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şacaklarmı?ı 1 Bakanlar ku~ulu ( 
Yeni konuşmalar açma- (_ T plantılardan hırka 1 ; 

Hola~dab tayyare 
mucidi F okker 

--,...._ __ _ 

Fokker ~ (llJMThn arasııüfan mermi 11~ mltraly6ziJ Ue umum! harpte 

Genç elektrik müJıendlalerimlzdln 8 .milyon nüfusu ve 32 bin kilo -
bcı11 8aaan Balet Bolôndalla IJftmlf metre murabbaı aTIUIW olan_Ju küçük 
Ve '11eflıur tagyarecl FokkeUn fOllf • memlekette tayyarecllifln çok ileri 
"'"-1111 tetkik dmlftlr. B. BaMlll Ha- gitmiş oldUğunu gördüm. Bu inki -
letil'l "KVRUN,, 0 gönderdiği Uk l'Mk- şafta, yalnız Holanda için değil fa -
tuhu bugün olan:larımıza veriyoru:ı: kat biltUn dünya için ~k kwlrotU 

(._. ... 1.81.L) 
= 

Bugün eşsiz, .. biı: 
romana başlıyoruz 

Çang ve Eng _ Sağ ~ ıol, llnıfllkle rlnıtü; 'AJMrlkatla Uk görllndükleri za· 
mankl resimleri on ıeklz 11'1flannda iken 

nın sırası gelmiş = 

diri~:~:~<~=~~n~:~~:ı:~r~~!: :_( şehrimizde ya lac k ( 
cekte Jngiltereyi kendisile birlikte = 

Çinin şimalindeki beş vilayeüni pay- ~ Kendi duyumlannuza göre, pazar günü Ankaraya dö- f 
laşmağa çağıracaktır. Bu beş villyet, -:=_==---~_=_= neceği söylenen Başbakanımız, bir hafta kadar daha burada ===:=-=--= 

yavaş yavaş Japonyanın nüfuzuna kalacaktır. Ancak bu kalı~ sırasında, izinli olarak bazı bakan-
girmektedir. Japonya, lngilterenin bu larm da burada bulunmasından istifade edilerek bakanlar ku-
beş l'ilayeti ekonomik istismara işti - ~ rulu toplantılarından bir ka"mm burada yapılması duş·· ünül- i 

raki mu.kabilinde, Ingiliz mtistemle - ====-==-~-=~~E- mektedir. :r 
16

;_=_ kelerinin Japon tecimine (ticaretine) ,a 
açılmasını istiyecekür. Bunun için '.Ankarada kalan bakanlar da buraya çağrnl-

J aponya dış Bakanı bay Hirota bu mışlardır. 
yeni müzakereleri açmanın sırası gel- Bugun·· , yarın gelmelerine ve isrenilen toplantnrr yapma-
diğine kani bulunuyor. Bununla bera· ~ &.,,. 
her lngilterenin Çin lehinde, Japon - =-~--_=_-==- lanna ihtimal veriliyor. Bu toplantılarda Başbakanımızın dogu"' ve Karadeniz il-
yayı darıltacak herhangi harekette 
bulunmıyacağına muhakkak gözile !erindeki son gezilerinden edinilmiş fikirlere göre alınacak ge-
bakılıyor. Japonyanın beş Çin vilaye· j nel yeğretim "ıslahat,, tedbirleri konuşulsa gerektir. 
tini şu veya bu şekilde ilhak etmesi = Toplantılarm1 Cumur Başkanımızın başkanlığı altında 
İngilterece kabul olunacak bir mahi • j yapılması da oranlamnaktadır. 
yette değildi~ Japonya ile In2ilte • ~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--~~ ,.uııtıııı1111111ıı.........,ıı1t1111ııuıı..,.,ııı11111111ıı1111ıııı11ııınıı111tdlllllll111ııı111ıı1111ııınııı11111ııınn11mıın11111 11ııınıııuııııı11111111 renin bir sahayı beraberce geliştir -
meğe ~alışmalarına da lmkln yok gi· 
bidir. 

Japonya da 
bir hidise 

General Naıata nıııaoını 
tarafından kılıçla 

öldllrilldll 
(YaZJSI 2 nd sayfada) 

Zehirli gazlardan 
korunma kursu 
Aiıkara, 12 (Kurun) - Oğret· 

menlere (muallimlere) Zehirli gaz 
lardan korunma yolunu öğretecek 
kurı bugün açıldı. 15 gün ıürecek 
olan kursa 34 ilden 43 öğretmen 

Giresun: ll'oto Cevat t&zet 
Başbakanm &on ge zlsl intibalanndan: 

Giruunda bir kadını dinliyorlar. 

i,tirak etmektedir. Bu öğretmen· H b • 1 1 lerkurau bitirdikten.•~nra, bulun· a eşıstan ta yaya top-
Clukları yerlerde zehırh gazlardan 

korunmaya dair konferanslar ve- k h 
recekler, halkı aydınlatacaklar- Habeş i~para. ra vermeye azır 
dır. toru yeni dıyevler· 

Gazi enstitüsüne 60 
talebe alınacak 

Ankara, 12 (Kurun) - Ga2 i 
Terbiye Enıtitüıüne hu yıl para· 

ırz yatılı olarak 60 talebe alına· 
caktır. 

/lbaglıklar 
Istanbul şarhay yardımcısı Bay 

Himidin açık olan lzmit ilbayhğrna 
atanacağr, yerine de Kütahya va1isi 
Bay Jlazım'ın getirileceği söyleni _ 
yor. 

Cumuriyete 
tecavüz 

de bulunmuş, Ha • 
beşistanın I talyarr 
prestijinin azal -
masını istemediği 

için ekonomik ve 
finansal menfaat • 
)ere mukabil top • 
rak1arından bir 
kısmını v~rmeye 
hazır olduğunu 

söylemiştir. Roma -
ya gelince bu söz
leri resmen yapı1an 
tekliflerden daha 
az ehemmiyetli 
bulmakta, Habe • 
şlstanın bir çöle kar 
şr, tehdit1erini art. 
tıracak bir silih o
lan bir mahreç Is • 
tediğini işaret et • 
mektedirler. 

düler. 1874 senesinde ölen bu yapışık 
kardeş1erin gençliff, aşk1arı, evleniş· 
teri, a11e hayatındaki geçimsizlikler, 
yapışık iki kardeş arasmdaki dava, ta· 
nınmış doktorların araştırmaln, ölün· 
ceye kadar geçirdikleri bin bir mace
ra .. İşte ,·esikalara dayanılarak ya .. 
zılmış, asıl resimleri1e ortaya konul
muş meraklı, heyecanla sürükleyici, 
eşsiz bir eserde, hakikatin romanın

Venizelistler Patras gazetesi
ne yapılan hücumu şiddetle pro
testo ettiler ve bunu cumuriyete 
recavüz saydılar. 

Paristen gelen 
haberlere göre de 
İngiliz hükumeti i
cabında Süveyş ka
nalını· kapamaya 
karar vermiştir. Bu 
işlere dair haber
Jerimizf bugün ye· 

da okuyacaklarınız ... 

Rudoll Van W ehrt tarafından ya • 
zılan bu meraklı romana bugün be • 

Yunan donanması Eylülde 
lstanbula ~eliyor 

(2 1nd sayfada) 

Yapışık kardeş1er- Yerytiziinde ilk 
defa Siyamda rastlanan yapışık kar· 
deşler dünya tarihinin bu hususiyetli 
bir çift tipi için "vücutlerl birlbirin• 
uapııık imanlar mı?. Saçma ıeul Bög 
le ıeg olamaz!" denilmişti. Halbuki 
bu bir hakikatti. önce kimse inanma· 
dı, sonra bütün dünya inandı. Yapı · 
şık kardeş1er, Siyamcada sat ve sol 
manasına gelen "Çang" ve ''Eng,, i· 
simlerini tqıyorlardı. Bunlar, Siyam 
dan çıkıp Amerikayı, l'ftliltereyi. Al · 
manyayı do1aştılar. Başta doktorlar 
o1mak tizere, her yerde herkesi ken .. 
dilerile mefCUI ettiler. 63 yaflllcla 11· 

ılncl ıall!amuda btıfladık. ============I dlnd sayfamızda 1la~ 8lkelerl lll>tiylarından "'e ordu r. d l 
b ı -1·-· . ., tCuman an arın-

u aQLAIUnız. dan ikiai Adiaababada maMVraltı t 1. • • n a .•• , odl11or ...... . 
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"Curnale Ditalya,, diyorki: l Japonyada Tramvay sosyetesinden geri alınan 
paralar bakanlar heyetinde Nüfusumuz çoğaldı, müs- bir hidise 

temlekeleri paylaşalım! 
. 

Roma, 12 (A.A.) - Curnal d'l • 
talya gazetesi, Italyan - Habeş an
laşmazlrğt hakkında Kellog paktının 
tatbiki meselesinden bahseden bugün
kü baş yazısında, bu pakt hakkında 

lngilterenin ihtirazi kayıtlar yaptı • 
ğnı hatırlattıktan sonra diyor ki: 

Bu kayıtlar, lngilterenin ne hiçbir 
yabancı müdahaleyi ve ne de savaşı 
yasak eden hiç bir paktın muteber 
olmasını tammıyacağı bazı bölgeler • 

deki hayati menfaatleri hakkında • 
dır. Bu menfaat, herkes için bir ve 

ayni ihtirazi kayıtlar herkes için mu
teberdir. 

Savaşa müracaat edilmemesi hak -
kında olan 1933 tarihli Cenevre be • 

yannemeshıe gelince, bu da, yine ln
gil terenin ısrarı üzerine münhasıran 
Avrupa bölgesini alakadar edecek 
mahiyettedir. İtalya, uluslar sosye -
tesine ve onun paktına hürmet etmek
le beraber, ulusların büyümesini göz 
önünde tutmıyan tefsire karşmdır. 

Nüfusun pek fazla çoğalmasının ortaya 
çıkardığı önemli meselelerin halli i · 
çin biricik çare ya harp ve yahut 
müstemlekelerin fazla müstemlekesi 
olan memleketlerle hiç müstemlekesi 
olmıyan memleketler arasında yeni • 
den dağıtılmasıdır. lngittere geniş 
müstemlekerinden bir karış vermeye 
amade midir? Uluslar sosyetesi bÖy· 
le bir tetkikte bulunmaya amade ve 
yahut muktedir midir? 

Atinada Patris gazete-
sine hücum edenler 

Hükumeti şidde.tle protesto eden So
t\ılis bu hareketin Yunan Cumhuri
yetine bir tecavüz olduğunu söyliyor 

Atina, 12 (Kurun) - Dün gece geç 
yak'it Pouepistimiyo caddesindeki Ve· 
' nizelist taraftan Patris gazetesi ida· 
" rehane.sine hücüm ederek tahribatta 

bulunan ve orada rastladıkları üç 
muharriri tahkir ederek döven yirmi 
kadar silahlı şahıs hakkında hüka • 
met takibatta bulunmaktadır. Bun -
larl!,.an 9iri hfi.dise esnasında yetişen 
zabıta memurları tarafından yaka • 
lanmı5 ve üzerinde bir tabanca bu -
lunmuştur. Diğerleri kaçmışlardır, a· 
ranryorlar. 

Yenizelist fırkasının ikinci reisi o
lan k!y Sofulis bu münasebetle iç iş • 
1ori ··:- ·rn.mm görerek cümuriyet le -

hinde neşriyatta bulunan Patris ga
zetesinin tahribinden şikayette bu -
lunmuş ve bu hareketi şiddetle pro
testo etmiştir. Dahiliye nazırı, mese
lenin takibi ve tevkif edilenin müs -
tantik tarafından sorguya çekilmesi 
emrini vermiştir. 

le isler bakanını zivarettan sonra 
gazetecileri kabul eden Sofulis ve mu· 
halif başkanlarından Milonası Patris 
gazetesine karşı yapılan bu hareketin 
Yunan cümuriyetine karşı bir teca
vüz teşkil ettiğini ve bu gibi hare -
ketlerin, Yunanlılarda mevcut cümu· 
riyet hislerinin fazlalaşmasına yar • 
dım etmekte olduğunu söylemiştir. 

iki saatlik bir 
yapılıyor 

Atinada bugün 
protesto grevi 

(f; '.Atinıa., 12 (Kurun) - Evvelce salı 
günü 24 .saatlik bir grev ilan edile • 

,.ceğini bildirmiştim. Yunanistan ame· 
~e birliği merkezi yarın bütün Yuna
~~istanda K'1.ndiye hacliselerini protes-
1to etmek makSadile iki saatlik bir 
grev ilanına karar vermiştir. Hüku-
met, bu esnada herhangi bir hadiseye 
sebebiyet vermemek için icap eden 

bütün tedbirleri şimdiden almış bu -
lunuyor. 

Diğer taraf tan, Kandiye amele ce~ 
miyeti reisi müddeiumumiliğe müra
caat ederek verdiği ateş emrile bir 
kaç amelenin ölümüne sebebiyet ver
miş olmasından dolayı Kandiye mu -
tasarrıfı hakkında cezai takibatta bu
lunulmasını istemiştir. 

Yunan 
tin 

tayyare fabrikası memleke
iç tarafına taşınacak 

Atına, 12 (Kurun) - General 
Rcpamn başkanlığında toplanan ha • 
va zabitleri heyeti Falerde bazı dev
let tayyare fabrikasının bir harp ha
linde daha emin bir yerde bulunma
sını teminen iç tarafa taşınması etra
f mda konuşmuşlardır. Gazetelere gö
re, fabrikanın 01efsııa, Bralon, veya 
SkimP.tari'ye götürülmesi düşünül • 

müş ve bu yerlerden hangisinin daha 
uygun olduğu hakkında tetkikatta bu
lunulması kararı verilmiştir. 

Hüktlmet gazetesi, 15 i takip, 20 si 
keşif, 12 si deniz, 18 i bombardıman, 
ve 6 sı da mektep tayyaresi olmak ü
zere 71 tayyarenin satın alınması için 
tahsisat verildiğini bildiren bir emir
name neşretmektedir. 

Yunan donanması Eylül içinde 
Türkiyeyi ziyaret edecek 

Atina, 12 <Kurun) - Yunan do -
nanmasmın Istanbulu ziyaret edece
bini bHdirmiştim. Alınan mütemmim 
hi!berlere göre donanmanın Türkiye -
yi ziyureti eyliıl içinde Istanbulda ya
pılacak olan Balkan haftası şenlikle-

rine tesadüf edecektir. 
Dış işleri bakanlığı matbuat mü • 

dürlüğü, diğer Balkanlıların i~tirak 
edeceği bu şenliklere Yunanlılann da 
gitmelerini teminen dün alakadarlar· 
la konuşmuştur. 

Donanmamız manevraya çıkıyor 
Bir kaç giindenberi Haydarpaşa 

açrkl~rmda demirli bulunan donan -
mamızın yaz manevralarına çıkaca. -
ğı haber verilmektedir. Manevraya 
Y-avıw, ~' 2Jafer, !Thn~ 

Adatepe gemilerimizle Sakarya, Dom· 
lupmar, Birinci, ikinci lnönü ve Gür 
denizaltı gemilerimiz iştirak edecek
leı'Clir. 

Bir General muavini 
tarafından öldürüldü 
Tokyo, 12 (A.A.) - Süel işler ge

nel direktörü general Nagata, sü ba
kanlığındaki bürosunda, muavini ta • 
rafından bıçakla yaralanmıştır. Bay 
Nagta'nın durumu çok tehlikelidir. 

Bu hber, Tokyoda büyük bir he • 
yecan uyandırmıştır. Çünkü Bay Na· 
gata, bilfül ordunun yönetim şefi ve 
sü bakanı Bay Hayaşinin siyasasına 
şiddetle yanat (taraftar) bir asker • 
di. 

Bay Hayaşinin, ordunun bazı kısım
larındaki ve ifrat derecede nasyona· 
lizm duygularını hoş görmediği ma • 
lil.mdur. 

Bay Hayaşi, Mançuride ve kuzey 
Çinde bağınsız bir harekete sebep O· 

lan bu temayülü kontrol altına alma· 
ğa karar verdiğini söylemiştir. 

Bay Nagata ile muavini arasında 
geçen şiddetli bir aytışma sonunda, 
muavinin kılıcını çekip karşısındaki
ni yaraladığı anlaşılmıştır. 

GENERAL OLDU 
Tokyo, 12 (A.A.) - Bay Nagata 

ölmüştür. Mutaarrız tevkif edilmiş -
tir. Suikast sırasında bay Nagatanın 
odasında bulunan ve hadisenin önü • 
ne geçmek istiyen Tokyo jandarma 
kuvvetleri şefi Hideo Nimi ağır ya -

ralanmıştr. 
Mütecazivin bay Nagatayı kılıçla 

vurduğu teyit edilmektedir. 

ÖLDÜRMENiN SEBEBİ 
Tokyo, 12 <A.A.) - Bay Nagata -

nın öldürülmesinin kendisinin takip 
etmiş olduğu siyasanın doğurduğu 
anlaşmazlıklar sonucu olması ihti • 
mal dahilinde görülmektedir. 

l li\l~r diyvrlü 

Nasgonal sosyalizm 
bugün Almanya demektir 

Rosenheim, 12 (A.A.) - Bay Bit
ler, nasyonal sosyalist partisi mahal· 
li grupunun 15 inci yıldönümünü kut
lulamak üzere gelen "Eski muha • 
fızlar,, a verdiği söylevde: 

Ankara, 12 (Kurun) - Istan bul tramvay ıosyeteıi, vereceii' 
bir milyon 200 bin liraya mahsu ben 350 bin lira daha yatırmı§tıt• 
Sosyetenin yatırdığı paraların tu tarı 650 bin lirayı bulmuştur. Bu 
para emaneten bakanlık hesabın da durmaktadır. 

Paranın nereye harcanacağı hakkında henüz bir karar verime' 4 

miştir. Meselenin bakanlar heyet inde görüşüleceği sanılıyor. 

Doktorların 
kazanç vergisi 

Eğer ortada bir nisbet
sizlik varsa ..• 

Ankara, 14 (Kurun) - Dok
torların kazanç vergisine göre sı
nıflara ayrılmalarında ada 1etıi /. 
lik olduğu yolundaki neşriyat Ü · 

zerine, ilgili bir zat diyor ki: 
"- Eğer ortada bir niıbetsiz

lik vana bu hükUınetten ziyade 
etibba odalarına aittir. Çünkü 
doktorları sınıflara ayıran hükQ. 
met değil etibba teıekkülleridir. 
Vazıı kanun, bu nisbetlerin taın~· 
fini kendilerine bırakmak sureti
le doktorlarımıza layık oldukları 
itimadı göstermİ§tir.,, 

Türk - Fransız ticaret 
anlaşması 

Ankara, 12 (Kurun) -Türk
Franaız tecim (ticaret) anlqma 
.sının müddeti yarın bitiyor. Yeni 
anlaıma lastik için bakanlar ku
rulunan yollandı. Tastik olunun· 
cıya kadar iki memleketin tecim· 
.... ı .... i;,.. •• _hetinin durmama•• için 
y~ni anla,ma l:iugün gümrükJ.er~ 
bildirildi. 

Posta genel Clireklöru 

üzüm borsası 
açılıyor 

Köylüyü zarara sokanlar 
ceza görecek 

Ankara, 12 (Kurun) - İzmit 
üzüm borsası perıembe günü açı• ' 
lacaktır. Bu münasebetle ekonomi 
bakanlığından salahiyetli bir zat 
dedi ki: 
-Alivre aatıı fiyatlarının dü" 
künlüğü dolayısıyle İzmir gazete
lerinde yapılan neıriyat Ankara" 
da da büyük bir asabiyet uya& 
dırmıştır. Bu itibarla İzmir üz~ ' 
borsasının açılması burada büyük 
bir alaka ile beklenmekted~r. 

