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fVIusolini bir meydan muharebesi yapmak istiyor 
Patrasta kralcılarla cumhuriyetçiler Kanse,r tedavisi yolunda 

arasında bir çarpışma oldu bir - . 

Çaldaris şiddetli tedbir Kıtlık Yok ~~i~~.~ 
alacağını söylUyor 

Atina kolordusu komutanı re11m meselesinde 
ordunun geneloya karışmıyacağını söyledi 

Tetkikten dönen Tarım 
müsteşarının sözleri 
Ankara, ı:; (Kurun) - Ekin du -

rumunu (yaziyetini) tetkik etmek ü· 
ıcre, 'J'arım genel müdürü bay Ahi -
dinle beraber yaptığı geziden dönen 

)arından profesör 
Schaul son günler· 
de X şuaından is 
tifade için yeni 
hir cihaz ''Ücu
de getirmiştir. 

Kondilisin Roma 
gezisi 

Yunan ...: · ı •.JU ~akanı ve asha kan 
general hond·ı· . !i 

ı ı · ın Uoma " ·zisi A' ru-
J 1 g ;Ctc!('rinde tür ili tiirJÜ te.f ·irle -
re chcp ol nkt d . 

1 •• "" a ır. P.ır t·ıkın• gaze -
te rr soıle d"" •... 
• • J u sunın or: ltah a llaht•!'> 
ı ın<lc ı · · · !> 
bu . ngılterc ile karşı la:;otı. Yarın 

1 Ulu lnr hurumuna gclir~c hu 
z?rluklar hclki de artacaktır. Onun i-
çın 1\tu oıı·ı,·ı · · · · · ld ~ . ıçcrı~ıne gırmış o ugu 
çetın s<na ta kimlere dn)anabilecc • 
gini anlanıttk i ti~ or. Kondilisin Ho -
ma!a c~ırılması bundandır. 

Yunnni tnn her )andan dt>niz ile 
C"\ 1 İlmi bir \itı,e oldut'Y u için arala • 
ı mda on iki ada i i hulunmakla tıe· 

ı 'he•; lt l)a ile dost geçinmeği ken
e!" ine köhlu bir iyasa )apmı~tır. 

• rn lt.d)a luikümeti tabii İ) i bilir. 
lh·rnıı i"İn Bnll\an antantı içinde yal· 
~ (':tr"fi hal ımdan değil, ıyasal 

<!ı nımdan da kt'ndisine en çok )akın 
'rdüKii Yıınani tanın tlc\'let adamı· 

nı Hom;n 41 t'a ~ırmakta ~üphe iz hir 
l' gn ( mc;l.saf) 'ardır. Bu erge ele oJ· 
"la r,s.1 ı\tina yolu ile Balkan antnn • 
tına ~ı uı:atmaktır. Bu da Balkanlar· 
da oldut:-u gihi Akdeniz çcrresinde dC' 
anın mağa dnğ"ru ~itmek demektir. 

Şu kadar ,ar ki Jtal)anın böyle bir 
anla nıa için gerçekten hazır olup ol
llladığı hcniiz belli cleğildir. ~itekim 
bu HirJü anin ma arzuları hundan ön· 
C(' de hir rok defalar gazetelere geç • 
ın· 1. 1 

• fakat hugiinc kadar gerçekleşe · 
ıneınisti r. 

ASIM US -
Atatürk 

b ~ursa, 15 (A.A.) - Atatürk 
ugun saat 16 ya yirmi kala cad -

dcl~i dolduran halkın alkıtları a
rasında şehrimizi §ereflendirdi -
lcr. Doğruca Çekirge yolu üzerin
deki kö§klerine gittiler. Ulu Ön
der, kısa bir dinleniıten 5onra Çe
kirgede bir gezinti yaptılar. Bu 
arada eski kaplıcaları gezdiler. 

Ankara, 15 
zun) - Türkofi -
se alınacak me· 
murlar için açılan 
mü~ahaka imti -
hanı hugiin Anka· 
ra, tzmir ve lstan 
hulda yapılmıştır. 
1 mtihanlara ls -
tanbulda 100, An -
kanıda 40, Jzmir -

ll<ıy Çaldaris 

• Tarım (ziraa~ müsteşarı bay Atıf 
demiştir ki: 

" - Ankara, Eskiıehir ı·e Ilursa 
lıavalisindeki eA·in ı·aziyetifli tetkik et 

tim. Mahsul uaziyetinin normal bir 

lıaldc olduğunu memnuniyetle gör -

diim. llu suretle, memleket içinde bir 

kıtlık olnııyac:ağı hakkındaki tah -

mlnlcrinıi:in isabeti bir dcf a daha 
kurıı·etlcnnıiş oldu.,, 

Bay Atıf, yeni buğday mahsulü 
piyasaya tamamen çıktıktan sonra 
fiyatların daha düşeceğini ''e elane· 
ğin ucuılıyacağını sözlerine eklemiş· 
tir. 

Hu cihaz ~a) esind~ 
X :.: unından daha 
hafif voltaj ile- is -
tifadeye imkan bu 
lunmaktadır. Yeni 
cihaz son derece 
kola) !ıkla kullanı · 

liyor ,.c bununla 
kanser tedavisi ya
pı lıyoı·. Şua, teda · 
vi olunan uzva ~ok 
)·akın bir yere ka· 
dar getirildiği için 
çok iyi kontrol e· 
dilebilmektt>dir. \' a 
kında hlitün hasta· 
nelerin hu cihazdan 
edinmeleri beklen -
mektedir. 

Atina, J;; (Kurun) - Başbakan JJ. 
{'.aldnri!=;, kamuyu (efkarı umumiye • 
yi) heyecana diişüren gazetecilerin 
yaz.ılarına kar r, memleketin iç düıc· 

Haber aldığımıza göre, buğday ko- G • b k 1 •• ı •• 
mi!;yonn hugünle~de toplanarak Zi. erı ıra ı an o um ceza• 
raat Bankasınca altı kuru tan ~tı • 

sı yerine getiriliyor nini ı\orumnk , e sağlamak için şid • lan huğday fiyatlarını yeniden tetkik 
detli tedbirler almaia mecbur kala- decektir. Fiyatlarda teftitliff@lla· 
cağını söyle~iş, aı:alarındu ge~al ağı kuvvetle sinılıfbf. 
l'ana)olako.:, general Pepas. Dre~pu t~====• ::.:::,::;,,:,;:::::;:tı;:;;:;:::::;,;::::,:;::, :::;:;:, === 
lo!-0, amiral Sakelaı·i) o gibi yiiksek it ı ı 
riithe1i suha) larla Atina şarbayı Ko· a yan ar 
castan miirekkt>p hir heyetin .ke.ndi -

lzmir A~rceza mahkemesi, yeniden duruıma yapb, 
muhakemenin yenilenmesi için sebep bulamadı 

ini rejim i,.inde fik~.ini ve ~dü~ü~c;,e- Habeşislanda /Jir 
ini acık bir surette soylcmege çagır · 

clıklaı:ını )alanla.'."ı:;;, ik_i~~·):da~beri ~- meydan muharebesi 
tina s."trbayını gormedıgını soylemış· 

Bundan bir müde:let evvel Öde-1 ceği sırada suçlulardan Cafer 
mitle; tüyler ürper.tici bir cina • müddeiumumiliğe bir iltida- v-;;;' 

yet ol mut, Ödemi§ in ileri gelen - rek hükmün infazını geri bırak• ı 
lerinden Seyreklili Memedin evi 

tir. ~ istiyorlar! basılarak 7 - 8 bin lira kadar al 
Atina kolordu u komutanı <~.u •

1 
Dün gelen telgraflar Musollninin tın parası alınmıf, Mehmet ile 

manclnnı) j!eneral Panayotakos, oze h" 1 
t Jlaht-şt tanda ıç o mu.sa. bir mey • kar111 ve evlatları boğulmak au -

<hususi) bir toplantıda, bugünkü şar • 
Jar altında rejim mc elesini ortaya dan muharebesi yapmak istediğini retile öldürülmUştü. 
atmanın doğru olmadığını fakat bir bildiriyor. Bir ltalyan gazetesinin l- Hadisenin suçluları olarak ya
defa rejim işi kurcalandıktan sonra l<'ri sürdüğüne gin-e de Habeş ırkı i· kalanan Veli, Ömer, Cafer ve 
bunun bir sonuca bağlanmnsı için ge· çin kunetin, yalnız kU\'\'etin değeri hancı Hakkı Ödemit ağır ceza 
nelora ha~ ,·urulması zaruri oldu • ''ardır. • hakyeı-inde ölüm cezasına çar~ -
ğunu ordunun gedn~loy işine karışa- (8 in<'i layfanıızda) tırılmıf, temyiz mahkemesi ve ka-
cağı:ın aslı olma ıgını söylemiştir. ;.· • "' b 
Generalin bu diyel·f halk üzerin<le de· mutay u kararı onaylamı§lı. 

tırmı§tı. Cafer bu istidasında: 

"-Benim evvelce verdiğim İ•' 
fade doğru değildir. O, ifadem 
jandarmadan gördüğüm tazyil[ 
üzerinedir. Fakat itin doğrusu 

tudur: 

Bu cinayet §unun bunun tara• 
fından yapılmq değildir. Ölen 
kardeıim Karakat Hüıeyinle biflıı 

(Uıtf en sayı fayı çe,·iriniz~ 
rin bir etki (te~ir) yap~ı~tı_r. ~tin~· ltalganlarla Habeş- Fakat hükmün yerine getirile -
da çıkan gazetelerin on ıkı~ı cumurı· .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yelten yana )RZılarl~ do~~ıdur. Ya!- liler harbe tutuşursa Gu .. zel san' atlar akademı·sı· ndeki sergı· 
nız diirt gnzete krallıgı mudafaa cdı· 

yor. 

(Sonu Sa. 5. Sü /.) 

Modern ltalyan ordusu 
kimlerle karşılaşacak? 

<7 inf'i sayfada) 

• 
Fransada 

Heri ot 
Kahrolsun Faşizm, 

diye bağırdı 
J<'ransada 14 temmuz şenliklerine 

hir çok J>artiler k'-cttılarak geçit yap -
tılkr. Rü ~terllere girenlerin adedi 
nin 400 bin olduğu söyleniyor. 

Sen Antuvan mahallesinde evlerin 
damlarına çıkan halk kırmızı bayrak
lar taşıyan işçileri alkışladıkları gi • 

bi: "J\ahrol~un Jt'aşiım, her yerde 
Sovyet fsteri1.,, diye de bağırmışlar • Dün güzel ısan'atlar Akademisinde yıllık çalı~ma sergisi açıldı. Yuknrda 
dır. gördilğ'ünüz tablolar Halit Boral'ın A \Tupa konroru müsabaka mda kaza -

Gösteriye ait tafsilAt ikinci say • n•n lzeri ile Salahattinin ha\'a tehlike si için hazırladığı branşıdır. YaZJsım 

el<- ::!O .kisi girmiş 
ti r. Kazananların 
adlan ftY !llnnun -
dan <'n el belli o • 
Jacakbr. Büyük Jenizlerin eırarı ! 1 f amızdadır. dördilndi eayf amızda ok.U)'unuz. 



Sa:~I~t9Jr~f-laı-11 
Pariste 400 bin kişinin geçidi 

H • t• Kahrolsun sağ Faşizm )Ekonomi bakanımız 
erIO • Kahrolsun sol Faşizm Moskovaya vardı 

• ., • • Moskova, 15 (A.A.) - Bay 
dıge bagırdı, halk neşe ıçınde balolara Celal Bayar beraberinde bulunan 

ve bulvarlara döküldü zevat ile 14,7 de buraya gelmiş
lerdir. 

Pa.ris, 15 (KURUN) - Fran
ıanın her bucaiından ve en çok 
Kuzey yönünden ıelen sosyalist, 
Komünist ve Radikal ıosyaliıt 

partileri heyetleri, ve ıindiklar 
yöneyin (cephenin) dün yaptığı 
gösteriye ittira k etmitlerdir. Bu
na "İnsanlık hukuku birliii,, "ar
sıulusal kadınlar komitesi,, ile 
"Faşizme kartı entellektüeller,, 
komitesi de ittirak etmittir· Halk
cı yöney gösterisine gelen halkın 
görünümü çok ıaripti. Çocuklar 
maYi gömlek, kırmızı bere giy
miılerdi. Kaldırımlarda toplanan 
halkla beraber Enternasyonal mar 
§ını söylüyorlardı. Sen Antuvan 
mahallesi,.nde evlerin damlarına 

çıkan halk kırmızı bayrakla; tatı· 
yan iıçileri alkıtlamıılardır. ihti
lal ıarkıları halkcı cephenin çıi· 
lıklariyle kesildi: "Kahrolsun Fa
!izm, her yerde Sovyet isteriz.,, 
Bu arada "Ateıten haç,, baıkanı 
Albay Dolarok'a kartı da küfür
'er rağdırılıyordu. 

Alay bir aralık, 2-ı2-85ı 

tarihindeki hükuumet darbesine 
kcıı.rşı dayanma hareketini hazır

hmnğa çalıtırken, Sent Antuan 
mah:ıllesinde öldürülmüş olan 
say!av Boden'in anıdı önünde 
durdu. 

Burada halkçı cephenin and 
formülü okundu: 

"Demokrasiyi korumafa, bo
zul " fesad,, kurumlarını ıilih11z 

bırakmağa ve özgenlikleri (hür
riyetleri) F atizm etkilerinden ( te· 
sirlerinden) uzakla9tırmağa and 
ıçeriz. Cumurluğun ilk utkusunu 
(zaferini) taııyan bugünde, Fran 
..__._ ......... , .................. ,,_, --·--------
ilde bu cinayeti itliyen benim.,, 
iyordu. 
Caferin bu iddiası nazara alın· 

ısııt ve iadei muhakeme uıulile 
~osya en yakın bulunan ağır ceza 

ahkemesine gönderilmittir. Bu 
nıık davanın doıyuı lzmirde 

eniden tetkik olunm\lflur. 

~
Suçlular Odemiften İzmir hapi
neeine getirilmiıler, lzmir aiır 

za hakyerinde bu çapraıık itin 
akemesine bakılmittır. Suç -

farın sorgulan yapılmıı, iadei 
ubakemeyi istilzam ettiren nok 
ar birer birer dqilmeie ba.

ıftır. 

Bu iti, çqmnc:lan çıkarmak iı· 
"yen auçlaha:rdan Cafer, iddiu1-
1 tekrarlam11 •cı.u suçu aten kar· 

im Hüseyin ile iben yaptım,, 
miıtir. 
Ain' ceza mahkeme9İ iadei 
halCemeyi icap etth en "Ye Ca -
"n hu sözünü teyit edici Clelil
aramq, tedrilder lllı'•llf, flılsat 

• Wr .., elde edaı•miftİI'. 
Od.ait •in' cea fiBJeri tara

fm4ılan taplanan deliller bqı .. 
,,.._~ ha ~ Ol•JIL attrlt 

dianm reddine "Ye qlalann i-
bnnm litiTa eden CbJa -
mG9in••ı• aihte iHfiiine 
r .. ..lnA,ttr. 
s~. tm.r Odemiıte ıön. 
·laü)1ir. ~~ 1-iiınlenle 
azı ~ Mr"IMmal ~hı-

zandığı demokratik hakları koru
yacaiımıza, emekçilere ekmek, 
ıençlije it ve dünyaya geniş bir 
inıanhk barııı sağlıyacağımıza 

and içeriz.,, 
Alayın geçtiği yerlerde halk 

net' e içindeydi. Bunu yapanlar 
400 .bin kiıiyi ıeçtiklerini, iç ba
kanlıjı ise ıoo bini geçmedikleri
ni söylüyor. 

Pariı, ıs (A.A.) - ı4 Tem
muz uluıal bayramının bütün 
Franıada büyük bir sükunetle 
kutlulandığı haber verilmektedir. 

Ulusal ve halkçı yöneylerin 
büyük tehirlerde yaptıkları alay
larda hiç bir hadise çıkmamııtır. 

Devlet bakanı B. Harriot Radi
kal-Sosyalist federaıyonu tara
fından tertip edilen gösteriye bat· 
kanlık etmiftir. 

B. Harriot, "halkçı yöneyin,, 
gösterisine ittirak etmediğini söy
liyerek demi9tir ki: 

"Lüzumsuz hareketlerde bu
lunmaktan kaçınarak çok uzun 
zamandanberi hizmetinde bulun
duğumuz cumhurluğa bayrılağı
nızı ( sedaliatinizi) gö.stermek 
hakkını kullanmak istiyonız. 

30 ıeneden beri, tar bay sıf a
tıyla ıabıen kutluladıiım bu bay
ram, bana §UDU söylemek hakkı
nı verıyor: 

"Kahrolsun sağ Faşizmi, kah
rolsun atırı sol Fatizm,, 

Pariıte, dört yol ağızlarında 

kurulan balolar neı' e ?le danse
den halk kitleleri hava fitekle
rini seyretmek için sokaklara ve 
bilhaıaa neı'e ile çalkanan büyük 
bulvarlara dökülmüttü. 

"ATEŞTEN HAÇ,, LILAR 

Paris, ıs (A.A.) - iç bakan· 
lıjının oranlarına göre 2S,OOO ki
tiyi bir araya toplayan "ateıten 

haç,, birliğinin geçid alayı, belli
siz asker mezarındaki alevin can
landırılmasına bir vesile olmuı· 

tur. 
Saat 18,de batlıyarak 20 de 

biten bu geçid alayına kadınlar 
ve çocuklar ittirak etmemiılerdir. 

Gösteriıe batkanhk eden Albay 
da La Rocque, "Fransa, Fransız
larmdır,, diye haykıran coıkun 

bir halk önünde alevi canlandır· 
mıt ve altın kitabı imzalamıtlır. 

"Atetten Haç,, üyeleri, 12 ıer 
kitilik takım kolunda zafer takı
nm altından ıeçmitl~rdir. 

Şuhe tefleri arasında General 
Nieuel "Ye Pilot Mermoz görül
müttür. 

Göstericiler, "Maneyez,, i ıöy
liyerek Bulonya ormanında daiıl
mıtlardır. 

SiLO Y APMA1C tsnYEN 
SOSYETELER 

Ankara, 15 (Kurun) - Bazı 

toayetelerin bir milyon 200 bin 
cı 

lira liarcayarak ıilolar yapmak iı-
teikleri yazılmqtı. 
Tarım bakanlıfile 101yeteler a• 

rannclaki komJ!111alar de-.am et· 
mekteclir. 

