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Başbakan Kara köse' de İlci vemiz 

Karaköse, H (A.A.) - Başbakan 
İsmet lnönü 13 temmuz sabahı Muş
tan hareket ederek Bulanık~ l\lalaz -
kirt ilçelerine uğramış ve akşam Ka· 
raköseye gelmiştir. 

Bugün okuyucularım1za çok 
değerli bir armağan veriyoruz. 

Müvezzilerden isteyiniz 
'8· ı ıncı YIL o ~AYt: 6291·731 • Pazartesi 15 TEMMUZ (1 ncr ay) 1935 

1 - Istanbul - Atina Maçını 4 - 1 Kazandık 
2 _ Habeş imparatoru, ülkesinin herhangi bir parçasını bırakmıyacağını söylüyor 

krallık 
getirecek? 

Avusturyada 
Avrupaya harp mi 

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

BUGlbJJ 
OKURLARIMIZA 

DEGERLİ RİR 
lngilizler 
aldanmışlar mı? 

İngiltere ile Almanya arasında bi~ 
-.. deniz anlaşması oldu. İngiltere kendı 
donanmasının yüzde otuz beşi nis -

betini geçmemek üzere Almanyanın_ 
harp gemileri yapmasına söz ,·er~ı. 
Meğer Ingilizler böyle bir s~z. v~r~
ken Almanyanrn bu gemiJerı ikı, ~ç 
yıldan önce yapmağa başlıyamıyacagı 
nı sanıyorlatmış.Arada ge~en bu z~ma 
nın kendileri i~in bir kar olacagını 
düşünüyorlarmış. 

~imdi anlaşılmış ki Almanya yal -
nız.,, bil · ~eniz altı gemisinden baş· 
ka bütü .of 111,1, .. ti~milerine daha on se
kiz ay önce bd~ıamı~l:ır. Bugüne ka
dar gizli gizli bu gemileri yapmış -
Jar. İngiliz donanmasının (% 35) i 
kuvvetinde bir donanmayı Baltık de
nizinde hazırlamışlar. 

Sonra Almanların yeni yaptıkları 
harp gemilerinin bir özlüğ!t ıusu -
sigeti) daha. vardır. Bu a orta çap
taki toplarm en büyük çaptaki top -
ı ...... hwvotintle olmasıdır. Bu bakım • 
dan da Alman harp 1remilerinin bu 
türlü kapasitesi (kabiliyeti) lngiJiz 

"Küçük antant Habsburglarla hiçbir 
zaman barışmıyacakbr,, 

Prens Pol ve Kondili& arasındaki konıışma
ların esası nedir? 

sı bile kabul edllemiyecek bir şey -
dir. Küçük antant Habsburglara kar 

şıdır. Çünkü onların Viyanada veya 
Budapeştede bulunmalan orta Avru
pada belki de bütün Avruparun da • 

~ 

ARMAGAN 
V E R i Y O R · Z. 

. . . 

GAZETENiZi J.\LIR KEN 
• • . SATICILl.\~DAN 
iSTEMEYi UNUTMAVINIZ •. 

yanamıyacağı bir karışıklık ve bir en- ============================================= 
1 ürk - Yunan dostluğa 

Prag, 14 (A.A.) - Yan resmi 
"Prager Press,, gazetesi, mülhem ol
d11e"u anlaşılan bir başmakalede, 
Habsburgları sürgünden kurtaran ka 
nunun küçük antantın hükumetleri 
arasında anlaşmamazlık çıkardığı 
hakkındaki yabancı haberleri yalan
lamaktadır. Bu gazete diyor ki: 

"Küçük antant hiçbir zaman Habs· 
burglarla barışmayacaktır. 

Yalnız onların tahta geçmeleri de
ğil, böyle bir ihtimalin konuşulma -

dişe doğuracaktır.,, 
Liubliana, 14 (A.A.) - Bay Kon • 

dilis Romadan buraya gelmiştir. Is • 
tasyonda, Yunan asbaşkam, Yugos • 
Javya Sil ve deniz Bakam General 
:Yifkoviç tarafından kal'§llanmıştır. 

General Kondilis hemen Baleye 
hareket etmiştir. Orada krallık naibi 
prens Pol ve ba§baluuı ve dış baka
m bay Milan Stoyadinoviç ile rast • 
taşacaktır. 

Sinaia, 14 (A.A.) - Yugoslavya 
krallığı naibi Prf ens Pol, general 
Kondilisle karşılaşmak üzere Bled'e 
hareket etmiştir. 

Priüia Bö.m&l"J l'lffllnln umu • 
miyetle, iizel mahiyette olduğu sa • 
nılmaktadır. Maamalfh. prens PolUn 
kral ile birlikte iki hükdmeti ilgi -
Jendiren meseleleri ve bilhassa Habs
burglar meselesini görüştüğü söylen· 
mektedir. 

Habsburglann tahta pkanlmala
n ihtimalinin önUnU almak için kil • 
çille antant hükOmetleri arasında ya· 
pılan uzlaşmaya karşı Romanyanın 
yeni bir durum almıyacağı söylen -
mektedir. 

.Maksimos iş başında 
Ankara, 14 (A.A.) - Bay Maksi.

mos yeniden dış işleri Bakanlığı öde
vini üzerine alması münasebetile dı§ 
Bakanımız Tevfik Rüştü Arasa aşa .. 
ğıdakl telgrafı göndermiştir: 

~ Son ekseldns B. Tevfik Rü§tÜ Ara& 
(D'f Bakan) 

"Dış işlerinin yönetimini yeniden 
(ıeruhte ederken ekseJanslarma, ken· 
dilerlle benim için daima kıymetli 01~ 
dufu kadar aziz olmuş olan çalışma 
beraberliğini tekrar ele almakla duY, 
4tuğum memnuniyeti arzederim. 

Kar§Ibklı güven ve içten elbirJf • 
ğimiz küzeyinde (sayesinde) e\'Veli 
'.Ankara ve sonra da Atina. paktlariy

. le iki ülke arasında bozulmaz bir 
: dostluğun ve Balkan antantının 
temellerini kurduk. Uluslarımız ara• 

harp gemileri karşısında bir tehlike 
olabilirmiş. lşte bir takım Fransız 
gazeteleri bu noktaları belirterek Al

manların İngilizleri aldatmış oldu -
ğunu yazıyorlar. Hiç kimsenin habe

ri yokken gizlice bu kadar gemi ya -
pan A1manlann yarın (% 35) nisbe
tine sığmayacak bir çok yeni harp 
gemileri yapmayacaklarına nasıl i
nanılır, diye yeniden İngilizler ile 
'.Almanların arasını bozmağa çalışı - -============================================== 

Türkler 

sında sıkı ve verimli bir birleşmenin 
bağlarını kurarken yegane amacımız 
büyük barış davasına. hizmet olmuş
tur. Devamlr surette bu yüksek ülkü
ye doğru olan düşüncemiz, bu ülkü· 
lerin gerçekleşmesini ayni hareket .. 
le görecektir. Barış eserinden , .• 

yor Itır. 
Arsıulusal güvensizlik (beynelmi -

lel emniyetsizlik) bu dereceyi bulun
ca bilmeyiz ki devletler arasında ant
laşmaların, yahut anlaşmaların bir 
anlamı kalır mı? 

Almanya sadece bir örnektir. Al
manların yaptıklarını başka devletle
rin yapmadıkları veyahut yapmıya -
cakları ne ile bellidir? 

ASIM US 

Roman yadaki 
Silistireden gelen heyet baş

kanının sözleri 
(4 UncQ sayfada) 

Yunan takımını 4 -1 yendik-

Bay T eıilik Rüıtil J\'ra.la 
Bay Maksimoı beraber ~(LQtfen sayıfayı çeviriniz) 

Yunan Dış Bakanı Maksimosun basın delegele .. 
rine verdiği diyevi 2 nci sayı/ amızda okuyunuz 

"Kraliçe olmıyacağım1,, 
Eski Yunan kraliçesi Elizabetin 

en büyük saadeti: Felsefe 
İngilizce Deyli Eksprea gazeteainin 

hususi muhabiri tarafından Bükrette zi
yaret edilen eski Yunan Kraliçesi Eliza
bet, Kral Jorj hakkında kendisine soru
lan bir sorguya kartı §U cevabı vermit
tir: 

- "Fevkalade bir ıebep olmadığı tak
dirde, iki zihniyet tCJ§ıyan bir adamla ev
lenmek hakikaten zor bir iftir. Bu, daha 
ziyade bir karakter ve ayni zamanda ter

biye meselesidir.,, 
İngiliz gazetecisi tarafından tekrar 

Yunanistana dönmek ihtimaline dair ao· 
rulan diğer bir suale de: 

- "Tekrar Yunanistana gitmiyece
ğim, ve Kraliçe olmıyacağım Jemi§tir. - -• •• • • •• • • 11 • • Ben çocukluğumdan beri daima bundan 

