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için 
r 'nilyUk devletlerin paralan ara • 
aında deferi altına ballı olank b• 
lan yalnız bir Pra•.- fraala ft1'41ıt. 
lsterling dört yıı IDCC al~ ay..: 
rıldı Onu dblar takip etti. ltaJJ

1 ı . t: le • •-·n markı retmen ı tı· 
ıre ı .a - b .k. • 
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Gün: oza Anda 
On iki yıl önce bugün lsmeUnönU eti- Sevr' · H ...... .... -
yırtmış, Lozan andlaşmaşını imz.aJam1şt1k Ana .sevgisi her 

BucBn Mlnt Türk dmettnie h- ~ 
tiklU,.bGcced olan Lonn ~m im ~l 
..ı111N• ,ontm yıJd&dmldtir. ~ 
.. Pd ,.ı aoce. Losan maalaedeaı t. 

t tnMU tarafmdm Loaac!a ı.. 
: Oninniteıinin ulommda ima • 
ıanmıttt· Anıu!mal ~tlw 
bakıaılmdan yeni Ttlft ~iaie ... 
lafa elemek olan ba llıldl•aln ... • 
rinden tim on tkl yıl ~ftlr. Y• 
btr yıl 1~ ete baa\8' tumtı1" 
.ı.emmtyeti o bdaT 'U"ta'1tlr. 

Los• andı Tilr'k uJU.una, utuaı 
IJtllfları içimle lıtlkW, özctb' çalrı-
1111 " yOkaelme vaaedlfordu. On iki 

11ı önceki bu vaat artık gerçekteı -
IDlttir. Ulusal ımtrlan içinde miiı -
t9ki1 ve kendi mubMentma Mirim 
oları TUrk uluau. omı kurtaran fdi
nin ipretite, 011n1nlı imparatcrlu • 
pndan kendisine bir mbs 'halhtde 
intikal eden memleketi imar yolunda 
mlihim adnlU' ıttı. lbMadiferteri
ni yapıp bltf nnek illnedtr. Kültlr 
llhaıında Avrupınm en Hen uıu.t.
rile ayni ıeviyeye çıkmak l~a bl7tltr 
inkil&plu baprdı. Blth •ualana 
bqlaftl!CI bugln ytJdlnlııniiala kılt• 
luladrftmrı Lozın muahednl&r. Ba 
münatebetler Lo•n muahlclelinln 
yıldönlimli bugiln Uninnitede tt • 
lit edilecektir. 

hıMt IDÖGÜ n dii•r Turi muAÜae lalı ,Loun anttl•§IMftlll ı nyorıar 
- l'aAht nüm aleka4'oumuadan -

BandM 90nN Proıfelk liilcrii Ba - gıiiıni 1e&t 18,5 .ta evimiede l>)r t'f:ıp
ba ı....ı ikti&Hi Mbkimmı anla- Uıitı dll&enlensnııtil'. Bu to,ptutqa 
taeak. ,_. ı.abk ..CDllllan - yol- bltUn .yunı.tlln salırıru. 
da atiylınler ~tmlir. " Sayua aaylavla'l'ımaıa.: 

'B•g'ln uat ıt d• Cmnurlyet Ha'lk lluku Talebe 'Cemiyeti .ttnel ae&.-
p reterlipw\tn: 'BııaQn "Onfftral~ 

ITtlıi Kadıköy Halkev;nt!e Loran 'konferanı aalonunc1a ..at 1J te lnıt· 
J{ini 'ntlaealrttt. İtta°"'11 Halkevi 
Gülllme parkı ;~indeki Alay kö1knn !dlyacaJmııı: (Loılft cemı> tartnln 
de ıaat 21 de biT müsamere rereuk- de bulunarak onur 'nnnenbl 4'1aU1-

dlın dileriz. 

JWit .,.. Vl*'lıta. -.diulr ....... 
.... 1llMfte .......... MMti
... mevzuunu kendiaine aöyl~ 

H 
• 

On üne 

, 
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•indeki açık ~~yıalle frank ta bir 
tehlike ıeçirmııtı. O zaman tı baım
.d bulUUD Flandin, Franaız ulusal 
p:raaının 4elerini korumak lçln par 
lamcntodan etki istedi. Parllmen~o 
bu etkiyi vermediii için Flandin 
kabinesi iıtifa etti. Bundan IODra 
bir haf ta on ıün ıüren bir lub mey
dana ceJdi ki, bu zaınç içln4e ay
nı sebepten dolayı birkaç kabine da· 
ha devrıldı. 

Fransa. derin ve dallı budaklı bir 

NerHime f ıtf klll martı ile 'bafla
nacak, buau Univeraite rektörü Ce
milin 1Çıht eöylm takip edecektir. 

tir. • Bugtın yapıtac6 'llltralİID taf ıt-
• Beyoğlu HJlkninden: ı..- ütr .saat üçten itibarerı ra~o ile 

&ininden ötiıru bu&ilnkü çar§amba n(ıreailccektir. 
Adlsababe. ~tni koneo1oewnu12 ıqolc 
dil<k•t• dqer ,_, eö~fO_. 

r ı krı ı kar ~l·~·m;UGw.;.·~~~,~~Mr~~~!'!~~~~ 
18""'· 
Jet adamlu-ının yapmwl•lı ltl La -

• 

:\'al .bqardı · 8 buiranda parllment~ 
dan, bütçeyı c!erık ıetlrecc'k frankm 
deierini koruml'k için Usa ,elen et 
kileri aldı. Bu etkileri ılah aradan 
geçen bir buçuk ay içinde, Laval'ın 
bunlan ne yolcla ku"·•~ıP, l'raa• 
•ız gazeteleri için &ncınlı bir yut 
konuw olmUftu. Bilinen fU idi: La
va! frakın cletednl koruyacak; bu· 
nu yapmak için de bütçeyi denk etti 
cuclr. Pelıat ._rraf mu yapacül 
VergUert mi arttlrlıUlrP Tuanuf 
yapJdt11 karar wrine, -.fı Dl - Bayındırlık Bakını Ali Çetin 1Ca-
fe lerd• a~kP 71. Ariıa ılcıniryoluıau &özden et • 
şunu .e,llyellm ... lllt Mr W'r.a • st,_\ için "1raya ıetcU. lten4ialle 

•ız parllmtatoMlt bant ...... bir &8rilttilm. Bana önemli .S.ler tayle-
,Fraıwu bi.,....UM bla derece ..... iti. Decn ki: 
etkı vermıı delildir. ~~'= Davtel ..na gibi 
kı, ıkı yıl once, memur ~ · _ tz:mirde bir Wta adar tetld-
kuçük tenzılit yapmıh teıebbU. f e- katla meııut otacaıım. Yeni mlbim 
den bir hiikUınet ,aıl ;!:t' ::.fa iki battm de.-lete pçmeai ... rine 
dan diifurulmüıtl. Hı tddltrl kurumunu ne suretle birlqdrmek 
Fransız parlim.atıola ~til .,;. mümkün olacafını yalandan tetkik 
nın ea ....U km-•• • edip bir fikir edinmek ve daha sonra 
J'eCek ~ ........ da 1~ .... e bu iti rnilteba&S .. bir heyete tetkik 
ki, e~ •Jal tül- ettirmek niyetindeyim. Diler taraf
vetine w Amerlb •ıltlfnln bu tan bilba ... Aydın hattının, ıubele
barekıldlll, ~ ~ bakyeri, rit~ beraber vaziyetini yakından ıö
kanunma •JWllbr. Awls anlqılı· rerek u saman.da Devlet Demiryol
yor ki, Amerllla bit ,_. l1c yapı· lan hatlarına intibak ettirebılmek 
lamıy .... mu..ı.. Pr&nall bal ya llıJrAnı baklanda bir fikir edinmek 
tall ıle Jlf llMlir. illerim. 

Bay Lanl, kartıl&ltıiı Jllllllcri Bunlarda bafka Bayındırlık ipe -
bir buçuk ay inctledllttcn ıoma P" ri• alt biai )' ..... wyul eden 
sen gün. bütçede~ ori bir rnllJU baJ1 itledt de .,....., olacağım. 
frank açılı bparnak için lhllll • • Biıı.-a ..... llmdern msum
len ted~ııleri yi"'!!_ ~okus kara~ da bqlan&n Cellad pUbıiln kuru tut 
me ıekhnde " ..... -·ıtir. Bu ytnua mur, )lenderC9 yatafınm dlaıw1rne 
do kus kararname üç kıama arrıtır~r: el ameliyesinin inkipfını, buradaki 

1 _ Buı tasarruf tedbırlerı ıle '91ıtml tarsını aıılMD&k iıterim. Ye-
ınaıraf ı ualtmak • m rapıJput a,lan ~ton Gedia köpd-

2 _ :e.a vergilen arttırmak yolu ıilllA de aörecffirn. Hulba bltla ı.. 
ile varidatı çoltltmak • ba,.ad&ılık itlerini ıözden DC1a.1s 

3 _ Bütçe ile ilgiıi olmayaft fl ıe ~ Qmz da burada~ 
hayatı ucuılıtmak amacını ,Udea mek ~ti~ 
bır takım tedbirler. 1'•rlfe uo.m••• 

Birinci kıaııa fhs-1 tedbirlerin Aydın blltıftlD tarife .... tile .. 
huli1&1ı ıudW': On bbl franktan fu .-..- Dedlll ~ ~ 

mur - mtlte'--:t --- ~:!~--= "i .. ;._,,_ la maaı ataıttsne ·~ ııwu -- _.. ..... -
•ılarından yüsde on tmı:illt. Selds MfleyiD ollln tarif• 
hın ıle on bın frank aramdaki rnaaı terin• u;ıJıE ı' ~n lb-aelen .. 
lardan yü.de aekis ve tekiz bin frank kildld .. JifJIEdmı. - mad.W. 
tan ... ı maatlardan yibde Uç twi• • ı .... ft polcu tarlfeelede ....._ 
llt. Görülüyor ki, etı u lllUI .ı- llt ;qxtmt U.eredir. 
tnemur da franlun delerin! ko~ Dewlll DlmilJallarmm .. ..._. 
için fedaklrlık yapmak sonlı lrup tül ..-ı. ~ • IW .. 
•ında kalıyor. la,_. 

{Arkam 1 uacuda) ... odallrUDld lııo,.U AP it.-• 
A. ŞUkrU U•R ba lm&tlll4a tatbik i6ııUe. lMl-

------~-~---J redl dl qnen • 
1 F .. ,_. Tarilt b ..... ,..,e 

Mareta &• iti• 1coıar:ı~ 11ttMı 11• •111' ,... 
r-kmak ıelcll m.aı a• .. • , .......... .._._ A.. ,_ A~.-••ns~-· 

mllf •" - =:.:... •. o 7 ·-: ....... ~~·-11-..... -... ı.ı 
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KIT ABIN SEFALETi 
Meslektaşunrz Agah lzzet, 

·dün, kitap için yazdığım fıkra 
üzerine bana gönderdiği mektup 
ta: "Bunun sebebi şudur ki, di
yor, bizde tahsil lha~att~ bir ide
al değil, yaşamak içm hır vasıta 
sayılmaktadır. Belkıi yüzde dok
san dokuzumuz herhangi bir 
m~ktepten iyi kötü bir diploma 
alaraık iş hayatına girdikten son 
ra fikir alemile tamamen alaka· 
mızı keseriz. Bizim için artık bü 
tün dünya, içinde yuvarlandığı
mız küçük ve 1basit alandır. Öku
maık zevkinden biricik nasiib
miz, boş zamanlarunızda günde
lik gazetelerin meraklı sütunla
rına şöyle bir göz gezdinnekten 
ibaret !@lır. ı&iym,n ~r ~qidi 
ibizim için \>9§, maar:ailı ve rfay
dasız b\r ~t t<ımann<Wı \lM
ka bi~y-değildir • ., 

Meslekta§:tm~ gör.e le;~ 
gördüğji bu iet~esı ilk önu 
yüksek~ ve~ver
lerimiz mee'w<lür~. 

Bence, üstünde 11\er ı~ ve 
1:ereddüd~ •bes ~~\1 ıbu ~ 
tearif~in bir ~i, ~\Q~ 
runızm~~~~ 
ra Kült.jr ~~ ~~ çe-
vi~ ~ .. ~i~· )',J• 
bana -dil~ ~-#"~i-
zin tÜI'~~· ıBa.tr~· 
yatuuu v.e ~ ~\ilt W 
tekr~.g~ ~,ı 
dır.-~~~~ Ç9,ğu
nun ~~dQk. 
san~~ ~ )':~· 
mış~fHB'· 

Bu ıklQ1l ~~ 
batı lehine fazla ileri götürdük· 
leri bir kanaatten doğan hakla
rını bir dereceye kadar teslim et 
tikten sonra yabancı dil bilrni· 
yen okumuşlarımızın kitaba kar 
şı tasasızlıklan üstünde durmak 
lazım gelir. Bunlar, meslektaşı
mızın gördüğü gibi, bir taraftan 
lkültürii yaşamak için bilinmesi 
lizımgelen ve mektep ıkitaplan 
içinde mahdut ilk bilgilerden i
baret sanmışlar, bir taraftan da 
me~tc al<hldarı ~z bir 
fikir ,ı~ k*r.emsi hitu.a· 
sile, olcAl'DJil'Yı b.if ~ ~ğil, ka· 
fanııı j.çjJıi ~Y• I~ 
bir~~. 

Bir W,..., ~ haPtFvJt 
de iv~ 1f- ..,,,.,,. Mf~ 

" d.8-il Yıl##JJ ~ • ~ cu ~"' . #1 ., JÇ tÇ 
cı" ~ gltdl y~ ~~ °" 
~~ .. ~ 
dan evJ16J biM hfUJ'-• ~~ 
te ~ıtm~ YIMfJ.W. Zf.tMf. IM.fJ.. 
ce, ~JW, ·~ ,cW.iğj, 
miz ~w4' •ll• ijğrMmıdı 
le k•bJy_,. f.W uıviy-.i ve 
edcbt~p--~ 
ettn~ l>ir ..,_liy.W IJj, o 4- l)P 

k~ pl48jw ~ Jri., M ._. 
fil ~' wlllrı ,,...,.. WJ4 
haysıyetini kaybetmeğe baıta • 
mıştır. 

Peyami SAFA 

OUmrUk memurlarına 
ikramiye 

Giunrüklerde her sene ceza görmi
yerek iyi çabpn memurlara verilmek
te olan birer aylık ikramiyenin. bu se
ne de verilmesine batlaıımJftJr. Bu
nun için hazırlanan liste dün (iiinrük 
müdürlüklerine bildirilmittir. Bu se -
ne ikramiye alanlar Galata gümrüğün 
den 34 İstanbul gümrüğünden 62 ve 
Sirkeci~ 7 ~· 

Kt1t H rt 
' Va~ ~"ttft:MW ,., ~
nin ı~ ,.,.~ tiffre ~ 
lerce verilen ve bedelleri ıi~ mem.ur
lan tarafından alman Kmlay pullan
nın \)iletlere y&ptftmlmadığı ve .hJtti 
yerl~e uçupn bu pullann toplana
rak birkaç defa toplayanlar tarafından 
aatıp çıkarıldığı anlatılmıttır. Kızıl
ay pullan için kurumun. lstanbul mü
meuilliği tirketlerle temasa ıeçecek 
ve bu pulların, herhangi bir yolsuzlu
ğa meydan bırakılmaması için, bilet
lere yapl!tmlmaıı i~in dileklerde bu· 
luna~. 

Yangından 
Çıkanlar 
Kaathane köyünde ~ıkan yangın 

için araştırmalar yapan Sarıyer Jan
darma Kumandanı Hilminin baıkıın· 
Jığındaki komisyon işini bitirmif ve 
ıaporunu vermipir. 
Araştırmaların sonucuna göre ya

nan evlerin doğru sayısı 33 tür. Bu 
evler birer, ikişer ve çok azı üçer 
katlıdır. Hepsi de tahtadır, eskidir. 
33 evde 170 kişi oturuyordu. 

Yangının Ramazanrn sahip ve Şa
banın kiracı olduğu evden pktığr 
kesin olarak anlaşılmıştır. Ramazan, 
yangrn çıktığı sırada ev{le yoktu. 
Bahçıvan olduğundan çalı§11Jağa git
miş bulunuyordu. Karısı Habibe man 
galı yakmış, evin üst katındaki oda
ya çıkarmış, üzerine yemek tencere
.sini koyduktan sonra bahçeye inmiş
-tfr. 

Bu karı kocanın iki çocuğu vardır. 
/lir de Şabanın kardeşi Remzi evde 
bulunuyordu. Habibe yangının naarl 
~tığını bilmediğini söylemekte a
yı.k diremiştir. Ancak araştırmalara 
g-iSre · yangın, ya çocuklar oynarlar
~n mangalı devirmişlerdir, yahut 
.]Qvılcım sıçramış, minderler parla -
.-ış ve bu suretle ateş saçağı sarmış
Ul". Mangalın konduğu odanın pen -
ureleri de açıkmış. Rüzgir, çok hız
Jı estiğinden ve evler de eski oldu -
.&tından yangın çabuk büyümüştür. 

Yangının çıktığı evin yerinde a
l"lt§tırmalar yapılmış ve mangal da 
!bulunmuştur. Ancak yangının dik • 
Ntsizlikten dolayı kazaen çıktığı an 
~ılmı~u. 

Yangından doğan zarar ve ziyamn 
~.fl çok 20 bin lira kadar olduğu sa
ıAilmaktadır. 

Yangından sonra evvelki gece ora
«11 Beyoğlu itiaiyesindM bir grup 
A6betçi olarak beklemiştir. Bu sıra
~- sıçrayan kıvılcımlardan bazı ağaç 
!ar tutuşmuş ise de hemen söndürül
müştür. 

Yangından çıkanların açıkta kal -
mamaları için Kızılay tarafından 15 
çadır kurulmuştur. Birtalumı da di
ğer köy evlerine yerleştirilmiştir. 
Kızılay muhtaç olanlara ekmek ve 
katık vermiştir. 
Yangın sırasında evlere dalarak 

eşya çalmak istiyen bir çapulcu da 
yakalanmıştır. Bu çapulcu bir aabı
kalıdır. aranıyordu. Yangını duyun
ca, çapul için lnanbaldaıı Khıluıae 
k8y1Jne seğirtmif'ir. 
Duyduğumuza .Ç,Öre il ve prbp7 

#uhiddin Osttn41l, l!.iit/JW iö ~ 
yiad• yas~n ~vkf Y•T.İa. ~· er ... 
l•r y~flll"ı.• ?~ili jjr 6HMJ# *4t • 
T1"'1Wl.l/I# l#NW Hlfl.ı'Pif!A.-jt#ır. 

Asrf kahvehaneler 
Bir müddet evvel ortaya atılan, fa

kat sonradan her ne :Jense unutulan as 
ri kahveler meselesini Iatanbul kah -
veciler cemiyeti yeniden tetkike bat
lamıttır. Bu mesele üzerinde yakında 
Ticaret odasında kahveciler bir içti
ma yapacaklar ve uyuştukları takdir
de ilk olarak nümune.lik bir aari kah 
ve kuracaklardır. 

Ticaret odasınila 
tekaüt sandıOı 

Ticaret odası memurlan tarafından 
kurulan Tekaüt sandığı nizamnamesi 
Jaazırlanmııtır. 31 Temuzda Ticaret 
odası tarafından tetkik ve taadik edi
~ek bu nizamnameye göre memurlar 
JJcr ay maatlarından bir mikdar bu 
undığa yatıracaklar, ölüm ve tekaüt
lük halinde de sandıkta biriken bütün 
,_raları alacaklardır. 

Mal mUdUrlUklerinl it 
.. ırhOından kurtarmak için 

Bazı malmüdürlüklerinde mütekait 
~tarının tediyeei günlerinde çok 11 
Qıtı çekilmektedir. Beyoğlu, Fatih, 
Kadıköy, Eminönü ve Usküdar mal· 
müdürlüklerinden m&af abnakta bulu 
nan 4000 - 5000 mütekait vardrr. Bu 
•iltcbitlerin 6 ayda bir yokJamalan 
yapılmakta ve 6 ayda bir de cbün-
ları değiftirilmektedir. Bu itlerden 
sonra altı aylık yoklamalarla beraber 
defterlerin değiımeıi, nalı:il muaınele
Jerin.in yapılması ve bordrolann tan
zimi gibi biribirini takip eden ağır it
lerde malmüdürlükleri müşkül vazi -
yetlenle kalmaktadır. MalmüdürJlik • 
lerinde bu itlere yetecek kadar me -
mur yoktur. Mütekait ve diğer üç ay
lık maaı sahiplerinin itlerinin daha 
muntazam gö~ilmeıi için tedbirler a
rıttınlmaktadır. 

Bir ka~ak~ı 
Şebekesi yakalandı 

Gene o kemik 
Hiklyesi 

Evvelki ıece Küçükpazarda yapı - Nişantaşında, Vali Konağı cadde-
lan bir cürmü meJhut ile uzun zaman- sinde Selçuk apartmanının tavan a
danberi Bulıariıtandan Türldyeye ka raaında bulunan kemik yığını üzerin
çakçıhk yapmakta olan bir tebeke ya- de dün de morg tetkikatını bitireme
kalanmıştır. Bu kaçakçılığı bir miid- miştir. Morgta, kemiklerin muayene 
det evvel haber alan gümrük muhafa- ve tahlili belki bugün, yah~t yarın 
za te§kilitı ile emniyet memurları bitirilecek ve raporu müddeı umu • 
uzun müddet taraasuttan sonra evvel miliğe verilecektir. 
ki gece Unkapanmda Küçlikpazarda Öğrendiğimize göre bir cesedin 
oturan kaptan Ka: Basan ile Refetin konulmasına veya sokulmasına hiç 
evinde cürmü mefhut yapmışlar ve müsait görülmiyen daracık bir köşe-
2500 defter sigara kiadı ile 10 kilo da de bulunan bu kemiklerin "tatbiki 
kopye kiadı yakalamışlardır. Yapılan teşrih malzemesi,, olarak kullanıldı
ihbarlara göre bu tebekenin uzun müd iı tahakkuk etmektedir. Dün salihi
detten beri Bulgaristandan memleke- yet sahibi bir doktor kendisine mü
timize birçok kaçakçılıklarda bulun - taleasını soran bir muharririmize de
duğu anta9ılmı9 ve bunu nazarı dik - mittir ki: 
kate alan muhafaza te,kilatı ile emni- "- Tavan arası cese~in ~irmeıinc 
yet memurları t.ahkikatı genişletmiş- müsait olm~d.ığına ve şım~ıye kad~r 
ter ve bu tebekeye yataklık yapan Ha da cinayet ıçın e_sa• o.~abılecek ~>ır 
un çavuş ile aıçı Osmanr ve vasıta o- koku duyulmadıgına gore bu kemık
larak ~ndi ~ ~ ikapk ı M1l ...-.. ıDradan tllplandtp •e 
eşyalMı hudıtttan .-s• ~O.. ilnullarla 'talll 1*: ilikdet ıme7lana .ÇS· 
man, ~ ılılaun * ~Adi 

1 

;Jrardmak JalıeDdijj akla 11aba y.a1mı. 
ile kaQll ~ile.,.......... mr . ....a-~bulunan .iZ .-ça 
Şebeı.ain djtır ~ dle ~ ~ dle Mı -... .ait ........ 
bütün 1-çrhc1Jdclaao ~ ....._ • ı ~ _,.,.... CM*'ir. llıwM 
nlma.i~ubafaa~..-;. , ı.:rlk k!"'Ucıleri~a.wn.i .~ 
niyet ........ ~ ıutuilıcr ~ ii.ki w Jııwiii & WrRııiıille 
tade-....~. ~ nktlfz:r.,. 

TeW. ~ ~ < ltıe 
olan =~611Jfiı11ıd,.. ! 
kezinde~ ._ &d "ıılr. 

Şirke*..._* ~·tl--
hşma-....-.... ~ I 
lacağı ..... fı .,,._ ;vW• 
bunun için hazırlılarda 'bulunmakta
dır. 

~~ .. ;-· ....... 
~ :illıtilra1 etmift:i.r. D1D -mret 
JtJııiaci .. ~ (lrayqt 
... )~•--1e-..m
• a .,1 ...... -.. tıetW1w••r • -
rir1rttV.•1t1•.-.. Jı• ı t Jqı 
....... ,... ..... cftd"ra 
_,.. J± rf • 411119 •' de&- .. • _ ...... 

BuOday 

Dılll w .-etıe -a Çcu1t .,-. 
...... ~"" e"l'den Ye 1remik
lerden bahsederek refikasına atfen 
bazı tahminler de kaydetmi~tir. Öğ
rendiğimize göre ne böyle bir vakıa, 

ve ekmek durumu ne diyev, ne de tHavvur yoktur. Yan 
lış haber alan ve yahut ta en sade 
vakaları bulanık göstermekten hot
lanan bir gazete muharririnin elin • 
den çıktığı anlaşılan bu satırlar dün 
Sudinin refikuı tarafından şiddetle 
tekzip edilmiştir. 

Şehrimize Anadolu ve Trakya li -
manlarrndan gün ~eçtikçe çok mik -
darda buğday ve un gelmeğe başla
mıştır. Fakat bu bolluğa rağmen buğ
day ve un piyaalannda hiç bir deği
şiklik olmamıştıl'. Sal~hi:;•et sahibi ba
zı kim11eler, deği9miyen bu fiyatlar 
üzerinde gelen malların eıki mahsul
lerden olduğunu vt henüz yeni mah
sulün tam olarak piyasaya çıkmadığı
nı söylemektedirler. 

Yeni mahsul zamanının çok yakm 
oldutuna nuaraa fiyatlann uld do. 
rumlanna inmesi beklenmektedir. 

Dün lstanbula Anadolu ve limanla
ı11ndan 350 ton buğday ve 142 ton da 
ıun gelmiıtir. Borsada satılan yumu
.. k buğdaylar 6,10 - 7,15, ıert buğ
jaylar 4,30 - 5,5 ve birinci yumupk 
•nlar 570 - 125 ve birinci ıert unlar 
'-- 500 kuruıtan Atıhnıştır. Satılan 
sıallann yekunu 218 ton buğday, 877 
,uvaı undur. 

Zehirli gazlara kartı 
sıl)ınaklar 

Muhtemel bir muharebede zehirli 
sazlardan korunmak için belediye ö
ıaemli bir işe girişmiştir. Şehrimizde
ki mahzen ve sarnıç gibi yerler araş· 
tırılmaktadır.Belediye bunun için bir 
t11litehauıs celbetmiJ ve bu mütehas
~ belediyenin hıfzıssıhha mütehassı
tile beraber dünden itibaren işe bq
lamı§tır. Sarnıç ve mahzenler tetkik 
edilmektedir. Bunlar birer sığınak ha
line getirilecektir. Bunun için mahzen 
terde yapılacak tadilata ne kadar mas
raf edileceği, buralara kaç kitinin sı
fınacetJ •• ....,...ki ........ 
nn •• "';~=n ,.. bdeı ....,.. 
da sıtmü 1tdrtlcb0tctii.,.,. 
tmlacQtır. 

lzrnlre giden Onıvereıte .......... 
l*"91r .,... .. ,..,,.... U.trlM 

U:niv=~ ı.-= gıdec ıbe bu ~ 
~p ....... ,.. ... , .. ...,. ,..,.. 
ne ı~. DGa J ttı.be ......... 
hu ollrü ı..&rı ıhmlt*· 

Gerek polisin, gerek bütün tahki -
kat safhasının gösterdiği netice, ke
miklerin bir cesede ait olmadığı mer
kezindedir. Fakat, bütün bu ihtimal 
ve tahminleri biraz daha aydınlata • 
cak olan morg raporudur. 

AP€ 
13 bin lira geri alındı 

Belediyenın itgal ettiği dairelerden 
vergi alma yüzünden belediye ile Ma 
liye arasında bir ihtilaf çıkmıştı. Bu 
anlataınamazlık sona ermiştir.Maliye 
belediyenin kirasız olarak kullandığı, 
yani kendi malı olan binalardan kira 
almayacak, kira ile tutulanlardan ala
caktır. Belediyenin Galatadaki altıncı 
9ube binası da belediyenin kendi malı 
olduğundan şimdiye kadar bu bina 
isin verilen 13 bin lira Maliyeden ge
ri alınmıştır. 

