
Başbakan Artvin'Je 
Artvin, 23 (.A.A.) - Başbakan ls • 

met lnönü 22 temmuzda Karstan ha • 
r cket ederek Arpa~,ayı ve Çıldır ilçe· 
]erini görmiiş ,e akşam Ardahnnda 
kalmış, 23 temmuzda Arh'ine var • 

ı too ara 

SugUn 
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Asya emperyalizmi beyazlara meydan okuyormuş 
Lozaa O inil 

bütün bir düşman Varlık davamızın 

düngasına karşı üstün geldiği gün 

BCZ§bakanrmız ıJe Lozan anala§ma •ının lozan. Üni~e~s·~csi tören &a· 
/onunda ismet lnönü rar'td'ımliin irfl zManı§ına aıl tarıhı bır enstantane 

Buglin Lozan güniidür. Lozan ant
laşmasının imza landığı günün on i · 
kinci yıJdönijfUüdür. Garp dcvJc\f c • 
rinin Lozanda T ürk istiklalini tanı • 

dıkları günc1 t:t. T ürk varfık Havası • 
nm bii tün bir ciJ~man dünyasına ka r
şı i tün gel eli ~ i ündür· Türkiye Cü· 

ulusal .sarn~m kah ramanlanna, hem 
de l.Alzan harışının diplomatlarına c' • 
gi v~ ~ygı dqygµJarrnuzı s unmak de · 
mcktir. flu türlü hir SC\'gİ \'C saygı 

s unumu hizim için i 'r özyurt ödc'i 
(vatan rnr.ifes i) dir. 

ASIM US 
mu i.\ et inin A . r ıpa de\'letıcı:i arasın· .....;..-~ ... ,__ _________ _ 

d · re mi olnr:-k ~ er aldığı gündür. 
n çiu h ·ll"" n ' ürk ulu u Loıap 

ba:>ramını kutla_y acaktır. 

Lozanı 'kutlamak, OsmanJı impara· 
torJ uğunu" nastl"eksin (i~~) bir ida
re ile batırıldığını, hu arada 'J'ürk u· 
lusunun ,.,rlığı n iJ. tchlikeyQ jüşf 
ttiğünü, en s ra rl~ru Öndcrın f\ı · 
1avuzluğu ile nasıl ulusal bir savaş 
açıldığını ve bu sa,·aşın nasıl k:ızanr1 · 
dığını dü~tlnmek demeli:tir. Çünkii bu
günün değerini iyice anla) abilmek i · 
çin onu UJlUtmamak JJe~cktir. 

Habeşistanda 
f ürkiye Elçiliği 
Dıt itleri Bakanlığı, Adiı Aba

bada kurulan elçiliğimizin 15 
Ajualoıtan itibaren faaliyete ge· 

çeceğini bildirmİ§lİr. Ankaradan 
ıehrimize gelen yeni Haheıistan 
Elçimiz Bay Nizamettin dün 1s
kenderiyeye gitmiştir. Oradan A
dia Ababaya gidecektir. 

MuSolini: önümüzdeki üç yıl içinde 
Avrupada harp olmayacak! diyor 

"Sulh sulh .. Diye bağıranlar var .. Böyle bağırmak kolay .• 
Fakat ben çok zorlu bir vaziyetteyim .. ,, 

DUÇE 
Uluslar sosyetesinin 
yapamadığı şeyleri 

anlatıyor 
Homa, (Ucyli Ekspres) - Bay Mu· 

·olini hugün bana şu sözleri söyle -
di: 

"Önümüzdeki üç yıl içinde Arru • 
pada lıarp ol11ıı11.qcMtır.,. 

Duçc, Afrilmnın ,·aziyeti 4,zerinde 
soracağım üç s ualc cevap verme) i ka· 
hu! etmiş, fakat hiç bir tereddüde uğ· 
rnmadan bir sürü soale cevap ,·ermiş· 
tir. Cc,·apları iiç noktayı aydınlatı • 
yor: 

l - Bay Mu olini, Anupada bir 
huhranın, yahut A nupa de' Jetleri ta· 
rafından bir müdahalenin Afrikaya 
ait phinları üzerinde tesir ,fapmı)a • 
cağına kanidir. 

2 - Onun giriştiği işi hem geniş· 
kmc, hem süel hazırlanma işidir· 

3 - Bay Musolini Habeş anla maz· 
lığuun bal'ış yolu ile kotar lmasın -
da n ümidini kesmemiştir. 

}3ay Musolini üç ) ıl <laha · u a-
da harp olmıyacafım sity~edikten 
sonra şunlatı Jlhe etti: 

"Ben Habeılilerle barıı içinde 11a· 
şamayı dalma i11tcrim. HabeılUer kırk 
yıldanberi ltalganlara düıman olduk
ları halde burıu iatcmiş bulunuyorum. 
1928 de Habeflilcrle dostluk antlaı • 
ması imzaladım. llazı Avrupa devlet
leri Habeşliler vasıtasile aleyhimizde 
çalışmamış olsalardı bu antlaşmanın 
imzasından sonra mesele kfllma:dı. 
Bugün raziyct değişmiş bulunuyor. 
Artık Avrupa dct'letleri ita/ya aleylı-

IHabeş imparatorunun eli 
Bir genç kı~ eli kadar yumuşaktır! 
1mparator Fransızca konuşmayı tercih eder. 

lngilizce bil1r, la.kat konuşmaz 

Adisnbaba da fahri kon olö luğumu 7.U yapan bir Alman, Hay Bohncnbcr • 
ger Habeşi ta ndan gelmiş, Ankarn) a gitmiştir. Bir muharrirmme anlattık
larını dördiincii sayfamızda bulncaksı nız. R esimie konsolosu (işaretli o1anı) 

liatrırımiZlc konuı,ı urk n gôrüyorsu :nuz. 

Habeş imparatoriçesi 
de yardım istiyor ' 

Türk ordusu geçmişte düşmanla • tarlığı yapmıyor. ltalya ile Fransa 

Habeş elçisi felake 
tin önüne geçılebi
leceğine güvendi -nna ka~ı bir ~ok zaferJcr kazanmış • _.,,.._. __ _, _______ ~--~------- arasındaki doıtluktan bilhassa mem • 

tır. Askerlerin ,.e kumandanların ka· 

zandıklar• bir çok 1.arerıer barJŞ ma- Kaçak bir Rum! 
salannda kaybedilmiştir. Fakat ulu • 
sal sa\'B~ta ,Atatürk'ün kumandası pi· 
tında Türk ordusunun kazandığı za· fstanbula nasıl girmiş? 
fer nasıl tarih için<le e ~17.se İsmet f. 
nönünfin ha~anlığı altında 'fürk 
diplomatlarının Lozanda garp diplo· 
matlarına imzaladıkları barış belgesi 

Dün bakılan bu darJa 4 üncü 

Sayfadadır. 

(ve<:ikası) da o kadar parlaktır. Bu __,___,.._ - - - _._ 
bakımdan J..ozanr ktıtlamak 'hem 

Yunanistanda yakında 
karışıklıklar mı olacak 
Atina ayrışık çevenlerine göre Kondi.Lis 

diktatörlük kurmak istiyormuş 

~ere sahne lf>:_dr~ d •• ./~~ldliüen A'ina .ş<>ltrinin umumi bir 

~~ <Yasr11 lldncJ u)'fada) 

nununı.,, 

Bay Musolini bir teca,·üz harbi ha· 
tırladığını kabul etmedi Ye: 

"Bir Habeı .tecaı•üzüne karfl lıa -
ar bulunmamız. icap ediyor· ,, 

Dedi • • 
Musolini memleketten 3000 mil u -

zaklıkta bulunan hiY memleketle mu
hare11e etmenin güçlüğünü anlatırken 
sordum: 

- Harp muhakkak mı? 
Musolini bir llhza durduktan !On· 

ra: 
- Harbin 11Whakkak olduğunu aöy· 

lemeilim, dedi. 

ğini söyledi 
Londra, 23 (A.A.) - llahes lmpa • 

ratoriçesinin blitün lngiJiz kadınlan
na hitap eden ,.e Daily Mior gazete • 
si tarafından yayılan bir mektubua • 
da, lngiliz kadınlarının bugünkü mlir 
kül denede Habeş ulusuna tfnel (ma
nevf) yardımda bulunmaları isten • 
mektedir. 

ELÇiNiN SÖZLERi 

Londra, 23 (A.A ) - Uabeşistanıa 
):eni tondra el~isine, llabe~ da, ıunna 

(Lütft n sa uf ayı çrıılitrlf·) 
Bunun üzerine J:ıgiltere, Fransa ve • 

Jtalyanın Habeş üzerinde müşterek 
bir himaye yapmalarının mümkün o· 
Jup olmadığını sordum: 

Duçe ce,·ap verdi: 

- lmkônsız! 
- Neden? dedim. 
Yine: 
"/mkdnsız, ı·e gayri ameli!,, dedi. 
Bunun üzerine meselenin barış yo-

lu ile halledilip edilemiyec~ini an • 
lam ak istedim, hana şu cen bı Yerdi: 

"- Amrrikada sulh, ıulh, sulh di· 
ye bağırıyorlar. Komünistler, ıosga • 
liatlrr, bolıel'ikler, Avrupanın siyasi 
farmasonları hep sulh diye bağırı • 
yor. Fakat sullı için bağırmak ko • 
lagdır. Halbuki ben rok mü6kül bir ı 
vaziyetteyim. Ben her muhtemel hti
di8e ile karşılaşmak, ana yurttan :~ooo 
niil uzaklıkta fJir ycr~n ııuku bülttbl· 
/ccek bir hücuma 'kari' htızır hllf'lak 
mccburiyfiindeyim· Mcae)e basit d• -
ğildir.,, 

(Sonu: Sa.~ Sil. 1) 

• t•lc ı o .ı •o : .. ·ıe ,i.ı c;c ) ı rmi bir tem nı uzdan ~onra ~ rıı>ı lacak isleri t.ıı · t 1 ı 

etm~k tizcre nka'\'att:ın bir heyetin le ldİgfnf yaımı~k. na, ındırlık he' eti 
mün11katat direktörü Kadri, Ankara o tomatlk telefon direktörü Ni,>azi. ile 
'?sı.,. telgr~.~ıt'ntl dfrektörlüfU telsiz miih<'.ndis lrrinden Fuattan mürekkep 
hır heyet dun çalı ma) a ha lam ıştır. Yukarki resim dün sosyetede )apılan 
bir mua:rene esnasında nlınmı§ıhr. 
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Yunanistanda yakında 
karışıklıklar mı çıkacak 

2 bakanlık 
lzmir piyasasından üzüm 

ve incir alacak 
Ankara, 23 (KURUN) - Sü 

Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi 
bu sene de lzmır piyasasından 
mühim miktarda kuru üzüm ve 

Kondilis diktatör olmak istiyormuş - Yunan kra
lının uçakla gelmesi rivayetleri- işyar/ar cümhuri
yetçi Giritte cümhuriyet lehinde miting yapıldı incir satın alacaktır. Satın alış, 

Buğday komisyonu, lstanbul buğday 
piyasasına müdahaleyi kararlaştırdı 

Atina, 23 (Kurun) - Başba· 

• kan Bay Çaldaris, Yunanistana 
kralın dönmesi için geneloyda 
kralcıların ne kadar rey toplama· 
lan lazım geleceğinin ileride hü
kUmetle ayrışık (muhalif) parti· 
ler arasında kararlaıtırılacağmı 
.;.: •• Jemi~ir. 

YUNAN K:RALILE 
KONUŞMALAR 

Londra, 23 (A.A.) - Eski Yu· 
nan kralı Y orgi, dün Atina şarba
yı Bay Kotziu ile göriitmü§tür. 

Bay Kotziaıın dostlarından bi
ri, bu görÜ§melerin, Yunan siya· 
Jal durumunun bütün görünü!le· 
rile ve bilhassa kralın ıükunetle 

ıonucunu bekliyeceği geneldyla 
ılgili bulunduğunu gazetecilere 
aöylcmİ§tİr. 

Atina, 23 (Kurun) - Atina 
şarbayı Kocas londrada eski kral 
.Torj ile ikinci tiefa görüımil!ttir. 
Kocas, kendiıile görüten gazele • 
ciJere, kralın Yunaniıtana dön -
mek için geneloyun ıonucunu bek 
iyeceğini töylemittir. Perıembe 
günü buraya dönecek olan Atina 
tarbayının eaki kralın kendisine 
ne söylediğine dair halka hitaben 
bir beyanname çıkaracağı söyle -
niyor. 

ÜSTEŞARLIKLARA 
ATANANLAR 

Atina, 23 (Kurun) - Lazatas, 
münakalat müsteşarlığına Proto
papadakis başbakanlık müsteşar -

D UÇE 
(Üstganı Birinci sayfadada) 

Daha sonra ltalyanm Ccneneden 
~ekilip çekilmiyeceğini sordum: 

- Şimdilik Jtalyayı Uluslar Sos -
yetesinden çıkarmağa lüzum rıörmü • 
yorum. Orada. üye olmak daha iyi!,, 

- Fakat, dedim, cemiyet llab<'şis -
tanın müracaatına karşı bir ~ey yap
oqa,k mecburiyetindedir. 

Senyor Musolini: 
- Eut, dedi, fakat Milletler Sos -

yetui Çin için bir ŞPY yaprımarlı. Şrı· 

ko harbini durduramadı. Amerika IJir
fe,UC climnrlyetfrri, bu cemiyete ni -
pin girmedi. Çünkii Versa11 mualıc -
rlesini istemiyordu. Zaten o mıuıfırclr 
de zail oldu, gibi. Tamirat nitti, Ren 
Jahasmrn iRflffli kalktı· Tc1;li11(1l i§i 
rail oldu! 

Musolini da"ıa sonra ltcı lyanı n ik 
hsadi ahval ile :-lakadar olduiunu 
~yledi ,.e ıo1011unda l-!ulhıın ~ine mlim 
ıcün olduğunu ilaYe C'tti. 

ınlatmak fırsatını Hrmck üzere ımr -
lamentodakl hüUln partilere mensup 
jye grupları tarafından ,ham ka -
:naraqrnda hir akşam yemeği nril · 
ıniştir. 

Habeş clçh!I, 11 diyevde hulunmu~
lur: 

"Habeşistan bugiin pek acr bir me
ıele karl]ıSındadır. Kendisini şimdiye 
radar koruyan Allalı'm bundan son· 
·a da kan dökiilnıesine karşı siuanei 
;deceğinc inanmı vardrr. Gerek doğ -
-Dıuktan ayrılmıyan lngilizlerin ı·e 
perek bütün adaleti sevenlerin mane
;c teı•eccühleri sayesinde felaketin ö
IÜne geçilebileceğine gii.venmekte -,.... 

Hatii] '5ı;lne dııfr ~elen diğer ha
• InJe Fl'ftnBt?: gazetelMinln yazdık-
8.nnı yedinci sayfamrzda bulacaksı
t• 

\.. 

lığına atanmışlar ve ant içmişler· 
dir. 

KONDlLtS DlKT ATÖR 
OLACAKMIŞ! 

Atina, 23 (Kurun) - Burada
ki muhalif siyasal çevenler, bir ay 
evveline kadar cümuriyetçi olan 
Harbiye Bakanı general Kondili -
sin ansızın koyu bir kralcı kesil -
mesini şöyle anlatıyorlar: General 
Kondilis, Kral Jorj Yunanistana 
döndükten sonra kralın himayesi 
altında bir diktatörlük kurmak is
tiyor. Diktatörlük kurulun.ca ana 
yasa tadil edilecek ana yasanın 

sağladığı bütün ıhürriyetler kaldı • 
rılacak, diktatörlüğü bizzat Har
biye Bakanı Kondilis üzerine ala· 
cak ve Başbakan Bay Çaldarisi 
de iş başmdan alacakmış. 

General Kondilis,halya ve Yu~ 

Türkofisin delaletiyle olacaktır. Ankara, 23 (KlJRUN) - Buğday komisyonu azasından fir.a3 

Türkofiı Reiai Bay Necdet, Müsteşarı Bay Faikle görüştüm Kendisine, Ankarada ekmek fi ya· 
gerek sü ve gerekse inhisarlar ba- tının indiği halde Jstanbulda inmemesinin bazı tefsirlere yol açlığmı 
kanhkları tarafından satın alın- anlatarak komisyonun bu vaziyet karşısında ne düşündüğünü sor
ması kararla,brılan kuru üzüm ve dum. Bay Faik, buğday komisyonunun İstanbul buğday piyasasına 
incir miktarının geçen ıenekin- müdahaleyi kaıarlaştırdığını, bunun lstanbulda da ekmek fi yat' i.\-
den fazla olacağım söyledi. rınm ucuzlamasını temin edeceğ; ni söyledi. Komisyc•n kararmm ),İs · 

• • tan bula tebliğ edilmek üzere olduğunu da ilave etti· 
Yenı bır tahmıl ve tah- Diğer taraftan Tarım Müsteşarı Bay Atıf, komisyonun böy]e bir 

lige tarifesi kararından haberi olmadığını, ziraat bankasının esa~en lstanbu!da 
Ankara, 23 (KlJRUN) - Eko- satış yaptığını, ortada yeni bir vaziyet bulunmadığını söylemektedir. 

nomi Bakanlığı yeni bir tahmil ve 

tahliye tarifesi hazırıamaktadu. Dışardan alınacak 30 bin kilo kinin 
Şimdiye kadar tatbik edilmekte 
olan ayrı ayrı tarife usulü kaldı
rılacak ve bütün Türkiyede tahmil 
ve tahliye işleri bir tarif eye bağ

Ankara, 23 (Kurun) - Kızıl
ay cemiyetinin monopo!u altında 
bulunan ve memleketin senelik ih· 

lanacaktır. Bu tarife tanzim edi- tiyacı için dışarıdan getirilmesine 
lirken, halen en ucuz bulunan ta- teşebbüs edilen 30 bin kilo kinin 
rife usulü esas tutulacaktır. Bu 
suretle yeni tarife eakiaine naza
ran aagari bir had' de olacaktır. 

goslavya gezisinden döner dön • Bu tarife etrafında yapılan tet-
mez. ansızın ı"stı'fasını vermek ve 1 

bir konsorsiyom bulunması mü· 
nasebetile başka bir memleketten 
getirilmesi imkanı olmadığı anla -
şıldığmdan ve bedelinin yarısının 
klering yolile, geriye kalan 250 -
400 bin lirasının da Holanda ile 

mün'akit klering mukaveleai mu· 
cibince Holanda takas ofisinde 
birikmiş ve birikecek olan yüzde 
30 iıpolibinitelerinin Merkez Ban 
kasınca batka yerlere transfere e
dilmiyerek tahıisen bu mal bedeli· 
nin itf asma ıarfolunmas.o suretile 
Amsterdamda bulunan kinin fab • 
rikaıından ıerbest dövizle tedari
ki Bakanlar heyetince kararla!tı N 
rıldı. 

