulunac.ııktır. 

Gazino içiıı lstanbul Şehir Ti• 
yatrosunun operet ve balet kad .. 
roaunun veya güzel bir varyetel 
heyetinin angaje edilmesine çalı• 
şılmaktadır. 

Yurdumuzdaki bütün büyüK 
müesseseler. fabrikalar, mağaza• 
)ardan ço3u iştirak talepnamele • 
rini doldurmuş ve paviyonlarını 
kiralamışlardır· Müracaatlar te • 
vali etmektedir· 1 

Dıı memleketlerin başında g~ 
ne büyük dostumuz Sovyet Hü • 
kfuneti gelmektedir. Kardeş ulus 
bu sene pam.yıra daha geni~ ve 
zengin hit tarzda giriyor. 

Bunun için geçen seneki pavi· 
yonJarmın verine daha büyük bir 
paviyon yap?tmaktadır. 

Dostumuz Yunan ve Yugoslav• 
lar da pana~ ırımıza iştirak et • 
mektedir1er. Diğer birçok devlet• 
ler yakın ilgi göstermektedirler. 
Bu hususla lış tecim ajanlarımız .. 
dan her giin yeni haberler geliyor. 

lç ve drştan yapılan müracaat • 
larm fazl.ı!ıi!ı karşısında panayr· 
ra yeniden stand ilavesi zarureti 
hasıl olacağını tahmin ediyoruz. 
Bununla beraber iştirak müddeti 
nihayeti olaı 1 Af.ustosta mua .. 
meieyi keseceğiz. Panayır dahi .. 
linde yapılacak bilcümle tesisat 
ve hazırlıklar 18 Ağustosta bitmiş 
olacaktır.,. 
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HiKAYE 
Bir tecrübe 

Abdülhamit devrinin ıon za • 
manlannda idi. Daha Arnavutluk 
Oamanh Devletinin idaresi altın· 
ciaydr. O n.manlarda bir defa Ar· 

- FMA yapmıttın. Lambayı 

atindür!11İYPCE'ktin.,, Henüz gözlerini kapamıttı, ki açık pencereden beyaz bir 
~~·~u ıöıden bir,ey anlama • feyin fırlatıldıjlnı, hafif bir •e• çıkararak· düttütünü gördü 

navutlukta kısa bir memuriyete ve
rildim. Manutırda küçük bir ka • 
aara malmüdürü tayin edildim. 
Karımt iki çoc.uium ve bir hiz • 
metçi ile beraber aittik. Kiralılc 
bir ev bulduk. Y erlettik. Bütün 
hayatım Anadoluda ıeçmit oldu· 
iu i~in Arn"vutluiun muhiti ha · 
na pek yshancı ıeldi. Daha ilk 
ıünlerde 1:!{)Jmaia ~ladım. Fa .. 
kat memu'C'•y•t hayatında 'bata ıe· 
len çekilir. !ater lıtemea kendimi 
hu muhit'! .,hıtırmak için cebri 
nefaedi:rordum. 

Bu ııralarda 'bir aüıı alqam ka· 
ranhkları çöktükten ıonra Hfıma 
ıarip bir hadiıe ıeldi: Sokakta 
bir gürültü oldu, kavra mı oluyor 
diye batımı pencereden çıkarıp 

bakmak iıtedim. Daha iki tarafa 
bakmadan b;ı ıillh patladrt aonra 
bir ıillh, bir ıillh daha... Çıkan 
kurıunlardan birinin pencere ke • 
narına iubet ettiğini duydum. 
Sanki atrlan kurıunların hedefi 
bendim. Can bevli ile pertcereyi 
naııl indirdiiimi ve batımı içeri· 
ye naııJ -;ektiiimi bilemiyorum. 
Çoluk ç.oc.uk heyecan içinde kal • 
dık. ilk ~abrımıza gelen tedbir 
lambayı aönc°(ürmek oldu. Karan· 
lık içinde evin en kuytu köte1erine 
alndik. Bi~im eve taarruz edenler 
kimlerdi? Birden ne iltİYorlardı? 
B~nu anlamak kabil delildi. 
Yakıl ev\n kapmnr zorlayan o1· 

r.1adı. Biraz sonra gurültUlü ıea • 
· .:· d~ !cesildi Fakat bi.ı bUtün ev 
h:ılkı rıabahô\ haclar uyuyamadık. 
Sabahleyin r.okaia çıkıp da vazi· 
yeti tetkik ~tti~im zaman ıHrdiim 
ki gec~l!vİrı atılın ICurıunların 
yerleri belli idi. Bunlar bizim pen
cerenin bira~ atealne itabet etmit· 
ti. Derhe 1 z!l:ntaya haber verdim. 
Ha.diaenin tespitini latedim. 
u~n zamanclan'beri kazada 

memur olarak bulunan Necip iı • 
minde biri ile ahbap olmuıtuk· 
Necip ha..Jiseyi itilmit· Benim ya
nıma ıeçmit olıuna ıeldi. Kendi
ıine gece bttnndan r•lip ı~ıeni 
anlattım. O t.eni ıakln bir tavırla 
dinledikten sonra: 

dım. Doğnmı biraz da içimden 
kızdım: 

- Niçin fena yapmıtım 1 Ya 
llmhayı töndürmiyecelctim de ne 
yapacaktım?., 

Necip bu defa ıUldüı 
- Evet. l'mbayı aöndürmiye -

cektin. Dıtarıdan ıillh ... ıeri pat
lar patlamaz yerinden· fırlıyacak
tın. Evindeki kendi ıillhını kapa· 
caktın. Merdiven &aıamaklarınt 
1kiter, üçer athyarak inecektin. 
Kapıyı a;ıp fırlıyacaktın: "kim
dir, o ıillh atan keratalar?,, diye 
•ÖVÜF- ıayacaktın. ihtimal ki 1en 
h&ll benim MSzlerimden birıey an
lamıyonun. Sen bu memleketin 
yabancrıı o!duğun için buraların 
ldetini bilmiyoraun. Arnavutluğa 
bir yabancı ıeldi mi, buranın a • 
damları onu tecrübe ederler. Bu 
yabancının korkak olup olmadı • 
iını anlamalr için tecrübe ederler. 
Bu tecrübe de dün aktam ıana 
yaptıkları ıibi evin önünde aece
leyin ıüraltii edip ıil&h atmaktır· 
Eier yabaıK'ı adam aenin ıibi ıtı· 
ğı .CSndür;.ir de bir köıeye ıinerae 
korkak olduiju anlatılır. Ondan 
tonra buranın terirleri o adamın 
dahr.a binerler. Artık ona rahat 
vermezler. Çünkü onun ıilihtan 
korktuj'1tıu bilirler. Öyle aanıyo· 
rum ki aen 1'urada çok zaman du
ramıyacal:ıın. Belki de memuri • 
yetinden çekilmeie mecbur ola • 
cakıın.,, 

N.cibin hakiiuten hakir oldu • 
iunu ıonradan anladım. Onun 
tahmin ettiji ıi1'i iıtif a etmemek
le berahe• kıaa bir zanıan aonra 
Eclirneye memuriyetimi tahvil et· 
tirerek o mnhitten kurtulabilelim. 

Boğazlara ucuz gezinti 
Şirketi Hayriyet Sütlüce ve Al

tınkuma mUtteri kazanmak için 
pllj aahiplerile anlatarak tınzi • 
llth bir brife k&bul et.mittir. Ev· 
velce vapar ve pllj ücreti için alı· 
nan 62,5 kunıt 45 kuruta indiril
mittir. 

a11111ı1ı•a111 ı 
Bomaaıl 

aeıemı ao 
- "Sen bilirsin, isterun bu mil · ı 

•htri kullan. Sanı ıaytt ıihel \"e 
adi bir tarıda Terilmlttlr. Ve bu Nec· 
det d• altın ıibi bir çocuktur.,, de • 
mitti- Ne de olsa böyle içli, böyle na· 
tik bir idra(a hürmet etmek lbım· 
dır. Burhan ki gönUl meselelerini 
hiçe oyardı. o bite Necdetin mektı:· 
bunu okurken bir tuhaf olmuıtu. A• 
rot bu Necdtt daha. çocuktu ~cuk. 
:S.J ıtintlrl, eJlndt çevirdlji lldr"rt 
Hre9İ ile onda bu akpm tam bir ök· 
aUz çocuk aimaaı \'ar. 

Bedriye btiyiık sarı abajorun altın· 
da dardu. l§lk onun altnı yele&i içiı1de 
tutu,arak. (ıplak omuzlarını yalıya· 
rak, 1rir kukat ıtbt vUcudtinden a • 
§afi d~külUyordu. 

Her insanın hayatında kendinin de 
tahlil edemediği bur bayatı hare • 
ketleri olur da aonradan ne kadar dü· 
fÜDM aklı ermez. Der ki: "Btn bu ka· 
dar fena mıyım? Hayır! O halde filln i" nuıl ~-aptım? Terbb·em, Tlcdanım 
b1111a nuıl müaade etti? .. Ve içlnd~n 

Yazcın: Safiye Erol 
çıkamaz. Bu hareketltr. hıZTrlıkııı , .. 
ani olur. Nitekim Eedri)'eye de böy· 
le oldu. 

- Secdtt bak, dedi, küıt.ahm biri 
bana ne ıınalar yazmrt- Bu 3 atıyı 
tanıyor muun! 

Needıt, bir otomatik ıibi elini u· 
tattr. Ktndi mtktubunu sözden ae • 
~irdi, ~es ~kırmadı. 8edrb·e, onun 
cevap 'Ytrmedjfini 18rünce alıycr bir 
a;ülü~le dudaklarını büıdü. Bu defa 1 
da ma.hf aıayı açtı. 1 

- Hele buna J\t derain? Znıllı 

masraflara da rirmif. Yallahi ıu 3-ü • 
ıük ~ıı itinde üç yüı lira defer. 

Şimdi Necdet de ıülürordu. Aıd 
Necdet ıitmi~ ytriftt başka bir tahtı 
gelmif ıibl, batına ıelen fellktt ,., 
hıka.retJ Uzerlne almıyordu. Bu kadın 
rüıttfe kr)'lllet talcdirlni dUfüDU)·or. 
ille deferinl .Necdettfn iifrtaaıtk Is · 
tiyordu. 

- llanımef4lldi, declj, bir trktk hun· 
dan ne anlar? Paha bi~mtk husu -
sunda sizin ıözünUz daha idmanlı al· 

fJlmdlJ.. Qdar cıka.ıı kı•anlArm 1 
blilltat1: 

1'TI yJlmd& K&r& VIU fttU & • 
kmdaD dônUyordu. Soıı birkaç Mn• 
bir ı'ı.um fUUltne tutuldufu t'in tı.• 
tıııan d•IUdJ. ı.evuutr m•mıiuu 

d•l'Ul•rdJ. Kara Veli Rum suıeu İl• 
t~yays b4ft&A 1&\'t11&y& ve a.rıcwı
ıarmr eevlııdermet• karar urdj. 