• Du .. n· ı·~an·· 'bul_ .. 'Atina takımları İlçllncll defa lcarşılaştılar. Takımımu "dün m iyi oyununu "er~me1cle be -iH n korkuyordum. Bir Kraliçe mevkiinde o- ı 
raber Yunanlıları 1 - 4 yenmeyi başardı. .. · .. . l d h b ~ · · -
Dün atl t' b. • a·kteri de tamamlandı. Disk atmada, sırıkla 11uksek atlamada flf«l• yem Turkıye rekoru ka - up a iç ir §ey yapamamaktanıa en a· Kraliçe Eliz~bet ' 
zandık. ~:;.:ıa:,~:cdi~er resimlerile ber.aber. beıinci sagfanıızda bulaEaksınız. Burada resimde t1olle biten ıütleri • ıağı mesleği tercih ederim. hakkında gösterdiği vaziyetler 

~~~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_:_~~H~al~k~ı~n~Y~u~n~a~n~~K~r~al~ı~~a:ı~·ı~en~·~~_Jl!!!l:~(~L~u~U~e~n~sa!!L!·ı~fa!!n..~eviriniz) 
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ao=T=F-~e~ı ~r~f-laıo 
MaksimOs, Balkanlarda! 
barış sağlamdır, diqor 

lzmirde Macar Atatürk terbiye enstitüsü bu yıl 
güreşçileri gene ilk mezunlarını verdi 

yendik Ankara, 14 (KURUN) - Türkiyenin en modern okullarından "\ 
lzmir, 14 (A.A.) - Dün ıeh· biri olan Atatürk Terbiye Enıti tüıü, beden terbiyesi ve resim O• 

rimize gelen Macar güre,çilerile kulları bu aene ilk mezunlarını verdi. Atina, 14 (A.A.) - Dıt iJleri 
Bakanı bay Maksimos basın mü -
messillerine aıağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

Arsıulusal durumun pek karı • 
şık göründüğü bir sırada dıt Ba
kanlığını deruhte ediyorum. Bu • 
nunla beraber, bu zorlukların ni -
hayet ortadan kalkacağını ve ko • 
tarılmaları acun bantmı kuvvet -
lendirecek olan büyük Avrupa 
meseleleri için nihayet memnuni· 
yet verici çözgeler {larzıhaller) 
bulmak mümkün olacağını umut 
ediyorum. Çok tUkür, Balkanlarda 
Yunanistan Atina ve Ankara pakt 
lariyle çizilmit olan bir 11ya.aa güt
mektedir. Ve bu bölgede ba.rıt sağ 
lanmıttır. Balkan uluılan hunun· 
la övünebilirler. Ve bu paktların 
bağıtlanması (akti) için harcanan 
birçok uğra9ların yerinde olduğu
nu isbat etmektedir. 

Bu ıiyasaya bağlatık (miltte • 
fik) devletlerin dost ve kıymetli 

dış Bnkanlariyle aıkı elbirliği ya -
parak israrla devam edeceğim. 

Geçmişteki deneç (tecrübe) siya· 
sasmm bütün Balkan devletlerinin 
hakiki menfaatlerine uygun oldu
ğunu isbat etmektedir ve Balkan 
uluslarının bunu daha büyük bir 
kanaatle takibe devam edecek • 
lcrine eminim. Komtumuz Bulgar 
ve Arnavutlarla olan anlaşmaz -

mcm lclı.ctıerimizi bağlıyan rabıtala -
rın takviyesinden dolayı haklı ola • 
ra!i: gurur duyabiliriz. Beni, ayni ruh 
için ~o sıyasaınızın gelişimine devam 
c n~:ı:dc daima bahtiyar göreceksiniz. 
l : : •.muz:un ~erer ve refahı için bü • 
n:ı it:ılbimle en iyi temenniyatımı 

a rz 'e l>a:rrı <sadık) dostluğuma i -
no.nmalarını ekselanslarından rica e· 
elerim.,, 

Makıinıoa 

Dış işleri Bakanımız Bay Tevfik 
Rüştü Aras bu telgrafa ağaşıdaki ce· 
va hı vermiştiı·: 

"Son ekseldns Bay Makslmoı 
Dıı Bakanı; Atina 

" Eksellinslarının dost memleketin 
dış sıyasasr başına dönmesi haberini 
memnuniyetle karşıladım. Yüksek 
ödevinizi (vazifenizi) deruhte ettiği· 
nfz sırada bana göndermek kayrasın. 
da (liıtfunda) bulunduğunuz telgraf 
beni pek ziyade duygulandırdı. En 
içten teşekkürlerimi ve hararetli teb
riklerimi arzederim. 

Antant kordiyal ve Balkan paktı 
ile_ tahakkuk ettirdi~imiz m\ikemmel 
dostluk ve barış eseri, te.sisine muvaf· 
fak olduğumuz ve şimdiye kadar bu 
derece verimli sonuçlar vermiş olan 
sağlam başların beklediği parlak is -
tikhal için emin bir zamandır. Şahsi 
dostluğunuz benim için hudutsuz de· 
recede kıymetlidir. Eminim ki, gü -
ven ,·erici çalışma beraberliğimizin 
devamı bağlı bulunduğumuz büyük 
davaya ht\dlm olacaktır. Bu ruhladır 
ki, şerefli Elen ulusunun refahı ve 
iki memeleketl bağlıyan daima daha 
sıkı bağlar için olan en hararetli te
menniyatımı arz ve sarsılmaz dostluk 
hi~leriml teyit eylerim.,, 

Tevfik RiJştü Araı 

bana onların Jüıünce•ini ilısa& 
etmiftir. Ben Je, onların arzusu· 
nu yapmak için elimden geleni 
yaptım.,, 

Diğer taraftan vaktini nasıl 

geçirdiği sorulduğu zaman: 

- "En büyük saadetim lelıe:
le ile uğraşmak, cevabını vermi§· 
tir· Ben kitap ve mu•ikisiz yaıa· 
yamam.,, 

lıklarm da memnuniyet verici bir 

surete kotarılacağını ve bu suretle 
Balkanlarda barı9çıl uğratın ta • 
mamlanacağım ümit ediyorum. 

güreşçilerimiz araSJnda müsaba- Beden terbiyesi kolundan çıkanların sayısı 23, resim elişi ko
kalar yapıldı. Sonuçları tunlar· lundan çıkanların sayısı da 31 dir. Orta okullarda beden terbiyeıi, 
dır: resim ve elişi öğretmenliği yapacak olan gençlerimizin adlarını 

56 kiloda Koca Omer Macar bildiriyorum: Bizim tarafımızdan bütün hüanü -
niyet mevcuttur. Yunaniıtanın Dil· 
tün büyük devletlerle olan bağla
rım kuvvetlendirmeye çalışmakta 
devam edeceği ise aıikardır. 

Dohaymere sayı hesabiy!e, 61 ki- RESIM-ELIŞI KOLUNDAN ÇIKANLAR 
loda Macar Pompeni ıayı hesabi· Said, Recai, Nüsret, Şükrü Va sık, Cengiz, İbrahim, Aziz, Vey-
le Y esara, 66 kiloda Saim sayı sel, Refet, Aysel, Selma, Şinasi, Davut, Ömer, Şahin, Bedia, Ferid, 
hesabiyle Macar Baron Beloya Lutfi, Vehbi, Bekir, Ekrem. 

Bay Maksimoı .bundan wnra, 
bu 2or anlarda, bütün Avrupa 

galip geldiler. BEDEN TERBiYESi OKULUNDAN ÇIKANLAR: 
72 kiloda Macar Ordun lımail'i Nezihi, Trif, Remzi, Recep, Cevat, Nevzat, Süleyman, Şahin, 

memleketlerin.in barııın kuvvet -
lendirilmesi uğrunda dayanıtık 

(mütuanit) olduklarını, en iyi 
çalışma kurulunun Uluslar ıosye • 
teıi tarafından kurulmuş olan u -
ıul olauğunu ve bundan dolayı Yu-

59 saniyede Tutla yenmittir. 78 Hamdi, Refik,Celal, Fikret, Özbek, Fuat, Nuri, Rahmi, Cemal, 
kiloda Macar Toro ile Ahmed a- Şeraf eltin, Sırrı, Hasan, Mahmud, Mehmed, llyas Sınai. 
rasında güreı oldukça çetin olmuı k J 
ve Ahmed 19 dakika 14 saniyede Alınaca yeni vapur ar 
Macarı tuşla yenmittir. 87 kiloda Ankara, 14 (KURUN) - Ho landa, Danimarka, İngiltere ve 
Macar Boduyu Büyük Muıtaf a ~iman ya gemi tezgahları tarafın dan ekonomi bakanlığına vapur 
45 saniyede tuıla yenmiıtir. planları gönderilmiıtir. Planlar, lstanbulda kurulan hususi bir ko· 

Son güreş Macar ağır güreşçi- miıyonca tetkike başlanmışbr. Ekonomi bakanlığına, vapur ıat· 
si Bodo ile Çoban Mehmed ara- mak için, bir çok teklifler yapıla cağı anlaşılmaktadır. 

naniıtanın bütün vesaitiyle Ce • 
nevre kurulunun prestij ve otorite
sinin yükseltilmeıine çalıtacağını 
söylemi,, memleket içinde sükun 
lüzumunu kaydederek Çaldariı 
hükumetinin bu uğurda bütün uğ· 
raşlanm harcamış olduğunu bil-

dirmittir. 

Bakan nihayet ekonomik me -
selelerden ve ulusal savganın (mü-
dafaanın), memleket kredisini teh· 
likeye düşürmiyecek ve ne de uiu
sun vergi yüklerini artmnıyacak 

olan finanıal kombinezonlarla tak 
viyesi lüzumundan bahsetmittir. 

sında yapıldı. Çoban 4 dakika 
l O saniyede Macarı tuıla yendi. 

Kavga! 

Bir dövüşte 27 köylü 
yaralandı 

Konya, 14 (A.A.) - Beyte· 
hir köylerinden birinde bir saz
lık yüzünden köylüler araıında 
büyük bir kavga olmuştur. 

HALiÇ SOSYETESINlN 
FESHi KARARNAMESi 

Ankara, 14 (KURUN) - Ha
liç soıyeteıinin feıhi hakkında e
konomi bakanlığınca hazırlanan 

kararname bakanlar heyetine gön 
derildi. Kararnamenin bu hafta 
içinde çıkacağı sanılıyor. 

IZMIR LiMANINDA 
MALLARIN MAVNADA 

KALMA MÜDDETi 

ROMORKORLER TARAFIN-
DAN ÇEKiLEN ŞATLAR 

Ankara, 14 (KURUN) - Ro· 
morkörler tarafından çekilen tat· 
lardan her bir şat batına beş lira 
alınmaktaydı. Ekonomi Bakanlı· 

ğı son bir emirle romorkörler ta-

rafından çekilen tatların aayıaı ne 
oluna olsun bet lira alınmasını 

ve bu paranın çekilen tatlara tak· 
sim edilmesini bildirmİ§tir. 

<Atina AJcm;ı) 

Kavga sonunda 22 kiti hafif 
beş kiti ağır surette yaraJanmıt
tır. Hükfunet İşe el atını§ ıuçlu· 
lar yakalanmıttır. 

Ankara, 14 (KURUN) - iz-
mir limanında malların mavna- ANKARAYI Z1Y ARET EDECEK 

Heyetimiz Kiyef 'de Fransız ulusal 
bayramı 

larda kalma müddeti olan bir YABANCI TALEBELER 

karşılandı 
Moıkova, 14 (A.A.) - Bay 

gün, üç güne çıkarılmı!, Pazar ol
maaına rağmen bU k•rar dün İz-

mir Liman Şirketine bildirilmi§-

Celal Bayar ile yanında bulunan- Pariste büyük bir şenlik tir. 
lar dün Kiefe varmıılar ve iıtaı- h ·ç · -'e geçtı• 

d d k • 1. .... .. .1. avası ı ınuı 
yon a ıf omııer ıgı mumeuı ı P . 4 (A A ) Ç k ·· 1 
·ı Uk b l arıı 1 . . - o guze ı e ranyanın ya ancı mem e- ' . . . 
k ti 1 h ·· b t b k bir hava payıtahta ıenlıklı ve e er e ara munaıe a ı af a- . . 

b ·· ·ıı · k k canlı hır manzara vermektedır. m, aıın mumessı erı, pe ço .. .. l .. nkl" b 
k . ı d 1 Butun pencere er uç re ı ay-
ımıe er tarafın an kartı anmıt- ki l d 

1 1 k d Ah 
l d B C l"l B ra ara a ga anma ta ır. a-ar ır. ay e a ayar, yarım 

t k d K. ft k ldıkt li, saat 8,30 da Cumurluk başkanı 
ıaa a ar ıye e a an ıon- . 

M k h k t ._.... t• ile, hükumet, elçıler ve resmi ra oı ovaya are e euutf ır. 
tahsiyetler huzurunda baılıyan 

ISTANBUL LiMANINA 
' } 

AiT PROJE 

Ankara, 14 (KURUN) - ls
tanbul limanının aenişletilmeai
ne dair proje Bakanlar Heyetine 
gönderilmittir· Batbakan ismet 
İnönü Ankaraya döner dönmez 
projenin çıkarılacağı sanılıyor. 

Ankara, 14 (KURUN) - lı-
to.nbuldCıLn oonra Anı..a.ra.71. z1:ya-

rel edecek olan Çekoslovak tal&. 
heleri burada bulundukları müd

detçe Atatürk Terbiye Enstitü· 

ıüru:le misafir edileceklerdir. Çe
koslovak talebeleri Ankarada üç 
gün kadar kalacaklardır. 

Bu yakınlarda Yugoslavya ta• 

!ebelerinden bir g~:_ .m da Anka· 
rayı ziyaret edeceii haber veril· 

mektedir. 

Kay~eride hayvan 
sergisi açıldı 

Kayseri, 14 (A.A.) - Uzun 
yayla hayvan sergis: Pınarba§ın

da törenle açılmı§tır. Pmarbaıı 

sergiyi görmeğe gelen halk ile do
ludur. 

geçit törenini seyretmek üzere E- H b 1 1 
tual meydanına ula~arak ana .c~d- a eş - ta ya 
delere ve bulvarlara akın ettığın-

anlaşmaz. 
safha den bomboş kalan sokaklarda do- ı "" d 

nanmıt otobüıler geçmektedir. ıgın a son 
Deniz, hava bakanları ile birlikte 

Kayseri, il ve 9arbayı, Koçor
du komutam vekili tören yerine 
geldikten sonra baytar direktörü 
Uzun yaylada at yetiştirme işinin 
gün geçtikçe ilerlediğini ve yeni 
sonuçlar elde edildiğini, hükume

Cumhurluk Batkanı ıaat dokuz- Sinyor Grandi bir uzlaşma yolu buldu; 
da zafer takının altından, meç- H . • 
hul aıkeri selamlıyarak geçtikten abeş ımparatoru reddedıyor 
sonra F och caddesine inip aske· 
rin önünden geçmit ve Cuamp-
Elyse'ye gelmittir. 
Saat 9,30 da geçid töreni başla-

tin hayvarı yeti9tirme i,ine büyük mı9tır. 

bir önem verdiğini anlatmıştır. --.-..,-.-------b-·ı• 
~er~i binlerc.e .halk tar~fı~dan Şuşnıgın otomo 1 1 

gezılmış ve en ıyı at yetıştırene 

mükafatlar dağıtılmıştır. Şoför hiçbir fenalık 
Sergide hayvan satışı çok il- duymadığını söylüyor 

gili olmuş, sergiden ötürü Uray Viyana, 14 (A.A.) _ Yurdael 
hayvan sahiplerine ve çağnhlara h 1 ek eteri Albay A-

k. ·ı·k b 1 cep e sene ı r 
yüz ışı ı ir şö ~n vermiştir. dam, Batbakan Şuıing'in geçirdi-

Marksist Kotski ği kaza hakkında, radyo ile ikinci 
bir diyevde bulunmuıtur. P rag, 14 (A.A.) - 81 yaşında 

olan me~hur Marksist nazariyeci 
Kari katski Çekoslovak tabiiyeti
ne geçmiştir. 

EKONOMİ BAKANLIGININ 
MOB1LYES1 

Ankara, 14 (KURUN) - E-
konomi Bakanhğmm mobilyeJeri 
havuzlar fabrikaunda yapılacak· 
tır. 

8. Adam, yapılan incelemenin, 
otomobilin makine kısmında bir 
bozukluk olduğunu meydana çı~ 
kardığını ıöylemittir. Kendine 
gelen toför, hiç bir fenalık duy
madığını ifade etmektedir. 

Büsbütün harap olan otomo
bil, uzmanlar tarafından gözden 
geçirilmek üzere Viyanaya ıötü

rülecektir. 

Londradan Maten gazetesine ı 
bildiriliyor: 

İtalyanın Londra sefiri Simo 
Grandi Habeg-ltalyan kavgaıı
nm bir bar19la kotarılması (hal
ledilmesi) için, dıt bakanlığına 
bir teklifte bulunmu9tur. 

Londradaki ltalyan mahfelle
rine göre iki eaaı üzerine bir an· 
laıma kabil olabilecektir: 

1 - İtalya Somaliıi ve Eritre 
hudutları boyunca ayrılacak bir 
mıntakanın İtalyan kontrolu da
hilinde ııyaıal teminata tabi tu
tulmaıı. 

2 - Evvelki hududun arka-
11nda yalnız ltalyaya ait olmak 
üzere ııyual ve ekonomik bir nü
fuz mıntakaıı ayrılması. Bu mın
taka 1906 da Fransa, İtalya ve 
lngiltere arasında yapılan müa
hedeye uygun dütecektir. Bu ıu· 
retle ltalya Habeşistanı değer