' kiklerin Eylü den evvel bitirilme-
bütün kabinenin istifasına sebep 

sine çalı,ılacak ve tatbiki de Ey
olmakla cümuriyetçi soysal yar • 

lül iptidasından itibaren temin e
dım Bakanı Kirkosu kabineden 

dilecektir. 
uzaklaştırmak istemiş ve bunda -------------- Köylü, okutulacak Bayındırlık Bakanı 
da muvaffak olmuştur. Atatürkle F C 

Sermayedarlar da kral Jorju ransız umur Kültür Bakanlığı mühim 
getirtmek istiyorlar. Bu işte en başkanı arasında proje hazır/adı 

lzmirde tetkiklerine 
başladı 

çok Bodosakinin adı da anıl· Ankara, 23 _(A.A.). - Franuz 
maktadır. uluaal bayramı mUnasebetile cu· 

Cumuriyctç.i çevenlere göre, murreisimizle Fransa c.umurreisi 
Bodoıakiyi bu şekilde harekete arasında ıu telgraflar çekilmiı· 
ıevkeden cihet, levazım harp tir: 
mühimmatından büyük karlar te· Ekselans M. Alberl Lebrun 
min etmek imiş. 
lŞYARLAR CUMURlYETÇl 
Alina, 23 (Kurun) - Hüku

met İ§yarları bir beyanname ile 
r.umuriyet rejimini müdafaa ede
ceklerini bildirmişlerdir. 

Girithane de cumuriyet lehin· 
de çok büyük bir miting yapıl • 
mışhr. 

Burada dolaşan şayialara göre, 
eski kral Jorj, Romanya kralı 

Karol gibi bir uçakla anaızm Yu
nanjstana dönmeği düşünüyor. 

HALK HEYECANDA 
Atina, 23 (Kurun) - Yunanis· 

tanda kam oy ( cflcan umumiye) 
bugünkü durumdan çok mütehey
yiçtir. 
Yakında bir takım karışıklık • 

lar çıkacağı söyleniyor. Her gün 
türlü yerlerde hadiseler oluyor, 
meyhanelerde kralcılar ile cu• 
muriyetçiler boğaz boğaza geli
yorlar. 

ZAGREPTE NÜMA YlŞLER 

. Sof ya, 23 (Kurun) - Y ugoıı · 
lavyadan gelen haberlere göre, 
Zağrepte H ırvatlarm nümayitleri 
devam etmektedir. Cumartesi gÜ· 
nü Hırvat bayrağını asmıyan bü · 
tün binalar hücuma uğramıştır. · 

Metropan oteli Hırvat halkı la~ 
rafından tahrip edilmiştir. 30 kişi 
yaralı vardrr. 

YAS MEYV A lHRACATÇI· 
LARINA KREDi 

Ankara, 23 (Kurun) - Ya, 
meyva ihracatçılarına kredi veril
mesi için Türkofisle Ziraat ban· 
kasr arasındaki konu§malar bit· 
mit ve banka yaş rneyva ihracat
çılarına da kredi vermeği kabul 
etmiştir. 

Cuınur başkam 

PARlS 
Uluıal bayram münaıebetile 

ckıclinaınıza en 111 tebriklerimi 
sunar ve astı Fransız ulusunun 
gönenç ve genliği için beslediğim 
dileklerin kabulünü rica ede-
nm. 

KAMAL ATATÜRK 
Ekselans Kama! Atatürk 
Türkiye Cuınur başkanı 

ANKARA 
Ekselanıınızm tehrik ve dilek

lerinden ziyade mütehassis ola· 
rak bütün tetekkürlerimle 'birlik
te kendilerinin mutluluğu ve Tür· 
kiyenin genliği için beslediğim 
içten dileklerimin kabulünü rica 
ederim. 

ALBERT LEBRUN 

BULGAR ORDUSUNDAN 40 
ZABılT ÇIKARILACAK! 

Sofya, 23 {Kurun) - Ayın 26 
srnda Bulgar yüksek ıüel meclisi 
toplanbya çağınlmıştır. Meclis, 
orduda yapılacak değitikliklerle 
ve siyasal durumla meşgul ola • 
caktır. 40 kadar cümuriyetçi za • 
bit azlolunacaktır. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

ıı. 7 - 935 

Bu kupondaki tarihten başlıya • 
rak IS gün içinde KURUN idaresine 
gfü;terilirse - resmi mecburiyetle 
yahut tccimer sıfatile yapılan ilan
lardan başka - bir lı.."llçük ilcin.ın 1 
defalık 1 satırı parası yerine alınır. 

(latiyenler, gUnUnde idarede bulun -
durulacak ıurette bu kuponla.n postaya 
verecekleri mektuplarm içine de koya -
bUlrler. 4 kelime bir satır ııayılmalıdır.) 

Ankara, 23 (Kurun) - Kültür 
bakanlığı, en hücra köylere ka
dar okumayı yaymak için geni§ 
bir proje hazırlamııtır. 

Bakanlık bu projenin en fay.da· 
lı bir şekilde tatbik sahasına çı· 
karılması için neler yapılması 

lazım geldiği hakkında bir anket 
açmıştır. Bu ankete bütün bakan· 
hklarm iştiraki rica edilmit· 
tir. 

Sorulan soı·gular arasında, köy· 
lüyü okutmak için ne gibi ted· 
birler alınması, nerelerde mektep 
açılması lazım geldiği ve pro
gramların nasıl Q}ması icap ettiği 
vardır. 

Bundan başka 1 O sene zarfın· 
da kaç tane orta mektep ve ti· 
caret lisesi açmağa ihtiyaç oldu
ğu da sorulmaktadır. 

SOFYAYA BEYANNAMELER! 

Sofya, 23 (Kurun) - Burada 
yeniden imzasız bir takr.m beyan· 
nameler dağıtıldı. Bu bcyanna • 
melerde kabineye ve bilhassa ad· 
liye Bakanlığına hücum edilmek
tedir. 

lzmir, 23 JKurun) - Burada 
bulunan baymdırlrk bakam Bay 
Ali Çetinkaya tetkiklerine ba,la· 
dı. 

Bakan, CeMi.t gölünUn kurutul
ması itlerini tefti§. euecek, beton 
Gediz köpriisUnü gezecektir. 
Ken.diıile görüı~ BaY. Ali 

Çetinkaya bana Cle'di IDı 
"- Ayllm hattmı 'devlet yol. 

larına uydurac&i.ız. Ta4:Jlllt u• 
zun ıürmiyecektir. Yolcu ve bazı 
maddeler tarifeleri bu liatta da 
indirilecektir. lıtanhul telefon 
Soıyeteıile anl~tml§ gibiyiz. 

Ytlda 46 bin İngiliz lirası 
vererek 20 yılda ödeyeceğiz. 

Şehirler ara11 telefonuna yeni 
makine alıyoruz. Bununla bir an
da 8 kiti konutacaktır. 

Posta, telgraf, telefon idaresi 
gelecek yıl modern bir fekle giN 
recektir.,, 

Bay Kemal Zaim 
Ankara, (KURUN) - Ziraat 

Bankası Umumi Müdürü Bay Ke
mal Zaim mezuniyetini bitirerek 
buraya döndü. 

Aksam) cin Yıısufı>asuda ı>olis moto siklctinin dt•\ rilmcsi iit.t•rine Ba) l t • 

mil Te hay Fazlı i minde iki zabıta me murunıuzun .raralandı)tını re lut"bı c· 
ye kaldırıldrklarını dün yazmıştık. Bunlardan Bay Cemil Haseki lıastz :-- ~ :-1· 
de dün sabah ölmfü:;, ~aat on ikfde ar kadaşhlrı tarafrndan 1\ald•rıla •· :-. '. ı; -
cllrnckapı mezarlığına gömülınüştür. Merhumun ailesine Ye arkada~Iarına 
teessiirlerimiri bildiririz. 



dev 
Büyük Okyanus insana deniz· Ba Y Saffet 

ferin •onmzluğunu tanıttırır. 
Bitmeyen, bCZ§lamayan, sınır· 

/arının ucu bilinmiyen &".ıların 
yanında kJıralar dar, can ukıcı 
bir hendeşe ve içi çamur dolu, 
ka1~lık bir sokak hissini verir, 
ldat sarı deniz kıyılarına çöme· 
lerek sularda sarışın rengini sey· 
re dalan Çin, insana hendeseden 
fırlamış bir kara alemini hatırla· 

Kültür bakanımız dün 
Ankaradan geldi 

Kültür bakanı Bay Saffet Arı· 
kan, dün Ankaradan şehrimize 

geJmittir. 
Bakan öğleden evvel Kadıkö· 

yünde evinde dinlenmİf, öğleden 
sonra Dolmabahçe sarayına gide· 
rek Türk dili araştırma kurumun· 
da meşgul olmuştur, fır. 

Bir yanda hasır yelkenlerin al
Yon dumanı gibi dolCl§tığı bir en· 
gin, ötede göğe en yakın tepe· 
lerden, yaylalardan yıldızları bir 
minıaıe §ere/esinden mahyaları 
aeyreder gibi seyreden karalar 

Öğrendiğimize göre, bakanlık 
bugünlerde en çok Ankarada ku
rulacak olan tarih, coğrafya fa· 
kültesinin hazırlıkları ile mefgul 
olmaktadır. 

Bu fakülte için Almanyadan 
profesörler getirilecektir. Ayni 
zamanda bakanlık okulların müf· 
redat programlarını da incelt-· 
mektedir. 

vardır. 
Çinli için sanılır ki rakkamlar 

deniz kıyısından Hinıalaya uçla· 
nna kadar serilmiş bir merdiven· 

dir. 
Çinin coğrafyası kadar tarihi 

ele bir masala benzer. Öyle bir 
mcual ki, insana hendeseyi unut· 
turar. Öyle bir m'asal ki, insana 

üniversite talebesinden 
bir grup Jzmire gitti 

'f>n.ulü.k hissini verir. 
Çin.in tarihi bir ipek kumaş 

üstünde hendeseye dudak büken 
aonmz minyatürlerdir· Bu minya· 

•• 'tirler Avrupanın pencelerine yapı§· 
mq ıızun .açlı, çekik gözlü, sarı 
cPmli bi~ korkudur. 

Scırı derili korkusu zaman za, 
nran imanları ürpertTJÜ§tir. Sarı 
t;İtİike mantıkı ile, edebiyatı 
ile, kinleri ile, nefretleri ile, kor· 
liiılarıyle kafalarda yaşayan bir 
düfilncedir. 

Çiinkü 10 mily~n milometre mu· 
rab"aı gen:şli" "nde bir toprak in· 
sa;:~ı-:; bile ta""~Vl)UT eclilse akla 
~crhu verir· 

450 milyon insan hiç bir ıey 
Ya.pmasalara, sadece birer neles 
afyon dumanı savursalar karalar 
luışhCZ§ kokusundan ve alyon clu
'l'lc:nıntlan kapkaranlık kesilir. 

Bugünkü Çini on mi(yon kilo· 
m.etr1e murabbalık bir toprakta ..... 
490 milyon hacmında bir dev çö· 
melmiş gibi bir §eyclir. 

İzmir ilbayı tarafından İzmire 
çağırdan üniversite talebesinin ilk 
kısmı dün akıam İzmire gİtmİf -
{erdir. 
Diğer kafile kamplar bittikten 

sonra gidecektir. Üniversiteli genç 
ler lzmirin türlü köylerinde kül· 
türel konferanslar vereceklerdir • 

Söz kılavuzu 
Türk dili araştırma kurumu 

Dolmabahçe sarayındaki huıusi 
dairelerinde çalıımasına devam 
etmektedir. 

Basılmak üzere Devlet matbaa
sına verilen ıöz kılavuzu herke
sin kolayca taııyabi1meıi için cep 
lugati §eklinde çıkacaktır. 

Bu lugat basıldıktan sonra ile· 
ride bütün türkçe sözlerin türlü 
dillerde olan karıılıkları ile bat· 
ka dillere geçmit olan türk .özle
ri de bildirilecektir. 

ÇEK T ALEBESJ GlTTl -
Çek üniversitelileri dün Eyübe gi· 
derek gezmişler ve aktam saat 
altıda Varnaya gitmişlerdir. 

fl\fUZ 935 -

!Gezintiler 1 
Demir ülke 

Zehirli g-aza karşı 
Tcşvikiyede evvelki gece· Sar n'ç ve rnah , 

Geçenlerde bir kaç zıpçıktı, 
dünya haritasını keyiflerine göre 
ke•ip biçmişler arnırları kaldır· 
mıılar, yeni sınırlar kurmutlartlı. 
Akılları sıra kan yakınlıklarını 
büyük bir kapta kaynatarak, ko· 
caman bir damar ağından akıta· 

ki sokak kavgası "d · .. zen .. e~ !e-
nı en gozden geçırıhyor 

Urayca şehirdeki sarnıç ve 
mahzenlerin yeniden dikkatli bir 
surette gözden geçirilmesine ha§· 

ı lanm19trr. 

Ankaradan gelen zehirli gaz 
uzmanı (mütehassısı) ile urayın 
hıfzıurhha uzmanı ve diğer ilgili 
kimseler bu işe memur edilmiş . 
tir. 

Mahzenlerin dayanma kabili
yetleri, hava tehlikesine karıı sı
ğınak oJup olamıyacaklarr, sığınak 
haline konmaları için ne kadar 
masraf gideceği gözden geçirile
cektir, 

Ben hiç vaazetmem 
mersiye okurum ! 

lranlı şeyh Musa sorgu-
~~uaıseae t§aret edılen cı- • • • • • 

Evvelki gece yarısı Nitantatın- ya çekıldz, şahıt dın/endı 
da T etvikiye mahaUeıinde Hacı Şeyb Musa denilen bir ahunt, 
Emin Efendi sokağında kanlr bir VaJde hanının cami yerinde, va· 
vak'a olmuttur. zederken, dinleyenleri tahrik yol-

Saat on bire doğru sokakta acı lu bazı yakışık almıyacak söz • 
feryatlar yükselmif, mahalle bek- ler söylediği ileri sürülerek, ya
gilerinden Ali ve Dursun seslerin kalanmıttır • 
ıeldiği yöne (tarafa) koımuılar Yaz dinlenİ§İ dolayısile ağır ce
ve dört kitinin biıibirleriyle bo- z~ya vekillik eden İstanbul ikin· 
ğuştuklarını görmütlerdir. cı ceza. hakyerinde Şeyh Muaa· 

Söylendiğine göre Hacı Emin nın bu ıtten dolayı duruımaıına 
Efendi sokağında 12 numaralı ev· batlanmıttır. 
de oturan Mühendia Sürur'un ka- Şeyh Musa, kendisinin İranlı 
pısı iki kiti tarafından çalınmıf, ve Türk tebaasından olduğunu, 
kapı açılmıtbr. Gelenler Pavli ile hiç vazetmediğini, sadece farsça 
Nikoli isminde iki kişidir. Bunlar ~ersiye okuduğunu söylemiı, tah· 
ayni evde oturan hastabakıcı Ka· rık yollu sözler söylediği iddia
terinayı rörmege gelmişlerdir. smı da reddetmiştir. 
Kapı açılıp da hüviyetleri soru· . Hayriye isminde bir kadın ta· 
lunca bu iki kiti küfür etmitler hıt olarak dinlenilmif, Şeyh Mu
ve içeri ıirmekte 11rar etmitler· ~, bunun taıhitliğine itiraz etmit· 
dir. hr. 

Bunun üzerine Sürurla yeieni Batka tahitlerin çağırdmaıı İ· 
Enver ve iki adam arasında kav- çin durufD1a kalmrıtır. 
ıa çıkmıf, Nikola ile Pavli pala i· Tecim odasında tekaüt 
le ellerinden yaıralanmıtlardır. sandığı 
Sürurla Enver de hafif surette ya- T · d 

ecım o ası tekaüt sandığı ni-
ra almıtlardır. Arattırma devam h zamnamesi azırlanınıttır. 
etmektedir. y 

eni nizamnameye göre, timdi 

caklar ve yeni bir soy yapaca 
/artlı. 

"Solya,, sokaklarında kopan 
bu ırk lırtınaıı, bir köıebtıfı ııy 
scuından ileri geçecek bir ıey d 
ğiltlir. Herkes bilir ki göklerin e 
genişi, kuruntu aonsuzluğunun 
yanında bir noktalık yer tutmaz 
Gii ül labrika•ı bıı! ... Alabildiği 
ne uydurur. Ne yaz.ık ki hayal il 
gerçek yaraclılııın uzltqmaz ikı 
düfmanıtlır. Ve yıkılır gününe k 
el ar barı amıyacakl ardır. 

Dil, tarih ayrlıklarını bir/et 
tirmeğe çalıımak, hava ile uçuru 
tloltlurmağa kalkıımak olur. F 
kat inıanlar "olmaz,, ın grani 
duvarlarını btlflariyle toslama 
tan hoılanırlar. Son "Slav birli 
ği,, gürültüıü de gene bu tos v 
ruılarının bir çatırtlıaı gibi tlüı ·• 
nülebilir. 

Yalnız fU var ki ulu•lann b 
yola dökülüflerini, ülkü yaratma 
farını, hep ya bir korku, ya bi 
hınç ortaya atar. Onlar, içlerimi 
}'af4yan isteklerin azgın ıalılanı 
flnt böyle ortaya atarken, tlüıü 
mezler ki kuyu•unu kazdıklarını 
ekmeğine yoğ sürüyorlar. Hiç a 
cı, uyuyan aalanın ini önünde da 
vul çalar mı? 

"Şipka,, pohpohunJan, "Etli 
ne ölüleri,, anıtının önüne/eki ıa 
ta/atlı göıterqlerden ıonra fİmtl 
ele "Slav birliği,, adlı hava lif 
ğiyle karıılG§ıyoruz. Bu durgu 
aıyaaa havuzunun ii•tiine baka 
•an clo•tluk, Jıomııı aevgiri, •rnı 
tokluğu lalan /ilanı görünün. 

Fakat o ;ya/ancı yüz görünüı' 
nün Cıltıntltt İğrenç bir cliı gıcırh 
••duyulur. 

Korkaklann zorla bqların 
bela getirdikleri gibi, tarih göıt 
riyor ki çok kez, uluılar da y 

ıiz yaygaralarla yakınlarında y 

nar dağların patlamcuına ıebe Fakat bu dev aenizdir. Hare· 
ketsiztlir. Kımıldanacak bir hal· 
de değildir. 

Bu, Çinin uzaktan görünüıü· 

Talebe, şehrimizde kaldıkları 

dört gün zarfında kendilerini gez 
diren Milli Türk Talebe Birliğine· 
Türklerin gösterdikleri derin ko· 
nukıeverlikten büyük kıvanç 

duyduklarını söylemişlerdir. 

dür. Bir de ona yakından bakınız. "'"""""""'"""""""'"""""'i('.[R'.M'E,S"'""""" __ _ 
Neler göreceksiniz; bölük bölük 
ti evi eti er. 

Krzılay kurumu 7 eylül cumar
tesi üyeleri için Taksim bahçesin
de hazırlamaktadır. 

Türk tecimerleri Fran
saya gidecekler 

Geçen yıl tehrimizi ziyaret e
den Marıilya tecim kurulu, Türk 
tecimerlerini çağırnuıtı. 

mevcut bulunan tasarruf sandığı 
tekaüt sandığı §ekline konacak 
Memurlar şimdi vermekte olduk
ları parayı bu ıef er tekaüt sandı. 
ğına yatırmış olacaklardır. 

Tekaüt sandığına girmit olan 
memurlar, ayrılırlarsa ikramiye 
ölürlerıe haklan aileıine kala· 

olurlar. 

Ben, kendi payıma iki halt 
önce patlak veren "Slav birliği 
maaalına seviniyorum. Çünkü 
nun sayesinde Trakyaya bir d 
mir tabya daha kuruldu. Göçme 
lerin •ayııı yüz binleri bulan b 
uğurlu topraklar üıtünde Üeri 
yarını gören gözlerin pırıltlalıl 
kıvılcımlanı;yor. Bizin için oraJ 
artık aydınlık ek•ik değil. En ku 
tu, en ıs•ız dağlarınJa uyanı 

rüzgarlar eriy.or. En umulmıy 

cak tepelerinde keskin yivli to 

Sonra üç tane biribirine dii!· 
manı Çin. 