Dı~r t&ri.ttu Vıııed.Uı: korl&lll 
Arıneı:ıyo, !ıt.tly& va11tulla ı<ua 
Vell)'i öldürtmek vey& ttı14'a dt1 • 
tUnn•k iltiyordu. !ıtely&nın lc&rde· 
~ı Nıko Uf. bunun için pa.Mrlık etti. 
~iki\ kudi 1and&Jlle hemen ttteıya
ya ıtdecttuU ııöyledJ. 

- Hayır .. Kendi sandalıma alıtkr 
nım ... Daha iyi olur 
~ime ~Yalyelerin ellerini bfle 

~ı~mak istemiyen magrur Armenyo, 
balıkçı Niko Ptrtinakoı'un ılini bihük 
bir ae,·Jn~ \'e 11caklıkla tıkıyordu. 

.. 
- o-

ISTELYA 
Sıcak bir yaı gecesiydi. 
GUntf (Oktan Arta ırmıtının bu· 

l&nık Te durıun ~ularında donuk pa· 
rıltılar ~·aparık kartıki 3·eıil tepelerin 
ardında kaybolmuftu. 

t&telya. Y•fll bir yamacın üstünde 
olan evinin penceresine oturmu§. ır· 
mala ,.e ırmatın lcarıftıtı denin ba· 
kıyordu. 

Gözleri hep orada. idi. 
Ne ıamandanberi oraya Te oranın 

öteftrine kartı ıarip bir mel!nkoli 
duyuyordu. 

üç yıl ilnce saf n bir ~Y bUmfyea 
hir kızdr. Kara Yeli Relıin leventleri 
onu e\ indtaı a;>1rdıkları zaman çır -
pınnuf n ltudulmala, ka~m.ta ça • 
balamıttı. Fakat kırba~ ,.e yumruk 
altında, Kara Kartalın ambanna atıl· 
mııtı. 

Simdi ba~ka bir limana ıtrectkler
di. 

t!ttlya da orada kim bilir hansi ı· 
&ircl)·e ıa.ttlıcaktı. 

Ondan sonra karanlık bir ma~ra 
bathYU&ktı. Ya bir ıeqin Arabın, 
yahut bir Venediklinin veya bir Ru • 
mun •tine dütecek, yahut I1ıtanbula 
TUrk Mraylarına r(Sndertlecekti. 

Eteı· ıitt.iii yer böyle zenıin bir 1 

adamın ~toıu, bir liultanın urayt ol· 
saydı o kadar UıUlmlyccekti. Çün15ti 
onun da yüreflnde bütün krılar ve 
kadınlar &ibi •üs, rahat ,.e ptafata 
düfkünlük hmn yanıyordu. Fakat bu· 
nun ter&i de '·ardı. Biiyle temelli bir 
yere ,.erilmeden ~nce eli kırba~lr in · 
safsız MJrdltrln ellerinde pazar pa· 

mık ıtrek. Hem bu yüz:üiiin m4ddl 
kıymeti mtvıuu bal\Aolur mu'! 

Münakaşanın bu noktaaında Bur · 
hının sabrı tükendi, hl ddttle oda • 
dan fırltdı. Dün)'&da kadın mUltti 
kadar oyunbaz, ıaddar, kahbe bir 
cins olamazdı zaten. Kadın denilen 
mahh\k (ibl~in phtHri) dtnm~I• 11• 
)1ktı. tçeridtki ıa,·alh of lana yapı • 
lan hakarete vicdanı fayın etti. Yal· 
mı, Burhan anlayamndr ki Btdrfye 
de çok acı tekmif. çe>k didinmi~, in· 
klsarlar ıörmüş bir kadındır. Bedriye 
o kı1dar aıapt.an so11ra, ~evdifl Bur· 
hanı elde edinct, ruhunun n-ü·uıe • 
neai a.arıdmıf, f aıl~ bir tatkınlık l · 
tinde niıanhıına karşı övünmek iı · 
temişti. Maklat Necdeti incitmek de
ğil, bu buhranlı halinde Necdeti dü· 
şüntmeıdf, Burhanın rözUn~ ıirmek, 
hak! Bak dımek, Hnin seçtitin ka. • 
drn böyle bir kıdrndır. t.traf,nde 
tlddt alikalar uyandırabilir. 

zar dolaıtırılmak onun uıl en büyük 1 
korkuau idi. 

Kara Kartal Milolonkl'ye nrdılı 
zaman onu d& ambardan çıkarmıe • 
)ardı. o zaman tıtelya il& yurdunda 
bulundufu ufuklara dojru ıenç bir 
kraraJc aibf ılılerf nJ dlkmft. ~ılııa 
bir halde kendbfni denize atmak ~ · 
temiftl. 

GücUniln yettjji kadar dı batın· 
)'ordu. 

lrlyarı ıardiyanlar bu kwrak cey· 
JAnı bir tUrlU ualandırımıyorlır , .• 
diMJ)·orlarclı. 

Gih"tr~de bir karııtalık n rUrül· 
tü olmuştu. 

Kıra Veli Reis bunu ıijrmüttü. 
Onun yanına dofru yürümü§: 

- Bırakınız .. Bnakın1z onu .. 
Db·e bıltrmrftr. 
tatetya bu yakıtıkh ,.e tam mlna· 

sile erkek görünü§lü esmer adama 
kin dnlu ıözlerle baktı. 

- Alçak! ... 
Diye mırıldandı .. 
Kara Yeli Reis bu söze kızmadı 

't giltumsedl Bu hal o ıaınana kadar 
hi~ ;örülmüş değildi. Genç kız kar • 
ft8ındakf adamın bakı~lırında bir kor 
"anın defil, onun ıüıellitine hayran 
bir §Önlyenin ruhunu okum11~tu. 

Kara Yeli Reiı ıenç kızın elinden 
tutmu§. incitmeden n zorlamadan 
kr~ kauranın altına doiru götür · 
müftü. · 

Bu 3·a.kıfrklr, pala bı)ıkh esmeı· a · 
elam ~anki onu büyiilemiıti. Bakışla· 
rı onun kara ıöılerinde !&nkl erlmif' 
ti. O, ıözlerile h11adaki kuşları dü· 
türen Hint )fl'af\lai!'ı 1tibl ba'knaııtı 
ona ... 

Kara Yeli kasara;>a girerken her· 
kes ona kkıyordu. 

But onun hiç yapınadıfı bir i§ti ,.c 
bir Türk akıncısının bir kadına, he· 
le. bir ya1'ancı kadına ,·urulmuını le· 
ventler hof ıörmüyorlaıdı. 

Fakat Kara Veli Reis onlara dan· 
mür: 

- Ne bakarsınız? lı batına ... 
Diy~ harkırmı§tı. 
btel~ a ona t~lim olmuyordu. 
Ukln Kara Veli Reia, onun önüne 

en ıüıal Hint ~JJarınrt Ventdik ka· 
difeltrini, pırıl pırıl Düka altınlarile 
f lorinleri ) ıiın yılın doldurmuştu. 

itte gtıı~ kızın hayali de zaten bu 
idi. 

Ona ka''U§muetu. 1 

Kumaıları ,.e altınları ellerlle ok· 'I 
prken J\ara Yeli Rti!in onu uran 

- lla)ir, müsaadenızle Haı:ımeten· 
di. 

- Oyle iıe dı~arda Naza,·a ıöyle. 
kocamla bana aofra.yr buraya kur · 
~un. 

- Kocanıı mı? Ay •• bilmiyordum .. 
Olur a, pek all, kocanız. Nuara iC· 
lince: Zilt ba&ıntı. Ben raliba efen · 
dimiıin d4ire müdilrU defiliın. 

Bedrh·e, Mnki Necdete el ,-ermek 
iatemlyormu~ ılbl. kollarını arkuıına 
ıiıltdi. Öfke ile dudaklarını ~.emir • 
di. Hırsından kabarmıf sert bir &e$i • 

le: 
- Selim•tlt ! dedi. 
Necdet, ç~pkın bir hareketle bere· 

8lni kırm~ık n~la rı Uıtrine tetirdi. 
Hey~mnla hacı kaptın, di) e ı~lıkla 

karıtık bir farkı tutturdu. Kendini e· 
linden ıeldiii kadar müdafa.a ediyor· 
du. Kapıdan ~ıkarken geri döndü, bir 
küçük re,·P.rans yaparak dedi ki: 

- Allaha ısmarladık, Bedri) e tey· 

SEVMEK J 
Bedriye neden .onra, o akıamki mu ze: 

amelesini kendi kendine k&rfr aptal· 
On ıündür karı koca idiler. Bed· 

riye, fı~ılasrı bir sarho~luk içinde, ar· 
zın caıibct.inden kurtularak bo~luk· 
ta. me~hul istikametlere doğru kayan 
bir insan ıtbi ya ıyordu. A~·afı top • 
raJdan kl8ilmiş, ruhu, bedeni, flm • 
diye kadar tanımadıiı bir l•tilrak i· 
lemin• ırmitfi. Buruı bahtlyarhfın 
tn Y1ikaek ufrıir idi. 

hkla iuh etti. "0 anda yalnu. kaba. 
1dt defli, ayni zamanda aptaldım,, de• 
di. 

Necdtt mahtaı&y'I Bedriye hanıma 
ıeri ,.•rdikttn .onr.a bertaine uan · 
eh. Bedriy~ biraı yumu;ak btr bakıt· 
la: 

- Nereye? Yemeğe kalm.ıı mısın? BurhaM artık doy.i doya bak:abi • 

kollarından kaçma)"? dUtUnmemlf, r 
na uymuıtu. 

itte Uç )ıldanberi bir preu11 si' 
bi yafıyordu. 

Fakat ıon yıl onda ıııa yurdu.,. 
orada kalan anuına ve kardeıme k&t' 
fJ derin bir lwret berilmlttL 

Kara Veli Reise ıöylerse onlaıt 
hu raya ı:eUrebillrdi fakat köyünü, •· 
d111nı da. aetiremeıdf ya. .. 

Oradaki bai bozumu, balık dönüttl. 
yqll ve çiçekli bayırlarda reten çer 
cuklak )'a1&Ytfı, onu ııtaıız bir 111' 
haN..uı haline ıettrmlttL 

Buradan kaçmayı dUtUndü. 
Fakat bunu beceremiyecekti. Elef 

Kara Veli onu tekrar )'akalına htf 
halde öldürürdu. O, scvdiii zaman 
uhiden seven fakat kızdıiı zaman d• 
ı:iSıüne hf tbir eey görünmeyen bir •• 
damdr. 

Artık yarını da dütUnmefı bıt • 
lamıftı n ne yandan tuta& )'lnıud 
karanlık buluyordu. Bir ıün ra aart 
'"eli Reis bir deniz ı;a,-a~ından artı' 
dönmiyecek. yahut ondan uaanarak 
ba~tan !!:h acaktı. 