BUyUkadada bisiklet yarıtı 
Büyükada Halkıpor klübil bir bisik 

Jet yarııı tertip etmiştir. Yarııt 26 
Temmuz cuma günü saat beşte Büyük 
adada yapılacaktır. Koşu sahasının kü 
çük tur olmaıı kararlafnuştır. Yarı§
ta üçüncüye kadar kazananlara muhte 
lif mtikAfatlar Yerilecektir. Klübün 
bu teşebbüıü ıporcu gençler ve sporu 
sevenler arasmda büyük alaka uyan -
dırmIJbr. 

Y•P.ıl•ra ~,,_..,.,,_ .....,....._ ........ 
y ...................... .,.. ._..nadW....,•1e·.._... . .....__ ,...,. ............. ......,.~ 

..,.. bir ta'hu u 11 11am1r ...,. ............. ,. ......... .. 
flCAkllr ~ ............. .,.. ... 
hlldlmln' lrıoneca •• ,.,.,..ır ...... 
..... kaAnalua ... ....,. __ 
~.u.c.lsdr. ....................... 

••klJetiert 
lttanbul ,..........., ..... ....... 

ri ytnl llaHn 1rurulllfll ......... .... 
kalı ...,,.. bncUJerbadea 50 .. '° b
""abndıtım llyUyenk al'bdar -
......,. tur'fftferde bul......,ıardır. 
letanbul Ticaret oc1uı. bu tıkt,-.deri 
...... ldMtr .... -Jc ......... 
......., .. Wr karar •erilecek .. ba 
bnr Donoml hlkanJsp. bUctiriJe. ..... 

AmellHeret Mularnun 
nalfelerl• ... ..,.. vertldl 
• ....... ., ...... lrararlle A..a 

Ha,.n ............. ...,. ........ 
...... J Tı ı ı su.. .a..,.t ftl'IJ. 

San lllr., itinde ...... .;::~ •111111.........,. ..._ 
. .,,... .. , .. ldlrt ~ .... , ............. So' Mr 11 .... .-n.ı.. ld- •ıcelldr. ı' -il M,tdnln .....,.._ 
kan~ ... Hl lt1JÜ ı~ nl~ wrl._.. ~ taJebtı.rt 
tir. Bıualu "' tM it sin ............. ..... lala .. ,..._ ı.a,&ta llulrla-
drr. 30 T--... Jtntrel I'• ... .utır. · 
ben vapurile 400, Roma v~purile c~- Adfsababa eı.-111.-1 
ne 400 ve 8 Ağustosta Setı Oflandın Y 11 
transatlantiği ile d.: 200 ıeyyah ol
mak üzere bir hafta içinde ıehrimize 
1000 ıezein gelecelr · Bunların dört 
yüzü Alman, iki yüzü lnfiliz ve dört 
yüzü de muhtelif milletlere muııup
tur, 

Türkiyenin Adiaababa elçiliğine ta 
yin edilmit olan Nizamettin, dün la -
kenderiyeye har .ket etmi9tir. Niza -
mettin Lıkenderiyede bulunan ailesini 
aldıktan sonra Acliıababaya ciJiecek • 
tir. 

Susuzluk korkusu; çölde, 
l'KUÇUK denizde, çorak bir dağ ba 
, kapkara kızgın bir el gibi · 

• Beyoğlu kazasının kadastro ya- nın gırtlağına sarılabilir. 
zımına 4 eylülde başlanacaktır. Şım- Ben, nice gemicilerden, 
dilik fen memurları ihzari mahiyette büyük uzaklıklar yolcul 
mesahalar yapmakta ve kayıtları ha- kitaplarından s'usuzluğun, ~ 

8 zırlanmaktadır. kalmakhğın korkusunu dıııl 
Kadastronun yazılmasına Asmalı 

Mescitten başlanacak ve hudutları· miş ve okınnuşurndur. 
nın yakın olması itibarile Hüsey_in Susuzluk korkusu korku 
ağa mahallesinin de kadastrosu hır· en korkuncudur. Ve bu kor 
Jikte çıkarılacaktır. rın korkuncuna alışılamaz 

Kadastro mıntaka direktörlüğü gelirdi bana! 
Ungada Katip Kasım mahallesinin O k' Ad -1u 
kadastrosunu bitirmiştir. 1 ağustos- ysa ı, am og 
tan itibaren de Lileli civarında Mi- alışmazmış meğer? -· 
mar Kemaleddin mahalleeinin kadas- Değil açık denizde, degıl 
trosuna başlanacaktır. de ve çorak bir dağ başında, 

* Belediye.ııin çocuklar~ ku~~rma I tanbul gibi otomobilli, traıtı 
müesseseı!, her sene oldugu gıbı~. bu Iı, elektrikli, telefonlu ko 
sene de bır kamp kuracaktır. Mue&- k 1 bal k b' h' l 'ki de 
aeae Müzeler idaresinden kifi mik- a a ı ır şe ırc. e ı ~ 
tard~ çadır almıştır. sular kesiliyor, mu~;luklar 

* Edebiyat fakültesi doçentlerin· maz oluyor da şehi~rdaşlara 
den bazılarının doktoralarını hazır- geliyor. • . 
ladıkları ve bir kısmının. da ~unları Vız gelemese ne yapabi 
müdafaa edecekleri Onıversıtelere sanki? Diyeceksiniz! 
&itmek üzere hazırlanmakta olduk • Doğru. Biz Adam oğull 
lan duyulmuıtur. b'I r• 

• H ne birinci te•rinin birin- en korkunç şeylere ı e ~ 
er se :s • k 1 t b "ne yapab de başlaması 1D11tat olan m.~~~nıyet ca ~ ış ır~ u. . ) 

ilFltihanlarının bu ıene eylulun ~n sankı ?,. degıl mıdır. 
llcşinde başlayac.ağı söyl~.ktedır. Evet, ne yapabiliriz? 
Halbuki, bu sene k8!11P~ gıtmış olan iki de bir kesilişine alışma 
talebeler b';1 hesapla ımtıhankç~~ı.şml a- başka ne yapabiliriz? 
larından bır ay kaybetme kuır er. _ . I . d 
"Oniveniteliler rektörlük yanında Eg~r .Ş~~~aylı~! su ış erıJ1 
1ııu hususta bazı dileklerde buluna • becenklılıgıne guvenerek, İ 
.aklardır. bulun havasını da işletmeğe 

• Evvelki akşam Prens. Ala. ismin- kışsa, havasız kalmağa da 
•ki Norveç me~tep ya.~ıle l~n~ : cak değil miyiz? · -za gelen gezgınle.~ d~ §ebrım.ızı LI 
gezmişler ve akşam uzen Akde~ızc Orhan SE 
doğru limanımızdan hareket etmış • 
terdir. 
* İstanbul ilbayhğı muhaaebecisi 

Vahit iki ay izin almıştır. Kendisi
ne yüksek okullar muhasebecisi İh
san vekalet etmektedir. 
* İki üç gündenberi şehrimizde 

bulunan Çek talebeleri ıehrimizin 
görülecek bütün yerlerini ~ezdikten 
sonra dün akşam Çar Ferdınand va
purile Varnaya gitmişlerdir. 
* Yugoslavyaya gitmiş olan Yu

goslav konsolosu Vukotiç İatanbula 
dönmüştür. 

• Yürüyı:n tramvaylara binmek is
tiyenler ve tramvaylardan atlayanlar 
zabıtaca şiddetle takip edi.kte .. 
dir. Ge~cQ pazar günü yalp,ız~- Çiala· 
ta mıntakasında yüz \işi yakl1anmış 
ve kendileriqden yüz kuruş para ce
zası alınmııtır. 

Etibba odası toplandı 
Etibba odası idare heyeti dün aa

at 14 te odada toplanmıştır. Dün E
minönü, Kadıköy, Fatih, Şehremini, 
Fener ve Üsküdar kaza maliye §U • 
belerine kayıtlı bulunan doktorların 
tasnifi bitirilmiştir. Müteakıp içti
malarda Sarıyer, Befiktat ve Beyoğ
lu kazalarındaki doktorların sınıfla
rı tayin edilecektir. 
Doktorların tasnifi cuma günü bi

tirilmiş olacıktır. 

Tifo salgın deOH 
Anadolu yakasında, hasta nakl 

arabası olmadığı için, hastaların eli 
tanelere kolayca gönderilenıe 
hakkında yapılan neşriyat tue 
fikri.ni soran bir muharririmize ~ 
hat direktörü Ali Rıza Baysun 
miştir ki: 

"- Cttrçekten hasta nakl!ye 
basına ihtiyacımız fazladır. Us .. 
yakası için bir nakliye otomobılı 
hnması için belediye bütçesine 
sisat k.onulmuştur. Tahsisat gel 
derhal bir otomobil almacaktır.,, 

Ali Rıza Bays~n. 't'J'f o aaısmı 
kında da izahat :w'etı:!!!f ve: 
"- İstanbulda tifövardır, d 

tir, fakat aalgm bir halde değil 
Hastalığa karşı durabilmek için 
belediye ve hüktlınet doktor! 
müracaat ederek aıı yaptırmalı 
Atılar parasızdır.,, 

lstanbuldakl ekonomik 1 
Ekonomi Bakanlığı batmüf 

şehrimize gelmiş ve dün ilbay aı. 
ni Rüknıeddin Sözeri ziyaret e 
İstanbul Tecim direktörlüğü kal 
dıktan sonra ilbaylığa bağlı mu 
bir tecim bürosu bırakılmı§tı. B&& 
ro da merkeze alınmıştır. Dünkil 
rüşmede İstmbulda tecim~] büro 
]erinin konuşulduğu sanılmakta 

KöprUyU dum•nd•n kurtarmak llzım 1 

Biricik çare!., 
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YENi BiR T AMiM 

Kanuna Göre Kimler 
Küçük Esnaftır? 

[Huıust muhabirimiz bildiri y 0 r] 

K 
. . Anbrı, 23 

azanç vcrgısı kanun':111un 30 uncu maddesinde yazılı kUçük 
san~t c~bı ha~da Fuı:ıns Ba~anlığı, alakalı makamlara bir 
t~mım gondcnnıştır. Tamımd.e bırkaç misali gösterilen kü~ük 
tıcaret ve sanat erbabının tayıninde muhtelif takdir ve muame
lelere mahal bıra~1lm3.:?ak üze~e kimlerin küçük ticaret ve •!· 
~at eroa~ı ~ayılabıleceg~ de tamıme bağlı bir listede göıterilmış 
tır. Tamımı!1 &a>,:~gı mısall~re göre, küçük sanat ve ticaret ~r: 
babı sayıla}>ılecegı hal~e bu lısteye dahil olmayanların müma~ıl~ 
sanat v.c tıcaret.e temsılen, mahallerince ayni muameley; tabı 
tutulahıleceklen de aynca tamimde tasrih olunmuıtur· Listede 
tesbit olunan küçük ticaret ve sanat erbabı ıunlardır: Haaırcılar, 
mutaflar, nalıncılar, kasaplar, bakkallar sebzeciler, meyveciler, 
oduncu ve kömürcüler, attarlar kahveciler, atçılar. nalbantlar, 
tenekeciler, camcılar, kalaycıla; kolacılar, tamirciler, balıkçılar, 
~üs'ki~at bayileri, arzuhalciler, Çanak ve çömlekçiler, ~~la ~e 
kıremıt yapanlar, taşçılar, simitçiler, terziler, fırıncılar, çılıng~r
ler, doğramacılar, demirciler bakırcılar, hakkaklar, saat tamır
cileri, mühürcüler, hattatlar 'boyacılar, ipçiler, çuvalcılar, tatlı
cılar, helvacılar, kunduracıl~ ve kahvehaneciler, meyhaneciler
le berberler. 

Buğday Alımına Başlanıyor 
Ankara, 23 (Husust muhabirimiz bildiriyor) - Buğday komi

tesi, bugün, Tamn Bakanı Muhlis Erkme~~n başkan~ığmda top
lanarak, memleketin buğday durumunu gozden geçınniş ve A
ğustos başından itibaren Trakyadaki buğday mübayaa merkez
lerinde Ziraat Bankası tarafından buğday satın almaya başlan
masına karar venniştir. Komite, Anadoluda buğday mübayaası
na ne zaman başlanacağını, Ağustos başlanndaki toplanusmda, 
kararlaştıracaktır. Ziraat Bankası Genel direktörlüğü bugün 
Trakyadaki ıube ve sandıklarına Ağustos başından ' itibaren 
buğday almaya başlamaları emrini vermi§ ve buğday komitesi 
tarafından tClbit edilen buğday alış fiyatlarını da bildinni§tir. 

Koca Sevgisi mi, 
Evlat Sevgisi mi? 

Anla+ıy 
1 

aı ... 
[Bq tarafı l incide] 

IJDtOn analar ayni şeyi yaparlar: Çocuk kurtarılır ve koca 
l~e ~dilir 

lince ben de dütüncemi söylesem ol· 
lllaz mı? 

Üstadın büyük nezaketi burada 
t!a yardımıma yetif d : 

- Sb, hiçbir eorguyu cnapaız bı· 
rakmazsınıı... Umarım ki, bu sefer 
de ... 

Oıtat, -ellinden kurtulamıyacafım 
anlayınca aoıe batladı: 

- Evllt ıev&ill ve koca aevgiıi 
•raımda bir tercih gözetmek için, 
kadının analık ve kadınlık duyıula
rını inceden inceye tahlil etmek 11-
aımdır. Kadmrn kocasile 'le çocukla
rıle olan milnuebetleri. bu tercihte 
başlıca rolü oyaar. Çocuiu ytlrinden 
başına bilyuk feliketler celmit bir 
•na, ona yürekten kınlımt olan bir 
•na, kocasına çocuğundan daha faz
la dUfkünlük gosterebilır. 

1 
Pakat boyle küçilk iatıanalarla ka

de bo&ulmaz. 
Ana. gayet mutkUl bir vaziyette 

kalır da, çocutu ile ıcouamdan birini 
•eçınelc ve barindea birini feda et
mek ırıecburfyetlni kendinde duyar
sa ne yapar? 

Arqtırılacak nokta budur bence . 
Farzedelım ki, ortada baba ile o 

lun mu tereken lfledlkleri bir c 
)'et var. Baba da ogul da bu clnay 
nklr edıyorlar. Kadın. ana gıfatıyle 
;tıından çılracalr bir tek elisle ya ot
unu, ya kocasını mahkWn ettırebillr. 

Tam bu sırada d&vaJUn aldıgı ce
reyan, her ilcWauı mahkOmlutu ile 

ticclcnmek aatıdadını gost m 

bqbyor. Her halde otJu. ve lrocuı 
ikili birden mahkllm edilecekler. 
Kendi, koca11nı ihmal edip de, ~u
tu lehine ıahitlık edecek otursa, n
ıAdını r ... tarabllecettni kend1aine 
temin ediyorlar. Fakat bunun için de, 
kocaaının aleyhinde bulunmak mec -
buriyeti var. 

Şıındi. bir kadm ne yapar? ıtoca
sıru çi&neyip ıeçerek o&lunu mu 
ırurtarrr? Yoksa. evlldınm hapialCT· 
de yatma9m& razı olarak koc:uma 
mı el uzatır? 

Bence, böyle bir vaziyette pek az 
i,atdnalarla bemen bütiln analar, ay
ni teri yaparlar: Çoculr. Jrurtanlır 
ve koca feda edilir. 

Sonra. ana bır .. y daha dütiınmek 
mecburiyetindedir: Evlitla kocadan 
birine kartı olan dütkilnlillli, litekı
ni ne derce~ kadar sarara aoka-
cak? . 

Yani. koc•UU hunaye etmekle. 
e•lidmr n11ıl bir fellketin kucafına 
atnut olacak? •• 

Ortada büyük bir mea'uliyet var. 
Kadının bu mee'uliyeti dBJlnmeden 
klSrOkörUne hareket ettiil umanlar 
çoktur. ÇOnldl. kad"? ber Jeyden ön
ce ana oldufunu bitır. 

Ptrtınaya tutularak denile dil~en 
bir aileyı eözümüzwı online aetıre
lim: Yllnnc bilen yalnız nadır. Ve 
bu ana ancak bir kifiyı bolulmaktan 
kurtarabilecektir. 

Otlu•• Jroc.-
m k 1 

-

Atatürk Fransız 
Ulusunu 
Kutluladı 

Ankara, 23 .A.A. - Fransız ulu
ul bayramı mlinaaebetiyle Cumur 
Rciıimizle Fransa Cumurreiıi ara
eında şu telgraflar çekilmi!tir : 

EkHlanı M .Altert Lebr.n, 
Cumur Batluanı 

Par i • 
Ulusal bayram münaaebetiyte Ek

aelanıınıza en ısı tebriklerimi sunar 
ve asil Fransız ulusunun gönenç ve 
genliği için beslediğim dileklerin ka
bulünü rica ederim. 

Kamil ATATURK 
Enetanı Kaml1 Atatürk 

.. Tir4liye Cumar Baık...; 
Ankara 

Ekselansınızm tebrik ve dılekterln
den ziyade mütehassis olarak bütün 
tqcldrürlerimle birlikte kendilerinin 
mutlututu ve Türkiyenin ıenliği i
çin beslediğim içten dıteklerimin 
kabulünü rica ederim. 

Albert LEBRUN 

Haliç vapurları 
devlete geçiyor 
{Huıuıi muhabirimiz 

b i ld i ri y o r ] 

Anhr•, 2J 
Mubn:le hükümlerini yapmadığm 

dan dolayı lstanbul Haliç Şirketinin 
vaziyeti, Ekonomi Hakanlığmca giSr
den geçin1mlttir. Şirketin imtiyazı 
devlete geçene, Istanbul belediyeıi 
veya Akay elile işletilmesi düJ{inüle
cektir. 

Muamele vergiai muafiyeti 
Ankara, 23 (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - Bazı villyctlerde, tat
bikat sırasında tetviki sanayi muafi
yet ruhsatnamesini haiz olan fabrika
ların muamele vergisi muafiyetinden 
de istifade edecekleri zannını hbıl 
olduğu anlaşılmıştır. Finans &kanlı
iı, bu vaziyeti tetkik etmit .,. lNı Jca. 
ti)l muafiyet" tuhUtiıamestnl '.bab olan 
fabrikalann muamele verıw mualf -
yetinden istifade edemJyeceklertnJ. an 
cak yalım unıflarma ıısre, bina, arui 
ve kazan~ •cr~eri muaffyetJerinden 
latifade edebDeceklerinl •'lhlrlara 
bildirmiıtir. 

idman Cemlyetferl ittifakının 
bir mUracaalt 

Ankara, 23 (Huaus! muhabiriınls 
bildiriyor) - idman cemiyetleri itti
fakı umumt merkeıi, Finana Bakanb· 
fına müracut ederek. teıkillt men -
ıuplanndan olup ta, sporda fe.katAde 
derece kazanan bur sporcularla teıki
lit bqmda bulunan bazı znatın ıpor 
uha1anna ücretsi% girme haklan ni· 
zamnune bUlriimlerinden olmaıı dola· 
yıaile. bunlann aahalara ıirmelerlnin 
iıtibWr TeTSiline tibl tutulmaması 
isin altlrablara lhımıeten tebliptm 
yapdmaııru iıtemiştir. 

Otuz bin kilo kl nln ahnacak 
Ankara, 23 (Huauat rnubablriml• 

bildiriyor) - Xm1a1 cemiyetlnhı ımo 
nopolü altlnda bulunan .,. ~ 
tin yıllık ihtiyacı için dqardan getiril 
meıine tetcbblla olunan 20 • 30 bin 
kilo kiranın bir konaoniyom elinde 
bulund lçln bafb memleketlerden 
tedarıki i kln olmadıtı anlatılım!· 

eple bedelinin yanıınm 
kler ng ile, ıeriye blan 250 - 400 
bin liraJıp .. da Hollanda hilk!imeti
le aıünalrit klering mukave ... l ıno
cibince Hollanda takas ofiıinde timdi 
ye kadar birilrmit •c bundan eonra bl 
rilecelr olan yüzde 30 iakontobilitele
rin merkez bankasınca batkı yerlere 
transfer edilmiyerek tabllaen bu -1 
bedelinin itfasına earfohmması ıure· 
tile Hollandada, Amaterdamda bulu· 
nan kinin fabrlkaıundan aerbeıt d~ • 
vizle tedarUd Bakanlar Heyetince o
auuıqtır. 

casını kurtant, oflu göstl Cininde 
botulacak. Oilunu kurtarsa, ac-
elden &idecek. Ananm ba ndyette, 
uaun du,unmeğe, karar vermel• nk· 
ti ,olmw. Hemen birinden birine 
lrotacUtır. 

lb u.ı dtitününenU. bib• 
fakat ben ananın çocuğuna dotf1i 
~ima ıöri kapalı olarak bük
medenna. 

Ha,.W.rda da ba böyledir. Dlfl 
bir ~yvanııı. erllttiae Jıa,.. olaa 
eevıiai. alafkanhpn, .,, ba,.,aalılr 
duyplannm doturdulu ae•cidir· 

Ana ... ,. İM, menfaat .,e wfU 
ihtiralana çok Uatuade bir ...p 
diri .. 

Ustada teteklrilr ederek yannıdu 
ayni dun 

Sallhattln OONGÖR 

Habeşistanda Savaşın Önüne 
Geçilemiyecek 

[Bı.:} tarafı 1 incide] 
berger ile görüıtUk ve İtalyan • Ha· tarımsal mahıulltın gelmesini temin 
beş ihtilafı dolay11ile Hab~tiıtan • ediyorlar. Tarımsal mahMılit nokU
daki vaziyet hakkında kendiıinden 11ndan Türkiye ile Yunamıtan ayni 
izahat aldık. Bohnenbcrger diyor ki: vaziyettedir. Mamafih bir fİ)'11t re-

- Durum çok gergindir. Bence sa- kabetine gi.rişilecck oluna, 'furkiyc
vaıın önüne gcçmctc imkin yoktur. den Habeşıstana kuru üziım, tutun 
Habqiıta.nda genel kanaat hep bu gibi mahsulleri satmak kabil olur. 
merkezdedir. İtalya ile Habcşistanın Habeşistanda da bır tutun inhısarı 
arasını bulmak için yapılan bir çok vardır. . 
tekliflere ratmcn, ihtillfın halli ka- - Habe111tanda Turk tebaası var 
bil olamamıştır. Habcşııtan savaşın mıdır? 
önüne ceçmck ıçın bir çok fcdakir- - Türk tebaası otuz ki~ıden iba
hklara ruı olmut ve hatti halyaya rettir. Bunlardan bır kıamı ticaretle 
bir miktar toprak vermeği de kabul meşguldur. Bır kı mı un de irmcni 
etmiıtir. Fakat gazetelerde okudu • işletiyor. Bir kısmı da deve uhibi
ğumuu göre, meıele bir toprak kav- dir ve deve kervanlarını ıd.ırc cdı -
ga11 değildir. Mussolini açık ıuret- yorlar. lçlerinde hır de eczacı vu -
te Habctiıtanda somurge (mustem - dır. 
leke) iıtediğıni ıoylemıftir. Habcşiı - Ankaraya gidişinizin başka bir 
tan bunu ubul edcnııyeccginden la• sebebi var mıdır? . 
nşın önüne geçilemıyeccktir. - Ankarada Dış l lcrı Bakanlığı 

- Habeı ordusu ne haldedir? ve Habeş maslahatgüzarı ile goru e 
- Habeş ordusu adet itibarile 1- ccğiın. Bu goruımelerımin mcvzuu-

talyanlardan üıtiındur. Fakat 010- nu ancak Ankaradan donduktcn son
dem ıiWılarla teçhiz edilmiş ancak ra size &Öyliycbilirim" 
300 bin asker çıkarabilir. Sonra eski 
tarzda ailihlı ve nihayet kendiler111e 
göre teçhiz edilmiş kuçuk kıtalar ve
ya çete halinde toplanabilecek aake
ri de hesaba katarsak Habeş ordusu
nun mevcudu bir milyona varır. 

- Sizce, savaş acaba Habeşlile
rin mi, yoba lulyanların mı lehınde 
neticelenecektir 'l 

- Bence aavaş her halde Habeş
lilerin lehine neticelenecektir. Bu -
nun da birçok sebepleri vardır: bir 
defa bir Avrupalı içın Habetiıtanda 
aavap girmek, Avrupanın herhangi 
bir yerinde savap girmegc benze -
mez. Habeşiı;tanda gırişilecek savaş, 
İtalyanlar için idaresi güç bir savaş 
olacaktır. Arazi yüksek ve dağlıktır. 
Bu da&lık yerlerde süel hareketler 
kolay degıldır. Buna fevkalAde ot.n 
sıcaklığı da iUve ederseniz, zorlu -
ğun bır kat daha artaca~ım ant.rsı
nız. 

Habetiıtanda bütün gün çahımak 
kabil dcıildir. Bir zamanlar sudan 
elektrik alan bir merkezde çalıştını. 
Sıcak o kadar bunaltıcı idi ki gun
de üç autten fazla çalışamıyorduk. 
Habeşiıtanda yagmurlar teşnnıev

•elde durur. Fakat Somalidc yagmur 
dıın sonra ıu birikintileri olur ki 
bunlar da baruatı ~uçleştiur. 

Eritrede arazı daha aarp ve daha 
yüksektir. Fakat hudut bın kilomet
re ıürer, hem hududu müdafaa et -
mek, hem de ileri harekette bulun -
mak için 150 bin İtalyan aııkerı ye -
tişmcz. Orada en az .50~ bın askere 
lfi.ıwn vardır. Bir o kadar atkerı de 
loaıa1I bllduılu •• wlwMlllrmall 1'· 
nmdır. lttc bu aebeplerle ben uva
ttn Hllbqietan aleyhine netıcelene
cepni zannetmıyorum. 

- Habcfiaıuun tayyare ve toplan 
.,.,. mıdu? 

- Vardır, fa ut çok değil.. Bence 
tayyare bir numayıı vaaıtaaıdır. Sev
lrülceyı ııoktuından o kadar ebem -
mıyetJ yoktur. 

Kueen Adiı Abahada aöze çarpan 
bir Ju~hn. arayı .ardır ki, tayyare
den ıorulur. Fakat bir 1&ray1 bom • 
bardıman etmek Habepıtan üzerin -
de .bir tesir Y&plnb. Hem uvq olur
... unp.vatorun Adiı Ababada otura
cağı'fl;l uıınetmıyorum. Habqlıler 
de nıbayet ıstedıkleri berbanci bir 
yer~e oturmaga btlanabılir bır mıl
lettır. 

Başbakan 
Artvin de 

Artvin, 23 . .A. A. - Bafbakan İs· 
met lnönu 22 temmuzda Karatan ha· 
rekct ederek Arpaçayı ve Çıldır ılçe 
terini görmUt ve akşam Ardahanda 
kalmış, 23 temmuzda Artvlne var
mıştır. 

Plebisit geri 
Kalıyor 
Atina, 23 (Hususi muhabirimiz bil 

diriyor) - Atina Şarbayına 'kralı go 
rup, onu timdilik dönmemeğe ikna 
ıçin Bqbakan Çaldariıin Londraya 
ıönderdiği anlaşıldı. Bugünku Lon
dra haberlerine gore, Kral hukumet 
darbesile gelmiyeceğini, plebisit o • 
lursa da, neticeye göre, dönup dön
memek hakkını muhafaza cttiiini 
bildinniıtir. 

Bu haber tahakkuk ederse, Çalda
ris mecliıi toplayıp plebiıitin geri 
bırakılmasmı iıtıyecelrtir. 

Yun~n ordusundan 
çıkarılan zabitler 

Atina. 23 (Husust muhabirimız bil 
diriyor) - Ordudan çıkarılan zabit 
ler, Cumhuriyeti icap edense ıilihla 
müdafaa edeceklerim bıldiren bir be 
yanruunc nqrcttiler. 