Sima/de (Nanking) Amerikan 
kapitali,:,in ve AmP.rikan politika· 
sının elinde bir araç, Ortada ve 
güneyde (Kızıl Çin), doğuda ve 
güney kıyılarında lngüiz kapita
linin bekçisi (Kanton) vardır. 

Nanging, Kantondan çekiniyor, 
korkuyor. Elindefl.i milyonlarca 
fnıilik ordu ile Japon akınına kar· 
§ı ses çıkaramıyor. 

Harp yapamıyor· Çini düşman 
ttilôhmdan kurtaramıyor. Çünkü 

Hizmethi - Gözetliyorum; köşe · 
!s •• 

deki c,·in hizmetçisinin bir saattır ış 
gördü~ü J ok ı. 

Utf'!'ffftntn"""""Ht""""""'""'"'t""" ...................... ---··-·--·---
harp açlığı zaman Kantonun ken• 
Jini ardından vuracağını biliyor. 
Yahut Nevyorklu bankerler, he
nüz Amerikan menlaatinin tehli· 
kelertle olJuğuna kani JeiiJtlir. 
Kanton ayni fekiltle /ngilterenin 
şe•lenmeaini bekliyor. Ve olduğu 
yerde duruyor. 

Bunun için •arı derili dev ha· 
rekete ge'çemiyor, Setltli bqka-
ları cqıyor. 

Sadri Ertem 
• 

Çocuk - Zannederim bu adam1ar 
sulh için çalı§all'w"dip1omat olacak! 

O vakit, yapılacak gezi ıçın 
proıram hazırlamak üzere Suat 
Kara Oıman, Muammer Erit, 
Nemli zade Mitat ve da.ha bazı Ü· 

yelerin ittirakile bir komisyon 
kurulmut ve program yapılmıt· 
tı. Fakat gezi yapılamamııtı. 

Son günlerde Türk • Franıız 
tecimi etrafında yeniden anlatma
lar yapıldıfından geçen aene ıe· 
çilmit olan komisyon yeniden top· 
lanarak gezi programını gözden 
geçirmeğe karar vermittir. 

Türk • Franıız tecim anlatması 

.... -- ~· · 

caktır. 

Buğday durumu 
Dün Borsaya 351 ton buiday 

gelmit, 302 tonu satılmıtlır. Sert 
buğday 4,5 kurut ile 4,30 kuruş 
arasında, yumuşak buğday 7 ku
ruş ile 7 kuruş be§ para araıında 
ıatılmıttır. 

tl:"'llllh ............... ff"""l ... lltın•ıttwtfl"""' ..... l-flf""'11""Nlmtlll ...... HlllNIH• 

tmzalandrktan sonra Türk teci· 
mer kurulu Mauilyaya gidecek· 
tir. 

- Sotojrafınızı alablJfr miyim? Ga 
zetemfzln bir pazar sayısında çrka ·ı 
cak.. - Kayığın saatini e1Ji kuruşa kira · 

- O halde hayır, beni pazar günü Jamıştık §imdi saat kaç acaba? 
bu kryaf ette kimıenin görm~inf is· · ~ 
teaaeıv.ı • 

!arın ağızlan parlıyor. 
Trakya §İmdi yalnız bir ö 

toprak, bir ileri siper Jeğil, bql 
b'qına bir yurt oldu. UirunJ 
bütün ana ülkenin ıeve seve ca 

(Lıitfen sa:ıfayı çeı,irini:) 

- Bindisf.andan kaplan a\·ında 
geliyorum.. 

- Ey .• ne yaptın bakalım •. ? 
- Mükemmel bir tane kaplana ras 

gelmedik.{ 
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Habeş imparatorunun 
eli çok zariftir 

Adisababada fahri konsolosumuz 
Bay Bohnen Berger'in anlattıkları 

V aktile Y unanistana kaçan bir 
Rum, lstanbula nasıl girebilmiş? 

TUrkiyen!n Adisababadaki fahrl 
konsolosu Hans B· W. Bohnenberger 
evvelki gün şehrimize gelmiş, dün ak
şamki ekspresle Ankaray, Dış Baka · 
nımızla temasa gitmiştir. 

gönderiyorlar. Aynl sahada önürdeş· 
me (rekabet) yapabiliriz ••• n 

- Eski bir Osmanlı paşası Vehibin 
Habeşistana gittiği şayi oldu? 

Lozan günü 
Bugün yapılacak törenin 

programı 

Lozan günü münasebetiyle ü

2 Polis işyarı 
ceza hakyerinde •. 

Polis haberleri : 

Kurutulacak ağlar 

Bohnenberger Ankaradan döndük
ten sonra Almanyaya ve sonra tekrar 
Adisababaya gidecektir. 

Sekiz yıldanberi Habeşistanda kon
solo!luk işlerimize bakan Bohnen -
berger'in bu ödevde deYam etmesi 
meselesi de Ankarada anlaşılmış ola· 

- "Evet ben orada iken geldi· Bir 
Romen pasaportile geldiğini söyledi • 
ler. Fakat imparator kendisinin ordu
da kullanılması hakkında bir karar 
vermiş değildir.,, 

niversitede bugün yapılacak kut- Beşinci şube yardirektö
lama törenıne, Lozan andlaşması 7Ü Yunus Vehbi olan-
tam saat on beşb~ imzalanmış ol· b •t · l t ' / 

Kadıköyünde Rasim paşa ma"' 

halleıinde oturan balıkçı Leon ve 
ortağı Y anko evvelki akşam ku· 
rumak üzere rıhtım caddesine 40 
lira kıymetindeki ağlarını sermir 
lerdir. - · Imparator nasıl bir şahsiyettir? 

Son hadiseler dolayısile bütün Avru· 
pa gazeteleri de kendisinden bahse· 
diyor ... 

d .., d b 1 'kl"I ı enı an a ıgor ugun an, on e;ıte stı a martı 

caktır. 

Ayni zamanda Adisababada tecim 
ve fennt ihtisas işlerile uğraşan Boh
nenbergcr'le dün Tokatlıyan otelinde 

bir muharririmiz konuşmuş,Habeşistan 
da st>n duruma dair ve günün bir çok 
meseleleri üzerinde kendisinden ma
lumat ~lmıştır. 

Bohnenberger diyor ki: 
- "Harbin önünü almak ilıtimali 

olmadığını söylüyorlar· Habeşliler da
hi bir çare olmadığına kanidirler. iki 

-" imparator ince, hassas, tahsilli 
ve f ransızca ingilizce bilir bir zat • 
tır. Fakat fransıcza konuşmağı tercih 
eder. /ngilizce bilir, konuşmaz .•. 

"' . "' 
Bundan sonra, Habeş imparatoru· 

nun şahsı mevzuu bahsolduğu zaman 
daima ellerinin zarifliği ileri sürül -
düğüne işaret eden muharririrnize, 
Bohnenberger: 

ile başlanacaktır. 
Üniversite Rektörü Bay Cemil 

Bilsel Hukuk Fakültesi profesör· 
lerinden Bay Şükrü Baban ve ta· 
!ebeden Rifat Onat'la Muzaffer, 
Bülent Esen birer söylev verecek
lerdir· 

Törenden sonra otomobillerle 
Taksim alanına gidilerek abideye 
çelenk konacaktır. 

tarafın yaptığı tekliflere rağmen he- -" Evet ... lmparotun elini sıktı -

Bu akşam gene saat 21 de 
Halkevinin Gülhane parkı içindeki 
Alayköşkünde bir müsamere veri· nüz bir hal yolu bulunmadığı ya • ğınız zaman on beş yaşında bir kızın 

zılıp duruyor. Hab.eşistan araziye a- elini sıkıyorum sanırsınız .• O kadar 
Ü her türlü fedakarlığı kabul etti - zarif ve yumllşaktır.,, 

lecektir. 

ğini fakat ltalya bir arazi ta.zminatı Demiştir ... 
istemediğini söylüyor. Şu halde Ha- -------------

ÇAGIRI 
Beyoğlu Halkeoinden: · " 
Lozan gününden ötürü b'ugün· 

kü Çarşamba günü saat 10,5 da 
beşlilerin söylediklerine göre harp 
''açılmaz olmuştur.,, 

- Habeş ordusu nasıldır? 
- "Sayı itibarile kuvvetlidir. Fa -

kat modern silcüıl&la techiz edilmiş ol
maları bakımından söylendiğine gö -
re ancak 300.000 kişilik bir kuvvet çı -
karabilirler. Fakqt bundan başka çe
te ve ilh .. · Kabilinden eski kuvvetlerle 
de bir milyon· kişiyi seferber edebi • 
1crdekinden daha güçtür.,, 

- Orada harp nasıl olabilecektir? 
-" Avrupalı için, Habeşistan çok 

Bir düzeltme 
Bir kaç gün önce gazetemizde çı- Evimizde bi( lop~antı düzenlen

kan "Amerikayı ilk görenler,, başhklı mi§tir. Bu toplantıya bütün yurt
yazımızda bazı kelime yanlışlıkları ol· 
muş, "Bir yük gemisi,, yerine, "yol ge- daıları çağırırız .. 
misi", "deget,, yerine ''degenenden,, K" h k .. .. d k. 
"Mes'udiler" yerine "Suudiler", "tar _ a tane oyun e 1 yangın 
ki,, yerine tariki,, denilmiştir; düzel - neden çıkh? 
tiriz. Kahtane köyündeki yangın a· 

raştırması devam ebnektedir. 
Dr. SÜLEYMAN NUMANIN HATI- y angınm Şabanın çocuklarmın 

zorlu bir memlekettir. Ben bir vakit • Gillhane tatbikat mektebi müdür· 
RASi ANILACAK odada bıraktıkları mangalın dev

rilmesinden çıktığı tesbit edilmiş-

Emanoil Askina, vaktile lstan
buldan Yunanistana kaçan Rum -
lardan biri imiş. Dolayıaile mem· 
lekete tekrar girmesi yasak! ••. Fa
kat, durum böyle olduğu halde, 
geçenlerde gene içeriye girmi§. 
"Recel Karol,, isimli Romanya 
vapurile limana gelmi,, lstanbula 
çıkmış. 

Ancak, ertesi gün ıÜphe uya11-
mış, sorup soruşturma ve araıtır· 
ma aonucunda bu adamın vaktile 
lstanbuldan kaçan ve bir daha 
lıtanıbula dönemiyecek olan Rum~ 
lardan biri olduğu belirtilmiş. E.' 
manoil Askina, gerisin geri gön
derilmiş. Bir taraftan o sınır dı
ş.anıma çıkarılırken, bir taraftan 
da ismi memlekete tekrar giremi
yecek kimseler listeıinCle yazılı 
olan bu adamın, nasıl olup ta 
kontroldan kurtulup içeriye gir· 
menin yolunu bulduğu araştırıl -
mı§. Yapılmasına girişilen arat
tırma sonucunda da, ödevleri böy· 
le işlere balanak olanfardan iki 
polis işyarı, bakyerine verilmiş. 

Bunların ödevlerini gerek oldu .. 
ğu gibi yapmadıkalrı ileri sürülü· /er bir su merkezinde bir iş dolayı - lüğünden: 

·ıc bulunuyordum. Sabalılan ancak tir. )".Or. 
.. l b·ı· d'k Büyük hocamız merhum Süleyman Kızılay tarafından dün "'"ıkta 1 b 1 b' • • h ky • uç saat ça ışa ı ır ı ._ Ondan sonra Nunıanın vefatının onuncu senesi 27 ~ stan u ırıncı ceza a erın-
çalışnıaya imkdrı yoktur. Arazinin kalan köylülere on beı çaıdll' Ve· de, dün ak•am üzerı· bu duru!lftla temmuz cumartesi gününe rastla - 3' 3'-

yüksek oluşu, önce kalbe dokunuyor. maktadır. Gülhane bu büyük hocası- rilmiş, ekmek ve Y.İyecek dağıtıl· yapıldı ve ıahit olarak çağırılan 
Sonra sıcakl<k.·. Habeşiıtanda harp mııtır. 
Avrupalılar için, her halde diğer yer- na karşı her zaman duyduğu hürmet polis beıinci !Ube yar direktörü 
lerdeğinden daha güçtür .. ,, ve tazimi ifa edebilmek üzere bir top- Tefecilik işleri Yunus Vehbi, dinlenildi. 

lantı yapmağı kararlaştırmıştı· Mer · Ank d t f ']ik t _,_, - Teşrin aylarında harbin başlıya- ara a e ecı yap nua - Hakyeri ba§kanı Sadettin, tah-
humun hatıralarını yaşatabilmek ü · md d l "k' k' · • h,_,.,__ cağı söyleniyor? r an o ayı ı ı ıtının ma KU:ın kikat fezlekesı' etrafında kendı·sı·-zere, istiyenlerin 27 temmuz 935 cu -

-" Yağmurları düşünerek bunu martesi günü saat onda Gülhaneyi olmasından sonra İstanbul tefeci· ne bazı şeyler sordu. Yunus Veh-
söylüyorlar. Yağmurlqr gerçekten o teı:ırifleri rica olunur. lerinin de durumları incelenmeğe bi, •unlan anlattı: . 
mevsimde diner, fakat Somalide bü • ~ 3' 

uifk su birikintileri hasıl olur ki ay- -------------- başlanmı§tır. - Bu adam, elinde Yunan pa-
ni~urette hareketleri güçleştirir. E· R A D y Q ( Ekonomi bakanlığı müf ettitle • aaportu ve Türk vizesi bulundu
ritre, nisbeten Yüksektir. Fakat orada -..:..------------- rinden Bay Nahit, bu incelemeler- ğu halde gelmi§. Memurlar, bu 
dJ!..hudut bin kilometre uzundur. Bin tSTANBUL - 18.30: Yüzme dersierl. le meşgul bulunmaktadır. vaziyet karşısında §Üpheye düt • 
kilometrede hem miidalaa, hem ileri Bayan Azade Tarcan. 18.:SO: Fransızca ders. 

1 
ı= memi•, kendisinı·n karaya rıkma-

h"ö.rekatı yapabilmek için ne kadar as- 19.ıo: Dans musJkiııi <PIAk). 19,40: Haber- Kısa Ha herler :r 3' 

ker lcizımdır deresini:! Yüz, yüz el- ıer. 10.50: Bayan Halide, monollg. 20.10: -------~-~·----- sma müsaade etmifler. 
li bin mi? Belki yannı milyon asker Kodferans. 2o.ao: Radyo caz ve tango or • SEYYAH GELlYOR - 30 tem - - Gelen bir adamın elinde vi· 

kestralan ve Bayan Birsen (turkçe sözıu e- .. be 
is~er. Y!'rım milyon da Somali için serler). 21,30: Son haberler - Borsalar. 21. muzda general Fon Şloy n ve Roma ze edilmiş pasaport bulunması, 
lcizımaır·.. 40: Gitar solo. Mario Para.dl. 22: PlAk ne§· seyyah vapurlarile 800 seyyah gele- k km • k f d. ? 

-:- Habeşlere tayyare kuvvetlerinin riyatr. cektir. Sekiz ağustosta da yine büyük araya çı ası ıç.in a i mi ır • 
tesiri dokunacağı söyleniyor. BÜKREŞ - 13-15: PlAk ve duywnJ.ar. bir vapur gelecektir. Son bir ay zar- - Değildir. İçeriye girmesi ya-

_., Habeşlilere göre tayyare, sev • lS: Orkesctra.. 19= Duyumlar. 19•15: Konse • fında Balkan memleketlerinden 967 &ak olanların listesini gözden gee 
k l · l -'·t i mı ııUreğl. 20

= Sözler. 20·20
= ltaıya.n mtııı- seyyah gelmiştir. çirmek ve her hangı· bı·r ı'fLtı'malı· ..'! ceyşı o mu6 an z yade gösteriş ma- ğf. 20,50: Sözler. 21,15: Pinayo birliği ile §8.r- '" 

hiyetindedir. Adisababada göze çar - küar. 22,05: Radyo salon orkestrası. 22,30: MUSAKKAFAT VERGlSl - Be. hesa:ba katarak amire haber ver• 
p~cak, iml!aratorun sarayı vardır. Duyumlar. 22,50: Koruıeriıı süreği, 28,15: Ya lediyenin kirasız işgal ettiği daire • mek usuldendir. 
Tayyareden farkedilebilir •• Fak.at Ha- bancı dillerle duyumlar. 23,35: Konserin su- lerden musakkafat vergisi alınmama-
beşlcr 8,/Irayın bombardıman edilmesi reğl. sı Maliye Bakanlığınca kararlaşmış, - Şu halde bu memurların va-
nin ken"dilerini müteessir etmiyecegvi. BPDAPEŞTE - 19·45 : Salon kuintetl. 20• ilgili kimselere bildirilmiştir. Galata- ziyeti? 

20: Diyalog. 21.10: PIA.k. 22: Var§Ovadan rö- - • b l 
ni söylüyorlar. ,, 1 22 30 D yuml .. ı..~-t da seyrüsefer merkezınm u unduğu Bu ··k· me b v •f y e. , : u ar. 22,u5: caz.,..,. . 23,315: - ı ı mur, u azı e e 

- Habeşlerin tayyare topları var Yiya.no keman sonatları. 24,30: Çingene binadan şimdiye kadar alınan yedi yeni getirilmişlerdi. lflerin nasıl 
mıdır? mtıılğl. Duyumlar. bin lira maliyeden belediyeye geri 

u VAŞOVA - 20,30: şarkılar. 20.50: au _ ''erı'lecektı·r. yapılması lazım olduğunu tama· - Olduğunu söylüvorlar.,, 
~ lUnç yaynn. 21: Sözler. 2ı.ıo: PIAk, 21,45: ASRI KAHVELER- Şehirde asri mile kavrama_ğa vakit bulamamıı, 

. i <>U ıs"Eqt?} lf.Ifl,L l?pU1?JSJıfaqeH - Duyumlar. 21,55: Konferans 22: Chopln kon- k h 1 1 y 1 t Kah olmaları, akla yakındır. Her hal-
clardır? ııerl. 22,30: Konferans. 22.40: Serenadlar. 23. a ve er yapı acagı yazı mış I· -

- Otuz kadar.· Ve bunlar da teci. 10: Spor duyumları. 23,15: spor. 23,20: Kü- veciler cemiyeti bir toplantı ile bu - de işte bir kast olmadığma kani-
mer (tacir), deve saJıipleri bir ~ezacı çUk radyo orkeatrasL nun mümkün olup olmadığını ince • im. Olsa olsa, henüz vazifede ye-
ve dükkcincılardır. PRAG - 20•40: Halk koll!ierl. 21•30: Mü- liyecektir. ni olduklarından, acemilik dola-

zikll piyes. 22,50: Piyano konseri. 23,15~ Du- -ı---·----------mıııııııı - Habeşistanla tecimel (ticari} mü· -=~ ·1 t ki l ,__ yumlar. 23.SO: Plak, 23,45: Yabancı: dillerle J\T .. b t . I 1 yısı e yap t arı muame e no.Kaa-
na"'ebctimiz ne yoldadıJ:? duyumlar. .ıvo '/! Çl eczane er nıdır. 