Kara Veli Reisi ona baflıyacak,,. 
lım en hü) ük ballardan bin de ~o " 
cuktu. Hal~ukl çocuju da olmuyor • 
du. Zaten onun karıaı da delildi. sa· 
dece odahir idi, .• bütün odalıklar ,t· 
bi o da bir ıün atılacak mı idi? Kar• 
Velinin le' en ti erinin de Istelyayı çe• 
kemediklerini bir~ok \'tfıilelerle ıtz • 
mi~tf. :Kan Veliye, kendlAlnl nlkl1' • 
ıamuınr aöyledfll zaman da bu elJd 
deniı kurtu tu ce'·ıbı ,·erın!§iJ: 

- Bana bir erkek çocuk ver. AD • 
cak o zallMUl bu detliiin ol_~llr"o-·---

Bir çocuf u obıaydı btelya tıtlld 
bu adamı henimser, buraya ıMnırdı. 
Fakat bu da olmuyordu. 

O ak~m biltUn bu dUfünc~lert ka' 
fasında aktarıyordu. Saatler re(tİ
Karanhk odasında hala uyanıktı. 

Onua işlerini ıören, ayni ı.aman • 
da ona gardiyanlık eden Hatice k.& • 
dın da, bahçenin kö~inde yat.al' 
kambur uşak Ali de u~ umu:ıardı. 

Bahçede, cinr e' lerdc. kırlarda, ili~ 
bir gürültü yoktu. 

lAtelya gece yan~ını habtr Tere• 
horoz seslerini duyduktan ıonra yatıl' 
gına ıızandı. Gözlerini ) arı yın,.a 
,>umdu. 

Bu sırada bahçe du,ıtrının dıbill" 

den, yere afırca bir ~1ln dtiştülUlril 
anlatan bir ıUrültU geldi. SilldndL 
Uojruldu n dinledi. 

< A rkoaı ver J 

liyordu. Onu daima pek ıuzel bulmut" 
tu. Fakat bu auzellifin hududu, da' 
ha doğru8u hudutsuılufu uıl ştnl411 
meydana (ıkb. Burhtnın ha§ı: Gil • 
zellik nümunul diy! e~ıterUtn Ya • 
nan heykellerinin, modern elntllll 
) ıldızl:mnın baş 'e yüz giiıellitl b11" 
nun yanında hiç kıılırdı. Parlak al ' 
yah sat;ların alın 'e pkaklar etra • 
tında öyle bir bitl~I 'ardı ki insana• 
"Yırııbbl. bu nuıl. nuıl olur? Bf' 
h~yle feY görmedim ,.e ı~rııntd191,, 
deıUrti) ordıı. Bu alın, riSıltrı du~ 
lar ,.o çene için dün)'•" kimse d 
küçük kusur söyliyemudi. Burhall 
bulunduiu muhiti derinden \arıtU • 
raC'ak kadar, in anları kım(ıla)·a~ 
i~ylln ~ttlrrttk kadar riiz:et bir • , 
damdı. O, anki tlrinliiin "'' c11i.,.. 
nin arAnı imlt alhl, ıöründUIU )·er • 
d~ bedeninden namütenahi nur Ht • 
releri, kmlcımlar dal;ıtarak hava1'. 
defittirb·or. etrafa apanırzın ıüıe1 " 
Jik maram sindiriyordu. 

Bedriye onun muell omuıl•d 
bakarken o, htrhanıi bir hareket yt• 
par, kibrit ~akarak pipo$unu tall'f• 
)&hut ağır airr başını pencereye ti' 
virir. )lhut kolunu kaldırır, elile .. r 
larını düzeltir. Bu hareketlerin ilet 
biri o dertte tuirlfdfr ki Btdriytıdt 
zihnine ıömUlür, ebfdln·en unattl 

4 

mıyacaktır. Burhan, aCSmletinba kol • 
lannt sıvar, rerden alır bir HW' 
kaldırır. ( Ar.kaaı vtırJ 
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tlJI\ ltı.'ı Bi~ Atina gazetesi bu boşanma etra· 

fında dikkate değer tafsiJat veriyor · ,,,-. o o n 3 n : ~ -1- mJa ~, 
Bükre§ i-ıukuk Mahkemeıinin 

eski Yunan Kralı Jorj ile zevceai 
Romanya Prenıeslerinden Eliza. 
bet araıındaki nikahın leıhine ve 
boia.nmalarına karar verdiğini 
telgraf hava<!isi olarak yazmıı • 
tık. Son posta ile gelen ve Atina
da çıkan Ellinikan Mel/on gazete
si, eski Yunan Kralının zevcesin . 
d e11 boıanma sebepleri hakkında 
§u tafsilatı .1eriyor: 

"Eski Yunan Kralr Jorj, evvel· 
ce Londra mö hkemelerine başvu
rarak boşanma kararı almıştı. Fa
kat t:ski Yunan Kralicesi Elizahet. 
d.aimi surette Bükr;şte oturduğ~ 
cıhı:?tle bu bosanmanın muteber 
ol~ası için R-omanya hakyerleri 
tardından de. böyle bir karar ve
r ilmesi lazımdı. Eski kral ile kra
l' . 
ıçenın aralar1mn açılmasının se-

b ı . ep erı Şunh:- rdır: Dargınlık aJtı 

ay evvel başlamıştır. Romanya 
Kralı Ferdinand, öldüğü zaman 
kız ı Kraliçe Elizabete büyük bir 
servet ve ı;?eniş çiftlikler bırakmış
tı. Kraliçe E!izabet, bu geniş em
lakin; işletrr.f'k için Rusya Yu -
nanlılarınd3n mühendi' Skanavi
Yİ kahya obrak almıştrr . 

Skana vis. Elizabetin kahya:u 
olduktan sonra eski Kral Jorj ile 
zevcesinin 2raaını açma.ğa teşeb-

büs etmiş ve bunda muvaffak ola
rak eski Kr«l Jorj ve yaveri Levi
dis ile birtakım hadiseler çıkar -

mıştır. Kral Jorj, zevcesinden bu 
adama yol vermesini istemiş, fa -
kat ~özüni! ~jnletememiştir. Bu -
nun üzerine uki Kral Jorj, Yu -
nanistandan çıkarıldıktan sonra 

yerleşmiş olquğu Bükreşten ayrı
larak Londraya gitmiştir. Derken 
Londra gazetelerinden birinde 
Romen hanedanı aleyhinde bir 
makale nes!edilmiş, b l makaleyi 
eski Yunan Kralının yaveri Levi
d1s' in yazd,p-ını hususi tahkikat 

neticesinde anlıyan Romanya sa
rayı , Jorj'dan yaverine yol verme
sini istemiş, eski Yunan Kralı da 
bu talebi ka.t'iyyen reddetmiştir. 

İşte bu hadiseler ve Kral Jor -
jun hemşiu~i olan Prenses Eleni
nin Rom:lnyadan çıkıp A vrupada 

yerleşmesi , eski Kral Jorj ile 
Prenses Eliza betin arasını daha 
ziyade açmıs ve boşanmalarına 

sebebiyet vermiştir.,, 

1 Hizahırındıı. yıldız ı,aretU olanlar, üze • 
rinde mu:ınwle J:"ÖrPnlı>rdlr. r<akamlar sa. 
12 kapanış rı~atlarıdır. 1 
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Bu tün ~'ovqet Rusgaya 
•'ıareket ediyor· 

Ekonomi bakanı Bay Cela l 
~~ayai· ve kendisile birlikte gide
crk elanlar bugün saat 16 da 
C)içcı'in vapurile Odc~a~·a hare -
ket edeceklerdir. 
~1y Celal Bayar, Sovyet Rus · 

Ya gezisi rtrafmda demiştir ki: 
"Büyük dost memlekete git -

~ekten duyduğum kıvanç çok de· 
rı_ndir. Sovyet ulusuna Türkiye 
nın aay ·ı . . . . 

v". gı ve aevgı erını erıştıre -
ccgıın. Biliyorsunuz ki ıe.nayi • 
le ' !ıne alanında Sovyet1er1e yap -

ıhgrmıı; emek birliği &on zaman • 
ar da çok .. l 1 . . guze sonuç ar vermış -

hr. 
15 aenedenberi bu büyük kom· 

§ularırnızl h k ' b' d a er va ıt artan ır 
ostluk ve l b' 1• v• .. ··t t "' k ça ışma ır ıgı yuru -

bu : Bunun ekonomıal alanda 
elırrneleri de cok verimli olmuş-

tur. -
''Y . S ena kalkınma planımızda 

ovyetlerle ayni tekilde elbirliği 
edeceğimize İ§kil yoktur. Sovyet
lcrin ekonomu) l d k' b" "k b -. a an a 1 uyu 
aşarıklarını yerinde ve yakın • 

dan •. b'l .... . . gore 1 ecegım için çok ıe -
'Vınıyorum. 

"A . .. Ynı kalkınma yolunda yü • 
ruyen ul l b uı arımız u tanıtıt ve 
anlaşıtlardan her halde fayda gö
recektir. · 

"T" k. 
d 

ur ıyeden ayrılırken şimdi • 
en birle 'k l ki l f t cumur u ara ve on· 
arın sayın .. 1 • Yonetger erıne sons;~: 

acv ·• guer Yo11arım.,, 

RADYO Tecim görüşmelerine . 
törenle başlanıldı . BugUn 

Paris, 9 (A.A.) - Tecim ba4 • lS1'..i\~'BUf, ~ ış.:10: Yüzme. dcrıS· 
1 • 

kanı, Türk - Fransız tecim gö- leri. Bayan Azade Tarcan. 18.'.>0: Fran 
1·ütüşlerinin açılm3.sı törenine sızca ders. 19.10: Dans musikisi (plak) 
başkanlık elmittir. , 19.:;Q: Monoloğ, Hayan Halide. 20.10: 

Bakan, yanında Bay Faik Kurt· l\onferans. 20.:lO: Stüdyo caz '\'e tan· 

S d b k l go orkestrası. Uayan Birsen Türkçe 
oğlu bulunan ua ın 3.Ş an ığın· sözlü eserler. 21.:JO: Son haberler -
daki Türk heyetini selamlamış, Bor~lar. 21.40: Gitar solo. Maryo 
geçenlerde Türkiyeye yaptığı ge • paradi. ~:!: l\luhtclif plaklar. 
ziyi hatırlatmış ve heyete Fransız 
hükumetinin bir uzlaşma elde et
meği dilemekte bulunduğu hak • 
kında inanÇ vermiştiı·. 