K UÇ U K ANKARA 
HABERLERi 

• Annra, 23 (Tan) - Dıt Bakan
lık genel tckreteri Numan Rifat bu 
akşamki trenle İıtanbula hareket et
mittir. Numan Rifat, durakta fç Ba
kan ŞUkrli Kaya •e Dıt Bıkanhk i
leri gelenleri tarafından ufurlanmıt
tır. 

• Ankara. 23 (Tan) - Yurtluk 
ve Ocaklık ve mazbut emlik maaı
ları hakkında yapılacak muameleye 
dair Finanı Bak:lnlıgı defterdarlık
lara bir tamim gondermıttir. 

KEMiKLER 
Nipntaımc:la Selçuk aparbmanırun 

tann arasından inıan kemikleri ç k
nuı. Gazetelerde bir tclaı. TahkikaL 
Re.imler falan filan. Anlamıyorum 
doğrusu. Apnrtunnmn tnvnn nrnsın
dan fil kemikleri çıkmaz ynl Ne olu
yoı· bu kndnr korku. insani rın diri
sinden bir türliı korknrız, olüsund n 
bir türlü. Dört buçuk kmıik meyd n 
ç.ıkbm c!iye dirilip boynumuza aanla
cak de·il ya! .. 

CRzetelerin verdikleri havndisler 
de tuhaf! Kemikler duilmiı .. 208 ke
mik yerine 38 kemik ~ annış. Dcmir
ba9 qya"" teslim edı oruz ki; bu ka
dar aıln aayahm. Belki o adamın ke
mikleri o kadardı. He& ın kudr ti 
bir olmaz. Oyle adam var kı; hl\li vak
ti yeri1tdedır, be1ki 450 kemi • r
drr. Bir nnycte göre iskeletin çen i 
varmı, ta kafası yokmuş. Bunda ŞR
fflacak ne var? Cencsi oldu u halde 
kafaaı oimfty11n adam birinci dcfR mı 
nıtgeliyoruz? Sonra bir tek ba iı 
Tarm•t· Bırakm oyle olıun. Ka kıp 
yürüyecek değil "··· 

E bu kemikler kimin? 
. N~ biley}m ben? Herıey bitti de ıim 

dı bır de ukelell rden huvi) et vara
kaıı mı iıteyeccğiz? Hem g çenlerde 
Ayaapaıa uddcsindc sokak kaldırım
ları üzerinde insan kemıkle ı dolaıı· 
yordu. Onların kime aıt oldu unu ne
den aramadık?. 

Meaele ıurada: 
Gazeteler fCll'U)'orlar: Bu bir cina• 

yet :midir? 
Kemikleri Morga gôndcrmi !er. 

Morg iti tRyİn cdecdc. Bu Üne kadar 
neden etmedi? Efendim. Bu ıhı iılcr
le rnqgul olan ( Plı g) d i ı cumar
tesi öğleden, p1tzarteııi sabnh n k dar 
kapahdn-. HııftR tatıti yapmam ıçın 
nıhaaııname almadığından çal şma.z. 
Amma mu~taccl birft-Y olur. D hal 
incelem k icap eder. O da ayn b"r ba. 
hiı. Bu ıibi vnkalar (Morg) un h t -
rvn iki gÜr&U kapalı oldu unu b tip o 
günlerde tl\hadduı etmem idi 1 r. 

Gazetelere göre kem' ler p par-
lakmı,, ad ta cilalı gıbi. Buna b ka
rak bunlann eskiden orada otuımuı 
bir trbbiyeliye .Ut oldu unu ıanıyor
lar. Yani Tıbbiyeli ders yaımı k için 
kemikleri toplamıf. Bu da bir fikird"r, 
Ve bana ıorarsanız iıin rnh tça ka
panıp ıitmeıi ve ornd oturanların 
ürkmeme'eri "·in en muv fık bir hal 
ıeklidir. Zira bu kc :ı lcrin bir cina• 
yet neticesi or yn girdigin· a şt

0 

• 

ya kalkmak b yhu trlnştır. H r 
ölen adam cinayet kurb ı mıdır? 
Kaldı ki; orada bulunan k kl r 38 
parça imİf. Belki seri kuauru rahat 
Wr yerdedir. 

Bana kalır .. bu bmikl..U. ltulun
dufu ....,.tanaaın i.mine nazaran Sel
çuk dewine ait bir.-r o.ldufu en kuv
••tli bir ihtimaldir. Poiiı itin k nııl
mu amma,bir de o tarafı tetkik etle· 
ı ... 

B. FELEK 

Ankara bisıkletçi eri 
Konyada 

Konva, 23. AA. - Anlc ra bf
ıikletç;leri 130 kılQmetr lık bir yol 
aldıktan sonra dun ı at 18 de ı hri
miıe i;Clmi lrldır. Bu n Kony i
aikletçileriyle 50 kilom t dık 1 ır y -
nı yapacaklardır. Bı ıkl tç 1 r ayın 
25 inde Ankaraya varac kl rdır. General Vehlp HaboşJat~nda 

- Eıki Turk cenerali Vchibin 
Habet orduıunda hızmet edece&i do& 
ru mudur? Güzel FotoOraflar 

- Cttn~ral Vebip HabcfıstAnda • 
Gır. Kendasln!n !•bet ordusunda his 
ınet .edeceğını •tttince unpantorla 
ıörüttum v~ Vehip hakkında bıldik
leriını k~dıaıne arı:ettim. İmparator 
~ Vehıbın ordusunda hizmet et
ıneaı h~kıı:ı~da henüz kat'ı bir karar 
vennedıgını ve Türkiye bflkGmeti • 
mnk b.u~~;;zı olup olmadıtını bil -
nıe 11 e ıc;ıni ve bana bu mesele 
Alakkında Ankarada Dıı Bıkanlıtı i
le ı6ril!menıı MSyledi. imparator bu 
91eselede Türltleri gücendirecek bir 
harekette bulunmak ıstemiyor 

Fakat • - unutmayınız kı Türkiye 
~ne:.:. Vehibin Türk vata:ıdaıhtı ı: 

a Ev:: o.lmadığını illn etmııtir. 
d"-:" • fılhakika Habeıistana ıel-
ıtı saman elınde bir Romen pau -

portu Yardı. 
• l~atorun ıah11 hakkında fıkrl

nız oedır? 
- Habet. 

t.. 'L- b" &ınparatoru çok na dk •e 
.11.-r ır zatt A tabail ır. ynl zlllWlda fyi 
.... d ıoFrmuı. malumatlı bir huküm 
-r ır. ranaız... . ·1 b"I Bllha1sa f - ve meı ızc:e ı ır. 

ransızcayı çok ouzel ko • 
nutur. • 

- İmparatoru A • rf muhtelif vrupa gazetecıte-
Fakat herk ıuretle~e tarı! ederler. 
"f Jd ea ellennın çok ınee Ye za 

rı o ufunu IÖ J • _Evet a Yemekte muttefıktır. 
ktıtuu yledır. İmparatorun elini 

~ 1.• ~ 15 yqmda bir genç 
•••• e ını ııktığın d • 
Dİi. O Irada 1 ızı zanne eraı -

r nce Ye yumupktır. 

Türkiye • Habttialan 
mun-betleri 

- TUrklye • Habeııstan ekonomik 
ınilnaaebetleri na1ıldır? 

- Türkiye ile Habeılıtan arum
daki ekon~mik munuebetler pek u
dır. H•betıstanda Rumlar vardır ki 
bunlar Yunaniıtandan Habeılıtana: PEGGY ROSS 
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No.90 :Aziz Hüdayi AKDEMiR 

O Günün Gazeteleri Hep Birden Kuvayı İnziba
tiye Teşkilatına Ait Kararnameleri Neşrediyordu 

"Kuvayi milliye namı ile kura ve 
'kasabata müstevli olarak ahalinin 
e'l'lval ' " nukudunu cebren ahz ve 
,,~-r- ve kendilerini katle cür'et eden 
erbabı §akaveti tedip ve tenkil ve 
kuvvei zabıta ile memurine kavanini 
mevzuai devletin icrayr ahkamını ta
mamen tatbik hususunda kuvvctüz
zahrolmak ve emniyeti ammeyi mu
hafaza etmek üzere hükumeti osma
niycnin kuvvei müsellehai seyyaresi 
aksamından olarak kuvayi inzıbatiye 
namilc bir heyeti inzıbatiye teşkili 
hakkında tanzim olunan kararname 
iradei seniyeye iktıran etmiştir. 

İşbu heyet alay, tabur ve bölükler
den teşekkül edip efrat ve kü5:ük za
bitan menabii muhtelifeden (?) gö
nüllü olarak alınacak efrattan olacak 
ve alay kumandanlarına ( 150), ta
bur kumandanlarına ( 100) kıde!Jlli 
yüzbaşılara (90). yüzbaşılara (80), 
tabur hesap memurlarına (70), mü
lazimlere (60), başçavuşlara (40) ve 
çavuşlara (35), onbaşılara (33), ef. 
rada (30) lira tahsisatı şehriye her 
ay iptidasında ita olunacaktır. 
Kararname mucibince efrat ve zabitan 
ve neferata velinimetibi mimetimiz 
padişahımız efendimiz hazretlerinin 
fermanı hümayunları dairesinde sa
dakat ve istikametle hizmet edecek
lerine ve uğuru hümayunlarında ha
yatlarını seve seve feda edeceklerine 
dair yemin etmeleri meşrut olup ifa
yı hizmet esnasında malfıl olan veya 
vefat edenlerin kendilerine ve ailele
rine muhtelif miktarda verilecek mü
kafatı naktiyeden maada malUI olan
lar yirmi sene hizmet etmiş olanlara 
mahsus tekaüt maaşına nail olacak
lardır.,, 

Tarih ve ibret bakımından değeri 
olduğu için bu kararnamelerden iki
~inin birer parçasını olduğu gibi alı
yorum. 

1 Babıali 
Sadareti uzmt. 

Divanı hümayun 
9i 

Kararname suretidir 
Birinci madde - Anadoluda asa

yis ve emniyetin istikrarına ait teda
biri istikmal etmek ve muamelatı 
mülliiye ve askeriyede salahiyeti ka
mileyi haiz olmak üzere fevkalade 
bir müfettişi umumilik ihdas edilmiş
tir. 

İkinci madde - Bu kararname 28 
ı1h:an 1336 tarihinden muteberdir. 

Ucünciı madde - Bu kararname
nin icrasına .heyeti vükela memurdur. 

Meclisi umuminin içtimaında ka
nuniyeti teklif edilmek üzere işbu 
kararnamenin mevkii mer'iyete vaz
ını irade eyledim. 

9 Şaban 1338; 28 Nisan 1336 
Sadrazam W! !hariciye nazırı ve 

harbiye ınazzrı vekili damat Ferit; 
Şeyhülislam Abdullah; 4>ahiliye na
zırı ve şurayı devlet reis vekili Re
ıit; Bahriye nazın Mehmet Sait, ad
liye nazırı Ali Rü,tü; Maarif nazrrı 
Fahrettin; Nafıa nazırı Cemil; 1ica
ret ve ziraat nazın Hüseyin Rtmzi; 
Evkafı hümayun nazın Osman Rifat, 
Maliye nazm Re!ilt, 

Babıali 
Sadareti uzma 

Divanı hümayun 
75 

Kararname suretidir 
Birinci madde: Kuvayi inzıbatiye 

için bir milyon iki yüz elli bin sekiz 
yüz otuz altı lira tahsisatı fevkalade 
ita edilmi§tir. 

İkinci madde: fşbu kararnameı1in 
birinci maddesinde muhiirrer olan 
tahsisatr fev1'Jalade harbiye nezareti
nin 1336 senei maliyesi tahsis.atına 
faslı mahsus olaralt ilave ve sarfolu
nacaktır. 

Üçüncü madde: Kuvayi inzıbatiye• 
de müstahdem olanlara ayrıca 13 ka
nunuevvel 335 tarihli kararr.;me 
ile ita edilmekte olan tahsisatı fev
kalade verilmiyecektir. 

Dördüncü madde: Tarihi neşrin· 
den itibaren mer'iyülicra olacak işbu 
kararnamenin icrasına heyeti vükela 
memurdur. 

Meclisi umuminin içtimaında ka
rıuniyeti teklif edilmek üzere işbu 
kararnamenin mevkii mer'iyete vaz
ını irade eylerim. 

28 Recep 1338 ve 18 Nisan 336 
Sadrazam ve hariciye nuırı damat 

Ferit; Şeyhüliılam Abdullah; Dahili
ye nazın ve turayı devlet reisi veki· 
li Re§1t; Bahriye nazıl'l ve harbiye na 
zır vekili Mehmet Sait. Adliye nazırı 
Rüştü; Maarif nazırı ~ nr.ettin, Na· 
fıa nazın Cemil; Ticaret ve Ziraat 
nazrn Hüaeyin Remzi; Evkafı hüma
yun nazırı Osman Rifat, M<'liye na• 

Kararnameler okununca ne kadar 
istah açıcı şeyler oldukları görülür. 
Büyük harp sonunun verdiği yokluk 
ve düskünlük ümitsizlik ve tereddüt 
üzerin~e Kerb~la ordusuna gösterilen 
bi1 çağlıyan : 

"Müfettişi umumi,, sanı verilen 
kuvayi i.nz~batiye kumandanına rüt
besinin maa§ından ba~ka 1000 1ira 
tahsisat. subaylara (tahsisatı fevka
lade) den baska m~aşlarınm bir mis
li zam. Hem öyle zam ki hiçbir se
beple on paraları d::ıhi kesilmiyecek 1 
i\liifettişi umumi 3yda (20.000) lira
yı istediği yere s;ırfedebilecek. (1) 

Susuzluktan dudakl.:;rı çatlamış v~ 
kursakları bos kalmıs Kcrbela nefer· 
leri bu buzlu"' suya dayanabilir miy· 
di? Harbiye nezaretinin meydan:, 
Beyazıt camiinin a7lus~ı, yangın bı
lesiuin etrafı ve duvar dipleri hamam 
tellakları ile, berber çırakları ile, 
hırsızlar, tulumbacıldr ve işsiz çocuk· 
tarhı. doldu. Henüz üniformalarını 
giymemiş bu döküntülerin öğle gü
neşinde kulenin bir taaccüb işareü 
gibi uzanan gölgesinde, biribirini 
yastık yaparak serilmiş durumlan 
hala gözümün öniındc ... 

Bu dermeçatma kalabalrğm Anado
lu ordusu karşısında neler yaptığ~n~ 
ve kimlerin ne ceza gördüklerını 
(Nutuk) tan okııyahm: 

''. .. Efendiler, !zmittc Süleyman 
Sefik pasa kumandaemda, hilafet or
dı:su (2) unvanını taşıyan bir hain 
kuvvet tahaşşüd ediycırdu. Bunun 
bir kısım kuvveti de, Bolu civarla· 
nnda erkanıharp binbaşı Hayri bey 
kı.ımandasında asileri takviye etmiş 
ti. Bu kuvvetle b~raber 1stanbuldan 
tiÖnderilmiş birçok zabıtan vardı. 

"Hitafet ordusunun, Süleyman Şe• 
f;k paşadan sonra bellibaşlı kuman
danları süvari mirlivası Suphi paşa 
ve topçu kaymakamlarından Senai 
Beydi. 1stanbulda da sureti mahsu
sa.Ja teşkil edilmiş bir crkamharbiye 
h<'yeti vardı. Bu heyetin bellibaşlx 
ri.tcsasr da erkanıharp miralayı Refik 
ve erkanıharp kaymakamı Hayred
din beylerdi. 

Suphi paşa hakkında küçük bir 
hatıramI nakledeyim: Suphi paşayı 
Selanikten tanırdım. Ben kolağasr, 
o, daha o zaman, mirliva ve süvari 
fırkası kumandam idi. Aradaki rüt
be f.ırkına rağmen çok samimi arka
daşlığımız vardı. İlanı meşrutiyette 
ilk defa İştip havalisinde, (Cumalı) 
namında bir yerde süvari manevrala· 
rı yaptırmıştı. Diğer baıı erkaıır
harpler meyanında beni de tatbikat 
ve manevrada bulunmak üzere davet 
etmisti. Kendisi Almanyada tahsil 
gör~üş, çok mahir bir biniciyd.i. 
Fakat san'atı askeriyeyi anlamış hır 
kumandan değildi. Manevra hitamın 
da, ben, salahiyetim ve rütbem mü. 
sait olmadığı halde, paşayı umum 
zabitan muvacehesinde acı bir tarz
da tenkit etmiştim ve müteakiben 
''Cumalr ordugahı., isminde küçük 

bir eser de yazmıştım. Suphi Paşa, 
gerek aleni tenkidatımdan ve gerek 
intışar eden bu eserimden pek me
yus oldu. Kendi itirafı veçhile kuv
vei maneviyesi kınldı. Fakat şahsan 
bana gücenmedi. Arkadaşlığımız te
madi etti. İşte (Hilafet ordusu) na 
b..ıldukları kumandan bu Suphi paşa
dır. Paşa, bilahare Ankaraya geldi. 
Seyahate çıkıyordum. İstasyonda çok 
kalabalık içinde biribirirpize tesadüf 
ettik. Kendisine ilk sualim şu oldu: 

- Paşam, niçin (hilafet ordusu) 
kumandanlığını kabul ettin? 

Suphi Paşa bir an tereddüt etmek-
sizin: 

- Size mağlup olmak için. 
Cevabım verdi. 
Bu cevabı ile anlatmak istiyordu 

ki, bu vazifeyi bililtizam kabul et
mişti. Suphi paşa böyle bir histe bu
lunabilir. Fakat hakikatte kumanda
yı deruhte ettiği zaman kuvvetleri 
zaten mağl\ıp edilmiş bulunuyordu. 

"Bolu, Düzce, Adapazarı ve İzmit 
havalisindeki bu isyan bu defa 4 ha
ziran 336 tarihine kadar üç aydan 
fazla devam etti. Fakat bundan 
sonra, 29 temmuzda tekrar bir isyan 
oldu. Bundan sonra dahi, bu havali
de tamamen sakin kalınmış değildir. 
Maamafih ussat, binnetice kamilen 
münhezim edilmi~ ve rüesası, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin kanun· 
larına tevdi olunmuştur. Hilafet or
dusunun Bolu civarında bulunan 
kısmı da münhezim edildi. Kuman
dam binbaşı Hayri, tabur katibi Ha
san Lfttfi, cerrah İbrahim efendiler 
diğer rüesayı ussat gibi muamele gör 
düler, Hilafet ordusu da İzmitten 
İstanbula firara mecbur edildi.,. 

Buraya şunu eklemek lazımdır k'i 
daha sonra başlarında taclı hain ol
duğu halde bütün hıyanet ordusu, 
Yunan ordusu ile birlikte, yerlere 
serildi, denize döküldü ve Türk yur
dunun "harim ismet,. inden kirli ha§ 
ve kirli ayaklar çekilip gitti. 

Süleyman Şefik? .. Onu bir aralık 
arap krallarının yanında kumandan 
ve şimdi de yol mühendisi olarak gö
rüyoruz ..• 

Bitirmeden şunu da söylemeliyiz 
ki, kuvayi inzıbatiye zabit ve asker
leri arasında, İstanbuldan Anadoluya 
geçmek istedikleri halde para ve yol 
bulamıyan birçok vatan ~ocuğu vardı 
ve bunlar cepheye gelir gelmez is
tilClal silahdaşlarının kucaklarma 
atılmışlar, ödevlerine kavuşmuşlardı. 

(1) Büyük harpten sonra devlet kaaa
smm düştüğü durum düşünülür, istiklil 
erlerinin ihtiyacı gözönüne alınırsa padi
şahın bu iradesindeki hıyanet veyahut 
düşmanlarm para fedakarhğmdaki mak-
satları daha açık görülebilir. A. H. 

(2) Kuvayi inzıbatiyenin Anadoluya 
karıit takmdrğı sandır ki din ve hilafet 
boyası altında halkın ıözıinü boyamak 
için takmmıştır. A .H. 

[Arkası var] 

Hava Tehlikesi 
---~~~~~~~~~~~~~ 

Hava Tehlikesine Karşı 
Üye Yazılanlar 

Ankara, 23.A.A. - Hava tehlik~
sini bilen üyeler : 

Abacı Hakkı 30, Hasan Sezgin 275 
her yıl 25, Dav;ut Sözer 80, Mahmut 
Musa Akova 20, İbiş oğlu Şevket 25, 
Zeki Engin 50, Mustafa Ahmet oğ
lu 500, Alasonyalı Mustafa 20, Hü
seyin Aksoman 100, Akif Keskin 50, 
Mehmet Dündar 20, Ömer halvacı 
20, Ömer Bubik 20, Şükrü Geneli 
20, Hüseyin İrani 20, Apturrahman 
Ayyıldrz 20, Fehmi Müftü oğlu 50, 
Ziya Galip oğlu 20, Mustafa Alac~
şarlr 20, Hasan Kırşehirli 20, ~akıe 
20, Nail Alibey oğlu 20. Nu.rı 2~, 

asan Bahri 20, Halil Hüseyın og
lu 20, Mahsenbey Yusuf oğlu 20, 
Veli 20, İsa 20, Hacı Osman 20, 
Mehmet 20, Halil İbrahim 20, Eyüp 
20, Ahmet Bugra 39,60, Zihni Araıı 
25.92, Faik Ac:ar 20.16, Selahattn 
Özi 20.16, İbrahim Oyman 20, Sala
hattin Kurç 23.52, Kamil Salman 
20, Onnik Gragosyan 20, Haçik 0-
hanesyan 20, Cemil 20, Misak 20, 
Nehabet 20, Nikoli 25, İsak 20, Koz
ma 20, Aram 20, Feridun Zeki 20, 
Vahram 20, Garbis 20, Yani 20, Da
vut Şükrü 20, Niko 20, Sami Ga
bay 20, Aram Cezveciyan 20, Musta· 
fa Hayri 20, Serkis 20, Sepon 20, 
Türk bira fabrikalan Bomonti bir de-

§İrketi bir defalık 300, Marko Naum 
20, Ahmet Azmi 72, E. Kraloviç 
61.56, Amram 45.12, Hüsam 20, Sa
mim 45.12, İsmail 20, isim okunama
mıştır) 30.84, Oksat Basan 30.84, 
Mustafa 29.76, Mustafa Elkatip 20, 
Ömer 20, Kiryako 20, Osman Doğu 
25, Hüsam 20, İsmail 20, Lök Ali 20, 
Basri 20, Hasan avukat Zade 50, 
Cafer Telli zade 20, Mehmet 50, Ha
cı Ali 30, Özlü Albayrak 30, Ali Sal
doğan 25, Ahmet 20, Murat 20, 
Ramik (yükeni unutulmuştur), Hay
ri 25, Fehmi 20, Tahir 36, Rahmi 20, 
Mehmet 25, Mevlut 20, Hacı 

İsa zade 24, Muzaffer 25, Rilştü 25, 
Şükrü 20, Şahap 20, Mahmut 25, 
Ahmet 20, Avni Lalçın 20, Kapusuz 
Süleyman 20, İbrahim İsa oğlu 20, 
lıımail 30, Süreyya Ytldrz 50. 

T ereeme kaleminde daktilo ıı
fatile çalışmak üzere Franıızca 
ve Türkçeyi iyi bilen bir Türk 1 

gencine ihtiyaç vardır. Namzet- 1 

lerin, tahsil derecelerini ve re· 
feransJannı bildiren istida ile 
Galata posta kutusu No. 1034 e 1 

!!!!!!!!!!!!!!i!!!i!i m ür acaa ti arı ::SE?ii"-- . 

SAGLIK 
ÖGÜTLERi 

Patates Nasıl 
Yenilir? 

Patatesin Avrupada nasıl tanınmış 
olduğunu, onun ekonomik faydala;ı: 
nı, sağlık bakrmından e.rd~?11erıı;ıı 
daha çocukluğunuzdanberı. şu.J>:lıesı~ 
biliyorsunuz. Hemen dcnılebılır kı, 
dünyada hiçbir şey pata.~es kada.r 
övülmemiştir. Bu kadar ovme netı
cesi olarak bazı kimseler buğday ek
meği yapd,ayı bile düşünmüşlerdi. 
Patates ekmeği pek revaç bulamamış
sa da, patates bütün dünyada arsı
ulusal bir gıda olmuştur. 

Patatesi her memlekette başka 
başka türlü pişirerek yerler. Fakat 
onun birkaç şekli vardır ki hemen 
bütün memleketlerde beğenilmiş ve 
kabul edilmiştir. . 

İlkin patatesi sadece suda haşhya
rak yemek şekli vardır. Böyle olun
ca, patatesin kabukları kolayca so
yulur. Biraz tuza batırrldıktan sonra, 
biraz da tereyağı ile, iyi besleyici, 
kolay hazmedilir, pek kolay hazırla
nır ucuzca bir yemek olur. 

Hastalara, her yerde, en çok tavsi
ye olunan şekli patates ezmesidir. 
Bunun sebebi patat~sin en kolay 
hazmedilen şeklinin ezme halinde 
olmasıdır. Fakat onun en az besliyen 
şekli de budur. Çünkü bir kilo pata
testen iki kilo patates ezmesi çıkar. 
Demek ki patates.in besleme kapasi • 
tesi ezme halinde yarı yanya iner. 
Bundan dolayı, patates hem kolay 
hazmedilmek, hem de onunla besle
nilmek istenilirse ezmesini süt ile 
karıştırmak lüzumlu olur. 

Patatesin soyulduktan sonra fırın
da pişmiş, yahut lciil içinde kebap 
edilmiş şekilleri daha iyi besler ve 
şüphesiz daha lezzetli olur. Hazme
dilmesi, ezme şeklinden biraz daha 
güçse de, sade suda haşlanmış pata
tese yakındır. 

Tavada, tereyağ yahut zeytinyağı 
veya iç yağı içersinde kızarmış pa
tates_ yüzde yediden dokuza kadar 
yağ içmiş olacağından, patatesin en 
iyi besliyecek şeklidir. Ancak buna 
karşılık en geç ve güç hazmedilen 
şekil de budur. 

Bundan dolayı patates ezmesi has
talara hiç tavsiye edilmezse de, has
ta olmryanlar için, hele et kızartma
sının yanında garnitür olarak en zi· 
yade lezzetle yenilecek patates de 
böylesidir. 

Patates kızartmasının bir de 
- bazılannın patates böreği dedik
leri - kabarmış cinsi olur ki pata· 
tes yemeklerinin en kibarı şüphesiz 
budur. Birçok evlerde bunun nasıl 
yapıldığını bilmezler. Halbuki onun 
na&ıl icat edilmiş olduğunu dinlerse
niz, nasıl kızartıldığmı da öğrenmiş 
olursunuz ve pek de kolay tatbik 
edebilirsiniz: 

Vaktile Paristen ilk defa olarak 
Saint • Germain'e şimendifer yapıldı
ğı vakit, şimendiferle gelecek davet
liler için oranın şatosunda bir ziya· 
f et tertip edilir. Şimendifer filan sa
atte gelecek, yemeğe fil&n saatte otu
rulacak diye ahçıya tenbih ederler. 
Ahçı o saatte hazır olmak üzere, et 
kızartmasının yanına koyacağı pata· 
tesi tavaya atar ve ateşe sürer. Pa
tates tam kızaracağı sırada, şimen~ 
difer geç kaldı, derler. Ahçı tavayı 
çeker. Biraz . sonra, şimendifer gel· 
di, derler. Tavayı tekrar ateşe sürer 
ve bir de görür ki bayağı patates 
kızartması kabarmış. patates böreği 
olmuş! İşte o kadar. 

Lokman Hekim 

- · Doktor - Operatör ---

MU KA D D.E R 
Doğum n kadm haıtahklan 

birinci sınıf mütehauııı 
Kadıköy Rıhbm Cad. Nemli Z. 