- "Pek fazla değildir. Biraz daha HAMBURG - 20: Bando müzik. 21: Du-
çalışılırsa, Türk tanmürünlerl (malı- yumlar. 21.15: Ulusal ya.ynn. 21.45: köy • Samatyada: Teofilos, Aksarayda: - Bütün bu işlerle alakalı me-
sffileri) Habeşistanda bol bol aürül.e- 111 yayımı. 22: Mozart'tan orkestra birli#!- E. Pertev, Karagümrükte: Suat, Şeh murlar, hangi kimselerin memle
bilir. Habeşistanla Yunwz!stan hayli le keman koruıeri. 23: DuywnJ.ar. 23.25: Mü- remininde: Nazım, Fenerde: Vitali, kete neden dolayı giremiyecekle-
i"cim l"apıyor. Or",hd-'·ı· Rumlar, Yu - zlkll program arasr. 

24
: Gece mUzlği ve Şehzadebaı:ıında: Üniversite Sirkeci- b 

" ., ... ~ dans havaları. -s ' rini ilirler mi? 
nanisi(lndan tütün ve kuru yeinişler BRESLAU _ 20: Karı§rk eğlenceli ya _ de: Ali Rıza, Beşiktaşta: Süleyman 

ynn. 21: Duyumlar. 21.15: Ulusal yayım. 21, Recep, Beyazıtta: Cemil, Zeyrekte: - Kendilerine usulü daireıin-
uereceği bir yurt ... Türkün nasıl 45: Aktüalite. 22: Chopln'in eserlerinden kon Yorgi, Ankara caddesinde: Eşref Ne- de tebligat yapdmıı, malumat vee 
can verdi!'iini, can vermeden n°'" 11111'. 

22.so: Kızlar tarafından şarkılar. 23: şet, Karaköyde: Hüseyin Hüsnü, Be· rilmi!l olsa gerektir. 
~ ... - Duyumlar. 23,SO: Dans mtıılği. yl da D 11 d E t - 1 ""iT 3' 

1er yaphğını Üe bütün dünya MO'N1H - 20: Eğlenceli müzik, 20,50: yog u.n : e asu a, r ugru • .1.e • - Kontrol, yalnız lstanbulda 
b•l r. Aktüalite. 21: Duyumlar. 2ı.ı5: uıusaı ya- nlşehırde: S. Barunakyan, Maçkada: 

:rmı. 23~ Duyumlar. 2s,20: Sözler. 23,ISO: A- Feyzi, Kasımpaşada: Yeni Turan,, Ha- mı yapılır? 
ra. 24: DJUl.S müziği. hcıoğlunda: Yeni Türki>:e. - Ha~ı kqntı:9l ti Çanakka.-S. Gezgin 

Fakat balıkçı Hasan ile Takfur 
çalınıf lar, yakalanmıılardır. 

SiNEMADA YANGIN - Sir
kecide Şafak sinemasında makine 
dairesinde filmler tutuımu§, etra• 
fa geçmeden söndürülmüştür. 

YERLl MALLAR SERGiSiN• 
DE HIRSIZLIK - Kalyoncuda 
oturan Hafize isminde bir kadın 
yerli mallar sergisinde bir ağız• 
lıkla bir bilezik çalarken yak&• 
lanmıştır. 

MÜKAFATIN ŞiKAYETi -
Sıraservilerde oturan Mükafat ia
minde bir kadm zabıtaya başvu• 
rarak lokantacı Rifat tarafmdan 
hakarete uğradığını iddia etmit
tir. 

ÇARPAN OTOMOBiL' - 638 
numaralı tramvay araba.ama takı· 
hp yere düten Mhemet Necati a• 
dındaki çocuğa şoför Yusufun o
tomobili çarparak yaralamı§tır. 
DOLANDIRILMIŞ - Pendikte 

oturan Hayriye zabıtaya ba§vur• 
muf, Galatada 61 numaralı yazı· 
hanede çalışan Cafer tarafından 
47 lirasınm dolandırıldığını iddia 
etmittir. 

NUMARA PARASI '.A.LMIŞ -
Nümerotaj amelesinden Mehmet 
Bahaatin Altınbakkalda iki evden 
numara değiştirmek için para al· 
dığından yakalanmıştır. 

Yapı işlerinde çalışanlar 
kontroldan geç5rilecek 
Yapı iılerinde çalqanlarm ye

niden sıkı bir kontroldan geçiri· 
Ierek kendilerine ehliyetname ve
rilmesi urayca _(belediyece) ka· 
rarlaşmııtır. 

Bu hususta uray fen heyetince 
bir talimatname hazırlanmakta • 
du. Yapı işçilerinden ehliyetna• 
meıi olmıyanlar çalış.tırılmıyacak· ' 
tır. 

Çünkü bir çok yapı yaptıran· 
lar az para vermek için işten an• 
lamıyan kimseleri çahıtırmakta• 1 

dır • 
Nl&ll&i AWWIMCiiilliilmtlltll'ltlltlll91-.U~UOUUM-

leden ba,Iar. Listeye bakmak ve 
esaslı tetkikat yapmak, uzun za• 
man uğraşmağa bağlıdır. Bu it 
pe:k öyle çabuk bitmiyeceğine gc;. 
re, usul böyledir. Vapurda da ' 
bu it üzerinde çalışılır. 

- Demek orada da vaziyetin 
farkına varılmamıf. Peki, bu ada• 
mm elindeki Yunan pasaportu 
nasıl vize edilmi§? Pau.port 
vize edilen yerde Türkiyeye 
giremiyeceklerin isimleri yazılı 

lia.te yok mudur? Oraya da bu 
hususta tebligat yapılmış değiJ 
midir? 

- Tabii malumat mevcuttur. 
Fakat, bununla beraber hazan 
böyle yanlıthklar oluyor işte! 

Şahidin ifadesi yeter görüldü· 
Genel savamanyar Hikmet, gö· 
rüı ve dü§ünüşünü bildirmeden, 
dosyayı gözden geçirmek istedi. 
Duru§mamn devamı, bunun icin 
bir ağustosa bırakıldı. 



KRAL KOSfAflTlhl lN 
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B
.. Dilimiz.e Çeviren; * • 
olem. 6 

-lngilizler so~°:k ka'!lı 
insanlar degıllerdır 

. . . tesadü-} tograf parça parça. olmuıtu. O 
Bundım ıonra ıkıncı .. h ld İngiliz ıoğuk kanlılığı ne· 

fünı (Northumberland) Dükaıı- a e 
nın .~.u·· ru"'k kardetinin oflu (Pe- rede? 1 k b h usi 

:r İngiliz ah i ını~ ~ uı -
rey) ile oldu. yetine dair ikinci hır mısal hatır· 

1 .1. 1 mık insanlardır. 
ngı :zer ıo.- 'dd' lıyorunı: 

derler. Ben bunun aksini 1 ıa Bir kaç yıl sonraydı· Artık o-
ederim. n biz Herman ile evlenmi ş 

Ben lngililtereyi iyi . t~nırım. ~:~:uyorduk. Kocam ile birlikte 
Ben en iyi dostları lnrlı~l~~ a· (Monte Karlo) ya gitmiıtik. Q . 
rasınc!a buldum. Ben ngılızıer· rada bir akpm (Cafe'de Pariı) · 
de öyle müıteına bir ahlak bulu- de yemek yiyorduk. y anı~ızda 
rum ki bunu diğer milletlere kocamın akrabalarından bır kaç 
nıensup insanlarda hiç görme- d prenı de var ı. 
dim. Bizim kartımızda da (West· 

lngilizler zahirde hakikaten . . ter) dükü kllyın biraderi ile 
ıoğuk insan gibi görünürler. F~· ~~~:~te oturuyordu. O vakit bu 
kat bu soğukluk onları kendı lngiliz dükü mübal~gaıız Avru· 
kendilerini kontrol etmelerinden en güzel bır adamıJdı. 

ileri gelir. lngilizl~r umumiyetle ka :anı:an dolayı kocam beni ondan 
dınla.ra kartı derin bir hürmet e· k u: nıyordu. (Dük) gözleri ile 
ıeri gösterirler. Jngiliz~eri~ kalp· b::i: ıoframıza gelmek istediği· 
lerine iılemit olan derın bır duy· ni anlatıyordu. . 
gu yardır: Bu da k.ıdınların zayıf Fakat kendisi bizim sofradak1 
V'e himayeye muhtaç birer mablak misafirleri tanımadığı içi~ etiket 
Olduklarına kani. olmalarıdır· On· ı d B icabı davetsiz ge emez ı. en 
lara göre kadını himaye ~~ek (Dük) ün arzusunu Hermana 
erkeklerin vazifesidir. lnııhzler ıöyledim. Fakat Herman kıs-

... .ı 1 r Her -yi ağır anlar- d 1 f k t l agır111ır a . r . . kançlıktan o ayı muva a a e · 
1 S a a mr karar verırler; nı· I D k ·· ar. onr •· F medi. o vakit bu ngiliz ü ü oy· 
ha yet aiır hareket ederler. a- le bir hiddete kapıldı ki sof ras1 
kat bir kere doıt olmaia ~~rar u··ıtündeki örtüyü tutarak havaya 

d·ı r mi ebedi surette sozle· ver ı e , . fırlattı. Bütün tabaklar, çatallar, 
. adık kalırlar. Eğer bır karar 
rıne • bıçaklar, ıampanya şişeleri yer· 
\: ~rirlerse onu tereddüt.üz yapar· lere döküldü. Parçalandı. Garson· 
laı·, maksadlarına varıncaya ka· 
dar açıktan, yahut gizli olarak lar şaşkın bir halde bu manzara· 
"-rarlarında .. bat ederler. ya doifu kotarken yerindenkkalkılk-

1 bl f tı bize selim vermeden a P 
Ben (Percy) ye ıüze r .°" ıitti. Bu hareket toiuk kanh bir 

tograf ımı vermiıtim. ~, benım lnıilizin yapacai• ıey midir 1 . 
bu fotoırafımı her vakıt yazıha· Bu hadiseden ıonra o gecenın 

. . .. tu··nde tutardı. Yanın- 1 . ta 
nesının uı d" bizim için heyecanı seçmeıı • 
dan bir dakika eksik etmez ı. bii idi. Bilmiyorum, neden dola!ı 
Bir gün Herman'ın ıerbeı~ _kala· H man ile bize misafir olan hır 
catı hakkında kanaat verıcı ma- a.:.'abaıı arasında bir bahis tutu· 
lCDnat aldıktan ıonra (Percy) ye uldu. Her ikiıi Monte Karlo ga· 
vermiş olduğum ıözü geri abelm~k t. nun önünde duran arabanın 

1 d (p re.,) nım zınoıu k ·ı .. ti üzumunu duy um. e . I n ıaçlarını eıtı er, us e· 
1 tarıf e· at arını ... . 

kararımı anlar an amaz . . de frak olduju halde egenız 
d hiddetlendı, rın d 1 l dilemez derece e ti bindiler ve ört na a o a-

f lc:l yere at· a ara 
benim fotogra ımı a ı, I k kotturdular. 
tı, ayakları altınd• çiğnedi, 0 ha · ra (Arkası var) 
de ki bir iki dakika aonra bu fo- .................................... . 

••••••••••"•••••••••••••• ı·21pa · •••••••••••••••••••••••••••• l 1 25 pertembe, 26 cumar esı, 
Basın Kurumu gene zar akşamları Tepebaşında Be. 

l lediye bahçesin -
kuru tayı de Şehir tiyatrosu 

saat 21 de 
Oelidolu operet 3 
perde yazan Ek -
rem Reşit beste -
'iyen Cemal Reşit 

Atar.bul ba&ın kurumundan: 
İstanbul basın kurumu genel ku • 

rultayı fevkalade olarak lO afusto!!I 
193:> cumartesi gUnii saat 14 de kuru: 
merkezinde toplanacaktır. Sayın iiy • 
lerin gelmelerini dileriz. 

Toplanma konuau: 
1 

GazetecUer klübü te•iıl için ku • 
rum:lan uteMn gardım. 

Dikkat 
tıebek, Şişli, lstan 
bul ciheti tram -
vayları temin edil 
miştir. 
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~l~L-KfM.iZ Df/I~ 
Balyada 1 Hem karısı, hem anası 

Mahsul ve ekim havanları 
tehlikededir 

Balyadan yazılıyor: Balyada 
tarım ıahipleri muzır hayvanla· 
rın yaptığı zararlardan çok tiki.· 
yetçidirler. 

Bütün arazi dajhk ve ormanlık 
içinde bulunduğundan ekimi ve 
hayvanları korumak imki.nıız bir 
haldedir. 
Muzır hayvanların tarlalarda 

ürünlere, sığır ve koyun ağılla· 
rma saldırıp çok zarar verdiği tu 
mevsimde tarım dairesi nedense 
köylüye barut, ıaçma ve fitek 
vermemektedir. 

Esasen Balyada barut inhiıar 
idaresinin bayii de bulunmadı· 
ğından barut, ıaçma, kurtun hat· 
ti bir tek kapıol tedarikine bile 
imkan yoktur. 

Her gece vahti hayvanların 
yaptığı zarar ıayılamıyacak ka· 
dar çoktur. Bu gidiıle köylünün 
günlerce ve aylarca emek vere
rek meydana getirdiii ürünün 
mahvolup gideceğinden korkul • 
maktadır. 

Serbeıt ıatılamıyan av malze· 
meıini tarım dairesinin dağrtma
ma11 da gözönünde tutularak bu· 
rada idaresi tarafından ya dol· 
rudan doğruya, veya bir bayiye 
av malzemeıi ıattmlmaıı çok ye
rinde bir it olacaktır. 

Ankara bisikletçileri 
Kon yada 

K:onya, 23 (A.A.) - Ankara 
bisikletçileri 130 kilometrelik bir 
101 aldıktan sonra dün saat 18 de 
ıehrimize gehliitlerdir. 

Bugün Konya biıikJetçilerile 
50 kilometrelik bir yanı yapacak· 
Jardır. Bisikletçiler aym 25 inde 
Ankaraya varacaklardır. 

Bir bekçi ölü balanda 
lzmirde Burnovamn Pınarbatı 

köyünde ve Karagöz değirmeni 
mevkiinde bai bekçiliği yapan 
Giritli Mehmet Aziz ölü olarak 
bulunmuttur. 

Ölü bet gün günq altmda kal· 
dığmdan kokmut ve titmit bir 
halele idi. 

lzmir müddeiumumi muavini 
Bay Ali, vaka yerine ıiderek tah· 
kikatı yapmıttır. Doktorun mua· 
yenesine göre, Bay Mehmt Aziz 
kalp durmaıı neticesi olarak öl· 
müttür. üzerinde, yara, bere gibi 
bir ter yoktur. 

Sıcak 38 derece! 
Muğla, 23 (A.A.) .- Üç dört 

gündür tiddetli sıcaklar vardır. 
Bugün derece 32 • 33 ü buldu. 

Denizli, 23 (A.A.) - iki üç 
gündür Denizli ve yöresinde ıı· 
caklık tiddetini arttırmıflır. Sıcak 
dün gölıede 38 i bulmuttur. 

• ANASON ALiMi - lnhiaar· 
]ar bat direktörlüğü Çepnede a• 
naton satın almaia batlamqbr. 

Satın alma teıkilitını yapmıt 
olan yarbat direktörü Bay Hüsnü 
Çetmeden lzmire dönmüıtür. iki 
gün içinde satın alınan anaıonlar 
3 bin kilodur. 

lnhiıarlar bat direktörlüğü müı 
tahıil elindeki anasonları tama· 
men alacaktır. 

ilk olarak en iyi cim anaıon· 
lar alınmaktadır. lnhiaarlar ida· 
resinin anason satın almaia bat
ladığım duyan bazı tacirler de 
piyasaya çıkmıtlardır. 

inhisarlar bat direktörlüiü a· 
nuon1avı 29 - 30 kuruttan af. 
maktadır. 

kandırılıp kaçırılınca •• 
Yusuf mavzeri omuzlayıp düşmanını 

geceleyin pusu kurdu, öldürdü 
Mecitözü, (Kurun) - Kasaba· 

mıza altı ıaat uzaklıktaki Kava
kalan köyünde bir cinayet olmut· 
tur. 

Köyden Mu.tafa ojlu lımail, 
bir gün yolda mavzer kurtunile 
vurulup öldürülmüf, köy muhtarı 
cinayeti kimin itlediğini meydana 
çıkaramamıt, hadiıeyi hükumete 
haber vermiıtir. 

Müddeiumumi vekili Bay Muı
tafa, jandarmalarla köye gitmit, 
uzun incelemelerden sonra gene 
o köyden Erzincanlı oğlu Yuıufu 
bu cinayetin f aiti olarak yaka lal· 
mıflır. 

Y u.ufun, lnnaili ıözetleyip yo
lunu beklediği, nihayet bir ıece 
tarlasından evine dönerken köy 
yakınında yakalayınca mavzerini 

çekerek alet ettiği ve dütmanını 
yere serip öldürdüğü anla1ılmı19 

tır. 

Cinayetin ıebebi tudur: 
Mustafa oilu bmail, Erzincan· 

h oilu Yuıufun karnile anaıuna 
göz koymut, kadınları kandırmıı, 
Yuıufun karısını kendi kardetine, 
anasını da kendisine kaçırmıt. 

Y111uf, buna çok kızmıt, inti• 
kam almaiı kararlqtırmıf ve bu 
cinayeti itlemiıtir. 

Yusuf, geceleyin lımaili öldür· 

dükten sonra, ıilihını omuzlayıp 
evine gitmit, günlerce lıiç bir teJ, 

olmamıt ıibi soğuk kanlıbiile 
köy halkı ar um da dolatmıftır. 

Y uauf, tahkikatı bitirilir bitiril· 
mez mahkemeye verilecektir 

Bir şoför, otomobil al
bnda kaldı, öldü 

Antepte derenin öldürdüğü çocuklar 
Gaziantep, (Kurun) - Kah

veci Alinin dört yatındaki oğlu 
Mustafa kendisi kadar küçük bir 

bna yuvı. andıjından çiğnen• 

mittir. 
Bu esnada vakadan haberdar 

arkadaşile Batkarakol civarında olan Durdu, makinesini durdur· 

oynarken Antep suyunun üze
rinde açılan kapaktan suya düt· 
müf, arkadqı korkuaundan ka· 
zayı kümeye haber vermediiin • 
den uzun müddet au içerisinde 
kalan çocuk boiulup gitmiftir. 

Gene Gaffarhane mahallesinde 
Şakirin oilu da bir gün tonra An· 
tep ıuyuna düterek boğulmut • 
tur. Öğrendiğime göre, Şakir, oi· 
Ju ile birlikte Battal köyüne ıit • 
mekte iken öğleye doğru, o civar· 
dan geçen ve bir kısım yeri açıl· 
mıt bulunan Antep ıuyunun ba· 
ıında ıu içerken çocuiu ıuya düı 
mü9, ıuyun akıntısı ile uzaklat • 
mıttır. Suya inilerek yapılan ara· 
mada çocuiun bet on metre ile -
ride bir ıeye iliterek kaldıiı ıö
rülmüt, yari ölü olarak sudan çı
kardmıı ise de biraz tonra ölmüt 
tür. 

Geçen sene ayni yerde ıuya 

dütmüt bir mektep çocuğu da bo· 
iularak ölmüttü. 

O kaza üzerine kapatılan bu 
kapak yeniden açıldığından bir 
parmaklık takılmakla iktifa edil
mifti. 

Halbuki bu ki.fi bir tedbir ol· 
madıiınd•n iki yavruyu daha ay· 
ni acıklı akibete ıürüklemiftir. 