Kendilerini istasyonda dışarı 

tecim halk komiseTi Bay Rozeng· 
lots ile ağır sanayi komiseri mua
vinleri Bay Piatakov ve Bay Ka
ganovitch, dıtarı tecim komiser 
muavini Bay Eliava, dışarı itleri 
komiserliği birinci şark depart
manı tefi Bay Tsoukerman, Tu
rcıtroi direktörü Bay Zolotarev, 
Türkiye büyük elçisi Bay Zekai 
Apaydın, elçilik ileri gelenleri, 
Moskovada bulunan Türk mü • 
hendisleri ve Türk kolonisinden 
birçok kimseler karşılamışlar • 
dır. 

Avusturya Başba
kanı iyileşti 

Viyana, (Kurun) - İki gün 
evvel bir otomobil kazasında 
muhtelif yerlerinden yaralanan 
Avusturya batbakanı Şutnig, ta
mamile iyilef111ittir. 

Öğleden sonra, Viyanaya geti • 
rilen karısının cenazesinde bu • 
lunmuf, tabutla beraber Şoenbrun 
da Hitreng kilisesine kadar gel· 
mittir. 

Cenazede büyük bir kalabalık 
vardı. Olü töreni, yarın saat 15 
te yapıJacaktır. 

ZiRAAT ENSTiTÜSÜ PROFE
SÖRLERiNİN GEZiSi 

Ankara, 15 (Kurun) - Ziraat 
enıtitüıü profesörleri, geçen yıl 

olduğu eibi bu sene de tatilden is
tifade ederek memlekette tetkik 
seyahati yapacaklardır. 

Seyahatin programı tarım ba
kanlığmca hazırlanmaktadır. 

Enstitü meyvacılık profesörü 
yanında Bursa ziraat mektebi 
meyvacılık muallimi Bay Mus -
tafa olduğu halde Malatyaya gi
decektir. 

FiNANS MEMURiN MÜDÜRÜ 
TEKAÜT EDiLDİ 

Ankara, IS .(Kurun) - Finans 
bakanlığı memurin müdürü Bay 
Yusuf Kemal, tekaüde sevkedil
mittir. 

Bay Yusuf Kemal, ayda üç yüz 
lira ücretle iki numaralı kazanç 
komisyonuna aza tayin olunmuş • 
tur. 

VlLA. YETLER UMUM 
MODORO 

Ankara, IS (Kurun) - Yeni 
vilayetler umum müdürü, Kasta
monu llbayı Bay Fazıl yarın, bu
raya gelerek vazifesine başlıya
caktır. 

MARAŞ ILBA YI 

Ankara, lS (Kurun) - An
lcaranm eski belediye reis mua
vini, yeni Mara.t ilbayı bay Mus -

tafa Abdi, öbürıgün Adana yo
lile Maraıa gidecektir. 

1ZM1R KÜLTÜR MÜDÜRÜ 

Ankara, ıs (Kurun) - Bir 
haftadanberi Ankarada bulu-

Tarım bakanlığı müıtetarı Bay nan lzmir kültür müdürü Bay 
~tlfm .Byledifine göre, yakında Hikmet yarınki ekspresle lzmire 

Avrupaya gönderilecek yaş üzüm, 
meyve, sebze nakliyatında tenzilat 
Ankara, 15 (KURUN) - Türkofis müıavirlerinden Bay H rrct

tin Şükrü, Avrupada, yaş meyva ve sebzelerimizin m•ıhtelif yol
lardan en kolay ve elveri~li şartlar dahilinde nakilleri işini tetkil.(" 
memur edilmişti. Bay Hayrettin Şükrü, tetkiklerini bitirerek bura
ya döndü; ve mühim bir rapor verdi. 

Türkofis tetkik konseyi yakın da toplanacak ve bu raporu tetkik 
edecektir. 

Orta Avrupaya gönderilecek ya! üzüm, meyva ve sebze nakli
yatı tarifelerinde büyük tenzilat temin olunmuştur. 

Bundan batka bu mahsullerimiz hudut istasyonlarında dm ma
dan geçirileceklerdir. 

Oktrova yerine gümrüklere konulan 
yüzde 10 zamların tutarı 

Ankara, (KURUN) - lç işle-ı 
ri Bakanlığı, oktrova yerine ka
bul edilen gümrüklerde yüzde ı O 
zam usulünün iyi neticelerini gös
teren bir statistik yayı1mııtrı Bu
na göre, son yıl oktrova varidatı 2 
milyon 975 bin küsur lira idi. Hal
buki 1934 mali yılı içinde güm
rüklere yapılan yüzde 1 O zamla
rın tutarı 3 milyon 428 bin küsur 
lirayı bulmuıtur. Bunun 2 milyon 

Ekonomi bakanlığı 

637 bin lirası memlekette meT· 
cut 519 belediyeye para olarak 
dağıtılmıştır. 547,68ı lirası bele
diyelerin borçlarından mütesavi· 
yen indirilmif, 150,681 lirasıyle 

belediyelerce istikraz edilen pa
raların taksitleri ödenmit tir. Ge
riye kalan 92,915 küsur lira da 
belediyelerin muhtelif borçları ı· 
çin alakonulmuştur. 

Türk- Romen 

Hayvan tahmil fle tahli- 7 icaret konuşmalarının 
gesinde tenzilat yaptı bitirilmesine çalışılıyor 
Ankara, 15 (Kurun) - Ekono

mi bakanlığı, hayvan tahmil ve 
tahliyesinde yeniden tenzilat yap
mıştır. 

Şimdiye kadar beherinden el-

li kuru§ alınmakta olan büyük 
hayvanlardan 37,S ve on kuru~ 
alınmakta olan küçük hayvan • 
lardan 7,5 kuruş ücret alınacak -
trr. 

MACARIST ANLA KLERING 
ANLAŞMASI Y APILA.CAK 
Ankara, 15 (Kurun) - Yeni 

bir klering mukavelesi yapmak 
üzere dış bakanhğı, Türkofis, 

Merkez Banka11 müme11illerin -
den bir heyet yakında Macariı -
lana gidecektir. 

Konuımaları idareye Peşte 

Büyük Elçimiz Bay Behic memur 
edilmittir. 

Ankara, ıs (Kurun), - Ro
manya ile ticaret konutmalarma 
devam ediliyor. 

GörüfDlelerin hir an evvel bi
tirilme.in. çalı.Jıl-.l11ta.L.. 

Türkofis, gönderdiği bir bil • 
dirikte, Romanya ile olan anlat
manın neticesine kadar tüccar • 
larımızm bloke paı·alarmı tranı • 
tare etmemelerinin menfaatleri 
icabı olduğunu bildirmittir. 

Selô.nik sergisi 
Tarihi eserlerimizden 

bazılarını sergiye 
yollıyacağız 

Ankara, 15 (Kurun) - Hühtı
metimizin, Selanildeki arsıulural 
sergiye iştirake karar verdiği 
yazılmıştı. 

IZMIR p ANA YIRINA lSP AN- Sergiye bu seneki iştirakimiz 
YA DA GiRECEK geçen· yıldakinden daha genit 

Ankara, 15 (Kurun) - Bu yıl 
lzmir arsıulusal panayırına geçen 
senekinden daha fazla rağbet 
gösteriliyor. 

Bazı memleketler, bu arada is
panya, şimdiden sergiye iştirak 

etmek üzere hükumetimize mü • 
racaat etmiş bulunuyorlar. 

Bu memleketlere lazım gelen 
kolaylıklar gösterilecektir. 

CEZA GÖRMlYEN GÜMRÜK 
MEMURLARINA iKRAMiYE 

Ankara, 15 (Kurun) - Bu se
ne de, bir yıl içinde hiç ceza ve 
ihtar gönniyen gümrük memur • 
larına bir aylık maaşları nisbe · 
tinde ikramiye verilecektir. 

Gümrükler bakanlığı listeyi ha
zırlamaktadır. Hazırlıklar l>u 
haf ta içinde bitirilecek ve ağus
tos ba§rnda ikramiyeler dağıtıla
caktır. 

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ 

Ankara, 15 (Kurun) - Trak -
yada tetkik gezisi yapan orman 
genel müdürü Bay Fahri, yarın 

nisbette olacaktır. 
Her nevi ihracat mallarımız ve 

milli masnuatımızdan batka, A -
yaıofya müzesindeki tarihi eıer • 
}erden bazılarının da sergide göı • 
terilmesi kararlaşmış bulunmak • 
tadır. 

ANKARANIN YENi LlK 
ŞAMPiYONU GENÇELER 

BIRLIGI 

Ankara, lS (Kurun) - Dün
kü maç.ta Çapkayayı 5 - 2 ye
nen Gençlerbirligi Ankaramn 
lig ıampiyonu olmuştur. 

Yeni şampiyon takım yakında 
Aydın, Uşak, ve İzmir turnesine 
çıkacaktır. ilk maç 7 eylülde 1z • 
mirde yapılacaktır. 

Altınordu da Uşak, Balıkc"İr 
turnesine çıkmak için angaJman 
yapmıştır. 

LiKÖR FJY ATLARI iNiYOR 

Ankara, 15 (Kurun) - inhi
sarlar bakanlığı, likör fiyatların· 
da yüzde 50 ile 70 arasında t,...n· 
zilat yapmıştır. Bu tenzilat 1 a· 



işaretler 

Yahya Kemali 
bir düşüncesi Yasak yerlerin 

resimlerini ç~kmiş 
Bir Alman genci dün 

sorguya çekildi 

Parlamentolar 
konferansJ 

Bir kadın saylavımız da 
delegeler arasında 

"H ı· ·ı a ıç,, ı e mu-
kavele bozulunca 

Uray hemen işletmeyi 
üzerine alacak 

• • 
ır m 

yerler·miz 
Büyük §Ôİr Yahya Kemal Hi/t. 

met F eridunla bir konU§ma yap· 
tı. Bu konu§ma bol 1§1klı Akdeniz 
kıyılarında mermerden oyulmuı 
bir Yunan kurağının yüzünü ha· 
fırlatıyor. Mermer gibi •ert, öyle 
diiz, öyle temiz.. Sözü mermer 
gibi kullanan §airin kurduğu ça· 
tınr.n altında ıairliğin taliluizJiği· 
ni bir müze bincuım ge~er gibi 
seyr~diyorsunuz. Yahut bir bü· 
Yiik ııtırabı otopsi masaıında gö· 

Fridrih Hagen isminde lise ta· 
lebesi bir Alman genci, dün ak • 
tam üzeri genel savamanlığa ge-

tirilmiştir. 

Bayan Esma Nayman Haliç sosyetesi mukavelesinin 

ki ·ı · d.. ·· ·· J feshi için ekonomi bakanlığıncr. 
uça a gı meyı uşunugor hazırlanan kararnamenin hakan-

Bu ayın yirmi altıncı günü Brük la , ___ I ·ıd·-· · d .. 

Balkan saııaşmcla peksimet 
çuvalına dayanarak açlıktan Ö· 

/enler, giyim anbarlarının duvar· 
lcuı dibinde soğuktan can veren· 
lcr görülmü§tÜ. Lüleburgaz, Ko
manovo, S~rlife bozgunlannın 
önünde bayrak çehen bu uğurmz 
konaksızlık, yeni bir §CY değil
dir· Biz, "~ipka,, da, "Plevnc,, de 
daha önceleri "Budin,, de ve bü· 
tün Tuna boyunda da hep bu yüz
den yenilmi§tik. 

izci kılığında gezen bu genç, 
tüzede sorguya çekilmiş, on yedi 
yaımda olduğunu, Almanyadan 
şöyle bir gezi yapmak için yola 
çıktığını, bu arada lstanbula da 
geldiğini söylemi§tir. 

r Auru una verı ıgını un yaz-
selde toplanacak olan arsrulusal mııtık. 

lii;yorsunuz. 

parlamentolar konferansında ş ku 1 ( h" r ") d 
Türkiyeyi oruntayacak olan ıay- .. lmard ru u lşeb ırdmec ısı -~ -
ı 1 .. l km gı a an evve u urumu goz 
av arımrzın bugun yo a çı a - .. .. I · . b" ı· 1 k b" 

Süel yanımız böyle bozuk dii· 
zen giderken, devlet i lerimiz bü 
bütün berbattı. Tarlamız Adem 
babanın çakmak sapanıyle sürü· 
lür, yemişler ycuadı§ın cmcğiy· 

le büyürdü. Mezarlıklar tepede, 
köyler çukurda tepetaklak yCl§ar• 

Yahya /(emal §ciir doğmanın 
ıatırabiyle karıılCt§tığını ve nihayet 
•cıctdetin bir antolojiye geçmek, 
bir mektep kitabında yer almak 
olcluğunu söylerken fairin batkaw 
lQrrnrn gözü önünden bir acaip 
film gibi geçtiğini de unutmuyor. 

ı ht ld
. onune a mı§, yırmı ın ıra ı ır 

an mu eme ır. h . ta sısat ayırmıştı. 
Bu yıl bu konferansta. bulu -

nacak delegelerimiz arasında ka- Fesih kararı bildirilir bil diril • 

Ger~ektir· Bir ıair iyi muhaıip 
olac, insanların gözlerinde iıle· 
l'e11 film onu bir derbeder, heıap 
clii§rncını diye gösterir. Kim Necip 
~ Cl4:ılın çok iyi bir muhaıip oldu

Savaya göre, bu delikanlı, Çek
mece yönlerinde ayak basılması 
yasak yerden geçtikten başka, o • 
ralarm resmini de çekmi~tir. Bu 
sava karşısında, kendisi şöyle di· 

dm saylavmuz da vardır. mez uray hemen itletmeyi üze -
Delege heyeti saylavlardan ba- rine alarak bugünkünden daha i -

yan Esma Nayman, baylardan yi bir şekilde yönebneğe çalışa -
Fazıl Ahmet Aykaç, Falih Rıfkı caktır. 

dık. • 
Yerin altını ancak öldükten 

sonra görürdük. Toprağı e§mek 
onun altındaki. zenginlikleri gÜ· 
nqe kaıJU§turmak için uykumuz· 
da defineler görmemiz gerekti· 
Ak ~akallı Jervİ§ rüyamıza girip: 

yor: Atay, Ali Muzafferden mürek • Sosyetede çalışan memurların 
_ Yanrmda bir fotoğraf ma -

kinesi vardr. Fakat, Türkiye hu -
duduna girdiktenberi tek r~~~m 
çekmiş değilim. En son çektıgı!.11 
resim, Bulgar toprağında çwektı -
ğimdir. Bu dedikle.r~in d~ı~ ol 
duğunu, yanımdakı fıl?:Ie:ı _goz -
den geçirerek öğrenebılırsınız ... 

keptir. çoğundan istifade edilecek, çıka· 

Delegelerimiz bir iki güne ka - nlanlara da tazminat verilecek -
dar Brüksele gideceklerdir. ti" r. 

~~Q inanır? 
el /(_;rn Nazım Hikme.tin bir i~ a-
~ı aılatiyle kendıne verılen 

f e"/ • • b • • • ·ı kılı " erı en ınce ır ıtincı ı e 

Bayan Nayman tayyare ile git
meği düşürunektedir. 

Konferans 26 temmuzdan 31 
temmuza kadar devam edecek -

Ekmek narkı gene 
11 kuruş! 

- Şurasını kaz, altın bulur
sun! 

Demeden kazma 6allctınak ak
lımızdan g~mezdi. kırk Yararak başardığına doğru 

eler? 
Ben, fotoğrafımr Çekmece yo~

lerinde muayene ediyor, hıza go
re kabiliyetini inceliyordmn. Re
sim almak niyetim yoktu ! 

tir. 
Delegelerimizin her biri kon • 

f ermısta konuşulacak konulara 
(mevzulara) göre tezler hazır -
lamışlardır. 

Uray (belediye) nark komis· 
yonu dün toplanmı§, zahire bor -

Böylelikle yurdumuz, yabancı
ların sergisi, kanımıza ~sayan
lann pazarı oldu. Ulusun kanı gi
bi parası da sınırlann Jıfına b&
§aldı, durdu. 

/\.im y ahya Kemal.in Pariıte sı· 
l'~cıI bilgüer okulaıında politik~ 
biigüeri öğrendiğini ve bu ifde ı
•Qbctli düıünceleri olduğunu tas

ıasmdan gönderilen un fiyatla -
rmı gözden geçirmiş, ekmeği on 

tik eder? 
Şair diyince bir sürü inıanrn 

kQfasında, serseri, sözden başka 
bir eye aklı ermez., bir takım 
Qdcımlar canlanır. 

Fridrih Hagen, burada Toton • 
yada yatıp kalktığını bildirmiı, 
tüzece kanuna uygun ~ekilde ya· 
tıp kalkma yeri gösterilebilirse, 
özgür bırakılmasına karar veril • 
mittir. Bu itin araştırması, ayrı -
ca sürecektir. 

Terkos suyu yakında 
tertemiz olacak 

Niçin? Bence bu iıi yalnız 
fciirin kafalara yanlı§ düşen bir 
gö/ge8i değildir. Şairden btı§k? 
nice meılek adamları vardır kı, ·sekiz sene kadar evvel uray 
onlar ela tıpkı §ciirler gibi ıerse~, (belediye) tarafından yapılan 
bir §ey bilmez, geveze. zevzek dı- birçok ihtarlar üzerine, eski ter -
Ye hatırlanır. kos kumpanyası, ıüzme havuzla • 

Kitahı olmıyan bir proleıör, rı yaptırınııtı. 
bir kitap yazmış bir proleıörden Bir sene önce de, bu işle uray 
claha çok itibarlıdır. Bunun ör· uğratarak süzme havuzlarını gc • 
neklerini çok gördüğünüz için .i- niJletmiş, terkosu içilebilecek ~ir 
ze yeniden bir örnek verecek de- hale getirmeğe çalışmış, hır 
iif im. takım s ü z nı e tertibatının 

yanılıp hayatında bir k~ ro- alınmasına karar verilmişti. 
d al Bu tertibat en son iki aya ka • man yazmı§ olan adam üny ar 

kadar bilgi ıahibi olsun o adamın dar bitecek, ve terkos, belediye -
A b nin söylediğine göre bir Taşdelen 

bilgi.inden ıüphe edilir. ca 4 ·ı 
bilgi diye ortaya attığı şeyler ye· ıuyu kadar temiz bir halde içı e-

ni bir roman mı diye... _h_il_ec_e~kt-i~··---

Bayan Esma Nayman bu yılın 
nisanında arsıulusal kadınlar bir· 
liği kongresi yapıldığı vakit, üni • 
versite konferans salonunda ter -
tip edilen sulh mitinginde fran • 
sızca olarak güzel bir söylev ver
mİ§, Türk bayanı bütün orada 
bulunanlarca şiddetle aJkı,ıan -
mıştı. 