lendirecek ve esirliğin kaldırıl

maıma nezaret edecektir. 

İtalyanların demesine bakı
hraa, İngiltere hükWııeti, §İmdiye 
kadar Adis-Ababa'da böyle bir 
teklifte bulunmağa pek de iıtek· 
li değildir. 

Bununla beraber 1906 mliahe· 
desini imzalamıı olan F ranıa ve 
lngiltere ile anlatmazdan önce, 
Habetiıtana bu yolda bir müra• 
caatta bulunmıyacaktır. 
HABEŞ iMPARATORUNUN 

CEVABI 
Nevyork, 14 ( A.A·) - Habet 

imparatoru Haile SeliAiye, Nev• 
york Taymiı gazetesinin bir ıor• 

guıuna kartılık olarak bu gaze
teye çektiği bir telgrafta, sava9111 
önüne geçmek için, ülkesinin her 
hangi bir bölgesinin idaresini l· 
talyaya bırakmak hususundaki 
her türlü teklifleri reddetmeje 
azmeylediğini bildirmiştir. lmpa· 
rator, bu türlü nüfuz bölgelerinirt 
ileride mutlaka ilhak edilmek ih· 
timali olduğunu ilave etmektedir. 
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işaretler 1 
G>rta Anadoluda 

nüfus teksifi 
C,;eçenlerde köylerin tekıilini • 

ileri sürmü§tük. 
TT ürk Ekonomisinin kökü köy 

dedir. Köy ne kadar modern 
cırı:ıclara sahip olursa, onun ne 

had ar üstün bir ekonomi değeri 
olursa hem tarım üriincüıü hem 
endüıtri alıcısı sıfatiyle yepyeni 

hayata kavuıacakttr· Köylerin 
teksifi ifi yalnız kalama%. Onu 
tamamlayacak, daha genif alan
larda nülrıı hareketlerine yal a· 
~acak ifler de göreceğiz. Türki· 

yede bugünkü nüfus yayımı ba· 
ktmından kesafet her mıntakada 
bir değüdir. Kıyılar daha bol nü· 

lus kesafeti taşırlar. Batı vilayet· 
lerinden ortaya ve doğuya gidil· 
dik~e nüfus kesafeti azal.makta· 

dır. Orta Anadolııda nülııı keıa
leti batı vilayetlerine bakınca b{1 

ntisli eksiktir. 
Halbuki yeni doğan hayat 

fcırtları ve savga bakımından nü· 

lı.ıı kesafeti §öyle bir plana tabi 
olnıczk gereğindedir. 

A) Ankara yepyeni bir haya· 
tın merkezidir. Bu merkezin 'eu· 
reıinde genİ§ bir tanm alanı kur· 
'11ak gerektir. 

Ankarada doğan yeni hayat 
İnıanı yaşamaya eluerifli olan 

bütün alanları ktııil köylerle dol· 
durmağı emrediyor. 

Ankara Stepin ortaaında 
•adece bir rJaha halinde kalmı
YO:t!akhr. ÇetJre.i hiç olmtı:zsa Sa
hcn·ya boylarından Kızıl ırmak 
hcıvzasına kadar iıleyen ln•an· 
tqr!a tek.il olunacaktır. Ankara
.. 4 .. ··#c;tim;; ~Jığı rol bunlan za· 
rarile1tirmektedir. Ankara •ade
ce bir hükumet m•rkezi Jefil, 
~epyeni bir hayatın etrafında ~eıJ· 
rclendiği bir düğüm nokta11Jır. 

B) Orta Anadolıınun ıık, ke
ıif nüluı ta§ıyan köylerle dolma· 
•ı T ürltiyenin korunmcuıı bakı· 
mından Ja bir ı:orağdır. Nüluıu· 
nu •culece kıyılara yaymıı bir 
)'Urd tam bir •aı>ga İçin bütün 

§artları hazırlamış ıayılmaz. Her 
gün, her saniye bütün ıloıtlukla· 
rın, bütün imkanların aleyhimi~e 
dönebileceğini hatırlamak da 

boynumuzun borcudur. O zaman 
bizim düz i•tinacl noktamız, sav· 
ga gücümüzün kaynağı iç Ana· 
dolu olacaktır· 

Bu iki bakımdan Orta Ana· 
dolulara göçmenlerle yapılacak 

• teksif i§inin Ankara etralınJa 
foplanmcuı çok yerincle bir hare

ket olur. 
Bu Türk sosyeteıinin 6ene Ü• 

zerinde etkisi olacak en devrimci 
Ve en kökel hareketlerindn biri 

olcıcaktır. 

Sadri Ertem 

Düğün töreni 
Değerli gazeteci arkadaıımız, 

İzzet Muhittin Apak'ın kardeti 
Bayan N~srin Muhittin Apak ile 

değerli sporcularımızdan Galr ... ta 

aarayh Bay Burhan irfan At~k'ır, 
düfünleri dün gece Park otelınd' 
tanınmıt yurtdatlar ve tporculır 
arasında parlak bir ıekilde kut 
lanmıı ve sabaha kadar güzel b· 

gece geçirilmiştir. 

Gen~leri ve ailelerini içten ku• 
laı-ız. 

Haliç vapurları 
Belediyeye hala bir 

haber getmedi 
Haliç sosyetesine ait imtiya

zın lağvedildiğine ve sosyetenin 
belediyeye geçtiğine dair ekono
mi bakanlığı tarafından verilen 
karara rağmen bu hususta ne be
lediyeye ne de Haliç sosyetesine 
henüz hiç bir emir gelmemitlir. 

Diğer taraftan, taahhütlerini 
yerine getirmek ~çin Haliç s?sy~
tesine verilen mühlet de bıtmış 
bulunuyor. Belediye, ant bir emir 
karşısında seferlerin kesilmeme
si için, ekonomi bakanlığına ka
rarını teyid ettirmek üzere An
karaya baş vurmuştur. Ankara
dan telgraflanan haberlerin bu 
günlerde filen tahakkuku ümit e

diliyor. 

Laik Türk 
hiristi yanları 
Dün toplandılar 
Laik Türk Hiristiyanlar bir

liği yeni idare heyeti dün halke
vinde toplanmıştır. idare hey
eti, bir çok muallim, avukat, dok
tor ve tecimer Hiristiyan Türkleri 

çağırmı§ bulunuyordu. 
Dünkü toplantıya Tavit Sa

vul Yılmaz ba§kanlık etmiş ve 
birliğin amacını anlattıktan son
ra tunları söylemiştir: 

-tık amacımız Türk teşkila
tı esasiye kanununun ahkamına 
göre tam bir Türk vatanda~ ye
tittirmektir. Biz Türkler, yalnız 
kanun baği ile bağlı vatandaşlar
dan olmak istemiyoruz. Ruhtan, 
kalpten ye derin bir kanaatten, 
mantıktan doğma duygularla ha
kiki, tam bir Türk vatandaş ol
mak isteriz. Cümhuriyet kanun
larımız, her vatandatı dininde 
serbest bırakmıştır· Hiristiyan a
zalarımızın dini akideleri ile a
lakadar değiliz. Her f erdden 
beklediğimiz her şeyden önce bi
ze lazım olan Türklüğü kendisine 
şeref bilmek. Bu duygu ile müte
hassis bulunmak, bu uğurC:ıa sa
mimiyet ve ciddiyetini ispat et
mek için bizimle beraber madde
ten ve manen çalışmaktır. 

Laf ve kuru söze güvenmek 
zamanı geçmiştir. 

"Biz de Türküz, biz de haki-
ki Türk vatandaşıyız." Diyen-

lere: 
_ Hislerinizle sözlerinizden 

tüphe etmeğe hiç bir zaman hak
kımız yoktur. Buyurunuz, hep 
beraber elele verelim, çalııalım,, 
diyoruz. 

Bundan sonra okutanlardan 
Bay Serkiz Donik de bir söylev 
ile birliğin amacını anlatmı§, 
TUrk ulusu içinde yapmağa borç
lu oldukları ödevi izah etmiştir. 

Elektrik fiyatları 
yükseliyor mu? 

Mazottan elde edilecek 
elektrik üzerinden 
alınacak resim 

Geçen sene, belediye taraf an
dan, belediye vergi ve resimleri 

kanununa ilave olarak çıkarılan 
ve bir senedenbeti tatbik edilen 
bir kanunla, mazot ve motörin 

gibi yağlarla elde edilen elek
trikten kilovat batına 20 para 
istihlak resmi alın~caktı. 

Bu kanun; doğrudan doğruya 
yerli malı olan kömürü korumak 

için çıkarılmıştı. Fakat çıktığı 
tarihtenberi elektrik sosyetesin
den istihlak resmi alınmamış bu
lunuyordu. 

Belediye, bir seneye yakın bir 
zamandanberi alınmayan ve be
lediye geliriyle alakası görülen 

istihlak resmini tahsil için, elek
trik sosyetesinin ne miktarda 
mazot kullandığını a.raf tınnağa 
batlamıttır. 

Yapılan incelemeler nihaye
te erer ermez belediye tarafın· 
dan elektrik sosyetesine müra
caat edilerek birikmif olan is

tihlak resminin elektrik fiyatla
rına tesir edip etmiyeceği henüz 

belli değildir. 

Polis haberleri : 

YAKALANDI - Tahtakale
de yıkık bir yerde oturan Meh-

med, Küçükpazarda Vatan ote· 
linde Süleyman ile Oamanın oda· 
larına girerek sandıklarından öte 
beri çalarken yakalanmıştır. 

BIÇAK ÇEKMiŞ - Abanoz
da 19 numaralı evde oturan Kad
riye, Muzaffer adlı birinin ken
disine bıçak çektiğini iddia et· 
mi,, Muzaffer yakalanmıttır. 

BiR DÖVÜŞ - Mumhane 
caddesinde Rus manastırında o· 
turan İhsan ile Hüsamettin, Sa· 
dettini dövdüklerinden yakalan
mışlardır. 

y ANGIN - Kadıköyünde 
Söğütlü çeşme çıkmazında yedi 
numaralı Bay Fuadin evinden 
yangın çıkmıf, söndürülmüttilr. 

KAVGA ETTiLER - Sarı· 
yerde oturan Davut, sarhot ola
rak Küçükpazarda oturan izzet· 
le kavga ederken yakalanmıılar· 
dır· 

TRAMVAYDAN A TTLA-
MIŞ - Sirkecide Beıir Kemal 

eczaneıi önünde tramvaydan at· 
larken on iki yaıında Durmut ha· 
şından yaralanmı§tır. 

60 KURUŞ - Meserret ote
linde misafir olarak yatan Sivas· 
h Alinin pantalonu cebinden 60 
kuruş çalan Sait yakalanmııtır. 

Yazısız Hikaye: 

Esnaf Bankası işi 
Muhiddin Üstündağa 

tebligat yapıldı 
lstanbul Esnaf Bankasındaki 

suiistimalden dolayı Şurayıdev

let karariyle muhakeme edilecek 
olan llbay Muhittine tebligat ya
pılmak üzere olduğunu bir müd
det evvel yazmıştık. ilbay Mu
hittin Avrupa seyahatinde bulun
duğu için tebligat yapılamaımı, 
geri bırakılmı§tı. Şurayıdevlet 
Mülkiye dairesince verilen lüzu
mu ınuhakeme kararı, llbayın 
Avrupa seyahatinden dö.nmeıi il· 
zerine derhal gönderilmiştir. 

Tebliğ kağıdı Şurayıdevlete 

geldikten sonra mesele heyeti u
mumiyeye sevkedilerek bir kara
ra bağlanacaktır. 

14TemmuzFransız 
bayramı 

Dün kutlulandı 
Fransızların ulusal bayramı 

olan 14 Temmuz tehrimizde bu
lunan Fransız kolonisi tarafın
dan dün sabah, Fransa sefaret
hanesinde kutlulanmııtır. Saat 
on birde Fransız elçisi yanında 
elçiliğin yüksek memurları bu
lunduğu halde büyük tören sa
lonuna girmit; Ünyon Franse
sin batkanı olan Bay Loran Ra
bul tarafından elçiye kartı bir 
söylev verilmiıtir. Aytaç (hatip) 
hu söylevinde 14 Temmuzdan, 
timdi ulusal olarak kabul edilen 
Jan-Dark bayramıyle on bir ilk 
kanun mütareke bayramından 

söz açmı§lır. Franıanm meı'uli· 
yetsiz bir takım adamlar eline 
kalması doğru olmadığım, timdi
ki hükumete verilen ıalahiyetin 
yerinde bulunduğunu söyledik
ten aonra, Türkiyedeki Franaız
ların ana vatana baih oldukla
rının icap edenlere bildirilmesi
ni dileyerek ulusal bayramı kut
lulamıştır. 

F ranaız elçisi buna cevap o
larak söylevinde, aytaça (hati
be) tefekkür ederek Fransız hü
kumetinin finans işlerini düzeJt
meğe bütün cesaretiyle atıldıiını, 
bütün Fransızların kendisiyle be
raber bulunduiuna inandığını 

anlatmıft ulusal bayramı tebrikle 
"Yataıın Fransa,, sözleriyle söy
levini bitirmittir. 

Üniversitede yabancı dil 
kursları kaldırılıyor 
Kültür bakanlığınclan: 
Önümüzdeki den yılı için Ü· 

niveraitede yapılacak değitiklik
ler araıında, yabancı dil kursla
rının kaldırılma11na karar veril· 
mittir. Bu derslerin liıelere ekle
nerek kendilerinden beklenilen 
fay dayı temin edecekleri anlatıl· 
mıttır. 
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i1Şikayetlerl 
~ -
Eskiye rağbet 
Btr okuyucumuz, dün ak~am geç 

vakit oda kapısını açarak içeriye gir 
di: 

- Aff ederslnlz, dedi, kllçUk bir şey 
anlatmak istiyorum. 

- Hay hay. dedik, acaba ne a6y • 
Uyeceksiniz? 

Ayni dakikada bir elini arka ce • 
bine atarak iki sigara paketi çıkar • 
dı: . 

- Duyurunuz! •. 
- 'l'eşekkür ederiz, diye cevap ver-

dik, inhiımr1ar idaresinin yeni tiltUn· 
lerlnl pek beğenmişe benziyorsunuz. 

Fakat okuyucumuz bize göster • 
mek istediği bir maharete o kadal" 
dalmı§tı kJ, ortaya koyduğu Serkl 
Doryan paketlerini sür'atle a • 
çaı-ak, birinden bir arkada9ımıza ö • 
tekinden de başka bir arkada,ıırııu 

uzattı. 

Hepimi:t, okyucumuzun bize giis • 
tereceği fevkalılde oyunu merakla 
bekliyorduk: 

- Görüyorsunuz, dedi, paketlerin 
ikisi de Serkl Doryan.. Sadece biri 
eskJ Serkl Doryan, öteki yeni Serk1 
Doryan .. 

Polis haberlle uğraşan arkada§I • 
mız kutuları sıkı bir incelemeden gr 
çlrdikten sonra: 

- Evet, dedi, biri eski, öteki yeni 
Serkl Doryan. 
- Tamam .. Şu halde sigara1an yaka 

biliriz. 
Bir kibrit. Sigaralar, f&nmaya. bat-. 

Jamıştr. · 
Okuyucumuz: 

- Dikkat, diye seslendi; ne gö • 
rilyorsunuz? 

Şayanı hayret .. iki sigara da daha 
bir dakika evvel kızll bir kıvılcımla 
tutu~muşken birisi birdenbire sönü • 
vermişti. 

- Bu sigaraya ikinci bir kibrit da· 
ha çakıyorum, diye ilave etti. 

ikinci kibriti çaktı; bir saniye, 
iki, iiç, dört saniye.. Stop!.. " 

- Baylar üçüncü k\britt .. 
öteki arknda§ımın sigarasına bak· 

tım: 

BUyUk bfr zevkle, bir yıldız gibi 
pırıl pırıl yanıyordu. 

Okuyucumuz, yazı mUdürUmtiziln 
maımsı başında, numaruını bitiren 
bir adam hallle, dimdik durdu: 

- Şimdi elendim, dedi, kıssadan 

hisse .• inhisarlar idaresinin yeni bir 
takım paketler meydana çıkardığını 

hepiniz biliyor~unuz .• o~tleri o ka • 
dar gilzel \1e san'at~nsına sU!llcnmlf 
ki kırk yılda bir yapılan böyle bir ha· 
reketi takdir etmekten kendinizi a • 

lamazsınız! Fakat J~er1eri .. Eter bu 
paketleri satan dUkkAn1arın önlerine 

gidecek olursanız, her sigara içen a· 
damın mutlaka bir eski paket aradı· 
ğını görecebiniz. önUnUzde yaptığım 
küçük bir tecrübeden sonra. lnhi • 
sarlar irlare~nln bu tatsız ve yaş y~ 
ni sigaralarına karşı, Urnlt ederim 
ki eskiye rağbetin manasını artık a • 
raştırmazsını !. 

İnhisarlar ldaresf nln, kutuları ye
ni bir şekle koyarak gözlerfmlzln ze, .. 
kini diişünmesine hakikaten te~ekkür 
borçluyuz... Fakat yfne 1nhi • 
sar idaresinin yeni harmanlarında 
yaptığı değfşiklrrle bize verdifi tat