Şarbayhiın bir yeni vakanın zu • 
burunu önlemek üzere timdiden 
tedbir alarak kapalı '•patmasr 
pek lüzumludur. 

Şehrimizde bir ıoför de çiğne· 
nerek ölmüttür. Hidiae töyle ol· 
muıtur: 

Yapray mahalJeıinden Meh -
mede ait otomobil Nurıan civa· 
rmdaki ıoaede pan yaparak kal· 
mıı, Mehmet yanından seçen to· 
fil' Durdunun idareeindeki maki· 
nenin arkumdan habenizce ko
tarak binmek ittemit, ve hu et· 

nada a:vaiı kayarak tekerlek al· 

muf, ajD' yaralı olan Mehmecii. 
otomobiline alarak memleket haı· 
tanesine ıetirmit ise de yaralı 
yirmi dakika ıonra ölmiiftür. 

Mecidözünde peçeler ve 
kafesler kalktı 

Mecidözü, (Kurun) - ilçebay 
Fazıl Özıoy, ile cmnuriyet halk 
partisi ve prbaylık batkan ve ü
yeleri halk parti evinde toplana• 
rak peçe ve kafeslerin kaldırd• 
maıını onaylamıtlardır • 

Şarbaylıkça karar verilir ve
rilmez bu iti dört gözle beklemek
te olan bayanlar peçelerini hıra• 
karak açık yüzle ve bir kısmı da 
çartafı bırakarak manto ile ıez
meje batlamıtlardır. 

Halk, evlerinin kaf eılerini sök· 
meie batlamııc:hr. Halk ve bayan
lar cumuriyet halk partisine ve 
ıarbaylıja kıvançlarını bildirmit· 
lerdir. 

Mehmet Ali IJÖrüker 
Samsun, (Kurun) - Bir it i• 

çin ekspresle Ankaraya gitmit o
lan saylavımız ve partimizin il· 
yönkurul batkanı (vilayet idare 
heyeti reisi) bay Mehmet Ali Yö
rüker, Ankaradan lıtanbula ıeç· 

·ndvA ıa.<pnmn:> •p uwpv.ıo 'i!m 
rile ıehrimize dönmüttür. 

Şehrimiz uray (belediye) ıeçi• 
minin yenilenmeıine karar veril· 
mitti. Parti baıkanımız Bay Meh
met Ali Yörüker, yeni ıeçim için 
yoklama talimatnamesine aöre 
hazırlanan namzetlerin adlarını 

imzaıile ve bir bildirikle beraber 
ilin etmittir. 

Uray kurulu (belediye mecliıi) 
Oyelitine aday (namzet) ıötteri· 
lenler aruında bet tane de bayan 
YarclD'. 
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Bi~ri Mustof o ~eso~ı ! 
Yazan: Kadir can Kaf lı Bölem: 22 

Tarihin ve dedikodu dünyası· 
nın me~hur Bikri Mugtafaaı, bir 
ikindi üıtü "Kara Y orgi,, nin mey 
hanesine postu sermi§ti. Halicin 
hu dar, dolambaçlı sokağında 

belleri palalı, boynuz bıyrklı yeni 
çerilerle azılı efelerden ha§ka 
kimsecikler görünmezdi. 

kalar §ıp diye kesildi. Duvarda 
Bikrinin dev gölgesi kat kat açı· 
larak uzadı. 

Yayvan ocaktaki reçineli kü
tüklerden kızıl bir alev tatıyor, 

dumanlı tavanda kanlı gölgeler 
dalgalanıyordu. 

Ateş kayığını tutuşturur 
denize atarak oraya 

tutuşturmaz, 
.., . 

geçecegız ve 
biz kendimizi 
kaçacağız ..• 

Duvarların çoğunda bota git· 
miş bıçak izleri, kan lekeleri var· 
dı. 

Koca Bikri, yıllanmış mahmur· 
lcğile yalpa vura vura meyhane· 
nin önüne gelmit ve balyoz yum· 
ruğu f.:apıyı gümbürdetmiıti. 

Moçolar tunç bilezikli ağır kapı· 
larma bu aaraıntıyı ondan baıka· 
ıının \'eremiyeceğini bildikleri i· 
çin koşup açmışlar, hat köıeye 

oturtm1ı1şlardı. 

Bikri, aktam ezanına kad2lr 
kim bilir kaç §İte devirmiı, kaç 
tezgah ba~ı yapmııtı. Gelenlerin 
hepsi onun postu önünde hat ke· 
ı.iyor bütün gedikli sarhoşlar onu 
bir (Bakiıs) gibi selamlıyorlar • 
dı. 

Yabancılar dağılıp ta ortada 
yalnız e§ ruhlar kalınca musan· 
dıradan sazlar indirilmif, darbu· 
kaların şişman karınları okıan· 
mağa batlamıtlı. 1Ikin içli, üzgün 
bektati nefcılerile açılan eğlenti 
gittikçe kızıtıyor, uçkur havala· 
rı telleri titretiyor, darbuka oy
nak kahkahalarla fıkırdıyordu. 

Bu aralık batı çevreli kırkmala· 
rı pür:kül püskül "civelek,, ler ger 
dnn kırıp omuz titreterek bir zil 
fı . tınasile ortaya atıldılar. 

El §akırtılnrı "ah!,, lar, ''Vah!,, 
lar, "Ya~a !,, lar arasında keyif 
köpürdü. 

Kara Yorgi, buraya kadar ya
lak ağzını kulaklarına vardıran 

geniş bir gülümseme ile yerinde 
durmu~tu. Fakat 'köçeklerin orta· 
ya t;ıkmasile havada korkulu bir 
fitil çıtırdm duymut gibi usulca 
Bikri:re yana;tı kulağına: 

- Gurba.1 olam yiğitim, efeler 
coıacak gibi ... Medet senden. 

Dedi. 
Bikri, mahmuz yemi§ bir soy 

at hırçmlığile ıahlandı. Sağ eli 
u.ğlı karakulağının sapını kav· 
radı. Tavanın tozlarını döken bir 
'\rslan gükreyiıile: 

- Yeter ülen imanı karalar! 
Diye haykırdı. Sazlar, darbu· 

q 

Bikri, kimsenin racun kesme
sine vakit bırakmamak için Kara 
Yorginin yanında duruyor, hesap
lar görülüyordu. En sonra o çık· 

tı. O duvar senin bu duvar benim 
Azapkapısının yolunu tuttu. Kı • 
yıda kayıkçılar uyanmıtlardı. Yel 
kenlerin altından gerine gerine 

kalkanlar vardı. Batını kaldırdı. 

Havaya baktı. Nerde ise sabah o· 
luyordu. 

Eyüp yanından ıspanak, 
soğan yüklü beygirler de 
etmeğe baılamıtb. 

taze 
sökün 

Unkapanı ile Kaıımpafa. ara • 
una gerili Halat, daha kaldırıl • 
mamrştı. Ona İp atarak altı düz 
kayıklar para ile adam tatıyor

lardı. 

Bikri, birine atladı. Karııya 
geçti. Sili.hlığın arasındaki örme 
kesesinde bet para yoktu. Evde 
dünkü konu,mayı hatırladı. Ka • 
ruı feracesinin eskidiğini söyle· 
miş, çocukların ayağında don kal
madığını yana yakıla anlatmıştı. 
Bu sırada babaaının bir öğüdü ak· 
lına geldi. Rahmetli ona: 

- Sakın karını aç, çıplak hı· 
rakma sonra kötü olur. 

Demi§ti. 

Bu dütünceler onu aydn·dı. 
Burma garıklı kavuğunu geriye it
ti. Tra§lı batında parlak bir bu· 
luş doğmuıtu. Gülümsiyerek Çeş
me meydanındaki kahveye doğrul 
du. Semtin bütün kalantorları 

sabah keyfi çatıyorlar, çubuk, 
nargile içiyorlardı. 

Uzaktan Bikriyi hızlı hızlı ge· 
lir görenler, peykelerde toplandı
lar. Kürklerin elma yakaları ka· 
vuşturuldu. Oturuşlara ürkek bir 
tetiklik geldi. 

Mustafa uzun konutmağa vakit 
bırakmadan Karakulağı ağı:ına, 

kundakları parpar yanan pi§tov· 
larını ellerine aldı: 

- Kalkın ulan keratalar! 

Diye bağırdı. Herkes put gibi 
dinelmitli. Bikri, Etmey<lanın· 

Ken·an, fundalıklar, çalılar, bodur 
ağa~lar ve kayalar arasından aşağıya 
doğru giliyordu. Ne denizden, ne ya· 
kın tepelerden ne de karşıki kıyılar
dan görünmemeğe çalışıyorlardı. Gö· 
rünürde in cin yoktu amma, amiral 
Armenyo şöyle demişti: 

- 'l'ürkler, cin gibidirler. Umma • 
dığınız yerden, çıkıverirler. Görünme· 
diğinizi sandığınız sırada sizin habe· 
riniz olmadan görüverirler. Gözleri • 
nizi dört açın. Yoksa Kara Veli sizi 
yakalar ve ne yapmak istediğinizi an· 
larsa gemisinin küreklerine bağlamaz, 
direklerine başaşağı asar! .. 

Armenyo biraz önce bol para ve gü· 
ler yüzle coşturduğu üç gönüllüyü 
şimdi de ölüm korkusile ürkütüyor, 
böylelikle işi her nO";e mal olursa ol· 
sun bitirmeleri için dıirtüyordu· 
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da talim ettirircesine: 
- lki§er dizilin ulan! 

Kumandasını verdi. Kürklü, 
Şam hırkalı, talvarlı, latalı bir 
sürü karıtık adam, dünyanın en 
gülünç bölüğünü doğurmu§tu. 
Onlar önde, Bikri arkada yürüye 
yürüye esir pazarına vardılar. Bi
zim kahraman tellala: 

·- Sat ulan §U benim kölele· 
ri! 

Diye haykırdı. Ature bölüğü, 
tellal, seyirciler belki Bikrinin 
kendisi bile, bu aa.tıt itine tatmıt· 
lardı. Önce §aka ıanarak birkaç 
akçelik bir armağanla belayi aa• 
vuşturmak iıtediler. 

Fakat Bikri Mustafa bir, avu
cuna dökülen çil akçalara, bir de 
sattığı esirlerin kalabalığına ba • 
karak: 

- Neeee ! Diye gükredi. Bu ka· 
dar ha! .. Tövbe olsun bu kadar 
ucuza aatmaktan&a, kerataları 
Sarayburnundan denize atarım 

daha iyi! 

Herifin §akası olmadığını her
kes bilirdi. Esirciler birer tarafa 
sokuldular. Zavallı esirler kesele
rine sarılarak kendi kendilerini 
satın almaktan baıka kurtulut 
yolu bulamadılar. 

D. A. 

Kadıköyl'nila ~ 111 ,~l\ll'llli mııııı IBI~ 
yeye kimse selam vermiyor. Kimse o· 

' ] nu dansa kaldırmıyor· Bütün tanı • 
dıkları görmemezlikten geliyorlar. 
!\fa!ö:alarına komşu olanlar yer değiş· 1 tirmişler. Onlar, salonun bir köşesin· r ııı B o• a D ı • de çıplak bir ,sahada yalnız kalmış • 
lar. Gençleri en çok kızdıran nokta: 

Bölem: 64 

Orhan, kadınların nankörlüğünden Ye 

daima kendilerini bedbaht eden er -
keJ.:.leri sel'diklerind<'n bahsetmiş. De· 
mis ki: "Sizi bu kadar sevenler, size 
tapanlar ,·arken gittiniz, bir kadın 

dUşmanile evlendiniz· Onun zulmünü 
~ekiyorsunuz. Sizin yerinizde olsam 
tez elden onun pa aportunu vize e -
di\'erirdim. Saadetinizi başka yerde 
arayınız. Bakınız meseHi, Suatla Fu· 
at, l\lükerremin kuzenleri. ikisi de si· 
ze hayrandır.,, Bedriye sapsarı ol -
r.ıuş, demiş ki: "Kadıköyün kırtipil 

kopillerine benim gönlüm tecrübe 
tahtası değil.,, Orhan da hoş bulun
muş. bu Jaflan Suatla Fuada anlat -
mıs. Onlar, bütün kö)e yaymışlar. 

Gençler, küplere binmiş· Birisi demiş 
ki: "Hele beklesin biraz. Bak Kadı · 
köyün kırtipil kopi1Jeri ona ne oyun 
edecek.. - Sonra Fenerbahçe balo -
sunda mesele patlak vermiş. Bedriye 
hik!yesl dura dursun, bu baloda diğer 
bir hadise daha olmuş. Mahim ya 
Necdet, son zamanlarda, Bedriye ile 

Yazan: Safiye Erol 
Burhana rastlamak korkusundan bir 
yerlere gitmiyor. Fakat bazı klüplü 
arkadaşları bu defa çok ı!'O:rar etmiş· 

ler, Burhanın baloya gelmiyeceğini 
SÖ) lemişler. Necdet, hatır helası, ra· 
zı olmuş. Balo Süreyya.da Hrildi, bi
liyorsun· Tam Necdet kapıdan gir • 
miş, Hk bakışta Bedriyeyi görmüş. 

Bedriye. ''e!'\tiyerde duruyormuş, Bur· 
han da onun şosonlarını çözüyormuş. 
Necdet, hu manzara ile karşılaşınca 
dt!rhal kaçmak istemiş. Arkadaşları 

koluna a tlmışlar. 
Ru tepişmede Necdetin paltosu 

sıynlmış, ho.} un atkı~ı, şapkası ye • 
re düşmiii', herke.-; gülmeğc başlamış. 
Bedrbe de gürültüye dönmü:.. Nec • 
detin o halini görünce kaşlarını çat· 
mış. Gözgöze bakışmı lar. ZnYa11ı 

Neı·dı;ıt, sanki bir kabahat üzerinde ka 
lan bir çocuk gibi kıpkırmızı olmuş. 

Şapkasını, şalını yerlerde bırakarak 

tiyatrodan dı~rı fırlamış. 
Derken Burhan Beyle hanımı sa -

lona çıkmışlar. Fakat ha)Tet! Bedri· 

Bedriye kendisine yapılan boykotajın 
farkına hile \"Brmamış, o kadar dal-
gın ye mahzunmuş ki ... önündeki bar· 
daktan damla damla şarap içiyor • 
muş, müzik dinleyormuş. Parkenin 
ortasında camdan bir mustatil Yardır. 
Buraya zemin altından renkli ışık Ye
rilir ,-e bu esnada salondaki diğer 
lambalar söndürülür Bedriye, bu 
renklere bakıyormuş. Bir büket me -
nekşe kokluyormuş· A .. adeta ta\'şan 
dağa kiismüş, dağın haberi olmamış, 
hikayesi. Hülfısa bütün emekler boşa 
gitmiş. çünkü Bedriye etrafın tahki· 
rini görmemiş bile. Yalnız Burhan işi 
anlamış. Derhal kendi arkadaşlarına 
telefon etmiş. Modadan ikisi İngiliz, 
ikisi Mısırlı dört genç aYcı gelmişler. 
Bedriyeyi, dan la, sohbetle mükem • 

mel eğlendirmişler. Kadıköylüler büs· 
hütiin kızmı • l\te eleyi adeta hir mil. 
1i dna haline getirmişler. Bedriye i
le Burhan Türk gençliğini tahkir et· 
mek için ecnebileri çağırdı iddiasın· 
da bulunmuşlar. Hattl bok8Ör Rasim, 
Burhanın masasına şarap götüren 
garsonu geri çeYirmeğe kalkmış· Or • 
han kendisi, i tirahat odasına kaç • 

-12-
ATEŞ KA YIGI ... 

Kervan, boğazdan geçmeden ve 
görünmeden Preveze körfezine girmiş· 
ti. Kayıklar denize bırakıldı· Bunlar· 
dan birisi epeyce ağırdı. Bu, Türk 
gemisini tutuşturacak olan ateş kayı· 
it• idi ve onun da devrilmemesi, her 
hangi bir sebeple ateş alm:ıması için 
çok dikkat ediyorlardı. 

Niko yalnız olarak kendi kayığına 
girdi. Sağlam bir ipi dümen yerine 
bağladıktan sonra ateş kayığına at · 
tJ. I.oredano bu ipin ucuı.u ateş ka • 
yığının burnundaki ufak çıkıntı) a 
bağladı. Sonra arkaya, arkada§ı Ar· 
mandonun yanına geçti. 

Armando da elinde bir ip tutuyor
du. Bu ipin diğer ucu en geride boş 
ka),ğın burnuna bağlanmı~tı. 

Loredano, arkadaşı Armandoya 
sordu: 

- Ne yapılacağını sana anlatmağa 
lüzum yok sanırım ... 

- Şüphe<:iz .. Hepsini biliyorum· 
Bu işi ilk defa olarak yapmıyor • 

du ki .. 
Da1maçyada iki korsan gemisini, 

lskenderiye yolunda bir 1\fısır kndır· 
gasını, Avlonyada bir kalyonu hep 
böyle yakmı~tı. 

Niko ne r.amandaberi bunu merak 
ediyordu. Kardeşini kurtarmak için 
hangi yollardan gitm~i lAzım geldi· 
ğini düşündüğü için o zamana k3dar 
çenesini açıp da sormamıştı. Fakat 
şimdi bu işi ustasının ağzından öğ -
renmek fırsatını da kaçırmak isteme· 
di Ye sordu: 

- Seoyor Lor~l).o ?~ ~z\n v~rin 
Armando şu işin nasıl yapılacağını 

bana anlatsın ·. Benim i~ım Ha kinea 
koyuna giren daracık boğuın ağlln • 
da bitiyor. Fakat ne olur. ne olnııtz, 
belki size yardım ~tmek ihtiyacı lıaş· 
gösterir. 

Yenedik gemicileri geldikleri yol· 
dan tepeye doğru çıkmışlardı. 

Güneş batıdan ) ukarıya doğru yü· 
zünii çe~it ~eşit renklerle boyuyor, 
ufka dü~üyordu. 

Çok geçmeden batacakh. O zaman 
etraf kararacak ,-e baskıncılar da yo
la ~ıkacaklardı. Niko buraları o ka· 
dar iyi ezberlemiş, Halkineanın ye
rini o kadar iyi bellemişti ki gözü 
kapalı olsa gene hiç hir zorluk çek · 
meden oraya gidebilecekti· 

Armando sordu: 
- Bize Kara Kartalı göstermeden 

mış. Çünkü ona demişler ki: O ka. 
dını dansa kaldırırsan seni döveriz. 

Baha, kadehleri tazelerken şaş • 
kın şaşkın başını sallıyor: 

- Bunlar ne işler .. Ne i§ler .. diyor· 
du. 

- Bereket re~ml bir balo idi. Ço • 
cuklar, klüp saygu;ı tıe daha ileri gi • 
demediler. Fakat, ahtımız olsun, di -
yorlar, onu yıldıracağız· Mademki bi. 
zi bu kadar hakir görü) or, biz de onu 
bu köyde barındırmayız. Alacağı ol· 
sun. -

Fırtına kepenkleri sarsıyor, rüı · 
gar ıslık ç.alarak aralıklardan i~li • 
yor, yağmur camlarda şakliyordu. 
Pemhe emaye soba, son gayretile gü
rül gürül yanıyordu. Derin derin in • 
liyerek geçen rüzgar, yağmur şakır. 
tıı;;ı, sobanın oğuıtusu Ye bütün bun -
]ara katılan hir saat tıkırtı5ı. 

- Oh .. Babacığım, ne huzur, ne sü· 
k\ın! 