Bulgaristandan toprak -
larımıza sığınan ırkdaşlar 

Evvelki gün Kırklareli civarın· 

da dördü çocuk, ikisi kadın ve İ· 
kisi erkek olmak üzere aekiz Bt•1 

garistanlı Türk topraklarımıza sı· 
ğmmışlardır. 

Bunlar gümrük muh f za nıe
murlan tarafından görülerek hü
kUmete getirilmi§lerdir. 

Son bir ay içinde Bulgaristan -
dan hududumuza sığınanlar otu• 
zu bulmuştur. 

Ladikte yağmur 
Makale Ya ......... a,J__. ayni ıe· valf~L olur? ... UJ. aUJ•• wı Ladik, (Kurun) - iki aydan· 

kilde bir nevi zannaltıncla bulu- Buna imkan yoktur. • ... beri kuraklık şiddetle devam edi· 

bir, fırancalayı on beş kuruşta 
bırakmııtır. 

Geçen hafta zarfında buğday 

fiyatlarında fazla d~üklük ol -
matlığı görülmüştür. 

BOZUK EKMEKLER - U-
ray on bir kuruştan aşağı satan 
fınn]ann çıkardıklan ekmekler 
üzerinde incelemeler (tetkikler) 
yapmağa başlamıştır. 

Bu fırınların bazı ekmek kali • 
tesine yabancı bir takım madde· 

ler karıştırdıkları ileri sürülü -
yor. 

Belediye, karışık ekmek satan· 
lara kar§ı ilk önce para cezası ke
siyor, çıkarmakta devam eden • 
lerin de fırınlarını kapatıyor. 

Bu şekilde şimdiye kadar 58 
fırın kapatılmııtır. 

YENi BUGDAY T1Pl - Orta 
Anadolunun kurak geçen bölge -
leri için, Ankara ziraat enstit'.isü 
tarafından yeni bir buğday tipi el 
de edilmiştir. • 

Bu buğday, yaz aylarının ku -
raklığile karşılaşmadan evvel, di
ğer aylar içinde yetişebilecek -

nan insandır. HcJbuki ıair, romancı, hıkayc· yordu. Nihayet hu hafta içerisin-

/§ ba·~aran aclam tipi bambat· cı·, hatta· kitap yazan P •• rofesdör.' "' 1 ·r • • y 
1' de yağan yagınur ar çırçının yü - eni buğday araştırmalan An-

k kale azan adam mutema ı· 

tir. 

a bir geydir. ma Y • • h l el zünü güldürmüştür. karada senelerdenberi yapılı • 
• ~J flakiyeti ıçın azır a ı-

Ba§arım ancak bu cını auam· yen muva .. k · Yağmurun bilhassa Turhal şe· yordu. Son elde edilen tip, orta 
g"'ı pla""nlctrı sokaklara do en ın-

lara el veriyor. ker fabrikasının ektirdiği pan - Anadolunun iklim şartlarına ta -
Gerçi ba§arımdan bahıeJen sanlt11'c/ır. Sadri Ertem carlara çok fayda51 olmuştur. mamile uygundur. 

M a:.~yavel onu kuvvetliye ata· -----::::::-.::::-=::=;;;;=====;:~irr::::::;=:~:=:::;:::=::::===========-----
gana ram olan bir kadın diye dü· 
ünür. Fakat bO§anm atılganlık 

değil, başarım kuşu~u ayahların· 
dan tutacak ökıeyi bır kenara ıeı
sizce koyabi.lmekti.r. Bu düıünce 
bana daha doğrıt geliyor. Çünkü, 
YQ§amak demek boyuna sürü., gi
den harpte muzaffer olmak de-

rnektir. • 
H a;yatta kazanmanın nızamı 

• amına ay· harpte kaz;anmanın ttız 
kın bir ıey değildir. . 

Harp ni:r.amının en keıkın cep- ,._j!.._.. __ 

heıi planı kar§ı tarafa duyurma· .. y t ler (muallimler) birliği tarafından tertip edilen llursa gezi i yapılmı~tır. oğrctrnenlcr llur -
el tın' realiz.e etmektir. dts~ .. n~ul .. 0grk~ .. ;:c~lardır. nursa öğretmenleri kendilerini Yalovada karşılamışlardır. Yağmur yağdığı için Uluda· 

B 
• • el kurmaylar n a or gdun 'k 1 bil mi okullar, f nbrikalar, knplrcalnr görülmü tür. Ru rs:ı öğretmenleri J tanbullu nrkadas -

unun ıçın gen ğa otele Jrn nr çı 1 n :.• ·· d n "Jbn d h ı B" · · · · · • • '" • • • ineklerJen, ' . ..len vermişlerdir. Bu şolon c ursa ı y:ı a u unmu tur. ır llk ıl\ıncı hüyül\ gezısıni 16 ağusto tn 
•cuızlık ıçnde uçan •8 h"l ez~ larma bırAşok Konya Adnna)>a ve Jzmirc gidilecektir. Birinsl resimde lst.anbul ö~rretmen1crini nursada. gö _ 
e.en rüzgarlarian bıle ı e ' yapacak, n ara, ' 

• • arak ça· rii orsonuz. en iz kı darına J\osan, kn ılarm 

Dünkü g-azctelerin birinde ül• 
kemizin bQ§ka tiirlü bir zenginli· 
ğini anlatan yazılar resimler gö,... 
düm. "Kızıl dağ,, yamaçlanncla 
çadır kuran veremliler, yirmi gün· 
de yedi kilo alıyorlarmı§. BCl§ta 

lsviçre olmak üzere dağ memle
ketlerinin hiç birimle görülmiyen 
bu §İfa bolluğu, bu arım zengin
liği üstünde ne kadar dursak 
yeridir. 

:Artık keneli kenaimizi, varlı• 
ğımı:z:ı saran çevreyi, kokladığı

mız havayı, doğduğumuz, bü}'Ü4 
düğümüz yerleri altı üstü ile ta• 
nımalıyız. Anadolumuzda bu ka· 
dar güzel yerler varken, göğüs 

hastalarımıza yabancı sanator
yomlar gerekmez. Oralarda has
talar ciğerlerini kurtarsalar bile 
derilerini yüz.dürmekten kurtula· 
mıyorlardı. 

Bilirim 'kısa görenler dudak 
büküp: 

-Y cilnrz dağ, çam ve temiz ha
va neye yarar? Hani konfor? diye 
cekler. 

U nutmıyalım, ki imdiye ka· 
dar vereme tutulanların yalnız 
~'Davus,, a döktükleri para ile 
"Kızıl dağ,, da sanatoryomlarm 
en büyüğü, en güzeli ve en sağla· 
mı yapılırdı. Bu tiirlü lıurağları 

belecliycler yapmaz. Zenginler pa

ralarını birle§tirirler, dağ, tepe 

dolQ§arak en iyi yeri bulurlar ve 
sanatoryomlar kurulur. Eslridcn 
yol yoktu, dirlik yoktu, hekime, 

ilaca inan yokta. Şimdi hepsi var. 
Altın babaları si§man küplerinin 
bQ§ınclan biraz ayrıl ınlar. 

"Kızıl dağ,, ı öven gazete hah
lıclır. Ben onun sö:r.leı;nclc cloğru-

clan başka bir şey görmedim. E· 
ğer bu topraklar üstünde böyle 
mübarek yerler olmasaydı, yüz· 

lerce yıl süren bakımsızlıklar. öl· 
dürücü zorluklar, sürü sürü has· 
talıklar Anadoluyu baştanbct{a 
mezarlığa döndürür ve Türk 
bugün yalnız tarihte y~cqan b"r 
varlık h · 
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W§tal~t.:-K~MiZ Dfllm YABANCI ALAY 
Eski lngiliz subayları Habeş 

ordusunda iş alıyorlar Karamanda! Bektaşilik davası 
Loaclra, ıs (A.A.) - Türlü 1 lnsilia malramlan, •ftf ilin 

•ınıflara memap •ir ta1am eski edilmedikçe, ıqilis tüsumm ya önemli gelişimler Adanadaki duruşmadan sonra suçlu· 
ıübaylar, bir ~ alaJ,, kur- bancı bir ordu ımmetine ıirnıe- b ki ) f ) 1 b b k ld ) •uttarclır. Lomlrada •• ateki u • 1 • • , ..... pçemiJecelderini e eniyor ar ke a et e ser est ıra ı ı ar 
lercle,. ıelec:B a1clan itihuea ~a- ;;:;.ıar. Karamandan yamlıJor: 
iN., bımpetine !~le .~ı o- Anak, l&ftl bqladıktan IOD- Şarbaylık adeYi de üzerinde Tarikatçılık iyini yapm•kt•n 
lan subaylar, ıialldea ,Wıye bu da IRaalar dOll bir dnlete kar- bulu•nan llçebaJDDD Failı, Ka • •uçlu ve mevkuf fabrikatar laa 
-ı.,. yudmaktadlrlar • ..__ .m- ra tillh lmlla•enk olarlana, para, remanm baymdD'l&flllAl1 itile Şakir, tüccardan boia oilu Ahclür 

.. B~ adam hat~ -,.. ,..... P ld, Habet cesuma çarpbn· ıerçekten çok uir&flllA]dadır. rahim, teJh Cemil adile tanınan 
aündelilde Habet anparatonma JÜat Gabu tellleleri için cumuriyet Cemil, bahçeci Ahmet, Şaban, A· 
lıizmet edeceklerdir. lacaklardır. lriikOmetimisin ıenit taaanur • li, Süleyman, Abdullah oilu Ali, 

Gece, pual 
ilci lcardeı, iki adamı 
oıırdalar, öldlirdlUer 
lzmir, ıs (Karun) - ı-~ 

hlan Naldöiea ki,We lln • 
laiaa Ye Kbma adlarında Od ..... 
d91, etki bir d&pMn.. :ribdln • 
den llaUhtar z.,..lia pce ,ota. 
~ •-.ıer, maaer " talienca 
ile ... Ze,neli hem de ,_mda 
bal-. b1mPedsi Ami il· 
dt;""'wlerdir. 

Katiı iki karclet ,. ............ 
«lır, 

Komiteciler 
lan vardır. Abbu, Diyap, Haaan, Suriye te-

Bu yübek diifünceler it ala. baaımdan Cebleli Davut oilu 
nma d&Jdllcltiiü ve ıeıçeklettili Habip, ve Cebleli Tahir oilu ş.. 

Bıı'~arialanda telaar sün ıerek Karaman ve prebe banla, lran tebaumdan lbrabim 
.. , ı ı. _.. --• ve Türkiye cumuriyeti tebaaem • ;. IJa,•ına mı geıece" Konya için eadiiltrira, tanm..a ~ r • ve ekonomik ,uslenle pait öl· dan Şe:rh Abmedin kan11 Fatma 

SofJada bal ~ (la,mç) çüde ıelitiml• slrilecektir. ve PJl'İ mevkuf Mahmut otla 
.atlraet ppm•k iltbm teheke, Karamanda, G61mıdua ayn • Alinin clunqmalarma Adana uli-
taraftan ula bir ta1dMtla aran : lan B~ ID7U bir pille yapı • ye uza hak:rerincle bqlanmqtv. 
m•\taJkea diler taraftq, etki ,_ ve 811 IO metre Jilla"'klikten Daha dUl'UflD8dan çok 1au 
lailkftmelin 111111' d111 eltili ~iıçok dlldiliiJOI'. yapılan fenni beap tiiae daiminin ini, merdivenle • 
tanmmq km..... BalpriataDa ve tahminlere tire ha mdan a· ri ve koridor ba clava11 dinlemek 
dlmiJorlar. KıJmç tel»ekeeinde ntlamldılı talalirde ızsoo 1'eJ • ve ıörmek iatiJen meraklılar " 
ilitili olmak bse J&b"•n clart lir lmnetinde Wr kuclıet elde e- qlularm hmm ve tanııılduile 
_.,. 1la hareketin aiel bir ma - dileceli amala,or.. dolmup. 
laı,ette 11uırlandıtmı ,a.termek· Ba bli,.Uk kudretin, KODJ&DID iddia ;,erinde camuri,et ıenel 
te.ıir. BalpriltaDa yeniden da - ileride alacalı JeDi •du.tri,.J " 1&ft1DUI yarclmacuı Nadide otu • 

l"MI kda--=--••- - mültecilere ait ajana telırafı tanmlal selltlmde an-H roli • 1117Cria. 
UI Y......-• 111darı n6n dereaıllini timdidea kettir • Haberi ı.r-nı Hamdi hlrer 

ba•ılıyor ..,,., ıı (A.A.} - 1934 ilk- mek te ... deilldir. birer ~ ad ft INllınm 
............. .... et clarbetin- Karaman, aa1t1ncle •• Jdadılı aorarak :ruıanlara yudsrc1ı ft 

Ankara, ti (A.A.) - DMr ._ ._ lalpriltandan dJIUI ha bakir 1mdretlerle senit hir ıuçlular baklanda IOD tahkihtm 

~dan: pbir11mt olaa eald Sil S.bnr ıe- ıelifim, Jilaelit ve ilerleJite nam ~~~-~-~ -~· 
Türk dili .,....- w 7 n- .....ı Wateff, lnlktmetin iani ite .t Upl..tmiaclen biridir. nm _.....-...... 811111D oa••unatı • 

ca haırl.-. uı. .,. .,_ ,.. nı bildlrcli. 
ZeteJenle aıırdil• O-snlı • Sofyap dlllmlltlr· 1 raltl}rıtlıı Ba kararaamede _.__._ -. 

lal btm AJDi tarihte Makedonya ibti- -1---~ ,,._..._ 

cadaa ~ aYaSUD• lllcileri ile münuebette bulundu· 1500 lan yazılı aaçlulula hldiae sGnU d~ ve düzeltmeleri ,.. • aörmen kaçmaia muvaffak olan iki yüze 
iundan dolayı itinden çıbnlmıt e ~ 

-,ıl::nı!tll'. ya.kın kitinin huiranm ilk cu • 
o~i ıa--1 V.olkoff Aynı ula.-, ---.rut-.... 7- 8 ._. 

Çen cemiyetçe ....... ı ola evlere J•l'llirli,ar - tlDI AMmpula ..-a IW 
- türkçeden OllD9DN.,. lata • Çlım'' •le, (o-1) .- bS.lw ... ..,... Ak 8t lllraNmla .... 
"Uzu - da bu ... ...a.lilfr. & Elizab tle ......,.._ Nim ..parDe pade •ı-sJ•r altmda kime Y. 

Bu iki cep lalavuaana llslli Jo13• a--•dılar tlOO -'cm• .. •ittir. Gasmm - toplawU Aleftllk tuRmtı 
1..--- -•nn ve l&bf sibİ her 

7
•.. l.m t, ....... lkls, iDek sM l;riai 7&llbklan, la Şaldria pa • 

-.mı, ı- bllkla telif Eeld Ywa kndiçeei FJi•be • -...ı-:ı... A.WinU· 
türlü telif b•Jrlan - tin" ..__, J-1 -~= .1_L! daJ- • ha,....._. w Çift tllJ.MI ela....._ ra .,..-- " 

1111 
" bn pre ldlltflr ... ,,. ..... --# -~!!!!!alllU ·- berlerindedlr. Cemilin ba l,mi tertip ettild.ri, 

~ TU: Dili Arqtama im • lanm, bir ı..D~ pzeteainclen Keadil.-i im-, ~ la~ .._ Wrl iki Jb elli kilo m alır 
...._· adma telÇil ediJmiftir. ..... dOn Mldumiftik. ramiç iJlelsl ye lrl:rl-ine ,_ • OD iç ban içinde buicla:r ve 

d • inci doina Son ı.ı- ajana telpaflan lettiriJeceldtllllr. Bar.da ,... etle pifirilmit &fiil celenlere :r• • 
T6rk Dili emm • • e apaaık iki taraf araund-ki ıersinlilin. " içmeleri lllpnlarak ftPal' idi- dirildiii, banlarm Alevilik tari • 

Jol ıa.tericiJIE ldevını 1 çık tüD hakanlılı .....,mdan veri • çtlE lmJllJ& ,-ıanmq oradan p. katı Ayini Japmak ıuçile Uliye 
olan hu lolaYmlann ~ • ı. l'I teWill• aoaa enlili Wlcliri- decelderl ,..ı.. ..._ w.,. ola- c:aa hak;rerine vmldilderi ı.u • 

'."Gaum beki_. ~denim• ,.._: rak ~ '-in ola11•1 •ı clirili:ranla-
~ "Bükre§ istinaf mahkemesi tar. Polla it,arlan tarafmduı ya -

olan temia iJıiaindea .,. ~ kraliçe Elizabet tarafından ika- y ..teri ft mm eneldea .. ... .... olan dinnll metlmt abat 
hatlılıtmdan fa,.lal•mnak illi • me edilen ta1Ak talebini 6 tem- nı1rlem ~ ı..... kqıclı olamclu. Banda IQGhalann 

• Jenlere ...... TUık Dili AnF- muzda kabul etmiftir. ~ tanma '-tb:racak, .,_ orada ne 1Mlmatla toplamLldan, 
11aa. lwnamanaa kanan JOhl ile Karar, niba!dlr. Ve tüze ba- ela ya " tue Wr ehaami ftr- IQGhalum ne mltkllatla ele ae • 
baldmu aramw f8Wldir. laanbfı De niltus dairesinde tes- biı oJacaklanbr. pçirildilderi, 13 lrawnla, iti 718 

çll ecUJndp,jr.,, ORMAN YANGN aallan •• 7lis lolaan llıaplı alrıt-
Deniz Tecim okalmnı • • 

30 
ailecek hir SONDOROLDO lar altmcla wıl 11a1ap -~ • 

bitirenler olml ~~ .... !':.. sai Mu- ÇeneMmle, COsel> - 8aJr& • lan, ......--. bir bonla ,, '1r 
J)eab tecim olmlandan w ,ıl ıai,. ~~ele oltıakbr. llllÇ DG-iadeki oıman. JMllDI • miktar abanm almdali bildirlli • 

dipı..a aleak ,..., 5111111 .... ye DID l&ulGrlllmeli ibeıiocle :plan- J'ordu. 

rabu için nafaka 1emeli :rapıla • .. 
caimdan benim de ıelmemi rica 
etti. Ben de cama ıünü AbclGr • 
rahimle birlikte babr için oraya 
ıittim. Gitmeden evimde :remek 
7emiftim, çoc:alun bütün yalftl' • 
malarına ralaıen yemek reme • 
dim. Orada yazıldıiı ıft>i öyle ;. 
ki Jb kiti toplanm•mıfb. Bet 
on kiti kadar vardı. Bunlar da 
yemeklerini yiyerek aittiler. Ben 
orada cebimden bir lira çıkara • 
ıU çocuta Terdim. 