ıokak No. 52 T eL 60788, 

5346 

o·r. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular caddesi N.33 

5167 

Basın kurumu fevkalade 
toplantlsı 

İstanbul Basın kurumundan : 
İstanbul Basın Kurumu genel ku

rultayı fevkalade olarak 10 Ağustos 
1935 cumartesi günü saat 14 de Ku
rum merkezinsie toplanacaktır. Sa
yın azanın gelmelerini dileriz. 

Gündelik : 
Gazeteciler klübü tesisi için ku

rumdan istenen yardım. 

1 KENDi KENDiMiZE 

Taş Verinde Ağirdır 
"k" "htie11al Geçen pazar günü, Boğaziçin_de 1 O halde, ortaya ı ı ı 

Yeniköye gitmiştim. . yor: . bze .,c 
Manav, kasap, tütün<:ü gibi tatıl 1 - Ya fstanbuldaki se 1' 

günleri açık kalan dükkanların önün mişçiler, alıcılarm daha ç~ ti 
den geı::erken, fiatlan da bir yandan bir halde bu.lunmasında!1d~~iııe 
inceledim. kalkışarak, fıatları alabıl ıg 

Şaşılacak şey t Yeni köy, İstanbul • seltiyorlar? . .. .,e 
dan daha ucuz •.. Et burada da 45 • 2 - Yahut ta, YenıkoY f' 

' B ~ · · k .. 1 · d k" esna ' 50, mevsim yemişlerinden armut 7,5, ugazıçı . o_y erın e ı 
erik 5 karpuzlar boy boy 5 kuruştan kanaat ehlı ınsanlardır • b"rİJI 
30 ku;uşa kadar... Ben bu ih.timallerden Ve 

Kendi kendime: daha kuvvetlı buluyoru~· eıı 
- Acaba, dedim, Yeniköy esnafı, köyde gördüğüm ucuzlugu\;J 

lstanbuldan getirttikleri yiyecekle- ğı bir o kadarını, İstanbul se g3 
ri ve yemişleri, üzerine nakliye pa- yemişçilerinde nasıl olup t~ de 
rasım koymadan, mal olduğu fiya- diğime şaşıyorum. Taş yerın 
ta mı satıyorlar? dır, derler. fC 

Eğer böyle ise, kazanmadıklarını Görillüyor ki, zarzavatla~ ıı 
kabul etmek lazım... Bu zamanda mişler halde satılmağa ba~ ais' 

sonra, bir kat daha keselerıl11 hangi esnaf yar ki, kazanmadan mal 
satsın? bastılar. Of4 

Peki, o halde?. • Silahaddin G 

Hayat Kaza ve 

Sigortalarınızı Galatada Unyon Hanında Kain 
U N Y ON S l G O R T A S 1 N A yapbrJJllS' 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

•• 
UNYON 

Kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptınııa~ 
Telefon : 4.4888. 

-Ticaret ve Zahire Borsasında intihab 

intihab Heyetinden: 
Temmuz 935 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan tic•,.t 

Zahire Bonası heyeti idaresinin yeniden icra edilecek intib•.~ 
da intibah etmek ve intihab olunmak hakkını haiz olanların li 
ri bugünden itibaren Oda ve Borsa koridorlannda uılmııbr· IJ~ 
rau olanların 26 Temmuz Cuma akpmına kadar tahriren iO 

heyetine müracaatları. .-
lstanbul sıhhi müesseseler arttı 
ma ve eksiltme komisyonundarı~ 
İstanbul leyli Tıp talebe yurdu talebesi için mevc~t 11z 
ne ve şartnameleri veçhile 2100 adet fildekos fa~ıteç 
adet fildekos don, 800 adet yün fanile, 4200 çıft 
ve 1400 adet yüz havlusu açık eksiltme suretile S 
caktır. Eksiltme yeri, Cağaloğlunda İstanbul 
direktörlüğü binasındaki komisyondadır. S t 

Eksiltme tarihi 29-7-935 pazartesi günü saat 1 dO 
Tahmini fiyatı, fildekos fanilenin bir tanesi 70, s 

65, Yün fanilenin 245, çorabın 33 ve yüz havl~9 
da 3 3 kuruştur. Muvakkat teminat, f anilelerin 3 1' 
62 kuruş ve çorap ile yüz havlusunun 138 lira 60 
tur. ~ 

1 - İstekliler bedelsiz olarak Fuatpaşa türbe"' 
şısındaki Tıp Talebe yurdu merkezinde şartname 
muneleri görebilirler. . 

2 - Eksiltmeye gireceklerin cari seneye ait tıC olÔ 
dası vesikası göstermeleri ve meslek erbabmdatl 
lannı ishat etmeleri. et 

3 - İsteklilerin belli saatten önce bu işlere Y~e 
vakkat teminat makbuz veya banka mektupl 
misyona başvurmaları. ( 3 9 5 9) 

Kilis Şarbayhğından: 
5025 lira bedeli muhammenle ve kapalı zarf ıı · 

eksiltmeye çıkarılan Kilis şehir haritası ta~ 
11-7-9 3 5 tarihindeki eksiltmesine talip çıkrna~U 
pazarlık suretiyle ihale edilmek üzere eksiltme " 
bir ay uzatılmıştır. İsteklilerin 3 7 6 lira 8 7, 5 11?ııe 
akçeleri ve ehliyet vesikalariyle birlikte Beledı1 5 
menine müracaat etmeleri bilitlenir. (4156) 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtt 
~ Türk Hava Kurumu --i Büyük Piyangosu. 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etrıı~ş 
E: 19. cu tertip 4. cU Keşide 11 Agustoa 9SS -s Büyük ikramiye -
~ 35.000 Liradır = ·~ E: Ayrıca: 15,000, 12,000, 10,000 Lirallk 1 -=: yelerle 20,000 Llrahk mUklfat vardır· 
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iCMAL 
FRANSA • ITALYA 

l(alyı • H.Mı davası, Fransa ile 
Jtalyı arasındaki yeni münasebetle· 
rin içyiJziJnQ bıze öğretmesı bakı· 
mındın çok istıladelı olmufttır. ltal
ya Genel Sıvafta galip gelen devlet
ler vıszndı bulunmaJcJ11 beraber. ba
rı4t11n memnun olan bir devlet degil
dir. ÇiJnJciJ bu galibiyet neticesıade 
elde edilen slmürgelerin paylaıılma
madı ltaly11y11 bır hisae verilmemiş
ti. 

ltılyının ba memnuniyetsizliği 
FraOM iiserinde toplanmı§tl. ltaJya 
Frıou.dın .sömürge istiyor. Tunus 
iJzerinde birtaluıa iddialar ileri sürü
yor. Yugoslavya ile ittılakına itiraz 
~diyor. 

Orta A vtu,,.dı A vusturyanın is
tılr1'lıni tehdır eden bir Almanyanm 
belinD11ai, Frua ıle ltılya arasmda 
bir yakınlık ımydana getırdi ve ni
bayet geçen ılıiacianun aymda La
va/ Dıı Sakına ıbn Romaya giderek 
lıluaroliai ıle görtııtü. 

Bil g1Jr1J1meaia netıcesınde de 
'Frı,,.. ile ltılyı arasındaki bütün 
ihtillflı tMstleleri halletha Roma 
proıokoliJ imulandı. Bu anla4manıa 
tiimul ve malıiyeti o zaman iyice an
lllfllımamı§tı. Acaba Fransa. ltalya
'Y• buı mıntahlırda birtakım milsı· 
•delrlrlıltlarda mı bulunmu§tu? Yok
u iJıi devl•t ırasında esulı bır an
:J•fllM •ı yıpılmı§tı! 

Roma prototolli i~ı Mildilden 
Harı gıhn ba Habeı me•le5', Fraa
.,. • lt&lya doatluğaaua dflrinligini 
h lfİİllfllflai anlımak için bir ölçil 
•ullaial 6llrdl. Aatıyorua ki ltaı
'Y• • l"ruıa 4onlııfa kvvvetlidır ve 
lel~ de arada .U.rl bır ıttild var
dır. Hüeflıtu me•lesi çıhlı Fraa
•• kııvvetle IW,.aıa tualıaı iltıuııı 
etmiJtır. Bit anlık ba tarı/kirlik i
det• lngilt•np kırp Jıaf• tutacak 
bir ptil d• alJJUf gibi görOniiyordu. 

Fr•nsının, bu krizde ita/yayı yar
dım edebi/met için .§İmdiye kadar 
fiddetle mildalaa ettıgi bır prensibı 
ied• ettigini unutmamak lazımdır. 
!Bu premip te Uluslar Derneğine 
!lrarp gelen bır devlet hakkrnda zec
zl tedbirler alınmasıdır. Şimdiye ka
dar bu preasibı b•raretle müdafaa 
ed•a Framı olmuftıır. ÇUnkii ista
tlJkoaan muha/•zaı için Fransa U
luş/ar. Pe_rpeboden istilade etmegi 
dfltl-..ıt. 141. Ve'fSalYes andının 
§Brtları 

aa, H•ıJaıa Ue ltalya UMıvddi 
davada Ulalllt' dfltllflğlDI b'rfi 4ilrl
lN gitmek ıdıyea bir dnlflte ,.,,ınn 
etmekle. 011 bef unedenberi haim
•difi pr•11aibi Jıılya dostlugu İ!ftn 
tedı etmlı oluyor. 

Habef - lt•lya d•vuını11 ne teldl
d• aeticel•necegi m•lt'im degıldir. 
)'q.at ntttice ne olursa olsun, ı·ran
eıa • ltıly• t/Ntlugu bu krizde mu-
1''111akiyeıl/ bır imtihan geçirmı~tır. 
~~rıı,.mıı bugjıı.ta mtivıuneıinde 
•lr ltaJ711 - Frama mubnneti. anık 
flJpbe/I olmakı•n sıkan bit •i711111 
lroll!lbJDtaoau olarık kabul edılmelc 
fbıllldır. - M• 

YUNANiST ANDA DURUM 

BÜYÜK 
ALMAN 
CASUSU 

Matmazel 
HAK i Ki 

Doktor'un 
ESRARI 

1 

Kral Yorgi Dönmek için 
Şartlarını Bildirdi 

Ati na, 23 A.A. - Katimerini gazetesine göre, Kral Y orgi 
kral1ıgın iadesi için aşağıdaki şartlan ko~1'~: 

Barda Çalışan Sarışın Kadın Bir Akşam Bi~d~n· 
bire Şampanya Kadehini Kırdı ve Çıktı Gıttı 

1 - Geneloy tam bir bitaraflık ve samımılik ıçınde yapılmalı
dır. 

2 - Her türlü hükiımet darbesi fikri bertaraf edilmelidir. 
3 - Eger hava siyasal ihtiraslarla bulanım, geneloyu süku

nun avdetine kadar tehir etmek muvafık olur. 
4 - Elde edilen çokluğun kralbpıt iadesi.için sağlam bir esas 

teşkil edip etmiycceğini kral takdır edcceıktır. 
5 - Geneloydan bir ay önce, cmnurl1* veya krallık reJ1mını 

memleketi kanttmnıya çahpcak her türlü hücumlara kartı inan-
ca altına almabdu. . . . . 

6 _ Krallıktan eonra ve uluaal kurul anayasa kanunu ıtını bı-
tirir bitirmez ayn§rklarla anlafarak kararlaştmlacn bir seçim 
sistemi kabulü suretile seçime başlanmalıdır. 

C.ldaris bu diyeyd~n haberi olmadığını ve fakat buıılan makul 
buldugunu aöylemııtır. 

Londra, 23 AA-: Atina ş_a~y~ Kotzias Atinaya hareket et
meden önce gazetecilere demıttır kı: 

"Kral, kendisine verdiğim izahattan hoşnut kalmı§tır. Ziyare
timden edindi.cim intibadan Yunan urusunu haberdar edeceğim.., 

Londra, 23 A.A. -Atina belediye reisi, Londradan aynlnla
dan önce gazetecilere IU diyevde bulunmuştur: 

"Londraya, Atina urayı ile ilgili olmaksızın kendi teşebbüsüm 
Je geldim. Atinadan aynJmadan önce, Yunan siyasal çevrenleri
nin mrlü temayülituu ögrcndim. Ve bu suretle krala Yunanis
tandaki dunnn hükmda bilge vermek imkanım elde ettim.,, 

-2-
,.Matmaul Doktor Bor4o'd• 

göriUmllftlt. Bordo • Jlaılilya 
sür' at iatamıa blM11 •111111 b
dınuı vlcrula v• tavırlan, aynın 
cuu b4uı baüuıd• vırilea 
m-10..ta tnald etmıktedlı. 
Tra Llbarılda lrınlrırulmrıt. 
bütlln yolcular lnmlı. labt flJP
heli yolcu ortadan kaybolmuş
tur.,, 

•.•. Bımdan ıonra Barselon
dan, Amesterdam'dan gelen tel
graflar ve mektuplar da 2 inci 
büroya, Matmazel Doktor'un 
izinin bulunduğunu bildiriyor, 
sanşm bir kadının, daima, bir 
memur ordusu tarafından takip 
edildiği ilave olunuyordu. 

lng!llz a••telerl itin içine 
karatıyor 

İngiliz gazeteleri geri kalma
nuılardL Nitekim arası çok 
geçmeden, bu gazeteler de, ea· 
rarengiz şahsiyet hakkında seri 
halinde reportajlar görülmeğe 

400 İngiliz Uçağının Manevrası 1ı:~::.hiraabahgazeıesi,me-
Londra, 23 (A.A.) - Dün akşam, 400 kadar uçak, Londra ya

kmlarmda manevraya başlamışlardır. Bunlardan yansı hücum 
yapmıı, öbür yansı da şehri konunuştur. Hücum edenler, bulut. 
lamı yardnnile, şimdiye kadar kısmen muvaffak olmut gibi gö
rilnüyorlar. Hava bakanhğmm bir bildiriğinde: "koruma çizgi
sinin on iki defa yanlmıı olduğu,, haber verilmektedir. 

Bir İngiliz süel uçagı, dün akşamki manevralar esnaımda de
nize düşmüş, iki uçman boğulmuştur. 

Zagrepte Karışıklıklar Oldu 
Belgrat, 23 (A.A.) - Matchek'in yıldönümü ilgiısile Zagrcpte 

çrkan karşılıklara ait haberler hakkında Stoyadinovitch de
miştir ki: 

"Hiç kimse ölmemiş, hiç bir ev yıkılmamış, yalnız birkaç cam 
kırılmıştır. Bygün bu kanşıklıklar dunnU§tur. Her yerde tam 
bir baysallık ardır.,, 

ALEVLENiYO 

italyan Bakanı Habeşista ı 
ilhak Edeceklerini Söyliyor 

sc:1a ıu utulan yazıyordu: 
Matmazel Doktor, Alman or· 

dusuna alelade bir asker olarak 
fİrmİ§ ve sonra binbaşı rütbesi
ni almııtır. Orduda ciJr'tıtile t~ 
mayüz ettiğinden. Kayser göğ
süne Demir Salip nişanını tak
mıştır. Matmazel Doktor, bir 
müddet ilk salt• har~tmiş, la
kat ordu hizmetini kafi derece
de tehlikeli bulmadığından, ca
suslukta kullanılmasını istemi§· 
tir. 

Bu gazetenin rakibi olan bir 
başka gazete, ondan daıha fazla 
malumata malik olduğunu iddia 
etmiştir. B\l gazeteye göre 

:;;r~ Wcl."ft 
cw Bedin...,_..,..,. .. bu
lunuyordu. Bkçak aylar, cephe
de ıwwtmil. bir gün bin 
alarak aNızm evine döndüğü 
aman kanamı bir arkadqmın 
kollan arumda bubnuıtur. Uıa
net 8dell kadmı öldürecek yer-

BOtO n partilere mensup in g i Ji z saylavları de kendi beynini yakmıı ve ka-
dın cesedin üzerine kapanarak 

Londradaki Habeş elçisine bir ziyafet verdif er yaptıfı hatanm cezasuu çekece-
• • tın· eı (manevi) yar.ıı-c1a bul-----'-· ğine yemin etmiıtir. Cenaze Londra, 23.A.A. - Habetııtan ın uu:11 UD11M119 d~ ed"ld'k 

d 1 · · H '-- da n ı·ıtenmektedı'r. vın 1 ı ten ıonra kocaıınm yeni Lon rı e çılUle, auc-t vaımr • ifo 
anlatmak fınatmı vermek üzere par· Uıl Uıl hadisesi im nnalannı, kiğıtlarmı al· 
tbıentodaki bütün partilere menaub M • Polt llllf, HarbiyeNezaretine giderek 
üye .... ,_, __ tarafmdan Avam kama- Londra, 23.A.A. - ornını kocuının yenn· e ken..ı=-ının· • :._ 

··-...-.• fueteai, Ual-Ual bidiıeainden aoara. w. --
raarnda bır üpm ,_.eli vcrilmiftir. taryanlar tarafından ele ıeçirilen tihdam edilmaini iatemiıtir. •="= elçlal. ıu dtymte bulun- veaiblan lıqretmelrtedir. al Genç kadnun bu arzulU kabul 

·• Hıbqiıtan bucUa pek acı bir uJ':a~neı1l:~~~: edilmi' ve Yfizbqı Heinrichacn 
mesele lcartıundadrr. Kendilini tün- enmektt- ilk kalkan trenle cepheye hare-
diye kadar koruyan AUah•m bundan ~ bir delili oldutu söyl ket etrniıtir. Arkadaflan uzun 
sonra da kan döktilmnine Drtı si- ~ onun kadaı · 
yanet edeceiine inanun nntır. Qe. Habeifıtana fll•h bld .. mı. erkek mı 
rek doğruluktan aynlmayan İngiliı- Londra, 23.A.A. - Dally Ttleı- kik~ an~lardır. Ba-
lerin ve gerek biltiln adaleti le\'enle- raplı'm JUldıima 11re, bakllrH, \ anDcak, Heinrichıen, Mat· 
rin manevi teveccühleri sayesinde fe- diln aJcpai1d toplantdannda, tn~ ~. _ _.aıktor oldup aamuı 
taketin önüne ı~ilebilecetine gll- tedm evlerfnta Habefiatan'a dD mey"'4111il çıknuıtır. 
Yeıunekteyim. aatmaJanm yuaJı: etmek için ortada K 
Sar•lıı•ten Habetlalanı llhM hiçbir eebeb 0~ btlldliD ~ .,....,,. '91enl mi t 

~· Diğer birtakım gueteler bu edeceG nl ıllylOyorlar Habefletand• kadınlar da havadise cbıha fula maıamat 
Parla. 23 A.A - ltaıya Tarım ••re abnıyor eklemiıler, hatti Matmazel 

Bakam. Rouqal. .1tdao de Parla ıa- Jbbet11tada on iki tene pola .. Doktor'wı aristokrat bir kadm 

Ysete:;mrıt, .:::.•~ .:_~..:~ fettitliii eden ve yaklDCla )'tDe A6 oldufwıu, Kayıer'in yeğeni bu· 
,_. -ı Ababaya giücck olan bir olaa~ lundu.-;.un 

•• Roma " &llttla ltai,a, bizim mm Habet ahvali bakkalda ~ 5 U. onun muhalefetıne 
Habqiatan'ı DbıbnJW.a iltifade mi.e bir mektup &öndermiıtir. Bu ~~~n Franaa'ya gittifini ve 
edeceklerdir Bundu bUba.a amele mektubu aptıya koyuyoru • J • bua11U1YdÜfart "tehlikeli haya -
sımfı faydanlıaıcaktir Habefistua Umumt harpten sonra lt1~1f tı" k.abul ettifini y•l!l't'lu.Jardır. 
jçin bir amele aımfındıa blhHdile- Bahri ~ w Hiat deni.d.,... ---~ 
aıa. Bu aıemlelııet. sok prlde b1- bulunaa ~ memleketlerine. sts • 
mıt bir lılk ile mtlk0a4ur Ve bıa ~ •NAwı sebebi • deti.iJıo Hepsı bu dejil İtiW devJet-
balk bUtUn araainin onda birini bile" de ı.ı. itclef, m\thim uıa.uu laa • lerind...t.: lh""tel · bir ...... ı.ı .... 
111.i etmemektedir ,_~:1C-~ 1r1an buıuw idi. Hele ~ nnda :~- ;:d ~ •• J.. ~ha· eti smırWı içinde uv ~ 4"ckutu. utaa w ki1 • __ , Ulu det ....,... u~ 
Bu itibarla. aruWn yeril bir tarada -.tH ~ pek boWat- .....,. vadıs etrafında dedıkod,ular ya
.... Jojlk, dolfu, lnaaid " ıu.m... ~ ltaıyanlar Somali lbaJWnt ,.. pıldı. BunJara göre Matmazel 
lud• Belsen. aimUrıelerl ıealt- ı. kandırdılar " 8cımallyl aap&et • Doktor dya bii ~ danlÖ•~ 
!:.~e:~ bit ~=t toprak :-; J.ı";!.U: Hebetittaıu da al • larak ~llJYordu. Bir I~ faz. 

ttalyan bıaaınm bu d!JtVÜÜ s&- HalllQld. lla,Ntlmte ,.n _...r la n 9kli ve efleııceli bir gece, 
ae1eyen Edao de Parla aytan, fevlpllWr. tlllııw ~ ~ kadm: birdW,ire yqadıfı ba • 
ıu btııani ...elııtedir : 1annı bUe Mken .ı.u,lardıı Vt yattan ıatiJcrııh etti. Maaadan 

.. ıı.ı,. tçıa .amarıeJtr liyaa- ~~= ?!~·= ~-~ kalktı. Sampanya k~dehlerini 
ama alcl ~ tatbike karar ver melMdlr. -P CIRtdl ·• kırdı. telı:~ bir 18a aoylemeden 
_.ıc amanı teJmildr • ., le.J,aaıu d!yorlar ki 1tla Afrib. bardan çıktı &itti. 

Mllttl~n ;;.~~'4.ı,~.: Bir -.U• IWWlll N•hrl-
ı.o dra 23 A A - Habq im- tu. Hl::ld bultr1-, erlrü, ..,_ cb•n • bUl'llJ& gidiyor 

)Hlrato~ bUti1ft tn .....,. :'..::.. lkt~a Sf't.!ı~~ f!:.~ Bir kaç IHt 90ara gayet aa .. 
_::: ~ d&a,_. -- edecelk. cfi.. de ı•yınmıt Jtaç bir kadın 

.,....._ :.f• ,,.ta ctaifl•rd.lı Nachridtteft • Burd ,.. l!dlttca-
_._.lll ....... :Mlllll11nn•.._.. Y at etmitti. ~·ilMıJ eclelJ 

• 

KAÇAKÇILARIN ELEBAŞISI 

ArnavuUukla Bayındırlık 
!lal<anı Tevkif Edild 

tHUSUll MUHA11J1UUU1U BJLOIAI ] 
Atina. aa Temmus 

y anyadan gelen ve bura guetelerinde çıkan baberJere göre, 
Arnawtlukta blltün naemJeketi hayret iç.inde bırakan ve Bayın: 
dırbk Bakanmm tevkifi ile neticelenen bır kaçakçılık hldıeeeı 

olınUftul'· • • 
Arnavutluk aliye tahaıl memurlan bir mUddettenberi, dltUn 

ve aipra ki~ vtriditmda gayri tabii bir ekailme ıörmllfleı 
tahkikata a..1...,ıudır. Poliain de yardmu ile yapılan bu tlb • 
kikat, memlekette Wt,ük bir kaçakçı ıebekeai oldutunu meydana 
~ıkannlftll'. Llktil elde edilen netice yabm bundan ibarettir ve 
yapılan btldD ~ ratmm daha fula ileri ptmlk müm
kün d~ 

HlcllMd• ~edilen Pimi Bakanı, hUIUll fiddetU 
tedbirler allitk aııbldkatın ilerlemeeilli pıbekeain ,...._,...ı 
emı"didldr.Jhaıan ilerine memarlar Bçmm,1111B..,8Udel' 
Saratll'li ..... f"*renln bqmdı ~pnu ~ıe: ft 
kendl.W. ..,..lara mal v~ ctinnl metbu; yaka-
~ •vaffd olmutlardır. Llldn ~ anlltkll vulyete 
dtlp.-.V4 ~ bir •kanm tlVkifl muvafık &lffUmemlt. Ba)'lft· 
chfllk ....... ıatifaya mecbur edlWek oadla IOllt& tevkif d 
mit*· ~-S6ylendlpıw eöre ıenelerdenberi ıUren bu kaçakçılık bldi .. 
liDi me)Hlana çılcaran; Balraam hianettilidir. Tinnadald kendi 
evi ile İfkodrada bulunan babaımın evini, Baymdırlrk Ba~ 
de~ haline getirmi,ti. Buralarda büyük mikyuta her cinı Jra. 
çak en• Y•kalannuttır • 

Bır bakanuı bizzat bilyüi bir kaçakçı şebekeainın yanında bu· 
tumnuı memlekette büyük bir teeuür ve hayret u~an~tır. 

Fikret ADIL 

Almanyada 
Yahudi 
Düşmanlığı 
Birplı Alman ,.,.,.,.... ,.,._,.. ,.,.. .... ,,.,,....._ ,..,...,,., ~ ,,.,,,., .....,...,.,. ,..,,...,. 

Eıkl Frana11: h8rpqllwl 
hUkOmetl proleato edfJOrl•r 

Pariı, 23 A A - BOtlln ki harp
çı birlikleri ile harp kurban1annı blr 
araya toplayan "Büıl JtarMd&r ulu
aal 1$Qnf......,_ feylsallde bir 
toplantı ,._,,... " ~ •101 o • 
lanl'fla ali• p,fİ ,Ukrılk ltyarlara 
b:rfi lailffaietüa aldrlı tedbirleri 
protnto nen bir runame bbul et
qdr, 

• ........ ,. btlat tetebbüaı rint 
•....- .Wle Drl veren llonfttde • 
..,_ lılf mitinı " aerekine. ula
.ı bfr pterl yapsleıau itin yerU 

Uldtn talimat 'lermtli de lrarar 

Berlin, 23 (AA) - H vu A• 
bildiriyor: A1-ftyada )'lbudllen Qr 
fi hareketler devam etmektedlı Jltrw 
linde bur Yahudi ma~ .. 
lan lanlmıt. birçok ........,_ .... 

•erinde hakaret ,uİllri .. .., ..... ~--------Jlplftmbmttar. 

aı-. llmıftır 

Lanslt'• ,u..mır1a ....,hk 
buıyolarma pmeltlt,.... ...... 
Ur • 

.N'orthausen de iri lracba~ la m na 
...._. bahmdu 1 nen Ud Ylh 
dl; ........... halk dUfmanbk 16-
tiriiif W b\aaua IODUDda diler 
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MEMLEKETTE TA 
HAKYERLERI 

a memurunun 
ırdığı paralar 

• ._.._,._._.._._ ................................................... _.._ .... ..,. ... ...,.,... .............. -_.-_..-._-........... ·... ............. Bundan birkaç ay evvel, Hayri is-....,. - 0 ...._.. 0 - an -awnat <->ay _ y 
1 • • ı minde bir posta memuru, a ovadan 

1• • U ·· m Yet·ı ştı· ren 1 ere gelirken vapurda uykuya dalarak i-y 1 Z U ~ çinde 450 lira para bulunan çantası· 
nı çaldırmıştı. 

Armag""an Verı·lecek Hayri, bu parayı, tedricen ödemiş-
se de, emanet bir parayı _ iyi 
muhafaza etmiyerek ~aldırdıgından 
dolayı hakkında bir dava açılmıştır. 
Dun bu davaya, ikinci cezada bakıl
dı. Suçlu vekili müdafaasını yaptı. 
Duruşma k.:ırar vermek üzere başka 
güne bırakıldı. . * Dayısı Ömerin evinden 16 beşı 

' Tekirdağ, (Özel aytamnız bildiriyor) - inhisarlar genel di
rektörlüğü, en iyi evsafta ve en önce üzüm yetiştirenlere arma -
ğan vereceğini ilgililere bildirmiştir. Bu armağanlar, bağ bakı -
mından işe yarar aletlerden olacaktır. Armağanı vermekten .m~k 
sat, bağ bakım çarelerini aramak ve hastalıksız üzüm yetıştır
mektir. ~~.io&.....Ll bir yerde, 300 liralık pırlanta yüzük, 

üzüm müstahsilleri, üzümlerinin bu yıl değer fiatla satılaca -
ğını umuyorlar. Şarap fabrikasını şarnruza bağlıyan yolun tamiri 
için yeni tahsisat istenmiştir. 