Başbakanın Ankaraya dönme• 
sinden sonra, Alabeı Spkülasyon 
yaparak köylüyü zarara sokanlar 
hakkında şiddetli takibat yapıla· 
caktır. · 

Telefon mümessilleri 
çağırıldılar 

Ankara, 12 (Kurun) - lstan; 
bul teleEon sosyetesinin hükiinıe~ 
ce alınması itini görüımek içiR 
..-... ı.,.. •oeyete m6ınessill•ri h11 •k• 
fam yapılan ~iırılma üzerine lsr 
tanbula dönmüılerdir. 1 

Bu görüşmeleri bizzat idııre 
edecek olan Bayındırlık BaktLn' 
Bay Ali Çetin Kayanın lstanbuJ.da 
daha bir hafta kalacağı anla!ılı: 
yor. 

Orta Anadoluda kazı 

Ankara, 12 (Kurun) - Dün 
buraya gelen posta telgraf genel 
direktörü ayB Nazif, Bayındn·lık 
Bakanlığında ala.kadarlarla te· 
mastan sonra tekrar lıtanbula git· 

"Düfl1lanlarımız, istiyorlarsa mü • 
cadele ederiz. Fakat onları, 15 sene ti. 
için mücadele fikrinden vaz geçire • 

Ankara, 12 (Kurun) - Ya• 
kında ltalyan ve Türk eski izerleıı 
(eserler) mütehassıslarından mü• 
rekkep bir hey' et orta Anadolu• 
da kazı (hafriyat) yapacaktır. ı 

cek şekllde ezeceğiz.,, 
Bay Hitler, şu sözleri ilfl.ve etmiş

tir: 
"Grupunuz teşkU edlldiği zaman, 

ona karşı bir kişi idik. Bundan 15 yıl 
evvel, elimde yalnız irade ve imanım 
vardı. Bugün nasyonalizm, Almanya 
demektir. Bu iş, tanrının yardımı ol
masa, gerçeklenebilir mi idi? Alnımı· 
yayı harap etmiş olanlar, tanrının 

yardımına nail olduklarım söylige • 
bilirler mi? iki yıldanberi, Almanya. 
nın, dünyada yeni bir durum sahibi 
olduğundan kimse şüphe edemez 
Fertleri, yabancı iradelere boyun e • 
ğen bir devlette sosyal saadet ola • 
maz. Sadece bu hfidise, barışa, bütün 
söylevlerin hepsinden ziyade yardım 
edecektir.,, 

F ransada kaçırılan 
çocuk ve falcılar! 

Bundan bir kaç ay: önce, Fran· 
sada "Nikol Mares:ko,, adlı bir 
kızcağızın kaçırıldığını, bir taraf

tan polislerin, bir taraftan radiea· 
tezist denilen f alcılarm ( ! ) uğ
l"aştıklarmı: ve aonunda hiç bir 
şey bulamadıklarım yazmııtık. 

Bu nıesele henüz kapanmam11· 
tır. Radietezistler ümidi kesme • 
miş.ler, durmadan çalıfıyorlar. 

Son günlerde bunlardan birisi ye
ni bir haber vermiştir. Bunun de
diğine göre, küçüık kız kaçırılır 
kaçırılmaz bir otomobile bindiril· 
mit ve bir tayyare alanına götü
rülmüştür. Orada bir kadın bun .. 

Siyamda neler 
oluyor? 

Singapur, 12 CA.A.) - Siyam iç 
bakanı Bay Luang Prad, buraya gel
miş ve demiştir ki: 

"UlkeTTJden çıkarılmış değilim. Şim
diki hükılmetin kuvvetli bir tarafta • 
rıyım.,, 

Bakan, öteki ülkelerle dostluk 
paktlarının imzalanmacını görüşmek 
için bir dünya gezisi yapmaktadır. Al
tı ay sonra Siyama dönmek niyetin ~ 
dedir. 

Bangkok, 12 (A.A.) - Siyamda ka 
rışıklıklar çıktrğı hakkındaki yayın • 
tılar, tamamile asılsızdır. Bangkok -
da tam bir baysallk vardır. 

Tahtan indiğindenberi 
Londra, 12 (A.A.) - Surrey· 

de oturan eski Siam kralının sek 
releri, kralm tahtan indiği gün • 
denıberi ne doğrudan doğruya, ne 
de her hangi bir araç.la (vasıta) 
ile ülkesi iletemasta bulunnıadı -
ğını ve §imdi Siam devletinin it· 
leri ile ilgili olmadığını söylemiş
tir. 

Kazı yerlerini tetkik etmek Ü" 

zere ltalyan eski izerler uzmanı 
(mütehassısı) Yakobi bu günler" 
de Ankaraya gelecektir. 

Muhafızgücü - Uypeşt 
revanş maçı 

Ankara, 12 (Kurun) - Bura• 
da bulunan Macar Uypeşt takımı
nın yarın Ankara muhteliti ile 
karşılaşması muk" 1'rerdi. Dünkü 
maçta yenilen Ankara gücü, Ma· 
carlara bir revana karııla,masJ 

teklit etm•~ ·. Macarlar, dünkü 
oyunu ida' e eden hakem Alied
dinden baıka bir hakemin i . _trtY 
sinde oynanmak üzere bu teklifi 
kabul etmişlerdir. Yarınki maç, 
Uypeşt-Muhafız gucu revani 
karşılaşması olacaktır. 

KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

Bu kupondaki tarihten başhya · 
lan bekliyormuş. Üçü de tayyare rak 15 gün içinde KURUN M~restne 
ye binerek bir limana gitmitler gösterilirse - resmi mef' :ı ·ıyetle 
oradan Amerikanın yolunu tut- yahut tecimer sıfatile yapılan ilAn· 
mutlar. lardan başka - bir l."iiçük Udnın 1 

Bu modem falcı, çocuğu lngi· defalık 1 satırı parası yerine alınır. 
(lstiyetll • ı.ıf~Unde idarede buJun • 

liz sömürgesi (müstemlekesi) o- duruJacV. ... rette bu kuponlan postaya 

lan Hondurasda Bezize kadar ta- verecekleri mektupların içine de koya • 

kip edebilmiş, §İmdilik izini kay~ lill•bW-rı.er •. •4•k•eı.ım•e•b•tr-ea•tır-e•ayıl_mal_ıdır_ .• l _ 
betmiştir. · ---
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İ Gezintiler 1 
iki 

ölümü • • · 
. BirJev~~"'.~i,birmedeni~ ... Tazmınatı suçlu vermezse ılbay versin 

tin can verqı bır ınsanın aon gurr 
ler· 

çağ 

arasında 
Sahne, yeıil yamaçlar üıtüne 

yayılan bir köyün eteklerindeki 
tarlada geçiyor. Kızgın günqin 
ıııktan titrek menevişlerle işlediği 

ıne ne kadar lknzer. K k•• • • d b J d S J k d• 
BitNin adam etrafında olup bi- ara Oy Cinayeti aVaSJDa aş an 1. UÇ U, en IIDe 

::~eri ıonaız ~ir susayq: bir ~z- malik olmadıg" ım zamanlar çoktur diyor! 
Yıfle anar. lçınden gerıye don- t 

ntiif, gerilerde kaybolma§ l§ıklar Karaköyde olan bir cinayete mıı ve Palabıyık Ahmet, bu para· Hasan da, tqvik )'"Ollu bir ha-
Ql'Qr. Bitkin adam aydınlık bir ait davaya, ıa.z dinleniti dolayı· yı almağa gitmiş. Münaka§ada rekette bulunmadığını söylemi§ • 
Y~rın bekliyemez, geçmiı günle- aile, ağır cezaya vekalet P.den Rüttüyü bıçakla öldürmüf. Öldü- tir. 
rın aydınlıklarını bir Japon feneri İstanbul ikinci ceza hakyerinde rii§te Hasan da evvelce Ahmede Öldürülenin bab~ı arzul1alcı 
~bi lkranlık nıh izbelerine a"1r. dün bqlanılmııtır. söylediği bazı sözlerle rol oyna· Şahabettin, tahıi davaaıru ~nlat-
k e onun dal.galı aydınlığında bir Öldürülen, Rüıtü ismindeki mı§. mı§, ceza istemi§, on bin lira taz-
c•ah~amanlık destanının çevrili§ bir ıoför muavinidir. Öldürmek· Hakyerinde sorguya çekilen minatm da ayrıca karar altına 
Ümıni ıeyreder. Palabıyık Ahmet, §Öyle demi§· 

K ten suçlu olan, kunduracı palabı- tir: alınması isteğini ileri ıürmü§, bu 
.. , olunun tutmadıg"' ı "Ün, büe- "kt d g ral e yık Ahmet, bu harekete teşvı en ara a suçlular veremediği tak-
~ .. ~ salladığı palaları hatırlar. -"Rüştüyü ben öldümıedim. 
r ııruyemediği gün rüzgarla eı a· suçlu olan da arkadatı kahveci Oldürdüğiimü hatırlamıyorum. dirde, paranın ammenin emniye-
Yaklcırın bir kanaJ gibi h~yline Hüsnüdür. Ben, sık. sık keyif verici şeyler tini tekeffül etmiı olan vali Bay 
dalar. Davanın mahkemeye sevk ıek- kullanırım. Kendime malik ol- Muhittinden tahsilini istediğini 

Bitki d !ine göre, cinayet, yüz teksen ku· madrğnn zamanlar POktur. Ya- sözüne katmı§tır. 
d E na amın ük sıfatı tezad- ~ ır. tinde ka J · nııtan ibaret bir borçtan dolayı nrmda kunduracı bıçağı taşırım. Sonra bir kaç §ahit dinlenil-
1 _J • n: nuı an &ığıraak- k · d darılNan !tkırlerine, iateklerine ka iılenmittir. Fa at, çektiğimin farkında deği- mıt ve urufma, batka ıahitlerin 
cır keıkın bir tezaJ içindedir. Ha.sanın Rüştüde ala~ağı var· Um!.,, dinlenilmesine ikalmıttrr. 

1,· .Z'(~mal adamda nabızla ate§ 
~~ıd nne uygundur. Büzülen bir 

!?v ede nabızla hararet biribiri
::_tuhria:z, atef yükselir, nabız de
Ş'§nıez. 

lnlllanlm- §İmdiye kadar bir ,ok 

Dolap çoğaldı; buz satışı azaldı 
Belediye umduğu gelirin ancak yarısını alabilecek 

~~~~----------~~~ medeniyetleri b .. l • ler . k' n °.Y ece can verır Buz dolaplarının bu 1ene pek 1 Geçen sene günde lstanbulda ı Uray buz varidatı olarak 935 
•e;;;;tü argılarında el bağlayıp fazla ıatıldığı yapılan bir ince- 100 - 125 ton buz harcanırken, bütçesine 110,000 lira koymuıtu. 

ilk z:· . . .. lemeden anlaşıldığı gibi buz satı· b~ se~e .~u miktar 50 - 55 tona B~ durum kar§ıımda, tahmin e-
0 • man medenıyeti böyle ımm da a.zalması bunu meyda· duımu§tur. dılen bu gelirin ancak ;ran51 alı-
" eçtr. ' k B .. d b ka d 1 -p na çı arnuştır. uyuz en uz fahri sın a a • nabilecektir. \ 
hun ahYen med~niyet, aklın, v~- Geçen sene bazı muhallebici tı. makineden dördü itlemekte- Uray geçen ıene buz dolapla-

' enduenın dura Akdenız d d 1 d b d la dır · · 1 • gökler· d d ~ bi ve on urmacı ar a uz o p• · rından hır resım a mmaamı ate-
. ırae ayanarak kur ugu r 1 k b ı,··t·· h 1 . h" 1· . b h mım:ırı icl" arı var en u sene u un mu a - mış, ıe ır mec ı.sınce u uausta 

T oıl>i ,
1
• __ LJ k "k lebici, dondurmacı, sucular ve Denizde bir birkarar verilmemi§ti. Meclisin 

l q ı yalnız ffl)U,IRne e sı b 1 J b ka 1 k b" o <ırak/, k d • hl.l d un aruan a§ o anta ve ıra· tetrin toplantumda urayın geliri 
}' a at çok enn ta ı e en macera 
1 

unan zekan hıibiatın udofma,,- han l r, hatta 'ba:.ı:ı nokta,mdan bu mesele yeniden 
Qrını unuttuğu, (Arke) yi .udan, d.Olap almı§lardır. görüfiilecektir. 

razgardan, ateıten, topraktan , 1• Köstenceden lstanbula ============== 
karıp kocaman bir §üpheye bırak- S!.O 4 7 günde geldiler 
tığz gün bir medeniyet can verme- Lazar Herdan iıimli bir Ro-
ğ 2 başlamııtı. ıaen mühenıdiıi ile Joan Ra•no-

Yeni ikramiyeler kimlere vano isimli bir Romen ha.kimi 
Bu medeniyet (lyni fey için "•e

nin de JeJiğin Joğnı, senin Je,, 
'Ycr.hut "ne •e~in, ne de onun dedi
ii doğrudur. Hepsi. yalandır. Her 
tey yalandır.,, dediği zamcm bir 
biiyiik inkar devre.ine ginnif, bü
~k te:::aJ bQ§lamt§ demekti. 

Atinı:ı •okak.larındaki aınıl kav
~ctlcırı bunun misali idi. 

Sokrat ilk zaman medeniyeti
nin faziletine misali vatanJQ§ları
nın emirlerine batını vererek ita
Qtle göatermiıti. 

Gene lazüetin ölümüne Je A
'ristot en güzel örneği verdi: 

çıktı? beraberce bir yarıı kotra.aile bir 
deniz gezisine çılmıışlar ve Kös· 
tenceden krrk yedi günde gehriOn dokuzuncu tertip tayyare 

piyangosunun dördüncü çekilme· 

ıi dün bitirilmiştir. Bu çekilme
nin en büyük ikramiyesi olan 

35.000 lira 13416 numaralı bilete 
çıkmıştır. 

mize gelebilmişlerdir. 

Her ikisi de büyük geziler 
yapmıf birer denizci değildir. 
Bütün yolculukları boyunca fırtı
na ve rüzgarla çarpışmışlar, an-

Biletini Servet giıesinden alan cak on gün sessiz bir hava için
de yol almışlardır. 

Kadıköyde seyyar satıcı Marko 

ile biletini Kader gişesinden alan 
Fatihte Yenibahçede Ahmet Ça-

Kotra, mühendise aittir. Türk
lerden gördükleri iyi muamele
den çok duygulanmı§lardır. Ken

vuş bu ikramiyeyi kazananlar a- dileri Moda klübüne konuk edil-
rasındadır. mişlerdir. 

Dış Bakanımız 

Dün üç elçiyi kabul etti 
Şehrimizde bulunan Dıt baka. 

nmnz Bay Tevfik Rüştü Arası 

dün üç yabancı devlet elçisi Pera
palas otelinde ziyaret etmiıtir. 

Önce Japon elçisi Bay T ogu 
Gava gelmiş, sonra Fransız elçisi 
Bay Kamerer ve daha sonra Ha

bet i§güderi Bay Markoı kabul o· 
lunmuı ve Dıt Bakanımızla ayrı 
ayrı görüşmütlerdir .. 

Temizlik kongresine 
kimler gidecek? 

bu toprak parçaaında baba oğul 
iki çiftçi çall§ıyordu. Geçtiği yer· 
lerde zengin otlaklar fışkıran in
ce bir çay dolana dolan~a akıyor. 
Onun arkasında da iki demir o
luk parlıyarak uzanıyor. Ta uzak
larda aivrilen bacaları, keıkin 
çizgili çatılarıyle kocaman bir lab 
rika homurdanıyor. 

Aitlfların gölgesinde boşatt" 
mıı bir boyunduruk ve mzgün 
gözlerile etralcı bakarak gevif ge-

tiren öküzler var. Biraz sonra çiftçi 
fer de göl.geye uzandılar. Fakat 
uyuyamadılar. Yattıkları yerde 
toprağın turbin •arııntlları 
ile teprendiğini duyuyorlardı. Bir
den keskin bir düdük aesi İ§itildi. 
Uzun bir katar, demir oluklar Ü•· 
tünden ltayıp geçti. Başları altırr 
Ja toprağın namızı atıyor, ova 
canlanıyordu. 

Tren yolundan bir kalcıbalıli 
•ökün etti. Banlar, 'AndJoluyu ge
zen öğretmenlerdi. lıtaayonun ya
nı licqındaki yeni fabrikayı gör
me'ğe gelmi§lerdi. Yolda bizim 
ba&ı oğula raatladılar. 

Köylüler, aoğnılarak b'aktılar .. 
Yolcuların Türkçe konuştuklarım 
duyunca k'arıılaJdar. 

iki dakilia içinde nnli benli 
olmuılardı. Her ıeyden konu§hr 
lar, dertlqtüer. 'Alınan üründen . ' bağ kütüklerinden, yemİ§ten liah-
ıettiler. En sonra aöz ''vergi,, ye 

ftçrtlclı. 

Baba: 
- Çoli, lllyoiJu .•. Çolf. Vergi· 

nin 'altım/an kalkamıyoruz. 
Ôğretmenin !:liri •orJa: 

__:_ On yıl önce tarlaldnnın a er 
nümü ne getirir, •atsttn ne eder 
d ., 
ı. 

ihtiyar çiftçi diifümlü sonra: 
- Ne alıcı çıktı, ne lien satma· 

1 

iı aJJımJan geçirdim. Geliri ne 
olacak ancak geçim ••• 

Dedi. 
- Ya ıiniıtli? •• 
- Pavli/ltıya pancar ekiyoz. 

çimendiler yapdalı ürünler de arr 
barda çürümüyor. Emme gelgele
lim vergi. çoll. 

Oğlan atıldı~ 

- '.Aıar alrrtayolar, ·tahıildarlar 
öküzlere, tohumluklara el sürme
yo, he.aplaraan hepri bir kapıya 
çıkar. Eikiden de verm'iyor mıy
Jık. Eleni isminde bir Rum kızı i

le Beyazıtta tütüncü Bay CelalP 

Poyraz havanın dönmesini bek
lemektedirler. Romanyaya doğru 
yeniden yola çıkacaklardır. 

Frankfort'ta 18 Ağustosda top· 
Janacak olan temizlik kongresine 
lstanbul urayı namına gidecek o· 
lan fen hey' eti direktörü Bay Hüs. 

:le onar bin lira çıkmıştır. ı nü i e tetkik ıubeıi şefi Bay Nüs-
On bet bin lira 11736 numa· Gezgin talebeler ret yarın fehrimizden yola çıka-

Sen doğdun doğalı halini ao
ran oldu mu? •• Köye .zaptiyeden, 
tl§arcıdan, vergiciden başka kim 
uğrardı. 

Atinaldar Ariatot aleyhine ha
tekete ge,tikleri, onu idam'a mah
kum ettikleri .zaman Atinadan 
kaçtı, onda Soİiı:ııın fazileti ye 
tine bir ba.tka zeka kımddanışı 
Vq,rdı. Kaçııını §Öyle 1/"l;ala ettr: 

" A·a11 .k. b . . - tın ı arı ı ıncı ır cına-

ralı bilete çıkmıştır. Büyük ikra· l caklardır. Bunların gezı"lerı· bı"r 
Bir yatla dün 43 ngiliz talebe· 

mive ile on beı bin lira çıkan t buçuk ay kadar sürecektı·r. Dün Je veriyorduk, etrafımız 
si gelmiştir. ngilterede dag"'cıhk d numaranm yetmiş beş aşağısı ve N f a bir çivi çakılmıyordu. Bugün 

)'ctt~., 'korumak için ka,hm. Aris· 
tot kurtuldu, fakat gene Ytıfaya
rtacr.clı. 

Sadri Ertem 

klübünün azası olan bu genrler Ü us yazımı hazırlıkları J 
Y

etmi• be• yukarısı ikişer lira a- Ç Y e veriyoruz emme tarlalarımızın 
% 3' anakkaleye, Bursa, Trova ve E. N f 

morti alacaklardır. Muntazam ü us sayımı merkez büroıu (Lfitfen sayfayı çeviriniz) 
fes harabelerine gideceklerdir. I ) d 

numara ]istemiz 10 uncu sayıfa· Bu aktam dağcılık klübünde ken· ça ışma arına evam ediyor. Pos· lerinin :7a~:i7,..;;;rulm~·~:·-
mlzdadlr. d ·ı . b 1 ·ı ta direktörlüğünden gelen bir sor· Büroda yakında 40 daktı"lo ralı• 

(Sonu sa. 4 Sü.1) ı erıne İr §Ö en ven ecektir. d fu 3' % 