Ba par&JI orada bulunan fakir 
kirlere daiıtmumı t&yledim. 
Bmulan bqka Wr para bile ver • 
mit delilim. Bu hakaret ve iftira 
hana damadım tuhafiyeci Ali Na
ci tıuafmdan intikam makaadile 

J&Pılmlftn'. ~i ben lumnı o~ 
dan Jaotatbnp nafaka vernıui i· 
• hakJeı:ine bqYUl'lllUflum. lıt• 
ha adam benim o sün oraya sitı
..U fmat bilerek 'bana bu ifti. 
...,. J&PllUlbr• 

Polia beni orada ,.Jralam••lf
br. Gayen 4ireld&iiniin çatır • 
... berine ıeldim. 

Bc»la ofla AIKlfirrabim de ;;r
le demiatirı 

- Benim tarlbtGdıkla ne .,. 
llhm ve ne .. m6nuebetim v ... 
clır. Ben ticaretle uirafır bir a-
damım. Adet olduiu u.ıe. öliilll': 
iPıa ,... ~ ,.ıı-a.ı...wı 

,.urllir. Ve aıtaDlan da müal • ............ " .......... ..,. 
.. olclala .............. lair - • ---............. . 

Tarikat nedir hl..._. ~ 
.Almaedln alntllk bakkmda tel 

klbtı oWulaau ~ 
Banda IOlll'& diler aaclu1ar 

hinr hirer IOl'PJ& çeldlcliler. 
Hep1i de tarlb«plıkla •llkalan 
balumnadıklanm, ldmili Or&Ja 

ıltmedilini ft kimiai de yapılan 
daYet lbsiae Ol'&J& sWerek ,. • 
-- ıetfilderiai " clalıhLklarmı 
odada hir bektafllik &,minin ol-
madıpn .a;rlediler. 

Oiledm IWMi daraf'llada 
cirmi ....... ,...... ;c.lia ... 
ıarlarmdua •ml•n diakıraiı 
......... ortada ....... illi, -............. ~~ 
labmtlrir· 

Banclan IOlll'& ....... w~ 
le Hi'lllll 1tnla1malarmı Wedi • 
ı... 

1 claa " J•iacle t.dbir almak tae- ilk IOrlUJ• çekilen lran teha· 

Patrasta lmalcdarla cumhuriyetçi er =.a illm.:::.,.-::'8" - dini< =. 1:!'.1"\,ı1==:, .!".:::: ~ :.; 
aı 

11 
__._ ... ). 

1
-. ~-~-ba•. Y&llllD ..__ lladlr6lmit • ha J.We ıitmediiini, hiçbir tıari • -......... ........ " .... "-

(v.t1Ui _,_ aktif. tiir. lliJBINM'iDe ..,.._ ima • katla allbu balmdıimı " ta"it1erla ~ lcla alat • 
'DALCI a.&DftlLD u COllU • sBLllflK yAJ1111)1LBR1 DAL- krlmemqbr. lrmulisinln Hamit ........... ... 19 temmm - ............ 

LJKTANY.&NA ÇANAllALE VAttSI oldaim ~. .... ......... 
Abl. 11 (J[uaa) - 8elbll ,... Çmnelrhle, (Oael) - Sinop Falwibtlr laa Şakir ........ -.-HISAR--ONONDl-mıl!l---Zo-..... =-'..;:::::-..:: ~:::.mı.:,.:: :,"'- ,ıı,le lrarphk -'t. c1aim Hlwl11U ..... (n.ı.ı,.} 

rul JdA flT (nJ) t..-ı-tal..: Yeni ilhq NlumeHinba 11a aün • - S..im hiçbir tari1mt1a aJi. www....ıe Wr poeta telpaf ._. 
............ KraJcdık ==. - ı.de pbwi Wdem wlledir. kam ;roktur. Ba piti tarilmtlerle kai -sıhn•• ~ • 
olu _.. ~ parlllerlad• &Jftla • • ZONGULDAK ATATORK •IAlsalan oı.nlarla et. Mr ..._. m.. ---• 
=~le lllrJ ...... erdlr. HEYKELi - 7.owaNMta bir A· Hhetlm JOktar. BaJ1e bir &;rln ...u• o cl.ar lrlJleria a. 
---,.....~~ .. =-~ • tatlık be,W Jauwk Is.in topla- ,..,...... için ele OD paN. ftniUt -8 Wr ibtiJaa ,..... tetbil • 

Ba Cemal HÜIDU geldı - lmmilJOD ~ im cleilHa ... olacaktır. 
, ftnDitllr. oıı le1la Alamedi falwp..... • TRABZON vllısı - Trü-. 

Şimdlp ..... toplanan ...... mGfterW ol.tala dola,.U. twr- llOD ilha:rlılı w1dl6lim ..... 
elli W. Ura:rı khnaflar. He,w. cim. Falrat lrıeadlaU. bir allbm (ta7ia edilla) Mrlaci muf mili. 
Irat •1 Hatip, haaWenle Zan- 1*ar. Hlcliledea bir bç sin ID,e aGfettitlwindm Bay Teftli 
......... .._. ..,..._ ._. • IDce 111 Ahmedin küçük olla Tallt, yerine sitmlt, tar.l• ._. 
.--11.ıt.d ........ llr. Y..ı ,...._ p&.a balıedaD ....... ite .... ,n .... ., 
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i lô c 1 

Madam Gras §İşmandı. Bu §İf· 
manhktan kurtulmanın çaresJnj 
uıyordu. lnce vücutlu, sülün ya
pılı kcs.dınları ıördükçe içi titri· 
yorçly. Vakıa. kengiıinin ti§ınan
bğı erkekleri iğrendirecek bir de· 

bu ıon fedakarlık olacaktır. Bu 
il!çtan sonra artık bir daha baş-
kıı ilaca hacet kalmeyacaktır. "!!!"9'!""!!"" ....... ----"!"""""--9'!!!'!!!!!"!"'--"!!!'!'I'!~--~~------::-':: 

- Kocamı bir kere daha kan- Kılıç zavallı korsanın 
dıJ'lll~ia çalı§~YJm .Fakat ıiz bu Korsan yıkılırken Bernardi 
ili.cm satı!dığı yeri biliyor musu-

kılıcı 

recede değildi. F :akıt gün ı~ıik- nuz? Kara Yeli Burak'a döndü: j 
çe a.jırhğı artıyordu. Bıı giditle - Ben bu a·dresi ıize v~rmek _ Veıtedik renıisi aşağı yukarı kaç 
bir iki yıla varmaz kendisi de için defterime not etmittim. Alı- mille gidiyordu? 
göbeği burnunda bir garibe olur· nız... - On Qç, 0 1' dört ... 

ı M d ,..._ 1 k - Burun hizıtsma \'armak l~ht ne 
du. ~te a am ~rası ası or- M~dam Q.dresi aldı. Küçük bir kadar ) ol vardr? 
kutan bu müthit ihtimaldi. 8u ih- kağıt parçasını el çantasına bü- - Aneak hir mil .. öyle istemitti -
tirqalin ğnyne geçmek için elin- yük bir dikka~le kQydu. Dostuna niz .. 
1
en geleni yaptı· kendi hak~mda KÖsterdiği ilgi - GUzeJ ... 
B~zılan ona zayıflamakiçi11 Bir iki sanb·e düşündü. nır ~eyler 

(alalça) den dolayı teşekltür et- ~ 
e~şi e1m2'. yemeği tavsiye etmit· tasarladrğr, yahut he@ap ~'11.ptıgı ıa -
lerdi. Pir zaman bu ekşi elma kü· ti· mım böyle olurdu. 
rüneı; devam etti. SabaQ.tan akşa- Şimdi meıse}e kocıısının bu pa- Şimdi nrdiyana baktı: 

h!'lı ilacı almağa razı edebilmek- - Dikktıt ... Yarım Yf'lla ileri .. Yel· 
ma kadar bir kas- kilo elma y~rdi. kcnler kalkıncıı kürekler duraçak ... 
Fakat bundan hiç bir fayda gör- l~)'c;li. Günlerce '1graştıklan sonra - Ba~ üstiine .. 

d Ek k · niha.yel buna muvaffak oldu. Be~ me i. meği az yeme , nıtasta- ., Kara Yelinin kadırg~~· sahil bo -
lı yemeklerden sakınmak, bal yilı: frangı koçasından kopardık· >unca yarım :roJla ilerlemeğe başladr. 
sebze ile geçinmek tecrübelerini t11.n §onra Glasiyer sokağındaki nurunu knTıltnak için yüz kulaç 
de yaptr. Gene ağırlığından bir ağrese koştu. Bu ilacın bulundu- kıtdar kalnn~tı ki .Kara Veli Reis Ve· 

an yer bir aparllJilanm beşinci netlik gemisini gördii ve ha~1urdı: 
~ey eksilmedi. ""'"" 

katı idi. Madam Gra5 nefes nefe- - Dik1'At ?.. Yelkfnleı· fora.. 
Madam Gra& meşhur doktor- d. l . kt B yi1z -···~· .. ''"'""'"'"'"""""""'U"•ıu ... 111 .... vı•rımwıııı1111ou111mıııııııııaın .. se mer ıven erı çı ı. eş .. d 

ıara bat vurdu. Türlü türlü teda- ld B k b'l k" yor U · 
vi uıülleri arasında elektrik ma· frangı b~yı ı. una mu a 1 u- - Sakın. aldığm k"paülü yut-

çük bir kapsül aldı. 
sajını da ihma1 etmedi. Fakat ıö~ mut olmayasın?,, 
zün kısası }u;r iki tedavi usülü· Bu mucizeye benzer ilacı ıa- Diyordu. Kocasının bu telift· 
nün tat\>ikiııden ıonra baıküliin ti.n, ırcı.rip kıyafetli bir ad•mdı. na ıe\>ep vıudr. Bir•t: evvel Ma· 
ibresi biraz daha ağırlığının art- B'I hiç tüpheıiz esrınengiz bir dam Lampen telefon elmİ!tİ. Ma
tığını gösteriyordu. kimyager olacaktı. Nasılsa bu damVitron öhnUttü . Otopsi yapı· 

Artık za.valh kadın meyuı bir muciıt;y~ benıer ili.çr keıfetmitti. lınca. bağrrsaklarında §üpheli haa .. 
hale gelmitti. Ne yapaeaiını ıa- Z(t.valh fİtmanların dertlerintl der talık al!imi görühnUttü· Burıun 

1 ı... d k m"'n Ql"''""'ktı. lnun •ı·"manlık · · Mad"'m L pen ...... dam §IJ'D'llftf. Böy e uİf' giln e arııst• .. ..~~ "'" :s 1' ıçın ... am nA ... 

na dostlarından Madam Lampren hastalığından kurtulduktan son- Grasm alch&ı kapaülü tahHl ettir· 
~~ktı: ra bet yüı franga acımq.zdı. meği tavsiye et.mitti. 

- Aman Madam, bir kaç gün• Esrareııgiı kimYaJer Madam Tahlil 'bir mucizeye benıeyen 
denberi bel\ de seni görmek iıti. Grat'a ilacı verirken bir bardak ilacın terkibinde muannit anterit 
J'Ordum. Senin için çok etkili da ıu getirdi. yapan, bu aur•tl• vücudu süra.tle 

(teıirli) bir ilaç. buldum. Hıniya ......... Alınız. ht!men l<apıülü YIJ· zayıfl tan ve fızl ol r k tifo 
Helen Vitron yok mu, o bu iJiç tunuz.,, dedi . hastalığın• istidad haurlaynn bir 
ile titmf'nhktan kurtulmuf, Adeta ltto Me.dam Gr ı bunu yapa- b~ğıraak paraıitinin tohumları 
iinQ ipliie dönmiit· Kondiıini maıdı. Bu türlü ilaçlan Y•lmı ye- bıı!unduğunu s'österdi. Maclam 
görüne.o ıöıiimo inanamadım, Bu mek ataıında çor\, il~ birlikte YitrQn bunun neticesi Q}a.rak öl· 
il~ bir kt.psUldon ibaret, küçük ahı.bilirdi. Euare111iı kimy~g:er: mUşh,i. 
bir kapşül içindş bir iki gr~mlık __ "lliç pek çabuk bozulur. Derhal it adliyeye intik~l etti. 
bir ~ey.,, Beklotmeğe gelme~.,. dedi. M~- Glasiyer sokağında tiımcm kıt.dm-

.- Şaıdacak şey! dam Gras uzun zaman bekliyş<:ck ları u.yıflat.mak için ilaç yapan 

..._... Evet §atılacak ıey. F akt.t değildi; "Merak etmeyin. Ban 'bu eırareJl-iiı kimyaier tevlcif edil· 
faıla. pah~lı. Bir tek kapsül bet i\6.ca bet yüz frank verdinı. Pıua- di. Madam Gras'ıı. ielinç.c, o koı-~ 
yijı frankmıı ! mın havaya gitmesini iftter rni- kusunda.n haıtalanmıı. yata.i;;t 

- Bilmem ki kocam bu güne yim. Şimdi eve gideceğim. Yemek düfmÜf, aekiı günde üç kilo kay
kadar verdiği · p~ralardan sonra yiyeceği"'. Bu arade. ilacı da i~e- betmiıti. Artık bir daha korku 
pu iliç. i~in be~ yüz frank verme· ceğim.,, diye cevap verdi. ha$tahğının yaptıiından foılo. 
ğe razr olur mu? Madam Gru eve ıeldiği va~ zayıflamak için ilaç aramaği\ lü· 

lpler, demir bazulu leventlerin el· j 
)erinde ıcrUdi, makara seleri biri · 
birini ko'"-aJadı. J{ocaman ve ltara yel
kenı;r, tki kaı:rtal kanadım andtrı)•or· 
d'll· Türk ıen1iei bir anda havalıın • 
mış gibi saldırdı. 

Kürekler durdu. 
Vımedik gemisinini ~üYerte!'linde 

hiçbir krmıldanrı yoktu. A1'latılan göz 
Jcri ileride idi ve btnüz görmemişler· 
di. 

!Çar• Kart.al burunu döndü. 
Vettedi~ kadırgasırnıl kıç kasarası 

üıerinde ko,uşmalar, çırpu,malar ,.e 
baiırmahır oldu. 

Lo.J1tbar ka11ıklnı bir andı acıJdı. 
I\ürekleri daha ht~h olarak işi~ · 

meğe ça.bahyordll· FakıJ,t bU~'i.ik bir 
fark göstermlyordq. Forsaların epey· 
ce y()ruldu~lan anla~dıyordu. 

Venedik semlci dümeni yarnn lı • 
k~l~ye kırdı. 

I\ara Veli onun önünü lcesecek şe· 
kilcle manevra yepıyor, 3çele etmi ~ 
yordu. Nasıl olsa. anau gittmse daha 
~çıklua sürüyordu. Açıklarda avtaıı· 
mak, girintili çrkınhh, .hele Sllff8!~ a· 
dalarla dolu olan doğu kıyılarında av· 
lırnmıkdan daha 1\olyadı • 

Karı Veli arııdaki me!lfenin a -
zıı.ldlğrnı göriil\çı k(!l\di~ini (iiverteye 
attı. Vardiy.an tokmafnu k$ptı. KfJ • 
tüğe biltiln h,ızUe vtırdtı. Fo~lar kU· 
rekJerin topaçb.rnta aant~ılar. Tok • 
mak üçüncü defa vurdoiu za10an ~a· 
dO'gaıun sağlı sollu yirnıl be§erden e~· 
li k\ireği birdep~ kartal kanadr detti • 
len biçimde ajır ağır ijlemefe baş -
tadı. 

Kara YeJi 1·~rdiyana döndü: 
- Al ... Böyle vorq}ac~k .• Ne ~abuk 

ne de 3'11'ıtf ... Hep bu hızla. . 
So11ra foraal•rm ar~larma sirdi: 

- Haydi bakabm .. Göreyim. sizi ... 
Bu •nr her hlllde yaluılAyacağız ve 
ora(\~ ne kadar ~rap bulurşıım \1,ep · 
sini Jizı fçireceğhn. Hem dt alt Kıb
nı prabıdır belki .. , Bol bol dil pektl· 
met ... 

Kara Veli baw nMer ve kaptan· 
lar gibi forsa clı,nllen bu kürekçi e -
şirlere fena s6ı; şöyl~~ez, oplart l\o§ 
tutardı. Hatta. her l"!kıttd~n ~ol\ra. on· 
lara pay aymr, iyi bakar. iyi besler• 
di. Böyl• )'al>maıea gemisinin her is· 
tediği ta.manda istediği hızla gitme ~ 
şine İtl\kan olmazdı l\i .•• 

Kara Veli Reiş dcıha ileriye varır, 
içterindett hasta ve ihtiyar ot11nlart 
Arta veya Prevezede bıra~ır, yah-ut 
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memleketlerine en ) akın MhUlere Çt· 

1'arırdJ. 

Herkes ei r luısJttetinclt forsa eti " 
nıak varsa. l\ıt:ı. VeU R~iıdp ı•rnl•in· 
de olmayı diltrdi. 

Şimdi Kara Kartal en az on dört 
mil gidiyordu. 

:{<ovalama bir saat kadar sürdü. 
Ve1'edik ıeroisi geriye dönmüyor • 

dıı. Böyle yapar~ tam provasından 
esen rli~gara kuşı tıiç yol 31amıya • 
cağını kestirmişti. 

BerMrdl çar~Iı SiV•ll llalnıl •de
eekti. 