Hava tehlikesi 
Jskenderiyedeki soydaş 

larımızın gardımı 
Ankara, 9 (A.A.) - Harn tehlike· 

sini yoketmek için memleket dışındaki 
soydaşlarımız arasında da ~alışma · 
Iar başlamıştır. lskcnderyedeki kar
deşlerimiz ilk topladıkları 2.ıo Mısır 
lirasını Türk hava kurumu merkezine 
göndermişlerdir. Yabancı ülkelerdeki 
yurtdaşlarımızm gösterdikleri duy • 
ganhk derin. bir ilgi ile karşılanmış· 
tır. 

~--------------~-8. Zet,ai Moskovada 
:Moskorn, 9 (A.A.) - Bu sabah 

Türkiye büyük el~isi Zekai Apaydın 
buraya gelmi~ ve öğleden sonra dış i ş· 
Jeri Bakanı bay Litvinofa göretide 
bulunmuştur. 

Z AY 1 
334 senesinde Vefa Sultanisinden 

aldığım tasdiknamemi zayi ettim. Ye -
nisini çıkartacağımdan eskisinin hük
mü olmadığını ilan ederim. 

Ayasofya lslıakpaşa mahallesi 
caddesi No. 51 All 

Sergide elişi göstermek 
istiyen bayanlara 

lstanbud Halkcvinden: 

Galatasarayda 18 temmuzda acıla
cak olan yerli mallar sergisinde, ge· 
~en sene yapıldığı gibi bu sene de E . 
,·imiz soysal yardım ~ubesi tarafın -
dan yoksul kadınların elişlcrini sat
mak 'e bu suretle kendilerine soy -
sal yardımda bulunmak için bir pa -
\'İyon hazırla tılmaktadır. Evlerinde 
elişlerini yaparak bunlan satmak su· 
rctile geçimlerini temin eden yoksul 
bayanların her sah günü saat (14) 

den (16) ya kadar Cağaloğlunda HaJ
kevine elişlerini getirrne]eri. 

Şişli, Beyoğlu Üsl<üdar, Beşiktaş, 
Şehrcminininde bulunan ve eJişlerini 
vermek is tiyen bayanlar civarların -
daki Halkevlerine müracaat edebi -
lirler. 

Hava kurumu Eminönü 
kaza şubesi . 

"Türk ha\'a kurumu Eminönü ka· 
zası başkanlığından:,, Tüı·k hava ku -

r lstanbul Belediyesi ilanlar• 

rumu Eminönü kaza şubesi teşekkül· 
etmiştir. Şubemiz Eminönü kazası i

çindeki, tüccar, esnaf ve serbest mes· 
Jek crbabiyle ve kaza merkez nahiye· 
sinde oturanların hava tehlikesini bi· 

Temizlik itleri hayvanları içi n lüzumu !>lan 815490 kilo saman 
pazarlığa konulmuştur. Bir kilo saman Tahmin bedeli 85 paradır· 
Bu işe istek}; olanlar ,artnameyi 1 evazmı mü.Jürlüğünde görebilirler . 
El:siltıneye gi!'mek için de 2490 numaralı artırır.a ve eksiltme kanu • 
nunda yazılı vesika ve 1300 liralık muvakkat teminat makbuz veya 
mektubu ile beraber ihale günü o lan 25 - 7 - 935 Perşembe günü 
saat 15 de Daimi Encümende bul u.nmalıdır. (B.) (3305) 

len üye kaydetmeğe başladığından 

kaza srnm içinde oturanlarla ticaret 
Ye sanatla uğra~nların bugünden iti
baren derhal iiye yazılmalarını say · 
=:;ıt't'.: ~r halkımıza bildiririz. 

Hava kurumunun mt-rkezi Cağaloğ 
• Arık:..· ' < -ddt-sinde Türk Hava 

Kurumu binası içindedir, 

Müsabakaları nasıl kazandılar? 

Cevatla konuştuklarımız 
f ürk kadını vebinicilik - Her evin bir çift ah olmalı • 

Şimdjye kadar hangi müsabakalarda kazandı? 

Dün subay Cevatla konuştu -ı lı sporda ilk kazancınız ne vakit 

ğuın zaman ayni yaştaki ayni olmuştur?. 
memleket cocuklarınm, bir reji - - Bakınız ben ala, 925 sene
min elinde~ tıpkı bir. bıçkı maki · sinde süva riye ayrıldıktan sonra 
nesinden çıkar .gibi ayni enerji i- binmeğe başladım. Mektebi bitirir 
le nasıl yeti~ti rildikleri n i anladrnl. bitirmez, Muhafız alayında. lsma· 

Bu yazımın daha baş tarafın - il Hakkı Tekçe'n in büyük teşvik
da, bu sözleri söylemek lüzumu· !erini gördüm. 929 da yapılan or
nu şunun için duyuyorum: Cüınu- du şampiyonasında ordu birinci • 
riyet, A vrupa<la gezen Türk su - )iğini ald:m. llk kaz<mdığım mü • 
baylarındc:ı canlı muvaffakıyetle · sabaka hı.dur. Bu müsabakada bü 
rindC'n birini daha göstermiş oldu. tün or du süvari zabitleri iştirak 
Iç memlekette yaptığımız ilerle - etmişti. 
mcl('J·i göstermek için bir Avrupa Sonraları memleketimizde bir 
gazetecisinin adrmınr beklerkcıı, çok müsabakalara girmişim · 
Tih'k subaylarr, zaferlerini yaban- dir. Hepsinden b i r e r mü· 
cı gazetecilerin memleketine ve kıifatlarım v a r . Dış mem
en binlerce insan arasına götür - leketlerden "Nis,, de bir çok 
mü~ bulunuvor. müsabakalarda kazandım; Ahen-

~ ' . 
Subay Ccvada ilk sorduğum şu de, Peştede derecelerim ,·ardır; 

oldu: nitekim geçen sene de ekibimiz 

- Arkadaşınız Eyüp Öncünün Viyanada kazanmıştı. 
bütün izahatine ğarımen, Türk ka· - Bugün İstanbul en küçüğün· 
dınlarının biniciliğini bir fantezi den en büyüğüne kadar sizinle 
telakki eden birçok kimselere bu- meşgu!dür. 
gün yine tesadüf ettim. Siz ne di- - Evet .. Hududa girdiğimiz 
yorsunuz? dakikadan itibaren fevkalade kar 

- Ben de müsaade .eders~~niz 1 şılandık. Fakat biz, memleketin. 
bu sözlel'e bir fantezi dıyecegım; ve cümuriyetin bize tevdi ettiğı 
Türk kadınlarının biniciliği zan- bir vazifeden daha baş!~a bir şey 
naltiğiniz kadar yeni değildir. Or- yapmadık. Sadece, İstanbuldan 
ta Asyada yaptığımız nihayetsiz ayrıldığı.mız günler, yalnız bir yüz 
akınlarda Türk erkeğinin yanın · akı ile dönmeği düşünüyorduk: 

Bunu gö rdük. Ve tekrar edıyo
rum ki vazifemizi yaptık! .. 

• 

da Türk kadını ve Türk anası da 
vardı; daha sonra, böyle bir iddi· 
ada bulunmak cesaretini duyan • 
tarın bayan Melahati görmedikle-
rini de ilave etmek isterim. Bu Uç subayımız Berline gitti 
kadında tesadüf edilen harikulade 
binicilik kabiliyeti ve enerji, hiç 
bir Avrupalı kadında görülemi · 
yecek kadar dehşetli bir ~eydir. 
Birçok ecncbilcdn onu gıpta ile 

seyrettiklerini gördükten sonra , 
kadınlarımızın biniciliğine dair İ· 
!eriye süriilecek en ki:-: i.ik bir iti
razı bile din1iyemeım. 

- Bizde biniciliğin inkişaf ça· 
releri hakkına ne düşünüyorsunu? 

- Memlcektte evvela at yetiş -
tirmeli ve halkta at hevesini u
yandırmalıyız. Zaten halk arasına 
girecek olursanız, böyle bir me · 
rakı orada mutlaka bulacaksınız. 
Bu merak elimizde hazır duru • 
yor. Bayram günleri çocukların 
gezip eğlendikleri yeı·lere gittiği · 
niz vakit, bi atlıkarıncadan daha 

ziyade bir ata binmek için koşuş· 
tuklannı görürsünüz .. Bugün, bir 
Sipahi ocağımız var. Fikret Atlı 
gibi kudretli arkadaşlar orada 
fevkalade çalışıyorlar; bu çalış· 
mayı eskiye nisbet e:lecek olur 
sak, birçok yeni yeni kazançları -
mız görülecektir. Yine her şeyden 

Berlinde 1936 olimpiyatları i
çin yapılacak atlıspor tecrübde • 
rinde lıazır bulunmak üzere erka
nı harp kaymakamı Saimin baş • 
kanlığı altında birinci mülazım 
Saim Polotka ile birinci mülazım 
Sadettin Erokaydan mürekkep bir 
heyet dün Almanyaya gitmiş • 
tir. 

Berlin olimpiy3t denemelerine 
on bir ulus girecekti.:'. 

Birçok uluslar da, müıabak3. • 
lardan istifade etmeleri için at -
lılannı seyirci olarak Berline gön 
dereceklerd İr. 

Deneme koşularına davetin geç 

yapılmı~ olması, gerek zabitleri -
mizin, gerek atlarının üç ay için
de yüzden fazla müsabaka yapa
rak yorulmuş bulunmaları dola • 
yısile de olimpiyat deneme mü -
sabakalarına girmememiz, yalnız 
seyirci olarak gitmemiz k:ırar • 
lathrılmıştır. 

Bununla beraber, 1936 yılın • 
da Berlinde yapılacak olan büyiik 
olimpiyatlara çağırılı bulunu • 
yoruz. 

evvel şunu tavsiye ederim; her a- ---------------
ilenin mutlaka bir çift atı olma -
lıdır. Yaşamanın ne kadar daha 
güzel ve daha tatlı olduğunu o za 
man göreceksiniz! 

- Sizde bu merak nasıl uyan

dı?. 

Fener Yılmaz klübunde 
yıllık kurultay 

Fenrrııılmaz spor klübü başkarılı • 
ğından: 

28 - 7 - 9;3;; pazar günü !'aat 10 da 
J•enerde kJüp merkl'zinde yıllık kurul 
tayımızı yapacağımızdan klüp üycle· 
rinin gelmelerini dilerim. 

- Benim zaten sülalemin he -
men hemen hepsi askerdir ve aşa
ğı yukarı hepsi de atlı smıftadır-
lar. Böyle bir ailen.in içerisinde lstaııbul 4 üncü icra memurlu-
doğup yaşıyan bir insandan nasıl ğıından : 
bir netice ümit ederainiz? Şüphe· Bir borçtan dolayı mahcuz o • 

siz görenekten daha ziyade bu lup paraya çevrilmesine karar 
yolda terbiye edilmiştim. Futbol, verilen ev ve dükkan eıyası 12-
atletizm ... Bütün bunları birer bi· 7- 935 cur.ıa günü saat 9 dan 10 a 
rer tecrübe etti.m. Fakat hiçbir va kadar divanyolunda biçki yurdun 
kit beni okşamadılar.. Harbiyeye da açık arttırma ile satılacağın -
gelince, talih bana yardım etti ; dan taliplerin mahalliı1deki me • 
bu sınıfa ayrıldım. l mura müracaatları ilan olunur. 