Kütahyada Atatürk B v rı 
Kütahya, (Özel aytamnız bildiriyor) - İstasyonla şehir ara-

· sındaki bulvarın inşaatına yakında başlanacaktır. 21 metre geniş 
liğinde ve bir kilometre uzunluğunda yapılacak olan bulvarın 
düzgünlüğüne, sağlamlığına olduğu kadar bol ağaçlarla süslen
mesine de önem verilecektir. Atatürk adını taşıyacak olan bulvar 
şehir icinde cwnuriyet alanına dayanmaktadır. Bu alanın düzel
tilmesf ve ortasına devrim amdı dikilmesi de projeye konul -
muştur. 

Y alruz, şehrin müstakbel planı henüz belli olmadıfı için bu bü
yük iş pianm yapılmasına bırakılmıştır. 

Kuyumculuk 
Diyanbekir, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Irakı Kara -

denize ve şarki Anadoluyu Akdenize bağlıyan yıollann üzerinde 
olmasr, Diyarıbekirin ticari bakmundan önemini arttırmaktadır. 
Dokuma endüstrisi son iki ytl içerisinde büyük bir inkişaf çağına 
girmiş, bakırcılık, demircilik, kuyumculuk gibi küçük sanatlar 
kincle şöhret kazanacak kadar önemleşmiştir. 

Aydında Orta Tahsil 
'Aydın, (özel aytarnnız bildiriyor) - Aydrn orta okulunun im 

tihanları bitmiştir. Son sınıfa devam eden 102 talebeden 57 si 
imtihanda muvaffak olmuşlardır. 26 sı eylül yoklamasında tek -
rar imtihana gireceklerdir. iki talebe sınıfta kalmıştır. Bu sonuç, 
genel bakımdan iyi rand.man vermiş sayılmaktadır. 

Afyonda Kaç Kişi Okudu? 
'Afyon, (özel aytamnız bildiriyor) - Kültür kadrosunda öğ

retmen sayısı geçen yıllara nazaran arttırılmıştır. Millet mektep
lerinde bu yıl 5533 vatandaş okutulmuş, bunların 2800 ine belge 
verilmiştir. Biçki ve dikiş yurdu ile hapishanede açılan kurslarda 
da tedrisat sona ermiş bulunmaktadır. 

• 
Dikiş Mektebini Bitirenler 

Kayseri, (Tan) - Buradaki üç biçki yurdu ders yılı bittiği için 
birer sergi hazırlamışlardır. Aşağık.i resim, Bayan Makbulenin 
dikiş biçki yurdundan bu yıl mezun olanları gösteriyor. 

"/! 

Yozgatta 13 ilk 
OkuD mezunu 1 

Yozgat. (Tan) - İlimiz merkez 
ilkokullarından Gazi Paşadan 29, 
Cümhuriyetten 36, !smet Pa~adan 
29, Sakaryadan 37 talebe mezun ol· 
mu~tur ki, yekunu 131 dir. Yukarki 
resim, Gazi Pa!a okulunu bitiren ta· 
lebeleri bir auda gösteriyor. 

Tarsusta hava 
Faaliyeti 

Tarsus, (Özet aytarımı~ bildiri· 
yor) - Hava tehlikesini bilen üye 
yazrmr hararetle siinnektedir. Her 
hafta muntazaman toplantılar yapı· 
larak, üye kaydı için yeni kararlar 
alınmaktadır. Bugün, tekrar topla· 
nan para on bir bin lirayı geçmiştir. 

Evlenmelerino izin verildi 
Kandıra, (Özel aytanmız bildiri

yor) - Köçek Kışla köyünden Ali, 
nüfuı kaydına nazaran 13 yaşında 
götüken Safiyenin bikrini izale et
miı, hakkındaki tikayet üzerine 
müddeiumumilikçe takibata ba~lan
mıştır. Yapılan muayene kızın 18 ya
şında olduğunu göstermi~. evlenme· 
lerine izin verilmiştir. 

K utahyada stad yapılıyor 
Kütahya, (Özet aytanmı~ bildiri

yor) - Cümhuriyet alanına daya
nacak olan bulvarın yanında yeni bir 
stad hatrrlanmıştır. Arsıulusal ölçü· 
lere uygun olması için ittifak merke
zinden getirilen plan çerçevesine gö· 
re .haznlanan bu alanın, toprak tesvi
yesi için halkevi ve mıntaka bütçele· 
rinden de tahsisat ayrılmıştır. Saha 
yakında tamamlanacaktır. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

ııı Tarsus, (Tan) - Eski Tarsus 
kütüphanesinin kitapları halk partisi 
tarafından satınalmmış, 200 ciltlik 
yeni bir kütüphane temin edilmiştir. 

ııı Balıkesir, (Tan) - Ziya Gökalp 
okulunda açılan bliyilk ilk okul ser
gisi, çok rağbet görmUş ve binlerce 
kişi tarafından gezilmiştir. 

* Çorum, (Tan) - Orta okuldan 
bu yıl 10 u kız, 33 ü erkek olmak 

, üzere 43 talebe mezun olmuştur. Ye
ni mezunlar şerefine Halkevi tarafın
dan bir çay öleni (:r:iyafeti) veril
miştir. Bu tölende parti ba§kanr bir 
söylev vermif, muvaffakıyet dilcmiı
tir. Yukarki reıim, gençleri bir ara
da gösteriyor. 
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VOSMAU 
- Yemek salonuna götüre -

ceksin ama, mutbağa inip ye • 
mekleri de sen ısıtacaksın. Hiz
metçiyi kovdurdun; şimdi de o

Etem Izzet BENICE nun vapacaklarmı yap bakayım .. 
Diyordu. 
- Peki karıcığım .. Senin için 

her türlü özverenliğe hazır1m ! .. 
- Bu aramızda geçen son 

şüphe ve kıskançlık olgusu kala 
cak, söz değil mi? .• Diye coşkun bir silkinme yap. 

tı, karısını kucakladı, ve .. Onun 
, güzel vücudünü kollannrn ge -

,.. nişliğine doldura doldura yatak 
ak odasından çıktı! 

Diye sordu. Doktora . 
- Son, en son.. 

/ Dedi, Güneyi ı 
- Oooh benim namustu, 

·yüzlü, ak alınlı karıcığım .• 
Diyer~k alnından uzun uzun 

öptü ve önerge etti: 
- Haydi, seni kucağımda ye. 

mek salonuna kadar götüreyim! 
\ Güney güle güle cevap verdi: 
ı - Kalbimi yık ta, &0nra da 
onarmaya çalış ! 

Ddktor karısını yatıştrrdiğrna 
çok memnundu. Sevinç içindey
di. Gözleri, yüzü, sesi, kımılda -
mşlarr, bütün tavırları bu sevin· 
cini taşırıyordu. Güney de bir
den kapkara bulut tabakaları al
tından kurtulmuş güneş gibi ken 
di ışığım, kendi rengini. kendi 
tenliğini alnuitI• 

--- .L.. 4 

Sofrada 
... -........ - ----

Sofradaydılar. Fazıl: 
- Hınzır hizmetçi!. 
Diye kendi elile yemekleri 

hazırlamış, ısıtmış, salataları 
yapmış getirmişti. Şen, yaptıkla 
nı bağışlatacak sözlerle Güney'i 
oyalıyordu. Ve: 

- Bak karıcığım, şu yemek· 
lerdeki tad nasıl değişik?. Elim 
değince başka türlü oldu hepsi 1. 

Diyor, salatayı öğüyordu: 
-Bu salatayı benden başkası 

yapamaz. 
Güney bir aralık yine suratrnı 

astı, sesini değiştirdi, gücenik 

* Çankırı, (Tan) - Gezinti tre
nile gelen gençler birliği Altınordu 
maçında 1 - 1 berabere kaldılar. 
Muhtelitle Çankırı spor 1 - 4 yenildi. 

* Tokat, (Tan) - Turhal köyün· 
den 8 tiltiln kaçakçısı jandarmanın 
pususuna düşerek yakalanmışlardır. 

gücenik söylendi: 
- Sana hiç güvenim yok .. 

Fazılf. 
Doktor, durup dururken Gü

ney'in yine böyle birden değiş· 
mesine üzüldü: 

- Neden?. 
- Beni hiç sevmiyorsun. 
Bunu da nereden çıkardın?. 
- Beni sevsen bu y.a.ı;>tıklar-

nı yapmazsın. 

- Ne yaptım ki?. 
Konuşmaları sürdü. Giiney 

daha çok gücengin bir ses ve ta
vırla söylüyordu. 

- Bugün yapttklarm sevgi -
sizlikten doğan şeyler, seven 
adam bunların hiçbirisini yap· 
mazdı. 

Doktor, karısınr yatıştırmak, 
yeni bir aytaşmaya fırsat ver • 
memek için çok aşağıdan alı· 
yordu: 

- Sevdiğim için yaptım. 11-
gisizlik sevgisizliktir. Seven 
her şeyi görür, her şeyi izler, 
her şeyden kendisine göre bir 
anlam ve deyim çıkarır. 

Güney'in, güzel kadının gece· 
den ışığını alan koY.,u siY.,ah, P,a-

15 kij'Jt lira çalmaktan suçlu altın 
diş Hamdinin duruşması dün ikinci 
cezada görüldü. Hamdi, dinlenen _şa
hitlerden birisi için: 

- Bu adam, beni evine çağırdı. 
Namusuma taarruz edecekti. Gitme· 
diğim için şimdi bana bu iftirayı ya
pıyor.. dedi. Ve dayısının evinden 
çaldığı paralar için de: 

- Bu paralar bana babamdan kal
mıştı. Mfrasırnı yemişlerdi. Ben de 
onları geri almak istedim .. dedi. 
Duruşma, öteki şahitlerin çağrıl -

ması için kaldı. 

ııı Muhtelif tarihlerde, sekiz evden, 
içinde oturanların insanlık duygula
rım tahrik ederek yatak takımı, lo -
husa takımı, çamaşır ve ev eşyası do
landırmaktan suclu Eminenin dün i
kinci cezada duruşmasr yapıldı. 

Emine, müdafaa şahidi getireceği
ni söyliyerek mahkemeyi boşuboşu
na oyaladrğından göstereceği şahit
lerin dinlenmekten vazgeçilmesine 
karar verilerek duruşma, başka bir 
güne bırakıldı. 

POLiS 

·şanta ında bir 
Sokak kavgası 

Geçen gün, gece yarısına doğru 
Nişantasında Teşvikiye mahallesin· 
de oldukça garip bir vaka olmuştur. 
Öğrendiğimize göre hadise Hacı 

Emin Efendi sokağında mühendis 
Serverin evinin önünde geçmiştir. 
Hacı Emin Efendi sokağında 12 

numaralı evde mühendis Serverle, 
kız kardeşi ve yeğeni Enver oturmak 
ta, ayrıca kiracı olarak ta Şişli Sıh
hat yurdunda çalışan hastabakıcı 
Olga bulunmaktadır. 

Pazartesi akpmı, gece geç vakit, 
iki adam, mühendis Serverin evine 
gelmişler ve Olgayı görmek iatedik
lerini söylemişlerdir. Kapıya çıkan 
Serverin krz kardeşi kendilerinin 
kim olduğunu sormuş, öğrenmek is
temiştir. Buna fena halde içerliyen 
iki meçhul adam, zavallı kızcağıza 
küfürler etmiye başlamışlar ve uzun 
uzun söylenmişlerdir. Kız, kapıyı ka
pamış, içeri girmiş vaziyeti ağabey • 
sine anlatmı§tır. Bunu i§iten yeğen
le dayı kapıya çıkmışlar ve iki meç
hul adamı yakalamışlar ve sokak or
tasında dövüşe tutuşmuşlardır. 

Hadise yerine yetişen polisler, 
bekçiler kavgacıları yakalamışlar ve 
dördünü de karakola getirmişlerdir. 
Karakolda meçhul adamların Pavl ile 
Nikola isminde iki Rus oldukları ve 
dört kavgacının da ayrı ayrı muhte
lif yerlerinden yaralar aldıkları gö
rülmüştür. 

Hadise üzerinde tahkikata devam 
olunmaktadır. Kavgacılar Cerrahpa
şa hastanesine gönderilmişlerdir. 

* Çarşıkapıda fırıncı Mustafanın 
yanında çalışan ve hamurkarhk ya -
pan Kahraman, dün polis tarafından 
yakalanmıştır. Kahraman, zabıtanın 
müt.eaddit ihtarlarına rağmen çok 
ı.arıp,şapkaya hiç benzemiyen bir şey 
gıyınekten suçludur. 
* Pangaltıda Tayyareci Fethi so

kağı~da bir köşede 6 aylık bir kız 
çocugu bulunmuştur. Poliı, bırakan
ları araınrya başlamış ve çocuğu Düş 

nltılı gözleri doktorun bakışla
rına takılmıştı. Sesi titriyordu. 
İçindeki ağulu hislerin kızıllığı 
sanki yüzüne vurmuştu. Gücen· 
gin gücengin yine söylendi: 

- Hi~ hiç doktor. Ne söyle· 
sen b~ş. Beni sevmiyorsun. Gel 
geç hır durumun var. Sana gü· 
venemiyorum. Bugün böyle 
yaptın. Yarın da herhangi bir 
şey bahane edecek, belki de büs
bütün beni bırakacaksın. 

Doktor, sofrada yılıdıruna 
çarpılmış gibi birden yerinden 
fırladı : 

- Nasıl olur bu söylediklerin 
Güney?. 

Güney soğukkanlı idi. Gözle
rini değişmiyen bir noktaya 
durgulamıştı. Cevap verdi: 

- Basbayağı. Benden bıktın. 
Bu, besbelli. Öyle olmasa bu· 
gün yaptrklarını bana nasıl kı
yar da yapardın? 

Doktor yeniden yemeği, iç
meği unuttu, peçeteyi önünden 
çıkardr attı, karısının yanına 
geldi, diz çöktü, yalvarmalara 
başladı: 

_ - Karıcığım .. 

. ~~~a . r .e ."'~ .. ~ . ı 

Evinden kaçan bir kadm 
Son pişmanlık fayda vermez, 

diye bir ata sözümüz vardır. Bu 
na şu sözleri ilave etmeli: 

- Pişman olmanız ihtimali 
olan hareketleri yapmadan ev -
vel çok, pek çok düşününüz 1 

Hele karı koca hayatında ha· 
zı isyanlar, bazı kavgalar, bazı 
mukabeleler ne kada .. çok pi; • 
rnanlıklara sebep olmuştur. Iş
te bunlardan biri, Bakırköy 
Nursel imzasile: 
• ... Ne yaptığımı, neden böyle 
yaptığımı ben de bilmiyorum. 
Yalnız mektubumun başında da 
dediğim gibi iki sene evvel beni 
son derece seven kocamın altı 
aydanberi bana karşı bu derece 
lakayıt kalışına tahammül ede
mez olmuştum. Evine geç geli
yor, benimle konuşmaktan bile 
çekiniyor, gülmiyor. daima dü -
şünüyordu. Fakat bir kadın bü
tün bunları, erkeğinin başka bir 
kadınla meşgul olmasından baş 
ka neye atfedebilir! •. Günlerce, 
haltalarca onun geç gelişi, gece 
/eri uyumayışı, ikide bir yata -
ğından fırlayıp öteki odada yal 
nız oturmak isteyi§İ beni de uy
kusuz bıraktı; beni de harap et· 
ti. Ne zaman sorsam: "yok, bir 
§ey yok .. bir sinir geldi bana ... ,, 
gibi cevaplar aldım. Biraz anlat 
sa, biraz halini söylese idi aca· 
ba tahammül etmezmi idim? 
Kabil mi? Fakat söylemedi ve 
altı ay ben kuruntu içinde, ben 
den başka birisini sevdiğinden 
emin olarak düşündüm, taşın -
dım. Bir gün kendisine artık bu 
hale tahammül edemiyeceğimi. 
benim için bu derece ezici bir 
hayata katlanmak rqümkün ol
madrğıp.ı, rahat ve s vgi içinde 

künler yurdu çocuk kısmına gön • 
dermiş tir. 
* Öğrendiğimize göre Samsun 

müddei umumiliğinin müracaatı üze
rine İstanbul polisi tarafından uzun 
zamandanberi aranılan hırsız Uz 
Hüsnü, dün Sarıyerde yakalanmıt ve 
16 evle bir hayli dükkan soyduğunu 
açıklamıııtır. Uz Hüsnü, tevkif edil
miştir. 

~ Sultanhamamında ernayeci Yuda 
Levinin katibi 20 yaşlarında Raşel 

adlı bir kız evvelki gün, Altıncı dai
re civarında oturduğu apartmanın 

altıncı katından düşmüş, ölmüştür. 

Öğrendiğimize göre Raşel, apart -
manın taraçasına çıkmış ve caddeyi 
seyre dalmış ve müvazenetıini kay
bederek aıağıya yuvarlanmıştır. Ra
§elin her tarafı parçalanmı§, birçok 
kemikleri kırılmış. kafatası patla -
rnı§tır. Zabıta, tahkikat yapmakta -
dır. 
* Sirkecide, Hüdavendigar cadde· 

sinde Şafak sinemasında filmlerden 
biri tutuşmuş ise de hemen söndü -
rülmüştür. 

Bu son olacak .. 
Bir daha görmiyeceksin .. 

Gibi biribirini izleyen bir sü
rü lakırdı söyledi. Doktor Y.al· 
vardıkça Güney: 

-lnanmam .. 
Bunların hepsi laf .. 

Diyor, o yalvardıkça bu daha 
çok sarpa koşuyordu. 

Belki bu yalvannalar, karşı· 
lıklı konuşmalar, çekişmeler, 
gönül pazarlıklarr bir saatten 
artık sürdü. Güney; rengini gü
neşten ,güzelliğini bahardan, 
gözlerini geceden alan bu güzel, 
en güzel, şen, kıvrak, diri kadın 
bağlıyan, vurgun eden bakışları. 
m doktorun gözleri içine dol -
durdu, keskin bir deyimle: 

- Özverenliğini göstermek 
için sana öyle ise bir önerge?. 

Dedi, sözüne ekledi: 
- Taksim'deki apartmanım 

bana bağışla .. 
Doktor birden: 
- Hangisini?. 
Dedi. Fazıl'm burada biribiri. 

ne eşit, Atatüıık anıtının karşı
sında iki apartmanı vardı. Gü
ney, sorunun inceliğini kavra • , 

1 .. ayrıl 
yaşamıya a ıştıgımr, rıtl 

hazırlığını görmek üzere :ar 
min yanına gitmeye mec b 
duğumu yazdım ve o gü11,

8
ç 

eşyamı alarak anneme J;. 1, O gün, ertesi gün cevap! 
dım ve bilseniz bu iki gurı kfl 
de ne müthiş azap/ar çe g 
Ü ~üncü günü bir arkadaŞ'. ~ 
rek bana hakikati anlattı· b 
cam yaptığı ticaret işin~~! 
yük bir buhran içinde d• 
illas etmiş, bir iki arka rıI 
yardrmile evinin masra~ı 
min edebiliyormuş. Bü:tıJ~ ge_ 
§Üncelerinin öundan ileti rd 
ğini öğrendiğim zaman f1 0 
caktım. Arkadaşı bun/arı~ 
tarafından değil, kendi ~liııJ 
dan söylediğini ve geld~ rıI 
onun haberi bile olmadıC' f. 
liyerek gitti. Bir hafta z1b!
utancımdan ne bir §eY Y8, 0 
dim, ne 1:idebildim. Faka 
beni aramıyor. ç 

O, a r a m a m a k t 8 s} 
haklı. Böyle çılgınca ~t 
bşın, ocak yıkışın zaten J1 
derdi içinde yanıp tutu~ t 
adam üzerinde ne mütıh1~ f 
olacağını düşünmek ve it ~ f 
yeni öğrenmiş gibi yapa~? 
dip hemen özür dilemek st 
dır. Nurselin kocasına Y~ 
mektupta manasız kıskafl~.J 
rı, yersiz şüpheleri de ~sf 
izah edilememiştir. J{oC ~rı 
onu rahatı kaçtığı için e\ ~ 
kaçmış telakki etmiye de 1,.1 
vardır' ayrıca bunu da an 
lıdır. 

• 
iki karıh koca 

Sağda solda henüz btl ~ 
neliklerden, bir zaman tıst1 
runızın hayretle anaca 
garip insan tiplerinden bSı;o" 
na rastlryonız: iki kartl1 
lar, orta~lı kadınlar... . (1 

Bunlardan bir tanesı, ~9 
pıda Selami) imzasile ' 

~ mektupta on beş senede~ıdıı 
kadın arasında nasıl e~U ~ 
artrk bu hale taharJUllll ,t 
madığıru, iki kadını. a.>'~ıJ11 
lerde oturtamadığı ıçın ıJl I'. 
bir evde her gün başın bil 
yediklerini bildiriyor ve 
akıl danrşıyor, rıet 

Türk kanunu yeni e.v 151, 
sındaki ihtilafları geçU,::i ·.:1 
leri halle mahkemelerı ıct ~ 
mur ediyor. Fakat eVV~it' r., 
mantıka da uymayan dil$ 
de keselerini, sonlarııı1 ıılP 
meden iki karı almış ?18ri ~ 
!arının ,..aresine kendıle.cr~ 

~ . tıı 
caklardır. Ayrılmak 1~11t 
mahkemeler ayırır. F ~ 
nun için iki tarafın d8

18
r0-' 

zımdır ki ortaklı ola11 oıs? 
rizayı tahsil edene aşlc" 

.b. bir ged 
mamış gı ı sonsuz içit! 
lik ve rahat nefes alışı ıJ ııı~ 

- İkisinin de taptldS tıV 
ğil mi?. Tabii bir artl 
üzerime çevirirsin. bıJ ıl. 

Doktorun kulakları b 
dıları işittikten so~r:;ıJ 
kurşun akıtılmış gib1 ~içtılf 
zonklaınağa başladı. ıı~ 
söyliyemiyor, sadece ~ot'~ 
Güney'in yüzüne balcl> oJ'. 
kışlarından on pa~~ıil' ~ 
Jak atan bütün bir cı rdll 
tının görüleri ge~i>''iııdi 
insan kendisine inme btl s'. 
kitte ancak doktorun il<'ıii' 
deki duruşu kadar kar 
line girebilirdi. .~ııd 

Gözleri yuvasının ~ifel \ 
ğmı kaybeden soluk tJ• ,,J 
et parçasr gibi kalfl11~ ~, ! 
buruşmuş, dudakları rr11iŞ~ 
yanakları porsuyu"~ ile 
kenarları et çizgilefl ·ıi> ~ 
mıştı. Ne~ nefes atab• 
söz söyliyebiliyordr 

Güney: 
- Ha desene.. ,; .. d~ 
. [f\r/.ı>" 
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KEKELEME BU KADAR OLURI 

Güneşi balçıkla sıva
mak isteyenlerin 

acınacak hali ! 
Baştan aşağı yanhş yazmm ne maksada 

yazıldı~• meydana çıkıverdi 1 
İstanbul mıot:akMı kongresi hak- Bu da doğru delil. :sapan, Mzar 

kında Cum uriyct guetesmın yazdı- edcnl d ba k h • • ~o b t anl . er en ı a epaını reye a :y -
gı ş n apgı Y 1t yazı üzerine muıtur. Bunların aldıktan rcykr1'on· 
kon re bqbntNn bu rgaz~teye côn- gre zabıtlarında yazılıdır. 
derdıfındcn dun . bahsettiğimiz du- Butün bunlardan aonra bu yarilıJ 
zeltme mektubu, yıne dun ayni pze- yazıyı yazmaktan mabadıa ne oıau
t 1~ çıkt~ak bi funu da, Cumhuriyet yazıcısının 'kcn-

1 ıu r yannm diizeltme- di kalemilc ortaya vuruJı ' ·., · 
ôık tarafını bıralmuyan bu mektubun ı· B di d · dd ik k tere ım • u yazıcı yor 
ye ı ma e ı !Çt ve. kat1 ifadem 0 "Sonra dı&er bır mcse1c uaha var-
kadar tep den mme bır tesir yapmış dır ki bunu da ıozonWıde bulundur
kı, hem avallı. yazıcıyı yeniden iki ma1ı: lbımdır. Bugun Tlirkiycde en 
autun kekeletmış, hem de sonund3 eski ve en büyuk ıpor 'klüplcrinclcn 
bu ya ının ne . mabatla yazıldığını biri olan Galatuaray klubiin~ lata.o
ya ıcının kcndı kalcmile ortaya vur- bul b61ge merkezinde ve futbol heye· 
durmu l . .. ı tinde temsıl edecek tek bir ıiaye ıeçil· 
. Soyl~ ıne gore kekelememek i· meaine meydan Yerilmemi,tir.,, 

çın en t ' deva, aoylenilcn aözü yük Demek ki btitiın bu gtırultil, bu pa· 
ek ı sle r prlo haline eetirmck- tırdı, bu telif, bu feryat ve figan Ga
mı · Ya ıcı, tevillerini Cumuriyct .U- latasanydan kimsenin merkez ve fut· 
tunlarına dölccctgine, tanınmıt bir bol heyetlerine girmeyişinden ileri ge 
ı:ramofon evinin pllildanna tarla ba- liyonmıt··· 
1 1de söyleseydi bclid bu KDIAW bal Cumhuriyet yaz.ıcısı, kongrede rey-
den lcurtulmut olurdu ı lerin cebirle, sopa ile toplandığııu -ıd-

Doğrusu. kekdeaae de bu kadar o- clia ve i bat edebilir mi? Edemez. Şu 
Jur. iaalc!e her murahhas reyini se~ 
l Bakmızı lkullaıımıştır ve ne yapalım ki d • 
1 . 1 - Yu a. lmagredcki dinleyicik- cilik _TC atletizm heyetleri başkaıilit
rı de murahhas aanmı' ta onan isin aa lbırtr Galatasaraylı seçıldifi ibi 
murabbaı N.,1181111 dlı ~ Jdmlt merkez ve fut bol heyetlerine d ~ 
ık ye çıürmlf- latasaraydan kimse se ilemc · ~ a-

füjyle oma bile bir ıuetedJe ya - bt denizcilik ve atletfzm b Teri! 
t'yie1:~ ~r !'.~~-~~~ft başk~, merkez heyetini~ tabii ii-

• -.uı.-. '....---- al- yelen4ir Demek ki 
<J ı reyi u&ltmak '" kongre murab- de Gaaiuu. dan merku lııeyetin-
Jı alannm uymnı çofaltmı!k• mf ~ Xid Y kimle 1JuluDma41-ha•kanın aldı"" • _,

1
• • lio• ıau da asılsızdır. 

" ı;~ nyı ~ ı ~e değil S )C'tmı ıkiye ntsbct etmek içmdir. I adun e. SAVCI 
2 - Seçdcn b.ı kan ve ~terin al

fökları r lttin ba\;•Jcr olanı Cumbu
rıyct yaııtmmn yaı:dığı gibi imis. 
:Yazdı ı rakkamla konıre aı...:und~
j-1 ;::at htaya yazılan rakkamlarmış. 

. c muıahhastan fada 
.dınleyıa u nian ve rcvlcrde el 

Dinarlı Mehmet 
Geldi 

k lchnnü surctile .veril • "nden .()nü-
el _,.. 