Fıkat zavalbmn §imdiden ayak • 
larr euya ermt~ gibiYd.l· 

lki ge:ınl iki yüzı kulaç afalılcla ıtt· 
.,.,, u~rliyorlardt. JJirdeJ'ltin l(ara 
I\ntıılın kUr~~leri ı.,n 1'1ılaı trılp '!iıllr 
maia. blşiıntıftJ. Buş. ku~ıltk Ve • 
nedik gemisinin fımıaJan karı ve ter 
içinde lialmışlardı. Elleri tatmgyor .. 
du. V11rdiyan, tf>kmafın1, 11la~ldifme 
hı~landmyor, gardiyanlar, bet n\tt 
kollu. 11çlım demirli lnrbıçtarla kti • 
rekçilerin çıplak onmzJarma. sırtla • 
rımt, kol ve YÜJltrintt bütün "U\Tet • 
lerile vqruyor1ıudı. 

Zavallılarıl\ derileri patlır'>r. kan
lar sızıyor, teri" karıpn bu kanlar 
boylu boyunC11 bUtUn vUcutlarım kap· 
lrYOrdu. 

Bir kaç1 artık kımlld~nall'\&z ol • 
muşlardı. 

Ba'lannı ~Ureklerin toN ~laru•a 
~arpar•k b:t)'~ın cSü1tUle1. 

ötede berıdı homur~.ıtın\nia r olu •
1 

rordu. 
Be:rnnd\ burılnın uasınrfa r~lı• 

kılıç dolaşıyordu. Yere baysm düştn\ 
hir fonta bir an doğruldu. Bern•rtli>:• 

ba)(arak bafırdı : 

..... 4llıh •tkmt VQr.. Şu elindeki 
kılıcı bılirıma ıok da. ktırtultyı~ .. 
Yalvanrorum •.. 

\"alvarmı1ğa ne lüzum vırrh. Onlar 
gibl Qlmak lstemiren B~rn3rdt, elin -
d\'ki kılıcr 1'avaya kald1rdı. Dişlerini 
sıkarak ileriye dojrn dtirttti ı 

- Al MM· .. 
Ktlı~ n.v.lb f oruntn göğeünd•• 

girdi " tırtıı\dıl\ çtktı. FQU& 11İY • 
hrken lJer11ardi krbcı çtldp çfl(ardı. 
1'lteı-ter~nln Ustterine yilrüdü, Ka~lı 
lcılıexnı göltfüılerlne uzatarak çılgrn gi
bi }\aylcırdr: 

- Siıi t\~ nldürijrüm .. Hepini1i öl• 
diirUrüm. 

Kürekler hıılanctr~ Yuka.rdatt ikh\• 
ci kaptap sesleTidl: 

- Raptan.. Senror Btl'ft4rdi ! .. 
('.( rka.ı val") 

- Öyle sanıyorum ki kQCanız kit koco.um kend\ıini kapıda bek- ıı.ım ııörmedi. 
ou fedakarlığı yapacaktır. Çünkü lerken buld'.l- Tellt içinde ıoru-

~_,.,...,... __ ._..,...,.. .. ._...,.~ ....... ~~.-."""''_,!!l'!llmı..,...--1!!!111! ....... _.....,.,...,...ru.- •~a ... ~•~~.-.-.................... .__....,wa_. .. ..,_ ............. ~ .............. ~4~··•,..._......,~ .... ~a!!'Wll!•-.!lıfl!s.-.raAl!I..-..... ~ ... ... 
• rara~ geçmiJ günleri ıihninde oan · dun. Altı ay ıitTIIU tııünuedi. Rab • nız b~M ımlıttı ki beni daha y~hy~ 

Ba dlköyl 1D 1 ~ ;:lll~='İlll=l~~::;lll!~~lll•l~I ::;:::====~il ıandr~~a:e:.~!~ ~.:~:~=ettiği ,.akit ~ir· :r~i m~~\~s~r:;:~!~~:J!ri!:~: !~~ tu~:~i;df)~~:ı1!1d~ng:~h:::;::~!e;:r::: 
mi bir ya~mda idfm. &11mda ~anşa· risi ben olt1ı.ığuın içil\ bu ~efa yelli me#enıeı o beıd hu tıreatbı ıllll gl~-

R 1 mm görU§eıüm yoktu. Gençtim, gü· mal Mhibi Ue, yani beninde görüş • 1i ~örliyormu~. 5<>ıtn. ben ağladım. o m a D 1 • zeldim, bir hayli ungindirn. Şer,f, o me~l lhım geldi. Ba§irtil, yel~inne t· Faruk ayaklatımt kucakladt. Bil~ 
' 'akit çok kliçüktü, leyli mektepte o · lft Hllmhğa çrkhm. Enl~teft\ beraher· o zamana ~adar itlimedlilft'I, okuma· 
kuyordu. Beht'kteki yaltda ohıruror· eli. Faruki& karıılatn\c2' fena olduJn. chltm. tahaniil otm•diitm M&l•r ta) .. 
duk. ihtiyar bir teyıe111 ve ıe-nf§teın .,,. Can ve yürekten dua ediyordum: J..· ledi. Dedi ki: Mihriban, Milıriba.n ! 
nimle beraber oturuyorlar<tr. Komıu man yarabbi, şen yardımcım ol. di • Allah f"al\a kara gün göştnmtıdn. 
)almm sahibi Omer Faruk Bcıydi. yorc:tum. J)ırken n, bana o~utmak U • RatbuIQ ... 

Bölem: 56 

- Ne!fİn de ~n ~e hepiniz bir 
.tı.ata.heınıı. Sus! Ken<Uni tı'Uddaa. rıt· 

me.)iıhnz; şpGr .nrn ya? ufüıtimalin her 
türlüsü. l~k• içeuiniz, sigara içer • 
siniz. Polier, briç Ojllarşınız. "'.abah • 
lara kadar dans. Türlii türlü kitap • 
laf okur, ruhi müYazeneniıi a~bını• 

zr bozar~mız. Ne gıdanız belli, ne uy• 
1 u SiMltiniz. E ... J3u kadarınn körpe 
bir kadın vUcudU dayımmaz. - Hele 
ba,;ı gençler görüyorum, alimalJalı 

tebiha1 ! O güzelim saçlar dipteıı kı • 
rılmı~, ba:-ta ),Irk bir takke. ipek gi 
bi uzayıp göle salması l:izımgelen kir 
Piklerde rimel denilen pi allmet. 
l\ıı hır hak getire. Göğü~ yok, kalsa 
ne gezer! Fal(at kabahat si7ıde de : 
ğil, kabahat erkeklerdl'. Erkek ka • 
dınr 1111.eıl görmek isterse, kadın o ka• 
lıb{ı girer. Dem~k hu güniin f'cTkekle· 
ri. ağırnm hıdn'ı hihniyor. Nt'! ise bu 
bahsl diğer. - Astl seninle ba~ka 
bir ~ görüşmek lbım. 

8edrlye, gelecek me"zuu anlar gi• 
hi olduğu fçhı, benzi solarak önüne 

Yazan: Safiye Erol 

baktı. Görümce i onu ıikkat H~ mu -
ha bbetle seyrediyorc.ltt. Bu içli kıza 
doğn1dan doğı·uya bir se~· öylene • 
miye('ekti. Mihriban, siya~t bir mu · 
kacldf'roe yaptı: 

- Şunu dıt bile!"in ki erkekled. 
pek ciddiye ahnaına)( lbımdır. A!k ,.e 
alaka lrn u unda denu!k isti~ orum. 
Onlar da sevmeı değil, seYerJtr, ye 
yerine göre derin ve ha.kiki bir mu -
habbetlc severler. Fakat bizim anla · 
yrş ve gifril, HmUzle onlnrrnki hiç bir 
r.anmn uymıyacağı için bir erkeğin tn 
~anllnıi a§krnr bile krsmen f'ka. tch\k· 
ki etmeli. Eğer bunu yapmaıtıak, c · 
ğer Qn Jann ıo.e' gisini kendimizinki 
gibidir zannedersek ) andık daYu\l:ı -
ra ... Dinle, sana kendi hayatımın en 
büyük mncenJ!ını anlatacağım. Sen, 
bu k.:ınlr d~vayı bilmezsin. ~en değil, 
lti~ kinuııe. ltntta miisebbibi -.lan er· 
k"k bil~ bütün derinliğine \'akıf d~ğil· 
dir. Bq hikaye, her kadın için bir ib -
rettir. 

Dedi l"e ağır ağır bir sigara sa -

Dünyanı•t en cazibt'li en çapkın erke• zere bir kağrt uzattı, tapu ""edi1"!i Hayat~mın en kara, en korkunç, en 
ğiydi o. Tam bir erkekti: Sert. tatlı, idi ne idi, ıeçft\i~ ıün hlltrrlayamıyo' kanlı günle:ı-l ba~a Ol\Ull ~~g,slctir. -
tehUketi. Kadınlarıt kodkıtnç bir lıa .. rum. Elleri titriyordu. Ben, onun bu ihtiyar k<ıdrn 1'ü~ünlt f1n1tQ. Gö • 
ldmiyf'tle hAkim. ayni zaman - Jıelecanım ıörüote. kıiğıda uıanırktn, züniin f)H\trında küçiieiik minimini 
da payansız bir zaafla mahlçömdu. düştüm bayıldım. KenrUme geldiğim bir ya§ belirdi. Şeneleritl f!Old'Qrama.· 
Humm ne demek olduğQnu iyi dqşün zaman, sedirde. yatıyordum. Göğsüm dı#r taze pem\)e yana&ındş1' ~~ğ' 
de anla .. - Faruk otuz ya~ına. kadar hağnm asll\tr, kolon:ra ile o#mu~lar. l!!tzmdıı bıı.~la<lı. Mitinhan in~ göıya~r 
iiç karı boşııft\ış, aynnz rnuaşakaJar A.ı kaldı uta.,ctmdan bir dAM b~yıla- IUJ\ farkında bile otmadt. Çok qzak 
geçirnıi ti. l~te bq adamı bell daha aktım. Yerlel'd~ s(trUnen tülümQ ka· bir mazide!\ hatı~m\ıı d•vet ettiği 
zevclmin hayatta old.uğu 1'& manla1· • par~k çılfıı:t gibi ba~""t l)rttlim. llu· hikaye onu o lcadar dalg~I\ yapmıttı. 
danberi için için, yana yana sev~rdim. nak erıitt~yı, beııj .,Rrf:me 1a~Jtmıt.dı- - B"n çok bılhtiyar oldum, ltııugı 
Bu ümitl!iz bir aşk;tı. ÇUnkU Faruk il için, çıkıttım. VAruk, pu.t gibi du - kaynadf, rqhum ço,tq. lmanım ,·ecde 
heni görmcmi~ti bile!. Mncudiyetlm· ruyetr, yalmz bana bakıyordu. titan • l'lcll, öyle ısevdfm. Kıtpah ge~~l\ kıı· 
den bile habMdar deiildi. Daha doğ· drğımı ,.e kızdığı"1ı gi)rUnce 8zUr di. tık çafı H~ kfffyetşiz bir lıdiTitçtfın 
rusu b~n öy)fl ıannedel'dim. 0, atlı lcyerf'k Çtkildi. Güıder geçti. Faruk· !'lottra bert tUkrnmt~ membalın4~nı iç'· 
kapının öniinden gf'serdi, Yllh'd ka • la '~"İttik. t olııcağına. vanr. Sana ril~n bir çöl gtbi f cUm. Fanık benl na· 
:Hkla rıhtıma yanaşırdr; baı:t koruya, yal4uz, o~un ili\ itirafını anlatayım. mttt~naltf bir afkl3 en<I!. Ona körü 
çıkardı. Onu dürbünle takip ederdim. fle~Uz a.ramız<la bir sö11 geçmentt,ti, körü"e teşlfmlyet Te ltad gl>ftedlfim 
Ağaçlarırı arıı~ndıt kAh belirir k~h bir gün korqda bulu~tuk- ilk rın~evu. dakikada kuınrauı 1&adet ~· oldufu· 
l\a:rbohırdu. Onun her ltafta y11ni bir GöJgeU bir tepaden, af•çlıtrın, ~örpe nu anladım. Dedim )"lı sok bütiyar 
mac~rasını dinlerdim. Anl\e&inl misa· fidanların yeşil oyaları arısında Bo• «Jlc!um, fevblbc;er! Zştet\ Ml\ra.dın 
firliğe gönderip yalıya "kadm bilo iııım mavi venliilnt ••:rrtdcnk •ltı 6dtdi#im f(wkllbe~er bedtldtn d4' bel 
getirirdi. Ben, kahrımdan kendimi he· yedi saat oturduk. o bana tevdaya n oldu ki HtHletim ~mRlRımf~ HA • 
Jak ederdim. Uzun etnıiyelim dul kal· dair tek bir söz !ÖYlemiyordu. Yal • (Arka.n uar) 
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ltalyanlarla Habeşliler 
harbe tutuşurlarsa ... 

Takvim 
Güo do~u~" 
Gün batıs ı 

Sabah .aamu 
oııe oımat• 

SALI 
ll'ı Temmuz 

' ' R. Ahı r 

4.•2 
1 9.~0 

3.38 
tUO 

Çarşamb~ 
ı 7 rcmm uı 

16 il. Ah ır 

~.4 .1 

19,39 
ıı. ~8 

tı.Y.0 

KURUfıt'un Romanı · 47 'tazan. A . ısmet Ulukut 16.19 ('rindi DllDAZı 16.19 
Akşam ııama.t 19.40 
Yatsı oımazı 'll.:16 

imsak 1,'!9 

Jtalgan uçakları hagaleiden farksız oJanklHabeş 
· r ve tan ar ordusuna karşı ne ışe yara b ·r ? 

19,39 
..ıı .3s 

11.:ı 1 
bakamadığı o gözleri Binnaz 

pek 
şimdi 

197 Yılıo grçen gUnJul 196 

Yılıo kılın ~ünleri 160 !~9 bu kayalık memleketle ne !/apa ı rr. sıcak buluyordu. 
imparator Haile SelliJie, Bel 

çikah zabitler tarafından moderı 
terbiye alan 100,000 askerini ha 
zırlamıt ve icap ederse ordusu 
nun batına geçip kumandayı e' 
'lacağını söylemiı bulunuyor. 

Habet imparatorunun haı.ı 
ladığı bu nizami askerlerden ha~ 
ka batı bozuk bir sürü kuvvetler 
vardır. Çünkü her Habe~li, bi 
asker sayılır ve bu askerleri H~ 
bet ülkelerinin prensleri ve Kra' 
ları idare ederler· Anlaşıldığın 
göre bütün prens ve Kralları 
askerlerini toplamaları için de h 
berciler çıkarılmıf ve her ye-:
Q'Önderilmiştir. 

Bu kuvvetlerin bir kısmı es 
.Yeni tüfeklerle silahlanmış ise ( 
lın.Paratorun asıl kuvveti dah 
llıodern bir haldedir. Bununla b 
raber Habeş ordusu ile Italya 
Ordusu modern techizat bakı
mından ölçülemiyecek derecede\ 
farklıdır. 

A~ıl mesele lta.lyanın ınakine
l~~tirilmif modern silahlar~n hep
ai ile cihazlanmıt ordusu ıle Ha
beş İmparatorunun ordusu karşı
laştıkları zaınan bu k~rşılaşm.a
nıu vereceği sonuç (netıce) dır. 
Bugün hemen her yerde konuşu
lanlar ve merak edilen nokta bu-

dur. 
(D 3y]i Ekspres) in geçenlerde 

A:clis Ababaya gidip gelen özel 
aytarı bu bahsi anlatırken §U 

~fizleri söylüyor: 
"BazJarına göre ltalyan ~u 

. ""neyip geçecektır. 
rrtemleketı çıg 

B k 
. L-... ıları da son dere· 

una arşı~ . 1 
k k ( .. he) içindedır er. 

ce U§ u §UP b"tü 
ltclya harp meydanına u n) 
. l ( ıJasıtalarını 

tahrı~ araç arını d l 
a ti" • • t' Kendisinin son mo e oe rml§ ır. B a 
tayyc;re kuvvetleri 1.Jardır... ~".1 kar.~ı Habe,lilerin ancak uç sıvı 

'1 f talyarıın 
tayyareBi bulunuyor. '- ı·ı 

d H c:veş ı e· 
Yiizlerce tankı var ır. I 

. k .. tankı bulunuyor. . 
Tm anca uç • . b 'len 
taiyanın yeni harp f ennını h ı .. 
generalleri var. Habeıliler enuz 
'> h b' ""renmiş değildirler. u ar ı og b" k 

Fakat muhakak olan ff no . 

k ak olursa, mo-
tcı var: Harp opac 
dern esaslar dai.resint!e odl~ı~~

d avı.ıs· 
ca.'-ttır· Bu harp Avrupa a d ·a · 

k . . h lanmt§ bir or u e 
mb'e ıçın azır f k olan bir 
ır hayaletten ar sız 

ordu arcurnda vuhubulacaktır. 
.. lemek 

Bu harbin sonucunu soy . 
J d 6U Erıtre 

~of: güçtür. talyan or u ' al 
ile Somalinin yakıcı sıcak oıJ a· s· ka· rında yığılmı§ bulunuyor.. ıze ilk 
lır•a harp ilan edilir edılmez 
rtıiiaacleme Val Val'da olacak. 
Çiinki.i burcu:la bir kaç kuyunu~ 
llYantlırclığı bir damlacık hay~ 
Vat. Habeş askerleri burada ~ır 
dereceye kadar mukaoemet ~os· 
lerec "" ··b· Erı'tre hududu uze-egt gı ı k d h 
rinde de ayni §eyi yapaca ' a a 
•onra ltalyanları aleıJ gibi. Y";" 
OfJalcırda ilerlemek ~ere bır a:· 
rak dağlar arasında saklan~c . 

il l . elerı sıra
tır. ltcı.!yanlar bu er em 
la:rıncla hastalıklarla, levazım az-
ı ... halt ın uzama· ıgıyle muvasala ın d 

.. l"kl . 1 mücadele e e-
sının guç u erıy e k 
cakler muvasala hatları açı ve 
r , ... ayacaktır. 
·apalı hücumlara ugr 

. l rda dö-
•• :;_ H ~~~l~~~r ı.~::"::; tutmak· l 

RA D y o 1 
Bari buna göre sözler bulup öğ - Kız güçlükle fısıldadı: 
relin de, size, babamın, annemin - Emredersiniz ... 

augürt tetekkürlerini söyleyebileyim ve Kalktı. Gitmek istemiyordu1 mü 
t~TANBUL 

.. 
ıS.30: Almanca ders. ıs.so: Dans mu 

sikisi. (plak). 19.40: Haberler. 19.45: 

benim ne kadar borçlu olduğumu tereddit bir iki saniye geçti. Dü-
anlataynn. şüncesile, duygusile değil, ayak· 

Ege caz, Türkçe sözlü eserler. 20,lS: 
Konferans 20,30: Radyo caz ve tango 
orkestraları ye türkçe sözlü eser -
ler. 21.30: Şehir tiyatrosu artistlerin· 
den t. Galip. Küçük fıkralar. 21.46: 
ı..!on haberler. Borsalar. 22: Profesör 

Binnazın gözlerinde dolaşan larile gidiyordu. Kapıda durdu; 
erimi§ elmas damlaları uzun sanki bir şey söyliyecekti; başım 
kirpiklerinde billurlaştı. Doktor, doktordan yana çevirdi, birden • 
çok temiz bir duygunun açılmak 1 bire vazgeçmiş gibi kapıyı açtı; 
istiyen manalarile kıza baktı! çıktı. 