- Bu kadar çok sevdiğiniz al- (8084) 



lstanbul : 1 Atina : 3 ' 

Futbolümüzün derecesi 
zorlu· bir bilmecedir ! 

. 
Güreşçilerimiz 

Serbest giireşte d.e 
Maca~ları 1-6 yendiler 

MacU" aiı81Cilari 4üa •ece Betik· 

KU•Utt'11n •Ql'IU"': 41 ~azan A. ıa111et Uf 

Beklemeye . lüzum yoktu; 
ateşL.. bir keskin sesi. •• 

taı Şeni •hasınu süretÇilerimizle Dedi ve ceYap beld....-n pk• 
ikinci kerpla,aaluım Japtılar. Ha· 

teaMmeeiadeki teNıtlenl• 
ni anladığınız, Haci Y &f&I' va iyi olduğu i~n saha erkenden dol· tı. Tekrar gelince bir sandalye çe-

Atina takımı dünkü maçta lstanbul 
takımını nasıl ve niçin kazandı ? 

mll§tu. Bir çek halk bir &ek küçük kuek yanlanııa oturdu. 
kapıdan girmek aeebui1e&ia4.e kal • -.- Kijıtlan alcluuz mı? 
dıkları isin tramvq yolları ıeplemes Hüıaü elindeki pak.ti uat· 
bir halde idi. Saat dokuz .huçuia b: 

her teYİ laa•ırlamıfbr. Bua 
Y_...ek ve a~larllUJla 
n~rmekle lllÇ itlemecliiinia 
IUJ01"911DU auunm. Her • 
katili hemea ele ıeçirem 

T#irk, Macar 

Öyle samyerum ki bilim f utbolü • 
midin derecesi üzerinde bir hil • 
kiim vermek en karışık bir bilmece 
çizmek kadar zorlu bir iştir. 

Hava, su, rüzgar, gUneş.. Sinir ve 
daha şimdi aklıma gelmiyen bir çok 
şeylıer 1tep bizim futbelti, daha doğ· 
ru bir tabitle fatholcalan bekler! Bir 
bakam: En 118ı& bir takım kadar be· 
cerikli, çevik, üstünüzdür. Bir baka • 
rız: Acemi futbolcular bizimkilerden 
hir kanş üstün olmuşlardır. Dekor 
ayni dekor, toprak ayni toprak Jaatti 
oyunmlar Wle a)'lli oyaacutlurlar am
ıaa oyun ayal eyua delildir! 

Yalım oyunumuz deiil futbolil -
müzü saran hava da öyle kararsız • 
dır. Çıkardığımız bir kanşık Cmuhtr 
lit) talmn guzel bir oyun verir. Biyle 
bir takım karmayı dlfl•dlil ~ a
lüadarlan alkışlanz. Ayai kanpk 
takım 1tiı' t.aşka matjfa ortaya aca -
yip bir oyun koyar. Bu sefer; bö;yle 
takım yapılır mı? diye bağıran balı
ranathr ! 

Takıma Basanı alırız, mavaffak 
elamatk mı. 

- Ah Bti.leyin.. Sen Qlmahydm ! dr 
ye feryadı koparırız. Hasan çıkar, 
Hüseyin siNr lta seter Nşka bir is
tekle knruıru: 

- Takımdan Basanı neye Çlkart -
tınız,. bqkaymI .. Hay Allah .. 

]Jöyle haiıraaak&a, biyle 4ü§iin -
mekte lıakmım.)'11? li'wt.a.olimiiz ka
dar futbolümüzü saran havanın da 
Wiyle kararsız elllfU maatıksız bir 
sey midir? 

Bence hayır: Çünkü, ne Hasa -
nm ne de Bll!ıe7inin 1tir dn enelld 
.oymile MI' da IOla'&Jd O)'DU lıiri • 
Wrial tu&ar, ae de hakiki bk karıpk 
talum kaclıoBuau ae olması -.sıl ol
lll8SI alizım pldiil yoluada şaşmaz 
bir fikrimiz vardır. Ne de- Misal mi 
lstmhılst itil dblril latanlnıl - Ati-

• •"- • • • 
...._ talrnnm kadroeu p: 

dojru saluuun lriiytik kapısı açılllı E· 
linde bileti olan, olmıyan bir ııel ha • - Buyurun! Kiiıtlar bulguca 
Hnde içeri sfrdi. lçerlde gUreş yeri" yazılı idi; ben he~en türkçeye 
nin etrafı, bütün tribünler hıncahın~ çevirttim. Aıb da, çevribnit olan· 
dolmuştu. Hakemlere bile oturacak ları ela burada. 
yer .kal1U811§tı. Giireşleri yaımaclaa Doktor kj.jıtları okuyordu. Bun 
enel şunu kaydedelim ki sahada hif 
inzibati tedbir alınmamıştı. Göreş • lv, Bulıariıtuclakj Makedonya 
lerin devamı milddeUnce sıralar, saa komitoai JD.erkezine ıönderilmiı 
dalyalar çatırdayarak kmldı, par • mektuplaruı birer kopyaları idi. 
çalandı. Bir çok kimseler de sOreş .. Hriato Delebedef, Cevatla naad 
leri seyredemediler. Neden sonra kıs tanqtıiını, Süleyman Şefiii ne 
men tedbir almmuına çalışıldı ise de yolda aradığını, ve ıonuncla bulu· 
buadan da hiç bir IMNIUÇ elde edile • fup tanıtarak koııuıtuğunu, ken • 
metli. 

Güreşlere geçelim. diıiııi takip ile evini öğrendiğini 
Dün pcıeld dretler tamamm ser· uzun u:ıun anl•byordu. 

beBt olarak yapıldı. tik olarak ktiçtik Son ve altıncı mektup fU İ· 
U..Je Be*rim'e siireftl. a..r pek di: 
sert gilnfl10rda. Rakibinin •rtnu "Bu ınektullUmun ıonuncu o-
bir kere ,ere pltrıaek üzere idi Br 
do çabuk kurtuldu. Sonunda ömer lacajıııdao dolayı kendimi bah • 
hükmen galip geldi. tiyar aayıyonmı. Dün akpm, ıeç 

lkbld olarak Pomleni ile Basri gü• vakit, Süle}'ID&D Şefijin evi kar • 
reşti. 3 dakikada Macar calilt cel • 111mdaki dar ve karanlık ıokak -
411. ta kendiıini bekliyordıım. Ogün 

Sadıkla Branyf karfllqtı. Sadik çabıtıiı eczanede fazla iti oldu-
hUkmen ıaltp geklt. ğv.nu, evine pek ıeç ıideceğini 

Ordök De Şaban arumdaki karşı· öjrenmittim. Bütün soğuk kanlı • 
Japıayı Şahan llflkıllen kuandı. 1 .. ·ı b-..::.L b. dak"ka 1tek 

Dobo İpasla Aüaralı HiiN)'in ~gmı 1 e u~ ..... ır 1 11 • 
kartıl&§tı. Çele 98rt l'Ül'etm Hlee • lıyordum. Bır aaat ıonra uzUtan 
,ı. at düffra dom an17e4e raıa • · bir kualtıam ıeldiiini pclüm. 
bl Macama sutım yere ptirerek ıa· Biraz yakl....-, karanlığa alıt • 
IW. &'eldi. mlf olu fiizleriıa, bunun Siiley-

Mersinli Allaeth Török'ün karşı • man WiJk ... f.. ·, A1· 
lapası 4a ı..uu tatla olda. Ve Mer- .tıık duralamaya itimi& yoktd. Bir 
s1all Ahmet kazandı. Son olarak ço· V b' '---•-· ' H · 
'ban Mehmetıe Bodo brşdqtı. Çoban ate,... e U' ~•n ıeı •· epıı 
Mellmet tld d•kfka e1H yedi anfyede bu kadar. Y abm Ye karanlık IO
~ mfml yere cetırerek galip kakta bu ıeıe kopQWl' olunca -

güreşçiler bir arada aıel& ya lu.tlar. bea arbk yerimi bal • 
Bedii - Faruk (G.) Nuri (B) - AH Macarlar ı .. ıre lidenık orada da m.,ıum. Bqijakü auetoler, c:loık· 

Rıza (F) Eat <F), Rept (F) - Ni· ild 19a.f ,..,._klarm. tOJ' SiUe-•n ~iöin mechul bir 
yazi (F), Şaban CF), Hakkı tB), Şe· ·----------- ~- ~- ---.. ref (B), Fikret (F). tabu tarafuıd.ıı ökliirii.ldiijüoii 

Yarııç Chakem) Sait Salahaddin. yuncue. Mulaalbk 1Jlr plü solü • yazıyorlar. Ben, her ihtimale kaı
Birinci devre, Yunanlılar rilqlr kaalıbi& ile kenlere .... a&Jattı. .., bir av V.ia burad• .. .l'.ekileea -

altında, başladı. tik claldkalar lehi • y..._. he1dni1' fbliD Mı btNke • ..., "' .... - ~ 
mizcle apldı. lstekU oynayona. Bil • ti: Topu kalecidea almaya uirqan 
nuala beraber ilk on Ukikacla takı • Şereft, '°' -.klattıktım 8ftl'a arka· 
•n IHı UUUlll istekli oyunu arasında sından tu&lkla& C:.. ._...,..u ka· 
bile parça parça kendini belli eden ek· lecileri dç atlattı. Son dıkikılarda 
sikUkleri, aksaklıkları fÖtiiyoruz: Yunanlılar saiaçılııJ nefts 'bir kor • 
Beklerimiz iyi oynuyorlar, fakat ga• Derini kafa7la Jaaıraya vwarak b · 
ıtba birihirlerintlen pek llaberleri Yok. çırdılar. 
Kale ÖllUniia apaçık kaldıiı, iki he • 
kiia de kaleyi krabrak Wr laayli a • 
çıldlldan o...,.or ı 

Hdlanmndea saida oynatılan A• 
li Rıza bqyuna aksıyor, topu ıtop r 
demiyor, kaçırıyor. Halbuki Y111Wl .. 
hlann soUan da atlan kadar 1az • 
iL 

Fmarn.ız lletei W5er teker .kefu" 
,..,, 4il§ii7~ zahmet çeldyedar. Fa· 
kat •ralannda baj yok. Hakkı Çok 
ağıT. Şaban topu ayafnula çoi tutu• 
yor, Şerefin devamlı şekflde sola at
tığı paslar riizd,rr b-plaınUliı 1-
~a FikreUn lbkal • metre Wnt 
dişiiyorı 

• • • 

• • • 
ikinci dene, rllqir ek aleyldmiz· 

dedir. Ter4en oynamamız lbım. Fa· •t 1nı tüm 1nı iP pek heeereeek .. bf 
sMmntlyor. Bu devrede ftret or • 
ta4la, Wtnıf • l'llnttB yerhu1e oy • 
_,. ......_ Hakin talam4aa çı· 
ll&nWI. I• ..... ı.,. .- ı,ice 
.,.., ... "'1w& lııir sel kaprdl. Pa· 
kat tel'liM-.. ... _.. .ıw mak· 
1at.!Q oya_. drilJt &19.)rer. B• 
di&me tam 1iıml bet cllı16ı ~ 
BuU. aonq Yaalni pne YUDaDJı -
lar leMne açılma,a bqladı. YIJınl 
beşind daldbda kalecimiz yerlere ka .. 
panarak bir şiit kurtardı. Arkasında• 
At tehlibJI daha gene ayni feclaklr-

jim.,, 
Doktor mektuplan bitirince: 
- Tamam, dedi. On ae1Wden • 

beri 'bilittmemit olan katil, bu 
.... plarla kendiaiAi • •ermit 
buI-.w. Poliu on J.4.önce ba
fU'uıacbp bir iti .Nı kolayca açı· 
v•cliais. lkiai. iQia ele biiJük bir 
... affalayet. 