Orhan elini gözlerinin üzerinden 
geçirerek alnına düşen ke5tane renk· 
li perçimleri geri ~n-adı. Gözleri ka -
pah düıı;ünüyordu. Birdenbire doğ -
ruldu· Sandalyasını Bahaya daha ya. 
kın çekti ve ate~li hir merakla adeta 
nefesi tıkanarak sordu: 

- Kuzum Allah aşkına, bunlar 
hepsi sıhhatli, genç, güzel, zengin, ha· 
yatta her cihetçe parlak insanlar. 
Zorları nedir, neye bahtiyar otamı • 
yorlar. A~kta muvaffakıyetsizlik bü-

çekilip gitmek yok. Bu bilmediğimlı 
yerlerde onu nereden bulacağız? 

- Elbet .. Size onu gösterecegim. 
Siz "Gördük, artık gidebilirsin!,, de· 
medikçe yerimden kımıldanmıyaca • 
ğım. 

Loredano: 
- Elbet ... Böyle olmalı!.· 
Dedi. 
Armando yapılacak işe dair Niko· 

ya bazı şeyler söylemek için Loreda· 
nodan izin istedi. 

- Ben etrafı gözetlerken sen de 
anlatacağını anlat .. 

Arman do söze başladı: 
- Ateş kayığına bir şeyler koydu. 

ğumuıu gördün amma, onların isim • 
]erini her halde bilmezsin· 

- Bazılarını bilirim. Fakat hepsi· 
ni deiil .. 

- Buraya kükürt, giiherçele, neft., 
zift n barut gibi yanıcı ve patlayıcı 
şeyler aldık. Böyl~ce Kara Kartalm 
üstüne gideceğiz. Ona kanca ataca -
ğız ,-e hemen ateşliyeceği.z· Kayık 
yanmağa başlıyacak ,.e çıkan alevler 
le Kara Kartalı bir kaç saniye içinde 
tutuşturu:ağız. 

- Ya siz? .. Siz de beraber mi ya. 
nacaksınız? 

- Arkamızdaki kayığı görilyor mu· 
sun· Ateş kayığını tutuşturur tutu§· 
turmaz biz kendimizi denize atarak 
oraya geçeceğiz n kaçacafız. 

- Nereye? 
- Geriye .. 
- Öyle ise gittiğiniz yoJu f)i bel• 

leyin ... Yoksa ele geçersiniz. 
Loredano söze karıştı: 

- Ne çıkar? Kara Kartalı tutu~ .. 
turdııtkan sonra ele geçsek de n.: 
marn. 

Niko nede olsa, bu işlere bazirgan 
Jiafa~ile ' 'e kazanç için giı '"n b,ir genç· 
ti. Loredanonun · son sözlerine pek o 
kadar aklı yatmadı· Armandoya sor • 
du: 
-Eğer sizin atacağınız kanca), Ka· 

ra Kartaldaki Türkler söküp atarlar. 
sa gemiden u.zaklaşırsanu \'C bütün 
emekleriniz hoşa gider. 

- Jşte bunun için biz kancayı Ka. 
ra Kartalın küpeştesine değil ya en 
aşağıdaki lombar deliklerinden hirine, 
yahut doğrudan doğruya bordasına 
atacağız. Hele kıç altına ve dümen 
girintisine ancalarsak hepsinden i) i 
olur. 

- Güç iş .. 

tün diğer zaferlerin kıJ metini hiçe 
mi indiriyor. lsan sel'diği gibi se' il · 
mezse, dünya kendisine zindan mı o· 
luyor? 

Baha dedi ki: "Gençlikte öyledir. 
Gençlikte ruhun muhtaç olduğu ilk 
gıda aşk n idealdir. Fakat Bedriye 
hanımın duygusu ile mesel! benimki 
aracımda ne büyük fark var. O, ipek-
1i hir şezlong üzerine uzanır. Gramo· 
fona "Macar rapsodileri,, plağını ko· 
yar. Yanı başında hilhlr bir küp için· 
de turfanda leylaklar ,·ardır. Bµ de· 
kor aşkın Ze\ kini de elemini de def' 
aynasında göstermek için birebiı dir. 
Bana gelince, kı sabahı erken erkeıı 
dükkana düşerim· Akşama kadar ka• 
hplar, köseleler, ütıi demirleri, patu .. 
mal:ı.r, gazımahlrla haşırneşir olurunt• 
Bin bir ç~şit insana meram anlatı· 
rım. Lokma ,.e hırka derdi malum ya• 
Bu patırdı da aşkın felsefesini yap " 
mağa nktim kalmıyor, anca tathi -
katına yetifiyorum, o bile kıt kana -
at. Fakat bahtiyar olmak için de baş· 
ka ça.re yok. Çok çalışmalı az düşüıı
meli. Aşkı, ir.tirahat saatlerine gü .-

zellik ve ahenk verecek bir ''asıta te· 
llkkl etmeli. Aşktan uluhiJ et bekle
yip de bulamayınca ince tahayyülle .. 
re kalkarsak, bizde bu aşırı ha.c;~sf • 
yet, bu sevmek ,-c incinmek istidadı 
varken alimallah halimiz haraptır. -

( Arkaaı var) 
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ltalyan ~ Habeş meselesi 

Beyaz soya meydan 
ı . ' Balkan 

Oyunları 
IDinarlıMehmet pehlivan 

Amerikadan geldi 
okuyan emperya ızm. 

~--~~---~- ....--

P . 23 (A.A.) _Bugün bir r- e.rıs, l 1 çok gazetelerde, Fransanın ta · 
Yan - Habef meselesinde, he~ 
şeyden önce uluslar ııosyetes1 

Prensiplerini korumak a~a~.ını 
gütınesi gerektiği dütiincesı goze 

çarpmaktadır. 
Ekselsiyor diy.'.>r ki: • 
"Bu madde hükümlerıne baş 

vu l Ceneurenin hareket ru ma•ı, k' 
tarzını uzatmak ı.ıe Habet er ın· 
liğZae kefil olan devletlere, bü· 
tün menla.atleri memnun edecek 
bırakmak gibi faydalar aağlıya· 
uz!Cl§malar varmak için vakit 

çoktu;·.,, 
Ovr gazetesi ise, ltalyanın ka-

bul edip etmiyeceğini soruı~ura
rak: "GörüJmele! e&na.sında ızze· 
ti nelsine bi r çok yaral.ar açılac~· 
ğım ve dünya kamoyu'nun kendı· 
r.e karfı dönmesini görmesi ihti· 
mali vardır. diyor .. 

1'ransanın durumundan Eko dö 
P.ari de ~unu yazıyor: 

ı· "ltal.}oaya yardım etmek hu.u· 
ııunclaki dileğimiz büyüktür· An· 
cak en yeni araıuluı~ yükünleri~ 
rnizi ( tcıahhütlerimizi) tanıma· 
mazlık edemeyiz. ltalyaya kar§ı, 
Fra.ma tloıtçaıına bir bitaraflık 
güdecektir. 
. Lakin F a§iıt hükumetinin ~: 
sıuluıal ya•aya riayet etmuını 
bekleriz. Zira, kendm A"rupa ıı· 
Yaıamızın öz pı•en.iplerinden vcu: 
ger.memizi bizden uteyemez.,, 

~ "'Bundan başka Eko dö Pari ga
zetesi, İngiliz ve Fransız sömürge 
İtnpaTatorluklarının uzun ıabırla 
kurulduklarını hatırlatarak, ltal
Yaya temkin ve saknı (ihtiyat) 
tavsiye etmektedir. 

Figaro diyor ki: • . 
"Uluıal.ar •oıyeteııne, genı§ 

öl~ii.de dayanmakta olan A"rup ... a· 
ılaki mevzilerimizi bırakmaklıgı· 
ntız mev:z.uubahıolama:z. 

Herhalde, uluılar ıoıyeteıi 
kalacak biz de ondan ayrılmıya· , . . 
cağız. ltalyaya yardım etmeınnı 
ne kadar iıteıek, eıaı menlaati· 
mizi tqkil eden bir ıeyi de gözö· 
nünden uzaklCl§tıramayız. /talya, 
bunu anlıyacaktır.,, 

Figaro ayni zamanda, genel 
harp içeri~inde, Habeılerin Erit
reye saldırmak için Almanyadan 
g .. d"kl • kıtkll'tmalara kulak or u erı "I 
asmadıklarını hatırlatıyor VO"t -

talya, bunu bugün hatırlamıya
cak mı?,, diye soruyor. 

ULUSLAR SOSYETESi 
Pariı, 23 (A.A.) - B· L~v~l, 

dün akşam lngiliz büyük elçısıle 
.. .. .. ttür Bu görütmeden son· 

gorwşmu · hük" 
ra, anlatılıyor ki, ~~a~sa . . ~
ni ti d lngiltere hukumetı gıb1, 

e e, k . . 25 . 
ul 1 syetesi onseyının, 

us ar ıo h'l 25 . 
5 t k Iattırıldığı vec ı e, ı 

' e arar v• f'k 
7 d l ası gerekecegı ı · , e top anın 
... ,ndedir. 

HENÜZ ÇARE YOK 
L 23 (A.A.) - ltalya-

ondra, b' k t r 
Habeşistan davasında ır.. o a . 
ma yolu bulmak için her g~~ geç· 

·k gorutme
mekte olan diploma ti • d' v• • 

lerin önemli bir yola ~ır ıgıknı 
. b' ız yo . 

gösterecek henüz hıç ır 

olmadığına hüküm vermittir. 
Daily Ekspres de ayni ,eyi 

yazmakta ise de, Times, hükume· 
tin bu hususta kesin hiç bir karar 
vermediğini söylüyor. 

AÇIK YALAN 
Nevyork, 23 (A.A.) - Habe

şistan dıt bakanı ~arafından, ~: 
merikanm eski Adıs Ababa elçıs ı 
B. Murray Jak:bi 'ye çekilen bir 
telgrafta Habeş İmparatorunun 
amca kızı olduğunu söyleyen 
Prenses Tadanya'nın diyevi için 
"açık yalan,, terimi kuUanmakta-

• 
dır. 

ASYA EMPERY ALIZMI 
Roma, 23 (A.A.) - Italyan 

gazeteleri. Japonyanın, ltalyan-· 
Habes anlaşmazlığına karşı ta
kındığı durumu, sya Emperyaliz
minin beyaz soydan olan ulusla · 
ra kartı bir meydan okuması şek
linde göstermektedir. 

Bu gazeteler, Japonyanm bü
tün batı ülkelerinin bir araya top
lanmalarını icap E'ttiren bir tehli
ke teşkil ettiği şeklindeki düşün
celeri yeniden incelemektedir. 

Avrupa dayanı~ması (tesanü
dü) için yapılan bu çağın (da
vet), belki de doğrudan doğruya 
olmryarak lngiltereye hatta Ame
rikaya hitap etmektedir. 

HABEŞLERE AiT ~ 
BELGELER 

Londra, 23 (A.A. ) - Morning 
Post gazetesi, Oualoual hadisesin

den sonra, İtalyanlar tarafından 
ele geçirilen belgeleri ( vsikaları) 
netretmektedir. 

Bu blgelerin, Habeşlerin, Oua
loual hücumunu <."vvelden tasar
ladıklarının bir delili olduğu söy
lenmektedir. 

ADIS ABABA'DA BiR 
HADiSE 

Yunanlılar adamakıllı ·----
hazırlanıyorlar 184 güreş yapmış, bir tanesi müstesna 

Atina, (KURUN - Yunan hepsinde İyİ neticeler aJmıŞtlr 
milli takımı saflarmda Balkan o· ___ _ 

Uzun müddettir Amerikadu 
bulunan Ye bir çok muvaffakıyet· 

' ler kazanan Dinarlı Mehmet peh-

1 

li~~n~. Amcrikadan şehrimize dön
muştur. 

Yunan §ampıyonlarından 
Süla• 

limpiyadma iştirak etmek için bu
raya gelmiş olan Amerikadaki 
Yunanlı atletler, antrenmanlarına 
başlamışlardır. Bununla berraber 

bu atletlerden Peotorados ile Ca
reaşun Balkan olimpiyatlarına iş
tirak etmeleri ihtimali pek azdır. 
Zira bunlar Amerika federasyo-

nuna bağlı bulunı;yorlar ve Ame · 
rika federasyonu yalnız Yunanis-

tanda müsabakalar yapmak için 

b ir ay kadar mühlet vermiştir. 

~emikadan gelen Yunanlı di
ğer dört atlet Amerika He alaka· 
larmı kestiklerinden bunlar Yu
nan tebaası sıfatiyle Balkan olim
piyatlarına iştirak edeceklerdir. 

Fenerbahçe stadında 
hazırlık 

Dinarlı Mehmet, kcndisile gö
ıi.i§en bir gazeteciye Amerikada 
yaptığı güreşler hakkında şunla

rı söylemiştir: 

- Amerikada iken 184 güreş 
yaptım ve bir tanesi müstesna ol· 
mak üzere hepsinde iyi neticeler 
aldım. Bu kaybettiğim güreş de 
eski dünya serbest güreş şampi· 
yonu Cim Londosla yaptığım gü
reştir. 

Londosla 1 saat 46 dakika gü
reştidkten sonra kaburgam ve d iş 

lerim kırıldı. Doktorlar güreşi 
menettikleri halde, hen tekrar 
ringe çrktım ve güreşmeğe hazır 
bulunduğumu söyledim. 

Londosla yaptığım güreşte iyi 
bir netice almamaklığımın sebebi 
şudur: Bir saat güreştikten sonra 
bize on dakika kadar istirahat 
verdiler. Bana söylediklerine gö· 
re bu istirahat devresi esnasında, 
Londos hakem ile hususi surette 
görüşerek aleyhime karar vermek 
şartile ona beş bin dolar teklif et
miştir. Hakem de bu paraya ta
ma ederek Londos lehinde karar 
vermiştir. 

Bu münasebetle size şu nokta· 
yı da söyliyeyim: Ben Amerika
ya gidince, Londosa meydan oku
dum ve onu güreşmeğe davet et-
tim. Londos, bu meydan okuma· 
ma şu cevabı verdi: "Evvela be
nim yendiklerimi yen de sonra 
benimle boy ölçüşebilirsin,,. Bi • 
naenaleyh Londos 183 muvaffa
kıyetli güreşimden sonra benimle 
boy ölçüş.meğe razı oldu. 

Hakemin taraf girliğile kaybet-

l 

l 

ıJinarlı ,Jlelmll't ı~elıliı·m. 

tiğim ilk güreşten sonra Londosu 
intikam maçına davet ettim. Bu
na razı olduğu ve kontratı imza· 
ladığı halde be~imle ikinci defa 
güreşmekten kaçındı. 

- Cim Londos lrlandalı Mac 
Onneye nasıl yenildi? 

- Londosu yenen Mac Onneyi 
ben Saint Louisdc yenmır. .. ~. 

Geçen ay Londos Mac Onney ile 
Boston şehrinde güreşti. Londoı 

düşmek ve ringt: çıkamamak su• 
etile mağlup oldu ve elinden d ün• 
ya şampiyonluğunu kaçırdı. 

- Amerikaya tekrar dönecelC 
misiniz? 

- Benim Amerikada üç. sene
lik kontratrm vardır. iki senesi 
bitti. Arnerikadaki organizatörler, 
beni bırakmak istemiyorlar. Yaz 
mevsimi Amerikada güreş yapıl
madığı için hem anamı, babamı 

görmek hem de istirahat etmek 
için memleketime geldim. Burada 
bir iki ay istirahat ettikten sonra 
'bir takım güreşler yapmak mye
tindeyim.,, 

Adis Ababa, 23 (A.A.) - !· Balkan spor haftası 21 Eylül
talya orta elçisi Negus'un yıldö~ de batlıyacaktır. Spor maçları 
nümü münasebetiyle verilen resmı için 120 sporcu ve 17 idareci ge
kabul ve ziyafette bulunmaktan lecektir. Belediye Turizm şubasj 
imtina etmiştir. Elçi, Negus'un ~ - hafta münasebetiyle Balkanlar
talya hakkında söylediği son dı- dan şehrimize seyyah getirmeğe 
yevdeki düşmanca lisanı buna se- teşebbüs etmiştir. Otellerde sey- cı·m Londosun yıldızı 
bep göstermiştir. yahlar için tenzi!at yapılacaktır. 

VEHIP PAŞANIN BiR Atltizm feder2'.syonu da bu o- ı 
TELGRAFI yunlar münasebetiyle bir bülten gene par ıyor 

Şam, 21 - Buradaki baro re: çıkarmıştır. Bunda bu oyunlar İ· 
iıi Bay Faiz Veh;p Pağanın eskı çin hazırlanan Fenerbahçe stadı Atina, (Kurun) - İrlandalı mına yüklenmiş ve batını müthit 

b . dostu olduğu için arkadaşının ve oyunlara girec:ek Türk ve Yu- Mac Onneye yenilerek serbest kol makaslarına almak suretile, 
ır d l v d Habef ordusu ba§ kuman .an ıgt- nan atletleri hakkında malumat ünya güreş şampiyonluğunu kay- bir an evvel hasmınm sırtını yere 

na tayini haberi üzerine bır t~l- veriliyor. betmiş olan Cim Londos, hu mağ- getirmeğe uğraşmıştır. Çünkü Cim 
graf çekmiş, Vehip Paşayı tebrık Fener stadını hazırlayan mü- lubiyetten sonra dehşetli bir su· Londos, ilk dakikalarda kat'i bir 
etmittir. Vehip Paşa bu telgrafa hendis Bay Rebiinin anlattığına rette hazırlanmağa başlamıştır. netice alamadığı takdirde dayan
şu cevabı vermittir: .. göre stadın koşu pisti 400 metre· Geçen hafla bütün Nevyork so- ması fazla olan hasmının, kendi· 
~ Te]grafınızı aldım. Goster· dir. Pistin genişliği 7,5 metredir. kaklarında yapılan büyük ışıklı sinin hakkından gelebileceğini bi· 

Jiğiniz samimiyeie teşekkü.r ed:: Bunun üzerinde 1.25 metre genit- afişlerde eski şampiyonun Cim liyordu. 
rim. Ancak ıunu söyliyeyı~f ' liğinde 6 vuloar vardır. 100 ve 110 Ouolof ile güreşeceğini halka ha- Londosun bu teşebbüsü az za-
§imdiye kadar hiç bir v~ı ~ye metre koşu yerle ~i üstü kapalı her veriyordu. manda semeresini vermiş ve müt• 
tayin edilmedim. Maa~lıh ı~· tribünün önüne konulmuştur. Cim Londosun arka arkaya iki hiş kol makasları altında boğul· 
parator hazretleri buna lu~;':!' g~· Koşu pisti sahanın diğer kı- mağlubiyetinden inkisara uğramış mak derecesine gelen Cim Oulof, 
rürıe kabul etmekte tere ut e • sımlarından iki beton ile ayrılmıt· olan Aınerikadaki Yunanlılar, es- binlerce seyirciyi müthiş heyecana 
miyeceğim. tır. Pist için Berlin stadı koşu ki şampiyonun yeni bozgununa düşüren çok zorlu bir savaştan 

EMiR ABDULLAH VE pisti haritası esas kabul olunmuş şahit olacaklarını sanıyorlardı. sonra sırtı iki defa arka arkaya 
HABEŞLER ve memleketimizde bulunan mal· Halbuki hu tahmin hiç doğru yere gelmek suretile yenilmiş • 

Fo"Ikı' •er B eobahter gazetesinin b km c· L d k ti' . s- zeme teraitine göre azı tadilat çı amış, ım on os, uvve ı tır. 