~~~~~~~---;;;-:::::-;:::--;-;;-::-;~--;:~~-==::::;:~:-;:~=-~~~::~=-::=-:~__:g~u-:-a~,-n_u_·_..::.::s~y~a=z:ı:m:t~g~u~·n:u~·:p:o:st:a~ı~·,~·~tı~r~ıl~m:a~ğ:a~b~a!ıl~a~n~a~c~a~kt~ı~r~.-~-

dün • 

1 

Fratellini kardeşler Avustralya yolunda: ıı 
Fransa cambazhanelerinde çalışan (FratelJini kardeşler) AvustraJyada bulunan bir cambazhane direktörü tarafınd ~ 1 lanın bu en meşhur komiklerinin seya batini takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek için bu resimler· kan çakgırtı m1 ışm.aktır· Uç kardeş yola. ç ıkıyorlar. Aşağıdaki resimlerle 

ı esere op a ve bir kolleksıy on yapmak )Azım dır. 
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Medeniyetlerin iiiiaBBill~~===== 

ölümü 
<Ustyanı Sa. 3. Sü. L) 

Orta :aman batan tabiatın gÖ· 

rü§Ü yerine gözlerini tabiata kcr Liman 
payan. ve hayatı tabüıtın tlqında • • • 

işleri Polis halterlerl : -------· Yirmi dört saatte 
Bir günde 

ÇAGRILAR 

AskeriİL< ışleri 
Beşiktaş askerlik §Ubcsinderı: 

Jtbıtre bir varlıkla idare eden bir ışçıyı memnun edecek 
medeniyet olarak doğdu. bir formül bulundu B I ld 

K L. · ı · 1 d w • 1 eş yara anma vak ası o u atedral, etıi~, kemik.iz ıman If erı ame e san ıgı ı e 

Almanyadan Tütkiyeye 
Türkiyeden Almanyaya 

İhtiyat zabit yetişmek üzere ~ 
hizmete ayrılmış olan efrattan tJ 
ehliyetnameliler bir eylQl 935 
yüksek chliyetnameliler hlr teşt' 
sani 935 de olbaptaki emrine teYf~ 
ihtiyat 1.abit mektebine se,·k edil1 

ceklerinden ehliyet namelerini şiııı 
den mürncatla kaydettirmeleri ,t 
gibi ehliyet namesi olanların seYk' 
dilmek üzere mezkur tarihlerde ff 
beye müracatları ilan olunur. 

melek, Allah, ıeytan, Ab•tre ıan· amele gündeliği yüzünden çıkan 
at, peygamber, evliya, bol bol anlaıamamazlık bir sonuca ermiş 
mutiklik medeniyetinin temelleri tir. • 
idi. İtçiler eskiden 225 kurut gün· 

Jlyaaolya ile Bizanı tabloları, delik alırlarken, ıonradan kuru· 
mozayikleri kaiJar orta zamanın !an acentalar ton batına 20 kuruş 
karakterini veren bir eser göre- vermeğe baılamıılar, bu yüzden 
meuiniz:. anlaıamazlık ortaya çıkmı§h. Şi. 

Orta zaman sadece ruhtur. A· ki.yet incelenmi~tir. Amelenin ıi· 
yaaolyada ve Bizanı levhalarında kiıyeli yerinde görülmekle bera· 
İ§in ihmal edildiğim, fakat ruhun her bu itin değiıtirilmesine de 
~arpık, ~rpuk bedeni içinden imkan bulunamamııtır. Çünkü dıf 
bir güz.el güaeı gibi lııkırdığını Hlerden lstanbul gümrüğüne ge· 
görürıünüz. Bu medeniyet ele ken- len e§ya için ne kadar para aar
tli bünyeıi içinde tez.ada dü§tÜ. fedileceği hesap edilememekte bu 

Tabiata dönmeği iıtediği günü, yüzden heıaplar karıımaktadır. 
rJe iman eilni tabiate ciddi .uret- Şimdi ton batma alınan para. 
te dokundurduğu gün orta za- memleketimize gönderilen efya 
man bir vazo gibi kırıldı. Çünkü faturalarına fabrikalarda İ§aret 

inanile, hareketi arasında ter.ad edilerek gönderilmektedir. 

girdi. Liman genel direktörlüğü tari· 
lCıyasın yanında ölçüden, ta- rede değitiklik yapamadığından 

aavvunın yanında tecrübeden, amelenin haksızlığa uğramamasr 
~batrenin yanında Konkreden için batka yollar aramı§ ve bul· 
'Pahaedümeğe ba§landı. mu§tur. O da, İ§ göremiyecek ha· 

Ruhun necatı için kurulan ka- le gelmi§ olan amelenin çıkarıl
teclral, tabiatın ötesinde yaıayan masıdır. Şimdiye kadar bu gibi 
etsiz, kanıız, kemikaiz mabudun iıçilere, çabıan !şçiler pay verere!< 
'bir karargahı üli, fakat en realist geçindirmekte idiler. Genel direk· 
aünya evi oldu. Kilise duvar törlük seksen kadar ç.alııamıya. 
ları bu tez.ad içinde çatladı. cak memura sandıktan altını§ lira 

Ronesans mecleniyeti alabüdi· vererek mem ekete göndermeği 
gine tabiate, ilme, fenne dayanan yerinde bulmuıtur. Seksen işçinin 
büyük kapitalizmin heder olduğu kadrodan çıkması, diğer amele· 
devirdir. nin eline fazla para geçmesini te-
B~ sf eflir hürriyetin devridir. min edeceğinden tikayetler de or· 

Zekqmn tabt:atle, realite ile hal· taaan ka'kmıt oıac.aıu:ır. 

lihamur olduğu a&ırlartlır. Bugün LA h" k• 
can çeki§en medeniyet te buclur. a 1 ada'et divanına ım 

Hürriyet kentli içinde tezada aza olacak? 
clüıtü. Arsıulusal adalet divanı hAkimle-

Hürriyet zıddı olan anar§iye rinden Japonyalı Adaçrnin ölmesi 
benzedi. Bu medeniyet inıanın dolayısile di\'andan bir üyelik açıl · 
müsaviliğini söyledi. dığını yazmıştık. 

Fakat bu müsavat bir tez.ad Dl\'anın statüsü mucibince, bir üye. 
halini aldı. Müsavatı §Öylece an· liğ~ Uluslar sosyetesine girmiş de\'· 
l.attı: Jetlerin her biri hukuku dünlde ihti

sas sahibi olan iki zatı aday (nam · 
H erkeı bir trenin üçüncü me., 

kiine binmekten menedilemer. 
'Köprü altlarında yatmakta herkes 
müsavidir. 

insanlar müıavidir eledi, lakat 
inıanların inıanları i•tiımar etme
lerine göz yumdu. 

Milletler hürdür eledi, fakaı bu 
medeniyet dünyanın dörtte üçü· 
nü dörtte birine köle etti. 

Bugün bu tezadın, en keıkin 

cephesini, Ronesanı medeniyeti· 
nin kalbini tqkil eJen ArJnıpadtr 
ki tez,acl ve uzviyet bozuklukla;-ın
'tl cı görüyoruz. 

Kapitalizm büyük bir tezacl İ· 
~incle, devletlerin clt§ siyaaalarüe, 
ekonomik menfaatleri binbirinin 
zıclclına i§liyor, tıpkı bir ha.ıtanın 
vücudundaki hararetle nabzın bi· 
ribirini tutmanuuı gibi Bu günkii 
medeniyet ele daha öncekiler gibi 
tez.adlar ifinde can fekİ§iyor. 

Sadri Ertem 

zet) göstereceklerdir. 
Türkiye de uluslar sosyetesinde a

za olduğu cihetle divan üyeliğine iki 
namzet göstermiştir. 

Yazıldığına göre bu üyeye ayda 18 
bin lira maaş \'erileceği a~ılsızdrr. O· 
yelik mfiddeti dört sene olduğuna 
göre '·erilecek para dört sene için top 
yeklın maaş olabilir. 

Prens Dogal'in geceği 
doğru değil 

Jngillz vellahti Prens Dögal'in İs· 
tanbula geleceği hakkında bir hava· 
dis bazı gazetelerde )·azılmı~ da il· 
glli yerlerdeden aldığımız malQmata 
göre böyle bir ı,ey yoktur. Kralla kil· 
çük oğlu prens Jorj (yani şimdiki 
Kent Dükası) kansı Yunan prensesi 
Kent Düşesi ile Yugoslavyaya gel • 
mi~ti. Prens Dögalin de oraya gele • 
ceği sanılıyordu. 

Bu gezinin diğer Balkan memleket
lerine de uzamasına ihtimal verile • 
rc:t böyle bir havadisin çıkmış olması 
mümkün görülüyor. 

arctııntlan günde bq yol tren ge· Demişti. Bu gün de "Ver!,, di· 
çiyor. Pavlikalar yapılıyor. Ço- yor; fa.kat her ver diyi§in ardır. 
cuklar okuyo, hcutalar b'akılıyo, dan zengin, cömert bir bağıılayr 
köyde, dağda ~ıt yok. ıın: 

Şu yazdıfım •ahne uydurma - Al! 
Cleğildir. Görüp i§itenlerin ağ%Ut· ını ela e•irgemiyor. ihtiyar köy 
dan dinledim. Genç köylü, fCZ§maz lünün ıızlanqı yıllanml§ bir da.elan 
bir halk gÖTÜ§Ü üe günün can nok· mcrnın if idir. O yaıtakiler, bilgisiz 
taaını aamtf. Dünle bugünün ne lik tıe cğrcı:lıkları hakıırlık yü· 
kukin birf Ptükünile ayınyor Ya- ziinden "vergi,, ye zulüm gözü ile 
lffn MnNıe kadar hükamet ya!· bakarlar. Gerçeği öğrenmek iıte 
nu:: .. -- -- yerler, onun oflunu dinlesinler. 

- Vıerl. S. Gezgin 

Yimıi dört saat içinde bet ya· 
ralanma vakuı olmuıtur. Sırau 
ile yazıyoruz: 

1 - Kandillide Balabanbey 
sokağında 16 numaralı evde otu· 

ran kundw'a boyacııı Mirza, kıı· 
kançlık yüzünden karısı Meziyeti 

çakı ile hir kaç yeTinden vunnuı· 
tur. Yaralı Beyoğlu haıtanesine 
kaldırılmış, boyacı yakalanr.ııf• 
tır. 

2 - Tozkoparanda Cami ıo
kağıncia 22 numaralı evde otu· 
ran Ahmet bir hafta evvel ıah 
pazarında bir kadm yüzünden 
boşta gezer takrmmdan Tatarla 
kevgn etmigtir. 

Tatar, Ahmede çok kızdığı İ· 

çin gece yolunu beklemif, Ahmedi 
bıçakla göğsünden ağır ıurette 

yaralıyarak kaçmı§tır. Yaralı 
Beyoğlu hastanesine kaldırılmıf· 
trr. Tatar aranıyor. 

3 - Çartıkapıda büyük Yol· 
geç.en hanında 2 numa.rada olu· 

ran Mehmet, Ahmediyede simit· 
çi sokağının yanında Saniye is· 
mindeki bir kadınla geçerken Ö· 

nüne Akif isminde biT te~gahtu 
çılonış, Mehmedi iki yerinden ya· 

ralamittır. Akif kaçmqaa da son
radan yakalanmı§tır. 

4 - Küçükpazarda Alipa.şa ha
nında yatan Haci ve Abdullah ile 
'?Yre~cn uıeunı zuncren KaYga et· 

mi§lerdir. Mevlut ?kı ile Haciyi 
yüzünden ve Abdullahı kolundan 
yaralamıştır. 

S - Karagümrükte ıoför Av-

ninin idaresindeki 3835 numaralı 
otomobilin arkasına takılan bet 
ya§ında Melahat, yere düterek 
yaralanmııtır. 

Araba denize düştü, 
atlar boğuldu 

Balatta oturan arabacı Ali top· 
rak yüklü çift beygirli arabuilA 
denize toprak dökerken arabıl 

kayarak denize düımüı, atlar Do· 
ğulmuştur. 

Şerbetçinin başı 
Edimekap1da ıerbetçi Muıta· 

fanın baş mı, tanımadığı iki adam 
yamıııtır. 

Tedavi altına a11114n ıerbetçi 
Mustafaya, her ihtimale kar§ı Te
tanos aşısı da yapılmıftır. 

Otomobil çarpması 
Şoför Cebbarın ıürdüğü 3351 

numaralı otonıobil, F eyzipqa 

caddeıinde dokuz yaıında Bur

han Mmtafaya ç.arpmıı, çocuju 

yaralamr§tır. Yaralı, Cerrahpa§a 
hastanesine kaldrrılmıthr. Şoför 
yakalanmıttrr. 

Almanyanın Glayvitz §ehrin· 
den kalkarak hiç bir yerde dur· 
madan tehrimize gelecek olan u· 

çak Elli Baynhorn isimli bir ka· 
dın tayyareci idaresindedir. Tay· 
yarenin bugün öğleden evvel 
,ehrimize geleceği bildirilmekte· 
dir. 

Y etilköy istasyonuna inecek 
ve çok geçmeden tekrar kalka· 
rak ayni günde Almanya.ya dö· 
necektir. 

da. 
de 
tı, 

rn 

1 Kısa Haberler 1 
cı tarife uzmanları Cmüteha..~ısltl' 
lstanbuda yaptıkları incelemeler~ 
sonra lzmire gitmişlerdir. Uzman• 
lzmirden Bandırmaya ve oradan 
Ankaraya gideceklerdir. Duyduğuf 
ıa göre Ankarada İstanbul liman 
rif csinin incelenmesinde hazır bu\1 
nacaklar dır. 

YENi BiR Y APRA 
- Anndoluda yetişen 
üzerinde araştırmalar 
idaresi müstahsilleri 

... . d'"aı 

ilk okullar Konoınt 

Her oku!un nekadar talebe 
alacağı tespit ediliyor 

bir zat 

' ın dü~ 
da yeni bir tütün ne\1 · ga7.ete
Yaprak sigarası yapılın nkara• 
gözüken bu tütünün tel 

eler 
la 
el 

llk tedrisat iıpekterlerl dün 
Kültür Direktörlüğünde direktör 
Bay Mehmet Eminin batkanlığı 
~ltındll bir toplantı yapmışlar· 

dıT. 
Toplantıda bu yıl ilk okullara 

alınacak yeni talebe etra.f ında 
görü§Dlütlerdir. Her okulun ala· 
bileceği talebe miktan tesbit •· 
dilmittir. 

Bundan baıka tahsil çağında 
olan çocukların okutturulması İ· 
çin de 11lu tedbirler alnımı§• 

lir. 

MEKTEP DECIŞT1RMEK Js. 
TlYEN HOCALAR - Bir okul
~ .... ı..:- •kula nlidcil i.ti_yen ö~ 
menlerin dilekleri kültür kadros?J 

pılmış ve iyi neticeler , uyan-
ir ilzürd 

GO.MROK KOMlS"ı b'' "IC 
lMTİHA NI - Gümrük _..al. uyu 
1 . 'h d r ar. 
arının ımtı anın a ev,. ..ı •• -aonme" 
<lığından yeniden fmtiha .... 
Bu imtihan enaklan baı .ıl.Pfoo' 
dcrilmiştir. 

GOl\IROK DlREKTORUNON KO· 
TROLÜ - Gümrilk genel direktÖ 
Bay Mahmut Nedim, Edirneye gi 
derek otomobilli gezgin} r}. ..,ürtı 
rükte yapılan muamelelen incele 
,.e tekrar İstanbula dönmüştür. 

TORK - YUNAN TEClM A1'J 
LAŞMASI - Türk - Yunan teciıttl 
n1 inceleyen komisyon topJanaraJc ıiı 
rüşlerini bir raporla ilgili ınakamlar 
gondermıştır. 

komiayonu kültüryar direktörü 
Bay Adilin b kanhgı ıunda1-f:;;;;;==========::;::;-:l 
dün allJDluı evam etmiıtir SaylavJarımızın f stanba 
Komisyon itin on be§ ağustosn ilçelerinde incelemeleri 
kadar biterecektir. İstanbul sayla\'ları, Kamutayın k 

DOKTORA iÇiN - Üniversi· palı bulunmasından istifade edere~ 
te riyaziye doçentlerinden Bay Jstanbul ilçelerinde incelemelerde b 

Ratıp doktorasını vermek iizere lunmakt.ndırlar. Şimdiye kadar Yal0 

üniveraite rektörlüğü tarafından ,.a ,Çatalca, iSlh•ri, §ile ve Beykoz i~ 
Franıaya gönderilecektir. çelerine giderek parti merkezleri11d' 

KOL TOR DiREKTÖRLÜ • halkla temas etmişlerdir. Dün de t:· 
GÜNDE TOPLANTI _ Lise ve minönü kazası c. H. P. merkezind' 

1 

orta okullann mezuniyet ikmal toplanan partiler, dileklerini sayla" 
smaçlarının günlerini ve buluna· larımı7.a söylemişlerdir. 
cak mümeyyizleri kararlaştırmak 
üzere bugün kültür direktörlüğün 
de lise ve orta okul direktörleri 
bir toplantı ya9aealdardır. 

Kapanan fıçı fabrikaları 
Duyduğumuza göre, mevcut 

fıçı f abrikalarmdan ikisi, el ile 
fıçı yapanlara rekabet edemiye· 
rek kapatmışlardır. 

Bu fabrikalar, el i,çilerinin ver 
medikleri yüzde on muamele ver· 
gisi ile orman t~zkeresi verdikle· 
rinden, bundan haıka fıçı için 
ıahn aldıktan odunun ancak dört 
te birinden işe yanyabilir miktar· 
da çıbrdrklarından zarar ctmit· 
lerdir. 

Zeytinlerin fıçı ile çıkarılması 

ger&kli olduğundan fıçı buluna· 

fstanbuldan Londraya 
motosikletle gidecekler 

İstanbuldan Londraya en geçil 
medik yollardan geçerek bir moto 
siklet yolculuğu yapacak olan tnı" 
liz üniversite talebesi Doglas Yani 
ile Cek Riva dün şehrimizden yol' 
~ıkmışlardır. 

Kembriç ünh·ersitesinden olan b• 

iki lngiliz genci üç gün önce Lon ' 
dradan vapurla gelmişlerdi. Pek di1'' . ' kate değer olan yolculukları şehri 

mizden haşlamaktadır. 

Ekmek ucuzlatılmadı 

bir 
rö 
11i 

' 

· YAKALANDI - Süleymani· 
yede Dökmecilerde oturan aabı· maması, bazı tüccarların itini sek 

kah Burhan, Bozdoğan kemeri leye uğratmaktadır. Bazı teci· 
caddesinde Hakkının tamir et· nıerler, zeytinin küfe ile nakle· 

Uray nnrk komisyonu dün top ' 
lanmış ekmem ve francala fiyatını ol· 
duğu gibi bırakmıştır. Fırıncılar so
hir iki gün zarfında buğday fzyatııı' 
rmın yükseldij:;rfni söyliyerek narl\111 

arttırılmasını istP•t"i Jcrse de hu iste1' 
kabul edilmemiştir. 

mekte olduğu evin pencereıin· 
den girerek tahta çalarken yaka· 
lanmııtır. 

SARHOŞMUŞLAR - Büyük· 
dere kömür iıkeletinde kahveci 

Sami, yanında ç.alı§&D Oaman v• 

çalgıcı T C't'fik, aa.rhot oldukJan 
halde aandalla ıezerlerken ıaka· 
lar.mrşlardır. 

dilmeaine müıaade istemi~ler• 

dir. 

Evlenme 
Yeni mektep direktör yardmı· 

cıaı öfretmen Bayan Semiha Bay· 
sun ile Bay Hasan Tuparın evlen 
me töreni dün Beyoğlu urayında 
yapılmrttrr. lki ıana da bahtiyar· 
Irk dileriz. 