sız çeşniyi biJmem ki damağımızdan 
nasıl bir tat silip götürecektlr. I,, 

"0,, gıupur.un 5 inci 
sergısı 

Sekiz genç san'ntkArın kurdufu 
(D) grupu temmuzun 20 fncl cumar
tesi günü Fransız tiya troıunda be • 
şind plistik san'atlar sergiıdnl aça~ 
caktır. Sergide Bedri Rahmi, Cemal 
Sait, Elif Naci, Nurutıah Cemal, 
Turgut Zaim, heykeltraş ZlihtUnün .. 
ser1erf bulunacaktır. Ytize yakın re -
sim gösterilecektir. Cumarteıd gUnU 
saat tam beşte şair Necip Fazıl bir 
konferans verecek ve konferanstan 
sonra D grupundan r~s..4'1lm Elif Naci 
bir mfüıahabe yapacak ve sergi dant· 
lilere gezdirilecektir. 

Serei herkes tarafından p&raeız 
rezilecektir. 
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Deli Orman Türkleri 
Yurtlarına kavuşan Göçmenlerin hayatı - Hırstiyan 
ve müslüman Göçmenler Roman yada nasıl yaşıyor? 

Ankara, .(Özel). - Yi.:ksek 
yurtlandırma koınUy:onu son top • 
lantısını pazartesi günü yapacak
tır. Komisyon bu içtimamda hari
ciye ve dahiliye Bakanlarınca ha
zırlanan talimatnameyi ıon defa 
müzakere ederek kabul edecektir. 

Romanyadan memeleketimize 
göçecek muhacirlerin çocuklarına 
mektep temini huauıunda Bakan • 
ldda temas etmek üzere Silistere
den buray:a bir heyet gelmiştir. 
Bu heyetin reisi dün kendiaile gö
riifen gazetecilere Romanyadaki 
Türkler hakkında şu faydalı iza • 
batı vermiıtir: · 

- ''Romanyada 400 bin Türk 
vardır. Bunların 150 bini müslü -
man, 250 bini de hiriıtiyandır. 

Mü.lümanlar kesif olarak Dob
ruca ve Deli Ormanda otururlar. 
Dobruca ve Deli orman bildiğiniz 
gibi Romanyanm cenubuna dü -
ter'· Bundan batka Romanyanm 
timalinde; Naçin ve Tunca gibi 
yerlerde de müslüman Türklere 
raatlanır. 

250 bin liiriıtiyan Türk ise Dob 
rucada biraz dağmık, fakat Be -
ıarabyanm cenubunda kesif ola -
rak oturur. Bunların hepsi; müı -
liiınan ve hiriatiyan ekincidirler. 
Aralarında dilenci bulunmaz, ça
btkan, doğru, sözlerine IOn aere
ce sadık, ruhları sağlam insanlar
dır. 

Eski Osmanlı imparatol'luğu • 
nun bütün dünyaca tanınmıt peh
livanlarını Deli Orman verirdi. 
Bazı Avrupa muharrirlerinin La
raı emperyal dedikleri Türk ırkı
nın en asil örnekleri hala orada 
eski kıyafetleri ile yqıyorlar. 

Babalarımızın Romanyada hı • 
raktığı ( Grand sinyor) hatırası 

ne gibi insanlardan gelmiıtir? Bu
nu anlamak istersek Deli Ormanı 
bir defa gezmekliğimiz icap eder. 

Deli Ormanın Romanya veya 
Bulgaristanda kalan parçaları eı
ki Osmanlı imparatoluğunun hi -
la ayakta duran bir kısmıdır; ve 
Türk orada kahir bir ekseriyeti 
liaizdir. ı 

Yollarda, köylerC:le bir aCJama 
rutgelirainiz, bir dil iıitirsiniz: O, 
Türktür ve tükçedir. Bunlann a -
nayurda dönmesile çok sağlam bir 

unsur ve çok güvenilebilir bir kuv
vet elde edilmiı olacaktır. 

Hiristiyan Türklere (Gök O • 
ğuz) gelince; bunlar çiftçi ve sa -
V&§Çı imanlardır. Gök Oğuz deli • 
kanlıları Beaarabya topraklarına 

mahsua yağız bir cins at üzerinde 
eğersiz ve dizginsiz dörtnalla ko -
ıulare. çıkarlar. Köylerinden ge • 
çen bir yolcunun para ile ekmek 
alma.ama imkan yoktur. Son dere
ce misafir severler. 

Romanya ordusunda mü.lü:man 
Türk gibi hiriıtiyan Türk de doğ· 
ruluğuna inanılan bir adamdır. Hi 
riıtiyan Türk atalan 1065 yılın -
danberi yani Romanyaya gelip yer 
le§tikleri gündenberi, kita1>11z, 
mektepsiz, gazetesiz, gelip geçen 
bütün istilalar arasmda rrknnızm 
dilini çocuklanna öğretmekte de.
vam ediyor. Yalnız hiriıtiyan Türk 
şimdi kitabına kavuşmuıtur. Yeni 
harflerin yayımından ıonra İstan
bul, Ankara gazetelerine, türkçe 
kitap ve mecmualarına abone o • 
luyorlar. 

Hiristiyan Türkün lehçesi, Bal
kanlardaki müslüman Türkün leh
çesinden ayrılmaz. 

Bunların papazları arasında es
ki Türk asıllarmm unutturmam.ağı 
kendilerine borç bilen adamlara 
rut gelinir. Bunlar fakir kesele -
rinden yaptık.lan masraflarla u -
fak kitaplar neırederler. Mecmua 
larda onların yazılarına raıtgelir
ıiniz. Kendi çocukları olan Gök 
Oğuzlara soylarmı ve kökünüzü 
unutmayın diye telkinatta bulu -
nurlar. Bunların arasında, ruaça, 
bulgarca, romence bilenler, hatta 
bazı garp lisanından istifade e • 
denler olduğu için sözlerini tarihi 
malumat ile teyit ederler. 

Bulgarlık propagandası, eğer 

ıehirde Gagavuzları temsile mu -
vaffak olmadı ise bunun iki sebe
bi vardır: Birisi asıl Türkün, dün
yanm her tarafında kendi diline 
olan bağlılığı diğeri de milliyet 
dü'1Jlanı olan Osmanlı imparator
luğunun varisi olan yabancı dev -
Jetlerin hizmetinde bir nevi hiya· 
net ve caıuı teıkilatı haline geçen 
müslüman hocaları yerine bu hi -
riıtiyan papazlarm kendi asılları· 
na olan büyük sadakatleridri.,, 

........................................................................................... 
Projesi 400 yıl önce 
yapılan dalgakıran 
Berlinden yazdıyor: 
Deyli Meyi gazetuine '.Atlan

mıı olan bir dalga kıran iki gün 
evvel büyük bir merasimle açıldı. 

Bu dalga kıranın garip bir hi
Jilyesi vardır: 

1556 da projesi bisarlanmıf ve 
Clerhal iıe baılanmak üzere halk
tan para toplanmııtı. Fakat kısa 

blr müddet geçer geçmez, iti ida
re edenlerin parayı alıp kaçtık
ları görüldü. 

AJağı yukarı on beş sene son
ra, ikinci bir vak'a olarak ite ye

Razvelte gelen mektuplar 
Vaıingtondan Fransız gaze

telerine bildirildiğine göre cu
murluk baıkanı Ruzvelte hergün 
gelen mektupları ve telgrafları 
açmak ve ırralamak için geçen 
hafta yeniden iki katip atamnıı
tır (tayin edilmiıtir). 

Her yurtda§m bir geliri ve kır
da bir evi olması için, ayandan 
Long'un verdiği proje üzerine baş
kan mektuplar ve telgraflar için -
de boğulmaktadır. Tahmin edil -
diğine göre yalnız bu mesele için 
bir buçuk milyon telgraf ve yedi 
yüz elli bin mektup gel mittir. 

niden bqlandı; her fey tamam1
--------------

olmak üzereydi; küçük bir fasıla Ö L U M 
dalga kıranı yarıda bn-aktı. İzmir llbay muavini (eski Be-

13 ıene sonra kopan büyük bir yoğlu kaymakamı) Bay Sedadın 
fırtınada ise her ıey eski haline halası Emine Müveddet'in ölümü
dönmü§tü. nü acıyarak duyduk. Ölü bugün 

Bundan sonra tam üç yüz sene saat 11 de Haseki hastanesinden 
bu mesele hiç kimse tarafından kaldırılacak ve Edimekapı tehit-
afıza alınmadı. liğine gömülecektir. 

1866 da tekrar ortaya atıldı Ölüye rahmet diler, Bay Seda-
iıe de it gene halledilemedi; niha- da batın sağ olsun, deriz. 
yet 1933 de hakiki inşasına bat- a :aıaıumaııw•= , .. nm"""'"""•••www ""' •.• 

l ULKEMIZDE 1 
Yunanistanla iş gören 

/zmir tecimLeri 
lzmir, (Özel) - Atina ataşe: 

kommersiyalimiz Bay Naci lz~ir 
den geçerken Y unanistanla i§ gö
ren tacirleri bir toplantıya davet 
etti, onların fikirlerini aldı, di • 
teklerini dinledi. 

Bu arada kambiyo itleri de ko
nU§uldu. 

T ecimerlerimizin aöyledikle • 
rine göre, Yunanistan hükUmeti, 
Yugoslavyadan getirilen büyük 
bat hayvanlardan 200 kurut güm 
rük resmi aldığı halde Türkiye • 
den gÖnderilen hayvanlardan 400 
kuruş alınmaktadır. Bu suretle re
kabet artmaktadır. 

Ayni zamanda yumurtalarımı • 
zm büyük sandıklarla da stokuna 
izin istenmektedir. 

Şaşal suyu 
lzmir, .(Özel) - Şaıal ıuyu -

nun tanınması, su satışının arttı • 
nlmaıı için yeni yeni tedbirler a
lınmaktadır. 

İıtanbul , Ankara ve Mısırda 
satış şubeleri açılacaktır. 

Şaşal, çok ilgi görmekt~dir. 
Mikyası 2,7, radyo aktivitesi yüz
de 12 - 15 tir. İzmit cam fahri• 
kamıza yeni damacanalar ısmar· 
lanmaktadır. 

Temizliğe çok önem verilmek -
tedir. Bunun için tertibat alınmış
tır. Kamyonlarla her gün sekiyat 
yapılmaktadır. Memurin koope -
ratifi satışa ve çalışmaya geniş 

ölçüde iıtirak etmektedir. 
İzmir piyasasında suyun satı§ ı 

çok artmıştır. llbay general Ka -
zım Dirik, bu 'işlerle çok ilgilen
mektedir. Dün şarbayımızla bir -
likte kaynağa gitmiştir. Şaşal, 
ilbaym bulup çıkardığı eserler • 

denClir. 

Yeni Buğday mahsulü 
Tecim Borsası tarafından ge

nel mahsul vaziyeti hakkında ve
rilen malUm.ata göre bu senenin 
hububat ve buğday azlığına dair 
ileriye atılan iddialar tamamiyle 
asılsız bir mahiyettedir. Tecim 
borsasına göre: 

"Bu yıl hubub'at ve kuru sel>
ze rekoltesi Marmara mmtakaıı 
ve Trakyada normal senelerin üs
tünde gayet iyidir. Çukurova hu
bubat rekoltesi geçen yılınkinden 

çoktur ürün ve bilhassa bug -
daylar geçen yılınkine göre da
ha iyidir. 

Karadeniz sahili ve Orta Ana
dolu mübalağa edildiği kadar 
kuraklıktan müteessir olmuf de
ğildir. 

Yarıdan fazla malisul elde e
dildiği çok görülmüştür. En çok 
kuraklık olduğu iddia edilen Kon 
ya ovasının bu sene verdiği mah
sul geçen yılın 1,5 mislidir. 

~ 

~KURUN~ 
GUııdelik sıyaat gazete 

latanbul Ankara caddeal, (VAKiT) yurdu 1 

{İdare: 24370 
Telefon 1Yazı l§lerl: 24379 1 

Telgraf adresi: KURUN İstanbul 

Postn kutusu No. 46 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete
ye girmek lc;;ln ise. z:arfmın kö§eslne (ga
zete) kelimesi yazılmalıdır. 

Karşılık lstlyen okurlar, mektuplarma 
10 lrunıfluk pul koymalıdırlar. 

Basılmiyan yazılan geri gönderm~kten, 
kıymetsiz yollanmış mektuplarm içine 
konulan paraların kaybolmasmdan, Utın 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör -
IUk. lliıtUııe soru aorgu almaz. 

landı. ran Nazilerin itsizlere iş bulma Ga7.et.eml:ı:de tıkan yn7.llarta re!lmlcrtn 

ŞI · h T ·ı N • J • • b ·k · • • d her hakkı salt kt•ndlsl içindir. I 

ı.tACl YASAti·- ~t:;~ 
H1'ST~NESl.: · ·· • . 

'• 

nuteUn'un 1<omc1nı 46 razan. A. ısmet Ulukaıt 

Binnaz kendini tutamadı: "Ah 
ne iyi adamsınız!,, dedi 

• 
sıı 

Diye dütünüyordu. Akıam Bin- - O vakittenberi? 
naz, ne kadar memnun olacakb ! - Olsun; bugün Cemil f 
Hiç beklemediği, hayalinden ge· değerli bir dostumuz, Hüsnü f 
çirmediği bu hadise, ona babası- çalışkan, açık fikirli bir sivil ~ 
nın öldürüldüğü geceyi, o gecenin murumuz olduktan ıonra, her t 
bütün acılarını gözü önünde can- yapılabilir, sanıyorum· 

landıracaktı. Bunun tesirini azalt- - Kendilerinden rica etsek 1 
mak, kızı timdiden bu habere, a7 - Evet, ben ıizin tarafınızds 
çok, hazırlamak lazımdı. bunu yaptım. 

Öğleden sonra Binnazla konu• - Siz mi? 
fuyordu: - Şüphesiz; bir meılekdlf 

- Bugün sizinle, gene sizin mm öcünü almak ve suçsuz ol 
için, biraz konuıalım. Her ıey· kızına bir hizmette bulunmak 
den evvel ıunu ıöyliyeyim: Bu çin. 
akp.m misafirleriniz var. Cemil, Binııaz, o kadar ıaımıı kalııt 
Hüsnü ve.... tı, ki teklif ve tekellüfü unutar' 

-Dün poliı müdürünü görme- heyecanını g&termekten kend 
ğe gitmiştim; bana bir fey söyle· alamadı: 
mediler. Affınızı rica ederim, - Ah, ne iyi adamım,z, doı 
doktor! Otomobile binerken ora- tor! 
ya gitmek aklıma geldi de, ıizden Nezir daha açık anlatmaya bl 
izin alamamııtmı. ladı: 

- Siz kendinizi Cevadın evin· - Bir meslekda.şımm ruh~ 
de mi zannediyorsunuz? Burada karıı kendimi borçlu bildiğim b 
dilediğiniz gibi hareket edebile- ödev (vazife) duygusile hare1't 
ceğinizi aize söylemedim mi? Çı. ettim. Sonra, sizi, meslekdaşıııt( 
karken bana haber vermenizi ıöy- kızı ve benim yardımcım ol~ 

lediğimin sebebi bu değildir. Böy suçsuz, .zulüm görmiif bir geı>' 
le bir şey aklımdan bile geçme# sevindirmek istedim. Polis müd6 
miştir ve geçmez de. Maksadım, rü ile Hüsnüden rica ettim. Ceıı' 
sizi bir takım düşmanlardan ko- mesleğine ve ayni zamanda sif 
rumaklır· Bunun içindir ki yanını- ait olan bir iti savsayacak (ihııt., 

za bir hemşire almanızı da tavsi· edecek) değildi. Dün bir takını E 

ye ebniştim. nemli izler elde ettiğini bana h• 
- Benim düfmanlarım olabi- ber verdi. Henüz tam bir netice J 

lir mi? madığı ıçin •ize aöylememittinı. 
- Var demiyorum; olmak ih· - Muvaffak olabilecek mi? 

,_ timalini dUJUnnyorum. BabanıZJ - Olmuş bile ıyebiliriz. Be' 

öldüren meçhul adam, belki ıızJ ki bugün, belki yarın! .. Her hal 
de takip ediyor; belki katili ara- katili adaletin pençesine düşüre 
mak teıehbüsünde bulunup hu· cek dakikalarda bulunuyoruz.Netf 
lunmıyacağınızı anlamak istiyor! ce elde edilince Cemil ıizi müjdt 
Ha, aklıma gelmişken sorayım: lemeye gelecektir. 
Babanızı öldüreni bulmak için - Ah doktor, bana baya~ 
hiç bir şey yapılmadı mı? k'azandırmıt olmakla kalmadu:ıt1 

- Bilir miyim? Ben küçük bir ancak babamm evinde görebile 
kızdım; annem hasta, yatıyordu; ceğim, bir refah ve saadet verdi 