Kucliiı muhabiri yazıyor: yapılmıştır. Pist 5,20 metre kalın- rakibini yenmeğe muvaffak ol· Londosun bu galebesi, herkesi 
Maverayı Erdün Emiri Abdul· b L d b .. · v l hğıJJ,da ve üç ta akadan mürek- muştur. on os u gureşı agır ı- hayrete dütürmüştür. Bu galiıbi· 

lah bl'r Arap gazetesine 1unlar1 v 2 k'J d 88 k'l k keptir. gım 8 1 0 an 1 oya çı ar· yet, Londosu İrlandalıya kendisi• 
söylemiştir: . Elastiki, muntazam bir kotu mak suretile yapmıştır. Güreş baş ni yendirmiş olan organizatör)e-

tur. "ltalya gibi Hiristiyan bır Pisti elde edilmiş bulunmaktadır. lar başlamaz, Londos, derhal has· re ve bilhassa kendisini yenen 
SiLAH SA'{;M~K devletin kendisi gibi Hiristiyan o- .,..,," ......... , ... u ... ııımııııı•"•'"'"'' ""'"'"'""".- -·•oınııµ ......... u ... -"""" 

y;(s:lK DE-CIL . lan Habeşistana niçin saldırmak Burası tribünlerden demir kafes tabii suretle yükselmektedir. Bu- lrlandahya karşı bir meydan o-
Londra, 23 (A.A.) .-:- Da~~ istediğine hayret ediyorum. Arap parmaklıklarla ayrılacaktır • rası fazla kalabalık halinde ayak- kuma mahiyetinde telakki edili· 

Telgrapb'ın yazdığına gore, 
1 

oldukları için Habeşlere kar§ı ta- Sahanın tribünleri cenup kavi- ta seyircilere ayrılmıştır. yor. 
kanlar, dün akşamki 1to~l~:tı ;~. bit bUyiik bir sempatim vardır.,, ıini uzatmak üzere yekdiğerine Balkan oyunlarının bu sahada Londosun İrlandalı ile yapaca-
rmda, Jngiliz tecim ev erını Emir Abdullah, Habeşleri A· 3000 kiti1ik açık tribünle bağla· çok iyi neticeler alacağı umulu· ğı revant maçı bu itibarla büyük 
beıiıuna silah satmala~r_:ın::•:....:ya ........ sa_k_ı_ __ ..,.ı~Un,.kıl:l!ıilir.. ______ uwca~ktlli!ır::.. ~i!!m~a~l...!k~ı~s~m~ı!!n~d~a~t~o~r~a~kL~o~r!:!.. ______________ .J...1ur.-D.1ıeı:ıuım.:wlln'1At.ır... _____ _ 
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~ 8 - KURUN 24 TEl\l?tfUZ 1935 

latanbul Evkaf MUdUrlUjU lllnları 

Y enibahçe Gece piri mahalle sinde Sarmatık caddesinde esk~ 
7,9 ve yeni 25 sayılı meıruta arsa Evkafca 120 liraya Hayatiye sa
hlmı§ bu yerin tapuda kaydı bu lunamadığından senetsiz tasarru
f}ıta kıyasen muamelesi yapılaca ğmdan bu yer hakkında tasarruf 
i1ldiasında bulunan varsa evrakı müsbiteleriyle beraber on beş gü· 
ne kadar lstanbul tapu baımemur )uğuna veyahut 8/ 8/ 935 Perşem· 
~e günü saat 9 dar. 14 de kadar mahallinde tahkikat yapacak ta
pu memuruna müracaatları ilan olunur. ( 4243) 

Jıtanbul dördüncü icra memurlu • p•P••••ı•••••••m11 ... • 
ğundan: O • 11 · 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup 8n1 Z y Q arı 
satışına karar verilen bir tane dom- i Ş L E T M E 5 ı 
baz arabası 2--8-935 cuma günü sa· 
at 9110 da Ahırkapıda Ahmet Hilmi Acenteleri: Karaköy - Köprüba~ı 
doğrama Ye marangoz fabrikasında 1 Tcl.12.162 · Sirkeci Mühürdar zade 
sutılacağmdan isteklilerin mahallin . I•-- Han telefon: 22740 --•ı 
deki memuruna müracaatları ilan o · kf ersin Yolu -
Junur. (V. No. S.'313) 

'l'. C. lktısnt Vekflleti 
lç.;T. U. l\fd. ş. Ş. 

ILAN 
iç ticaret umum müdürlüğünden: 
30 ikincitcşrin 1330 tarllıli ka -

nun hükümlerine göre tesçil edilmiş 
olan ecnebi ~irketlerinden (J!olbruk. 
Konunersiyal Co. Ltd.). şirketi bu ke
re müracaatla §irketin lıtanbuldaki 
şubesinin muamelatını tatil ettiğim 

blldirmi§ ve ltizım gelen muamelenin 
y~pılnuısını itsemiştir. Keyfiyet yu -
·~ . karda ismi geçen kanun mucıbinca l . 

l6n nlmuır. 26 Ha:iran 935. 
Resmi mühür 

1'· C. lktısat Vekaleti 
Ticaret işleri umum müdürlüğü 

İmza okunamadı 
ev. No. S.309) 

SATILIK EY 
Bcyoğlunda Kalyoncukulluğunda 

tek kuyu sokak 17 numaralı hane ka
gir altı oda ucuz fiyatla acele satı -
lıktır. Her gün ondan on sekize kadar 
bu adreste mal sahibine müracaat. 

ZAYi 
Yeşilköy Tayyare makinist mekte. 

binden aldığım 110 numaralı şahadet
namemi kaybettim. Yeni. ini alacağım· 
dan eskisinin hükmü yoktur. (V. No. 
311). 
Topkapı Beyazıtağa malıallcsi Ka

laycı sokağı 20 numarada Halit 

Asliye mahkemeleri yenileme bü
rosundan: 

lNEBOLU vapuru 26 tem· 
muz CUMA günü saat 11 de 

Meraine kadar. ( 4253) 

lmroz Yolu 
KOCAELİ vapuru 25 fem

muz PERŞEMBE günü ıaat 16 
da lmroza kadar. (4254) 

Trabzon Yolu 
ERZURUM vapuru 25 tem: 

muz PERŞEMBE günü saat 20 
de Hopa ya kadar. ( 4255) 

Ayvalık Yolu 
BANDIRMA vapuru 24 tem

muz ÇARŞAMBA günü ıaat 19 
de Ayvalığa kadar. (4220) 

Ayrnnsarayda Atik Mustafa paşa 
mahallesinde Ayrnnsaray kapısı so -
kağında iken halen ikametgahı meç -
hul olan .Mehmet ve lbrahime. 

lstanbul üçüncü icra memurluğun· 
dan: 

- ' 

• • 1 ıstanbul Belediyesi ilanları 

8 

Vapurculuk 
TÜRK ANONiM ŞiRKETi 

latanbul Acentalığı 
Liman han, Tele fon: Z2925 

Fenerde Fener caddesinde 288 
numarada tamirci Leonidenin ka· 
zanç vergisinden olan borcundan 
ötürü tahsili emval kanununa tev
fikan haczedilip mahallinde bulu· 
nan yukarıda müfredatı yazılı ye· 
di kalemde sekiz parça e§ya tem
muzun yirmi be§inci perşembe 

günü saat on dörtte satılacağın

dan isteklilerin mezkur saatte 
mahallinde hazır bulunacak olan 
Fener maliye tahsil şubesi satı§ 
memuruna müracaatları. ( 4238) 

l lst. Levazım Amirll§I Satın 
AlmaKomlayonu lllnla~ı 

idareleri İstanbul levazım i· 
mirliğine bağlı kıtaat için 32 bin 
kilo domates 90 bin kilo bamya, 
3000 kilo ince büber, 8000 kilo 
dolmalık büber, 10 bin demet 
maydanoz 9 Ağustos 935 cuma 
günü saat 15130 da kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 10160 
liradır. Şartnamesi parasız ko· 
miıyondan alınır. İsteklilerin 762 
liralık ilk teminat makbuzlarile 
teklif mektuplarını belli saatten 
bir saat evvel Tophanede satınal· 
ma komisyonuna vermeleri. 

(77) (4261) 

Uskildar hukuk hakimliğinden: 

Keıif bedeli muvakkat temin 

91,63 

40,26 

118,99 

266,82 
20,00 

182,85 

149,45 

159,88 

113,87 

490,91' 
260,65 
364,57. 
412,27 
455,14 
271,49 

7, 

3, 

~,90 

20, 
ı ,50 

13,75 

11,25 

12, 

8,7S 

35,50 
19,75 
27,50 

31, 
34,13 
20,36 

Yukarda ke§if bedeli teminatları ve isimleri yazılı olan nı 
tepler ayrı ayrı pazarlıkla tamir ettirilecektir. İstekli olanlar kr 
tif evrakını ve §&rtnamesini levazım müdürlüğünde ıörebilirlef• 

Pazarlığa girmek için de fen İfleri müdürlüğünden alacak! 
ehliyet ve5ıkası ve hjzalarında gösterilen muvakkat teminat makbuf 
veya mektubu ile beraber 26/ 7 / 935 Cuma IÜI'" •••• 1,; ~. la"•' 

zım müdürlüğünde bulunmalıdır. {1) .(4265) 

Eminönü Belediyesinden: Yerebatanda Çıkmaz sokakta 34 No. it 
evin arka ciheti bahçe duvarı maili inhidam olduğundan yapı ,,
yollar kanununun 44 üncü madde si mucibince mahzurun izalesi İ 
çin ihtarname gönderilmek üzere aahibi aranılmıf iae de Almaeyad• 

olup adresi belli tilmadığı anlaııl dığından "(15) gün zarfında. ına 
zurun izalesi için tebJigat makamı na kaim olmak üzere ilin olunuf• 

'(B) (4263) ----Senelik munammen muvakkat 
Kira11 Teminatı 

Samatyada Tramvay ca"d. 305 • 
yeni No' lu yol faz lası arsa. 9 0,68 

Cibalide Odun iskelesi so. 
yazıhane yeri. 18 1,35 

Beşiktatta Sinanpaşa mah. Has 
fırın so. 11 No. lu üstünde bir odalı 
dükkan 60 · 4,50 

Yukarda semti, kirası ve muvakkat teminatı yazılı mahallet 
936 senesi Mayısı ıonuna kadar pazarlıkla kiraya verilecektir. Jf' 
tekli olanlar şeraiti anlamak üzere levazım müdürlüğüne mürac••' 
etmelidir. Pazarlığa girmek için de hizalarında gösterilen muva1'" 
kat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 7/ 8/ 935 Çartalllbl 
günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B) (4269) Üsküdarda Bülbül deresinde Tek

ke iı;i ı=ıokağında 48 No. lu hanede sa-

kine Hayriye tarafından A:nansa - Jandarma Genel Komutanlıg"' 1 "j.U.I{,, 
rayda un fabrikasında müstahdem 

Demir oğlu Hüseyin aleyhine açılan Ankara Satınalma Komisyonundan: 
boşanma davasının icra kılınan tahki. 
kat ve muhakemesi sonunda: Kanunu 1 - Elde bulunan nümune ve evsafına uygun olarak "6,000,, ki
medeninin 131 ve 134 üncü maddele • lim, 25/ 7 / 935 Pertembe günü saat "14,, te Jandarma genel KoırıU" 
ri mucibince tarafeynin boşanmala · tanlığı binasında kapalı zarf usuli ile eksiltmeye konulacaktır. 
rına 5-.~15 tarihinde karar verilmiş · 
ve ikametgahının meçhuliyeti hase • 2 - Bir kilime "JlO,, kuruş kıymet biçilmittir. 
biy1e iJiim sureti mumaileyhe tebliğ 3 - Şartname parasız olarak her gün komisyondan verilir. 
edilememi~ olduğundan bu baptaki i- 4 - İsteklilerin "1395,, liralık teminat makbuzu ve kanun •' 
lam sureti mahkeme divanhanesine şartnamede yazılı belgeler İçinde bulunacak olan teklif mektuplar•" 
asıldığr gibi keyfiyeti tebliğ makamı· nı eksiltme saatinden bir saat evveline kadar komisyona verJllİf 
na kaim olmak üzere ayrıca gazete bulunmaları. (1665) (3908) 
ile de ilan olunur· (V. No. 8326) İstanbul E\·kaf idaresile dava olu· 

nan Hasekide Ila~cı .Mahmut ağa ma
halJcsinde lfirahorçeşme sokağında 
31139 No. ıu 'l'uğla harmanında Ra· 
şit ara ında mütehaddis davanın ye· 
nllenme muamelesi sıracıında: 

Ayvan. arayda Atik Mustafa paşa 
mahallesinde Ayramıaray Kapısı so • 
kağında bir ~'o· lu kömürcü arsası· 
nın nısıf hissesine konan vefaen fe -
rağ kaydının kaldırılması ve mahke
me masrafr için İstanbul Evkaf ida· 
resinin vaki takip talebi üzerine ta • 
rafınıza 3:;11202 sayılı icra emri gön
derJlmiş ise de mezkur mahalde ol -
madığınız .gibi elyevm ikametgfthınız 
dahi meçhul kalmış olduğundan ila
nen tebliğat icrasına karar ,·erilmiş· 

tir. Tarihi ilandan itibaren bir ay İ
çinde borcu ödemeniz borcun tama -
mına veya bir kıı:ımına ve yahut ala
caklının takibat icrası hakkına dair 
bir itirazınız varsa yine bu müddet 
içinde istida ile nya şifahen icra da
iresine bildirmeniz ve bildirmediğiniz 
takdirde ayni müddet içinde 76 ncı 
madde mucibince mal beyanında bu -
lunmanız bulunmaz.sanız hapis ile taz. 
yik olunacağınız ve hakikate muha -
lif bulunduğunuz takdirde hapisle 
cezalandmlacağınız borcu ödemez ve
ya itiraz etmez..c:ıenfz hakkınızda ceb
ri fcraya devam edflecği mezkur ic -
ra emri tebliği makamına kaim ol • 

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

Ankara Yüksek Ziraat 
Enstitüsü Rektörlüğünden: Ra~idin ikametgahının meçhuli -

yetine binaen hakkında bir ay müd -
detle ilanen tebliğat icrasına karar 
\·erilmiş olduğundan tetkikatın ya -
pılacağı 25-9-935 saat 10 da Büro • 
da hazır bulunması lUzumu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere illin o -
lunur. <F.) 

DAKTlLO İLE UCUZ YAZI 
Eski ,.c yeni türkçeden yazılarını· 

zı evi mdc yahutta büronuza gelerek 
yazıyorum. lstanbul Posta k'utusu 

1122 REMZf' (H:-f x!)' k•.. ·ı· ~ ı" " ar(F) ma uzere ı an o un ur.· ; , 

Şarköy icra ve iflas dairesinden: 
Şarköyde tüccar Hafız Zekeriya 

vekili avukat Celile faiz ve ma~raf 
hariç olmak üzere 4732 lira 69 kuruş 
vermeğc borçlu Edirnede tüccar Ka
rabekirin yazıhanesinde ticaretle meş
gul l\folla Mehmet ve oğlu 1z -
zetin Şarköy mahalleı:ıi tica -
ret kısmmda 16-7-935 günlemeçli ve 
1111 sayılı kararile iflAslarına ka -
rar nrilmi~ olduğundan bu baptaki 
iflas muamelesini tetkik ve intaç zım
nında Şarköy icra dairesince teşekkiil 
eden masaya alacakhlann alacakla -
rını işba nan tarihin~en itibaren bir 
ay içinde yetlerindeki kanunt vesi -
kalarile hfrlikte kaydettirmeleri ha • 

...... . .... - 'I 
SUŞ.a ılan olunur • .ev: No. 8322) 

Enstitü Kütüphanesine 175 lira ücretle bir 
Kütüphane Memuru alınacakhr 

· ~···· ŞARTLAR 
1 - Yüksek mektep mezunu olmak "Doktora yapmıı olanlar1' 

tabiiyat ve ziraat tahsil edenler,, tercih edilecektir. 
2 - Ecnebi lisanı bilmek 
3 - Askerliğini bitirmit olmak 
4 - Kütüphanecilik sahasında çalıımı§ olanlar tercili e"diJir. -
Taliplerin diploma sureti, elle yazılmış tercümei halleriyle ıt•" 

hayet 15/ 8/ 935 tarihine kadar Enstitü Rektörlüğüne mürauatllı" 
n . . (41~). .(1830), 



Devlet uııiryalları ue liıııırı ;11~11 U111 f dlresı ırıııırı Erz.altın cinıi 
Istanbul Liseler Satınalma Kurumundan: 

' Muhammen bedeli 23,595 lira olan muhtelif eb'adda 786,500 m 3 
Çıralı çam kalas 2/ Ajustos/ 1935 Cuma ıünü saat 1530 da kapalı 
Zarf uıulü ile Ankarada idare binaıında ıatın alınacaktır. 

Miktarı Teminatı 
L. K. 

Tahmin 
Bet/eli 

50 K. 
45 ,, 
50 ,, 

Ekriltme Gün 
ve ıaati 

Ehıiltme Şelıll , 

Bu ite girmek iıteyenlerin 1770 liralık muvakkat teminat ile ka· 
~unun tayin eltili •eıikalarr, kanunun 4 Uncü maddeıi mucibince 
•ıe ıirnıeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tek
l~flerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komiıyon Reislifine vermele· 
rı lizrındır. 

Dailıç eti 
Karaman eti 
Kuzu eti 
Sıjır eti 
Ekmek 
Sadeyağ 

. Bu ite ait tartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Daire· 
•ınden, Haydarpqada Te1ellüm ve Sevk müdürlüjünden daiıtılmak
ladır. ( 4083) 

Zeytinyaf 

Zeytintaneıi 

Muhammen bedelleri ile mikdarları, eksiltme tarihi günü, ıaatı ve Sabun 
nıuvakkat tehıinat mikdarları atafıda yazılı olan malzeme kapalı zarf 
usulü ile Ankara'da ldare binuında satın alınacaktır. Bu itlere gir· 
l!ıek iıteyenlerin aıaiıda yazılı olan muvakkat temınatı vermel"ri Vl' 

lcanunun tayin ettiii vesikalar ve ite ıirmeğe manii kanuni bulun
l!ıadığına dair beyanname ve teklifler ile eksiltme günü saat 14 e ka· 
~•r komiıyon Reiılifine •ermeleri luımdır. Bu itlere aid tartname · 
er Haydarpqada Teıellüm ve Sevk Müdürlüiünde Ankara'da Mal· 

Makarna 
Kuıkuı 
irmik 
Şehriyş 

Un 
Pirinçunu 
Nitaata 

ıe11ıe Daireıinde parasız olarak dajrblmaktadır. (4160) 
lftı1zemenin İ•mİ Muhammen Elıılltme tarih Muvtılrltat 

Beyaz peynir 

ve milıtları Bet/eli pn ve •aati Telrtİnatı 
20oOQô aded tel • 16000 lira 19-8-935 Pazarteıi 1200 lira 

Katar peyniri 

IPaf makinesi bandı taat 15 de 
S2 aded kasa 11440 lira 20-8-935 Salı 858 lira 

Pirinç 
Kuru Çalı F. 