1 Nöbetçi eczanel~ 
Samatyada: Rıdvan, Aksarayd•1 

E. Pertev, Karagümrükte: Suat, ttJJ' 
remininde: Nazım, Fenerde: Yita1L 
Şehzadebaşında: üniversite, Sirked ' 
de: Beşir Kemal, Ankara cadd~ift ' 
de: Eşre.r Neşet. Beşiktaşta: Hiaa>·etı 
Beyoğlunda: Kanzuk, Güne§. Pal1 : 
pltıda: Karakin Kürkçiyan, Kurtd 

' luşta: Necdet, Kasımpaşada: Met 
kez, Hasköyde: Halk. 
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Yapışık Kardeşler 1 Görüşler 1 
ÇANG ve ENG = SAG ve SOL ~nadolu 

ki imi Bölem : 1 ruıııııııııımıııııııı ıımııımıııııııııııııııııım Yazan : Rudolf Van Wehrt ıı~ınıııııını Koylerinde 
Sirkin Kapısında 

Lidik günden güne 
ilerliyor, güzelleşiyor 

''Vücutları birbirine yapışık insanlar 
ını? Saçma şey! Sizi aldatıyorlar!,, 

Ortalık karardığı zaman, geniş 
llıeydanın dört bir tarafında me
!aleler yakıldı. Alevler, goge 
doğru yükseliyor ve meydanın or· 
la Yerindeki büyük çadırı aydm
la.tryordu. 

Çadır, dört bin kişi alacak ka-
dar bü .. ~~1.ı·· Bö. l ld w h l d 31.uu.u. ye o ugu a -

e, teyirciler o kadar kalabalık-
tı, ki ,. .. d h . . . • l 

~ ır epsını ıçıne a ama-
~ıştı. Yirmi bin kişi de dışarıda 

dalar. "'~ · 
• 

Bitirin cı ızun gemi direği, ak-
dır. Etincll· ·ımn hafif esintisinde 
ltırından liJ • Bu iki direk arası· 
dar keskiı ~tre uzunluğunda bir 

Nornı" ,1şti. Bezin üzerine de 
biribirine !erle tunlar yazılmış 
ıövclecle ,., 1u: 
11i tutn1az lle 6 dolar arasında bir 
fİfnıe~. ' (!, ücreti karşrhğr ola-

lnaan/c.. 1 bu çadrrın içerisinde 
~ -' .,.,;, ... n birine yaprşık bir çift 

1..liikanlr görebilirsiniz!,, 
!Su Yazının altına da şunlar 

Yazrlınıttı: 
''Yer yüzünün bu harika
""ndan başka, seçme bir 
.~ ... programı da ortaya 

konulacaktır.,, 
d yer Yer yükselen alevlerin ay· 
_ınhiırıda, beyaz bez üzerinde 
&ıyah boya ile belirtilmiş olan 
Yazıyı, etraftaki karanlığa rağ· 
:nk .~nd~:u.lda.n. da. -.......m. müm-

un u. 
Bu çadır, Amerikanın Lima 

şehri olan Bostondan bir mil u· 
ıa.ktaki küçük bir derenin kıyı

•ına kurulmuştu. Tarih: 15 Eylül 
1829! 
Çadırın etrafını kuşatan kala

balık, en ziyade giriş y-erinde top· 
lanmıştı. Ahalinin giriş için sal· 
dırlJ yapacağı önceden hesaplan· 
lnıttı. Burada içeriye girmeğe 

ayrıJmıt olan on tane geçit ye· 
tinden her birinin yanı başında 
bir milis askeri dim dik bekliyor· 
du. 

dukları yerleri, atlılar dolaşmıı, 
el ilanları dağıtmışlardı. Bu el i· 
lanlarında, Bostonda olacak eı
siz hadiıe, ballandırıla ballandı
rıla anlatılıyordu. 

Biribirlerine yapıfık bir çift 
delikanlının seyredilebileceği ha· 
beri o derecede merak uyandır· 
mıştı, ki bu yüzden bir dava bile 
ortaya çrkmıftı. Hudson nehri ke· 
narındaki Albani denilen küçük 
şehirde, bu işin seyyar ilancılığı· 
m yapan bir adam yakalanmış, 
hakinı karşısına götürülmüt vtt 
sorgu sonunda, ceza yemitti. 

Hakim, bu adamı, ahaliyi me· 
rak ve heyecana dütürüp hareke
te getirmek, ayni zamanda uh 
olmıyan bir feyi göstermek · ·a· 
dile yapılan dolan·dırıcıhğa alet 
olmak suçlarından dolayı, ağır 
hapis cezasına mabkUm etmi§ti. 

Fakat, bu adam hakim kartı· 
sında kendini müdafaaya giritti· 
ği 11rada da, dağıttığı ilin)arda 
yazılı olan §eylerin doğruluğunu 
isbat edeceğini söylemif, hunda 
şiddetle ısrar etmişti. Dolayısile, 
onun bu yoldaki müdafaaıı, Al· 
liani şehri ahalisinin merakını bi!" 
kat daha arttırmakta rol oyna· 
mıştı. 

Şimdi bütün ahali, büsbütün 
tesir altına girınitti ! 

Bu. teR.c ııltuw ... ;>,Jbani.de ~J.u· 
ranların hemen hepsi yollara dö
küln:ı ii ıleı:; Boston yolunu hıtmuı· 
Iar~ı. Yer yiiz4tlün harikuını 
görmek isteğile yanıp tutuıanlar, 
atlara, arabalara binerek nihayet 
Bastona varmıılardı. O tarihe, ya.
ni, 1829' senesine değin yer yü
zünde vücutlaTı biribirinkine ya· 
pışık insanlara ratlanmadığı mu· 
hakkaktı. Evet muhakkak! 

Albaniden kalkıp yola düzülen 
kervan, Boston tehrine varôğı 
zaman, vakit hayli geç olmuştu. 

Albaniden gelenler, gecik:mi,Ier, 
yer bulmakta imkansızlıkla kar· 
şılaşmrılardı. Atlar, arabalar ka
labalık arasında sıkıııp kalmış· 
lardı. Atlarını korumak için, sa· 

Entransijan gazetesi yurdumuz 
hakkındaki tetkik yazılarına de
vam etmektedir. 

i.:.ç dört kasabanın yazlık yeri-Altmış aile geldi- · 
1 urhal şeker fabrikasının ektirdiği pancarlar 

Dünkü posta ile gelen sayısın
da Anadolu köylerini ve köylü
lerini anlatıyor. Bunların impara- I 
torluk zamanında çektikleri bü- ' 
yük sıkıntıları saydıktan ve er
keklerini bitmez tükenmez ayak
lanmalara, muharebelere gönder
diklerini söyledikten sonra bu
günkü rejime geçiyor ve şöyle 
yazıyor: 

"Hükumet on bin sapan, yüz
lerce traktör, pirinç harman ma
kinesi, pamuk ayıran makineler 
dağrbnrftır. Her yıl milyonlarca 
kilo tohum, asma ve meYva ağa· 
cı fidanları veriyor. 

Bağlara giren_ yaban domuzla
rını ve kurtları öldürmek için pa· 
rasız olarak otuz bin tüf ek ve 
dört milyon fişek dağıtmıf, çekir· 
ge savafı açmıftır. Hayvan yetiı
tinneyi geliıtirmek için Avrupa
dan ıatm · aldığı hayvanlardan 
binlerce mandayı, atı, keçiyi, ko
yunu kredi ile vermiıtir. 

Her yıl, yirmi bin hayvan has
talrktan ölüyordu. Baytar enstitü
lerinde yapılan yerli serumlar sa· 
yesinde bunun önüne geçilmiı· 
tir. 

1925 ydında ancak bin köy 
sudan istifade ediyordu. Şimdi a· 
çılan kanallarla daha üç bin kö
ye su getirtilmittir. 

On iki bin kilometre uzunlu
ğunda olan yollar kak bine çıka
rılmıı, altı bin köprü ve geçit 
yapılmış, lzmir çevresinde yeni
den byt kin köy lwnılmuıtur. 
Yapılan itleri, tatbik edilen 

projeleri, her yıl köylünün men
faatini daha ziyade sağlayan ted
birleri saymakla tüketemem. Bir 
ziraat banka.ı ve bir çok kredi 
kooperatifleri ihtiyaçlara karfı 
gelmektedir. 

Bir yandan da sağlık işleri çok 
ilerlem·iştir. Mabrya azaldı, tra
liom güney (cenup) çevresinde 
kaldı. 

Köylüler için ~ir toprak bayM 
ramı yapılıyor. Ürün (mahsul) 
alındıktan sonra çöllerdeki erkek 
ve kadın köylüler, ıerbeıtçe fe· 
hirlere gidip sinemalara giriyor
lar.,, 

- ' l \ ' 

Ladik § ihrı-nt;,- genel. göninüıli 

Ladik, J Özel aytarmuzda.n) - lip iki ay kadar sıhhi havadan, 
Ladik Samsunun 21000 nüfusu· berrak soğuk ıulardan istifade et· 
nu toplayan tirin bir kasabadır. mektedirler. 
Şehrin güzelliği n·isbetinde de Bu sene de 55 - 60 evlik aile 
çalıpnalar günden güne ileri git· gelmittir. Bet altı aenedenberi 
mektedir. çok aileler gelip memnun kalarak 

Belediye yeni yeni inıaat yap
tırınağa ve bazı köprüleri tamir 
ettirmeğe, memleketi intizam içi
ne almağa çalıtmaktadır. 

Kazada yeni bir spor kulübü 
de açılmış, faaliyete geçmiştir. 

Ladik komşu vilayet ve kazala-

rımn birer sayfiye yeri olduğu gİ· 
bi her sene Samsundan, Amasya· 

dan, Erbaadan bir çok aileler ge-

Habersiz ölü gömülemez 
Adanada Hanedan mahallesin· 

de oturan Süleyman oğlu Mahmut 
adında birinin yeni dogan bir 
gün son·ra ölen erkek çocuğunu 
cami avlusunagömdüğü zabıtaca 
haber alınması üzerine oraya gi· 
dilmiş ve ceset çıkarılarak hüku
met doktoru Himit tarafından 
muayene edilmittir. 

Yapılan bu muayenede bu ço· 
cuğun doğdukdan bir gün sonra 
zayıflık yüzünden öldüğü ve Ü· 

zerinde bir cinayeti gösterir iz 
bulunmadığı görülmüştür. 

dönmektedirler. 
Bu ilçeyi gönnelC, komfu kua· 

balar için sıhhi menf aatlerin·in İ• 
cabıdır. 

Bu sene Turhal ıeker fabrika· 
sının Lidiğe ektiği pancarlardan 
kasabamız ve köylerimiz pek çok 
menfaat görecek, memleketin e
konomi vaziy:eti de çoJİ fark ede-
cektir. 

H.Ozgen 

Balıkesir filme alındı 
Balıkesir Halkevi faali1etleri 

filme alınmıttır, 
Başta ilbay ve prbaY. Salim 

Gündoğan olduğu halde parti il, 
ilçe kamun yönetim Kurumları, 
daire direktörleri ve bütün evci
ler film alınırken hazı:r bulundu
ğundan evin her günkü faaliyeti 
samimi bir tekilde canlandırrl

mıttır. 

Bundan batka yine liaUievi a• 
dma, liiikumet, parti, uray bina· 
larile, muallim mektebi, erkek or
ta mektebi ve Gazi ilk mektebi, 
istasyon ve civarı ayrı ayn filme 
çekilmittir. 

Bunların sağ ve solunda da 
dev vücutlu ikişer zenci, duru-
1·or, ellerinde birer me§ale tutu
Yorlardı. Her girit yerinin geri· 
•indeki masaların batında otu· 
tan biletçiler, bu gişelerin açıldı
iı andanberi, aşağı yukarı on al· 
tı bin dolarlık para ele geçirmit· 
lerdi, Giteler açdalr da, ancak 
bir saat olmuştu ! 

bipleri, BostC)nlu gençlere üç do· Yeni çıktı 
lara kadar ücret teklif ediyorlar• 

Şehir içinde ölü gömmek ya
sak olduğundan ve ölüm haberi· 
ni vermemek de bir cürüm sayıl
dığından Mahmut yakalanmıs 

~' 

.. .. . uzum pıgasası ne zaman 
açılacak? 

Derken, çadırın önünde hoı
ııutauzluğa <lelalet eden bir mr
l'rltı akaett.i. Çünkü, bu izdiham 
a.ra.amda gişelere sokulabilenler, 
çadırın içindeki bütün yerlerin 
-..tılnııt olduğunu, artık biribirle
rine Yapıfrk oldukları ilan edilen 
ilci delikanlıyı kendi gözlerile 
IÖrm.ek ihtimalinin ortadan kalk
tığını öğrenmiılerdi. 
Hoınutsuzluk hareketi, gittikçe 

büyudü. Vaziyet, arka taraflarda 
da. tesirini göaterdi. Çadırın önü· 
ne biriken kalabalık, dalgalan• 
dı, Git gide artan bir hOJnutauz· 
hık! 

Çadırın önünde duranların ço· 
iu memleketin ta ic tarafların • 
dan kalkıp gelmitl~di. iki haf
ta.danberi bütün küçük şehirleri, 
köyleri, h~tta çadırda göçebe ha· 
linde yqıyan kimselerin bulun-

dı. Yapışık delikanlıları görmek 
arzusu, kendilerine bu derecede 
kuvvetle hakimdi ! 
Yağmur, serpelemeğe baıl&dı. 

Bu, açıkta kalanların hoınutauz· 
luğunu arttırıcı bir ıeydi. Kadın, 
erkek, herkesin renk" renk, bu a· 
rada çoğu açrk renk elbiseleri, 
ıslanıyordu. Bu wretle mırılda· 
nışlar bağırt§ çağırış, ~ımıldam§· 
lar itiş kakış şeklini alınca, ça· 
dırrn önünde duran zabit, polis 
dairesine atlı bir emirber gönder· 
di ve bu emirberin polis daireıi· 
ne gidişinden biraz sonra, kırk 
tane atlı polis göründü. Polisler, 
ahaliyi gitelerin önünden aeriye 
püakürttliler. 

Atlılara kuman<la eden mira· 
lay Murfi, keskin görüılü ve ira-

-----·~ DUN ve YARIN 
Tercüme külliyatı 

Sayı-31 

SUUT KEMAL YETKtN 

FiLOZOFi ve 
SAN'AT 

Satış merkezi 
V AKIT Kütüphanesi 

Kuruş 40. 

1 
1 

deli bir adam olarak tamnmıfh. ııitıı:=--·.,.~--"""'",.." ___ ;.., .. ". ___ "" 
Murfi, canı sıkılmıf, hiddetli bir aldatıyorlar! Böyle feY olamaz! 
tavırla, attan yere indi. Atı bir Kumandan, böyle diyerek mah
nefere teslim ederek, ahaliyi fCSy· muzlarını tıkırdatarak, hızlı a<lım 
le bir süzdü ve bağırdı: larla çadıra doğru yürüdü, içeri· 

- Vücutları biribirine yapııık ye girdi. 
insanlar mı?. Saçma ıey ! Sizi <Arkası var) 

hakkında kanuni takibat yapıl-
mağa batlanmıtbr. 

~ BiR KADIN ÜÇ KIZ DO
GURDU - lzmirde Kahraman
lar mahallesinde 88 inci adanın 
beıinci sokağında 6 numaralı ev· 
de oturan Konyalı Mehmedin ka
rısı bayan Nesibe bir batında üç 
kız çocuğu dünyaya getirmiştir. 

Gerek ananın ve gerek çocuk
ların sıhhati mükemmeldir. ,. ' Filozofi ve San'at 

Felsefe, estetik, san'at bakımla
rından bir çok büyük adamların 
görüşlerini çok açık bir halde top
layan pek kıymetli bir eserdir. Bü
yük adamlar arasında gerek eski, 
gerek orta çağların, gerek günün 
feylesofları rnrdır. Sayın profesör 
Suud Kemalin bir çok emeklerine 
mal olmuştur. 40 kuruş. 

İzmir borsa idare heyeti üzüm 
piyasasının açılması için önemli 
bir toplantı yapmııtır. 

Bu toplantıda komiserliğin da· 
veti üzerine Türkofis direktörü 
ticaret odası as batkanı ve genel 
katibi de iştirak eylemiılerdir. 

Bu seneki çekirdeksiz üzüm pi• 
yasasının açılacağı gün hakkında 
uzun boylu görütmeler yapılmış 

ve piyasaya 1500 çuval uzum 
indirilmedikçe aatıtlara başlan
manın mahzurları üzerinde du• 
rulmuştur. 

Neticede 15 ağuıtoı 935 per
şembe günü saat on birde piya• 
sanın açılmasına karar verilmiş
tir. 

Bu tarihe kadar istenilen mik· 
tarda malın piyasaya indirileceif 
muhakkak sanılıyor. 

Okuyucularımıza 1-~:-:-:=-=:-:-------
Aimanyac/a ievkiT eaüen bir KURUN'a abone 

Türkün hatıraları yazımızı bun-
dan ıonra 6 ıncı •ayfamızJa olunuz 
bulacak11nız. 
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F 1 KR A 
Dil alışkanlığı 

Büyük harp içinde idi. Suriye
cephesinıde geri hizmeti gören 
bir hamal taburuna "Ruşen bey,, 
&dmda bir kaymakam kumanda 
~diyordu. 

Ordu içinde değeri ile tanın
mış bir zabit olan Ruşen Bey, 
Suriyeli neferlerin zihinlerine uy
gun arapça bir ct:.mle hazırlamış, 
bu ci.;mleyi neferlere ezberlet
mişti. Hamal tabcru günde bir 
defa yoklama için toplandığı va· 
kit bütün neferler bu cümleyi 
vük$ek ses ile bağmrlardı: 

- Allah yan-sur Ruşen bek! 

Hiç ş-üphe yok ki o vakitki va· 
ziyete göre bu cümle a.raplar a
'"asında alışılmış olan: 

- Allah yansur Sultan! 
Sözünden daha munilı 'idi. Ru· 

şen Beyin harpte muzaffer olma· 
sı Türk ordusunun zaferi ile ola· 
bilirdi. işçi taburu kendi kuman· 
<Ian'.l:l.l'ınm muzaff eriyetine dua 
etmekle Tür1-c ordustmun muzaf· 
feriyetine dua etmiş sa.yılabilir

~L 

Fakat Suriyeli i~çi taıburunun 

- Allah Yaıuur Sultan!,, 
Duası yerine: 

- Allah Y ansur RU§en bek!,, 
Duasını öğrenebilmesi kolay ol· 

ma.mıştı. Kaymakam Ruşen Bey, 
bu bir ka~ kelimelik cümleye Su
riyeli neferlerin ağızlarını alıştı· 
rıncaya kadar çok zahmet çek· 
mişti. 

Fakat insanlarda itiyat denilen 
şeyin kuvveti büyüktür. Çok zah· 
met i~e alışılan bir aeyi bir ~ün
cle değiftirtlı& mümkün değildir. 
l~te günün birinde Ruşen Beyin 
tab~ru bu itiyat neticesi olarak 
büyük bir yanhıhk yapmıştn·. 

O sıralarda başkumandan veki· 
li olan Enver Paşa, muhtelif cep
heleri teftişe çıkmıştı. Bu arada 
Suriye cephesine gitmiştir. Ru· 
fen Bey Enver Paşanın geleceği· 
ni öğrednce derhal taburunu top
lamış, neferlere bir kaç gi•n son· 
ra başkumandan vekilinin gele
ceğini bildirmiştir. ' 

Ayni zamanda taburun Enver 
Patayı nasıl kar!ılan:alan la2mn 
geldiğini de öğretmiş: 

- Enver Paşa trenden İl~ 
yona inip te size yaklaıınca, he· 
piniz birden: .(Allah y;anıur En
ver Paşa!) 

Diye bağıracaik.smız. Fakat sa· 
km: .(Allah yansur Ruıen Bek) 
demeyiniz.,, 

Demiş ve bir yanlrşlık yapma· 
maları için ayrıca neferlere bunu 
askerce tekrar da ettirmittir. 