başka kimsemiz yoktu. Bir dadım niz. Bu da yetmiyormuı gibi, bJ' 
vardı, amma elinden ne gelirdi? na ait olan ödevleri ıiz üzeriniı' .... 
Belki polis uğraımıı, bulamamış· alıyorsunuz. Size teşekkür etıne • 
tır. nin, hatta borçlu olmanın bile iıt" 

- Cevat bir §ey yapmadı mı? kanı kalmadı. iyilikleriniz bil 
- Bilmem, bana söylemedi. döndürücü bir yüksekliğe çıkıyof 

Herhalde bir ıey yaptığını sanmı· "(Arkası r:atJ 
yorum. 

- Ne yazık ki l;ab'anızm ocu 
alınmamıf kaldı. Aradan da on 
sene geçmiş ... 

Binnaz, derin bir ahla göğaü· 

nü titirdi: 
-Evet, aradan çok zaman geç-

ti. 
-Böyle olmakla b'erab'er, ben 

bütün umutların mahvolduğunu 
zannetmiyorum. 

ACELE SATILIK 
Kuzguncuk Pqa limanı cad ' 

desi, Nacak sokağında Korun~ 
eteğinde iskeleye 10 dakika uıe' 
safede altı oda, terkos, hava ''s 
zı, bahçe ve sairesi bulunan 1 
r.umaralı hane acele satılıktır· 
içindekilere ve pazarlık için ° 
sokakta Bay Şefiğe müracaat. 

(H. K.) 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
6X 8 Dokumalı 44 X 26,5 pusluk birinci nevi Jütten mamul 

iki bir kartlık Kalküte malı ve dikişli; 
Sartnamesi mucibince yukarıda eb'at ve izahatı yazılı çuval· 

lardan yüz bin adedi 19-7-935 günü ıaat 16 da Pazarlıkla 
satın alınacaktır. Vermek isteyenler son ve kat'i fiyatlariyle ve 
yüzde 7,5 muvakkat güvenme parasiyle birlikte Kabataşta alJ111 
satım komusyonumuza müracaatları. (3768) _./ 

--;=' ~~=====] . ıstanbul Belediyesi ilanları _ 

ezviğm garp sa ı ı ı e ors- proje erının tat ı ı netıcesın e lıiiiiiiiiiliiiiôiiiiiiiiii.....,ôiiiiiiiiii_. ....... iiiiiiiiiiiöİİiiiİİiiiiôiiiiôiôiiiiiiiiii--.iil"ii.ll 
len adasını birlettiren bu dalga kı- ortaya çıkmııtı. 1 

Yıllık kirası 120 lira olan Büyükada' da Altınordu cadde• 
sinde 389 metre murabbaı arsa 936 senesi Mayıı aonunn kadar 
pazuhkla kiraya verilecektir. İstekli olanlar şe?niti anlamak il• 
zere Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. Pazarlığa gir"' 
mel< i~in de 9 liralık muvakkat teminat makbuzn veya mektu• 
bu ile bcra:;c,. 18/ 7 / 935 Perşembe günü saat 15 de daimi endi· 
mende bulunmalıdır .. (B.) . .(3722). 



Istanbul: 4 - Atina: 1 
Futbolcularımız sıkı 

sonra Yuiıanlıları 
lstanbul -Atin& takımları dün 

Uçüncü defa karfılqtılar. Birinci 
maçta Romanya seyahati yüzün · 
"1en futbolcülerimizden bir kısmı 
bulunamamıf, ikinci maçta takın: 
iyi tertip olunamamı§tı. 

lki takım dün etit tartlar al · 
tında ve yedi bine yakm bir se · 
yirci yığını önünde karıılqb · 
far. Takımımız ilk partide töYle 
kunılm'll§tU: 

Bedü- Ltltfi, Yqar- Fanık 
'.(B) Esat, Mehmet Rept- Niya· 
zi Münevver, Rasih, Şeref, Fikret. , 

bir maçtan 
yendiler 

pu takım bazı eksikleri olma • 
ama kartm (rağmen). ~iğer ~ ka· / Dünkü ma#a ıeyircilerden blr kumı 
rqık tıakmıdan daha ıyı tertıp e - kat Bedii kendini köteye atarak ki Raailıi mimden çelmeliyere.k 
Clilmit sayılabilirdi. yakıaladı. dütürdü. Bunun cezası peaaltıy • 

• • • 22 incide bu sefer soldan 6qb.. dı Garip deJiİ mi, hemen her teYe 
Yargıç Sa it Salahaddinin ida • yarak sağa geçirdikleri bir hücum itiraz eden miaafirler bu mükem

:eainde maç baıladı. Baflangıç da- golle neticelendi: ı - 1 beraber- mel penalb modeline bile itiraz et· 
lrikaları biribime etit ve denk gö- lik. tiler. Münevver bu suretle üçün -

ründü. Bununla beraıber yunanlı - 31 inci de Bedii zorlu ve tehli- cü golümüzü çıkardL 
lar kalemize daha müeuir oluyor- keli bir tüt daha yakaladı. Devre İstanbul tak•ı yorulmaama, 
]ardı .. iki tehlike atlattık. Bekle tonuna doğru tekrar canlandık. Liitfinin ayafma kramP ıirmnİ 
rimizle haflanmız i)'i ve canhakki Niyazi rakiplerini atlata atlata to- ne raimen üatünlüiü bırakmıyor, 
ile O)'DIYorlardı. N . M pu taç çizgisi üzerinde getirip canla bqla çıalıııyor ve Y unanb • 
~ orlammZ& gelince, iyazı, ü r, , .. _ Rasihe verdi.Raaihin tütiyle ikinci lan sahalarmdan dqarıya çıkar• 

--er Rasih anlafJDAlı mii&em - b U"iii"... ' d k. golümüzü kazandık. Bu golde er. • ıyordu.Y11DBnlı gençler azir hata 
meldi. Şerefle Fikret araım a ı 

d d 
büyük. hisse Niyazinindi. Iar veıinirlilikler yapıyorlar, ha • 

anı--.a biraz gevtek gİ iyor u. l d 
-s"- !ıL b · l · Bu esnada hır" aol t-... ırdık. keme boyuna itiraz ediyor ar ı. Bu arada Raainin azı Jest erı o •-s 

d b. ka bol Mehmet Re•at taknndan çıktı. Fa- Bunu hakem lehlerine düdük çal -
~anmzm ara a ır y ma • :ı S b ~~ oluyord~ aunuııla be _ ruk sola Kadri de sağ hafa geç • aığı vakit bile yapıyorlardı. a n 
...._ a..ila ...._, ~lan, iyi ti. Kadrinin teJmna b&fl&D81çtaiı. tükenen bay Salt Salahaddin bir 
görütleri ile mükemmel bir aantra beri almmıt olması lazımdı. Kad· aralık bir Yunanlı oyuncuyu çı • 
fordu. 

ri ikinci devrede müdafaemızm en karmaya mecbur olda. Ve IOD de.-
canlı UZuvlarmdan birisi oldu. kikayı baflıyan aaniJecle sünün Sağ tarafnnızm iyi anlaf1Dası 

d- '-ik d · · d' lkm" cı· de-m· ilk on dakika - en psel plünü Münevverin aya• on betinci AA a a eaermı ver ı: ........ jmdan b•ndık. Oyun da 1 - 4 
Esattan Niyaziye, Niyaziden Mü • amı gene temposuz oynadık. 13 galibiyet ve Gatünlüiümüzle bit • 
nevvere Münevverden tam yerin üncüde Şerefin gollük bir tütünü ti. Oyuocularmuz bilhassa Ra • 
de Raaihe gelen top Ruihin uata· kalecileri tuttu. Bundan sonra du· ıih, Münevver, Fikret el üllünde 
ca fakat rahat bir fiitile ilk golü- rum (vaziyet) lehimize açılmaya, tqmdılar. 
müzii Yunan kalesine soktu ve bu üstünlüğümüz adam akıllı belli ol - Çoculdanma:ı içten kutlarız. 
wol alb ayağın üç kafanm müıte· maya bqladı. Bu eınada Eaat sa • • • 
reken ortaya koydukları bir eser- k\tlanarak çı!kb. Şaban sol açığa, 
oldu. Fikret orta hafa geçti. Atletizm birincilikleri 

Bundan IODI'& yava§ladm. Yu • Saldan açılan bir hücumumuz- ıstanbnl atletizm birinclliklerl ele 
nanlılar İle tehlikeyi sezerek da- da Rasih bir eşape ile Yunan be· dtln Taksim stadında tamamlandı. En 
ha beeaph ve hızlı bir oyuna bat· 1..:.. • ti tar k kalaye dotruldu. Bu heyecanlı kop (800) metre oldu. Bu .. 

&ıııt a a a rada a ~ BMlmle Ziya çekiftller 
laddar. muhaldralc ıoldü.Fabt YUDllD be ve Be!J1m netlee)i bir Od g6ğtls farkl .. 

18 inci de sağdan güzel bir hü- le Ziyadan aldı. Dereeeal 2,6. 
cam yaptılar. Top ortadan demir 400 Metrede Mtlnd blrbıelllii aldı. 
gibi bir fiille kalemize uçtu. Fa • 100 ve 200 Metrelere Semih girme • 

miftl. Raif 100 metreyi ll,2 200 metre 
7f 23,4 de kar.andı. 

l5000 metre)i Maksut (Gtlneş) 18,28 
le kar.andı. Ve)'Si 12,80 ile giille)i ve 
diski '2,40 atarak (yeni Tttrldye reko 
1'11 yaptı • 

Yüksek atlamada birindlili 1,'15 
ile Cihat <Fenerbahçe) aldı. 

Tek adımda Zeki (Beşiktq) 
6,'5,5 le birindliii 6,45 le Ddnduti 
kar.andılar. Milsabaka harld athyan 
Ami (Befildat) 6,70 atlanu§tır. 

Ciritte birindllti Karakq (Gala -
tuaray) 55,89 ile kazandı. Smkla 
ytlksek atlamada Galatasaraylı Fethi 
3,50 atbyarak yeni bir Türkiye reko
ra yaptı. BiraZ pnab olsaydı daha 
yüksek athyablleeektt 

Her mttsabakada biraz daha ytlt· 
selen Fethld• çok ıte1ler bekliyo • 
ruz. DUnldl kazımmu candan kutla· 
nz. 

En son mUsabaka 4X100 bayrak 
yarıpnda 46,2 ile Befiktq takımı bi
rinciliği, 46,9 la Fenerbahçe Ddndllii 
kuandılar. 

Puvanlara göre Galatasaray klü -
bü 52 poftllla bfrindliii, Beşiktaşın 
46 puvanla ~dlitl ~!blı nane
dildi. 

Karacabey haraaında yetiştirilen kuv vetll yarım kan kurak ve biniciai -
Harada yetiftirUen Arap taylanndan birinin bafı 

Karacabey harasında 
tesisat • 

yenı 

"Karacabey Y anmkanları,, adı verilen 
yerli atlarımızla hakikaten övünebiliriz 

Ankara <Kurun) - Tanm Ba • 
kanlığı, ba sene Tiirkfyenin en büyük 
harası olan (Karacabey harası) nda 
yeni bazı kurumlar yapacaktır. 140, 
150 bin liraya mal olacak olan bu ku· 
rumlar arasında bathca şunlar var
dır: 

Modem aygır tarlam. Kapalı aş • 
ma mahalli, tohumlama yeri, telkih 
IAborahıvan. 160 pr tay ve inek aJa· 
bilecek bflyüklükte iki büyük ahır, er 
kek ve dişi taylara mahsus ve en mo· 
dern tesisat olan idman tavlaları. 
Merbıoe ahırları, yem ambarları, iş • 
yarlara mahsus binalar. 

(Karacabey harası) diinyanm. en 
biiyilk harası olmağa aday (namzet) 
dır. Bugiin harada 600 bat kadar muh· 
telif ırk, cins ve yaşta at, 800 sığır ve 
manda, 10.000 koyun damızlığı vardır. 

Su işleri, arazi vaziyeti düzeltil • 
dikten sonra burası 2000 at, bir o ka· 
dar sıtır ve 20,000 koyun damızlıtr ba· 
rmdırablleeektlr. Bu takdirde hara 
dtblyamn en btlytlk haralarmm bile 
Ustffne çıkını§ olacaktır. Tarım Ba • 
kanhlmm pl!nb çalışması sayesinde 
ba UsttlnlQtln pek yakın bir gele • 
eekte temin edileceffne şüphe edile • 
mez. 

Sırası diişmüşken harada takip e· 
dilen ilmi usuller ve bu usullerden 
bagilne kadar elde edilen yüz ağar • 
tıeı neticeden bahsetmek fırsatını ka· 
çmnıyacatız. Önce atçıbğından baş • 
byalım: Harada başlıca ~ört at cin • 
sine ehemmiyet verilmektedir: 

1 - Saf kan Arap, 2 - Yarım kan 
Arap, 3 - Nonius, 4 - lngiliz. 

SAF KAN ARAP: 
Saf kan Arap atlan ile Türk at • 

lan arasında kan yakınlığı vardır. 
Atlammzm öziinü bozmadan yekne • 
sakbklannı temin etmek ve bilhassa 
boylarmı arttırmak hususunda saf 
kan Arap atlarından çok istifade e • 
dileceği düşilniilmflf ve yapılan tec • 
rübeler bu düşüncenin isabetini gös· 
termi§tlr. 

YARIM KAN ARAPLAR: 
Her memlektin kendine mahsus 

bir hayvan dul, ırkı vardır. Çok il • 
mi ve çetin bir çalışma neticesinde el• 
de edilebilecek olan bu ulusal ırk • 
ırkı yetiştirebilen uluslar için daima 
bir övünç (iftihar) vesilesi olm11§tur• 

Macarlann Noniyos'lan Fransız• 
Jarm Normallari ve Rusların Orlof • 
lan gibL 

Tarım Bakanhtı beş senelik .. • il• 
mi bir çalı§IDAdan sonra ulusal Türk 
atı tipi yaratmııtır. <Karacabey ya • 
nm kanlar) adı verilen bu tip atlanıo 
mızla hakikaten iivtlnebflirlz. Bun • 
lar saf ırklardan bilyük, daha daya• 
nıkb ve çevik, atlama kabillyetleri çok 
tur. Kayda değer meziyetlerinden di· 
ğer lldsl de kanaatklrlıklan nlsbe • 
tinde iş derecelerlnln yttbek olma&1• 
dır. 

Güzel bir stlvarl blnell, iyi bir su
bay (zabit) atı tipini gösterdikleri 
gibi pulluk önünde en uysal bir ko· 
f1UD. ve en lflks bJr araba ati tipi ta• 
paktadırlar. Ulkenln reneı at ısla• 
hı l§lnde Karacabey yanm kanlan 
bir rol oynayacaktır. 

Bu tip atlann değerlerini arttı • 
ran bir şey de yanşa elverişli olma • 
landır. Atçılık tarihimizde yer alllllf 
olan Kıamet, Mazlum, Ceglfin, San 
Kız, Naalp gibi bir çok yan§ atlan• 
mız Karacabey yarım kam ırkından 
gelmlttlr• 

Memlekete biSyJe değerli ve epts 
bir tip hediye eden Türk baytarlannı 
burada takdir ve ştikranla anmadan 
geçemeyiz. 

Karacabey harasında yetitşirilea 
diğer iki cins attan Nonl11Blardan bil• 
yilk cUsseli koşunı atlan yetiştirll • 
mektedir. Saf kan lngiliz atlarma gr 
lince, bunlar gelecekte memleket at • 
Janna en yüksek kam vermek ft 
tfmdilik yanşlan alamanne edilmek 
üzere üretilmektedir. 

Karacabey harasında yetitşiril• 
diğer hayvanlardan ve Tanm Bakar 
bğmm memleket hayvancıbfnu yük • 
seltmek için aldılı UzlU tedbirlerdea 
ikinci bir mektupta bahsedeceiim. 

Orner N. Ka.tem 

Adanclda aergla blrinci ıelen kurak Ue ıahlbl Şa/ılnala köyünden 
Ramuan 
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- Ben de bl1·im peygamberimizi, 
Hazreti İsayı gil"düm. Hazreti Isa • 

- --Yazan: Kadircan Kaf lı 
Meşhur bir fıkra vardır: Vak tile 

biri Türk, biri Rum, biri Yaht!di o • 
Jan üç kişi birlikte seyahate çıkar • 
Jar. Bu seyahat esnasında bir gün 
yolları ıssız bir Anadolu köyüne dU· 
şer. Akşam karanlığı çökmek Uzere 
imiş. Anadolu köylerinin en ıssızın • 
da bile bir köy odası nrdır. Bu köy 
odası çok kere köy muhtarının evi • 

yı uzaktan görü~ce yanına gittim. 
Elini öptüm. O da bana çok iltifat et· 
ti. Birlikte ikinci kat göğe çıktık. 

Mişonun rüyası doğrudur. Ben onu 
ikinci kat gökten Tur dalının üstün
de Halreti Musa ile beraber dua et· 
tiklerini gördüm. Gökteki melekler 
bize tUrlU türlü hediyeler getirdi • 
ter.,, 

önce yelkenler, ipler gevşedi, makaralar işledi, 
sonra direkler güverte boyunca yatı verdi. 

dir. 
üç arkada§ bqka gidecek yer ol

madığı f çin köy odasına vanrlar. Köy 
muhtarı bu vakitsiz konukları güler 
yüzle karşılar. Hallerini, hatırlarını 