• .. » ·-
la bıMclatu rc,ıulh bWr.. ~ fu-
mı _ :u ileri sel • 

AmeriQda 182 .OU~ k.-. 
nan pehlivamnnz Mı undlı 

Cim Londosu da kaçu1ııwftı ı 
B :.ı&..11.:. • --. acani yaacm bdar bile 

lc
ayakta .. amırac:ak bir İddiadır n:_ 
ere,~ eelaa • -

Çlinldl dlilla •cZ ""meı"•ia. 
Fenorbaçe ımmü.h .... ~ımdn 
rıne )'Olmma ~ "*lili tir.e-
muraA!uılılardaı avn~~ 
ra bu ne te atbr ki ruıa bir • Soa • 
nıııraılab ._lada elinle .• ~ 
«ı. n u ıddia -"- 1ICl bcıhaadu-
,., -T"r ft ate randa 
rahhaa •yıuau -.bit 11111-

( dınleyicüeri murabla• _:olttıwıuda 
tıraf ediyor Göri.ıhı)"OI' ki clıtına) i-
grc namda derin bir saf~~ 
m~I ~e~ 

3 - Bapamn. Hilil kuliibU --
h ma aoı: venp te CialataaraJ - _ 
rahhuına IO& •crmedili dolna det&
dır. Euoa bütün kongre phittir. Tam 
tersı: Hıl 1 murahhası eöa iatediği 
~tlde bafbn mesdeyi kendiııi iballet-

1 ıçua OD& 8Öı: Yermemİf, aOa üaacb 
gı halde - d sara unye lroaupn Galata-

'1 -.W.aamm da · ::..J:.-.. mıttıt Eıt-c SOZLM&U ~ -
yıp ıa" Hilii =:bu ıyiliti y.,..... 
dı, Galata buına 8k 'ftne)'· 
butUsa ~)' IDWUhaaı Mmlilı bil 

4 - itan ~ktı. 
(laki ıdıda 1~ terRdenler halılım
ba ı kulu ı Y......_m dtia ••elit-
~. p crua üv-ı __ , .ı. .. L_ 

uU t rz "' d "'_. -. -·· H • evam cd • .zu unu ar tftlit erse terketmek ar-
tevılı. "-111 ~ınelr~r.,. !dFtini.ttlri 
1 yan bir ifadedi içiD zorla pldr
arzu ı atenne~ ICı..e blyJıe lıılr 
lıı yat fa cılr~ 1'aidc, JMla bta 
nı hayrete dufiirii laıdfttile ..... 
5-Saliht~~ 

rahhum Haliç blti.,..::-1• ... 
Do bSpOt' ldübiindt ıdeli1 le 
• 1 dclilau ... " obDaa •ir nae-

Oyledır ımmı ~ 
<le ıld r Ası! mesele C ıneae1e ~ bu 
cı ınm "'kongre ba kan unıurfyet ya.zı-
h s halckmda ddedifi 1~ ~u murah
tı ı' , ıındıT. Bqkan •nht ~-
oldu u eöyHtyor. Yaırı~abm 
vap • ı n. Yoba bu aracı u
Do !1lMpor olarak dftnltlha ·.r.ııdrı 
ıcının aymz dtkb~tıU~ ~e ya-

bırıne c~ ba1b b. ttıoden 
6 - G neı klübU .rn:ICY defDdir. 

!1' amt o duklannı bqeı::;nm 
2çındc karar ttn§1ne Cutnburi a1l 
Cıat Myrd cdiyonnuf... ~ JUJ 

Bunda hayret edıleeclt :nokta k 
tur Ç ldii murahhaı aallbtyetn }'O • 
1 rini mmtaka tetkik eder •c bhmei 

u luk g nneyın« 'kong '- yo 
I 

aanma 
v rır te baparuıt bır nd ka 
r tetkı1ı:in cvveld a ıldı· 

ı ı ıçındır. p 
- Kon r nın nı ama oldufuna 

rn d 1i1 fkanm :nıudea bat 
µ kimac,yı reye ko~ ~ 

Uzun nmanclanbcri Anmilauh 
buluaaa ve onda bqanldı ~ 
~pan kıymetli güreşçila · ·=.tmı 
Dinarlı Mehmet evvelki &ÜD Amai
kadan fChrinıize dönmüştiır. 

Dinarlı 22 &ünlük uzun bir vapur 
)olcutufumm yorgunluğuna rafmen 
~-etini çe'1ı:tiği memlclretine aönft 
donrD« Ak ip f ltanbubı ımmı lboy
lu c~zip dolaşmak olmuştur. 

Dınarlı Mehmede bütWı Amerika· 
aa (~entilmen) denilme'kteair. Ona 
bu ı._ iter .Aman !ri1e1iz tm"ıiz -ve 
ili~~ ~~ içia •erAmiftit'. 

yv ~~ '" ' keüne ıb-
Y11flUğu ıçın çok neıcli olan ..Dinarlı. 
annb~ıınada bulunan ana ve babaaı 
aa ıran enet bYUpıak . . • 
can isinc!eyl'!i. a.pn bey. 

Dinarlı Mehmet. kenai14rle ,ıöıü-

Di._,ı lıfelu.r 

ıen bir ıadcadqnmn Anıerlk.a.lııi 
apor b~ enlatmiJbi. IGürqçbrıi
.ztn ftTt!ili ma1ftmm -.Ptı'Ya <yarıy. 
ruı: 

Dinarh 'Me1nnct A.ınerlbda il1ı: &Ü· 
rcpni bir Cow-~oy y&ni 'bir •ılırt· 
mi§ ile yapmıJtlr. 'Gtiretçımizhı 'bu 
Jaaamı ltenelıınclen çok boylu u aalıa 
ağr oldufu için Dinarlı bu :ilk .ıfin
tınde b'Oytik bir 'bcyecma b,pihnıf, 
bununla ltera'ber hummı 'd6n da'kı
kab yenmqtir. 

Dinır1tnm A~ıbila YfıPtlğt ml1· 
sababtann hepsi 11erbC'lt ıurefıir. 
llk ratnaba'ka n 90 ra gür~ fllre-
,e mtilabab n nı ytiz ıtbt11 
öörl'!e r1r Wk'bmeıt bun-
lardtm ikWııdı ~ 

Süvari~-.. ~aerJer.i 

Sovget Süval'isi /JMt 
Nala Gide11ek Kilıcıyla 
S·ağda TJe Soldakt1 

Bütün Dıillarıı K~ar 

Saat :bir buçdkta 'Kampa geld~ 
Buraaı genif, 'SODSUZ bir Jne1-
dandı, kaym onnanlan ve alan
ları ile öttillü idi. lteamp yol bq 
larmöa, beyaz siperlerlte -yahUt 
bir ı-nöbetçi karakolu ile müaa -
aa edilmekte idi. Otomobili 
kaınp'ın önünde bıraktık. J.lü -
amerenin verileceği geniş bir 
ovaya varthk. BeniButUyemtnin 
bulun8uğu bir 'trlbUne ç!karlh -
lar. Onunla karnı arallmda ~ 
aldım . .Bayan Budiyenni gençtir 
ve bir parça Fransızca ilir. Za· 
ıif çe giyinmi~tir. 

ti. Ekseriya ,Wvarlleri ayak lte
l'iştirmeie .mecbur ediyordu. 
91.i'\tarİler ıaraamda fevkalade at 
ı.yıcılar vanıı. Budiyenni onları 
tsııyorihı. Oç alay böylece mü 
sabakaya girilikten sonra !Rm· 
yada: Ciguitovka adı verilen 
bir antazi ile ınüsarnere :prog
...-nı amamlandı. Bu oyunun 
tterl'i;: Kdkasyada nişanlının ka 
çmlması, 'Kampda eğlenceleri, 
-.na babanın kızı aramasını, çar 
ıpt§ınB tüf ek atqi, kalfürılan ö
lüler ve ilih. idi. 

Atlan aonsuz bir dört nal ha 
liııde tauvvıır ~irtiz, ısUvari a• 
tını lah -ıcı- soı., klb sô1. 
..a.ı ağa aürttyGr, t:Mzen .asılı 
~ıy«>r, barıen 'tekrar eğere yer
'Jetiyor, asıtcuındall başka a\Wa .. 
riler awı eıatyor, mhralyözün 
ucunlan çatır çmr görtlnen kır 
ı.llW!l 'ale\rler, 'Yeft yıwarlanan 
lllllDlamJel', 4IUll terekeainde G• 
cırdan pembe ve ye§il «iyinmiş 
.nlfanlı ve aire.. BütUn bunlar 
o .kadar hummalı o ka<lar mahal 
1i renkli idi ki, f8Ştlm. Bu Of.Una 
iftirak edenlerin nereli olauğu· 
ınu gorduın: 

!?loekova .civaruXlan imiiler. 
1liiMmelre ~ti. Bu iırka. 

... I 

Geldiğim zaman 800 ki§i jim 
• 11&stiık ajTCleri ~traf mda ~n 
ı ımŞtı. dılor biri ayn ayrı jimn

tik ahttl4!1'i!R gitti. •me1redwi 
kuSUl"SUmu. 1'ıflaşihyOTdu ki, 
kaqımız8aki .cUziltmlı mükem -
mek talim ı:aönniiltü. Gniimüz -
de bir Mıfka .grup var. 'Bmilar 
sübayJar w btilük lkamutariları 
idi. Bunöa '!Wotidtöf ortıusunun 
düsttıilarmdan biri tatbik edi -
liyordu.. Şöyle ki: "bizzat ya • 
pamw-ağı bir ~yi hiçbir ııu. 
ma!18an omııcdenıez.,, Şeref, 189 

kerm -en-mw.mtt!li dlırllk vt ~l 
rada Hmek .teŞkil etmek gerek
tir. Sübaylar, burada .;efrattan 
daHa mükemmel bir .ip teşkil 
ediyorlardı. 61, 62 -"e 68 üncü ... 
layUr btrl>tri •romca ut a~a 
canibazl* 'nilftrlleri yBd)tilar. 

Biler g4çlü ve uatafürlal'. 'Bir 
Hemin, üniformalı, mavi ıpalfta 
tonlu e~iameli bircii.mlri hep
sinden thaha mükemmel cad.z
lıklalT yaptı. "Bu %it (;5 fnti ala
~ ıcamutanı imiş ... 

Stalin.ailmı'tlllfJYU stiel bir til· 
'111tn6i. Bu ttUrrtenin 68 üncü ahl 
yı BulUtany -admı uşryor. 
1talr\PI ceı4im. mayram aürile 
ırihq)ıhl*etc aıgıllUr. :ı.toeko-

'Sov~et 'P-iyadeler1 

Meşhur Fransız mttharrirle- yaptığı inceletTft:lerhı sollUÇU 
'rinden Henry Bidou Rus ordu- hak-kında Rransuaı Vu mecmu 
'lanna ve süel kuvvetlerıne .ait asında uzun makaleler yazdı. 

Bunlardan birini ahyoruz: 
ıin<R berabere kalmıı. yUs ~ 
kisihi .Wmıımıttır. 

Ci Uikçe çetin mU..bıhlar n 
şçimiz en nihayet m bur Yu· 

1ı Cım ıLondos'a kati dllyan-
'JDI trr. l.onaoata yaptığı mu.abakadı 
l.hakemin tarafglrhli ,,uzUndtn -ye: 
nıhnl!, .fakat hıilk bu maftObiyetı 
kabı.il etıniyaret gUre, ıtonıfte1ını 
prdtesto etmi' ve bir revan§ maçı 
"Y8pıhnamnı hstemiftir. 

lKmlıııııtmlan revanı ınaçmdan 
.Cinı Londodaıçm~ ve bir ~ Meh: 
1111etle .gURpnem~r. O ka~r ~1 

tılch~ .gUr~pnemeic için gure!ÇI• 
lllUin 'bulundufu nuntalaalartiın usak 
ılatlhlfllr. Mıihmetli Yfndtren ~na· 
dalı ıa.Iamıe Londoau plip çilalr
mak 1Jv1n J> .. bin dolar .nrildlt1 kuv
vetle söyleniyormuş. 

Aftadatımı:ıı: Dinarı.,,. buraila 
müaabaka yçıp ~pauy.-~ın~ .ar
llutu anan ürew&ımb. Aınerıkada 
"bul~u •man (G"ol') ..-aı~aı
nın IMndi-.yle çok •likadar oldutu
nu ve 'f81et mU..baka ,..pmata a. 
nr verine ilk ıureıııtını bu ..-:m•
'lftn organize cdecegi bır mU.ı.ka
c!a y:ıparak şUkTan borcunu ödeme· 
ft &al-.ac~ını ıoyleml§ür. 

. ............ ts"' 
H•aliıllt•• 

• • • an.el 
21 eylutde ba laya~k olan 'Balkan 

'l>Ol !l&ftau Wd&Ada Jôbdaııade hi 

Bu "Sabah, 61, 62 ve 63 Uneti 
a}aylardan mürekkep erkin süva 
n. 'tümeni (fnb), yası ~ 
ti .~amlmltoye kampında bir 
musamere •eriyor. ~ıaon 
ıe~lerinin ısı-ı de tıakip ettikleri 
şoseden gidiyoruz. 
Moskovanın .cenubu pthiai

ne doğru giden bu yoldan Rran 
•tz Hkerleri ricat eaniflerdi. 

zırlıklara baılanmrıtrr. 8'!Je\1lye Tu
m:ın t!irekttsrıuıu o tfııftı yapU.-dk 
spor şenliklerini görmek ilzere ment· 
leke~ ıeyY1lh celbı için \tazı tt~b -
büalere giri91"iştlr • .J.tWlltrı OUftl· 
leştınne kurumu 'Bıilltan ""letltti
ne •it muhtelif mlJll Takalar tettl}> 
etmıftlr. Her y*1 yıapiluı "Otomobil 
yarışları da bu yıl eylül <acMUlnth ,.. 
pılacak, Balilan ı.f•nu IÖl'llltğe 
re len ya8ancı cwzUıUer bU uretle ,_ 
' ları da ıörebaleceklerdir. ıYU.ncu 
nı~mleketl ... den ,.brıma* yU. yir
mı sporcu pı.o.lrtır. .Budlarrn cıtn 
yedı!ı kul~ idarcallcrladen .ur. 
keptır. 

Turizm direktörlUju ,,,..a.n.ı mem 
leketler için .aynca pek ,.ısında bir 
de kı~ baatıra&ak ft bunları ya • 
~ncı mem'4!ketltre ı«ondeıecelrtir. 

u kıt.;ı.plarda ,.brimbia -.ğt.nce 
)'Crlerı, pliJlar ve yyıah Mlbi l . 
daha bur i"p ed.n fCYı.r ,,,azılm~~ 
tadır. Ayrıca ıey)'ahlır için oteller
de tcnııl&t Y•PtınMlr .U..re •WJ· 
~e ~--ıllriemift'r. 

B!Zfte, 'bir alay kamtttanmm 
.bufiade, erler cibi .aamm-ı• 
yaptığı görülmiyen hidiseler
~dir. ~cak her subay, erle -
nn yapabıleceji her1eyi ympma 
Ildır. Hakiki Der, buımn böy 
le olmasını her zaman istemi§ -
lerdir. 

PrOflrama ,göre bir .at yar11ı 
da yapılacak idi. ıDüz mun bir 
pist ilzerlntıe, ince ağaç dallan 
0~ lnetreden on metreye dikil • 
n_11ftlr; bWllaröan biri sağda bi-

~••>halk,--~ 
~ı; Wllhnctttlarda 
wı~u. ~'ğaÇlarm gölge • 
:'Sinde oturmut kadın "1e erkek • 
lere 1Uı11ıdw ediliyordu. :Su ka· 
ym ajacı ccmnan1armGa lampnı 
ıbinluoe ıpeviyonu .wudı. .Manaa 
rası pek eğlenceli idi. Y cmokha 
neler, sekiz on yataklı çadırlar, 
.ve dıvarına ıgazeteillllaD l..onin 

vL. 
IOlüsamere esnasında, havada 

bir ~~m dolqtıgını söylemt:' • 
rği unutmut idim. Uçaktan bir 
adam atladı, paraftitlli ~i. ln .. 
tli, karaya.ay6 batı. dillinde bu 
lunan ~qek ttemtttini tribtinde -
ki :BuHiyennlye aunl:tu. 'Bu, ya
kmfüiki u.çak cil%Utammın 'SÜva 
rri tümenine 111önderdigi umeımi 
ft tebrik idi. 

n soldadır. Süvari dört nala ge 
~"*· ıkıhcile •göa ~ *Olda _ 
".1 dallan «ser. tOn dört 'Silvı n muviffakiyetle geçtiltten son .,_ ____ ..., _____ _ 

ra garip bir !&Örüye phit oldum. •t1r• f61'tt•YI Nkl'BI" ~rlil 
On bo§inci aUbay, üsmwilGi aGrJla konuttu 
on. tlel*re luaalmış we kendili ıA'tina. 23 (ôael) - Londradan 

de t.izengiler üzerintle •Wk• ol ıpaetelere .ıelen yeni tclırdwda 
dufu haldt dört mı. İidiyar - Atını. prbayrnsn tekrar eakı kral 
du. J.:iaç daU11tınôan birer 'ta - Jorj ıle '6tilf tU!U blldirllmektedır. 
ı:nesini bile lkar--..aı '--İ. 'Bu Şııarbay ıaaetecllere cıiki knlın ıe-

"J'JTUWN ıu••" no)'ban 6nc:e 'Yunaniıtau ıelmlyc -
ftt, tilmcmfn (fıikanın) kwnaıı ceğlnı temin etma. ve konı&ımalar ea 
ttanı imiş.. naıtnifa Yunanlıtanın ıl~l duru-

kofularm 1-fhceaı: güç mı&· munu tetkik .ettiklerini aöylemittlr. 
niatı bir at ıytmtı illi. !Mini{llar 4'ondllia ve ~murlyel()llar 
ummda: etler, 75 mnthMtrt l\tina, 23 (Öael) - Neoa KotınCM 
l'!DiililinRe k~riller, duvar - •ıeteıinin ya&dıfına ıare Kondih
Jer, gukttdar ve ,çitler 'Wlrdı.JBun •in ıtc.rattı Öbm9ı Uı:ettne partlıln~n 
lar türlü Wlü vnin aAa-.~.. '1fnııı yJllW cumurlyltçl kilarak 

ı -~r -ı.w ... 'kıenC!iıini terketmiılerdir. 
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HABEŞ IŞi~ YUNANiSTANDA 

Son Buhranın iç Yüzü 
'Aneksartitos gazetesi son kabine 

buhranr hakkmda ~u il:jaatı yapmak
tadır: 

13 temmuz cumartesi günü, cum
huriyetçi saylavlardan bir heyet baş
bakan Çaldaris'e giderek, kabinede
ki cumhuriyetçi bakanlardan iç baka
nı Rallis yahut soysal yardım 

Bakam K i r k o s ' u n K o n d i 1 i -
sin kralcılık lehine yaııtıkları diyev
lere cevap vermeleri lazımgeldiğini, 
yollsa hükumetin bitaraflığını muha
faza etmediği kanaati hasıl olacağını 
bildirmislerdir. Bunun üzerine basba-
kan Rallisi çağırmı§, kendisile 
görülmü§tür. Rallis iç bakam 
oldt•ğundan cevap verirse, plebisit 
yapıldığı zaman hükumetin bitaraflı
ğı hakkında dedikodu olabikeğini 
söyliyerek cevap vermek istememiş
tir. Kirkos ise kabul etmiş, ve 
Kondilis'i itham eden diye v in i 
yapmıştır. Kralcı saylavlar buna ~ok 
sinirlenmişler ve Teotokis sos
yal yardım bakanına cevap vermiştir. 

Bütün bu hadiseler olurken Kondi
Jis İtalyada bulunuyordu. Iki arkada
§I buradan uzun bir telgraf çekerek 
vaziyeti anlatmışlar ve bir an evvel 
Yunanistana dönmesini bildirmişler
dir. Kondilis, ayni gün Başbakana tel 
graf çekerek gaybubeti esnasında böy 
le bir şeye müsaade ettiği için hUku
metten istifa edeceğini ve seyahatini 
yanda•. bırakarak döneceğini bildirmiş 
tir. Başbakan, harice karşı bir buh
ran hiıısini vermemesini, meseleyi d?
nüşte halledeceğini cevaben bildirdi. 

Bu tıelgraflaşma neticesinde ve ba
zı yüksr.k rütbeli zabitlerin teşviki ile 
Tanın Bakanı Teotokis kralcı saylav
lar namr.na malUm olan teşebbüsüniı 
yapmıştıır. Bu teşebbüse Çaldari:> der 
hal cevap vermemiş, ordu kumandan
larını çağırarak onların Teotokis~ ne 
dereceye kadar bağlı olup olmadrkla
rım yoklamıştır .Başbakan bu bağın 

kuvvetli olmadığını görmüş ve Teota-

Kondilis 
kise isterse istifa edebileceği cevabı
m vermiştir. 

Bu aralık Kondilis Yugoslavyad1 

:Sled'de bulunuyordu. Oradan tele
fonla Basbakanla, Teotokis ile ve Har 
biye mü;teşarı Rodopulos ile görüş
müştür. Kondilis ayrıca süel şef
lerle de telefonla görüşmüştür. Bun
lar, Çaldarisin kullandığı siyasay: ta
kibe mütemayil olmad1klarrnt, ·:>rdu
nun görüşünü .kabul ettirmek ist~di~
lerini bildirmişler, Kondilis kendilerı
ne, avdetini beklemelerini bildirmis • 
tir. Filhakika Kondilis Selaniğe gelir 
gelmez, üçüncü kolordu kumandaıu 
Papagos ile görüşmüş, Papagos ordu
da, ekseriyetin, plebisiti tacil arzusun 
da olduğunu bildirmiştir. Bundan Sl">n 
ra Kondilis, kralcıların ileri gelen say 
lavlarından Makedonya umumi valisi 
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Mandas ile görüşmüştür. Mandas ka
binedeki cumuriyetçi bakanların ve 
bilhassa iç işleri bakam Rallis'in çıkc.
rılması için ısrar etmesini Kondilise 
tavsiye etmiştir. Bu arada, Atinadan 
bir süel şef tayyare ile Selaniğe gel
miş ve Kondilise rejim işinin bir an 
evvel ve krallık lehine halledilırıcsi 
lüzumunu bildirmiştir. 

Kondilis bunu kabul etmiş, Atinaya 
dönünce Çaldaris ile uzun bir gorüş
me yapmış, bazı süel şeflerin taraftar 
lığr ile kabineden Kirkos'un çıkanlma 
sını istemiş, yoksa istifa edeceğini bil
dirmiştir. Çaldaris, açıktan açığa kral 
cı bir hükumet ile ortaya çıkmamak 
için Kondiliısi boş yere iknaa çalışmış 
tır. 

Ertesi gün, Kondilis süel şeflerle 
kralcı saylavların ziyaretini kabul et
miş, bunlar, onu, yegane çarenin i-sti
fade olduğuna ikna etmişlerdir. Kon
dilis isitfa etmiştir. Bu ara.da, Rallis 
ile Pesmazoğlu gelerek kabine konse
yinin toplandığını ve kendisinin gel -
mesini istemişlerse de Kondilis gitme-

Çaldaris 
miştir. 

Bundan som:aki vaziyet ise malum
dur. 

Kondilis son 
Ciezasinö anlatıyor 

Yunıpıca ga?.etelerden: 
General Kondili. gazetelere aıa

ğıdaki diyevi vermiştir: 
"Yunanistcinda krallığın tekrar 

kurulmasına muarız olanlann hep
si aon günlerde bu itirazlarını ıah
.sıma tevcih etmeğe baıladılar. A-1 
leyhimde bulunanlar yalmz aiycua 
dUşmanlarvn değildir. Parti arka
da.şlanm bile Mecliste bana. teca -
vüz ettiler. Bunlar krallığın aley • 
hinde söylerken beni ele ha.detti -
Ier. Sonra ciımuriyetçilerclen bQ.§lıa 
eskidenberi kralcı olanlar da pek 
hakaız olarak bana karşı hücum et• 
tiler.,, 

Mecliateki beyanatımdan sonra 
dışarıya yaptığım gezide eski Kral 
hanedanından hiç biri.sine tuadül 
etmemeğe çok dikkat ettim. Bu da 
herhangi bir memnuiyet dolayısile 
değildir. Çünkü Başbakan böyle te 
.sadüller olabileceğini bilmiyordu. 
Onun için kimse ile gÖTÜfmemeği 
tercih ettim. Bu husu•ta çıkardan 
ilayıntılar tamamen yalandır. Ne 
Roma.da, ne Yugoslavyada Prens 
Nikolayı görmedim. Bunlara rai· 
men hala Katimerini, Estiya, Eli. 
Vima gazeteleri Prena Nikola ile gö 
rü11üp giiya Y unaniatanda yapıla • 
cak müstakbel diktatörlüğün teme· 
lini koyduğumuzda ıRar ediyorlar. 

/_K_ı R_M __ ı z_ı _v_~ T-~-~ r_~_AH_L _, 
hıtufta bulunmak için M. de Frilair'i 
alet ettiğini söylerdik. 

On iki yıl önce abbe de Frilair, 
Besançon'a geldiği vakit en ufacık 
çe~itten bir sandığı vardr; bütün va
rı yoğu da bu olduğu söylenirdi. 
Şimdi ise ilin en zengin malı, mülkü 
olanlarındandr. Böyle halini, vaktini 
genişlettiği sıralarda bir arsanın ya
rısını da satınalmıştı; bu arsanın 

öteki yarısı da M. de La Mole'a mi
ras kaldı. Bu yüzden o iki ileri gelir 
lcişi arasında büyük bir dava çıktı. 

M. le marquis de La Mole Paris
teki parlak hayatına ve saraydaki 
hizmetlerine rağmen, ilbaylarını ata
dığı ve azlettirdiği söylenen bir pas· 
kapos muavini He Besançon'da çar
pı~manın tehlikeli olduğunu hissetti. 
Devlet hazinesinden herhangi bir ba
hane ile elli bin frank kopa
rıp bu elli bin franklık küçük da-
vayı da abbe de Frilair'e bırakabilir
di; bunu yapacağına o davayı ken~ 

dine iş edindi. Haklı olduğuna ka
eiğ idi: böyle de acbep olur mu 

·~? (1) 

Bilmem söyliyebilir miyiz: hangi 
tüzemen gösterebilirsiniz ki ilerleme
sini düşündüğü ya bir oğlu, ya bir 
yiğeni olmasın? 

En anlayışsızların da kafasına 
dank ettirmek için M. abbc de Fri
lair, ilk kararı aldığımn sekizinci 
günü Monseigneur'ün arabasına bin
di ve avukatına, ''legion d'honneur,, 
nişanını kendi eli ile götürdü .Hasım 
tarafın takınhğı tavırla şaşırmış 
olan M. de La Mole, avukatlarının 
gevşediğini hissedince abbe Cbelan'a 
akıl -danıştı: abbe Chelan da onu M. 
Pirard ile tanıştırdı. 

Anlattığrmız vakanın getçiği sıra
da M. de la Mole ile abbe Pirard 
arasındaki ahbabhk birkaç yıldır de
vam ediyordu. Abbe Pirard bu dava
ya karakterindeki bütün ateşle sa
rıldı. Her vakit marquis'nin avukat
larını görüp davayı inceledi, haklı 
buldu ve o kudretli paskapos !llUavi
nine karşı açıkça M. de La Mole'un 
avuklathğını etmeğe başladı. Bu küs
tahlık. tıem de bir janııenistten gelen 
bu küstahlık, M. de Frilair'in pek 
fenaıuna gitti. Yakrn dostlarma: · 

Çırılçıplak Dans Etmekle Suçlu 
Kadın 50 Franga Mahkum Oldu. 

Paris - Soirdan: 
Onuncu ceza mahkemesi, çırılçıp

lak dans etmekle suçlu bulunan Ame
rikalı dansöz Joan Warner hakkın
daki kararınr verdi. Ve sarışın güzel, 
adabı umumiyeye mugayir hareket 
etmekten dolayı 50 frank cezayı nak
tiye mahkum etti. 

Mahkeme, müdafaa vekilinin dan
sın tamamen artistik olduğu hakkın
daki sözlerini inceledikten sonra şu 
mütaleada bulunmuştur: Makiyajın 
ve küçücük bir ''Kaş-Seks., in çıp
laklığı ortadan kaldıramıyacağı mu
hakkaktır. Diğer taraftan yapılan 

büyük reklamlar, çırılçıplak bir kadı
nın teşhir edileceğini göstermiş ve 
seyircilerde bu zihabr doğurmak için 
icap eden bütün tedbirler alınmıştır. 
Şahitler filhakika artistik bin dans 
yapıldığını söylemişlerdir. Fakat bu
nunla beraber ortada dansın açık ol
duğunu cerbeden bir delil de yoktur. 
San'atla, açrk saçrkhk arasrnda bir 
fark yapmak zordur. Mis Joan War-

ner, halkrn huzurunda elbiselerini 
birer birer çıkarıp atmıştır. Hem de 
bu işi sahnede değil, aşağı yukarı 
halkın içinde yapmıştır. 