Enver Paşanın geleceği gün ta· 
bii Ruşen Bey 'hamal taburunu 
almıı, istasyona götürmüştür. O
rada neferlere baıkumandan ge
lin~e nasıl karşılayacaklarını bir 
kere daha hatırlatmışbr. 

Nihayet beklenen saat gelmit, 
istasyona 'gelen tren içinden En
ver Paşa çrkmıf, kumandanlarla 
selamlaşmı§, &0nra teftiş ıçın 

dizilen askerin yanma yaklatmış
trr. Bu sırada Ruşen Beyin hamal 
taburu evvelce öğrenmiş oldukla
rı cümleyle çağırmışlardır. Şu ka· 
dar ki: 

- Allah yansur Enver Paşa!,, 
Diyecekleri yerde: 

- Allah yan:aur Ruşen Bek!,, 
Demişler, ayni zamanda "Ru

şen Bey,, adını söyler söylemez 
yanlışlık yapttldarmı da anlaya~ 

ı-ak derhal düzeltmek istemişler: 

''Ruşen Bey,, dedikten sonra: 
- . . . la Enver Paşa!,, 

Diye bağırmışlardır. Böylelik
le hiç farkına varmadan "Y arab
bi -Enver Paşayı değil, Ruşen Be
yi muzaffer et!,, diye dua eder 
gibi olmuşlardır. 

1 
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Gazetemize gönderilen yazılar, gazete· 
ye girmek için ise, zarfmm köşesine Cga· 

I zete i keUıxıesf yaz:ılmalrdlr. 

1 

Karşılık lstJyen okurlar, mektupıarma 
ıo kuruşfük pul koymalıdırlar. 

Basılmıyan yazılan geri göndermekten, 
kıydletslz yollanmıo mektupların içine 
konu!ao paraların kaybolmasmdan, UAn 
olarak çıkan yazılardan dolayı, direktör • 
IUk, llstllne soru sorgu almaz. 

IGünii geçmiı sayılar 5 kuruıtur 

Adre.!nl değişUren aboneler 2:1 kuru§ 
öderler. 

O~temlzde ı;ılkan yazdarla reelmlerln 

:r hakkı aalt kendisi lçlndlr. -.ıl 1 

Yazan: Kadircan Kaf lı 

Yarı çıplak leventler, geniş 
okşuyor, çatmak için 

Bölem: 43 

ağızlı palalarının sapları 
sabırsızlanıyorlardı .• 

- Fakat .. sizin gibi büyük bir Ye· ( 
nedik amiralinin kızı ile ... 

- Hayır .. Karşılık verme}iniz .. Siz 
de büyük bir prenssiniz. Siz, biribi • 
rinize layıksınız .. Venediğe döner dön 
mez hazırlıklara başlryacağım. Bir 
gemi donatarak göndereceğim. 

- Fakat .. bu kadar çabuk ... 
Leonardo, hem bu tanımadığı genç 

kızla evlenmeği hoş görmüyor ve ls
telya ile yaşamak istiyordu, hem de 
Armenyo gibi dik kafalı, mağrur ve 
aç gözlü bir adamın büsbütün avu -
cuna girmek, işine gelmiyordu. 

Armenyo onu dinlemiyordu. 
- Ben hemen yola çıkmalıyım. Ka

ra Velinin ölümünü kendi ağzımla Ve
nediğe haykırmalıyım! .. 

Dedi. Leonardoyu dik başlı bir ba
ba gibi öptü 

Gemisine bindi 
Filo halinde Argastoliden ayrıldı. 

Leonardo geniş bir nefes aldı. . 
Niko Pertinakos hemen o gün yüz

başıhkla, şato muhafızlarının kuman· 
danlığına tayin olundu. 

Güneş batarken bu üç kişi, süslü, 
güzel ve bol yiyecekli bir masanın ba
şında en güzel Korfo şaraplarını içe
rek konuşuyorlardı. Geniş salondaki 
üç çalgıcı, güzel şarkılar söyliyerek 
onları eğlendiriyordu. 

Üçü de neş'eli idiler. 
Niko sırtındaki süslü elbiselerle o 

kadar mağrurdu ki .. 
Alabildiğine şarap içiyordu. 
İçtikçe de Armenyonun arkasın -

dan atıp tutuyordu: 
- Yalancı .•• beni aldattı. Onun için 

ölümü göze aldım. Ben de kardeşim 
...... _. "'S>'tu' ._, ............. "& •&b .. J1' "3U.&'1.l'lt<I. h.d.i 

mıyacak bunlar .. 
Leonardo da coşmuştu 

Armenyonun ona kızını vermek 
istediğini açığa vurdu. Sonra kolunu 
Istelyanın boynuna atarak: 

- Ilcn eşimi buldum ... Ah .. sen ne 
güzelsin!. Ben seni seyiyorum.. Seni 
seviyorum ben .. 

Altınların kaybolan hülyası gittik-( 
c;e onu çileden çıkarıyordu. Şişeler . 
den birini kıldırdı. Ağzına dayadı. 

lçti, içti, içti. Sonra şöyle haykırdı: 
- Benim kim olduğumu görecek o. 

Dünyayı yakacağım .. Koca bir donan
ma kuı·acağım. Armenyo gelsin de o 
zaman buralarda caka ı-:ıvursun .. .Ah. 
hırsız .• Paral:ırımı aldı da .• gitti .. A
la<"ağı olsun! 

Leonardo hizmetçiye işarl't etti. 
iri yarı hizmetçi bu geveze balık

çnnn arkasına geçti. l\oltuklarrndan 
tutı-ı.r:tk salondan çıkardı. Odasına 1:ii
türdü ve yatağcna attı. 

Niko, gittikçe dağ gibi artan altın 
yığrnlarımn hiilyası !çinden k~ndin • 
den geçti 

Yemek cıalonunda Leonardo ile ls
telya yalnız kaldılar. Çok geçmeden 
onlar da kolkola odadan çıktılar. Ke
faJonya prensinin güzel n geniş ya
tak odasına geçtiler ... 

Rum giizeli şaraptan ziyade tali -
hin bu eşsiz güzelliğinden sarhoştu • 

Kara Velinin elinden kurtulduğu. 
nun ikinci gecesi bir prensin koynu
na giriyor, koca şatolarda bir pren -
ses gibi yaşamağa başlıyordu. 

Kardeşinin sözüne inandığı ve o -
nun dediklerini yaptığı için ne iyi ol
muştu ... ! 

lki aşık ile sarhoş Niko an~ er
tesi gün öğleden sonra gözlerini aç -
mışlardı. 

Halbuki bu sırada Kara Kartal 
Artadan kanatlanmıştı. 

Burak Reis, kıç kasaranın üstün
de, başlıca yoldaşlarile beraber ayak
ta duruyor, ufukları gözetliyordu. 

\·ardiyanın tokmağı bir saatin ko-

Kürekler '"kartal kanadı .. dPililen 
biçimde ağır ağır de ize dalıp çıkı -
yordu. YelJCenler şişmişti. 

lskarmozlarda hiç bir gıcırtı yok
tu. Çünkü heni.iz yağlanmışlardı. Top
lar doldurulmuştu. 

Yarı çıplak leventler, geniş ağızlı 

Diye düşünüyorlardı. 
Bunu g<tsterrnek için f1rsat bek~ 

yorlardı. 
1 1 
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KORNELYA' 

Alban Armenyonun Venedik 
karşılamşı pek heyecanlı ve şataf• 
oldu. Senato ona büyük nişanı ver 
Halkın alkrşlan arasında kona" 
gitti. 

Oraya gider gitmez k!hyasına 
emri verdi: 

- Kornclya.yı çı.fl\\'iı. t..ttr.)'a ı•.C 
riniz!. 

Güzel \'E' genç KorneJya Venedi 
civarındaki Santa Mariya rnanastı 
da idi. Okuyor ve terbiye görüyof 
du. 

Kahya yerlere kadar eğilerek ç 
tı. 

Alban .~rrnenyo odasında bir a 
bir yukarı dolaşıyor ve şöyle düşii 
nüyordu: 

- Kara Veli öldi.i. Günün kahr• 
manr oldum. Fakat Venedik nank'' 
bir memlekettir. Bugün insanı naSI 
bu kadar coşkun alkışlarsa yarın ,_ 
küçük bir talihsizliğin sonunda o 1" 
dar çabuk yerde sürükler. Kenditll 
bir yer yapmalıyım. Bir prenslik kil 
mak ]azım ... Şu güzel KefaJonya fi 

Zanta tarafları o aptal ve toy deU 
kanlının elinde mi kalsın!_ Hi~ şüP' 
hesiz lfornelyayı görür görmez aşı} 
olacaktır. Onlar aşkın sarhoşluğu I' 
çinde yüzerken ben memleketin asıl 
prensi olurum. llk fırsatta da bu fili 
yavruyu bir kenara atmamn elbet 
kolayı var •. O zaman, Mora kaleleri' 
:ne. Akdeni• adalarına Venedikten da' 
ha yakın bulunacağım ve.;; 

Armenyonun hulyalarına son gel • 
rnfyordu. Neredeyse bütün Akdeni• 
kıyılarını kaplayan büyük bir impa ' 
ratorluk kuracaktI. Bu imparatorlu' 
ğun içinde şu küçük Venedik şebrİı 
koca bir havuza atıl:ı.n bir topak tıı• 
gibi eriyip gidecekti. 

(Arkası var) 
Diye kekeliyordu. 
Fıkırdak rum güzeli, şarabın ver

diği sarhoşluktan süzülen gözlerini 
büsbütün süzüyordu. Boynu, göğsü, 

kollan gittikçe açılıyor, genç Kefa -
lonya prensini gittikçe çileden çıka · 
rıyordu. 

palalarımn saplarım okşuyorlar, bir -----.....;;...... ___ -----'"'I 
an önce körfezden çıkmak, düşman ~---· Davei---... a 
gemilerine çatmak için sabırsızlık e - f' 

Niko ayağa kalktı. 

kara kartal 2 
diyorlardı. 

- Kara Yeli öldü. Biz de ölebi ~ 

liriz. Fakat Türk leventleri hiç bir 
zaman bu enginlerden eksik olmazlar. 

Ünye kültür direktörü bay Ke
malin lstanbulda Pendikte bulun-
duklarını haber aldık. Kendilerinin 
gazetemiz idare direktörlüğüne 

Yeniden Armenyonun arkasından 
atıp tuttu. 

müracaatlarını rica ederiz. 
Her birimiz bizden önce yaşıyanların ı•-------------
yollarım bırakmayız. 

• Sütü fırancalayı ve tere yağını Höcrem üçünd.ı katta otuz nu-
aldıl1), göz önünde bir ben mara idi. lc;:.i iki buçuk metre ge· 

içerken diğer zavallıların ağızla· nişliğinle, dört metre uzunluğun· 
rının sulandırdıklarını gördüm. Po da pek havadar ve aydınlık bir 
Jiı gittikten sonra münakaşa baş- yer. lcinde gayet temiz bir demir 
ladı: karyola, ufak bir masa, bir san-

ze havaya çıkmak hakkı varsa d• 
gene doktorun tavsiyeti üzerin' 
benim diğer mevkufların gezdi• 
rilmeğe götürüldükleri her zamaıı 
beraber gidebileceğimi de söyle' 
di. 

Bôlem. 5 Yazan: Mehmet Naci 
ö 1 b. dalve vardr. 

1 - y e ya, ecne ı sonra gaze· d l 
teci .. Bakın bunları tere yağla, Duvardaki o apta rla tabak, 

Kendimi burada böylece bit 
tevkifhanede değil adeta bir sana' 
toryomda yaşayormuşum sandını• 
Her gün doktordan bir ka§ık ilaç 
alıyordum. 1--lemen kalkınız, şimdi 

f alzliye edildiniz 
G~ kcvuça avdet ettik. Bizim 

huraciaki gaybuhet:miz esnasın • 
da üç kiş.i tahliye edilmiş, fakat 
bünların yerine dört yeni misafir 
gelmi,ti. V :ıkit geçirmek İ!;İn ko
vu~ta aşağı yukarı geziyor, bir
birleı:imiz!e dertleşiyorduk. 

Saat cna doğru kovuşa küçük 
·,ir polis zabiti geldi: 

- Mehmet Naci kimdir? 
Dedi. 
- Benim! dedim. 
- Doktor sizin için ayrı }- · 

yer tıtvs.1ye ediyar. L . :·n h0 r ta
l'af dolu, bu~iin bir höc:rP. boşal
tacağız, o va 1dte kac1ar lOtf en bu
racln p.bre:Jir;z ! r)edi. 

Ben evveli bm·aya alışmıştım, 

sonra uzun uzadıya da burada 
kalacağım aklıma gelmemişti; 
bu lutuf a güleyim mi, ağlayayım 
mı diye düşünürken gene kapı a· 
çıldı. içeriye ceza gören bir mah~ 
pusun - ceza gören mahpusla • 
rın mavi renkte üniformaları var 
- elinde bir tabla içinde 0bir har· 
dak sütle kar gibi beyaz ve bü
tün Berlinde bulunamaz bir fran
cala ekmeğile bir parça tere yağı 
getirdiğini gördük. Yanında bir 
polis neferi vardı. Elindeki kağı· 
dı açtı: 

- Burada Mehmet Naci kin-
dir? Diye sordu. ' 

- Benim! dedim. 
- Alınız, dedt 

francala ile, sütle besliyorlar. Biz- kaşık. fırça, tuz ayna, lavabo, ek-
lere sim siyah ekmekle, arpa kah· mek sucuk kesmek için tahta ta· 
vesi kafidir! bak vardı. Dolabm altında bir 

yüz havlusu, bir ayak ve vücut 
Gibi sözlerle hallerinden şika- havlusu, bir de !abak ve kaseleri 

yet ediyorlardı. k · · h Öwl w• l ak b kurutma ıçın avlı duruyordu. Ka-
g e ye~egı 0 ar ana ay. pının arkasında süpürke ve çöp 

rılan bir parça et, ezilmiş patate:. tenekesi olduğu gibi :\kar sulu bir 
ve sebze verildi. Diğerlerine ge- de apdesthanesi vardı. 
ne simsiyah bir dilim eknıekle ha· Höcrenin ka:nsı tı\kriben altı 

vuç çorbası verdiler. Öğleden sonra santimetre kalınlığında me§e idi, 
gene bir bardak sütle biraz fıran- üzeri saçla kapalıydı. Kapının ar
cala ve reçel; akşamı gene fıran- kasında bir de nizamname asılı 

· cala He sucuk ve ihlamur çayı. Di· idi. 
ğerleri ise günde üç defa sabah Tevkifhane gar-:liyam nizamen 
öğlen ve akşam bir parça siyah höcre Jcapılarının kapalı olmaları 
ekmekle tatsız tuzsuz çorbalar a- lazımken benim ,iildetli sinir has
lıyorlardı. tası olduijt.,mdan dolayı kapının 

En nihayet ayn dairenin hazır acık bırakılaca~mı, şayet bana bir 
olduğunu haber verdiler. Arka· sıkıntı falan gell"'se derhal kapıyı 
daşlara veda ederek yeni dairemi- açmaklığımı lenhih etti. 
ze geldik. Tevkifhanenin kütüphanesin· 

Yeni dairem hakikaten eski de mevcut her kitabı alabileceği
te'Vkifhanenin bir höcresi imiş. mi de ilave etti. 
Çok temizdi, her &ey avna s!'.ibi Bundan başka gerçi her mev-
parlıyordu. kufun günde ancak yarım saat ta· 

Diğer mevkufların mektupları 
açıldığı ve ellerine gelesiye kadat 
dört, beş gün geçtiği halde benirıı 
karım bana ne istediğimi bir ka• 
palr mektupla yaz!yor, bir poliı 
neferi bu mektubu derhal bana 
getiriyor, cevabını bekliyordu. 

Benim yanımdaki 9 numaralı 
höcrede bir Polonvalr vardı. SöY" 
lediğine göre alı. r ~ydır burada i• 
miş, Almanya yolu ile Amerikay• 
giderken burada bilmediği bit 
şeyden dolayı tevkif etmişler. 

11 numaralı höcrede de gen• 
on yedi yaşlarında bir Polonyalı 
çocuk vardı. Lehceden başka )İ"' 
san bilmediği için ve hen ·Lehe• 
bilmediğimden anlasmak ıviinı
kün olmadı. 

(Arkası var). 



vermeğe hazır 1 
mırutare Siveıı kanalım kapatacak - Amerikacla 
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2Jit ' SALI c;araşmba 1 

Takvim IJ Arostos 14 Afustos 
l:\ C. Evvel 14C. Evvel 

Güa doluşu s 08 5.09 
Gtln batısı 19.li 19,11 
Sabah 111maz, 4.!6 4."l8 
Ofle na.mazı lt.19 lt.19 

öz 1 ürkçe bütün dillere 
kaynak olmuştur 

Entremijan gazetesi a~ı 1 bizim için yazdığı haklı yazıla
Moriı Sovaj, Türkiyede yaptığı rma bir kartılık olmak için, biraz 
uzun bir geziden (seyahatten) al- aydınlatacağım. Kendi ulusları · 
dığı duyuıları _(intibaları) yazı· nm ilk destanları diye övüne Ö· 

lkfndi 111muı 
Akşam ııamuı 

Yatsı namazı 

lmsak 
Yılıo geçen gllolerı 

Yılıo k'alan gliolerl 

16.09 
19.12 
20.:16 
ll.18 
2'l3 
143 

J6.09 
19, l I 
~.S, 

3.14 
iH 
14i 

Hacı Yaşar Ağa sizin gibi, benim 
gibi bir adamdır. 

- Hastalarla hemtirelerin de -
ğeraiz bir armağanı ! 

yor. vüne anlattıkları sekizinci asrın 
~ 8 O H 8 ft : ll · 1-11~ ~ 
,, 

tllzalarmda yıldu. tpnW <ılaalu, Uze • Dedi. Bukete sarılı bir kurdela 
üzerinde "sevgili Binnazımıza,, 

sözleri vardı. Hemıire öteki elin
d1 pek zarif bir kutu tutuyordu. 

Kurun gazetesi bunların içinde Şanaon dö Rolanını gelişi güzel bir 
en önemlilerini türkçeye çevire • gözden geçinin; orada görecek 

'! 

rinde muamele görenlerdlr. Kak•mla• aa. 
1:1 kapanıı eatq tıyatl&ndır. 

rek okurlanna sunuyor. ii bir takım sözlerin Fransız gırt-
ı * Loodn 

nukut 
Aytar, bir betkesind~ 1(makale- lağma uygun gelip gelmediğine 

ıinde) Etilerden ıöz açmıı, Türk baksın. 
• (';nyork 
• Puls 

li21', 
126 00 
168. w 

* Vlyao• 
• MıtJrld 

* !!erlin 

23, -
!1 -
41, -

- Tenezzül edip te abla diye 
kabul ettiğiniz hemtirenizden: 

aoysallığmı (medeniyetini) dün- Biliyorum, belki de "bunlar 
yaya yaymıf olan bu Türk impa· Kelt dilinden kalmıt sözlerdir,, 
ratorluğunun böylece ortaya çı • diyecek. Bunu derse yeter. Kelt· 
kuılmıı olma11 Türkiye cumur- lerin kim olduklarını bir araıtır· 
luğunun ikinci ve önemli bir ut· maya katlanırsa ötesini kendili • 

• MllAno 
* Briihe 
• Atlna 
• Ceonr" 
• Sorya 
* Amsterdı ı 
• Pr1ı 

194, -

8~. -
24. -

n!O •• 
~4. -
l!l. -
96, -

• Varşon 
• Badıpeşıe 
• 8Uk're$ 
• Belgrad 
* Yolı.ohamı 
•Altın 

* Mecfdlye 

28, -
~4. -
14. !10 
~4. -
34, -

9l8. -
S3, -

Diyerek nefis tekerlemelerle 
dolu olan kutuyu Binnaza verdi. 
Kız hemşireyi kolundan tutup ya· 
nına oturttu. Makbule doktora 
bakarak dedi ki: 

kusu (zaferi) olduğunu ve kendi ğinden anlar. - Bu mesut gününüzde hasta· 
soyuna Barbar diyenlerden böyle· it bu kadarla kalmıyor, kendi 1 Çekler nenin bir mümessili olarak bulun· 

* Stokho~m 31, •. * Banknoı 233 -

• Loodra 624, - * Stokhlm :ı. ı 13l 
ce öç aldığını anlahyor. etimoloji sözlüklerine, isterse ya· ı ı • r-:evyor~ 0.79; 0 • vıyar. 4.t8J-l 

1 
mayı bir ödev saydım. 