sorar. Böyle bir parça hoşbeş ettikten 
sonra kalkar, misafirler için biraz 
yiyecek tedarik ederek gelir: 

- Tann konukları, kusura bakma· 
yın. Size bir parça çörek getirdim. 
Başka bir şey bulamadım. Bu akşamı 
bununla geçiriniz. Şimdilik hoşça ka· 
lın; yarın sabah yine görüşürüz. Al· 
laha ısmarladık.,, 

Der, gider. 
Köy muhtarı böyle kalkıp gittikten 

llonra Uç arkada§ çöreği önlerine 
korlar. Maksatları üç parçaya ayı · 
rıp paylaşmaktır. Bu sırada üç yol 
arkadaşından (Mişon) un aklına bir 
fikir gelir: 

- Arkadaşlar, bu çöreği bölüşecek 
olursak üçümüzün de karnımız aç ka· 
Jacak. Bu olsa olsa yalnız bir 
kişinin karnını doyurabilir. Ben şöy
le düşünüyorum: üçümüz birden ya· 
tahm, uyuyalım. Gece yansı kalka • 
rız. Herkes gördüğü rüyayı anlat • 
ıın. Hangimiz daha keskin bir rüya 
görürsek bu çörek onun olsun.,, der. 

Yorgi bu teklifi derhal kabul e • 
der: 

- Mükemmel bir fikir. Öyle ol • 
sun, sen ne dertdn Mehmet?,, derler. 

Bu fikir Mehmede garip görün -
mekle beraber reddetmez. üç arka • 
daş üçü de uykuya yatarlar. Bir za • 
man sonra Mişon uykudan kalkar. 
Hem o11Xorg\f}ı. h~~. Mehmedl uyandı
rır: 

- Haydi bakalım, herkes g8rd0fit 
rüyayı anlatsın. 

Sıra Mehmede gelmişti; arka • 
daşları: 

- Mehmet sen söyle bakalım, der
ler. 

Halbuki 1\fehmet bu rüya yarışın· 
da 1\lişon ile Yorginin kendisine bir 
oyun oynamaları ihtimalini düşün -
müş, arkadaşları uyuduktan sonra 
kalkmış, çöreği yemişti. Onun için 
Mehmet şöyle dedi: 

- Ben de kendi peygamberimizi 
gördüm. Senin arkadaşların çok u • 
uıklara gittiler; biri Tur dağının te· 
pesine çıktı. Biri de ikinci kat göğe 
çıktı. Onlar ya gelirler, ya gelmez • 
ler, sen kendi işine bak, dedi. Ben de 
kalktım, çöreği yedim!,, 

"' . . 
Son zamanlarda Anupa devlet • 

lerl arasındaki durum aşağı yukarı 
bu üç arkadaş hikayesini andırıyor. 

Avusturya bu devletler arasında pay· 
laşılamıyan bir çörektir. Fakat bu 
çöreği aralarında paylaşamayan dev
letlerden biri, ltalya, Habeşistana 

kadar gitti. Orada silah oyununa dal· 
dı. İngiltere bu oyunlardan kuşkula· 
nıyor. Onun için o da İngiliz Soma· 
lisl, Sudan \'e Sllvey~ taraflarında 
dolaşıyor. Fransaya gelince o da I · 
talyaya yardım ediyor. Sözün kısa • 
sı bu devletler Avusturya işini bir ta· 
rafa bırakarak çok uzaklarda dola • 
şıyor. Onların uzaklaştıklarını gören 
Almanya galiba Mehmetçik gibi A • 
vusturya çöreğini yemeğe hazırlana • 
yor. 

• • 

Bernardi büyük bir .evinçle ml' J 

rıldandı: 
- Talih gültlyor. Eğer rüzgb um· 

duğum gibi değişirse bana hiç yeti • 
şemeı. 

Bunda hakkı vardı. Çünkü Kara 
Kartalın iki büyük yelkeni birden an· 
cak rüzgar önüne düıtüğü zaman ife 
yarıyor, rüzgAr yanlardan estlji za· 
man ikisini birden kullanmak milm • 
kün olmuyordu. Böyle olunca da o 
şaşırtıcı hızını kaybediyordu. 

Biraz 10nra Bernardinln hafif bir 
ümitle aydınlanan gözleri bii.tbütün 
parladı. ÇünkU Kara Kartal birden • 
bire dümeni iskeleye kırmıf, bütUn 
hızlle K ?rfu adasının cenup burnuna 
dönmUıtü. 

Venedlk gemisinde bir sevinç dal• 
gası esti: 

- Bize yetişemiyeceğini anladı. t • 
nine gidiyor .. 

- Zaten bu giditle akşama kadar 
kovalasa yakalıyamazdı. 

- Akpm olduktan. sonra da dil • 
menl batıya kırar, Otranto açıkların· 
dan geçeriz. 

Bernardi nrdiyana batırdı: 
- Kürekler dursun! ••• Bırak tok • 

mağr ... 
Vardiyanın tokmafı önündeki ko • 

caman kUtUğe vurmaktan vazreçmlf, 
forsalar, kendilerini ıeminin oturak· 
larına bırakmışlardı. 

Kara Kartal korfunun cenubundaki 
küçük adalardan birinin arkasında 
kayboldu. 

Karayel tarafından esen sert rilz. 
g!r yumu~dı • 

Bernardl Kara Velinin, rördüiU 
avdan bu kadar çabuk vazseçeceilııl 
hiç ummuyordu. Kafasında birden • 
bire bir şimşek çaktı \'e şöyle dil • 
şündü: 

- Teklifi iptida yapan Mişondur. ••••••••••---
iptida o söyle.sin. Haydar Rifahn 

- Aklınca şu adanın arkasından 

dolanarak benim yolumu kesecek ••. 
l\füıon rüyasını sö,, :er: eser terinden: 

- Ben rüyamda peygamberimizi 
Hemen kararını verdi. Gemisinin 

provasını sert bir dönUole tekrar şl • 
male çevirdi, rüzgar da onun yap • 
ma!' istediiine yardım etmek ister gi· 
bi büsbütün keşişlemeden esmeğe baş
ladı. 

aördüm. Hazreti Musa beni aldı. Tu· Kuruş 
• Felcsefe 35 risinaya götürdü. Mübarek dağın te· 

30 Epikür 
pesine çıktık. Orada ilahi bir tecel -

100 ll ,·aki oldu. Her taraf nur içinde Küçük Hikayeler 
Lenin l\fezhebi 75 

60 
60 
50 

kaldı. Böyle bir manzara içinde ben 
müstağrak bir hale geldiğim sırada Hep Vatan için 
uykudan uyandım.,, Hep Millet için 

timi ,.e Hayali .. 

Bernardl, gemisinin iki yana kö • 
pükler saçarak, bütün yelkenlerini bol 
rüzgarla şişirerek sanki uçtuğunu 
görüyordu. Bu yetmiyormuş gibi Ka· 
ra Kartaldan biran e\'Vel uzaklaşmak 
düşUnceslle kürekleri de çektirmeye 
başladı. Gemi, hiç görUlmiyen bir hız· 
la gidiyordu. Geniş bir nefes aldı. 

Görülüyor ki Mişonun rüyası ger· Sosyalizm ~' 
çekten keskindir. Fakat birinciliği :ri· s talin 
ne alainıyacak. Çün,kü Yorginin gör • 
düğü rüya ona baskındır. Yorgi bu 
rüyayı şöyle anlatır: 
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Biraz evvel kalbinden yaralanan 

111111111 n lll"lrı"ll nımııınıı, ııHlln B o m a D 1 1 Bedriye bütttn acısını, küskUnlüğünU 
UUJ _ il il UU il UUllll!l llHU unuttu. Vücudü, tepeden tırnağa Ur • 

Bölem: &IS 

Ümitsiz bir mücadele açtı. Bur • 
hanı eve ısındırmak, ona yuva ve iz· 
dJvııç mefhumunu telkin etmek, o • 
nunla sohbetler yapmak, at1den bah· 
setmek istedi. Bir defasında, bah • 
tiyar bir ömür geçirdikten sonra, 
refah ve ahengin içinde elele lhtl • 
yarlamanın bile zevkli bir şey oldu • 
funu söyledi. Burhan yüzünü buruş· 
turdu. O, ihtiyarlıtı aklına bile ge • 
tirmemiştl. İhtiyarlık ne demek? Öy· 
le §eY var mı? Burhan için yok. Böy
le burjuva ld111erinden koleradan ka· 
çar gl bi kaçardı. 

- İhtiyar bir kadının ihtiyar pin· 
pon kocası olmaktansa ölmeği tercih 
ederim, dedi. Kendi kendine içinden 
flAve etti: 

- Bu hassasiyet illetinden bir tür
IU vazgeçemiyor. Derdi zoru ruhuma 
girmek, ruhunu bana açıp saçmak. 
Ne teh1ikeler, ne fena manevralar. 
Bunlann bolu~mMı daimn ze,·k ve 
bahtiyarlık \'erir. Fakat ruhların te· 
lAkkisinden ne beklemeli? inkisar. A· 

perdi. Bütün manevi mukavemeti bir 
çırpıda sıfıra inerek yine (Burhan 
tarzında) bir akşam geçirdiler. 

••• 
cı. işte o kadar. Mihriban, vaziyete müdahale et · 

Bedriyenin fena halde bozuldu - memek için dişini sıktı. Gelini, evla· 
tunu görünce biraz acıdı. dı, yer yüzünde yegane tesellisi olan 

- Güzelim, bu kara IAkırdıları bı· Bedriye elden gidiyordu. Bu izdivaç, 
rak. Emret, bize bir şampanya ge · bir fada ile netfceleneceğe benziyor· 
tlrsinler. Seni biraz sarhoş etmek ı,,. du. Zaten buna evlilik denemezdi ki •. 
tlyorum. Burhanın ailesinden hiç kimse nlk~ · 

Bir tabure çekerek Bedriyenln kar· ha gelmemişti. Mihriban, evveli buna 
şısına, yakınına oturdu. Burhan, çok içerledi. ıı~mbell tütüncü karılan a • 
defa yaptığı ıibi, ani bir lhtira81a caba nelerine bu kadar kibirleniyor • 
karısına bakıyordu: Dişlerini sıkmak· lar? Bilseler, Bedriye ne parlak tek· 
tan çenesi ve şakakları etrafındaki lifleri tepti; Burhaneddin Beye ge · 
adaleler oynuyordu. Çatık kaşlar al- lince sabah olur. Burhan haspası bu 
tından derin ve karanlık bir bakıır eve karısına değil dostuna gelir K"ibl 
vardı. Sesi, böyle zamanlara mah • devam ediyordu. Efyalannı getirme· 
sus bir renkle koyula~arak yavaşça mişti. Köşkte pek iğreti bir misafir 
tekrar etti: gibi yaşıyordu. Bir aralık Bedriyeye 

- Evet, seni sarho~ etmek, gözle· . mutfak masrafı olarak para vermek 
rlnin rengi değiştiğini görmek Is • istemiş, Bedriye almamıf. Ne iyi yap
tiyorum. Karşımda gidip gel, ağır a· mış, ohhhh .. Mademki Beyefendi ken· 
ğır iş gör. Şu alçak iskemleyi yanıma dini bir misafir gibi tutuyor, all •• 
getir, içkiyi üstüne koy, kadehe bo · ''safir muameleli görür. 
şalt. Git, aynanın önünde saçlarım ihtiyar kadın hiddetinden kabına 
dilzelt aklına gelen hareketlt>ri yap. ~ığamıyordu. Fakat yazık ki elinden 
Sonra şezlongun üstüne uzan. Ben, bir şey gelmezdi. Arada gelini var • 

Tayfalar da sevinmişlerdi. Artık hiç} 
birkorku kalmamışh. Yalnız ikinci 
kaptan bir ,upheslnl açığa vurmaktan 
kendini alamadı: 

- Bizi şu karşıki adanın arkasında 
bekllyerek yolumuzu kesmesin t ... 

Bernardl oraya baktı. Kara Kar • 
talın çekilip riditlne o kadar sevin -
mit ve artık kurtuldufuna o kadar 

1 
inanmııtı ki ıu cevabı verdi: 

- Adanın şimal tarafları çok ııt -
dır. Oraya gizlenemez. Geminin hiç 
delilse direkleri rörUnUr. Daha ata • 
fılara ve yüksek tepelerin ardına çe· 
kiline upuzun burunu dönünceye ka· 
dar epeyce zaman ister •.• Biz o za • 
mana kadar yarı yolu alırız. Rüzglr 
o kadar uygun ve güzel ki •• Senin dil· 
ıUndüfUn bot bir kuruntudur. 

Bernardl hiç korkmadan • yoluna 
devam ediyordu. 

Bu sırada Kara Veli Rel; adanın 
doğusunda, tepelerin ardına kadar 
gitmişti. Sonra dümeni birdenbire §1· 
male çevirmiş, ayni zamanda 'u ku· 
mandayı vermişti: 

- Dikkat. •• Direkler mayna edile • 
cek ... Mayna. 

ipler, gevşedi, makaralar işledi. ön· 
ce yelkenler, sonra direkler güverte 
boyunca yatıverdl. 

Şimdi Kara Kartal yalnız bir tek· 
neden ibaret kalmıştı. 

Kara Veli forsaların yanına koıtu. 
Vardiyan, henüz söylemeden onun ne 
emir verecejini anlamıştı. Tokmatını 
önündeki kütüğe vuı;mağa başladı. 
Gemi yedi sekiz mil hızla yoluna de· 
vam etti. 

Kara Veli kıç kasaranın en yüksek 
yerine çıknuf, Venedlk ıemi.tinl bı • 
rakafl yere bakıyordu. 

Tepeler gittikçe alçaldı ve Kara 
Kartal böylelikle adanın aksi tara • 
tından hiç görülmiyerek burnun hl -
raz gerisine kadar ilerledi. 

Orada durdu. 
- Burak? .• 
- Buyur reis ... 
- Şimdi sancak filikasını mayna 

edeceksiniz ... Yanınıza dört levent a· 
alarak Kara Hasanla birlikte kartıkl 
tepelere çıkacaksınız.. Vene dik gemi
si umarım ki eski yoluna döner. Ne· 
reye gittiğini Kolunu o tarafa çevJ -
rerek işaretle haber vereceksiniz. Bu· 
runun hizasına bir mil kaldığı zaman 
da hemen gemiye dönecek, filikayı 

güverteye alacakaınız" 
- Peki reis.. t 
fü ra Hasan zaten bu sözleri duy• 

dı. - Selamlık dairesine büsbütün 
kapandı, köşkle alakayı kesti. Bütün 
tesellisi Cafer Ağa ile gizil gizli dert· 
leşmekten ibaretti. 

Blrıün, Mihriban masa başında o· 
tururken kartısına Cafer dikildi. 
Elinde bohça gibi tuttuju bir ıaze· 
teyl masanın üzerinde açtı. Klfıdın 
içi tepeleme kili ve izmarit dolu idi. 
Zenci, titrek kuru parmağile kUlU l . 
pret ederek : 

- Bu artık olmaz hanımım, dedi, 
bakınız küçük hanımın dün gece içti· 
ği siıaralara. Burhan Bey eve ıel • 
meyince küçük hanım sabaha kadar 
karanlıkta düşünüyor. Yığınla sigara 
içiyor. Küçük hanım hastadır, benim 
artık içim kaldırmıyor. Zaten kulu • 
nuzum, ayafınızın türabı olayım, ne 
yapacaksanız yapın. Küçük hanım el· 
den gidiyor. 

Mihrlbanın bakışı zifir kümesinden 
arabın yüzüne bir kaç defa rfdlp 
ıeldl. Çehresinde hUztlnlU ve diltün· 
celi bir rnlna ile dudafını kemiriyor
du. Nihayet: 

- Git, dedi, küçük hanımı çafır. 
GörUtmek için rica ediyorum. 

Beş dakika sonra Bedriye, yapma· 
cık bir net'e ile odaya girerek ıörüm· 

cesinl kucakladı, ellerini öptü. Sonra 
iki kadın sustular ,.e derin derin ba • 
kıştılar. Mihriban dedi ki: 

- Yavrum, çok zamandır söyle · 
mek istiyorum. Sen fena zayıfladın. 

muştu. Bir dakika sonra dört kuv • 
vetli )e\·entle beraber karaya çıktılar. 
En yakın ve en yüksek tepeye çık • 
tılar. 

Burak oraya çıkar çıkmaz Vene , 
dik gemisinin şimale doğru döndüfil" 
nü K"Örmüttü. Kara Veli gUnrted• 
her tarafı dolaşıyor, leventlerin ha· 
zırhklarını bitiriyor, forsaları birer 
birer gözden geçiriyordu. Yelkenler 
de, direkler de o hale getirilmişti ki 
bir tek kumanda ile bir anda fora e· 
dilecek ti. 

Gemide hs yoktu. 
Sanki sahiden kocaman bir kartal 

kanatlarını güvertesinin etrafına kıs• 
mı!Jt gagasını ileriye uzatmış, ıözled 
avının bulunduğu yere dikilmiş oldu• 
ğu halde hazır duruyordu. ·· 

-8-
RAMPA/-

Kara Veli Reis gibi bUtün levent
lerin de gözleri karııki tepede av gh
leyen Burak ile Kara Hasanda idi. 

ikisi de olduklan yerde kımıldan· 
madan duruyorlardı. 