'-'abe• muharibi 
i.1ır 1"1 :J' 

v - Binnaz, hayaliniz çok kuv • 
Ali (Keman solo). "'" :> • vetli olduğu için bu İ«İ ne kadar 

BÜKREŞ ·~·. ' :J' 

13 _ 15 Gündüz plak yaynnı ve du- büyütüyorsunuz! Ben insanların 
.) umlar. ıs : Sandou l\farcou orkest· en kimsesizlerine, hele sizin gibi 
rası. 19: Duyumlar. 19.15: Konserin sü hakkından ve saadetinden mah • 
reği. 20: Sözler. 20,20: Strauss müzi- rum edilenlerine yardım etmeği 
ği plakları. 20,50: Sözler. 21: Sözler. bir yüküm (vazife) olarak al • 
.;l 1·>. Senfonı'k pla~ klar 22: Sözler. d 5· · 1 1 d d • · · · ' mışım ır . ı:ıe aıt o an ar a a-
- Konserin süreği. 22,4j: Duyumlar, . • . 
23 : Konser <röle). 23.15: Yabancı dil- ha bıtmemıttır. 
Jerle duyumlar. 23.35: Konserin süre·ı - Daha mı? Neler Allah aşkı· 
ği. ".: nıza? '\ . 
VARŞOVA Doktor gülümsedi: ~ 
19.50: Piyano - Viyolonsel müziği. - Hele sırası gelsin; liepsini 

l ve Adis Ababanırı zaptı 20,15: Reklamlar. 20.30: Piy.~no kon- birden söylersem, tadr kalmaz. 
~=r:;;ı bir ordu için çok zor· seri. 20,50: Aktüalite. 21: Sozler. 21, Bunu söylerken bakışlarında 
el Gerçı. d,.,a tepelerinde sıı bu· 10: Orkestra konseri. 21,45: Duyum • h nk' d ba k b' ' 

r -o 1 21 ı::· . S" 1 22· K an mu"z:ı'gvı•. er zama ın en ş a, ır tat-u • • d' ar. ,•ıa . oz er. . em • 
lunur ve burada hava temız ır, 22,30: Reportaj. 23: Koro konseri. lılrk vardı. Devam ettı: " 
fakat buraların iklimine alışmak 23.30: Spor. 23.40: Plak. - Şimdi misafirlerinizi düşü • 
için zanian ister. Bazı Avrupalı- PRAG nelim: Cemil, yalnız manevi ha -

8 000 k d ml'k yu"k- 20 25 A "k k . 2110· Söz· lar 7,000, - , a e ı • ' : ~mom onserı. ' · .. .. hanız olmakla kalmıyor; bal>a -
ki .... bi ayda bazıları bır yıl- !er. 22: Sozler. 22,15: Poyano muzı .. .. .. I d w ak 

se ıge r , v• 
22 10 H r·r k t ··zı·gv ı· 2315. mzm ocunun a ın ıgını en y ın 

l t h rlanma gı. ,~ : a ı or es ra. mu • , . . • .. • ... 
da alışıyor ar. nsar. azı • Son duyumlar. 2323,30 : Plak, 23,45: hır zamanda sıze mu1delemege 
Jan bir mil mesaleyi tırmanacak lngilizce duyumlar. çalışıyor. Hüsnü bu yolda çokça-
olursa korkunç ıstıraba uğrar. Bu BVDAPEŞTE hşıyor; bütün zekasını bu işte 
Jağları geçmek isteyen ordu an· 290,i5: Piyano birliğile şarki:lar. kuUanıyor. Bu aktam onları, bu -
cak 60/uya soluya yürüyebilir. 20,50: Sttidyo Jl}yesi. 22,40: Duyum - nu bilerek ka'bu] edeceğiz. Ben -

/talyan ordusu bütün bu ara- Jar. 23: Plak. ıı: Senfonik orkestra den ziyade bu ziya.reli sizin be -
ela göze görünmiyen ve inanılm~- konseri. nimsemeniz lazım. 
Yacak bir hızla bir noktadan bır BRESLAU B' ku kul bı' g" l d k h 20: Halk şarkıları. 20,50: Sözleri. ınnaz f u r oz e o • 
noktaya Stçrayan bir ordu üe arp 21: Duyumlar. 21,ıo: Halk müziği. 23: tora baktı. (Müjde) sözile bu zi • 
edecektir. Onunla dövÜ§en bu as- Duyumlar. 23.30: Sözler. 23.40: Dans yaret arasında bir uygunluk olup 
kerlerin karıları 1.Je çocukları ge- muzıgı. olmadığını anlamak istiyordu. 
riden kendilerine teselli ve kuv· Nezir, bu düşünceyi anlamış gibi , 
vet veriyor, onların bütün ihtiyaç· ,.~ 8 ~ 1 ~ ff : 1~ -J · l~J~ ~ her şeyi birden açığa vurmamak 

l n' gideriyor· Sonra bu Habe§ için dedi ki: 
arı l . d Hlzalarmda yddıı: l')aretU olanlar, Uze • 

kerleri için levazım mese esı e rinde muamele görenlerdir. Rakamlar ıu. - Onları, her zaman, ben ka-

k
ae (me1.JZU) değildir. Çünkü 12 kııpanıı flyııtııındır. bul ediyorum; bugün de bu i•i 
onu k .. "k b. N k t :ı-

her askerin taşıdı!'. uçu ır nU u ı ıiz yapsanız! Hem iki baya-
b• . ti ır * Loodra ll22. • * Viyıına '/$, ~O d 1 l b' l k ke•e ona ır ay ye § · • l\'.uyor• 126. _ • MarJrıd !6 _ nın a on ar a ır i te gelmesi ih-

Habe§ askerleri, dağlar. ara· • Pı.rts ı M. - * Berlln 41• _ timali vardır. 

ki rak bir yerde kay· • MllAoo ~ oı, - • Va.rşova 24• so - Kim, plois müdürünÜnki 
sında sa ana . • Brük ~t ıııı. - • Budıpcsıt ~s. -
bolurlar ve derhal ba§ka ... bır ye~· • Attn a 94. - • Bütre~ ı s, - mi? 

·· ·· ·· [er ve akla sıgmaz btr • \ enen.. ~rn ·- • Belgrad ~4• - - Zannederim bunun için o-
de gorunur erler. Ni§ancı· • sorya 2~. - * Yoteham~ 3ı, -
hızla taarruza geç h" l" • Amsterd ı ıı 8.,, - • Altıo Q3;, - danızda biraz değişiklik yapmak 

usuculukta çok uner ı- ı • Pra~ ıo ı. - * Mecidiye s:ı. - ' lazım gelecek. 
lı~ ve ~ilerinde tüfek bulunma· . • Stokho'm :H. -· • Banknot ! 30, - - Ne gibi? 
dırler. .. .. A " • a Çekler -----

k 'le dövuşur. gır "' - \ Y ak d ] k yan mızra ı dd • Londra 6nı-o * Stoihl nı 3. 11 ~ - at o ası o ma ôüzere bir 

Doktor, geniş bir nefes aldı. 
Göğsünü sıkıttıran mengene a· 
çılmıttı. 

- Daha sırası değil ! 
Diye kekeledi. Zile bastı, bat 

hemşireyi çağırttı. 

Hani, yazı bürosunun karşı 
smda, duvara asılmıt, bir ağran
diıman fotoğrafı vardı da, bir 
gün ona bakarak uyumuş, sonra, 
Binnazın hastahaneye geleceği 

gün, üzerini örtmüştü; işte onu 
Makbuleye göstererek dedi ki: 

- Şimdi bu levhayı çıkartınız, 
tozu alınsın. Ak§&Dla doğru, po· · 
lis müdürü ile mi&afirler gele • 
cek; Binnaz onları karşılamağa 
giderken, hiç haberi olmadan 
götürür, münasip bir yere asar • 
sınız. Yine o türlü kalsm. Yal • 
mak için başka bir oda seçecek, 
şimdiki odasını bir &alon yapa· 
cak; kendisine yardım eder, ne 
isterse yaparsınız. Lüzum olursa, 
buradan, kütüphane odasından 
öteberi alabilirsiniz. Hasta kı:ya· 
f etile görünmemesini, kibar, şık 

bir kız gibi giyinmesini de siz Ü· 

zerinize alınız. Şimdi gidiniz, 
pek az vaktiniz vardır. 

Makbule gittikten sonra, Hacı 
ıY atar Ağa dosyaımı çıkardı; o• 
rada, küçük bir fotoğrafı vardı; 
bunu cebine koydu. 

- Artık her ıeyi sahibine ver· 
miye ba§hyalım. 

Diyordu. 
-29-

GlZLILIKLER TAŞIYAN 
SORPRlZLER 

Saat altıda, hastahane önünde 
iki otomobil durdu: Biri polfsin, 
öteki hastaneninkiydi. Doktor, 
Binnaza haber gönderdi: 

- Misafirleri geldi; benim o
damda intizar edeceklerdir. 

Nezirin odasında tanıımıyan • 
lar takdim edildi. Doktor dedi 
ki: yiata uğramak bunları askla Y dır· • " evyor~ o.79tı'i • Viyan~ 4.Y.O~ hafka oda seçersiniz. Şimdiki 0 • 

B hayaletten f ctt sız or u~ • Paıls ' 2·113 • Mtdrld 5·8070 danızı, her zaman için misafir Biraz istirahat buyurunuz, 
maz. U • ' Ve 1 • l\JlUno Q.6~8~ • f\erl ln l,9H I 
a kar§ı tayyare ne ışe yarar. * Flrükst 4.7156 • Varşo•a 4,90i kabu] edebilecek küçük bir salon Binnaz şimdi gelecek . 
~u kayalık memlekette tank ne • Atin• ~s.:ım • Bu::lapesı r 4,41 63 yaparsınız. Başhem§ire Makbu - Polis müdürü, elinde tut:uğu 

• rcocvıt ı.4:l06 • nukre~ 78,69 - 1 d · B b' k · · 
bT ' e, ne ersenız onu yapar. ura- ır a şam gazetesmı uzattı: yapa ı ır. • d" .. k • Sofya 63,435 • l'el~rad :>4.t.07!1 

lal an generalerinU1 uşunece , • Amsrerdını ı . t67~ ,. Yok oham11 'J.?! S9 srnı bir hastahane değil, baham- - Şunu okur musunuz? 
t y l l den bir kısmJ. bunlar • Pra ~ ı n,06 • • i\loskova ıo9US zın evi diye düşünmenize hiç bir Dedi. Gazetede böyle bir ha-

/eri meıe e er k' el H A G · modern ve ma ın eş· E S M ---- engel yoktur. Şunu demek istiyo- vadis vardı: 
dt~· redruçı en son kazanır. Fakat * iş Bantu• Q.!l•l v çr~amvay •9.- rum, ki burası sizindir; her şey "Bundan on yıl önce, evının 
....,,ı:: o ' b'l' ı Anıdolıı !i •.60 ımcoro a~ ı rı 0 ' 11··:ı d · ce y .... •mo: ola ı ır. (' size tabidir. Ben bı'le.. karı:ısındaki karanlık bir sokakta 
b 

. son ere uv~ Rejı 2 6ıl nyon De • :J" 

u ış, d ak her kart§ top• r sı r. Hayrlvr ı s. - ~·ark ne1 - . - ı 1 Doktor, biraz ileriye gittiğini öldürülen, doktor Süleyman Şefi. 
Çünkü ~lazanl-r~cak laA.,,tmdır. Her 1 Merkez Baoklsı 5" ·<:>5 Balya ' 

1 
j d k .. .. .. k . a· g" İn katili, Hristo Delebedef a-

... sağ am ....... "" l 1 o. ~lgorı~ -.oo ~·ark nı. ecza - . _ 1 zanne ere sozunu estı. mnaz 
ragı k il ri geri muhafız ar Poırontı •,40 f elefoo -, - j . ona bakıyordu. Hiç bir zaman dında bir Bulgar komisyoncu, 
ileri hare et, e · 1 t h b k l O 11 ııhafızlarıntn hımaye- -;stikraz ar - a viller- 1 akmağa cesaret edemediği o ya a anmıştır. n yı t anberi bi • 
ile cenah m l k bu suretle a· 1* ı9:ı.ıTü r~ ror. · 7.!W F..lektrH -. - ı şimşekli gözleri şimdi pek sıcak linmemiş kalan katil, polis mü • 
• alt da yapı ara * ıı 26,30 framva\ .ıı 70 ı 1 

d C · ı d 
" .. b;ınlarJan korunmağa ialm- • . . ıu ~6.~0 l{ ı htı rn ı:-:oo pek munis görüyordu. Bir ~ey di- fü·ümüz emıı , eğerli sivil mt-· 
nıA ıl olar. Sonra muvas a lsrtkr.tz.ıUahllt I 94,00 * Ana dol o 44 6 ~ 1 yecekti, ıöyliyemedi; yutkun _ murlarımızdan HÜ sn ünün çah, o; 

kan hcu .. kli muhafaza al- *!'..rgaal ı sri ı.raıı Q~. - • Anadolu ıı H,ll5 du kızardı. Doktor, kızın bu tat- maları ile tutulmuştur. 
hatlarını da sure _ d ı <J28 .'> " ı o, Anadolu 111 s ı.so ı I b b' 'k B · · · l b 

l - ı ıztıra ına ır ı ı' sanı'ye mu" u cınayetın, sıyasa ı'r mak • 
tında bulundurmak azım ~r. Sıvu-Frzurum 9.i-·, •\l üme~~tl " 4~ 2~ -

"zlerı olan saade etti; sonra dedi ki: satla yapıldığı söyleniyor. Aldı • 
Asri ordunun go d SATJL!K ARSALAR - Saat altıda geleceklerini ğımız malumata göre Süleyman 

. "ksek sahalar a 
tayyareS1, bu yu .. d"'z yüz· Beşiktat, 'Yıldız Ihlamur cad · bildirdiler. Otomobilimizi Hü - Şefik vaktile Bulgar çetelerinin 
ı·ır yapam"'..,"a, gece gun u k b d b' l'k ··f · ·· d d' k 1 w h ki :ı - .... açı u· desin e ıreı ev ı mu rez arsa- seyının evıne gon er ım; ız azgın ıgı a cında elde etti ğ i bil-
/erce kişi Jaima gozu l · · )ar; beher metresi 50 kuruştan kardeıile gelecek. Hazırlanmak gileri Osmanlı hükumetine haber 
[unclurmak ve Habe§ aks~.erHer~n: 130 kuruşa kadar satılıktır. Be - için bir iki saat vaktiniz var. Sof vererek en önemli baı:.kanlarının 
kollamak lazımdır. Çün u a ey Y 

iktu tramvay garajı karşJSmda ranın kurulması i i de size ait o- akalanmasın s be 1-- --•ft.Hn'LUJ[--.lı.oı.llLJ.-!l.t..e.=~...:.:.;;;.;;;..;......:;;....,:;:.___.;:._~--':..._~__J__.;.~;;.;__::;.;,;;;;~~;;;.::,::.....:.;f;.:....;=..::....=.!=.=..~~o!:.._L.L::!!.=.!!~~!?il!.9......ili.!t.§<!L.~l.IU.l.ü.l.i:M.lo"-~• •• 
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Musolini Habeşistanda hiç olmazsa lngiliz kadınları m Dr. ihsan Sami 

BAKTERİYOLOJi erkeklere acıyorlar LAB ORATUVAR• 

bir meydan muharebesi istiyor L,muml kan tahlil~ tı . Frcngı no ııuı 
Deyli Mabel gazetesine Atlan- nazarından t\\ asserman ,c l.\ıbn tca· 

tik Sity'Jen büdiriliyor: müllıri 1 Kan kiırc v~:ı cayı lması, ti-

Bu muharebe Adua bozgunluğunun fena hatırasını 
silmek için ayni alanda yapılacaktır 

" Kadm ulusal partisi,, yaptığı fo ve sıtma hastalııdıırı teşhisi, idrar, 
balgam. cerahat, kazurat ve su tahlilı\tı son kongrede bir takım erkekle-
ültra mlkroskopi. hususi ı şılar istihzarı 

rin haklarını da düşünerek bu hak Kanda üre ~eker Klorür kollcstcrin 
tan yoksundukları (mahrum ol· miktarlarının taylııı. ÜiYnnyolu No 

Duçe, EritrelJi teftişe qidecek 
duklar) için kederlenmişlerdir •-••m'8•9•T•c•l.•: •20a9ıııi8•1-••-.. 
Bu erkekler nişanlılanndan yahut 
karılarından ayrıhnış olan kimse- IŞ ARIYORUM 
lerdir ki hiç bir zarar ve ziyan ala- iyi yemek bilen ,.c e,· işlerine v!'lktf 

Roma, 15 (A.A.) - Reuter 
ajan11 aytarmdan: 

bir ıekilde kotarılması ıçın ya- Roma, 15 (A.A.) -- Doğu Af· 
hancı ülkelerde ortaya çıkarılan rikaaı için rapılmakta olan sefer
kombinezonları çözeleyen "ıtam· berlik programı biri piyade ve ö
pa,, gazetesi diyor ki: teki milis olmak üzere yeniden iki 

mamaktadırlar. Erkekle karının orta yaşlı bir ba)an evlerde i:- ara • 

Haber alındığına göre, Muso
lini, Habeıistanda hiç olmazsa, 
bir meydan muharebesi yapılma
sını istemektedir. Muaolininin 
fikrine göre, bu meydan muhare
b~inden bütün İtalyanın bayra
yacağı (tesit edeceği) parlak bir 
·ıtku (zafer) doğacaktır. 

eşitliğini (müsavlliğini) isteyen maktadır. (il. K.) 
Galalarla JJ1cyit yokuşu Dibct so

parti kocasından ayrılıp tazminat kağı 3 numaraya müracaat. 