Yirminci asrın motörleıen Tür- rım gözle baksın; türkçenin eski- il • Parıs •2.<•3- • !\Tadrld 5.8063 1 - Peki amma, nereden bili-
kiyesi için bir roportaı· yapayım denberi kullanılan bir çok sözle- • l\Jlltno 9

•
7 uo • Berllo '·97.ı.! ı yordunuz? Yoksa polis müdürü-

• P.riikse 4.7220 • VarşoYa 4,207;; 
derken lsa doğumundan yirmi a· rini, Sanskirtiçeden batlayarak • ~tıo~ ~3.3480 • Bo:iıpeşıt 4,33to I müz bize bir sürpriz mi yapmak 
sır ileriye gitmek gerek' olduğunu İngilizceye kadar bütün dillerde, • Ceoevıe ı.•~50 • Bülms ıoo,9ns istediler? 

ki l k • Sofya 63,4090 • Oelgrad :ı4.6H2 
önce düşünmediğini söylüyor. biraz ağız değişi iği e, görece • • Amsterdam ı.mo * Yokohama 'l.7ı 17 Cemil Bey cevap verdi: 

Moris Sovaja ben hak veriyo· tir. • Prıg 19,1675 * Moskova 109t.!IO - Hakkınız var, hemtireye 
rum. Eninde sonunda o bir gaze- Bunlar yeni değildir. Eski ta- ı----E S H A M ben haber verdim, çünkü bu onun 
tecidir. Bir tarih bilgini, bir arke- nıklardır. Yenisini istene "dil a- 1 iş Banku• 9,'.'•>- Tramvay i 9,- hakkı idi. Size sonsuz saygısını 

k · 1 ·· k l Anadolu ~(ı.00 * Çimento u J0.6~ olog deg"'ildir.- Ancak. daha on ratlırma urumu etımo OJI o u,, 0 oldugu"' ve Binnazı da candan ıev· ' Reji 2. :;o 11yo11 Del. -,-· 
dokuzuncu asırda bu noktaya i- na batvunun. şır. Hayriye ıs.- ~art oeı -.- diği için aevdalannızm gizli et-
ıaret eden tek tük bilginler bile Bu gibi sözleri Türklerin Avru· •MerkezBad:ası 59.- Balya -.- kilerinden üzülmenize razı olma· 

1 1 d ld 1 k d U. Sigorta -,00 Şart m. ecza -.- ı ,.. 
bunu İncelememiş, Türkün hak • pa ı ar an a ığmı söy eme Ü· Bomontt s,- Telefon -.- ı"'dı. Böyle bir netice verilmesini 
kını vermek istememişlerdir. şüncesizliğinde bulunmaz sam · -istikrazlar - tahviller- benden rica etti. Binnaz tatlı bir 

Nasıl istesinler, ki onların ha· rnn. Çünkü Türkler Orta Asyada •t933Türk Bor.l :i8.lO Elektrik -.- gücenme ile Makbuleye bakarak 
yal gözleri önünde Türk, büyüye bunları konuşurken daha henüz ·• : J: :::;~, !~:::ay !!·~ batını salladı ve kolunu hafifçe 
büyüye bir gulyabani, bir yam - Fransızları yaratmak planı bile lstıkrlııDahl\t ı 94 12 A11doluı .ı5.so çimdikledi. 
yam gibi görünüyordu. yapılmıt değildi. •trcaııl istikrazı 9s.- Anadolu 11 45•80 Doktor hafif bir ıesle dedi ki: 

1

19!8 A M ıo, - Aııadola llJ 1,40 
Onlar, bizim keten helvacılar- Öyle ise Türk sözlerile bütün 1 1 A Bana Hacı Yaııar Ag"' anın Sıvas-Erzanım 96,Y.!I l\ Uaıessl 46 ı.5 - 'l' 

dan biraz daha şöyle böyle ıiir ulusların sözleri arasındaki bu da bu yolda bir tavsiye vardı. 
söyliyen trubadorları, truverleri birlik neden ileri geliyor? Hayır, ı R A D y Q ı Hüsnü yerinden fırladı. 
alkışlayorlarken, Kudtadgu - kimse kimseden almıt değildir. ,_. ____________ _.._, - Gine mi bu? Hani bana tes-
bilik gibi sembolik oivesler yazan Böyle bir §ey söylemiyoruz. Yal- ,_ tQTA.NRllJ.-~ -~--•- ,.ı-. • .& • 1 tini&~?_::~~~~!!!!!!!~~ 
Türkleri butift bile tanımak is· nız gene bır Fransızın yazdığı 18,50 şehrazat, senfonik orkestra, - Ben sözümü unutmadım. 
temiyorlar. "Asya tarihi,, kitabının dediği Rimski Korzakof, pJak.19,45: Ege caz iti erimiz bitsin de! ..• 

l\nadoluya geçerken Afrikayı gibi "Orta Asya fikir gelİ§IDesİ· türkçe sözlü eserler. 20,15 konferans. _ Daha bitmedi mi? 
kasıp kavuran haçlılarla, tüyler nin be§İğidir,, fikir gelişm~sinin 20•30 stüdyo orkestrası. Dirije profe - - Binnaza babasının servetini 

b ..... d ·· J d l" · h sör LAşenski, 21 radyo caz ve tango 
ürpertici kıyalar yapan engizitör- eşıgın e soz er e ge ışmı§, er orkestraları. ıl,3S son haberler. bor _ verdiniz mi? Düşünün, ki Cevat 
lerin Barbar dedikleri Türklere yana dağılmıştır. Kendilerinin es- salar. 21,45 şehir tiyatrosu artistlerin- hali pusudadır. Hacı Yaşar Ağa
onlar nasıl soysal derler ve tanı- ki etimoloji kitaplannda görece- den l. Galip, konuşuyor. 12 plak neş· nın ve Binnazın ortaya çıkması 
mak isterlerdi? ği bu birlik başka bir şeyle anla- riyatr. onu korkunç teşebbüslere güde· 

F abt, bugün her kazıda, top· 
raktan çJkan tanıklar (şahitler) 

öyle bir kerteye geldi ki arke
olo!ılar, ya bilgimiz yoktur de • 
meli, yahut ellerine dü§en hc;r i· 
zer (eser) parçasının hakkını ver 
melidirler. 

Sonunda böyle oldu. Geçenler
de okuduğum bir Fransız kitabı, 
Çindeki o eski büyük ıoysallığı, 

Orta Aayadan göçen Türkle;ln 
yaptığını açık açık ıöylüyordu. 

Tarihin, Arkeolojinin bu yeni 
ve sağlam bulutlan üzerinde du· 
racak değilim. Ergem ( maksa • 
dım) Moris Sovaja yeni bir öğ
rence vermektir. Bu aytann Ku· 
runda çıkmayan bir yazııım da 
Enteransijanda okudum. 

Bura.da dilimizin öz türkçeyc 
çevrilmiı olmasını anlatırken, 
kendisile konuşan bir Türkün 
"Franıızcanızda bile türkçeden a· 
lmmıı ıözler vardır.,, Diye aöyle· 
diği çok derin gerçekle gizli alay 
ettiğini gör.düm. 

Hiç olmazsa aytar, tarih işinde 
yapbğı gibi, bunda da "gazete 
aktüalitesi, dil bilgisi aktüalitesi 
ile at batı gihnez, ben bunları 
bilmiyorum.,, Deıeydi gene ken· 
diıine hak verirdim. Bir adamın 
bilmediği bir §eyle alay etmesi, 
kaf asmda yeni bir bilgi için yer 
olmadığını, timdiye kadar ne öğ
renmiıae, ondan baıka öğrenile • 
cek bir ıey ka1madrğını gösterme· 
si .demektir. 

Fakat ben bu Fra.nsız aytannı, 

tılamaz. VİYANA - 16,45 konser. 17,20 gra bilir. Ne diyordum? BÜnu bana 
Şimdi, sayın Bay Moris Sovaj; mofon, 18,0S konuşmalar. 18,35 şarkı· Hacı Yaşar Ağa da bir teınenni 

Lozandan sonra önemli ve büyük 19,05 konuşmalar, haberler, hava ra · ak h 
poru. 22,20 Salıburg musiki şenlik _ teklinde bildirmitti; f at enüz 

bir utku, aoysallığın Türklerden iri: Pigaroiun lzdincı, istirahat es - sırası değildi. 
çıktığını, arkeolojik izerlerle Ata- nasında haberler. 23,45 eğlenceli kon· Hüsnü şaka etti: 
türkün ortay~ ahn.ıt olmasıdır, de- ser. 1,05 eğlenceli numaralar. _ yok eğer Binnazı sevmiyor· 
diniz. Doğruyu, doğrunun kendi • BERLlN 20,5 spor, 20,35 ulusal ya- sanız!. .. 
sini söylediniz.· Size bir biiyük yım 24,45 günün akisleri, 21, haber · - lşte muktedir bir sivil me· 
muştu daha vereyim. Orta Aıya· ler, ıt,lS konuşm{llar. 22,0S Ştutgart · murdan beklenilen en önemli 

d 1. T k d'I' . b .. ten. 2.1,05 haberler. 23,35 edebt yayım. bulu•. Azı"zı"m aı· ... gene madde ı"le a ge ışen ür ı ının ütun '3' .. 

24,0:i Münihten. ug"'raıı.ınız ·, ruha ait i•leri bize b1· dillere kaynak olduğunu en ke- '3' Y 
BUDAPEŞTE - 18,0:J piyano kon rakınız. Sırası değildi gemekten 

sin (kat'i) belgelerle gene o bü- . 1° 3· 1 1 19 o· ba t 1 serı. ...,. ,, u usa ya)1m. ' " caz n maksadım, şudur, ki Binnaz serve-
yük Atamız ortaya koymuştur. takımı 20,0:l talebe arasındaki arsıulu tini eline aldıktan ve bugün bile 
Bu utkuya da ne diyeceksiniz? sal şampiyonluk müsabakası haberle· hatırından geçirmediği durumunu 

A. l•met Ulukut ri 21,!'i:l piyes. 21,35 haberler. 24,05: bulduktan sonra hayatını öğren· 
Çingene orkestrasş, 1,10 son haber - diği ve tabiatını bildiği bir adam· 
ler. la birlikte yaşamak isteyip iste-

~T3ıı&ul llftliqnf 

S~hirTi&Jatrasu 

11111111~1111 

it~ 

Hu hafta Te· 
pebaşı Belediye 
l'iyatrosu: Per · 
~embe, cuma, cu · 
martesi, pazar gü· 
nü akşamları saat 
21 de (DELi DO· 

LU) :J perde ope· 
ret. Yazan : Ek · 
rem Reşit, beste · llllDlll !iyen C'ema 1 Reşit. 

17 a us o cumartesi <Deli Dolu) 
nun 100 üncü defaki sürprizleri .. 

Üçüncü icra memurluğundan: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka· 

rar verilmiş olan 1200 Iiı'alık gayri 
mübadil bonoları 15-8-935 tarihine 

müsadif preşembe günü saat 1 den 1 bu 
çufa kadar ve birinci açık arttırma 1 

bedeli muhammen kıymetinin yüzde 
yetmış be~ini bulmadığı takdirde 19-
8-9::::: paı..nrtesi günü saat 1den1 bu
~uğa ka ~~ r ikinçi açık arttırma ile 
esham 'e lah,-.tat btır,:ı ı.apısı iinim
de satılacağından talip olanların ma-

ll ÜKREŞ - 18,05 orkestra konse- mediğini dü§ünsün. Kendisini 
ri 19,20 konser. 19,55 konferans. 20,20 böyle olmuı bitmiş bir it karşıaın
Salzburgtan: Figaronun izdivacı. 23, da bulundurmak doğru değildi, 
43: gece konseri. sanıyorum. Hacı Yaşar Ağanın 
VARŞOYA - 17,20 gramofon, 18,05 bu yoldaki dileğini yerine getir· 

karakudan Viyana musikisi.19,0!') kıra mek iyi bir şey ise de Binnaz için 
at 19,20 şan konseri, 19,35 konferans. bunda bir mecburiyet yoktu. 
19,50 gramofon, 20,3:> piyano koruıeri. Binnaz öfkeli ve işveli gözlerle 
!.!0,5:; konferans. 21,15 Danimarka mu· doktora baktı. Sivil memur taka
siki~i 21,50 Haberler. 22,05 operet gü er söyleyişile de:li ki: 
zel riiya. 23,05 gramofonla musiki. _ Ah, doktor, ne yapayım ki 
23,3:> spor. 23,45 küçük orkestra. karımızda kurnaz bir kız bula-
IJI- madmız. Ben olsaydım, biraz iş· 

D • 11 veli görünerek ısrar eder, Hacı 
0 n 1ZY0 a rl Yafa.r Ağanın kim olduğunu öğ-

renirdim. 
•ŞLETMESI 

Acente) eri: Karaköy - Köprübaşı 

TeJ. 42.162 · Sirkeci Mühürdar zade 

--• Han telefon: 22740 •-•I 
lskenderiye yolu 

EGE vapuru 13 ağuıtoa sah 
günü saat 1 i ~e lskenderiyeye 

Kar,ısında oturan Binnaz, kaş
lannı çattı ve Hüsnüye kartı dar
gın dargın başını salladı. Sivil 
memur buna da cevap verdi: 

- Gücenmeyiniz, bu Hacı Ya
tar galiba beni çıldırtacak. 

Doktor &Öze kanıtı: 

kadar. "4643, 
hallinde bulunacak memurine müra · ••••••••••••••i 
caatları u\n olunur. (F.) 

- Peki canım, ·o kadar flÜ.: 
bir mesele değil; ödevlerinizi bi
tiri~iz. Kendiai size teşekküre gel
diği zaman hmcmızı alırsınız. 

- Hele bir gelsin, ıiz izin ver 
meseniz de ona yapacağnnı beO 
bilirim. 

O dakikaya kadar söze karır 
mamıı olan Binniz yavaıça fıııl• 
dadı: 

- Acziniz den! 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- O ıizden daha kurnaz! Muk 

tedir bir taharri memurundan 
kendisini gizlimeye muvaffak O" 

lan bir adama kartı hiddet gö.,. 
termek aciz değil de nedir? 

Doktor Hüınüden yana olmak 
istedi: 

- Cidden iyi düşündünüz. Fa· 
kat sivil memurun Y.erinde kiııı 
olsaydı, ayni akibete düıecekti. 
Bu kenduinin iktidarını azalt• 
maz. Y alruz ıunu btber vereyim, 
ki Haci Yaşar Ağa geldiği zamaıı 
onu, hürmetle selamlamaktan 
başka bir şey yapamıyacaktır. 

Hüsnü alay etti: 
- Büyük bir zat demek. Ken• 

disini hürmetle ıelamlatma.k için 
galiba beni emniyeti umumiye 
müdürüne takdim edeceksiniz! 

- Hayır, ıizin gibi, benim gİ" 
bi bir adam. 

- Beni manyatize edene o 
batka! 

-40-
KA YSERIN HAKKiNi 

KAYSERE -1 

Ertesi günü sabahleyin doktor
da bir telaş vardı. Kendi kendine 
söyleniyordu: 

- Olmadı; bu kadar aceleye 
lüzum yoktu. Daha biraz aabre
aemezler miydi? Ne iıe hayat o
lutlardan (emri vakilerden) bat
k' l>ir teY mi? O halde ben de 
acel eli • Allaha aft ol«m 
Allaha; kaysere ait olanı kaysere 
vermek sırası geldi. 

Zile baıtı; ki tip Ltitfiyi çağırt· 
tı. Gelince fU emri verdi: 

- Geçende söylediğim hesap 
hülasasını bu akşam bana verme
lisiniz. Gene bu aktam defterler
de bütün hesaplar kapanacak; 
yarın yeni hesap açacaksınız. 

- Emir buyurursunuz! Fakat 
ayın sonunu beklesek! 

- Hayır, ben öyle istiyorum. 
Hülasayı siz imza edec.kesiniz. 
Binnaz da bunların doğruluğuna 
inanıyorsa, imza eder. 

Lutfi şatkın bir halde odadan 
çıktı; bu emri Binnaza söyledi: 

- Anlamıyorum; emirlerine i
tiraz etmek haşa sümme hata 
bendenizin haddim değildir. Öy· 
le sanıyorum ki bir fevkaladelik 
var. Siz de hesapların doğruluğu
na kani iseniz imza edermişsfoiz, 
buyurdular. 

- Ya, öyle mi? Ben §İmdi gİ• 
der, anlarım. 

Binnaz, biraz telaşlı, biraz ca
nı sıkılmış olduğu halde odadan 
çıktı. 

D0Ktor artık gizlemek isteme· 
diği şen ve sıcak bir bakııla onu 
karşıladı: 

- Buyursunlar Binnaz! 
- Ben de hülasayı imza ede· 

cekmişim ... 
- Doğru olduklarına inanıyor-

sanız! ' 
- Elbette inanıyorum; hepıi 

uygun, hepsi doğnı ! 
- Öyle ise hesapların altına "ta 

mamile doğru ve uygun olduğu• 
nu tasdik ederim,, der ve imza e
deniniz. 

- Peki amma, bunlar bu ak
tam icin mi? 

- Evet, bu akşam hastaneyi 
sahibine teslim etmeğe mecbur ol• 
dum. 

- Sonra ne olacak? 
- Ben bilir miyim? Kal det-

lerse kalırım. "' 
- Ya ben kalmak istemezsem? 
- Onu da size söyledim. 

( Arka8ı var J.. 
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Holanda mektupları 1 Eserler Arasında 1 
Holandalı tayyare mucidi F okker Kadıköqünün Romanı 

(Üstyanı 1 incı' sayfada) ı 

binlerı:e tayyareler yapan tayyare l 
tnucidi Holandalı Fokkerin dehası a
nıil o~muştur. 

Tamamile bitaraf bir hükOmete 
'"lensup olan ,.e ayni zamanda id~ •· 

• · '" t- .ı :-.damı olan Fokkeri zi · 
Yaret ettim. Geçen sene sonbaharda 
rnenıiekctimizi ziyaret eden bu büyük 
adanıdaki samimiyete ve basitliğe 
h~yran oldum. Fokker büyük Onde • 
l'ttniz Atatürk'ü çok takdir ediyor. 
Ye kendisini hürmetle yad ediyor. Baş 
b~kanımız ismet Inönünü, Büyük er· 
kanı harbiye reisimiz Mareşal Fevzi 
~aknıağr ziyaret eden ye çok iyi in • l 
tıbaıar hasıl eden Fokker, Türkleri . 
ve rnemlektimizi çok seviyor. 
. Havacılığın sür'atle ileri gitmesi i· 

Çın. gecesini gündüzünü ça,lışmakla 
ge ı:ıl'en bu yüksek adamın hayatım 
tetkik ettim. 

R Anthony Herman Gerard Fokker 
•0!andanın müstemlekesi olan Hin • ı 

dıçınide 1890 senesinde dog~muştur. 
Bug"' k . u.n. ırk beş yaşındadır. Babası 
:~~~ıçıni~e mühim bir memurdu. 

er dort Yaşında iken Fokker a-
ı · ~i /1 . ' • 
• • 0~n~aJa f.~ :-.. !ü ve Harlem 
şehrınde Yerleşti. F ohker ilk ve orta 
~hsilini burada yaptr. Mektepte iken, 
.okker, derslerine az ehemmiyet ve

rı:or ve mütemadiyen makinelerle 
Ugraşıyordu. 

1908 ve 1909 senelerinde ilk tayya
relerle Wright kardeşler Amerikada 
'te Bleriot Fransada uçarken, Fokker 
de bütün zamanını havadan daha ağır 
?nakinelerle geçiri}·ordu. Evin tavan 
arasında, sellüloidden tayYare mo -
d~lleri yapıyor ve bunları tecrübe e
d~yordu, Bu küçük modeller, Fokke
rın sonra yaptığı binlerce tayyare • . 
nin ana modellerini teşkil etmiştir. 