Yalnız, Burak sat kolunu şimale 
doğı'u uzanmı!Jt hiç indirmiyordu 

Venedik gemisinin yolunu delif • 
tirmedltinl anlatmak istiyordu. 

Yanm saat kadar böyle geçti. 
Birdenbire Kara Ha.sanla arkada• 

şı tepeden aşağıya dolru kop ko,a 
indiler. Kıyıda bekliyen sandala gir· 
diler ,.e sandal dört kuvvetli kilreiin 
yardımile Kara Kartala yan&§tJ. 

Leventlerin yukanya ahnmalan 
ve sandalın yerine bağlanması bir da· 
kikalık iş oldu. 

Burak raporunu veriyordu: n 
- Venedlk gıemlal batan ,,mre • 

leri şişirmiş, kürekçileri de çalııtıra· 
rak dosdofru timale gidiyor. 

- KUrek de çekiyor ha! .. 
- Evet Reis? .. 
- .Allahın bu güzel rtizaAn neyi" 

ne yetmlyormuı aptalın •.• .Allah ruz• 
gar vereceğine akıl vereydi ! .. Bo ha
ber pek hoşuma gitti. Ben de hem 
yelken, hem kürekle gldecettm am • 
ma .. Şimdi hemen defli •• 

Kara Veli gilUlmseyordu. 
Forsalar epeyce dinlenmişlerdi. 
Kıç kasaranın üstünden Gemini• 

boyunca gilr bir ses: 
- Vardiyan ! .. 

Diye bağırdı. 
- Buyur reis! .. 

( Arkatı oar) 

Kemal Cenaba bir telefon edelim. Sa• 
na sıkı bir muayene lizım. 

- Yok annecifim, teşekkür ede • 
rim, vallahi bir şeyim yok. 

- Bedriye! Şöyle böyle on yedi 
senelik ıelinimsin, evlAdımsm. Be• 
seni hiç bu kadar halsiz ıHrmedlın. 
Siz, bu zamanın tazeleri canınıım 
kıymetini bilmiyorsunuz. Fazla apot 
yapıyorsunuz. Teniniz kapkara, kol • 
!arınız, bacaklannız defnek ılbl. Bls
ler, siz yaıta iken sabahlan kalkar, 
fıskiyelj havuzun kenarına inerdik. 
Orada leyllklann alhnda otururkea 
dadımız bize sütlü kahvemizi ıeti • 
rlrdl. Hnuz başlarında çiçekler ara• 
sında bathyan günümüz ona göre ce
reyan ederdi. Seyire çıkacafımız v•• 
ki& altınızda kupa araba yahut 19 
çitte kayık çekilirdi. Amma bati• 
sülün ılbl bir endamımız yoktu, etli 
canlı idik. Fakat katımı· 161UınU• 
vardı: A ıuzım, ''11. ~e ~fbeldik. Hıll 
de ketıd\a;lıı harap etmeden .. yor,.,•• 
dan. 

Bedriye, biraz nq'e ile fıkırda,s• 
rak: 

- Annecijim, yine gtlzelalnlz, dl • 
yordu, emin olunuz tazelerden da • 
ha güzelsiniz. Bugünün ıenç kadıll • 
lan kendilerini çok yıpratıyor, hak • 
kınız nr. Fakat ben fazla spor ya • 
pamıyorum ki. .. Rahmetli Nesrin öY
le idi. 

. ( Arkaaı var J. 
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:~KURUN~ 
il lLAN UOB.lllTL&Rl 
il Tf!Clm illnla.rmttı illn 1&1filarmda KD· 

il timi IO ktlrlıftm tıqlar. tik aa)'lf&da 280 
kurup kacı.r çıkar. 

l'I BilyUk, çok devamlı kll;ıell, mekll UA.rı ve· 
renlere ayn fiyat indirmeleri yapılır. 
Kiralık ve yahut saUJ.ık yapılarm ilA • ı 
nmda bunların reaimlerini bastır • . ' 
mak istlyenlerden yalnız ktlı§e 1 

paraaı alınır. 1 

Resmi illnlarm bir utın 10 kun11tur. 

Kllçllk Ulnları ı 

Bir defa 30, lk1 defası M, Uç detuı 6G, I 
dört defası TD ve OD de.tası 100 kuruftur. 
Oç aylık tıAn verenlerin bir defası beda· 
vadır. Dört satın geçen Ulnlarm fazla 
aatırlan be' kuruştan beııap edlltr. 

l KURUN bem dofrudıuı dofruya, kendi 1 

idare yerinde. bem t!An acenteleri eliyle 

ııa.n kabul eder. 1 

1 

Alımlı, tesiri çok reklAmlar tertibinde 1 ıt 
ldarenJn vasıtaıan Jstıyenlerln emrinde • 
dir. .. .. 

Pazartesi SALI 

Takvim ::ı Temmuz 
ıtR.Ahır 

ı:.ı=========I 
Gllo doğu.Şu 4.41 

Gü ~ hatısı IQ.ıO 

Sabah nama1. 3.3S 
Oıtıe nıımu l'!.20 
l~lndl namaz.. 16. 19 

Akşam namu IQ.40 
Yıtııı namav tl.37 
lmııı !.!8 
Yılın gtçeo g!iolcrl 19> 

Yılın kalan ııilolerl 161 ..... 
-. 

~' R AD YO 
-lS'l'ANBUL: 

ili femmuz 
t~R.Ahır 

442 
19,41 
:ı.:t8 

ıuo 

•6.J9 
19,40 
't(.36 
1~29 

196 
160 

1 

18.30: Yüzme dersleri. Bayan A • 
zade Tarcan. 18.50: Fransızca den. 
19.10: Plak neşriyatı. 19.50: Estega· 
ço orkestrası. Romen musikisi. 20.20: 
Son haberler. Borsalar. 20.30: Bayan 
Bedriye Tözün. Türkçe sözlü eserler. 
Radyo caz ve tango orkestraları. 21. 
30: Borsa haberleri. 21.35: İstanbul 
konservatu"·arı nefesli sazlar pro -
fesörlerinin iştirakile oda musikisi. 
22.o;;: Mario Boyar (Varşova opera· 
aı ıın'atkirlarından (Soprano) Ka -
zlınir Çekotovski <Poznan operası 

san'atkirlarından Bariyon). 

BOKREŞ 

13 - 15 GilndUz pJAk ya)'lmr. 18: 
Radyo salon orkestrası. 19: Duyum • 
Jar. 19.15: Konserin 1!18ref1, 20: Siz -
lcr. 20,20: Letonya mUzltf, 20.50: Du· 
)omlar. 21: Sözler. 21.15: Kuartet 
oda müziği. 21.45: Lucretia Enesco 
tarafından şarkılar. 22.05: Çift piya· 
no konseri. :?2.30: Duyumlar. 22.50: 
Süel müzik. 23.15: Yabancı dillerle 
duyuml:u·. :::3.25: Konserin süreği. 

VARŞOVA 

19.45 = Leh mUzJfj, 20.052 Duyum · 
lar. 20.ı:ı: ReklamJar. 20.30: Süel ya· 
Yı-:ı. 20,50: Sözler. 21,10: Şen yayım. 
21,4:i: Duyumlar. 21.5:5: Sözler 22: 
Orke-;tra konseri. 22,30: Reportaj, 23: 
Spor, 23.10: Küeilk crkestra konse -
ti. .,_ . 

PRAG 
20.os: Plak. 20.10: Duyumıar. 20.25 

Sözler. 21,10: Schrammel miiziği, 21. 
40: Plak ile kuş ötüşleri. 22: PopOler 
F'ransız şarkıları. 22.20: Operetler • 
den uvertürler. 23.15: Duyumlar. 23. 
:ıo: Plak, 23,4;): Almanca duyum · 
lar. 

DUDAPEŞTE 

21: ceni Macar operet parçaları. 
22,30: Ernö Dohnangi tarafından pi 
)·ano ile Schubert 1'8rkılarr. 2.3: Du· 
Yuınlar. 23.20: Caz. 24: Konferans . 
.,4,J ~: PIAk. 

BELGRAT 
21: Halk şarkıları. 21.30: Keman 

konseri. 22: Plik ile Leon Cavallo'· 
nun '"Palyaço,, operası. 23.15: Du • 
YUmlar. 23.30: Dans müzJff. 

SATILIK ARSALAR 

Beıiktaı, '\' 1Jdız lhlamur cad · 
deainde birtt, evlik müfrez ıra&· 

lar; beher metreıi 50 kuruıtan 
130 kurup kad,r .. tdıktır. Be -

tikt&f tramvl'ly ıarajı kartıımda 
manav Şabaua1müracaat. 

'<ULLANILMIŞ POSTA PULU 

Alınır ve mübadele edHir. Ce· 
nail Evren. lıtanbul Beyazıt Hak· 
kaklar. (No: 20 H. K.) 

Is tan bul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen 

dejeri lira 

Küçükpazar: Yavuzsinan Ayazma caddesi eski 615, 
617, 619 yeni 217,219 sayılı dükkan ve evin 3/ 32 payı. 176 

Kamerhatun: Kalyoncu Kulluğu caddeıi eski 175, 
yeni 183 evin 1/4 P. 360 

Heybeli ada: Dağ mahaJlesi Değirmen sokak yeni 4 
evin 2/ 8 payı. 50 

Bakırköy: Sakızağacı Orta ıokak yeni 28-30 maa 
bahçe hanenin 4/ 72 payı. 45 

Eminönü: Ahıçelebi mahallesi Yemi§ iskelesi ıokak 
eıki 88 ve 4 defa 88 mükerrer yeni 42 44 46 Limoncu 
hanın 1836/ 34560 payı. 872 

Küçükpazar: Rüstemapfa Uzunçarıı caddesi eski 90 
yeni 331 sayılı dükkanın 378/720 payı. 454 

Mercan: Dayehatun mahaJlesi Büyük Yeni han 
ikinci kat eski yeni 19 ıayılı odanın tamamı. 324 

Üsküdar: lcadiye mahallesi kayıkçı Şöhret namı 
diğer kayıkçı Şükrü sokak eski 9 yeni 13 sayılı evin 
tamamı. 250 

Üsküdar: lcadiye mahalleai Tenekeci ıokak eski 1 
yen·: 52 sayılı 57 metre ve 77 santimetre murabbaı ananın 
tamamı. 25 

Eminönü: Ahıçelebi mahallesi Limoncular sokak 
etki 60 yeni 41 sayılı dükkanın 48/ 120 payı. "450 lira 
mübadil ikinci tertip tasfiye veıikuıyle,, 4200 

Kuzguncuk: Konçina ıokak eski 98 yeni 25 sayılı 
evin tamamı. 666 

Boiaziçi: Boyacıköy birinci sokak eıki 27 yeni 31' 
ıayıh evin 2/ 12 payı. 48 

Feriköy: Birinci kıaım Baruthane sokak eski 135 M . 
206 metre ve 86 santimetre murabbaında arsanın 
tamamı. 314,40 

Eminönü: Şeyh Geylini Peynirci ve Lüleci sokaklan 
eıki 3,2,2 M. yeni 3,2/ 1,2/ 2 üç dükkanın 180/ 28800 payı. 25 

Emniönü: Ahıçelebi Limoncular caddesi eski 37 
yeni 34 aayılı dükkanın 2385/ 4800 payı. 922 

Fener: Tahtaminare caddesi eski 84 yeni 68 aayrlı 
dükkanın 2/5 payı. 108 

Üsküdar: Pazarbaıı mahallesi Toprak sokak eski 
28--35 yeni 37 sayılı evin tamamı. 768 

Üsküdar: Selami Ali Efendi Selamsız caddesi eıki 
225-227 yeni 239--241 ıayılı arsanın tamamı. 130 

Oıküdar: Selimi Ali Efendi Meyhaner.tl4"& sokak 
eak~ &-8 yeni 8-10 ıayılı iki arsanın tamamı. 208 

Tarlab&§ı: Hüıeyinağa Sultançeşmesi sokak 21-25 
eski yeni 23-27 11.yılı iki evin 1/ 4 payı. 540 

Tarlabaıı: Hüıeyinaia Sultan Çeımesi ıokak eaki 27 
;yenl'29 aa:yılı evin 1~ pa:yı. 95 

Kamerhatun: Kurtuluı Yokuıbaıı sokak ellci 17 
yeni 19 aa:yıb evin tamamı 1044 

Çarıı: Çadırcrlar sokak eaki 123/ 125 ;yeni 125 ıa;yıh 
dükkanın 9/12 payı. 331 

Y edikule: Çıraği Haaan mahallesi Merhaba köıeıi 
eski 54 yeni 62 sayılı evin 1/ 2 payı. 97 

Çengelköy: Maslak ıokak eski yeni 9 sayılı evin 1/ 4 
payı. 288 

Kumkapı: Çadırcı Ahmed Çelebi Pazobent IOkak 
eski S yeni 13-15 aayıh iki evin 3/ 20 ter payları. 459 

Mercan: Dayehatun Büyükyeni han ikinci kat eski 
yeni 19 aayılı odanın tamamı. 324 

Eminönü: Şeyh Geylani Meyhane ve Kafesli ıokak 
eıkil 1-13 M. 13 M., 13 M. yeni 11,11/1, 13 ,ıs, 17, 19/ 
1. 19,/ 2, 2, 4, 6, 8 sayılı Hançerli han milftemilltı . 
Odalar ve dükkanların 127.522 64/ 663 552 000 payları. 422 

Büyükç.arfı: Bodrum hanı üıt kat yeni 20 .. yılı 
oda.nın tamamı. 277 

J\adıköy: Caferaja mahallesi Duvardibi ıokak eıki 
4- ·6-8 yeni 55-57 ıayıh evin 3/ 16 payı. 375 

Galata: Yenicami Fermeneciler ıokak eski yeni 31 
sayılı dükkan 2 / 20 payı. 134 

Galata; Kemankeı mahallesi Kılıçali paşa caddeai 
eık~ 10-12 yeni 16-16/ l iki dükkanın 1/ 10 payı. 188 

Yedikule: imrahor llyas Beylmrahor caddesi eıki 
130,130 M. yeni 144-146 aaydı ev ve dükkanın 2/ 8 payı.394 

Tarlaıbatı: Hüseyinağa Yenitehir ve Irmak sokakları 
eıki 26--28 yeni 20/ 22/ 15 .. yılr iki dükkan ve bir evin 
1/ 2 payı. 689 

Hasköy: Kiremitçi Ahmed Çelebi Çakırgöz sokak 
eski t 1-13 yeni 11 ıayılı evin 18/40 payı. 304 

Büyükdere Yeni mahalle Boracı ıokak eski 19 yeni 
21 evin 26/ 216 payı. 39 

Eminönü: Şeyh Geylani Sebzeciler aokak eski 11 
yeni 11,11/ 1 sayılı dükkan ve odaların 1622/ 8960 payı.1907 

Kamerhatun: Kurtul uf Direkçihatı ıokak eıki 36-38 
yeni. 36 ıayıh evin 4/ 12 payı. 248 

Mirgün: Yeniköy Panaiye mahallesi, Çeıme aokak 
eaki9-7 yeni 9 sayılı evin 1/ 5 payı. 67 

Biiyükdere: Yenimahalle Pazarbaıı caddeıi eski 
112 yeni 51 sayılı dükkanın 60 350 payı. 119 

Eminönü: Ahıçelebi mahallesi Yem it ltkeleıi 
caddesi eıki 33 yeni 14 aayılı dükin·r~ ve odanın 
105/ 5040 payı. 34 

Eminönü: Şeyh Geylinl Kömürcü aokak Sapçı han 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet· 
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
1 - Bankamıza müsabak~ ile (5) Milfertıf Namzedi ve (5)' 

Şef namzedi ahnac~lır· 

2 - du müaabakalar 5, 6 ve 7 Ağuıtoı/~35 tarihlerinde Anka -
ra, latanhul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Tahriri imtihanda 

kazananlar ~dit ve dönüt yol paraları verilmek ıuretile Ankaraya 
getiri!.erek ;::!fahi bir imtihana tabi tutuiurlar. Bu imtihanda da kaza-

nan1ardau b«-ti 140 lira aylıkla milfettit nam?~tliğine ve diier beti 
de (130) Hu aylıkla tef namzetlijine tayin ">hınurlar. 

3 - Müfettit namzetleri iki ıene ıtcıjdan 90r.ra Müfettitlik ehli • 
yet imtih.,,nına girecek ve kazanırlarsa 175 lira 6ylıkla Müfettiıliie 
geçirilecekfe~Jir. 

Ankarsrla Umum Müdürlük ı '!rviıleırind"' çulıttırılacak olan tef 
namzetleri iı:.-. bir ıenelik ıtajlarının r nunda ,bJiyet imtihanına ıi
recekler ve )f azananlar terfi ettirileceklerdir. 

4 - Mfüı,.bakalara girebilmek için (Siyan! bilgiler) veya (Yük· 
ıek Ticaret ve lktısat) okulaıından veyahut Hukuk Fakültesinden 
veya bunların yabancı memleketlerindeki ben7~rlerinden diplomalı 
bulunmak g ~::"ektir. 

5 - lmt;han programını ve ıa ir ıartları frtleren izahnameler 
Anke.ra., lstanbul ve lzmir Ziraat Bankalarındsn elde edi!ebilir. 

(3951) 

T. B. M. Meclisi idare Heyetinden: 
1 - Ekıiltmeye konulan it (Ankarada T. B. M. M. binuının van· 

tiliıiyon tesisatı.) 

Tıisatın ketif bedeli 50.000 liradır. / 
2 - Bu ite ait ıartnameler ve evrak ıunlardrr: 
a : Ekıiltme ıartnamesi 
b : Mukavele projeıi 
c : Nafıa itleri 9eraiti umumi yeai 
e : Huıuıi ıartname 
f : Keıif cetveli 
g : Proje 

lıtiyenler bu ıertnameleri ve· evraliı · (250) bnıt liede1 mukaM. 
tinde T. B. M. M. idare heyetinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 12 - 8 - 1935 pazartesi günü ıaat 15 de T. 8. 
M. M. idare heyetinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle Japılecaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ~çin isteklinin (3750) lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan baıka aıağıdaki vesikaları haiz olup ek· 
siltme komiıyonuna göıtermeai lizımdır. 

Eksiltmeye en azı, bir parçad• (20000) liralık vantillliyon teal· 
sab yapmıt olduğuna dair Nafıa Vekl1etinden vesika alanlar gire