"ltalyanın herhangi bir sıya- fırkanın silah altına alınmasıyla 
sal v~ya hukuki alanda olursa ol- bitmiştir. 

nafaka parası alan kadınlar gibi, ----------------
erkeklerin de böyle hakları olma· HU..., USI RiYAZiYE DERSLERi 

Yüksek Mühendis mektebi talebe· 

Kuvvetle oranlandığma göre, 
bu muharebe, Adua bozgunluğu
nun ltalyada bıraktığı fena hatı
rayı silmek için ayni alanda yapı· 
lacaktır. 

Roma, lS (A.A·) - Reuter a
iansından: 

ltalya hükUmeti, 1936 yılının 
ilk ayı içinde denize indirilecek 
olan altı yeni denizaltı gemisi 11-

marlamıttır. 

Londra, 15 (A.A.) - Daily 
T elegraph'ın diplomatik yazıcısı, 
sağlam bir kaynaktan almq oldu· 
iu haberlere güvenerek, B. Mu· 
ıolininin ltalyayı uluılar kuru
mundan ayırmak niyetinde olma~ 
dıfını yazıyor. 

ltalya, ancak oradan istiskal 
görüne, ayni uluslar kurumu ken
disini andlaımağa karıı gelmiı 
olmakla ıuçlularsa, çekilecektir. 

Öbür yandan, ltalya hüldimeti, 
Habetiıtan hakkındaki ıikiyetle· 
rini konseyin önünde resmen sa~ 
yıp dökmeği dütünmektedir. 
HABEŞ IRKI iÇiN KVVETlN, 

YALNIZ KUVVETiN DEGERI 
VARMIŞ 

Roma, 15 (A.A.) - ltalya
Habef anla,mazhğının banşçıl 

sun, Habeıistan ile karıılaıtınl- Bu suretle beıi piyade ve beşi 
ması, ltalya için menfur ve kabul milis olmak üzere on fırka sefer· 
edilmez bir durumdur. Habeı ır- her edilmit olmaktadır. Piyade 
kı için, lüzum olmadığı zamanda fırkaları on üçer bin ve milis fır -
bile kuvvetin ve yalnız kuvvetin kaları da onar bin kişiliktir. Bun -
değeri vardır. Durumun buıünkü dan bqka Somalideki yerli kuv -
ıekli Habeı Kralının Obstrüksi- vetler de 35 bin kişiye çıkarılmış· 
yonizm ve meydan okuma politi- hr. Yolların yapılmasında kuJla -
kasında, baıkalarından gördüğü nılan işçi sayısı da 40 bindir. 
yardımın bir sonucudur. Burada söylenildiğine göre ha-

Durumu aydınlatmak için a- zırlıklar biter bitmez bay Muso -
tılacak ilk adım, Habeşistanm, lini Eritre,Y.e bir tefti§ gezisi yapa
Avrupa devletleriyle muhafaza caktır. 
ettiği gerçek veya hayali bağların Londra, 15 '(A.A.)" - y etgeli 
dıımda yalnız bırakılması ile elde (aali.hiyetli) çevenlere göre, ltal-
edilecektir · yan - Habeı anlaımazlığının 

HABEŞISTANI ULUSLAR kotarılması için hükUmetler ara -
KURUMUNA KiM SOKTU? smda görüşmeler yapılmakta -

Londra, lS (A.A.), - Times, ' dır. 

sını doğru görüyorlar. 

Greta Garboyu 
dolandırdılar 

Berlin gazeteleri, timdi mem -
leketinde istirahatte bulunan Gre· 
ta Garbonun Amerikada geçir -
diği bir hadiseyi yazıyorlar: 
Meşhur yıldız, bir gün Jak 

Kmann imzali bir mektup alı • 
yor. Bu mektupta on bin dolar 
göndermesi, aksi halde öldürü)e • 
ceği bildiriliyor. 

Yıldız, bir detektifin tavsiyesi 
üzerine parayı bildirilen yere gön 
dermekle beraber polise de ha -
her veriyor. 

Yapılan sıkı araştırmalann ak
sine olarak on bin lirayı alan ya
ka1anamıyor. 

bir yazısında diyor ki: L'ondrada anla§mazlığın kota -
"lngiltere, Habeıistanın ulus- rılması için uluslar sosyetesi Bundan sonra yeni istemeler 

lar kurumuna üye olarak kabulü- konseyi tarafından bir hakem oluyor. Greta Garbo gene para 
nü hiç istemiyordu. Onun kabulü- gösterilmesi yeter görülmüyor ve veriyor; fakat sinirleri fena halde 
ne, daha çok İtalyanın ısrarı yar- meseleye konseyin el atması bozulduğundan i§Jerini yanda bı· 
dım etmiştir. Bunun içindir ki, gerektiği söyleniyor. rak~ak .d~nlenınek için memle • 
ı l · d" ·· I'kt B · · d 1 1 ı.:: d' ketıne gıdıyor. ta ya, tım ı onun uye ı en çı· unun ıçın e ta yanın Ken ı 

1-........ --------~--~~-karılmasını isteyecek olursa, pek hakkının m dafaasını onaey e !"'" .._~-· ---·'--------. 
büyük bir tezada dütmüı olur: ''yapacağını aÇ&Ça bıldirmesi la - v ı lst. Levazım Amlrllğl Satın 
Ancak, Habeıistanın, uluslar ku- zımdır. AlmaKomlayonu illnları 
rumunda kalmak hakkım iddia e- Konsey toplanma.dan önce an-
debilmesi için, ne vakittir gecik- lafmazhğm banf yolile kotarıl- Zeytinburnu Gedikli küçük za
tirilen bir takım iılahatı nihayet maaı için alanı hazırlamak üzere bit mektebinden Topkapıda Mal· 
yapması lazım geleceiini söyle- İtalyan, Fransız ve İngiliz dele • tepe askeri lisesine nakledilecek 
mek, lngiltere için tamamiyle lo- gelerinin toplanması muhtemel- olan 90 ton odun ve kömürü nak· 
jik bir hareket olacaktır. dir. liyesinin 19 Temmuz 935 cuma 

Musolini ile Kondilis neler konuştu 
günü saat 14 de pazarlığı yapıla· 
caktır. Beher tonunun tahmin be· 
deli 225 kuruştur. isteklilerin bel
li saatte lS lira 38 kurU§ ıon te-

ltalyan · başbakanı Avrupa kam oyuna göre 
yeniden kurulabileceğini söylemiş 

minatJarile belli saatte Tophane• 
krallığın de satınalma komisyonuna gel -

meleri. (63) {4060) 

• • • 
Kat:imerini gazetesinin Roma

ya gönderdiği aytan (muhabiri) 
l\Iusolini ile Kondilisin görüşme
leri hakkında a.~ğrdaki malfuna 
tı veriyor: · 

Muaolini ilkin Kondiliıten 1 • 
talyadaki intiba1arını aormuıtur. 

Yutıan Bakanı memleketin rüzel -
tiklerini anlatımıı ve F aıizm reji
mi ile yapılan kökten değiıiklikle 
ri eöylemekle beraber çocuğun -
dan eski muhariplerine varınca· 
ya kadar İtalyan halkında gördü
ğü süel (askeri) teıkilita ka11ı 

auyduğu takdiri de gizlememi§ .. 
tir. Bu münasebetle, Brendiziden 
Romaya giderken yolda, Afrika .. 
ya gönderilmek üzere olan Uker
lerde gördüğü yurtseverlik duygu
sunu, sıyaaaya karıpnamak su -
retile takdir ettiğini de aöylemit
tir. 

mit ve Yunaniıtanm durumu ile 
yapılmakta olan iıler hakkında 
malUnıat vermiıtir. 

Yunan Sü Bakanı tarihi kül • 
tür birliği olan ve dünyaya bir • 
likte medeniyet vermiş bulunan 
iki ulusun biribirlerine karıı bü • 
yük bir seYgİ beslediklerini söy • 
liyerek Muaoliniyiı Yunanistanı 
ziyarete çağırmııtır. İtalyan Bat -
bakanı, itlerinin müsaade ettiği 
bir zamanda Y unaniıtanı görme• 
ğe gideceğini vadeylemittir. 

lek:sandr'm mezarına bir çelenk Harbiye mektebi hastanesi için 
koyacağnn. Bu münasebetle de 2000 kilo süt ve 2000 kilo yoğur
Yugoslavya dostumuz ve mütte • dun eksiltmesine istekli çıkma • 
fikimize Roma seyahatimin sı - dığmdan eksiltmesi 22 T eınmuz 
yasal bir mahiyeti olmadığını 935 pazartesi günü saat 14 de 
anlatacağım. yapılacaktır. 

Düşmanlanm, gfiya benim Yu- Tahmin bedeli 520 lira.dır. la -
nan kralı ailesile göıi.işmeğe gel - teklilerin 39 lira ilk teminatlarile 
diğimi yazdılar. Bundan ne kas - belli saatta Tophanede satınalma 
tettiklerini anlınadnn. Bunu tama- komisyonuna gelmeleri. 
mile yalanlıyabilirim. Çünkü Yu- (62) (4061). 
nan kralı ailesinden ne 1talyada, -------- -----
ne de Yugoslavyada kimse yok_ 16 - 17 LiRAYA KiRALIK 
t EV ARIYORUM. Marmaraya ne

Kondilia Musolininin yanından _ur~.'=-' ----~------ zareti olan 3 oda müstakil, aulu 
ayrıldıktan sonra Yunan gazete - Kondilis Belgradda ve havadar tramvaya yakın R. 
cileri etrafını aarmıı ve kendisin· Belgrat, 15 (A.A.) - Ba§ba - Toklu Posta kutusu. 1122 latan • 
den di!ev i~t~iılerdir. Kondiliı kan ve dı§ Bakanı bay Stoyadi - bul . (H. K.) 
tunu aoylemıttır: noviç, dün Bled'de, Yunan asbaş- -------------

"- Her ne kadar gönüllüler bakan ve sü bakanı general Kondi Istanbul ikinci iflas memurlu -
birliği tarafından çağırılmrş isem Hale uzun uzadıya görüşmüıtür. ğundan: 
de, şerefli İtalyan ulusunu yö - p • Bir müflise ait muhtelif çorap 
neten (idare eden) bizim ve bü - O • l f makineleri ve Jakar Koton maki-

Bundan sonra Muaolini, isyan tün dünyanın takdir ettiği büyük 8n1ZY0 a rl neleri ve tef errüatı ve banko ve 
butınldıktan sonra Yunaniatanın adamı görmek benim için bir ö . i Ş L E T M E S i saire açık arttırma ıuretile satı. 
durumu baklada malumat iste - devdi (vazife idi). Hiçbir srya - lacaktır. Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 

.siyim lise ve orta mektep talebesine 
hususi riyaziye dersleri veriyorum. ls· 
tiyenler gazetede (it 1'.} rumuzuna 
ya7.Sln1ar. (H. K.) 

lLAN 
iyi bir ailenin kızıyım 19 yaşında· 

),m. Italyanırn. Türkçe, rurnca ve mü
kemmel fransızca bilirim. lyi bir ai· 
lenin nezdinde, kiiçük bir ~ocuğn li
san dersi ' 'ermek istiyorum. Y.'l'.n.o~ 

CH. K.) 

1 LAN 
Galatada Büyük Millet Han No. 

18 avukat B. Hristaki Angelididen, ve 
Ömerli ilk mektep başmuallimi B. 
l\fitattan bir rica. 

- Jlalimı olan ev meselemiz lıak • 
kındaki teşcbbüsat sonucundan lüt • 
fen bUge verilmesini beklerim. 

Düzce Posta l\ld. Hü5eyin Sönmez 
(H. K.) 

ZAYi 
Deniz ordusundan aldığıll). askeri 

terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı
ğını bildiririm. (V. No. 8170) 

Galatada Yağkapanında U No. lrı 
kalmede Efendi oğullarından Abdul • 
lah oillu Salih 

Yedinci icra memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar verilen kahvehane eşyası 18-7 
-935 tarihine tesadüf eden perşembe 
günü saat 12 den on üçe kadar bl • 
rinci aç.ık arttırma suretile Beyoğ • 
lunda Tünelbaşında 13 numaralı Tü • 
nel kahvehanesinde satılacağından 
talip olanlann mahallinae haıır bu • 
lunacak memurun müracaatları il&a 
olunur. (V. No. 8167) j 

Asliye mahkemeleri 1 inci ye • 
nileme bürosundan: 

Maliye muhakemat müdüriyeti 
ile dava olunan Fahri araımda: 
davanın yenilemesi aırasınd~ 
halen ikametgahı meçhul bu1u • 
nan Fahri hakkında ilanen tebli- 1! 
gat icrasına karar verilmiş oldu • 
ğundan tetkikatın yapılacağı S-
9-935 tarihinde saat 14 de bü • 
roda hazır bulunması lüzumu teli 
liğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. .(F.) 

Asliye mahkemeleri 2 inci ye- · 
nileme biirosundan: 

Maliye muhakemat müdüriyeti 
ile dava olunan Şi~man oğlu f. 
sak ve şürekası araımda davanın 
yenilemesi ııraımda halen ika • 
metgi.hı meçhul bulunan hak • 
kında ilanen tebligat icrasına ka• 
rar verilmiş olduğundan tetki • 
katın yapılacağı 25----9-35 ta • 
rihinde saat 10 da büroda hazIT 
bulunması lüzumu tebliğ maka • 
mına kaim olmak üzere ilan olu• 
nuT. (F.) 

Operatör - Uroloğ 

Dr. Mehmet Ali mİ§ ve Avrupa kamoyuna (ef - sal vazifem yoktur. Bununla be - Tel. 42362 • Sirkec.i Mühürdar zade Almak istiyenlerin Mahmut -
kirı umumiyesine) göre krallığın raber büyük İtalyan ulusu ve Yu - --- Han telefon: 22740 --•• paşada Büyük Çorapçı hanındaki Bevliye mütehassısı 
yeniden kurulabileceğini söyle· nanistan arasında münaseebt te •

1 

Ayvalık Yolu İsrail Çiçyaşivili fabrikasına mü- Köprübaşı: Eminönü han telefon 2191& 
mittir. sis etmekle zaten mevcut olan dost 

1 
racaat etmeleri ilan edilmiş ve --------------~ 

Kondilia, hükümdarlığın sü - luğumuzu daha ziyade sıklaştır - ANTALYA vapuru 17 tem- gün sehven yazılmamıştır. Satış KULLANILMIŞ POSTA PULU 
kUnet verici bir rejim olduğu ce • mış olacağız. muz ÇARŞAMBA günü saat l 16-7- 935 sah günü saat 10 da AJmır ve mübadele edilir. Ce-

""~·ı- vabmı vererek ltalya tahtında bu· Buradan Belgrada giderek, ı•l•S•d•a-A•yv-al.ığ•a-k•a•d•ar•'•(•405-S•)m l yapılacal:hr. tlan olunur. mil Enen. lstanbul Beyazıt Hak• 
J,~ q.- 1---ı. .. - _..._.. cıolıc.'Gn han'"'m nl.tnanm ln-Al A. (13084) k•kla (No· 20 H K" ."* .. r. • • -• 

·' 

' 
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1 ~nıeı Deınirvoııarı ue limanları ısı~me ~mum i~aresı ııınıarı 
Muhammen bedeli 13 785 lira olan (750) ton yerli kok kömürü 

31-7-935 Çarşamba g~nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile An-

ka.rllda idare binasında satın alınacaktır· . . 
96 ife girmek isteyenlerin 1040,63 liralık muvakat temınat ~

le kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun dördüne~ maddesı 
mucibince işe girmeğe kanuni maniler bulunmadığına daı~ beyan
naıneyi havi tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar konnsyon re-

islifine vermeleri lazımdır. 
Buna dair şartnameler Parasız olarak Ankarada Malzeme Dai-

resinden, Haydarpaşada tesellüm ve Sevk Müdürlüğünden alına-
bilir . . ( 4050) ,. 

(Müfettiş namzetliği ve Şef namzet
liği için müsabaka imtihanı ) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
~ 1 b k ·ı (5) Mi.;fettI! Namzedi ve (5) 
ş - Bankamıza müsa a a ı e 
ef r,a.rnzedi alınacaktir· . 

, 2 - ~ .. b kalar 5 6 ve 7 Ağustos/~35 tarihlerınde Anka . 
u musa a , h . " · t"h d 

ra, latan bul Ziraat Bankalarında yapılacaktır. Ta rırı ım 1 an a 

ka~a.nanlar i,e.liş ve dönüt yol paralan verilmek ~ur~tile Ankaraya 
&etıriiere\( C:fahi bir imtihana tabi tutuiurlar. Bu ımtıhanda .~a kaza~ 
~arıta.rdau be§İ 140 lira aylıkla m üfettit ~amı:~ı liğine ve dıger beşı 

e (130) Hu aylıkla şef namzetliğine tayın "Jlnnurlar.··f - ı·k hl" . 
3 ıu •. k. t 'd n sorra Mu ett1t ı e ı 

Yeti ~ 'Y.lÜfettİ§ namzetlerı ı ı sene s aJ a .. - , l ki Müfettiıliğe 
V • ~lıh'lnına girecek ve kazamr ]arsa 175 uru &.y 1 a 
eçırl]ece}d d. 

-.e!" ır. J k ] •ef 
~1\ka.r .ı U M··d·· l"k s .. rvisl~rind~ ç 1.dıştırı aca o an ~ n 3.aa mum u uru . h • 

atnıetıerj i~e bir senelik stajlarının ~ nunda thliyet imti anma ıı· 
"etekler Ye kazananlal" terfi ettirileceklerdir. .. 