Fakat bunun böyle olacağr hak
kında dışarıya ilan da konmamıştır. 
Bununla beraber, mahkeme bu suç
ta esbabı muhaffefe görmektedir. 

Diğer taraftan dansın yapıldığı 
müessese direktörü Flaudrin'in vazi
yeti de ayrıca tetkik edilmiştir. Di
rektörün bunu tamamiyle ticari bir 
maksatla tanzim ettiğine kanaat ha
sıl olmuş ve kendisi 200 frank para 
cezasına mahkQm edilmiştir. 

Diğer taraftan kabare şirketi 

de mes'ul telakki olunmaktadır. Şunu 
ilave edelim ki, gayet sıkı bir suret
te giyinmiş olan dansöz müdafaa ve
kili H enry Torres'le beraber, adliye 
sarayının koridorlarında dolaştığı 

halde mahkemenin verdiği kararda 
hazrr bulunmamış, fakat hükmü öğ

renir öğrenmez derhal t~myiz edece

ğini sözlemiştir. 

- Uluslar! Sakin olunuz, bu kadrn bu kadar az §eyle olmei! 

- Saray asilzadeleri pek yukarı· 
dan atarlar ama işte siz de görüyor
sunuz 1 derdi. M. de La Mole, Besan
çon'daki adamına bir nisan verdire
bilmek şöyle dursun, onun işinden 
koğulmasrnın bile önüne geçemiyor. 
Oysaki aldığım mektublarda, bu asil 
senato üyesinin naftada hiç olmazsa 
bir kere tüze bakanının salonlarına 
gidip nişanlarını gösterdiği söyleni
yor; her tüze bakanına böyle gider
miş! ..• 

Abbc Pirard'ın bütün çalışmasına 
ve kendiainin tüze bakam ile arasın
da su sızmamaaına rağmen M. de La 
Mole'un altı yıl emekle bütün elde 
edebildiği, davasını henüz tamamile 
kaybetmemiş olmaktı. 

Her ikisinin de hırsla üstüne düş
tükleri bir i! için abbe Pirard'la bir 
düzüye mektublaşan marquis, abbe 
nin düşünüşünden, tabiatinden pek 
hazzetmeğe başladı. Sosyal bakım· 
dan biribirinin hiç de dengi olma
makla beraber mektublarında yava§ 
yavaş bir dostluk edası belirdi. Ab
be Pirard marquis'ye, zorla işinden 
çekilmesini istediklerini, bunun için 
de kendisine boyuna kötü muamele 
edildiğini söylerdi. Julien'e oynanı· 
lan - biz de abbe Pirard gibi söy
liyelim - alçakça oyunu da mar
quis'ye anlattı. 

O büyük asilzade, pek zengin ol
makla beraber, hiç de hasis değildi! 

- Rire'den -

Çok uğraştığı halde abbC'ye,dava yü
zünden yazılacak mektubların mas
rafına karşılık olur diye bile para ka
bul ettirememişti.Son hadiseyi fırsat 
bilip abbe'nin pek sevdiği talebesine 
beş yüz frank gönderdi. 

M. de La Mole zahmet edip mek
tubu kendi eli ile yazmıştı. Bu mü
nasebetle abbc'yi de düşündü. 

Bir gün abbc Pirard'a bir tezkere 
getirdiler; bu":d~ hemen , Besançon 
hanlarından bırıne gitmesi, orada 
kendisine aı:Iatılacak acele bir iş ol
dı:ğu söylenıyordu. Handa M. de La 
Mole'un keltyasınr buldu. Bu adam 
onc.: 

- Bay marquis size arabasını gön
derdi, dedi. Bu mektubu okursanız 
dört beş güne ~adar Paris'e gitmeği 
münasib bulacagınızı umuyor. Bura· 
da geçireceğimiz günler ben, bay 
marquis'nin Franche-Comte'deki top
raklarnıı dolaşacağım. Emrettiğiniz 
gün yola çıkarız. 

Mektub kısa idi: 

"Azizim efendim, taşra dağdağala
rmı başınızdan atın da gelip Paris'te 
rahat bir nefes alın. Size arabamı 
gönderiyorum; dört gün Besançon'
da kalıp kararrnızı bekliyecek. Ben 
de, salıya kadar Paris'te sizi bekli
yorum. Paris civarının en iyi cure
likJerinden birine atanmanız için, si
zin "evet,. demenizden başka bir ek
sik kalmadı. Ruhani yönetiminiz al-

İngiliz-Fransız Dostluğll 
Fransız gazetelerinden: 

Birçok gazetelerde, Fransanın İ
talyan • Habeş meselesinde, her şey
den önce uluslar sosyetesi prensip
lerini korumak amacını gütmesi ge
rektiği düşüncesi göze çarpmakta • 
dır. 

Esasen, basın, uluslar sosyetesi 
konseyinin bu ayın sonuna doğru 
behemehal toplanacağını ve mesele
nin 15 inci maddeye $Öre incelene
ceğini sanmaktadır. 

Ekselsiyor diyor ki: 
"Bu madde hükümlerine başvuru1-

masr, Cenevrenin hareket tarzını u
zatmak ve Habeş erkinliğine kefil o
lan devletlere, bütün menfaatlarr 
memnun edecek uzlaşmalara varmak 
için vakit bırakmak gibi faydalar do
ğuracaktır.,, 

Övr gazetesi ise, "İtalyanın kabul 
edip etmiyeceğini soruşturarak, gö -
rüsmeler esnasında izzeti nefsine bir 
çok yaralar açılacağını ve dünya ka
moyunun kendine kar§ı dönmesini 
görmesi ihtimali vardır.,. diyor. 

MUSSOLJN/ 

F.ransanm durumundan bahaeden 
Eko dö Pari de şunu yazıyor: 
"İtalyaya yardım etmek hususun

daki dileğimiz büyüktür. Ancak en 
yeni arsıulusal taahhütletimiri tanı
mamazlık edem~yiz. !talyaya karşı, 
Fransa dostçasına bir bitaraflık gü
decektir. 

Lakin faşist hükumetinin arsıulu
sal yasaya riayet etmesini bekleriz. 
Zira, kendisi Avrupa siyasamızın öz 
prensiplerinden vazgeçmemizi biz • 
den istiyemez.,, 

Bundan başka, Eko dö Pari gaze
tesi, İngiliz ve Fransız sömürge im
paratorluklarının uzun sabırla ku • 
rulduklarrnr hatırlatarak, İtaJyaya 
temkin ve ihtiyat tavsiye etmekte 
dir. 

Figaro diyor ki: • • 

"Uluslar sosyetesine, geniş ölçü
de dayanmakta olan ·Avrupadaki 

mevzilerimizi bırakmaklrğımız mev
zuu bahsolamaz. 

Her halde, uluslar sosyetesi kala
cak, biz de ondan istesek, esas men
~a~~irnizi teşkil eden bir şeyi de göz 
onunden uzaklaştırmayız. Italya, bu 
nu anlıyacaktır.,, 

• F~~aro, ayni zama11da, genel harp 
ıçerısınde, Habeşlerin Eritreye sal • 
dırmak için Almanyadan gördükleri 
kışkırtmalara kulak asmadıklarını 
hatırlatıyor ve: "1 tal ya, bu·nu bugün 
hatırlamıyacak mı?,, diye aoruyor. 

ita/yan gazetelerinden: 
Pariste açılmış olan İtalyan güzel 

tında bulunacakların en zengini sizi 
daha hiç görmedi ama size can ve 
gönülden bağlıdır; bu adamın adı 
{imza) Marquis de la Mole . ., 

Sert huylu abbe Pirard, on beş 
yıldan beri bütün düşüncelerini bağ
ladığı bu medreseyi, düşmanları ile 
dolu olan bu medreseyi, kendi far
kında değildi ama, pek severdi. M. 
de la Mole'un mektubunu canını çok 
acıtacak olma:kla beraber lüzumlu 
bir ameliyat yapacak bir cerrah diye 
ka:şıladı. İşinden çıkarılacağı bes
belJi idi. Kehya ile, üç gün sonra bu
luşmak üzere, sözleşti. 

Kırk sekiz saat bir kararsızlık ate
şi geçirdi. En sonunda ~- de La Mo
le'e, bulduğu işi kabul ettiğini yazdı; 
pa:.kaposa göndermek üzere de kili
se üslubunun usta • işlerinden sayı
labilecek, fakat biraz uzunca bir 
mektub hazırladı. Bunlardan daha 
pürüzsüz, bunlardakinden daha ic
dem (samimi) bir saygı gösterir 
cümleler kaleme almak doğrusu 
pek kolay değildir. Bununla beraber 
M. de Frilair'i, bir saat olsun, paska
pos yanında küçük düşürmek için 
yazılan bu mektubda, acı şikayet se
beblerinin hiç biri unutulmamıştı; 
abbe Pirard, on beş yıl dişini sıkıp 
katlandığı halde artık çekemediği, 
kendisini paskopos cenablarınm hiz
metinden ayr)lmağa sürükliyen en 
küçük, mızmızca kötülükleri bile bi-

I 
LAVAL ·tı 

eserler sergısinin kapanışı dola~~af 
Lavalden Mussoliniye bir te 
gelmiştir. f 111dı. 

Fransız başbakanı bu t~J~ra r iY' 
İtalyanın en güzel eserlerını se g dt' 
göndermek suretile yaptığı çotnif 
ğerli yardımdan dolayı Mu!>S? 1 et 
Fransız hükfametinin derin nıınll 
tarlıklarını bildirmektedir. . J;l\fJ 
Romanın siyasal çevrenlerı . biri 

lin bu hareketini, iki memleketı. 
birine bağlayan fikir birliğin111 ıa 
her an daha fazla sıkılaşmakta ~ 
dostluğun değerli bir belgesi ol 
karşılamaktadır. ıe 

Giornale d'ltalia gazetesi, b~le f 
graftan bahsederek: "Fransa 1 i 
talyayı biribirine bağlayan rnede~ 
yet birliği,, cümlesi üzerinde dıt~ da 
ta ve fikir aristokratlığınm bu ~a bİ 
eski unvanlarına sahip bulunan il 
memleketin Habeş gibi bir ulu~ et 
ayni seviyede tutulmasını kabu 
miyeceğini yazmaktadır. 

Birleşik Amerikl 
Ve Habeşistan 

Daily Mai/'defl 
İtalya - Habeşistan n:ıünazaa~ıı 

Birleşik Amerikanın müdahale ~~si 
telıfüfini red etmesi, lngiltereyı s 
yetiştiren bir memleket naınrna e tıf 
müttefiki olan höyük devletl~.-ç:re 
mağa sevketmek gayretini ~o:ot~ 
pasifistlere bir nümune teşkil; ııo 
lidir .Birleşik Amerikanın, e a 
paktı şartlarına istinaden, !tal}' de 
tenbihatta bulunmasını talep e 

111 Habeş ~otasma verdiği cevapta .t\Jçt 
rika hükumeti bu meselenin h'1 dil 
vasrtasile ehemmiyetle tetkik e 
ceği ümidini bildirmiştir. . b 

Bu suretle Birleşik Amerıka. 
işle alakadar olmadığını bi~dirtrı•~ıı 
luyor. Esasen Amerika efkarı u ıe 
miyesinin her hangi bir mü~~ll~e 
doğru bulacağı akıldan geçırıle 

11
d 

İtalyan işlerine karışmak hu9ll5.~te 
hiç bir arzu beslemeyen tngı a 
halkı da aym düşüncededir. ftalıara 
ekonomik tedbirler, denizden, ıJe 
dan ve havadan yapılacak hareke rf 
le tazyik edilmesini teklif eden :ı:ı 
ulusal Santimantalistler bir ô 
patırtıcı azlıktan başka bir §e)" il 
ğildir. Yalnız İngiltere harici~desiı1 
larm İngiliz efkarr umurnı)"e ıctıı 
düşüncelerine tercüman oıdı.ı ef 
şüphesinin uyanması tehlike ~-1ı 
eder. Mussolini, geçen günkf;i ~~· 
vininde gösterdiği gibi, bu gıb1 • et• 
selerle münakaşay~ girişecek va~~~iİ~ 
te değildir. İngiltere İtalyaya bil 

bir sempati göstermektedir. # 

rer birer sayıp dökmüştü. 
Ocağından odununun çaıırıd\a 

köpeğinin zehirlendiğini bile a~e 
ğı bu mektubu bitirince a~ . ~
rard, bütün meclıeseliler gıJbl 1;eıı 
sekizde yatrp uyumuş olan . ı.ıe ~e 
uyandırttr. Ona giizel bir Jatıntcıı.ı' 

- Paskoposluğun nerede 0 eıct. 
nu biliyor musunuz? dedi: bu :ıdi~ 
bu oraya götürün. Tanrı'nın 1 

"" 
sı ".ıı• ni kuldan ne sakhyayrm? ora ıw· 

dolu bir yerdir. Kulağınızı da. ~ f:. 
nüzü de dört açm. Cevablarırı1~11~1'.: 
fo.n karıştırmayın ama sizi .. 01 e p"~ 
nin ~ize bir zararı dokunabıtır5 ı1""' 
sevinebileceğini de aklınızdafld ~ f',. 
mayın . Sizi böyle bir tecrübe e e~l~ 
çire-bildiğime pek memnunun;• ı.ıs""" 
drm; bu sondur; çünkü, d~_gr .,,~ 
söyliyeyim, bu götürdüğünılZ: . 
tub benim istifanamemdir. d'I _,, 

Julien durakladı, abbe Pirıır stJ'"' 
verdi. Gerçi ihtiyat ona: ''BU ıt Si'~ 
lu adam buradan çekilince. uıt~' 
Coeur partisi benim işimi kUÇ0eıl!~ 
belki de buradan koğdurtu_~" c:ııô•~ 
tiyordu ama Julien bir türlu ~steô•f' 
düşüneroiyor-du. Söylemek 1 t 1 

f Arkası va. /'_ 
. Af.AV N. 

il"~' "t · . ..ıı 
(1) Fransızca:smda: ·•11 croY31 

.. r.ııı~ 
raison: belle raison!.. Bunda tıı' 
(h~k. sebep) kelimesi ile yapılmış, 
7c gelmiyen bir cinas var. 
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İstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

Vize için 12000 kilo sa
Öe yağma istekli çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarf 
la eksiltmeye konulmuş
dur. İlk peyi 625 lira, tah
min bedeli 68 kuruş 50 san
timdir. 

Pınarhisarın 8500 kilo 
sade yağına istekli çıkma
dığından kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuşdur. İlk 
peyi 436 lira tahmin bedeli 
70 kuruştur. 

Alpullunun 11000 kilo 
sade yağına istekli çıkmadı
ğından yeniden kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuş
dur. İlk pey 561 lira tahmin 
bedeli 68 kuruştur. 

Her üçünün ihale günü 
31 Temmuz 935 saat 18 de
dir. İsteklilerin Vizede Sa
~malma Komisyonuna gel-

hammen bedeli 13 kuruş ve 
muvakkat teminatı 1463 li
radır. 

Teminatlar ihaleden bir 
saat evvel muhasebecilik 
veznesine yatırılmış ola
caktır. Başka mal sandık
larına yatırılmış olan temi
nat makbuzları ve Banka 
teminatlarile diğer belgeler 
teklif mektupları içerısıne 
konulması lazımdır.Şartna
me her gün komisyonda gö-
rülebilir. ( 64) ( 38 72) 

5173 
ı;: 1(. ~ 

meleri. ( 7 9) ( 4O1 O) 

5-7-1935 cuma günü iha
lesi yapılacak olan 24840 
liralık sığır etine mezkur 
gün verilen fiyat yüksek 
görüldüğünden yine kapalı 
zarfla ihalesi 25-7-1935 cu
martesi saat 17 ye bıra
kılmıştır. İlk pey 1853 lira

s33s ·dır. İsteklilerin Vize Satın-
*** 1 . ... . . . . a ma komisyonuna gelmele-

N 1~de mevkıı 1cın q38000 ri. (67) (3896) 5208 
kilo Un kapalı zarfla eksilt- • • • 
meye konmuştur. İhalesi Tümen kıtaatmm ihtiya-
30-7-935 salı günü saat 15 cr olan 620,000 kilo yulaf 
de Niğdede Tümen Satın- kapalı zarfla münakasaya 
alma Komisyonunda yapı- konmuştur. Beher kilosu
lacaktır. Unun tahmin fia- nun muhammen fiyatı 4 ku 
tı 11 kuruş 25 santim ve ilk ruş 50 santim olup ihalesi 
teminatı 3151 liradır. İs- 3-8-935 cumartesi gunu 
tekliler şartnamesini her saat 9 da Bayramiç Tümen 
gün görebilirler. Eksiltme- Satınalma komisyonunda 
ye gireceklerin 2490 No. yapılacaktır. Şerait ve ev
lu kanunun 2 - 3 maddele- safını bulundukları mahal
rindeki vesikalarla birlikte lin satınalma komisyonla
teklif mektuplarını ibaleden rına müracaat ederek öğre
bir saat evveline kadar Sa- nebilirler. İsteklilerin mü-
tmalrna Komisyonuna ver 
meleri ve teklif mektupları
nın kanuncl;ı ya7.rh hüküm
lere göre yazılması lazım-
dır. (85) ( 4059) 

5366 

• :;: '* 
İzmır Müstahkem mevki 

kıtaatı ihtiyacı için 426600 
kilo kuru ot kapalı eksiltme 
suretile satın almacakdır. 
İhalesi 6 Ağustos 9 3 5 salı 
gunu saat 16,30 da İzmir 
Müstahkem Mevki Satınal
n1a Komisyonunda yapı
lacakdır. Kuru otun tahmin 
edilen mecmu tutarı 1 7064 
liradır. Beher kilo kuru ot 
için 4 kuruş fiat tahmin e
dilmişdir.İlk teminat parası 
l 279 lira 80 kuruştur. Şart 
name her gün Komisyon
da görülebilir. Eksiltmeye 
iştirak edecekler 2490 sayı
lı kanunun 2 ve 3 üncü 
nladdelerinde ve şartname
sinde yazılı vesikalarla ilk 
teminat makbuzlarım ve 
teklif mektublarını ihale 
saatmdan en az bir saat ev
vel Komisyona vermiş bu
lunmaları. (92) ( 4171) 

5484 
:(. ıjc * 

nakasa kanunun 2, 3 üncü 
maddelerine göre istenilen 
vesaikle muvakkat teminat 
tutan olan 20~2 liranın i
haleden bir saat evvel Tü
men satmalma komisyonun 
da hazır bulunmaları. ( 7 O) 
(3957) ~337 

İstanbul beşinci icra memurluğun
dan : Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif halı ve ev e~yası 
31-7-935 çarşamba günü saat onaltı
dan itibaren Nişantaşında Gülbağçe 

sokağında 3 numaralı Şirin apartı· 

manında satılacağından taliplerin 
yevmi mezkiirda mahallinde buluna
cak memura müracaatları ilan olu
nur. (13265) 

Üçüncü icra memurluğundan: Dai

remizin 35/ 1229 sayılı dosya sile 

hacz altına alınan Aksarayda Büyük 

Langadaki 6 No. Bostanda mevcut 

hasilat ve bir büyük orta halrsı 

30-7-935 günü 10 ile 12 arasında sa

tılacaktır. Arzu edenlerin tayin edil· 

miş olan gün ve saatte yazılı adreste 

bulunacak olan memurumuza müra. 

caat edebilecekleri Han olunur. 
(13277) 

:.111111111111fi11111111111111111111111111 ~ 

~ Deniz yolları ~ 
§ iŞLETMESi : - -: Acenteleri: Karaköy Köprtibaıı : - -:; Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar· : 

§111111 zade Han. Tel. 22740 111111§ - -
§ Ayvahk yolu ~ 
§ BANDIRMA vapuru 24 Temmuz: 

: ÇARŞAMBA günü ıaat 19 da = 
~ Ayvalığa kadar. (4220) 5548 ~ 
- -- = § Mersin yolu § 

RADiO SALTS • Gen~lik ve Güzellik 
ile çabucak ~eçecektir. 

Hemen bua-finden bir kutu 

alınız 'H akıamlan deru

nuna kifi mikdarda koya

catınız Radio Salta ile bir 

ayak b an y o• u yapınız. 

Kat'i bir tedui bulunacak 

ayaklarınız hafifliyecek, 

.ancı n titkinlikler zail ı 

iksirleri 
cici: Esans 

CiCi: Losyon 
CiCi: Krem 

CiCi: Pudra 
CiCi: Dudakhk 

cici: Yanakhk 
cici: SUrme 

Herdem taıe ve a-üzel kalmak 
için yalnız bunlan kullanınız. De
poıu: Sultanhamamında F ARUKI 

olacaktar. Bütün eczane

lerde satılır. 
GÜZEL KOKULAR matazaaıdır. 

1 5287 

~!!!!....!!İ!!!!~-~!'!!!!!!~!!i!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!~• ------------------------

Kapalı Zarf Usulile 

1 

Eksiltme ilam 

,ı Sümer Bank 
Umumi Müdürlüğünden: 

1 - Nazilli'de inşa edilecek basma fabrikası bi
rinci kısım inşaatı vahidi fiat esasile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. Tahmin edilen inşaat bedeli 328.942 
lira dört kuruştur. 

2 - Bu, işe aid eksiltme evrakı sunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projes! 
C - Fenni şartname 
D - Metraj, vahidi fiyat ve keşif hülasası 

1 - Projeler 
lstiyenler bu evrakı 16,50 lira bedel mukabilinde 

Sümer Bank Ankara şubesinden satın alabilirler. 
3 - Eksiltme 8 Ağustos 19 3 5 Perşembe günü 

saat on altı buçukda Ankara'da Ziraat Bankası bi
nasındaki Sümer Bank merkezindeki komisyonda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin 16.908 lira muvakkat teminat 

vermesi bundan başka en az 50.000 liralık bir tek 
bina inşaatını muvaffakiyetle bitirmiş olması lazım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarda yazıldığı gün ve 
saatten bir saat evveline kadar Sümer Bank Umu
mi Müdürlüğüne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet iha
le saatinden bir saat eveline kadar gelmiş ve zarfın 
kanuni şekilde kapatilmış bulunması 1aznndır. 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 

İstanbul Leyli Tıp Talebe Yurdu için nümune ve 
şartnamesi gibi ( 700) çift terlik açık eksiltme suretile 
satın alınacakdır. 

Eksiltme yeri : İstanbul Cağaloğlunda Sıhhat Di
rektörlüğü binasındaki komisyondadır. 

Eksiltme tarihi : 5 Ağustos 9 3 S pazartesi günü saat 
( 15,30) dadır. 

Muhammen fiatı : Bir çifti ( 120) kuruşdur. 
Muvakkat garanti : (63) liradır. 
l - İsteklilerin cari seneye aid ticaret odası vesika

sı göstermeleri ve meslek erbabından olmaları şarttır. 
2 - İsteklilerin belli günde ve saatinden önce mu

vakkat garanti makbuz veY.a banka mektublariyle komis 
yona gelmeleri. ( 4164) 5496 

lzmir Tayyare Sineması 
Kiraya Veriliyor: 

Türk Hava Kurumu izmir Şubesinden: 
İzmirin en güzel sinaması olan Birinci Kordondaki 

Tayare Sinaması Zengin Donam, Makineleri ve Ekitet
lerile beraber üç sene için kiraya verilmek üzere arttır
maya çıkarılmışdır.Arttınm (22-7-935) den 11-8-935 e 
kadar devam edeceğinden isteklilerin bu zaman içinde 
şartları görmek ve nihayet 11-8-935 pazar günü saat 
( 18) e kadar kapalı zarflarını vermek üzere İzmirde 
Hava Kurumu İzmir Şubesine, İstanbulda İstanbul Şu
besine, Ankarada Genel Merkeze uğramaları. ( 4229) 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyonu 

ilanları 

Çatalca ve civarındaki 
birlikler ihtiyacı olan 45000 
kilo patatesin 5400 kilo ku
ru soğan 25-7-1935 per
şembe güııü saat 15 de a
çık eksiltme ile alınacaktır. 
Patatesin beher kilosunun 
tahmin fiatı yedi kuruş elli 
santimdir. Kuru soğanın 
Dokuz kuruştur. Şartname
si her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin 290 li
ralık ilk . teminatlarile bir
likte vakti muayyeninde 
Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna gel
meleri ( 3 8 51 ) 

5202 

••* 
Çatalca ve civarındaki 

birliklerin ihtiyacı olan 
( 61 5 O) kilo zeytin yağı 2 
Ağustos 935 cuma günü 
saat 15,30 da açık eksiltme 
ile ahnacakdır. Beher kilo
sunun fiatı 3 5 kuruş olub 
ilk teminatı 162 liradır. 
Şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. İstekli
lerin vakti muayyeninde te
minat mektub veya mak
buzlarile birlikde Fındıklı
da Satmalma Komisyonu
na gelmeleri. ( 4013) 

5339 

IKUÇUK ILA"LAR) 
!LAN - Senelerden beri a§çılrk 
yapmıı bir bayan ile senelerden beri 
ev hizmetlerinde son derece mahir 
diğer bir bayan lstanbulda uygun 
bir maaşla, it aramaktadırlar. Tan ru 
muzile idaremize müracaat. 

Mardin Halkevi idare heyetinden: 
60 lira maaşla ve Yol parası veril· 

mek üzere bir Bando şefi arıyoruz. 
lstiyenlerin Mardin Halkevi Baş

kanlığına belgclerile müracaatları. 

Üçüncü icra memurluğundan ı 

Mahcuz ve satııı mukarrer bulu

nan 14 adet Mitlen siyah otomobil 
dış lastiği ve 4 adet Dunlop 33/ 4,5 
lastiğin satışı 26-7-935 cuma günü 

aaat 10· 11 arasında Hüdavendiğar 

caddesinde 13 No. lu lastikci dükk1-

nında satılacağından talip olanların 
mezkur gün ve saatte orada hazır 
bulunacak memura müracaattan ilan 
olunur. (13279) 

İstanbul Asliye ikinci ticaret Mah
kemesinden : Romanya bandıralı 
Köstence limanına bağlı Principele 
Barbu Stirbey vapuruna İstanbula 

Tekirdağ kıtaatı için 280 
ton ekmeklik Un kapalı 
zarfla eksiltmesi 2 7 Tem
muz 1935 cumartesi gunu 
saat 9,30 da ve Maikaranın 
80 ton Sığır eti kapalı zarf
la eksiltmesi 27 temmuz 
935 cumartesi gunu saat 
10,30 da ve Malkaranm 
150 ton ekmeklik Un da ke
za kapalı zarfla eksiltmesi 
27 temmuz 1935 cumartesi 
günii saat 11 ,30 da Tekir
dağ Satın alma Komisyo
nunca yapılacaktır. 

E İNEBOLU vapuru 26 Tem· § -----------------------------
: muz CUMA günü saat ıı de : E V K A F M U D 1 R 1 Y E T 1 1 L A N L A R 1 

doğru ceyri esnasında Marmara adas.ı 
açıklarında 24 mayis 1935 tarihinde 
Türk Sancağını taşıyan İmdat motö
rüne çarpması neticesi irasi hasat· 
tan dolayi raporunun alınması mez
kur vapur avukat Lazaraki Kürk
çüoğlu tarafından istenilmiştir. Mu
hakeme günü olarak tayin kılınan 29 
temmuz pazartesi günü saat 14 de 
gemi veya yükü veya kazadan alaka
dar olanların rapor alınırken göste
rilen gün ve saatta mahkemede biz
zat ve ya vekil göndermek suretile 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Tekirdağ Ununun mu
hammen Bedeli 12 kuruş 
50 santim ve muvakkat te
minatı 2625 liradır. Malka
ra Sığır etinin muhammen 
bedeli 22 kuruş ve teminat 
muvakkatası 920 liradır. 
Malkaranın Ununun nlu-

- -~ imroz yolu E 
E KOCAELi npuru 25 Tem- : - . = muz PERŞEMBE günü ıaat 16 = 
§ da imroz'a kadar. (4254) § 
- -- -- -~ Trabzon yolu § 
: ERZURUM vapuru 25 Tem- : - -

- = 5 Mersine kadar. (4253) : - -- -

: muz PERŞEMBE günü saat 20 E 
~ de Hopa'ya kadar. (4255) § 
=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır. 