HtimU ceyap verdi: 

- Siı e>lma.- idiniz, daha on 
yıl örtilü kaJrak ve .oauada 
" .. .1 __ :1 bir -• .unll'Q •••• ,, ....... .., 
.... katil lıerifi.arblı hap bot bl
maaı içfu, koruyacaktı. 

- •• 7Uaa bir U'9Cilnı {va • 
utayua) kenclitiain ıiriiuaek iı -

- Nedetn? 
- Bu mektuplan onun 

ıundan aldtfmmı ne ile 
deniniz?. 

Cemil taıdik etti: 

- Evet, bu dotrudur; bi~ 
ları onun önünde bulmalı i 

- Ben de bunu aöylemek 
yorum. Sivil memurumu bir 
daJaa zchmet ed.cekler; bu 
~lar yerine koHC&k, 
bÜl'OIAlnu buar, ıosa ney 

ıerekae yapanınız. 

Hütoii aordu: 
- Ya Bulpr ı..üa 

arar da INalam•••? 
.1.. Onu difiİDllleJİnİz, 

bir feY •klıu bile plmiy 
tir. 
. - Ne biliyorlUllUS? 

- Ba,le bir IOl'Uya bil 
lüllUlll var mı? 

- Anladım; fakat ken 
görmeden, gözlerinizi herifte 
lerine dikmeden bunu naııl 
parama? 

- Ben bir f8" yapacak d 
im; b•, Haci Yatar Al 
1-.Ai",. .. ·ru•a 

- Demek ki bu adam .... 
Doktor, livil ......... IÖ 

keıti: 

- MukaTeleJi ne çaOak 
nuz? 

- Peki •• Peki. .. Ben ltu 
k&iıtlan yerine koyarım. 
da euelehiliria d .. il mi? 

- Dinleditiniz ıilri. Y 
9Öziimü unutmayalım: Ne 
zm, ne Süleyman Şefitin • 
kimıe bilmiyecek. Bunclan 
daha karqık itlerbniz var. t 
zaman ister istemez bu 
lar için koydui\rmuz yaiak 
kaq.ktır. Hele ben, hiç bili 
meli1i'1J. Bulpr ymJand 
aonra bize kartı açılacak 
(alik.Jı) aij~er Yardır. 
dan ~byız, 

Cemil sordu: 
- U.. halde 11.a Y..-r 

ita itlerin ae olclatauıu aiae 
mittir· 

- Ş .. ia. BulPf tllblMll 

w. IOJU'& &e.ıin.i eörlV**till 
- Bunlard. ela Bia;s1am 

var mı? 

- Tamamilel Beaiın ve 
y.,_,41 ........ ,... ........ 
labilir7 On beşinci dakikada ip oynamı .. 

yan takım iyi oynıyan takıma bir gol 
attı! Şöyle ki Yunan forlanmn ikl 
pası 'Mr eanh akıp kal..tsl biriblrlne 

W5ı. -~ ...... .., .. Puıık 
yaralanarak ~tı. Y erint başka Fa .. 
rak ıtrA Y1umablaT tna değişmede• 
.... iılliWe e&ıtiler. Nul geri 
,_ ,...,_ 111.-. Tmaal& ,..._,, 

F..ıllel ..... ,. .... takım OJU" 

aadlu'· Fa&btlq anlıy.an fabt taluıa 
oyunu yababilen orta bir taJu., ph .. 
.. 41ierleri ,... faka* &akim •'8" 
nu yapamıyan hir takımı yener! 

• • • Hüınü gene kendini 

kattı ..... ,......_.,top uı.,. sir-
di. Bedii ......... ytrilai •Wııı. .,,.. Sok 
ı.ıJlaJuh. Top kaleden blefıt, ıUIP 
~eliyor. Otumnca dakikada ş.a..ma 

fevkalide bir fiitti Yunan ka~ 
zavlyeahıden girince l'Uiyet lterallere 
olcta. Se,freiler aruıHa: 

- Oh. jeJtama a,alı lnrddl, ariık 
iyi PlerillZ Dİ11!ÜH wr. I'~ l>ik
kaUi bk ..... pek ic ~ feJler ıör
miyor. Bizim &arafm aksakhklan dl
zelnaedW gil>i hızıııuı ela kayboJmak
taclır. Yunanlılar ise bfWds atılma· 
ya ve takım 0111a- bqll,...lar. R.-. 
tıd dda en dl§llNIB • b8id o • 

... blen ......... ı ....... 
kıa iHdM ... a Wr &elif,.,.,... ıy.1 
o.791ı1...ı.r dfl topa Vlll'llJMJ•IY& 
topu bpnaaya bqladı)ar. GtlnetH 
Faruk *8r tllkıma ·lirdi. 

Fikret t111•u 110n d•kikaJan sol
açıfa ~ fakat name.. Bir takımq 
............ ..., ........ t.UaMltüa =--· BtHI• ..... - 19ek lll 
lıUkHr. Y...UJar 4Z 1nıei •lrtlreda 
bir sol dalla ... ,.. ı.kettikleri pli-
W,..ıi ka••ı.., .. . . 

'f unaa talnmıtn beiend:ik. Direbiliriı •= 
ki son fil iciacle ıeJariJJıüze plea 7r - lJi umaa, im.-.. 
hancı takımlarıa ea J'tlbeil olmasa ıi oha,...? 
bile Juazanmak lt;lıı Q;ynuaalan, istek- _ Bilir mi:ria ı..n? .. 
leri ve ateşleri itibarile en yUkseği 
ıkiMa Wr &akı& Yabus hıhme ni aörünce ............. 
boyuna ıma. •tlMi. batta ep .,._ ..._ Ala, bit pnem, yok 
ıörbiir bataJırda 1lile, 7.ll&Wrcuma Çok temiz b\r 4clam ola 
je.Hler ,. •• .,..spor ıQJaile atd&U· num:a hiç bir aotau (11181....ı 
labilecek l>ir hal 4eğil. bldu-u ~ "'1i lnı 

~)'Blaat, 7oıpaluk. tatil sezonu düj.ij içioı aaıebak.Ak hll•M 
gibi hot Qlnqyan kir prt1ar orta - cajma. 
sınfa hlllcBedle bıtılaflliıwz Ta -
aanlı ........._bu..-" ltaftt - Belki. INlir• vw! 
•..- 911••e8ı. - HM Wr 9iırtite)ie 
• 
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Denizyolları 
•;ı ıst. Levazım Amlrli§i Salln 

AlmaKomisyonu illnlar1 

iŞLETMESi 

centeleri: Karnköy - Köprübaşı 
el. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 

Han telefon: 22740 __ .. 

Tarbzon 
cu~'1HURIYET 

Yolu 
vapuru 11 

f'mmuz PERŞEMBE günü 
l 20 de 1 !o paya kadar. 

(3889) 

lnzroz Yolu 
KOCAELi vapuru 11 tem· 
uz PERŞEMBE günü saat 16 

a lnuoza kadar. (3890) 
a; .. 

SAT l LJ K ARSALAR 

Beşiktaş, }ıldız lhlamur cad _ 
esinde birer evlik müfrez arsa
r; beher metresi 50 kuruştan 
O kuruş.ı kadar satılıktır. Be • 
ktaş lramv'1y garajı karşısında 
anav Şab:aua müracaat. 

Istanbul Levazım amirliğine 
bağlı kıtaat için 3500 ton lava -
marin kömürü 23 temmuz 935 
sah günü saat 15,30 da kapalı 
zarfla alınacaktır. Tahmin hede -
li beher tonu 14 lira 50 kuruştur. 
Sartnamesi 254 kuruş mukabilin
cİc alınır. Eksiltmesine girecek -
lcrin şartnamesi veçhile teklif ve 
vesikalarile 3787 lira 50 kuruş 
ilk teminatlarını belli günde saat 
14 30 a kadar Tophanede satın -

1 

alma komisyonuna vermeleri . 
(52) (3716) 

idareleri İstanbul Levazım a -
mirliğine bağlı kıtaat ve mües • 
sesat için 543000 kilo kuru ot 
11-7-935 perşembe günü saat 
15 30 da kapah zarfla alınaca.k -
tır: Tahmin bedeli beher kilGsu 
3 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. istekli -
lerin 1425 lira 38 kuruş ilk temi · İLAN 

RuJt~n·ınnıl t sulh ·· .. .. nat mektup veya makbuzlarile 
ucuncu hu - . . . b 11. ·· t 14 30 k mahkeme. inden. • tekhflerını e ı gun ve saa , 

Ziya ve Ha ı· · , za kadar Tophanede satmalma ruc 1 ve Ayse ve em- j 1 · 
li metruke ve Ah ~V f 'k komisyonuna verme erı. . 

met e ı ve ) 
mapolo ve Fı·ont Ş f tt' (34) (3534 N "b ve ere e ın ~ ,,. ,,. 

e~ı e Ve Sadettin ve lbrahim 5000 k"l N Harbiye mektebi için ı o 

20 - ilkteşrin - 1935 
memleket· n !ıer 

Pazar günü 
tarafı da 
yapılacaktır genel nüfus sayımı 

Başvekô.let istatistik umıım müdürlüğünden : 
1 - Nufus sayımına esas olmak üzere Bclccliyelcıce bü~ün binalara nurnar 1 oı ul 
2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber vermegc mecburdurlar. Olurdu u bina ııuma-

rasız olduğu halde haber vcrmiyenlcrlc bu numaraları bozan ve silen ve 1 ldıı nl r rçin para 
vardır. 

cezası 

Vapurc1:1luk 
•ı l _______ r_s_t_a_n_b_u_ı __ E_v_k_a_ı ___ M_.u_·d_u_·r_ı_ü_ğ_ü~-'-'a_n_ı_a_r_• __ .._. __ 

TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

lstanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon: :i2925 

Ayvalrk Yolu 
KEMAL Vapuru 1 O Temmuz 
ÇARŞAMBA saat 19 da Ay. 
valığa kadar. 

lzmir Sürat Yolu 
T A R l vapuru her hafta 

PERŞEMBE günleri saat 16 
da lstanhuldan 1ZM1RE ve 
PAZAR günleri de tZMtR. 
DEN İstanbu)a kalkar. 