ıaat 15 de a· 1
" aded malzeme 

Mercimek Yetil 
Mercimek kırmızı 

tecrübe cihazı ile bir 8500 lira 3-9-935 Sair 
ıaat 15 de 

837.50 lira Nohut 
ld-...J • • .h 
~ azot tayını cı azı 

Afuhanımen bedeli 70,000 lira ol an Eskitehir atelyesinin kalörif er 
:'•iıatı 2-9--935 pazarteıi ıünü aaat 15,30 da kapalı zarf uıuliy· 
e Ankarada idare hinaımda ihale edilecektir. 

Bu İfe ıirmek istiyenleria 5250 liralık muvakkat teminat ile ka • 
rı~llun tayin ettiii vesikaları, kanunun 4 üncü maddeıi mucibince ite 
~•rrrıcğe kanuni manileri bulunmad ıjına dair beyanneme ve teklifle· 
•ni ayni gün saat 14,30 a kadar Cer daireıi komiıyon reisliğine ver

:1t!lerj lazımdır. Bu ite ait tattna meyle 350 kurut mukabilinde An
·• ra ve l·faydarpafa veznelerinde satılmaktadır. (1785) (4110) 

(Müfettiş namzetliği ye Şef namzet
liği için müsabaka imtihanı) 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Ş 1 - Sar.k11mıza müaabaka ile (5) MUfeUıt Namzedi ve (5) 

ef r·amz~d i alınacaktır· 
2 - tiu müıabakalar 5, 6 ve 7 Afustoı/~35 tarihlerinde Anka 

~a, btanoul Ziraat Bankalarında yapılacaktıT. Tahriri imtihanda 
•zasaanlar ~dit ve döııilf yol paraları Yerilmek ıuretile Ankaraya 

leliriierek ;::fabl bir imtihana tabi tutuiurlar. Bu imtihanda da kaza· 
:•nlardau ~i 140 lira aylıkla mlifettiı nam'!~tliiine ve diier beti 

e (130) lir .L aylıkla tef numetlijine tayin '.>lmıurlar. 

3 - Müfettiı namzetleri iki tene ıt&jdan socra Müfettitlik ehli · 
Y.~t iıntib1nına girecek ve kazamrlarsa 175 lira aylıkla Müfettiıliie 
~eçirileceklrdir. 

Ankara da Umum Müdürlük ı !rviılerindll! çahttırdacak olan ıef 
llaaıızetıeri fıe bir ıeaelik ıtajlannın r nuncta thli7et imtihanına ıi· 
recekler •e lrazananlar terfi ettltileceklerdir. 

4 - MüMbakalara ıinbilmek için (Siyaaal biJıiler) veya (Yilk· 
ielc Ticaret ve Jktıaat) okuJuından veyahut Hukuk Fakültesinden 
•e1a bunların yabancı memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı 
~IÜDm&k ıeektir. 

S- fmtjhan proıramrnı Ye 1air tartları ffttereD bahnameler 
Ankara, lsbnbul ve lzmir Ziraat Bankalarınd~n elde edi!ehilir. 

6 - istekliler aranılan beJıele ri bir mektupla birlikte en son 
26-7-935 Cuma ıünü aktamına kadar Ankara Ziraat Bankası 
T •ftiı Heyeti Müdilrlilfüne ıön dermek veya vermek suretiyle mü· 

rac.at •hnit bulunmahdırlar.3951 

Bezelya 
Kuru BarDunya F. 
Kuru Baınva 
Börülce 
Buida1 
Bulıur 
Yumurta 

Sovan 
Patatea 
Tuz 
Soda 

Şeker Toz 
~ekerX .. ıne 
R•I 
Süt 
Kbeyoturclu 

Tereyafr 
Tavuketi 
Hindieti 
CiierTakım 
CiierSiJah 
ltkembe 
Paça 
Kay111 çekirdekll 
Ka7111 çekirdekti• 

Kuru Oaüm ~-·~ 
deksiz 
Uıyanieriii 
Siyah erik 
Arpa 
Arpa kırması 
Saman 
Kepek 
Ot 
Taze Viıne 
Taze Ozüm 
Kiraz. 
Kavun 
Karpuz 
Elma 
Ayva 
Armut 1000 ton Mazot 

.\skeri FabrikalarU. Müdürlüğünden: 
Taze kayı11 
Erik 
Çilek • 

27000 
17000 
5000 
4800 

158000 
12500 

4500 

2000 

4700 
2800 

1250 
900 

10000 
400 
200 

ıt800 

1900 

13500 
8200 
1880 
1000 
2800 
900 

2400 
150 

1200 
100 

ıooo 

lOIOOO 

JOIOO 
18000 
3500 
1700 

16000 
asoo . 
9900 
3700 

llOO 

l!ftft 
1200 
1500 
100 

1780 
900 

5000 
21«) 

980 

ısoo 

750 
1oso 
8000 

4000 
1850 
1500 
1000 
ısoo 
1350 
1200 
1200 
1000 
1000 
1000 
500 
'790 
300 

1•1117 
1303,50 
791.87 

,, . ; ' 

128,25 

52,51 

98,7C 

189,26 

181,99 

99,75 

283,50 

. --· 220,99 

148,IO 

25,IS 

1 m.1,0I . 

71,IO 

82.SO 

108. 

135. 

18Z.02 

108.M 

43.15 

Tüvenan maden 
kömürü 

1200 ton 
94,ft -

:\ 

7 - 8 - 935 fr Kapalı zarfla 

35 " 
Çarıamba 

15 de . 
il 

85 

38 

35 

28 
25 
25 
20 
25 
9,50 
22 
22 

45 

70 

28 
ıs 
ıs 
18 
ti 
ıs 
10 
80 
9 
7 

ıı 
1,71 ,; 

1 ,, 
7,5 il 

8 
8 

28,2! 
29,IO 
4S 
14 
1 

20 

120. 
90 
80 
30 
20 
5 

40 
4S 
41 

zo 

IO 
22,S 
4,S 
s 
2,8 
3,5 
4 

20, K• 
20 •• 

17,33,, 
1 
1 
9 
7 
7 

23,33 
7,33 

20, 
1200. 

" ,, 
7 -8- 936 çartamba Kapalr zarfla 
5-8-935 
Pazarteıi • Kapalı zirfla 
15,30 de 
,, ,, ,, 

15,45 de 1"' Açık eksiltme 
,, " ,, 

14,30 de ' Açık ekiiltme 
,, ,, ,, 
14 de Açık EJuiltmı 

5-8-935 
Pazarteıi 
16 da 

f Acık Ekıiltmı 

. 5-8-935, 
,, ,, ,, 

18,15 de 

,, " ,, 
16,30 da . 

" ,, ,, 
14.45 de 

1-8-931 
Salı 

18,30 da 

U.ds Salı 
14 de 

" " .. 
14,30 da 
18111 

Sah 
15 cı. 

tt ,, •• !l,30de 
••••• 

7.;a.,931 
~ 
15,30 -

" " ı~ cı. 
/ 

" .. 
)4,30 •• 
,, .. 

18,30de 

7-8-935 
·. Çarf8J11ba 

11.45 

'-1-931 
Cuma 
14 de 

9-8-935 
Cuma 

14,30 da 

9-8-935 
Cuma 

15 de 

9-8-935 

.. 
.. 
" 

-

.. 

Açık EIUiltme. 

Açık Ekailtmı 

Kapalı arfla 

'AçaJE EDUtme 

~ılr !Dikme~ 

.Açık Ebilm. 

••••• 

Açık llİliltme 

Tahmin edilen bedeli 70,000 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
Y•zılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüiü Satınalma Ko 
ıniıyonunca 6 _ Atustoı - 935taribinde Salı ıünil saat 15 te ka· 
Palı zarfla ihale edilecektir. Şart name (3) lira "50,, kurut mukabi 
linde komisyondan yerilir· Ta!ip )erin muvakkat teminat olan 
''~760,, lirayı haYi teklif mektuplarını mezkUr ıünd" saat 14 e kadar 
komiı7ona YermeJeri ye kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
\'e 3 maddelerindeki vesaiki• mezkOr ıün ve aaatte komisyona müra· 
C&atlarr. (4182) 

Blok madenkömürü 250 ,. .'< ttol,17 1880 Cuma K 
ttı •palı aarfla 
~ \ 18 da ' 1 

Komisyonumuza ballı Haydarpqa ı· . E k k M 
936 ıonuna kadar yukarda adları 7azıl:•;;ec:k eve :ilim . kı~mile Kız Muallim Okul~lannın Mayıı 
rında eluiltme tekilleri ve ilk teminatlan ~te ·ı . t~ acak ıbtıyaçları toplu 1artnam91ıne 16re yanla· 

Ek •1 I L... •-- n mıı ır. 
ıı tme stanuul Kültür Müdürlüiü binasında To J 

ve ıaatlerde yaprlacülır. P ~n Kurumda yanlarında rösterilen belli ıiln 
( Liıtlen «qf 1q1 seuirinia) 



YAZI VE YONETIM YERi: 

tırtıtnbul , Ankara cadde&, ( \'AKIT yurd\I) 

\ldare: 24370 
reıcton /Yazı ıeıert : 243i9 

Telgraf adresi: KURUN lst.lınhul 

Po:ıta kutusu No. 46 

Yıllıll ·~ 1 aytılı 
Memlekct1mJ:r:de 750 420 235 
Yabancı yrrlcre 1350 7~ 400 
Posta birliğine j 
glrmiycn yerlere} 1800 950 500 

TUrklycnlıı her posta merkezinde K URUN a a bone 

r 
: ... s"~"- . ... ,. ....,,,.,.· ,/ ,. ·.. ~. l ",' :ı, ":. - , .. ·.• . .. : 

iş Bankası Kumbara ikramiyelerini 10,000 liradan 
20,000 liraya çıkararak biı· misli arttırdı ! 

1 Nisan ve 1 Birinciteşrinde verilen beşer bin lirahk ikramiyelerden maada: 

Şııbat, Haziran, Temmuz, Eylôl ve Birincik3nun 
aylarının ilk günlerinde kumbara sahipleri arasında çekilecek kur'alarla 

''Her biri ikişer bin liralık,, 
Fevkalade ikramiyeler verilecektir. 

(Bu ikramiyeli kur'alara iştirak için de kumbara sahiplerinin asgari 25 llra biriktirmiş olmaları lazımdır) 
• ' • • ' f t ' ~ .ıı.ı. ~ . 

Posta T. T. Binalar ve 
Levazım Müdürlüğünden: 

1485 lira muhammen bedelli 1500 tekerlek seri Siemens bandı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Eksiltme 27 - Ağustos - 935 tarihinde Ankarada Posta T. T. 
U. M. lüğü mübayaat komisyonunda yapılacağından isteklilerin be
delsiz olan ıartnameleri almak iç in her gün ve eksiltmeye girmek i
çin de mezkur tarihe rastlıyan Salı günü saat 15 te şartnamede yazılı 
vesikal:ırı ve 111,5 lıralılC muvalikat teminatlarını idare veznesine 
yatırarak alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mek · 
tubumı. hamilen komisyona müracaatları. (1711) (3978) 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 

Nafia Bakanlığından: -1 - Eksiltmeye konulmuı olan İ§ "Elizizde Eliziz Erzincan yo· 
lunda frat nehri üzerinde betonarme keban mad•.,..; L-norüsü intaatı 
dır.,, 

lntaatın ketif bedeli "73.500'' liradır. 
2 - Bu ite aid ıartnameler ve evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme ıartnameıi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa itleri ıeraiti umu miyeıi 
D - Tesviyei türabiye, tose ve kirgir intaata dair fenni tartna 

.,,e, 
E - Betonarme büyük köprüler hakkında fenni ıartname, 
F- Keıif hüliaaaı cetveli; 

G - Proje, 
fııteyenler bu tartnameleri :ve evrakı 367,5 kurut bedel mukabi · 

linde Nafıa Vekaleti Şoseler Reis liğinden alabilirler· 

' 

........................................................... . ..... . ............ , . .,.. ..... ·························~·····. ı· .. 
~i Stınoet dilğllnU ii 
H yapacaklara H 
.. ·ı 

SS Tarihi Karagöz, Asri kukla, Hok· i: .. .. 
:: kabaz ii i· . .. 
:: Yorgancı oğlu l\tehmcd ~~ 
~= 1 d'• - .. ı - d d Si .. nccsaz ve ug un aş~ı ıgı a er- :a n uh te edilir :: :: . :: 
:: t tanbul: Eminönü, \ 'alde kırat· :: 
f: hanesinde Bay Abdullah Hamdiye ii 
1-: müracaat. (.1.>27) ii .. .. ··-························································ ···························································· 

Bir motör 
satıhyor 

HAÇ MARKA ÇİFT SlLIN
DlRLt DiZEL MOTÖRÜ tekne 
ve teferrüatile 31 Temmuzda Be

şinci icrada satılıyor, Tekne, Aya
kapı Sait ustanın kızağındadır. 

-(8200) 

Küçük ilanlar 

iLAN 
K()lleksiyonum için gazete, mec· 

mualann ilk sayılarını alı~or~m. Sa
tacakların adresime yollamarını, , ·c· 
ya bildirmelerini dilerim· 

Aydın: Ga:i Bulrnrı No. 20 (H.K.) 
Hilmi Tükel 

1 L.\l'\ 
Soyadımı "Alpsakarya,, olarak nü· 

fusa yazdırdığımdan 20-7-93:5 gün· 
Jemecini:len itibaren hu namla imza 

s 

Sinekleri ÖLDÜRü~·rüz 
Bi r takım (haşa rat ö ldlirücü mayi ) ıor 
hatta en h afi f ve tes l r slzlerl b i lo si
nekleri y ere dü~i.i r ü rler ve on l arı o:
durecek yerde sa d ece bayıltırle r. 
Onla rda bi raz son ra tekrar canlanara k 
uçuşmağa başlarlar. Huzur v e emni 
yetiniz için mü nhasıron ve m uolrren 
FLlT ı s tey fnlz . FLiT, haklk nten ve 
ebediyen öldUrü~. Leke yapmaz, t aze 
ve latif kokuluçlur1 Sly~h kuşaklı ve 
asker resimli sarı tene l<elor a d ll:ka t! 
ed in i z. Fiatlar tenzilatlı. 

Umumi Depcsu : J. CRESPJN, lıt. Galatı, Vo7vod.ı Han ı 

---·------------------3 - Eksiltme 5 - 8 - 935 tarihi nde Pazartesi günü saat 16 da An· 
'·'lra'da Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisliği Dairesinde yapılacakdır. 

4 - Ekıiltme kapalı zarf usu liyle yapılacakdır. 
kullanacağım. Bu günlemeçten sonra _. 
herhangi bir muamelede yalnız is - • 
mimi haYi imzam çıkarsa hükmü )'·oh· 

~ ,_. \ , + ..... ., ... t •' • °"' oı--, -. : } • 'f <C'A' !it- ... f : , ,•. 'ft * LM1 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 4925 lira muvakkat le 
minat vermesi bundan batka aıağ ıdaki vesikaları haiz olup göster • 
..,,esi lazımdır. 

1 - Ticaret odasına kayıtlı bulunduğun& dair vesika, 

2 - istekliler yapmı§ oldukları itlere aid vesikaları göste· 
rerek eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden ~hliyet vesikası a · 
lacaklardır. 

6 - Teklif mektubları yukarı da üçüncü maddede yazılı aaatteıı 

tur. <H.K.) 
Aksaray: Has<'ki Cd. No. 35 Harp 

malülü }'üz.başı Fahri Alpsakarya 

Dl Ş il BKll\tJ 
Nuri 1'1clımct 

Beyoğlu Ağacami karşısınCla 
Bursa s okak başı No. 1 • ( H.K.) 

bir ıaat evveline kadar So seler Reisliği dairesine getiri- ıı..-.1t1111N11ıHfffflltı11t11Mflllllll"ılfUlltllll""1M111111ffllllllll111ıı 
lerek eksiltme komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde veri · Operatör - tlroloğ 
lecekdir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü madde· Dr. Mehınet AJı• 
de yazılı saate kadar gelmi~ olması ve dı! zarfın mühür mumu ile i-
yice kapatılmıt olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul e Bevliye mütehassısı 
dilmez. (1799) ( 4152) 

Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 

Ne§riyat dlr~ktörU : Refik Ahmlıt Scvengil .... tınıtılıttffllltınftıt""""""Hllll_.l"MHlll .... _ Sahibi: ASIM us - VAKIT matbaaaı 

Eksiltmeye girecekler 935 ytlı Ticaret Odası ve 2490 ıayılı kanununa göre ellerinde bulunan Bel -
ğelcr ve Ticarethane namına işe gireceklerin. it bu belğelerden mad a Noterlikten alma vekaletnamele
ri le ekşiltmeye girebilirler 

Kapalı zarf eksihmelerinde isteklilerin yukarda adı yazılı kanununa uygun olmak üzere kapalı zarf 
mektuplarında istenilen BelğelPr ve teminat makbuz veya Banka mektuplarını koymak suretile zarfla
rın üzerinde tekliflerin hanği i~e ait olduğunu ve kanini ikametg.ihlt.rı yazılı ve .zarfların kapanan 
yerleri mühürlü olarak belli günde belli saatten bir ııaat evvel müte5elsil makbuz mukabilinde Kurum 
Ba§kan!ığma verilmesi ve teminatların bc!li zamandan evvel Liseler Muhasebeciliği veznesine yatırıl · 

mı§ olması ve eksiltmeye ıartnamelerini görmek üı:ere Kurum Yazganlığına müracaatları ilan olunur. 
(4155) 

DÜN ve YARIN külliyatı Avruıı.anın en canlı, örnek t:serlc
rinden alınır. DÜN ve YARIN külliyatı en modern fikirleri gös· 
terir. DÜN ve YARIN külliyatı sekmez bir intizam altında çıkar· 
DÜN ve YARIN külliyatı seçme bir kütijphane teşkil eder. 

Tevzi Yeri: VAK/'/ matbaası - lıtanbul 

~ .................................... ~ 
lstanbul sıhhi müesseseler arttırına 

ve eksiltme komisyonundan: 
lstanbui leyli Tıp Talebe yurdu talebesi için mevcut nümune : 

şartnameleri veçhile 2100 adet fil dekos fanile, 2100 adet fj}de1' ,ıt 
don, 800 t'll.det yün fani le, 4200 ;.çift çorap ve ! 400 adet yüz ha"hJ .it 
açık eksiltme suretiy!e alınacaktır . Eksiltme yeri, Cağalojlund• 
tan bul Sağlık Direktörlüğü binasındaki ..komisyondadır: 

EksHtme tarihi 29- 7r.-:-935 Pazartesi günüıtaat 5 de~. 'fi' 
Tahmini fiyatı , fildekos fanile f1 blrtanes 70 .orıun 65, yiill 

nilenin 245, ş:orabın 13 ve yü z havlusunun da 33 kuruıtur. f/J 
Muvakkat teminat, ranileler:in ~59 lira :62J!Curuı ve çoraRJ1-

havlusunun 138 lira 60 kuru!t~r. JJ 
1 - İstekliler bedelsiz oht.r.a;F..pat p_.aa ~ürb ıi karp~ı.ıı , 

Tıp talebe yurdu merkezinde şaıtname ve nümuneleri görebıhr!t. 
2 - Eksiltmeye gireceklerin~ari ıeııeye ait Ticaret Odası '#afi' 

sı göstermeleri ve meıılek erbabından olduklarını ispat etmeleri~ 
3 - isteklilerin belli saatten önce bu işlere yeter ır.uvakkat t 

nat makbuz veya banka mektuplarıyle komisyona baı vurınal~ 
(3959) 