bilir. 

6 - Teklif mektuplan yukarı da (3) cü maddede yazılı .. atten 
bir saat evveline kadar T. B. M. M. idare heyetine getirilerek ekailt
me komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Poıta ile 
gönderilecek mektupların nihayet (3) ncil maddede yasılı ıaata ka 
dar gelmit olması ve dıt zarfın mü hür mumu ile iyice kapatılmıt ol· 
ması llzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3618) 

Jandarma Genel Komutanlığı "J. 
U. K.,, Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

1 - Elde bulunan nümune ve evsafına uygun olarak (6,000) 
kilim 25-7-935 Perıembe günü .. at (14) de Jandarma Genel 
komutanhğr binasında kapalı zarf usuliyle ekıiltımeye konula• 
caldır. 

2 - Bir kilime (310) kurut kıymet biçilmittir. 
3 - Şartname paraıız olarak her ıün komiıyondan verilir. 
4 - lıteklilerin (1395) liralık teminat makbusu ve kanun ve 

prtnamede yazılı belıeler içinde bulunacak olan teklif mek• 
tup!arını ekıiltme ıaatinden bir aaat evveline kadar komiıyona 
vermiı bulunmaları. (1665) (3908) 

derunu eski 32 yeni 32 sayılı odanın 399/ 1536 payı. 109 
Kumkapı: Çadırcı Ahmed Çelebi Arap:aade ıokak 

eıki yeni 35 ıayılı dükkan ve odanın 28216/ 92160 payı.1034 
Bojaziçi: Boyacıköy Üçüncü eokak etki 14 yeni 20 

sayılı evin 32/ 48 payı. 414 
Kamer hatun: Y eniıehir Kereıteci sokak yeni 

11,13,15, dükkan ve araanm tamamı. 249 
Büyükdere: Damaıko IC'>kak eski 13,13 M. yeni 

49-51 ıayılı dükkan ve evin tamamı. 743 
Kamerhatun: Kurtulut Çeımemeydam etki 70--72 

yeni 68-70 ıayılı arsanın 3/ 5 payı. 198 
Şehzade batı: Eminbey mahallesi Lekeciler aokak 

eski 13 yeni 21 sayılı dükkan ve odanın 23/ 96 payı. 440 
Eminönü: Ahıçelebi Limoncular caddesi eıki 48 

yen! 85 safllı dükklnın 12/ 80 payı. 200 
Yukarda yazılı mallar 2&-7-935 Cuma aünü ıaat 14 de 

pefin para ve açık arttırma ile ıatılacaktır. isteklilerin yüzde 
7,5 pey akçeıini saat 12 den evvel yatınna.ları -F.-(3961) 



!e!!!!!!!! 8 - KURUN 15 TEMMUZ 1935 

Şehrin §ebekesine bağlanan bütün elektrik motörlerinin fiyatlarını tenzil ettiğini muhterem müşterilerine 
bildirir. Ayni zamanda kuvvei muharrike tesisah fiyatları da mühim bir derecede tenzil edilmiıtir. Bir 

motör satın almadan veya herhangibir kuvvei muharrike tesisatı yaphrmadan evvel her halde Satie'den 
bir meccani proje istemeniz menfaatiniz icabıdır. 

1 Deuıet oemiryolları ue liınonınrı ıııetme umum i~nresi nanıarı 
Muhamruen bedeli 59280 lira olan ilaç ve tıbbi malzeme 25 Tem

muz 1935 Perıembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Anka· 
rada idare binasında satın aJınac aktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 4214 liralık muvakkat teminat ile ka · 
nunun tayin ettiği vesikaları, kan unun 4 üncü maddesi mucibince i-

ıe girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek -
liflerini ayni gün saa( 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lizımdll'. 

Bu işe ait şartnameler 295 ku ruı mukabilinde Ankara ve Hay -
darpaıa veznelerinde satılmaktadır. (3S91) 

l _______ ,_•t_a_n_b_u_ı __ E_v_k_a_ı ___ M_u_d_u_r_ıu_ı_u ___ i_ıı_n_ı_a_r_• _______ I 

• • Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 • Sirkeci Mühürdar zade 
'--• Han telefon: 22740 __ .. 

Jskenderige Yolu 
EGE vapuru 16 Temmuz SALI 
günü saat 11 de lskenderiyeye 

1 
kadar. ( 4017) 

TiFOBiL ..... --~ or. iHSAl'I SAMi 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul· 
mamık için ağızdan alman tifo hap
landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her 

kes alabilir. Kutusu 5 5 Kr. 

Türk Hava Kurumu 
Büyiik Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 11 Ağustostadır 

Büyük ikramiye. : 35.000 Liradır 
Ayrıca· 15.000, 12.000, 10.000 lira lıkikramiye

lerle ( 20.000 ) liralık mükafat vardır .... 

lstanbul Sıtma Mücadelesinden Eskiıehirde yapılacak Yenice Hamaınının bütün tesisatiyle bera 
her inıası vakit fiat üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
mU§tur. Müessest>miz için 60,000 kilo Motorin eksillmeye çıkarılmııtır. 

B · · h k ·f b d ı· "48994 ı· d 1 Bedeli muhammeni 5400 liradır. u ıtın ?1u a~~en. eı~ e e ~ " ıra ır. ıat. Levazım Amirll§i Satın 
1 - Bu ınşaat ıçın ~steklılere verılecek evrak şunlardır: AlmaKomlayonu lllnları Şartn1lllle!er Kadıköyünde Rıza pafa çeşmesi caddesinde 33 nu-
A - 1, 2, 3, 4, S, 6 sayılı avan proje ile 7 No. lı muaddel nlan ve :-------------- marada Sıtma Mücadele Reisliğin dedir. 

"A,, harfli hamam araası rölövesi. Topane fırınında teraküm eden Eksiltme 19 Temmuz 935 cuma günü saat 14,30 da Kadıköyün• 
B - Eksiltme ve fenni şarln::tmeleri 1200 kilo kumtı ve kazıntı 17- de Sıtma Mücf..delesi binasında ya pılacakbr. 
C-Mukavele Örneği temmuz-935 çarşamba günü saat Muvakkat teminat miktarı 405 liradır. 
lıtekliler bu şartnameleri ve evrakı iki buçuk lira karşılığında 15 de pazarlıkla satılacakbr. Tah-

latanbul, Ankara, Eskişehir Evkaf müdürlüklerinden alabilirler. min bedeli 12 liradır. İsteklilerin Eksiltmeye konulan Motorin kapalı zarf uauliyle satın alrnacali-
Bu evrakı alabilmek ve eksiltmeye girebilmek için evvel emirde bedelini tamamen yatırarak belli !ır. istekliler Ticaret Odasına kayıtlı olduklarına dair vesika getir& 

isteklilerin bilhassa teknik noktaınndan bu ayarda yapmıı oldukla4'ı saatte Topanede Satılma komis- ceklerdir. 
iılere ait vesikaları göstererek E\tkaf in~aat müdürlüğünden ehliye! yonuna gelmeleri. (60) (3937) Eksilhneye girecek iıteklifer hazırlayacakları teklif mektupları-
vesika•n almaları lazımdır. * • • nı eksiltme saatinden bir saat evvel Kadıköyünde Sıtma Mücadele 

2 - Eksiltme 18 - 7 - 935 tarihine gelen perşembe günü saaı Topane fırmmda teraküm e- binasındaki komisyona vermiş olacaklardır. (3826) 
16 da Ankarada Evkaf umum müdürlüğünde toplanacak ekailtme den bin kilo sönmüt kömür 17-
komisyonunda yapılacaktır. Temmuz-935 Çarşamba günü 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "3675,, lira teminat saat 14,30 da pazarlıkla satıla
vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesika~arı ayni günde saat 15 e ka caktır. Tahmin bedeli 750 kuruş· 
dar komityon reisliğine teklif mektubu derununda teslim etmeleri la tur. İsteklilerin bedelini tamamen 
zmıdu. ~ atırarak belli saatte T opanede 

A - 2490 No. lı kanunun 17 nci maddesine uygun muvakkat te- Satmalma Komiayonuna gelmele 

minat. ri. ( 59) ( 3938) · 
B - Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair kanuni vesika. 
4 - Kanuna göre tanzim kıh nacak teklif mektupları yukarda İ· 

kinci maddede yazılı saatten bir u.at evve!in~ kadar Evkaf intaat mü 
Clürlüğü da~resine getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine makbu2 
mukabilinde verilecektir. Posta ifa gönderilecek mektuplar da niha. 
yet vakti muayyenine kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapahlmıt bulunması lazımdır. PC\ıtada olacak gecikmeler 
kabul Adilmez. (3584) 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan it (Malatya vilayetinde Malatya · E-

liziz yolunda Betonarme Manikan köprüsü intaatı) dır. 

lnıaatın ketif bedeli 24000 liradır. 

2 - Bu işe ait ıcrrtnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme Şartnamesi. 
B - Mukavele Projesi. 

C - Nafi~ itleri teraiti umum iyesi. 
D - T esviyei Turabiye, Şose ve kargir inşaata dair fenni şartna-

me. 

E - t3etonarme büyük köprüler hakkında fenni şartname. 
F - Ketif hüli.sası cetveli. 
G- Proje. 
isteyenler bu şartnameleri ve evrakı 120 kurut bedel mukabilin· 

de Nafia Vekaleti Şose köprüler dairesinden ala bilirler. 
3 - Eksiltme 23/7 /935 tarihinde Sah günü saat 16 da Ankara . 

da Nafia Vekaleti Binasında Şoseler reisliği dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu lile yapılac,.ktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için isteklinin 1800 lira muvakkat te
minat vermesi, bundan başka a9a ğıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi lazımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
2 - İstekliler yapmıı oldukta rı itlere ait vesikaları göstererek 

eksiltmeye girmek için Nafia Vekaletinden ehliyet vesikası alacak • 
lardır. 

6 - Teklif mektupları yukarı da üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Şoseler re isliği dairesine getirilerek eksilt -
me kC?mİsyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate ka . 
dar gelmiş olması ve dış zarfın Mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3772) 

• * • . . 
Topçu atış mektebi hamam oca· 

ğınm maden kömürü yakmak üze-

re tadili için pazarlığı 17-Tem· 
muz- 935 ÇarJamha günü saat 
14 de yapılacaktır. Tahmin bedeli 
399 lira 20 kuruttur. Şartnamesi 
parasız alınır. isteklilerin belli sa
atte 60 lira son teminatla:rıyle T o· 
panede Sahnalma Komisyonuna 
gelmeleri. (58) (3939) 

* * • 
İstanbul Levazım amirliğine 

bağlı kıtaatiçin 3500 ton lavama
rin kömürü 23 - Temmuz -935 
Sah günü saat 15,30 da kapalı 
zarfla alınacaktır. TaJımin bedeli 
beher tonu 14 lira 50 kuruşt\D'. 
Şartnamesi 254 kuruş mUkalbilin· 
de alınır. Eksiltmesine girecekle· 
rin ~namesi veçhile teklif ve ve
sikalarıyle 3787 lira 50 kuruş ilk 
teminatlarını beli günde ıaat14, 
30 a kadar T opanede satınalma 

komisyonuna vermeleri. (52) 
(3716) 

lstanbul Dördüncü icra me
murluğundan: 

Fatihte Malta çar§ısı civarında 
Hoca Üveyiz ma!hallesinde camı 

sokağında 10--1 , 10-1,1 sayılı 

beı odalı ve bahçeli hanenin ta-
mamı 15 - 7- 935 Pzartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar da
iremizde açık arttırma ile ve 40 
lira maktuan depo akçesi alınmak 
suretiyle kiraya verileceğinden ta 
liplerin elli gün ve saatinde dai-

remizde bulunmaları. 934--3341 
dosya numarasıyle ilan olunur. 

Sahibi: ASIM US - VAKIT matbaası 
Neşriyat dlrekt6rU: Refik Ahmet Seveııgf] 

60000 Metre torbalık bez 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin ~dilen bedeli 18000 lira olan yukarıda miktarı ve cinti 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma ko • 
misyonunca 23 - Temmuz - 935 tarihinde Salı günü saat 15 de 
kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname \c')araıız olarak Komi• • 
yon da verilir, 

Taliplerin muvakkat teminat olan 1350 lirayı havi te tf " 
tuplarmı mezkW- günde saat 14 e kadar komİt'yona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa• 
ikle mezkiir gün ve saatte komisyona müracaatları. (3841) 

Belediye Sular idaresinden: 
17- 7 - 935 Ça?§amba günü Katane Süzme havuzlarmdaki 

terfi dairesine cereyan veren muhavvile merkezinde Elektrik Şirketi 
tarafından yapılacak temizlik dolayısile saat 4 den 12. ye kadar cere
yan kesileceğinden o gün tehre az su verilmek zarureti basıl olacağı 
sayın halka bilidirilir. (3999) 

Jandarma Genel Komutanlığı (j.U.K.) 
Ankara satınalma komisyonundan: 

Elde bulunan nümune ve evH fına uygun olarak (203) çağ tor • 
bası 16 - 7 - 935 Salı günü saat on dörtte Ankarada Jandarmıi 
Genel Komutanlığı binasındaki Komisyonumuzdan pazarlıkla sa • 
tın alınacaktır. Bir taneıi için (135) kurut fiat biçilen çağ torbası 

pazarlığına girmek için (2056) kuruıluk ilk teminatın mal ıandığı· 
na yatırıldığına dair karşılık veya Banka mektubunu almıı olmalı 
gerektir. Şartname isteyenlere parasız Komisyondan verilecektir. 

(3659) 

Jandarma Genel Komutanlığı U. K. 
Ankara Satın alma komisyonundan: 

1 - Ankarada Jandarma ve Polis mektebinde yaphrılacak o • 
lan srhhi tesisat 26-7-1935 cuma günü saat 14 de kapalı zarfusulile 
eksiltmeye konulacakhr. 

2 - Yi.-ın; bin liralık bu gibi tesisat işlerini başarmıt olan istek
lilere 185 kuruş şartname ve tef errüatı komisyondan verilir. 

3 - Ketif bedeli (37000) lira ilk teminatı (2875) liradır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun ve şartnamede yazılı belge 

ve teminatı teklif melrtuplarını üsterme saatından bir saat evveline 
kadar Anlr.:arada Jandarma Genel Komutanlt~ında komisyonumuz• 
vermiş olmaları. (1628) (3817) 

, . ·-------1. Tiirk Elbise eoosu )-------lı 
Teminatlı ucuz mal istiyenler Bahçekapı Hacı Bekir karşısında 86 numara Türk elbise deposuna uğrasınlar. istediğiniz yerli ve yabancı kumaştan bulduğunuz gibi her nevi ıs -

madama ve ha.zır elbiseler vardır. Veresiye muamele. Bir defa müracaat. 