1 - Beşiktaş Şenlik dedede Yeni yol S. 4 No.lı ev. 
2 - Çarşıda Sahaflar Bedesten kapısında 8 N o. 1ı 

dükkan . 
3 - Haydarpaşada İbrahim ağa mahallesinde 19 No. 

lı muvakkithane 
4 - Kızıltoprak Zühtü paşa Tahta köprüde 53 No. 1ı 

dükkan. 
Yukarıda yazılı mahaller 9 3 6 senesi Mayis bitimine 

dcnlü pazarlıkla kiraya verileceğinden istekliler 25 
Temmuz 935 perşembe günü saat onbeşe denlü Evkaf 
Müdüriyetinde varidat kalemine gelmeleri. ( 4245) 

(13275) 

TASHİH - Gazetemizin dünkü 
nüııhasınrn 16 ncı sahifesinde neıre· 
dilen Dördüncü İcra memurluğun· 
dan serlevhalı ve 935/780 dosya nu
maralı ilanın 12 nci satırında (31 ka
pu numerolu 16 metro milrabbaında 
diğer bir dük kin) cümlesindeki 16 
rakkamı sehven 15 şeklinde dizil
miş ve yine aynı ilanın 29 ncu satı
rında (Birinci artırmada kıymetinin 
yüzde 7 5 ini bulmak ıart olub) cÜm· 
lesin deki (7 5) rakkamı sehven 7 ,5 
şeklinde dizilmiş olmakla tashih ve 
tavzihi keyfiyet olunur. 

Yaz 
Mevsimi 

i~in 
TERZi 

J. iTKiN 

. en ıen(İn 
ye mütenevYİ 
bir kollekaiyonda 
en ıon moda 
kumaılannı 
takdim eder. 

Beyo;Iu l.tiklil 
caaddeai No. 405 

Tel: 40450 

meleri ilin olunur. 

Devredilecek ihtira ;il 
" Tek satıhlı tayyarelere~ 

lahat" hakkındaki ihtira 
mıı olan 27 Ağuattos t9Z~ 
1351 numaralı ihtira ber• 
va ettiği hukuk bu kere ~ 
devir veyahud icara veril dJ 
edilmekde olmakla bu husu~ 
malumat edinmek isteyenlet ıA 

• lc• ta'da Aslan Han 5 ncı ıetl 

maralara müracaat cyterııe 
olunur. 

Devrediıecell 
ihtira bersS 
uy·· .. ·ı· dd·teıi' un ve muması ı ma .. ,, 

lemeaine aid usul ve arnelif' 
kında ki ihtira için istihsal sı 
Ağustos 1933 tarih ve 16e 
ralr ihtira beratının ihtiva 

·r 
kuk bu kere batkasına deV~ 
icara verilmesi teklif cd~ 
makta bu hususda fazla •d' 
dinmek isteyenlerin Galata 
Han 5 nci kat No. 1-4 ya 55,J 
eylemeleri ilin olunur. 

Devredilecek ihtir9 tJll"' 
·n· _.d 0 Maden borulann h ı ıı .... 

çimentolu mevaddı maiye ile 
iksasına mahsus usul" b•~ ı 
tira için istihsal edilmiş oııı' 
lıil 1928 ta.rih ve 1496 .rı. la 
tira beratının ihtiva ettıl1 ,-,.,ı 
kere baıkuına devir veY 

verilmesi teklif edilmeJcte 

huıuıta fazla malumat ed~ ... 
yenlerin Galatada Asları '-"" 
kat 1-4 numaralara miira 
teri ilan olunur. 5443 ' 

İstanbul ikinci icra Sil 

dan : Mahcuz ve ıatılrıs'tl 
rer 1 aynalı konsol, 3 t-.rı• 'f' 
ar, 1 çini soba, 2 yağlı ~ 
1 salon masası, ı aynalı • 
lon halısı, kanape ve ıcolt'I 
30-7-935 tarihine rastlaY

111 

nü saat 16,30 dan itibarel' 
köyünde Vapur iskeleti 

sokağında 1 numaralı ev:~ 
tırma ıuretile aatılacağırı 

olanların mahallinde haJıf 
tarı ilin olunur. {13270 

Kartalda istasyon ya 
ran Hiristo kuı Polilcaesı' 4' 

.. .. d . ııı d" . i ... ,bııl gunun e ıs .m ının .. 'f' 
nin de Hacer havva teıııt1 

medeni kanunun 26 ıneı ııı:) 
cibince ilin olunur. (1327 

Umumi Neşriyat ve YNİı~ 
dürü: Etem izzet BE · 
cilik ve Matbaacılık 1'. "i ı 

tanbul. Ankara cadde9)İI 
Basıldığı yer: TAN 

] 

l 
] 
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lstanbul Liseler Satın Alma Ku
rumundan: Elektrikle 5uyu vcrrilmit 

yeni MAVİ JİLET biçak· 
larının imalinde, en son 
fenni teklmülat tatbık 

- Muhasip Aranıyor -
Ernlun Cın ı 

Nişasta ) 

Böğrülce) 
Bugday ) 
Bulgur ) 

~ereyag 

Tavuketi) 
Hindieti ) 

Karaci- ) 
ğer ) 
1şkembe ) 
Paça ) 

Mıkd n Tem nalı Tahm n Ek ıltmc cun ve aaatı Ekııll· 

~. K. Bcdclı mc ıckb 

2Sll 22 8·8·935 Perşembe 14.00 Açık 
eksıltmc 

1000 9 ' .... 
540 17.82 7 .. ,, il 

500 11 

2400 216.00 120 ' .. . 14.15 " .. 

6750 50 ' . • 14,30 .... 
3750 478.12 80 

20 
1200 
1200 52.50 s ... , 15,30 ,, " 
1000 40 

~dil mittir. 

lstanbul sıhhi müesseseler arttır
ma ve eksiltme komisyonundan: 
Akliye ve Asabiye Hastanesi için : Teminat 

Muvakkat 
Tuz ) 6500 49.95 6 ,, " • ıs.45 .... 

) 3450 8 
Sadeyağı : Azı 8,000 Çoğu 12,000 kilo 

Soda Tahmini Fi 85 K. 765 lira 
16.00 Ka· Tıp Talebe yurdu için : Şeker, toz) 36700 1 o 7 6. 5 2 26.2 s . ,, .. 

palı zarf Sadeyağı : Azı 11,000 Çoğu 14,300 kilo 
Şeker, ) 16000 29 50 palı Tahmini Fi. 85 K. 911 ,63 ,, 

kesme ) 

Reçel 4400 148.49 45 

Kaymak 840 88.20 140 

... 

. . • 

palı zarf 

16.15 Açık 
·ksiltme 

16.30 .. " 

Akliye ve asabiye hastanesiyle Tıp talebe yurdunun 
sadeyağlarına kapalı zarfla verilen fiat fazla görüldü
ğünden aynı vasıf ve şartlarla yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konmuştur. 

Çekirdek-) 
li kayısı ) 1950 
Çekirdek-) 
sız kayısı) 1300 

45 

45 12·8 935 Pazartesi 14.00 , .. , 

Tahmini fiat, miktarı ve muvakkat garantileri hiza· 
lannda yazılmıştır. Eksiltme 31 Temmuz 935 çarşam
ba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat müdürlüğü 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

Çekirdek-) 
li kuru ) 
uzum ) 
Çekirdek-) 
siz kuru ) 

) 

258.27 
700 

2100 

2C 

20 

20 

Şartnameler ait oldukları müesseselerden bedelsiz 
olarak alınabilir. Eksiltmeye gireceklerin 9 3 S Ticaret 
odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda yazılı belgeleri ve 
bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya Banka 
mektuplariyle teklif mektuplarım yukarıda yazılı açılma 
saatinden bir saat önceye kadar vermeleri. ( 4 048) 

uzum 
Erik, ur- ) 2500 o 

yanı ) 
Siyah e- ) 880 22 50 

rik ) 

J\rpa ) 6900 4 50 
'.Arpa kır-) 12500 s 
ması ) 
Saman ) 12400 165.01 2 50 ,, ,, ti l 4.3(,. .. " 
Kepelt ) 4500 3 50 
Ot ) 150() 4 

) 23 

} 33 "u ,, 15.00 , ... , 

l-62 69 22 

) 4000 7 

Kriple ) 
maden ) 
kömüriı ) 85 1450 " " .. 16.00 Ka· 

Tüvenan) 992 44 palı 

Maden ). zarf 

komüru ) 1000 12000 
Kavun ) 22200 s 
Karpuz ) 16700 s 
Taze ) 
uzum ) 7000 'lo 

Taze ) 880 ıo 

vışne ) 
Kiraz ) 750 17.33 12·8 935 Pazarteaı 16 30 Açık 

Elma ) 
Ayva ) 
Armut ) 
Taze ) 
kayısı ) 

2350 
1700-
650 
330 

315.77 9 

7 

7 

23.33 

Taze erik) 200 7.3~ 
Çilek ) 460 !O 

eksiltme 

K~rumumuza bağlı Galatasaray, Haydarpaşa, E
renkoy Kız, Kandilli Kız Liselerile Çamlıca Kız Orta 
~k.ulasırun Yukarıda adları yazılı yiyecek ve yakacak 
ı~~ıyaçları bütün okulalar için toplu şartnamelerine 
gore yanlarında eksiltme şekilleri ve ilk teminatları 
gôsterilmiştir. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktorfügü binasında Li
seler Muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapıla
caktır. 

Eksiltmeye girecekler 935 yılı Ticaret Odası ve 2490 
sayılı kanuna göre ellerinde bulunan belgeler ve ticaret
hane namına işe gireceklerin işbu belgelereden mada No
terlikten alma vekalaetnamelerile eksiltmeye girebilir· 
)er.Kapalı zarf eksiltınelerindeıt isteklilerin yukarıda adı 
yazılı kanuna uygun olmak uzere kapalı zarf mektup
larında istenilen belceler ve teminat makbuz veya ban
ka mektuplarını koymak suretile zarfların üzerinde 
tekliflerin hangi işe ait olduğunu ve kanuni ikametgah
ları yazılı ve zarfların kapanan yerleri mühürlü olarak 
belli gunde belli saatten bir saat evvel miıteselsil mak-
buz mukabilinde K m B kanlıgtna verilmesi ve te-
minatların belli zam evvel Liseler Muhasebecili-
gi veznesine yatınlmı iması ve ek iltme e artname
lerini gormek uzere Ku um yazgan m m acaatlan 
Uin olunur. (4153) 5493 

5370 

Devlet Demiryolları ve Limanlan itletme 
Umum ldareai ilinlan 

Muhammen bedeli 23595 lira olan muhtelif eb'atta 
786,500 m3 çıralı çam kalas 2 Ağustos 1935 cuma gü
nü saat 15,30'da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1770 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair bei'anname ve tekliflerini aynı gün 
!1 et 14,30eadar Ollli&yon ei&liğine vemıeleri lazım
dır. 

Bu işe aid şartnameler parasız olarak Ankarada Mal· 
zeme Dairesinden Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünden dağıtılmakdadır. ( 4083) 5426 

Muhammen bedeli 70,000 lira olan Eskişehir atel
yesinin kalörifer tesisatı 2-9-935 pazartesi günü saat 
15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında 
ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5250 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri 
bulunmadığına dair beyannam~ ve tekliflerini aynı gün 
saat 14 30 a kadar Cer Dairesı komisyon Reisliğine 
vermel~ri lazımdır. Bu işe aid şartnameyle 350 kuruş 
mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (1785) (4110) 5454 

Muhammen bedelleri ile mikdarlan ,eksiltme tarihi 
günü, saati ve muvakkat teminat mikdarlan aşagıda 
yazılı olan malzeme kapalı zarf usulu ile Ankara'da İda
re binasında satın almacakdır. Bu işlere girmek iste
yenlerin aşağıda yazılı olan mu~akkat teminatı verme
leri ve kanunun tayin ettiği vesı~alar ve işe girme~e 

.. kanuni bulunmadıgına daır beyanname ve teklıf
le e eksiltme günü t 14 de ~adar Komisyon Reis
ligıne vermeleri lazımdır. Bu ışlere aid şartnameler 
Haydarpaşada .Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde An
kara' da Malzeme Dairesinde parasız olarak dağıtılmak-
dadır. ( 4160) 
Malzemenın ıımı ve mıkdarı )lu hammcn Ekaıltme tarih Muvakkat 

:Bcdelı gun ve saati Temmatı 

200000 .aded telırar maki""' ) 
bandı ) 
52 aded b11 ) 

Bir adcd malzeme tecrube ) 
cihan de bır aded azot tayını ) 
cihatı ) 

Lira Lıra 
J 6000 19·8·935 Pazarteaı 1200 

saat ıs de 
11440 20·8·935 Salı 

•aat 15 de 
8500 3.9.935 Salı 

aut ıs de 

858 

637.50 

5495 

Liman işleri umum müdürlüğü 
Levazım Şefliğinden: 

Muhtelif boy ve nevide tabiyye itleri pazarlıkla 
açık eksiltmeye konmuşdur. 

Eksiltmeye girecekler Jiakal eksiltme gününden bir 
gün evvel 150 lira muvakkat teminat akçesini Umum 
Müdiırlük veznesinde yatırmalıdır. Bu işe aid şartna
me Levazım Şefliğinde görülebilir. Eksiltme günü 
2 5P'7-935 perşembe günü saat on birde Levazım Sefli
ginde yapılacakdır. ( 4033) 1392 

Yüksek Ticaret Mektebinden diplomasını almış ve pratik yapmış 
Franaıı.ca veya Almanca lisanlarından birini çok iyi •e makine 
ile de yaz.ı yannaaını bilen muhasibe acele ihtiyaç vardır. 

Diplomalannı •e çalıştıtı yerlerden aldıtı bonaerviıleri hamilen 

hergün saat onbetten on yediye kadar Sirkecide Sanaaaryan ha· 

nında Radyolin Dit Macunu fabrikasına müracaatları. 5552 

Hava makinist mektebi
ne kayıt ve kabul şartları: 

Hava makinist mektebi müdürlüğünden 
1 - Aşağıda Şartları haiz istekliler; Dilek Kağıdı 

ve vesikalariyle Temmuz Başlanğıcından Ağustos son~
na kadar mektebe baş vururlar. Mektebin bulundugu 
yerin dışında bulunanlar dilek kağıtlariyle Vesikaları
nın Mektebe gönderirler ve aiacakları karşılığa göre ha
reket ederler. Eğer Girme şartlarım haiz iseler miisaba
ka imtihanında kazandıkları takdirde n1ektebe alınmak 
şartiyle İstanbula gelirler. 

2 - Mektebe Girme şartları : 
A - Türk olmak. 
B - Orta mektep "Lise 8 inci sınıf,, tahsilini bitir-

miş en az 17 ve en çok 20 yaşında olmak. . . 
C - Sıhhi vaziyeti uçuculukta ve uçuş ışlennde kul

lanılmağa elverişli olduğuna dair mütehassısları tam 
olan bir hastahane sıhhat hey'eti rapor~ almak .. 

Dışarda bulunanlar bulundukları y~r~n Askerlık Şu· 
besine müracaatla Muayeneye gt>ndenlır~er. Tan:. t~~
ki!atlı sıhhi hey'et bulunan yerlerde o.~erın .. en buyuk 
k mutnaına müracaatla muayeneye gonderılırler. 0 

D _ Ahlakı sağlam olduğuna ve hi~ bir s~retle s~çlu 
'"ahkiim olmadıgı-na dair bulundugu yerm Emnıyet 

ve ı.. . d"kl' 'k 
Miıdürlüğünden veya Polis amirliğınden tas ı ı vesı a 
göstermek. . . 

E - Mektebe alınacak okuyucular; Gedıkh erbaşlar 
hakkındaki 2505 numaralı kanun mucibince muamele 
göreceklerini ve mektebi bitir~nle~~nde 1 2 ~ıl. müdde~le 
Hava gedikli erbaşı olarak vaz1fe goreceklermı N?terlı~
\en teahhüt edeceklerdir. Bu teahhiitname suretı kendı· 
}erine verilir, veya gönderilir. 

F - Mektepte yapılacak seçme imtihanım kazan· 
mak. 

H - İstekli adedi çok veya imtihanı kazananlar alı-
nacak mıktardan {azla olursa bunların içinden Riyaziye 
oil )'ileri daha eyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. 

3 - Me!.tep gece yatısı v~ para~ ?lup okuyu~u~~rı 
Askeri liseler okuyucuları gıbı yedınlır, ve gı~~ınlır. 
Kitap ve diğer ders için lazım olanlar parasız verılır. 

4 - Tahsil müddeti iki senedir. 
S - Hava gedik1i makinistleri maaşlanndan başka 

ayrıca her uçuş saati için 3 lira uçuş parası alır. 
6 - Vazifeten Tayyare ile uçuşlarda vukua gelecek 

kazalarda aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

7 - Mektebi bitirenler kabiliyetlerine göre Tayyare, 
Telsiz ve Elektrik Makinisti olarak yetiştirilirler. 

s - Erbaş Pilot olmak isteyenler Eskişehir Hava 
~· .tebi Komutanlığına başvurmalıdırlar. (3302) 

4965 

Müfettiş Namzedliği ve Şef Nam
zedliği için müsabaka imtihanı 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
ı - Bankamıza müsabaka ile S müfetti~ namzedi ve 

S Sef namzedi alınacaktır. 
2 - Bu müsabakalar 5, 6 ve 7 Ağustos 935 tarihle

rinde Ankara. İstanbul Ziraat Bankalarında yapılacak
tır. Tahriri imtihanda kazananlar geliş ve dönüş yol 
paralan verilmek suretile Ankaraya getirilerek şifahi 
bir imtihana tabi tutulurlar. Bu imtihanda da kaza· 
nanlardan beşi 140 lira aylıkla müfettiş namzedliğine 
ve diğer beşi de 13 O lira aylıkla şef namzedligine tayin 
olunurlar. 

3 - Müfettiş namzedleri iki sene stajdan sonra Mü
fettişlik ehliyet imtihanına girecek ve kazanırlarsa 1 7 5 
lira aylıkla Müfettişliğe geçirileceklerdir. 

Ankarada Umum Müdürlük servislerinde çalıştırı
lacak olan şef namzedleri ise bir senelik ıtajlanmn so
nunda ehliyet imtihanına girecekleı ve kazananlar ter
fi ettirileceklerdir. 

4 - Müsabakalara girebilmek için (Siyasa) bilgi
ler) veya (Yüksek Ticaret ve İktisad) oku lasın dan ve 
yahud Hukuk Fakültesinden veya bunların yabancı 
memleketlerindeki benzerlerinden diplomalı bulunmak 
gerekdir. 

5 - İmtihan programını ve sair şartlan gösteren 
izahnameler Ankara. İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
larından elde edilebilir 

6 - İstekliler ar anı J an be 1ge1 eri hır 
mektupla birlikte en son 26-7-935 cuma günu akpmı
na kadar Ankara Ziraat Bankası Teftiş Hey'eti Mudur
lügıine göndermek veya vermek suretiyle muracaat et
miş bulunmalıdırlar. ( 3 9 51) 5~0 
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RAD .YOL ili 

1 :- Para Sahipleri, :_ 
il • ---------Rm----·----------....-:-:- Paralarını: 
• 

• 
• 
• 

Paviyonunun büyük zaferi 
HOKOMETin VE DÖRT aavüK MILLT BA"KANltt 
1,000,000 LlKA iLE SERMAYESll'tE iŞTiRAK ETTIGI: 

ADAPAZARI 

• Yerli Mallar Ser-~~,~ 
-
• gisinde bütün 
• Satış ve ziyaretçi 

11- . . . . • rekorlarını kırdı 

: TÜRK TiCARET BANKASI' na; ~~~~~s~~~~~1C:~~~ 
- _ ve en istifadeli paviyon 

D yatırmakla• • da Türkiyenin en mü-
11 • kemmel diş macununun 
fl • otomatik makinelerle 

nasıl yapıldığım 
0
- Her ay başında •_ gösteren 
il • RADYOLirt 

Muntazam · irad • paviyonudur 

Oç gündenberi Rad
yolin paviyonunu zi
yaret edenlerin ade- Jmol.o~-......;
dini gösterir grafik rJ 

a 
ll 

n 

Almaktadırlar • = RADYOLIN paviyonunu siz de ziyaret edinit 

·--------------------------------------~ • 
· ~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~ 
• lstanbul Gayri mübadiller Komisyonundan: 

-, 
D i K KAT: irad sahipleri, Adapazan Türk Tica

[I 

rı 

ret Bankasına yatırdıkları vadeli mevduatın faiz
lerlrıl, her ayın birinci günü Bankanın aıledikleri 
şubesinden alabilmekte, bu gibi paralar için ı 

-
111 

meccanen havale verebilmektedirler 
!l ~ 
a 

• 

• 
11111•111111ıııı•1111•1111111111•1111•1111&1111m1111111111111111a1111•1111•1111•1111•1111•1111•11111-' 1 

Devredilecek ihtira beratı D kt · ı 
" Tek satıhlı tayyarelere aid isla- ··~!!!!!!!!!!!!!!!!! a 1 o Aranıyor~· 

hat" hakkındaki ihtira için almmq 
olan 21 Ağustos 1928 urih ve 1505 TUrkçeyl ~ok iyi bilmekle beraber Fransızca veya 
numaralı ihtira beratının ihtiva et- ; Almanca lisanlarından birini de çok iyi bllen bir 
tiği hukuk bu kere baıkaııına devir ı daktilo Bayana ihtiya~ vard1r. Bu bayanın makineyi 
veya icara verilmesi teklif edilmekte 1 c;abuk ve yanhtsız yazmasını bllmesl tartt1r. Bu 
olmakla bu husu5ta fazla malfunat e- • h 1 
d

. k . . 1 . G 1 ta'da Aala 1
• şartlar. haız olanların ergUn saat onbeşten on 

ınme ıstıyen erın a a n • ·d 5 
Han 5 inci bt 1•4 numaralara mü- ! yedıye kadar Sirkecı e. anasaryan hanında Rad· 1 

racaat eylemeleri ilan olunur. •~ yolin Diş Macunu fabrıkasına mUracaat etmeleri-• 
5551 

Çorumda Alay Satınalma Komis- , 
yonundan: 

D. No. Semti ve mahallesi 

3012 Küçükpazar Yavuz Er 
Sinan 

3738 Beyoğlu Hüseyinağa 

3984 Tarabya 

4591 Galata Kemankeş 

5215 Edirne\tapı 

5226 Beyoğlu Kamer hatu'l 

5593 Galata Kemankeş 

5864 Büyükçarşt 

6290 Bostancı 

6304 Beyoğlu Hiiseyinaga 

630S 
" 

,, 

Sokağı 

Kazancılar E. ve Y. 4 

Yılancıli ıs 

E. Hacı Vasil E. 10-30 
Y. Toparlak Fener Y. 4 

E. Şeftali . 
Y. Çığırtgan 
ve Y enizengin 

Çakırağa 

Papas 

E. İrmak 
Y. Kurtulu~ 
deresi 

Y. Şerbethane 
,Y . Leblebici 

Çuhacı han 

Çatalçeşme 

Kıl burnu 
ve Arnavut 

Ziba 

E. 12-17 
;'{. 14-17.. 

E . 28 
;'{. 26 

33 

E. 15 
'I'{. 19 

E. ve Y.23 

15 Mü. bari· 

ta 68 

E .79-79 Mü. 
.Y. 66-7J 

56 

Cinsi ve hissesi 

19 metre arsa 

4 t metre arasa 162 

Bağçeli ahtap tiSO 
banenin nısıf 
Hissesi 

l 9 metre arasa jgO 

'3,50 il 240 

'.Ahpp hanenin 340 
2/ 3 hissesi 

( 

Kagir dükkanm 850 

2/ 14 hissesi. 

Kagir dükkanın 700 
8/ 24 hissesi 

198 metre arsa 

tt stünde odasI 
olan kagir dükk1n 

40 metre arsa 

320 

960 

1 - Çorum garnizonundaki krt'at için 190,000 kilo 
Un evsafı kimyevi ye şartnamesi dahilinde yirmi gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şart
namesi alay satınalma kom.isyoniyle Tokat, Yozgat, 
Samsun Amasya, Merzifon satınalma komisyonlarına 
gönderilmiştir. 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle aatlJ& çıkarılmıştır. İhaleleri 1-8-935 

1 eden Perşembe günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gaynmübadil bonoailidır~ 

2 - Eksiltme 5 Ağustos 9 3 5 pazartesi günü saat 16 
da Çorumda Ordu evinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 21850 lira olup muvakkat 
teminatı 1368 lira 7 5 kuruştur. 

4 - İstekliler usulüne göre verecekleri teklif mek
tuplarını 5 Ağustos 35 pazartesi günü saat on beşe ka
dar Çorumda Alay satınalma Komisyonuna vermış 
bulunacaklardır. ( 4180) 5487 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Bir metrosuna iki büçük lira kıymet biçilen Fatih 
yangın yerinde Aşıkpaşa mahallesinde 604 harita ve 
21 inci adada 6 metro 2 7 santim yüzlü ve 2 9 metro 7 8 
santim murabbaı arsa alakadarları arasında açık arttır
ma ile satılacaktır. İstekli olanlar şeraiti anlamak üzere 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Arttırmaya 
girmek içinde 5 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubile beraber 30-7-935 salı günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmftlıdır. ~<B.) J 4022) 

Tavas sulh hukuk hakimliğinden: 

Müddei Tavasın Samanlık mahalle

&inden Takım oğlu Hacı Ali paşa ev
ıatıarı Mehmet Ali, Şerife, Hanife, 

ve ölmüş Fatmamn oğlu Hüseyin ile 

müddeaaleyh Tavasın Orta mahalle-

1linden Hacı Davul oğlu Hasan kan
sı Medine ve evlatları Halil, Davut, 

Hatice ve Zehra aralarında görül

mekde, olan izalci şuyu davasının 

duru~masmda : MüMcaaleyhlerden 

Davut ve Halilin ikametgahı meçhul 

bulunduğundan ilanen davet edildiği 

halde gelmemiş ve vekil drhi gönder

memiş olduklarından gine ilanen 
muamelesiz gıyap karanrun tebliğine 

karar verilmiş olduğundan duruı

maSI olan 20-9-935 cuma günü saat 

9,30 da Tavas ııUlh hukuk mahkeme

sinde bizzat veya bir vekil gönder

meleri ilin olunur1 (13269) • 

Kat'i üzüm satışı 
Feneryolunda Gazi Muhtar pa§Cl 

köşkünde 935 ııenesinin nefis üzüm 
mahsulü ite bilumum armut ve ay
valarınm kat'i satışı 28 Temmuz 
935 pazar günü saat on~a yapılaca
ğından görmek istiycnl~n~ §İmdide~ 
ve almak iıtiycnlerın yoviiın ve ııaati 
mezkurda mahalinde hazır bulunma-
lan. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Tayyareler için mücd aatııh ka

natlarına 'aid istahat" hakkındaki ih
tira için iatihııal edilrniı olan 25 A

ğustos 1928 tarih ve 1352 numaralı 

ihtira beratının ıihtiva ettiği hukuk 

bu kere baıkaıına devir veyahud i

cara verilmesi teklif edilmekdc ol

makla bu hususta fazla malQmat e

dinmek isteyenlerin Galata'da A&-

lan Han 5 nci kat No .1-4 e 

..çaat eylemeleri ilan olunurJ 

müra-

• 