Fokker. ~;.,.,. ,.,0 deJleri tecrübe 
e~.a.. ., . 

: '-'~1 4" '"1naat gc Jrınedi. ~10 sene • 
eın~e, Alnıan'-·ad:ı tatiµni geçirirken 
Maı 1z h J ....,.. - .,_ 
ın , ~ rinde bir J?_"-llP ... •e ~yyare 
ll'"ektebı bu)dq, Bu ~~~"y°'ı~. bir de 
•• ~u:~ meydanı ' 'ardr. Fokker bu mek
ı.che girınep ııaa-r Yerdi - derhal 
talebe olarak yazıldı. 

Mektepte talim için kullanılan yal· 
!lıt bir tayyare vardı. Bu tayyare ~e 
acenıi talebe tarafından bir kaç gun 
sonra parçalandı. 1şte bu hcidise, 
Fokker için büyük bir başlangıç ol· 
'du. 

Fokker, modellerile yaptığı tecrü • 
heıerde mühim neticeler elde etmiş • 
ti. Bilhassa havada bir suretle teva • 
Zün eden bir tayyare tipi vücude ge
tirınişti. Fikirlerini, kanaatlerini ha· 
kiki bir modelde tatbik etmek isti • 
~·ordu. 1910 - 1911 senesi kış mevsi
tninde, mektepte, iki amelenin yardı
tlıile kendi tayyaresini yaptr. Hu tay
Yare ile de kendi kendine, uçma}, da 
Öfa·endi ve 24 mavıs 1911 senesinde 
~ :tni :?1 yaşında (~rsrnlu~l) beynel · 
lllilcl pilot diplorn:ısını aldr. 

1''o!ı: ker bir taraftan yeni tayyare· 
rini ıslah ediyordu. Yaptığı tayyare, 
havada kendi kendine müvazcneyi te-
1:\in tı:liyor, böyle bir müvazenet için 
~ltrc:ı hususi tertibata ihtiyaç kal -
t.vyordu. Fokker tayyaresinin kanat· 
l~rını 7 şeklinde bir vaziyette yerleş· 
httniş ve merkezi sikleti yukarıya al
r.ııştı, Bu yeni tip tayyare biitün dün· 
Yanın dikkat nazarını cekti. in 

F'okker, 1912 senesinde, Petrograt
t~ 1 ir a:ıkeri uçuş müsabakasına iş -
tırak etti Ye çok muvaffak oldu. Ar
t•k l~ohkerin tayyaresi, her yerde ya
f' ,lmaya başladı. Elde ettiği muvaf · 
fn!rıyeUerden cesaret alan Fokker, 
1913 senesinde bir fabrika açmaya ka· 
t<ır 'ereli. 

terede yamak için !ngiltereye müra • J 
caat ettL Oradan da ret cevabı aldı. 
Ondan sonra Fransaya müracaat et • 
mek bostu. Cünkü orada da. F.ransız-

halinde takip tayyareleri ve bilhassa 
DVII tayyaresi yaptı. Bunların hepsi 
büyük şöhret kazandılar. 

Daha başlangıçtanberi, Fokkerin fi 
kirleri ve icatları, her tarafta tatbik 
edilen tayyareci1ik usullerinden çok 
ileri idi. Fokker tayyaresinin gövde • 

___ .. 

-- ·~· ·--· ... Fo~er"1DC ma:ıciileSı ue Dk uçusımu 21 Y• 
smda ya.umıstı 

Fokker bugan kırk beş yaşındadır. "'l a · 
nında bugUnkU bUyUk nakliye tayyaresi ı;ü· 
rtinUyor. Bu tayyare 16 kişi almaktadJr \'Q 

3 motörlUdUr. Amsterdam ilo Hindiçinideki 
Batavya arasında gidip gelmektedir. Bu 
tayyare 3000 saat hiç bir tamlro ihtiyaç gös 
t er meden çalt~mış ve bir sene zarfında Ho
landa ile Ba.tavya. arasında. gidip gelmiş ve 
l:ıu suretle 450,000 kilometre katetmiştir. 

Jar kendi fabrikalarında yaptıkları 
tayyareleri satamıyorlardı. 

sini, çelik boruları iskelet halinde 
•oksijenle biribirine kaynak yaparak 

vücude getiriyordu. 
Fokkerin iniş tekerlekleri, yardım 

cı kanatları, başka tayyareler tara • 
fmdan da ayniyle tatbik edilmeğe 
başlandı. 

Fokker bilhassa kalın makta'lı ka· 
natlarmı kullandığı zaman, aerodi • 
namik ve imalat bakışından bunların 
çok faydalı olduğunu gördü. 

Bilhassa Cantilever esası üzerine 
yaptığı kanatları, gövdeye bir kaç cı
vata ile bağlıyarak uçmak cesretini 
gösterdi. O zaman bu imalat t.arzına 
herkes şaşmıştı. Bugün, Fokkerin bu 
kanaatinde ne kadar haklı olduğunu, 
en yeni tayyarelerin bu tipte yapılma
sı isbat etmektedir. 

Fok:kerin en büyük meziyeti, yal· 
nız tayyare mucidi ve mühendisi ol • 

' ması değil ayni zamanda iyi bir pilot 
olması idi. Fokker yaptığı her yeni 
tayyareyi evvela bizzat uçuruyor ve 
yüksek havacılık hissilc, yaptığı her 
ta"arenin bütün parçalarını uçuş es· 
nasında tetkik ediyor, tayyaresinde 
ne gibi tadilat yapmak Jazrm geldiği· 
ni bizzat anlıyor ve ona göre bu de· 
ğişiklikleri yaparak tayyaresini ıslah 
ediyordu. 

Umumt harp bitince, Fokker de 

l 
şöhretini kazanmıştı. Harp sonunda 
Almanyada tayyare yapmak imkanı 
olmyınca Fokker t.ayyarelerini başka 
memlekette yapmaya karar verdi. Ve 
1919 senesinde kendi vat.anına geldi. 
Mütarekeden sonra Holandada açı 
lan ilk tayyare sergisinin binalarını 
alarak bu binalarda Nederlndsche 
Vliegtuigen fabrick ismi altında yeni
den bir fabrika açtı. Fokker 1921 se· 
nesinde Amerika hükumetinin daveti 
üzerin~ Amerikada da fabrikalar açtı. 
O zamandanberi dünyada bir ~ok hü
ktlmetlere lisansrnr satarak kendi tay· 
yarelerinin imali i~in muka,·eJeleı· yap 
tı. Bugün 22 hükumet dahilinde fab
rikalar Fokker tipi askeri tayyare 
imal etmektedir. 

27 han kumpanyası da Fokker fr 
pi tayyare kullanmaktadırlar. 

Bu kadar cihanşümul bir faaliyete 
rağmen Fokker bugün mütemadiyen 
"alısmakta, yeni yeni ihtiralarJa mes-
~ ~ ~ 

gul olmaktadır. 
Tatillerini ve senede en aşağı 6 

aylık zamanını tsviçrede Sen Mo • 
riı;; dağının 2000 metreden yüksek bir 
noktasındaki malikanesinde vücude 
getircliği Hiboratm·arlarda hem ça • 
Jrsarak. hem lrnyak sporları yaparak 
g;~irmekte ve tayyareciliğin, asrımı
zın hu en büyük harikasının daha ile
ri gitmesine ~ah~maktadır. 

Mühendis: Hasan Halet 

"Kadıköyünün romanı,, KU
RUN ıütunlarmda KURUN okur
larına verilmeye başlanmadan i
ki hafta kadar evveldi. KU
RUN'u ziyarete gelen Bayan Sıı· 
fiye E11ol ile umumiyetle roman ve 
muharrirleri üzerinde konuşuyol'· 
duk. O bir aralık sormuştu: 

- Romanımı okudmıuz mu? 
- Hayır efendim. Henüz okı'l· 

yamadım. 

Bu cev.abı verirken biraz yüzüm 
kızarmıştı. 

Fakat hakikati söylemeğe 
mecburdum. Srkddığımı görı~n 

genç kadın, bir gazetecinin uzun 
şeyler okumak için ne kadar güç
lüMe vakit bulabileceğini bildi· 
ğini söyliyerek beni düştüğüm 

müşkülden kurtarmak nezaketini 
de göstenniıti. 

Genç kadın "Kadıköyünün ro
manı,, nı yazandı, Giderken: 

- Bu 1benim ilk tecrübem d~
mişti. Eğer biraz muvaffak ol· 
muşsa.m daha bazı şeyler de yaıa
bileceğim. He'r halde bunun m:ş· 
ri benim cesaretimi arttıracak. 

1 

ilk. tecrübesi ... KURUN sütun· 
larmda dün biten bu güzel roma· 
nın hala başımın lçinde olduEıu 
gibi kalan sanatkar çizgileriıııe 
bakıyorum da: 'ti 

- Bu güzel eser ilk tecrübe 
öyle mi? Nice tanınmış muhar· 
rirler vardır ki bunu "en olgun e
serim,, diye ortaya sevinçle atıl
bilirler, bu eserle övünebilirlE·r. 
Eseri okuduktan sonra da kimıe 
kendilerine bunun aksini il tı!rİ 
süremez, diyorum. 

Bu hükmü vermekte yanıldı-
ğımı da sanmıyorum. Çünkü "Ka 
dıköyün romanı,, nı muharririle 
konuştuğum gijnün hemen erteıi 
günü topluca, sonra da her gün 
çıktıkça parça parça iki kere o
kudum. 

ikisinde de ayni hayreti, ayni say· 
gıyı, ikisinde de nadir sanat e· 
serleri karşısında duyulan ıeY.le· 
ri duydum. 

"Kadıköyünün romanı,, ıeV(!n, 

sevilen ve sevilmiyen insanlar:ın 

romanıdır. Dekor yakın ve hakiki, 
şahıslar canlı ve normal ve bwı .. 
ların hikayesi hakiki hayattan a· 
11J1madır. O kadar ki okuyanlar 
bunların arkasından için için ar· 
tan insani bir heyecanla sürükle· 

Uypeşt ~ Ge_nçl~rbirliği 'maçı~da 

l -~ ~ ı, 
1 

• 

nip gidiyor ve hayatı iyice lalli• 
yorlarsa, tanımışlarsa hadiselerin 
nasıl bir sona yürüdüğünü sez İn• 
liyorlar da ... 

Seven ve sevilmiyen insanlar 
ve .... bunun karıısmda hayatın İn• 
safsız rolü. Bilmiyenler, duynu• 
yanlar için adeta yabancı ve a· 
normal görünen şeytani planlı ı·o· 
lü ... 

Satırları okurken insanın, ıztı· 
raplarmı acıyarak tattığı "Bed· 
riye,, gibi "yer yüzünde bir zeı-re 
adalet ve merhamet varsa .. ,, de· 
diği ve bir takım gizli temennile
re giriştiği dakikalar oluyor. Fa• 
kat hayır: 

".Yer yüzünde bir zerre adalet 
ve merhamet yoktur. Bunun bCiy
le olduğunu döne aöne dövülerdi, 
kat kat.yaralanarak, tekrar tE·k· 
rar ağlanarak öğrenmek lazım· 
drr.,, 

• • 
Romanı bitirenlerin içimien Da• 

zılarmm: 

- Ah niçin bitti.. Yarım kal
dı? Necdet ne oldu, Bedriye ne o· 
lacak.. demeleri pek mümkün· 
dür. 

Evet Nec'det, Bedriye ne ola• 
cak? Bu yerinde bir sorudur. Fa· 
kat gene zannetmem ki bu ;oma• 
nı benimaiyerek okuyanlar bunu 
&Onunlar. Sorsalar bile cevabt 
yok mu? 

Hayır, hayır; biz de liayatın in• 
safıız rolünü oynamaktan çeki· 
nelim, azap çeKen insanları rn.• 
hat bırakalım artık. 

Öyle sanıyorum ki 
Safiye Erolu okurlar~ ve T.jjrJC 
sanat alemine tanıtmakla hakkilo 
öğünebilir. 

Safiye Erol, 'güzel ve ıaJlsi uı· 
lubile bize ilk tecrübesinde ye.r 
yüzünün en kantrk, en f&§ırtıcr, 
en karanlrk mevzularından çıkar• 
tarak mükemmel bir eser veriyor, 
Bu güç, çok güç bir ittir. 

O da bunları <Iinler ve yazar
ken belki hepimizden 'duygulu 
bir kalp taııyordu. Bunun içindir. 
ki onun ·da ara 11ra hikayesini 
yazdığı insanlara acrr gibi oldu· 
ğunu, elinin titrediğini, gözlerinin 
daldığım sezinliyoruz. 

Hakikatin 'dosdoğru, çıplak ve 
sert Y.olunun ona da lüzumundan 
fazla hqin görünür gibi olduğu ' 
sahifeler görüyoruz. 

Fakat bunlar gelip geçen kii· 
çük şeylerdir. Muharrir, bir ope• 
rasyon masasında küçük krizler 
geçiren, fakat büyük bir dikkat 
ve emekle başladığı işini muvaf • 
f akıyetle bitiren uıta bir cerrali 
gibi tekrar karırmızdadır. Acı· 
mayı bırakmıf ve haY.ali yenmış
tir. 

Bayan Safiye Erolu tebrik e· 
diyor, verdiği sanat eserinin kar• 
1111nda ıaygı ve minnet duyuycı· 
rum. A. Sırrı Uz.elli 

_ _. ..... 11 .. Hı1111ııua11ı•••ıtrt0ııımıııııuuııt11111ııamır•1111ııı111mııuıuıııı._ 

nu da pek yakında açarak bura· 
yı tam bir spor yurdu haline so
kacaklarını duyduk, kutlular, ha· 
şarışlar dileriz. 

Yu'kanki re.im 'A.nkarc:ida Yapılan Uypqt-Gençler mrlifi mcr ı'. BiSiKLETTE DÜNYA 
ftnda alınTnl§tır. Çok heyecanlı olan bu maçın Gençler birliği SÜR'AT ŞAMPIYONLUGU 

Halbuki o esnada Almanyada, ko· 
]ay nakledilebilir a~keri tayyareler a· 
rasında bir miisabaka açılmıştı. Fok
ker bu müsabakaya iştirak etti ve bi
rinciliği kır.andı. Bunun üzerine Al · 
man hükumeti, Fokkere, 10 tayyare 
sipariş verdi. Ayni zamanda Fokke · 
rin Almanyada ~alışmasını arzu ede • 
rek kendisine, üç senelik bir muka -
vele ile Schwerin'de bir fabrika ile 
uçuş mektebi tesisini te~Iif etti. Fok· 
ker bu teklifi kabul ettı. Ve (30) a -
mele ile fabrikasını açtı. Fabrika sür' 
atle inkişaf ediyordu. Amele mikda • 
rı çoğaldı. Bu faaliyet bir sene sür. -
medi. Umumi harp patladı. Fokkenn r 
fikri, müte'\.'azı ve z~manla_ m~tena • 
sip bir surette meslc~de.. ınkışaf ve . 
terakki etmekti. Ualbl;ikı ~;umi harp, 
Fokkerin, hatruhayaline gelmiyecek 
kadar çok tayyare istedi. Fok:ker 
muhtelif tipte yeni tayyareler yap • 
tı ve tayyaresi, umumi harbin .e~ m~-

/ 

him bir silahı oldu. Tayyaresını mu
temadiyen ıslah eden Fokke:, büy~k 1 

tecrübeler elde etti. Fokkerın takıp 
tayyareleri büyük bir şöhret kazandı. 
Havada bir çok Fokker tayyarelerile ,. 
Almanlar, Fransız, lngiliz tayyare · 
]erini düşürüyorlardı. Fokke~ perv~
nelerin arasından kurşun geçıren tu

kaluinJe b'ir anım gö•teriyor. Brüksel, 12 (A.A.) - Be!çika. 

Vefa. yenı· bı·r yurt açtı b bisiklet binicisi Scheremı pro· 
f esyonel dünya sürat f&mpiyonlu· 

Bir yıldır, Gedikpafadaki yur- rak lokalini oraya la§ımışbr. ğunu kazanmıı, Alman Richter i· 
dunda bulunan Vefa idman yurdu Vefalılar burada, tam bir ıpor kinci gelmiştir. 

Böyle bir fabrikayı idame ettir -
t:tc';: için, hükumetin sipariş vererek 
fabrikayı himaye etmesi lazımdı. Fok 
ker, evvelernirde vatanını düşündü. 
Ve 1~ mayıs 1913 de, 23 yaşında iken, 
Berlinden Amsterdamdaki (Soester -
berg) hava meydanı tarikile Laheye 
b~r uçuş yaptı. o zaman için bu mü • 
hıın bir uçuştu. Bu uçuştan sonra, 
Fokker, tayyaresini Holanda hükıl -
metine takdim etti ,.e tayyare yap • 
ltlak için tekliflerde bulundu. O za • 
nıanki Holanda resmi çevenleri (ma
hafiJi), Fokkeri, yalnız cesaret ve • 
ten kelimelerle takdir ettiler ve ma • 
aleset hiç bir sipariş vermediler. Fok
ker bundan sonra, tayyaresini lngil • 

f eği ve bunun Sinkronisasyon tert~b~
tmı icat ederek takip tayyaresını, 

müthiş bir harp silahı haline çevirdi. 
Bu tayyarelerle Almanlar harpte 
havada üstünlüklerini temin ettiler. 
Fokker bundan sonra muhtelif tipte 
keşif tayyareleri yaptı. Ondan sonra, 

üç muhtelif tipte deniz tayyareleri, bir 
kaç çeşit aeroplan ve bir çok serf ı 

Gedikpaşa tramvay durak yerin· klübüne yakışacak bir surette ça· Alman Markens'a amatör sürat 
de eski Y. M. C. A binasını tuta- htmaktadırlar. Eski spor salonu-l tamiyonluğunu almı§tır. 
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1 Gazetemizi satmak 
isti yenlere 

"Bu ilandaki şartlara göra lıareket 
ederlerse her talebi yerine getireceğiz,, 

mıza depo ederek makbuzları· 
nı, ıipariı meiduplarıyle b=rJik
te bize yollamaları ıerektir. 

111 - Her ay ıonunda gön· 
derilen f aturcLlarda görülecek 
borçlarını en geç ikinci ayın o· 
nuncu gününe kadar ödemeleri 
lazımdır. Bu ıarta riayet olun
madıiı takdirde faturada görü· 
len borç depozito veya banka
da emrimize bırakılan paradan 
mahsup edilir. 

Gazetemizi Türkiyenin her 
köıesinde dana genit ölçüde 
yaymak dileğinde olduğumuz· 

dan isteklilerin bu ıartlara gö
re müracaatları huıuıuna na
zarı dikkatlerini celbederiz. 

Yüksek Ziraat EnstitüSü 
Rektörlüğünden: 

No. 

Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
Eminönünde 1 ekkollu Cemal gişesi listemizin gösterdiği 

mük8.fatları derhal verecektir. 