Eskişehirde yapılacak Y cnice Ham-mınm bütün lcsisaliyle her <f.· 

her inşası vakit fi at üzerin elen k3 palı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. 

Bu işirı muhammen keşif be deli ''48994,, liradır. 
1 - Bu inşaat için 'sleklilere verilecek evrak şunlardır: 
A - 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılı avan proje ile 7 No. lı muaddel plan ve 

'
4A,, harfli hamam arsası rölövesi. 

B - Eksiltme ve fenni şartıv. mel eri 
C - Mukavele örneği 
lst~kliler bu şartnameleri ve evrakı iki buçuk lira karşılığında 

lstanbl•i, Ankara, Eskişehir Evkaf müdürlüklerinden alabilirler. 
Bu evrakı alabilmek ve eksilt meye girebilmek için evvel emirde 

istekhlerin bilhassa teknik nokta51 ndan bu ey arda yapmış oldukta. ı 
ijlere ait vesikaları göstererek Eı kaf in .aat müdtirlüğünden ehliyet 
vetikar,ı almaları lazımdır. 

2 - Eksiltme 18 - 7 - 935 tarihine gelen perşembe günii s at 
16 da Ankarada Evkaf umum mti dürlii(j!indc toplanacak eksiltme 
komisyonunda yapı1acalttır. ' 

ı 3 - Eksiltmeye girebilmek için frteklilerin "3675,, lira teminat 

aım ve Belkis ve Nihal ve l b 
ln1a N kaşar peyniri ve 5000 ki o eyaz. j 

ve aunı ve Hasan ve Fe- -e' I~ b peynir 15 temmuz 935 pazartesı 
Mersin Yolu 

'e e İa ve Nazinini ve F ort ·ı 
K l günü saat 14 de açık eksiltme ı e 

ve a Yopi ve Sefer ve Med:,. -
ve evkafın şayian ve müştere-

n rnutasaı rıf oldukları Kadı -
Yünde Mtihürdarda Rıza paşa 
ası demekle maruf 77 müker -

r Ve harita 11 No. h (1221) li
kıymeti muhammeneli ve 15 
· 1ı (1189) lira kıymeti mu

ve 19 No. lı (1189) 
a t ıymeti muhammeneli üç 
· a a ·snnın izalei şuyuu zlm • 

f ·ruhtu takan·ür ederek 
~-yccleye vazolunmuştur. Bi -
~j tv·ık artlırması 14--8-935 

r :ıın ba gün 'i saat 15 de icra kı
~ cktır. Kıymeti muhmmene • 

Yüzde yetmiş beşini bulduğu 
clirde iha!ei kat'iyesi yapıla • 

ktır. Bulmadığı takdirde en son 
tır<:nın taahhiidü baki kal -
k _üzere on beş gün müddetle 

ınd1t e..lı'l l ·ı . . k ... ere { ı uncı acı arttır· 

~ı 29-s 935 ·h· · ·· f - tarı ıne musa -
perşeınbc günü saat 15 de ic-

k0111unacaktır. İpotek sahihi ala-
ı arh d· w l . ıger a akadarların isbu yr; nıenkul üzerindeki haki~ • 

1 
l lus~sile faiz ve masrafa da-

10 ~in ıddialarını evrakı müsbi -
~rı .e I :irnıj gün içinde bildir -
erı azınıdır, Aksi halde hak -

rı tapu sicillerile sabit olrnadık
satış bedelinin paylasmasın -

n hariç k ı ki ~ A a aca ardır. 
rttırrna sa t . . h ·ı. 

'L• - r namesı ış u ı an 
ı·ır.t·nd . 'b '' en ıtı aren mahkeme di -
anhan es· 1. ıne ta ık kılmmıstır. 
a~ . 

•P olanların yevm ve saati 
.zkurda kıymeti muhammene -
ın y.. . 
d uzde yedı bucuğu nisbe -
.. edpey akçesini hamilen Emin-
un e c··ıb k it u en yan hanında 
anahınet S Ih .. .. .. h k k ahk . U uçnucu u u 
emesıne 934 - 3 N ·ı ·· ca r . o. 1 e mu -

a •arı ilan olunur. 

alınacaktır. Tahmin bedeli 5000 
liradır. Şartnamesi her gün görü
lebilir. isteklilerin 375 lira ilk 
teminatlarile belli saatte T opha -
nede Satınalma Komisyonuna 
gelmeleri. ( 42) (3535) 

• 
Gülhane hastanesi için 600 a

det tavuk 100 piliç 15 temmuz 
935 pazartesi günü saat 15,30 da 
açık eksiltme ile almacaktır. Tah
min bedeli 390 liradır. Şartname· 
si her gün komisyonda görülebi -
lir. isteklilerin 29 lira 25 kurut 
ilk teminatlarile beJli saatte Top
hanede satın!llma komisyonuna 
gelmeleri. ( 41) (5336) 

Harp akademisi için 4000 kilo 
sade yağı 15 temmuz 935 pazar
tesi günü saat 15 de açık eksilt
me ile alınacaktır. Tahmin bede
li 3200 liradır. Şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. ls -
tekli1erin 240 lira ilk teminatla -
rile belli saatte Tophanede satın
alma komisyonuna gelmeleri. 

(40) (3537) 

Y eıilköy Hava Makinist mek -
tehi için 3500 kilo koyun, 4500 
kilo sığır eti 15 Temmuz 935 pa· 
zartesi günü saat 14,30 da açık 
eksiltme ile alınacaktır. Tahmin 
bedeli 3550 liradır. Şartnamesi 
her gün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte 266 lira 
25 kuruş ilk teminatl:ırile Top -
hanede satınalma komisyonuna 
gelmeleri. (39) (3538) 

İstanbul levazım amirliğine 

bağlı kıtaat için 50 bin adet l i· 
mon 11 Temmuz 935 perşembe 
günü saat 15 de açık eksiltme ile 

D Z A Y l alınacaktır. Tahmin bedeli 1000 
de al;' utpa~a orta mektebinden 927 liradır. Şartnamesi her gün gö -
'Ye .. '~ınt tasdiknamemi knyhcttim. ru··ıebı'lı'r. l•tel<lı'lerin 75 lira ilk· 

ııı ııu alac·ı~ ı h'"k .. k .. 
tur. ( O 

~) < • gınıc an u mu .) o -
.:: teminatlarile belli saatte Topha -

JJ. Ali Öktem nede satınalma komisyonuna gel -
r~ıi:s;:ia::nı~,--~::..=..:.:~~ mel eri. (38) ( 3539) 

ili '6 mcı icra memurluğun -
dan: . 

Hir alaca~ t . . . . h . d" r J ' gın cmını ıçın acız c ı-
ı p Hı k<'rc satısına kaı-ar verilen l"ın

drklr lskel 1 k e ndc :3:>09 numarada mu -
anet hir Yük arabası ve doru rcnk

te~s~kizer )aşınd·t iki be) gir 10 - 7 -
3 ) günü saat 18de1',ındıklıda araba· 
cıların bulunduğu mahalde açık art
tırma ile satılacağı ilan olunur. (8086) 

Harbiye mektebi hastanesi ı· 

çin 2000 kilo -süt ve 2000 kilo yo
ğurt 11 Temmuz 935 perşembe 

günü $aat 14,30 da açık eksiltme 
ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
520 liradır. Şartnamesi her gün 
görülebilir. isteklilerin 39 lira ilk 

SADlKZADE 
temmuz CUMA 
Mersine kadar. 

vapuru 12 
saat 11 de 

Okunacak 
en güzel kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

Okunacak 
en fay dalı kitaplar 

Di.in ve Yarın Külliyatındadır. 

En bUyUk kolaylıkla 
alınabilecek kitaplar 

Dün ve Yarın Külliyatındadır. 

Otuz be~ cildi çıktı. Her ay üç cilt 
~ıkar. 

Satış yeri: 
V AKIT Matbaası - lstanbu~ 

C. H. P. Genel 
Sekreterliğinden: 
Dağılan Ti.irk Ocaklarında a· 

lacağı kalanlara ödeme yapıl -
mak için yeni bir karar verildi. 

Bu karara göre: 
A - Aylıktan, kitap para • 

sından alacaklı olanlann bu a
lacaklarının tamı, 

B - Alacaklarının tutarı 

500 lirayı geçmiyenlerin bu 
mikdara kadar olan alacal~· 
lan, 

C - Alacakları "2.000 l'ı-,, 
rayı geçmiyen sosyeteleı in bu 
mikdara kadar olan alacak -
ları. 

Ödenecektir. Jlgililerin bel ~ 
geleri ile C. H. P. merkezin -
deki Türk ocakları hesaplarım 
arıtma komisyonuna baş vur . 
mal arı ilan olunur. "(3819) 

teminatlarile belli saatte T opha-

vermesi ve bundan ba:ka aşağıdaki vesikn.~an ayni günde saat 15 ek<'. 
dar kom it yon reisliğine teklif mel: tubu d~rununda teslim etmeleri Ja. 
zımdır. 

A - 2490 No. lı kanunun 17 nci m:ıddesine uygun muvakkat t~
minat. 

B - Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair kanuni vesıka. 
4 - Kanuna göre tanzim kılı nacak teklif mektupları yukarda i· 

kinci .mu1dede yazılı saatten bir Sdat evvelir.e kadar Evkaf 1nıaat mü 
clürlüğ'i dairesine getirilerek eksiltme komi$yonu reisliğine makbuı 
mukab;linde verilecektir. Posta il~ gönderilecek mektuplar da niha. 
yet vakti muayyenine kadar gelmiş olm~st ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış bulunması lu zımdı, F( stada olacak gecik.'l'.leler 
kabul r.dilmez. (3584) 

Istanbul 4 üncü icra Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı 
namına biri 'ci derecede ipotekli olup yeminli ü~ ehli vükuf tarafın
dan tamamın . 1859 lira kıymet t akdir edilen Eskialipaşada Deh -
bağz&de ma J. allesinde Müezzin ş okağında eskı ve yeni 5 No. lu ma
abahçe bir ev açık arttırmaya vazedilmiş oldugundan 14. 8. 935 ta 
rihine miısarlif rarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede bi
rinci arttırması icra edilecektir. Arttırma beclPJi kıymeti muhamme
nenin r, 75 im bulduğ'n takdirde müsterisi üzerinde bırakılacaktır. 
Aksi tak lir . ..ı<> en son artıranın ta ahl~üdü baki ırnlm.;k üzere arttır -
ma 15 giın müddctie temdit edile rek 29. 8 935 tarihine müsadif 
Per~embe giinii saat 14 ten 16 ya kadar keln rlairemizde yapılacak 
ikinci acık r.rttırmasında arttırın a bedeli kıymeti muhammenenin 
' 75 'ni ">Ulmadını takdirde satış 2280 No. lu kanun ahkamına tev -
fikan geri bu akılıı-· Sauş peşindir . Arttırmaya İt'tirak etmek isteyen
lerin kıymeti rnuhammenenin c 7 ,5 nispetinde pey akçesi veya milli 
bir banka"lm teminat mektubunu hamil bulumr.nları lazımdır. Hak
ları Tapu icil'i ile sabit olmıynn ipotekli alacaklada diğer alaka -

daranın ve jrtif k hakkı sahipleri nin bu haklarm ve hususile faiz ve 
masarife c1"' iı olan idd;nlarını evr akı mi.ıs pi leleri ile birlilcte ilan ta

rihinden iti!-:ııren nihayt!t 20 gün zarf s,1d" birl'kte dairemize bildir
meleri lazımclır. Aksi tn~tdirde ha klan Tapu sic;lli ile sabit olmıyan
lar satış brdelinin paylaşmasında n hariç ka:ırlar. Müteraıdm vergi, 
tenviriye, lanzifiyed n mütevellit Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi 
hcd li m'iz<n ededen tenzil o' unu r. Daha fazla malumat almak isle -
yenler 1. 8. 935 tarihinden itibar en herkesi ı görebilmesi için daire
de açık bulundurulacak. arttırma şartnamesi ile 934 2782 No. lu dos
yaya mürac<>::ıtla mezkur dosyad a mevcut ve .. aiki görebilecekleri 
ilan olunur. (3900) 

nede satına1ma komisyonunn gel- J d G } K ) .., u K 
meleri. (36) (3541) an arma ene omutan ıgı • . 

Harbiye ve~m::bu:u mektepler 

1 

Ankara Satın alma komisyonundan: 
iç_in 200 ton kok könıürii 11 Lem- 1 Ankaracla Jandarma ve Polis m ktebinde yaptırılacak 0 .. 

muz 935 peı·~embe günii "~at lı!l n sıhhi te"İsat 26 7·1935 cuma günü aat 14 <le lmpalı zarfusulile 
de açık eksiltme ile alınac::ı.ktır. eksiltmeye ı.-onulacaktn. 
Tahmin bedeli beher tonu 19 li- 2 - Y' .· n1 bin liralık bu gibi tesisat işle· in; başarmış olan istek-
ra 75 kuruştur. Şartnam~si her lilere 185 kuruş şaı tname ve tef errüatı kom is/ ondan verilir .. 
gün görülebilir. İsteklilerin 296 3 - Kesif bedeli (37000) lira ilk ltminalı (2875) liradır. 
1.ira 25 kuruş ilk teminatlarile bel- 4 - Ek:dltmeyc girecelderin kanun ve şartnamede yazılı belge 
1i saatte Tophanede satınalma ko- ve teminatı teklif mektuplarını üsterme saatmdan bir sant evveline 
misyonuna gelmeleri. kadar Ank?.rada Jandarma Ger.el Komutanhöında komi:ıyonumuza 

,(35) (3542) vermiş olmaları. ( 1628) (3817) 
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1 neule! ~emırwııarı ue limanları ımeıme Umum i~aresi ilônları 
Muhammen bedeli ile mikdar ları aşağıda yazılı lastik malzeme 

5. 8. 1935 t•oihinde Pazartesi günü saat 15 ~O da kapalı zarf usulü 
ile Ankaracla idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek iste · 
yen~erin 1480.65 liralık muvakkat tem\nat verme.teri ve kanunun ta· 
yin ettiği ve~ikalar ve işe girmeğ e manii kanuni bulunmadığına da· 
ir beyann::\me ve tekliflerle ayni gün saat 14.30 a kadar komisyon 
rcisligine vermeleri lazımdır. 

Tlu işe ait şartnameler parasız olarak H~.&ydarpaşada tesellüm ve 

sevk müclürli.!ğünde, Ankarada Malzeme d::t.iresinde dağıtılmak · 
tadır. (3820) 
32 Kalem lastik malzeme Mu h~mmen beneti 19742 lira. 

Muhamm,m bedeli ile miktarı aşağıda yazılı balata kayışları 6. 8. 
1935 s..;,lı gür:.! saat ıs de kapalı zarf usulü He Ankarada idare bina· 
srnda satın a!macaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 64ı.25 !irahk muvakkat teminat verme· 
leri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni hu· 
lunmadığnıa c?air beyanname ve teklifler ile aym gün saat 14 e kadar 
kom:syon :-eir.:iğine vermeleri lazımdır. 

Hu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada tesellüm ve 
se·~k müdürli!ğünde ve Ankarada malzeme dairE'sinde dağıtılmakta. 

dır. (3821) 

Baiata kayı§ı 100 m/ m ı400 metre 
Balata kilyrşı 120 m / m 1000 metre 

Muhammen bedeH 
8550 lira 

Muhamfüen bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi malze::ne 25 Tem
muz 1935 Pnşembe günü saat ıs ,30 da kapalı zarf usulü ile Anka -
rada idare binasında sahn alınacaktır. 1 

Bu işe girmek isteyenlerin 421 4 liralık muv::-.kkat teminat ile ka -
nunun tayin ettiği vesikaları, kan unun 4 üncü maddesi mucibince i
şe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına rlair beyanname ve tek -
liflerini ayn1 gün saat ı4,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu i~c ait şartnameler 295 kuruş mukabilinde Ankara ve Hay -
darpaşa veznelerinde satılmakta dır. (3S91) 

1 

456 Ton Kok Kömürü 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

l alımın edilen bedeli (10944) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri Fafbrikala r Umum Müdürlüğü Satınalma Ko
misyonunca 18/ Temmuz/ 1935 tarihi11de Perşembe günü saat (15) 
te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak Komis · 
yondan verilir. 

TalipJeriıı muvakk3.t teminat olan (793) lira (80) (k.ıruşu havi 
teklif mektuplarım me.ıkur günde saat ( 14) e kadar komisyona ver· 
meleri ve kendilerinin de) 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde · 
!erindeki vesaikle mezkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3740) 

Riyaziye • Lisan - Fizik • ikmal Jcr-•leri 

ı 

1'ürkçe - Fransızca - İngilizce - Almanca - ltal:ranca 191 ı dcnberi mu 
rnffakı.}etle tanınan ~e~therlita~ın .!\a r~ısındı:ıki .~a):~ın - Bay Y.~~<rn~ı- clil· I 
lcr okuhmcla arıu ve ıhtı.}acınıza gore gece \ 'C gunduz çok cstı · lı ogretılıyor. 

Ditcl\törü Zi.} a Çetinkaya. 
------ ----------------------

linhisarıar u~ Müdürlüğünden:! 

Bir çocak midesi kadar Hassas bir şey tasavvur 
edilemez. Yiyeceği biraz t>ayat oldu mu? Hemen 
rahatsızlık baş gösterir:, ateş bulantıyı takib eder 

ve mini mini yavru yatakllk bir hasta olur. 
Yavrularınıım sıbbatini korumak vazifenizdir. Onun sütünii, tereyağırıı l umurtasını taze 

olarak verdikçe bütün hastalıklara set çekmiş olacaksınız. 

Bu imkanı size yalnız 

soğuk hava doJabı veriyor:. Onun koruyucu kabiliye
tinden istifade ediniz, ve vakit kaybetmeden siz de bir 

FRiGi • 

alınız. Yavrularınızın sı~lıati buiıu enırediyor. 

ilk taksit 10 lir.a vererek bir FRIGIDAlRE emrediniz. 
Bu ems~lsiz konfor vasıtası derhal evinize gelir. 

B O U R L A B 1 D L E R ve Şsı. 
~<a\Dal~~: IFD~~~ıreırıı ©al©'J©l©.1~1i 

~®W©@DlYI: n~tn~n~o ©©lc9J@l®~fi 
Aın1 ıııaırr<® ~~lfi1 ~©\O@lır ~~©l@l®sn 

n~m ö ır ~C§l~ö 11§> tYJ 0'-?a\lro 

r===:===sii~=~=~~=oü=ğ=ü=~=ü=========ı Jandarma Genel Komutanlığı (j.U.K.) 
Evvelce ilan edildiği veçhile levazım ve mübayaat şuhemiz ı2 - ~? Yapacaklara H A k S J K • d 

7 - 935 ·arihine rastlayan Cuma günü Kabataştaki yeni binasına g Tarihi lfaragöı, Asri Kulda, i~ n ara atına ma OmISYODUD 30: 
nakledileı;ektır. g Hokkabaz :: 

Yeni binadaki telefon numaraları a~ağıda ~österilmişt1r. Cuma H ' Yorga~ı~~. oğlu M;Irnıct ~ı 
.. .. • ) k f~t t t' l d ' ( w• cJ • h' 1 · • ı:: JnCC8aZ Ye dugUıt a~<·ılıgı da dt•ruh· :: gunu ~arun !' ara muame a a ı e ı ecegın en tf sa ıp erının :: d·ı· · ::I 

• •• •• • • • • • • • 
1 
:; tc c ı ır. :: 

ı~ -- 7 -. 935 c~~~rtesı gunund en ıtıbareıı Y!:'nl bınada ışlerını ta· H btanlıul: J<Jmiııönü, \':tide l{ı· ~~ ' 
kıp _edebılr.ceklerı tlan olunur. (3857) H raathancsinclc Bay ,\bclullah llam-:: ı 
Le~azım ve Mübayaa~ Şubesi Müdürlüğü T 49367 :: diye müracaat. !: 

M ·· d .. M · 1 · w • 49357 •·······································-· ..... ·····ı.I 
" 

,. " .. " " 

,, u ur uavın J~• ,, ········-············-··············· .............. . 

,, Dahili ve Harici ., 49358 
Müb ayaat Şeflikleri. 

8-hJbl : ASIM US - VAKIT matbnası 
Neşriyat direktö,.U: Refik Ahmet Sevenırıı 

Elde bulunan nümune ve evn tına uygun olarak (203) çağ tor ' 
bası ı 6 - 7 - 935 Salı giinü saat on dörtte Ankarada Jandamı' 
Genel Komutanlığı binasındaki Komisyonumuzdan pazarlıkla ıa .. 
tın alınacaktır. Bir taı~esi iç,in (J :i5) kuruş fiat biçilen çağ torbası 

pazarlığına girmek için (2056) J< uruşluk ilk teminatın mal sandığı 
na yatmlciığına dair karşılık vev a Banka mektubunu atmış olmal.4 
gerektir. Şartname isteyenlere pa fasız Komisyondan verilecektir. 

(3659) 