4 - MüııAbakalara girebilmek için (Siyas::ı: bilgiler) veya ~Yduk· 
•ek ı· · h H kuk fakültesın en ita.ret ve lktısat) okulaaından veya ut v . 
~~a. bunların yabancı memleket) erind:?ki ben7('rlerinden dıplomah 

tınırıak ~~::-ektir. · ı s _ ı ;.h programını ve sair şartları ~hteren ızahname er 
Aııka.ra Im ' ~nl ve tzmir Ziraat Bankalarrnd:m elde edilebilir. 
6 ' s!!ın u • l b' l'kt ıon 

ı - istekliler aranılan belgeleri bir mektup a ı~ ı e en 
6-'1-935 Cuma günü aktamına kadar Ankara Zıraat ~anka.~ı 

Tefti, He eti Müdürlüğüne gön dermek veya vermek suretıyle mu-
rac Y 

aat etmi~ 1 ulunmahdırlar.3951 

ı- ıstanbul Beledlye81 ilanları ~ -
Sen ı·k h n kı'rası 180 lira olan Fatihte Kirmasti mahal-

! e ı mu aınme . ı 
t!sin1' T . k "' nda eski J 2- 15 yem 19-21 numara ı ve 

n etımmeler ıo agı . · M k 
8 od ı C d Ef d' med resesı 936 scnesı ayıs sonuna a 

a. 1 elep Mehıne en 1 • 
dar .. k ·ı ki verile cektır . .. çr artırma ı e raya M .. d .. ı-· ~ ·· 

latekl" l 1 Ş 'ti anlamak üzere Levazım u ur ugune 
'll ·· ı o an ar erat 
\Jr~a t l"d' A. a etme ı. ır. . . d 13 lira 50 kuruşluk muvakat teminat 

Ilı k l'thrmaya gırn1ek ıçı~ e b 22- 7- 935 Pazartesi günü 
1\ buıu veya mektubu ıle bera er 1 (3862) 

~llat 15 d D . .. E .. ende bu lunmalıdır. ( .) e aımı ncum 

...,. . . kuruş olan Fındıklıda 13 üncü ilk 
,,,.. 1 "'f!!ıf bedeli 10,269 hra 40 d l mı kapalı zarfla eksilt-
•&.1e~t- • . • d t lacak ers evazı 
hl - ... ıçın yenı en yap ırı .. k ve parasız 9artname al-

eye konulmuıtur. Keşif evrakını g~~me r d... Eksiltmeye 
llıak ·· M··d·· 1 .. ~ ··ne muracaat etme ı ı •. 

. uzere Levazım u ur ugu ksiltme kanununda ya-
aı~,_ . . 90 alı arttırma ve e 

ı K ıçın de 2,4 numar kk t teminat makbuzu ve-
ıı r Vesika ve 770 lira 23 kuruşluk muval a Z6-7- 935 Cuma 
l'l - ı....___ b t kl'f mektup arını 

.. ~eıu.ubu ile bera er e 1 
• • (1 ) (3943) 

a\trıii 15 k d D . .. Encümene vermelıdır. . 
•-- e a ar aımı ~ 

Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
H . l h talıklarının, Gut, mevzii ve ~-

ad ve müzmm mafsa as . . "it hastalıklarının, sı-
llıUJnt • r· nevrıtın cı . §ıtmanlığın, nevra Jl ve 1 

.. t hassıs doktorlar 
Xlır fl k d h t lıklarının, mu e zaa arının, a ın as a .. 

1 
son usüUere göre 

lltaf ından su, ziya elektrik ve masaj 1 e en 
leda:\Tisi 

Ucu~luk 1emizlik, Nefis yemek/r, müzik 
o;man gezintileri, eğlence er. 

F ı d" ktörlüğüne 30. 
azla tnalumat için kaplıca ar ır~ 43732 müracaat. 

l<apltca 1. veya Akay Başmemurluguna (3672) 
.. ·- 60 T 00 Devri Daim Ya~~ 

A U M .. d .. ı·· v nden· 
'\Skeri Fabrikalar . u ur u~u 1 ve cina: 

l'ah . . . (22 800) lira olan yukarda mıktar 
mın edılen bedelı ı .. d .. 1 .. v·· Satınalma Ka-

}'a.z l b 'k J umum mu ur ugu 1 ı malzeme askeri fa rı a ar "h' d 5 1 "nü saat 15 de 
illi 935 tarı ın e a ı gu . 
k 

&~onunca 30 - temmuz - olarak Komıs· 
a. l k · Şartname parasız 
Pat zarf ile ihale edilece tır. . t ı (1710) lirayı ha-

Yo d . k kat temına o an 
• n. an verilir· Taliplerın muva t 14 e kadar Kamisyona ver-

Yı t ki" k... "n de saa 
e ıf mektuplarını mez ur gu I kanunun 2. ve 3. maddele-

~e!eri ve kendilerinin de 2490 numara 
1 

k miıyona müracaatları. 
r•ndeki vesaikle mezkur .srün ve ıaatle 0 .(4041) 

1 lstanbul Evkaf Müdürlüğü ilanları I_ 
Erzakın cinıi 

Has ekmek 
lnek sütü 
Yoğurt 

Sade yağ Urfa 
Sabun birinci ,. 
nev ı 
Patates birinci ,. 
nev ı 
Şehriye 

Makarna 
Tosya pirinci 
tozsuz 
Şeker toz 

Miktarı 

K. Gram 
45000 00 
38000 00 
27000 00 

3500 00 
6000 00 

10000 00 

800 00 
1800 00 

12COO 00 

11000 00 

llk teminat 

371,25 

399 
344,25 
183,75 

108 

- 45 
.. 

11 40 . 
25 65 

202 50 

206 25 

tahmi11 edilen F. 

11 
14 
17 
70 
24 

6 

19 
19 

~ 
22 50 

25 

Ta. gün saat eksiltme 
Şekli . 

1- 8-935 Perşembe 15 de açık 
,, " il ,, 

" 
,, " 

,, 
,, ,, " " ,, " " 

,, 

ıı il " 
,, 

,, il ,, " ,, 
" " 

,, 
il 11 " ,, 

" 
,, " il 

Vakıf Gureba hastanesinin 936 senesi Mayıs nihayetine kadar ihtiyacı olan ve yukarıda nev'i ve 

miktarı yazılı erzak eksiltme şartnamelerine göre ayn ayrı gösterilmiştir. Bu erzakın ne suretle ek
siltmeye konulduğuııu ve eksiltmenin hangi gün ve saatte yapılacağını ve eksiltme şartnamelerindeki 

ilk teminatları miktarı yanlarında yazılıdır. Eksiltme Istanbul Evkaf müdüriyeti dairesinde topla
nan idare encümeninde yazılı gün ve saatte yapılacaktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Tecim Odası ve 2490 sayılı kanununun ikinci ve üçüne: maddele
rine göre eUerinde bulunan belgelerle ticarethane namına işe gireceklerin işbu kanunda v azıh şart
lar içinde noterlikten alınan vekaletnamelerile eksiltmeye girebilirler. lsteklilerin yazılan gün ve sa
atten bir saat evvel teminatlarmıEvkaf veznesine yatırmaları ve eksiltme şartlarım almak ve gör
mek üzere Evkaf Levazım idaresi ne gelmeleri. ( 4045) 

Istanbul Gümrükleri Satış Müdürlüğünden : 
Kilo 

398 

2454 
580 

31 

2000 
164 

61 
217 

Gram 

500 

Marka 
LL 

L.F 
L·F 

o 

o 
C.B 
L.L 

No. Kab 
3395 

9,11,14 (4 sandık) 
4 

1/ 31 31 ,, 
" 

,, 
" 1,3 2 t 

o o 
3064 1 s 

48 1 
" 

1<ıymeti 

718 

770 
450 
61 

300 
114 

' 121 
60 

Eşyanın Cinsi 

Gramofon yayı 

86 Adi demir kilit 
Pirinç ile müretteb demir kilit 
24 Pamuk ve ipekl tecrit edil-
mit bakır telefon teli. 
Demir çapa ve zincir. 
Bozuk yağlı boya 
50 Gramofon kolu 
Köhne bakır ve Pirinç mamu .. 
Jitr . . 

Yukarda yazılı eıya 24/ 7 / 935 tarihinde ıaat l 4 de lstanbul ihracat G. dahilindeki salı§ salonun· 
da açık arttırma suretiyle satılacaktır. isteklilerin muayyen zamanda müracaatları. (3603) 

nnmnm-••ım:m::mr.:ı:::===i\ Jandarma Genel Komtuanh«ı U. K. SOnnet dflğDnfl jf ö 

yapacaklara ii Ankara satınalma komisyonundan: 
Tarihi Karagöz, Asri kukla, Hok· U 1 - Ankara Jandarma ve Polis mektebi!-ıde yaptırılacak olan 

kaba:ı Yorgancı oğlu l\lehmed j~ Elektrik tcsh.atı 27 - 7 - 1935 Cumartesi gi.ınü saat 10 da kapalı 
•t zarf usuli:e tkıiltmeye konulacaktır. lncesaz ,.e düğün aşçdrğr da der·:ı 

: uhte edilir. fi 2 - Yirmi bin liralık Elektrik tesisatı işleı ini l>aşarmıı olan is-
Jstanbul; Eminönü, Valdc kırat· ji leklilere :4ar!namc ve ilişikleri 255 kuruş kar~rhğmda komisyondan 

haneıdnde Ray Abdullah Hamdiye U verilir. 
müracaat. (4!lZ7) ff 3 - l<e~if bedeli (50494) lira (94) kuruş, ilk teminatı (3774) 

ft:::r.:ns:ıımnauannnnn:::ın:mnnr:::::wr..: Jira (57) kuruıtur. 
latanbııl üçüncü icra memurluğun. - 4 - f.k~;Jtmeye gireceklerin kanun ve şıu•namede yazıh belge 

dan: ve teminatı l~ klif mektuplarını üs terme saatı,1dan bir saat evveline 
llfallcuz ı•e satılması mukarrer O • kadar Ja11daı ma Genel Komutanı ığında kon•isvonumuza vermiş ol • 

ligist ı·c lıamatit denilen ı·c Ef. !re • maları. (1629) (3818) 
,o;abilc % 65 buçuk ı•c 203 cf. hesabilc 
% 93fi5 kısını cet'lıcri ilıtiva eden de· 
mir Filizlerinin belıcr tonuna 20 şilin 
bugiinkii. reiyc göre 6.10 kuruş kıy • 
met konmuştur. işbu demir filizleri 

Kanlıca körfezinde Talısin bey vere· 
sesine ait arsa üzerine bullJnmakta • 
dır. Gümrük reami alacafd111a ait ol -
mak şartilc ikinci ac;ık arttırması 
19-7-935 tarihine mü.ımdil cuma yii· 

nü saat 11 den on ikiııc kadar Kan • 
lıca körfezinde Tahsin brıı ı-ere.'ic • 
sine ait arsada icra edilecektir. Talip 
olanlar malıal ı·c yrıwıi mezkürda 
hazır bulunacak memura müracaat • 
ları. ilcin olunur. (V. No. 8168). 

Beyoğlu 3 cü s11llı lı11k11k lıcikimli • 
ğine: 

l\fahkcmenin 931/1S62 sayı dosya -
sile Muiz Bahar n~kili lbrahiıu Nom 
tarafından Galatada Çinili Rıhtrrn ha 
nında .2 ci katta atente Ahmet nez • 
dinde ve halen ikametgahı meçhul 
bulunan Gazat npuru kaptanı Orhan 

lstanbul sıhhi müesseseler arttırma 
komisyonundan: ve eksiltme 

lstanbul leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nümune ve 
ıartnameleri veçhile 2100 adet fi! dekos fanilc, 2100 adet fiJdekoı 
don, 800 adet yün fanile, 4200 çift çorap ve 1400 adel yüz havlusu 
açık eksiltme suretiy~e alınacaktır. Eksiltme yeri, Cağaloğluııda Is
tanbul Sağlık Direktörlüğü binasındaki komisyondadır 

Eksiltme tarihi 29-7-935 Pa zarlesi günü saat 15 dedir. 
Tahmjni fiyatı, fildekos fanilc nin b1rtanesi 70, donun 65, yiin fa

nilenin 245, çorabın ~3 ve yüz hav !usunun da 33 kuruştur. 
Muvakkat teminat, fanilelerin 359 lira 62 kuruş ve çcırap ile yüz 

havlusunun 138 lira 60 kuruştur. 
1 - İstekliler berlelsiz olarak Fuat Paşa türbesi karşısındaki 

Tıp talebe yurdu merkezinde şart name ve niimuneleri görebilirler. 
2 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait Ticaret Odası vesika

sı göstermeleri ve meslek erbabın dan olduklarını ispat etmeleri 
3 - lstekl~lerin belli saatten önce bu işlere yeter rr.uvakkat Lemi. 

nat makbuz veya banka mektupla rıyle komisyona be.ş vurmaları. 
(3959 ) 

aleyhine açtığı seksen yedi buçuk li· - - - -------------------------

ra alacak davasrnrn duruşmasında is- Kı·mya Malzemesı· 
tek yeçhile ,J-.'3-93.t tarihli senetteki 
imzasını inkarı halinde istiktabı icra 

edildiğinden bahsile muameleli gıyap Askeri Fabrikalar U. Müdürlüg"' ünden: 
kararının 20 gün fasıla ile fümen tcb· 
liğat icrasına karar veıilmiş ,.e mu • Evvelce de ilin edilip pazarlığı tehir edilen ve tahmin edilen 
hakcmesi 2&-9-93:1 saat H de talik bedeli 100,000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
krhnmış olduğundan itiraz ile istik • askeri fabrikalar umum müdürlii ğü satınalma komi8 yonunca 12-
tap için ogün mahkemeye gelmediği Ağustos - 935 taı ihinde Pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale 
takdfrde istiktabtan müstenkif ve va· .ı·ı k S 

ec::ı ece tir. ~artname beş lira mukabilinde komisyondan verilir • 
kıaları kabul etmiş addolunacağınt · 
moamelelf gıyap kararı tebliği ma • Taliplerin muvakkat teminat olan 6250 lira ve 2490 numaralı ka-
kamına kaim olmak üzere ilan olu • nunun 2 ve 3 maddelerindeki ve Jaiklc mezkur gün ve saatte ko-
nur. ev. No. 8164) misvona müracaatları. ( 4042) 
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Karıncaları ö LD ÜRÜN ÜZ: 

Her hangi (haşarat 61dürüeu bir mayi) 
ıJe ka:nacaları öldürm~yi tecrübe et. 
tlnlz ml? Eğer tecriıbe ettiniz ise b it. 
tabi tesı rslzllğlnl de gördünüz. Karın· 
oaıar sb.tn bu tecrübenlile 3deta.alay 
ede[~k mut,1,Jağınızı istila ve yemek. 
lerlnfzt bul.ıştıqnaga devam ede rle r. 
Bunun ön(inü :ı.lmak için nı O rihasiren 
,.e ını.Jslr.ren FLİ~ isteyi niz . F L 1 i, 
hakikaten ve ebediyen öldürür. L eke 
yapmaz, taze ve latıf kokuludur. Siy;ı h 
kuşaklı ve asker reslmll sarı teneke
lere dıkknt ediniz. Fiatlar tcnzilô.tlı. 

Umıml Deposu : J. CRESPJ N, f,t. Galata, Voyvoda Hın f 

. . .,., , 

DÜN ve YARIN külliyatı Anupanın en canlı , örnek eserle
rinden alınır. DÜJ\i ve )'ARIN küJliyatr en modern fikirleri gös. 
terit. DON ve YARIN külljyatı sekmez bir intizam altında çıkar. 
DÜN ve YARIN külliyatı seçme b;r kütüphane te§kil eder. 

Tevzi Yeri: V.AKl'f ınatbaaır - / stanbul 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasma.nı için öğütler 
Kiralık Kasalar 

Bülün gün a rasız açıktır 

Ba ıkesi r Şarbaylığından: . 
Urayımız A,ri parkıw!a 21~36 metre lramına göre bir havuz yap· 

tırı•ması a~ık arttırmaxş. konu -mu tur. 
A - Üslcnne temmuzun 25 inci per§emhe günü saat 15 de .uray f 

sür~] kurulu"da yapıl~çp.ktır. 1 
B - Eğreti tutum akçesi istekli tara.fından yapılacak önugenin 

% 75 dir. 
C - Şartname ve tasarlama ki. ğıtları Uray yazı İ§leri iıyarlığına 

baş vurmakla görülebilir. 
İsteklilerin U5termc günü iğreti tutum akçesi alıtlariyle Uı·ay süre! 

kuruluna ge:ınelcı-i bil:t olunur. ( 4 030). 

a ·ye V ekiletinden: 
1 - 2257 numaralı Madeni uf aklık para kanununa tevfikan Dev· 

Jet Alacaklarına 60 kuruıtan alınmakta olan Beher Mecidiye gümüı 

fiahnln tenezzülü hase'bile 54 kuruşa indirilmİ§ ve bu fiyat üzerin -

den kabul edilmesi için malsandı klarına tebligat yaprlmı~tır . ., 
2 - Cür.ıhuriyet Merkez Bankasında beher On gram safi mes · 

kuk ve gayri meskuk haJis gümütü 27 kuruşa satın alacaktır. 
(1720) (4002) 

Sablb!' ASIM us - YAKIT ~tbna.. Nqriy•t . .... ~to..ıı, Rollk """'" Smnı:ıı ·'-
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Fakat hiçbiri ''FRiGiDAiRE,, değildir. 
Soğuk hava dolabı alırken tecrübe edilmemiş 

markalara paranızı bağlamayınız. 

lstanbul'da, Ankara'da, lzm;r'de, 
Samsun'da, Bursa'da Binler-· 

ce kimse tarafından k u/Ja
nılmakta olan 

Frigida 
markasını intihab ediniz. Her 
girdiği yuvaya, sıhhat, konfor 

ve rahatlık getiren 

Frigidaire 
idareli ve sağlam soğuk hava 
dolabı mevcud değildir. Bütün 

dünyada 4,000,000 aile 
"F R IG l D AI RE,, kullanmak
tadır . Bunun üstünlüğünü bıı 

rakkam kadar hiç birşeg 
ifade edemez. 

Frigidaire 

50 mumluk bir Jamba kadar cereyan sarfeder. Size 
bundan idareli ve bundan sağlam bir soğuk 

· hava dolabı teklif edemezler. 

FRiGiDAiRE 
Bir tanedir ve 10 liralık ilk taksidine 

mukabil emrinize amadedir. 

BOURLA 
BiRADERLER ve Şsı. 

Galata; tlezaren caddesi 
Beyoklu ; istiklal caddesi 

Ankara : Bankalar caddesi 
iz mir ; Gazi hu 1 varı 

• • • • ' .. • • • I! ... ·~" • .. t ..... 
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