Lira No. Lira No. Lira No. Lira No. Lira r! :>. Lira No. 
6 30 434 50 8113 30 135 50 672 50 301 50 605 

85 30 550 50 210 500 136 100 723 30 306 500 630 
94 30 584 50 247 30 189 50 943 30 350 50 . 683 

142 30 602 80 313 80 234 30 980 50 21491 500 731 
167 30 612 30 430 :lO 254 30 18003 500 537 30 75! 
282 30 628 30 :44 30 260 30 6 30 542 30 805 
330 100 672 50 463 30 297 30 7 500 704 100 877 
475 50 715 50 518 IO 365 30 27 30 730 30 906 
671 100 750 50 688 30 311 150 54 50 768 50 924 
759 60 775 30 653 30 411 30 84 500 781 500 25935 
765 50 4827 30 802 100 13418 35000 113 50 801 500 950 
892 30 865 30 854 30 422 30 138 50 859 50 990 

1001 50 890 150 912 l&o 425 500 145 500 936 30 998 
25 30 967 30 9021 30 461 60 192 100 22049 30 26026 
39 30 974 50 26 30 493 100 254 ı;oo 68 50 97 
43 30 997 30 100 30 600 30 288 50 171 30 236 
44 50 5002 30 408 30 706 30 293 100 246 30 256 

1099 50 39 30 458 30 714 100 18298 50 307 50 317 
118 50 45 50 435 150 773 100 408· 50 335 30 390 
150 50 63 150 519 100 896 30 455 500 345 150 565 
164 50 143 500 648 30 990 30 445 150 358 50 570 
184 50 185 30 665 30 14109 50 543 30 22376 50 659 
214 50 225 500 674 50 136 150 702 500 385 50 694 
261 30 227 30 9731 50 251 50 761 30 469 30 696 
317 50 238 50 782 150 311 30 775 50 528 500 723 
419 50 271 50 811 500 319 30 837 30 549 50 26800 
606 50 293 30 862 IO 419 50 888 30 564 50 766 
614 100 362 30 941 30 443 30 937 500 654 30 861 
659 30 378 50 994 50 14446 50 19012 50 691 600 914 
680 50 5477 30 998 30 475 30 72 30 715 50 27004 
779 50 519 30 10242 50 507 30 73 30 835 30 16 
971 soo 595 30 291 50 513 30 98 30 958 30 32 
978 150 600 30 321 50 543 50 100 30 959 30 .;.ı; 

2007 500 654 60 343 100 661 30 148 30 963 50 '2 ır 
2S 30 681 50 436 100 666 80 19215 50 23054 100 iı.• 

2030 50 668 50 730 30 734 30 273 ao 73 30 
48 50 723 &O 719 30 781 30 362 50 81 30 • 
80 100 780 30 751 180 871 500 365 30 141 30 ,ıaeı, 

147 50 828 50 762 30 792 30 367 50 23148 30 S4i 
167 100 876 30 858 30 8fY1 50 402 150 174 50 549 
221 1000 884 30 11058 30 911 30 418 &o 235 50 1582 
259 50 964 30 129 30 912 &o 431 500 321 50 589 
260 30 6023 50 167 30 932 100 454 150 343 30 626 
277 30 49 50 16" 30 15045 30 .116 50 376 50 Fı;s 

.,., 
so 
50 
50 
30 
30 

6ô 
411 &o 218 50 239 80 73 30 568 &o 429 30 2Tı . ._,,.#' ;~ 

Bu yıl Ankara Yükıek Ziraat Enıtitüaünün Ziraat, S.ytar fakülte- 448 30 277 30 323 30 
1
82
22 

500
30 

596
621 

30 466 50 70 
50uw 464 50 340 30 336 30 50 686 30 81 ~ 

aine kız ve erkek ve Orman fakül tesine yalnız erkek paraıız leyli 465 50 346 &O 349 30 128 SO 727 50 650 30 906 30 
paralı ı.yli ve nehari talebe alına caktır. Enstitüye yazılabilmek için 477 50 466 30 371 80 15228 50 768 50 790 50 907 150 

qağıdaki ıartlara uymak gereklidir. :: : sın : = 1: ~I .: ;: 1: ~~ ~ ~ ~ 
1 - Lise mezuniyet imtihanını vererek bakaloryaıını yapmıt veya 657 - 30 411 50 414 80 321 150 822 SO 24045 50 159 50 

liıe olgunluk diplomasını almlf olmak (Bakaloryasını yapmamıı ve- 716 50 484 :: = : = : 1~ : 1~ 1:g :: 500 
ya q\sunluk diplomaaını alQ1Ulllt olanlar enatitüye alm••••). ve ""-- = ~ 1~~ .. , ,aa ' --~- --~ na • ,_ ...: ao •eo ~- ,~•.. .:: "' 
TürtJ tabiyetinde bulunmak lazım dır. 930 50 723 50 736 15000 482 50 20027 50 261 50 538 ıSO 

2 - lstanbul Üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek o- 3~~~ 1~ ~ ~ = 1: ;'~ 5:J = ~ ~~ : ~ ~ 
lanlar orada okudukları sömeıtrele rden, muvaffak olmuılar iıe, ikiıi 130 30 808 500 909 80 746 80 37 30 24430 80 626 50 

kabul edilerek Baytar, Ziraat ve Orman fakültelerinin üçüncü aömes- ~~ : m 1: 1S: : 1S:~ = ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 
trelerine alınırlar. Ancak Baytar f akü)tesine girenlerin bu fakülte - 376 50 828 100 12064 80 86 SO 158 50 618 30 743 &O 
nin birinci ve ikinci aömeatrelerin de okunan Anatomt dersine de ay· 415 30 846 30 81 80 88 30 207 50 645 30 791 &O 

469 150 902 100 124 30 116 30 225 30 656 soo 815 30 
rıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin Ziraat stajını 481 50 936 30 161 80 224 30 254 50 682 50 839 30 
yapmalan gereklidir. 625 50 953 50 181 50 296 30 353 50 700 500 28926 30 

3 - Enstitüye girecek talebenin yqı 17 den qağı ve 25 ten yu- 652 : 
70~ ı: = : 16: 1

: ~ 1~ ~:; : =~ 100 
D.rı olamaz. Nehari talebe yükıek yaş kaydına bağlı değildir. ::: 50 105 50 293 30 532 500 402 50 769 30 29026 ~ 

4 - Parasız leyll talebeden meı leklerinin lüzum gösterdiği beden 718 50 219 30 309 30 588 100 419 50 779 30 131 150 

kabiliyeti ve sağlamlıkları hakkın da tam tetekküllü bir hasta evi ku- ~: = = = = : = ı: 20:: ~ ~ ~ ~~ : 
rulunun raporu lazımdır. 833 30 7307 50 449 50 953 30 682 30 907 50 184 30 

858 50 317 800 523 30 990 30 705 30 25031 50 309 30 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden ıağhk ve sağ- 864 30 407 30 532 30 17026 50 717 30 43 50 194 ıoo 

]anılık muayenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum ıöıterdiii be- 4= : ~ : :!: ::! ~ ı: ~~ : ~ ~g ~~ :;, 
~en kabiliyetini gösteremeyenlerin enstitüden ilitiii kesilir. 43 80 467 30 734 500 117 100 835 50 25218 30 507 so 

6 - Ziraat fakültesine girecek talebe Ankarada Orman çiftliğin- 109 50 513 50 795 50 ~ :g 21~~~ 50 246 50 643 30 

Cle 10 ay ıtaj görmeğe mecburdurlar. Bu ıtaj müddetince tal;beye ~~~ 1:g ~ :g ~~ = 334 30 50 1: ~~ ~ ~~ ~ 
30 lira aylık verilir. Yatacak yer çiftlikte paraıız aailanır. (Stajyer 193 150 682 50 12898 100 414 30 88 30 344 50 775 30 

talebenin yemeıi ve içmesi de enı titüce ıağlandıiı takdirde kendile· ~: :g ~ S: 1 :~~ : ::: S: 1:~ 1
:: :;: :g ~ lOO 

Tine bu 30 Ura verilmez.) 316 30 865 30 996 50 17613 50 177 50 564 30 830 : 

7 - Paraıız Iatı talebesinden ı taj veya okuma devresi içinde, ıon liiılllİ38iİ2••İi30iİ•9ii7ii3İll•İ30ilİl1İtii30ıii2Siil•lllisoiıiııilllii62i4ill•liılıilOOillllllli2ii51iıı7••1isio İlllİ5iİ96İil•llİ50iiıi•i8719İllllİ'Iİ3ill't 
radan meydana gelen mucbir hali er dıtmda olmak üzere, kendiliğin· 
den ıtajmı veya okumumı bırakanlardan veya cezel olarak çıkarı -
lanlardan hükUmetçe yapılan maır afları ödeyecekleri hakkında veri 
lecek nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletna alınır. 

8 - Emtitüye girmek isteyenle r yukarıda yazılı rapordan baıka 
nüfuı kağıdını, aıı kağıdını, poliı veya urbaylardan alacakları uz· 
gidim kağıdını, orta mektep ve lis elerde görmüt oldukları ıüel ders· 
ler hakkındaki ehliyetnameleri ilit tirerek el yazıları ile yazacakları 
pullu bir dilekçe ile ve altı tane fotoğrafı ile birlikte doiruca Anka • 
rada Yüksek Ziraat enstitüsü rekt örlüiüne bqvururlar. 

9 - Pulsuz olan ve 8 inci madd ede yazılı kiğrtlann ilitik olmadı· 
ğı dilekçeler gelmemit sayılır. 

10-Vaktinde tam kiiıtlarile b aıvuranlar arumda kabul edilecek 
talebe diploma derecesine ve bqvu rma tarihlerine ıöre seçilirler. 

11 - Cevap isteyenler aynca pu 1 göndermelidirler. 
12 - Baıvurma zamanı temmu zun on heJinci gününden eylGlün 

30 uncu günü akpnuna kadardır. Bundan sonraki bqvurmalar ka • 
bul edilmez. (1757) ·c 4080) 

Diln ve Yarın Tercüme Külliyatı : No. 36, 

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

iLAN 

Kütahya vilayetinin Em~k ka· 
zaıı içinde Değirmiaaz ve Kızıl· 
bük köylerinde ıimalen: Kızıl· 

bük köyü camii, Hacı Hua.n de • 
ğirmeni, Değirmiıaz köyü camii 
hattı münkesiri; ıarkan: Değirmi· 
aazköyü camii Hoca koztepe battı 
müıtakimi; ıarben: Kunıtepej 
Körtepe, Maıaktepe beton sütun 
- Matik tepeden 208,10 dahili 
0

zaviye ile 390 metredeki beton · 
ıütun - Kızılbük köyü camii 
hattı münkeıiri ile çevrilmiı 
407,2060 hektar arazide Selinik· 
li Hasan Baba oğlu Hurtit tara· 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyliıldedir 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiye 

ler!e (20.000 lira) lık mükafat vardır •.. 

fmdan bittaharri meydana çıka· 

rılan linit madeni 99 ıene müd· I~--Üsküdar Amerikan kız lisesi --
detle adı geçen uhdeıine ihalesi Mektep Eylft18n 23 üncU Pazartesi günü saat 13,30 da açılır. Ka-
yapılacağından maadin nizamna· yd günleri Ağustostan itibaren Sah ve Cumartesi günleridir. Fazla 

malGmat için mektupla ya bizzat mü raeaat edilebilir. lstiyenlere 
meıinin 36 ve 37 nici maddeleri mektebin tarif namesi göderiltr. Tele fon: 60474 

ıtıyatı 125 kuruş-Tem mahalli "VA KIT,, ktltüphaneei lstanbul 

mucibince bu bapta bir güna iti· 
razı olanların 9 8 935 ıün· 

1111 , ____ : _ _ı_ ••• , _ :ı_• •• 11 

det içinde Ankarada iktisat 
11 ~•-·•.-.- _L_tı• ~ ••• 
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ıstanbul Belediyesi ll6nları 1 
Kilo 
3200 

Adet Tutarı Muvakkat teminat. 
Koyun eti o 1600 120 

Zeytin yap 
Zeytin ta~··i 
Sabun 

Tuz 
Soğan 
Nohut 
Mercimek 
Kuru faıulya 
Patates 
Makama 
Şehriye 
Pirinç 
Un 
Pirinç unu 
irmik 
Kuru bezelya 
Salça 

Şeker 

Ekmek 

Yulurta 

.. "'' . m. Va bağı 

u 
";ı' r . e.:a.ılya11 

Ay!te~adm faıulyası 
Pa•· can 
Barbunya fasulyası 
Kır •• Jzı domates --•4f11 • • llamya 
Ta ... bakla 
Dolmalık biber 
kereviz 
Ha"uç 
erııinar 

Y eıi) ıalata 
Marul 
L 
Sa~amura ve taze aıma 

110 
180 
350 

250 
800 
200 
150 
450 
750 
280 
50 

950 
550 
25 
40 
,50 
70 

650 

8200 

9000 

550 
350 
350 
500 
150 
100 
650 

), 
>. 
) 

o 3000 
150 
450 
50 

200 
100 
200 
120 

o 200 
o 1500 
o 500 
o 

yaplağı 40 
Pancar lf)() 

Yoiurt 380 

Süt 780 

Sade yağı 800 

Kaı<U' peyniri 170 
Beyaz ,, 220 

190 '-14..5 

812 &1 

182 t 14 

902 68 

157,5 12 

365 27,5 

l3 
169,60 

640 48 

179 13,5 

Konservatuar yatı kıamı için 31-5-936 tarihine kadar lizım 
olan ve yukarda yazılı bulunan yiyecek cinıleri itibarile on kııma 
•nılarak ayrı ayrı açık ekıiltmeye konulmuıtur. lıtekli olanlar ıart
ll&mesini levazım müdürlüğünde görebilirler. Ekıiltmeye ıirmek i· 
çin de 2490 No. lu artırma ve eksiltme kanununda yazılı veıika ile 

hizalannda göıterilen muvakkat teminat makbuz ~eya me~bu ile 
beraber 23 ~ 935 Çarıamba günü ıaat 15 de Daıml Encumende 

l,ulunmalıdır. (1.) (4712) 

75 ton 45x50 boyunda 1 ci hamur zamlık kalıt. 
250 top 57X82 boyunda 1 ci hamur battal kalıt. 

Istanbul Komutanlığı 11 Dllld Dllinlllln 1 llll~ln i•lllı D• liıll 111111 
Satm••me Kamiıroau lliıılan 

llk Ekıiltmeai feıhedilen ve mu hammen bedeli 19742 lira olan 32 
Jlll ıayılı ukerlik mükellefiyet kalem 18.ıtik malzeme 28 ~935 Ça11amba ıünü aaat 15,30 da ka· 

kanununun 36 maddeıine 2608 ıa- palı zarf uıulü ile Ankarada idare binuında satın alınacaktır. Bu i· 
yılı kanunla illve edilen fıkraya ıe girmek iıteyenlerin 1480,65 lira hk muvakkat teminat vermeleri ve 
ıöre ihtiyat ıubay yetiıecek kadar kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite girmeğe manii kanuni bulun· 

ku 
lup da aıkerlik çağında madığına dair beyanname ve tek lifler ile ayni ıün saat 14,30 aka· 

0 mut 0 d k · R . ı·... 1 . I" d B . . 1 
b 1 1 

tam aıkert ehli etna- ar omııyon eıa ıgıne verme erı azım ır. u ııe aıt prtname er 
u unan ann Y 1 k H d d t ıı·· k "d" )" ..... ·· d E 

1 
.. 
1
Qn b' . . .... parasız o ara ay arpaıa a e11e um ve ıev mu ur usrumuz e 

meıi olanlar Y u ınncı gunu Ankarada malzeme daireıinde dağıtılmaktadır. (4730) 
hazırlık kıtaıına ve yüksek aıkeri ' 
ebliyetnameliler 2 T eırin birinci . . . 

b k b
. .. Muhammen bedelı 40,00CI lıra olan Ankara, Eıkiıehir, Konya ve 

·· .. 'hf t ıu ay me te ıne gon ıun.u ı ıya d' Samsun depoları ıu tasfiye aesisat farı 23--9--935 Pazarteıi ıünü 
denlecekler ır. 

1 1 
ıaat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binaıında ihale edi-

Bu vazi1ette o an ardan iıtiyen lecektir. ~ 
lerin aıkerl ehliyetname hüviyet B . . k • 1 30001' 1 k kk ·ı ı.:_ u ıte gırme ısteyen er ıra ı muva at teminat ı e ıuaDU-
cüzdanı ve mektep ıehadetname- nun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi m;cibince ip 
ıini alarak iıtida ile bulundukları ıirmeğe kanuni manileri bulunmadığına dait beyanname ve teklifle
yerlerdekl Aıkerlik Şubeıine mü- rini aynı ıü!'\ ıaat 14 de .k:ıdarCer daireıi komiıyon reislijine 
ncaatı. "4852,, vermeleri lazımdır. 

5{) kilo (Gleitaman) marka muhtelif renkte mürekkep. 

Belediye pul ve makbuzlarında kullanılmak üzere li.zım. olan lat. Levaa11n Amlrll§I Satın 
ve Yukarda miktarile cinıleri yazı h bulunan malzeme açık eluıltme- Alma Komlayonu lllnlar1 
Ye konulmuttur. Bunların hepıine 1961 lira 80 .. kurut değer biçil-1'!.ı--------------' 

1 d tb lıtanbul levazım &mirliği alım 
l!lita.:. ş · 1 azım müdü-lüğünde ve numune er e ma a· 

Bu ite ait ıartnameler 200 kurut mukabilindt" Ankara ve Haydar 
paıa veznelerinde ıatılmakıAdır. (2040) ( 4550) 

lstanbul dördüncü icra memur -
luğundan: 

tıranın taahhüdü yerinde kalmak U • 
zere arttırma 15 gün daha uzatılarak 
8-10-935 günlemecine rasthyan sa -
lı günü ayni yer ,.e ayni saatte ikind 
arttırması yapılarak en çok arttıra • 
nın Uzerinde kalacaktır. 

1.ır. artnamesı ev • ve ıabm illnları Aiuatoı iptida-
ada. 

0 
.. .. 1.. E'--·ııtm..ve girmek için de 2490 N. h arttırma ve ek· 

.oru ur. JU ""'J kk · k 11ndan itibaren ÜÇ ay müddetle 
•Htm k d ı vesika ve 174 liralık muva at temınat ma -

e anunun a yazı 1 •• •• AVC:.AM t 'n ·1 k ı 
bu· k bu ·ı beraber 28 8 935 Çartamba ıunu ıaat ~ ıaze eaı e verı me te o -

• veya me tu ı e d x... 

Bütününe (3368) lira kıymet kesi -
len Boğaziçinde Yeni mahallede bi -
rinci yeni sokakta eski 29 yeni 37 nu
maralı içinde terkos ve elektrik te -
sisatı bulunan bahçesi ve bahçe ça -
maşırhk, kömürlük çamaşırlıfında 

1 sarnıç bııhçesinde meyva ağaçlı olan 
l•tanbul Harlct Aakerl 1 ev dairemizce açık arttırmaya çıka-

15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (4714) u .... 

Fatih Belediyeıinden: Şehremini nahiyeıince ~kakla d~laıtıiı 
IÖrüierek tutulan 1 adet merkebin tarihi ilandan itıbaren 8 ıun zar 
fında aahibi çıkmadığı takdirde ıatılacaiı ilan olunur. (B.) (4715) 

Kıtaatı lllnlar1 rıJmış olup şartnamesi 10-9-935 gün 
lemeciııden itibaren divanhaneye a -
sılarak 23-9-935 tarihine rastlıyan 
pazartesi günü saat 14 den 16 ya ka
dar dairemizde satılacaktır. Yollard k. t · at ameleıi için lazım olan 30 adet çadır açık ek

ıiltnıeye k:n~l~:~~r. Bir çadırın muhamme~ bedeli~ liradı~ •• Şa~
n&meai levazım müdürlüğünde görülür. Ekaıltmeye ~ırmek ıçın . e 
~90 N ı rtt ekıı'ltme kanununda yazılı vesika ve 101 hra 

. ı a ırma ve ·ı b be 
50 kuruıluk muvakkat teminat makbuz veya mektubu ı e era r 
23-. 8 835 c .. ·· ıaat ıs de Daimi Encümende bulunmalıdır. 

uma srunu .(1.) (4635) 

Ankara M. M. V. Satınalma 

komisyonunca 27._\...-935 Salı 

günü kapalı zarfla alınacak olan 
100 ton hint yağının evıafındaki 

bazı neiiıiklik dolayıııyle ahn
muından ıimdilik vazıeçilmittir. 

.(151) (4717) 

Arttırmaya girmek için % 7,5 te -
mfnat akçesi alınır. Birikmlt vergi, 
belediye rUsumlan ve vakıf kare.si 
milfteriye aittir. Arttırmada gayri 
menkule takdir edilen kıymetfn%75 şi 

bulmak şart olup aksi halde son art-

2004 numaralı kanununun 126 ına 
maddesi mucibince ipotek sahibi a • 
Jacaklılarile diğer alakadarların ve 
irtifa hakkı sahiplerinin gayri men
kul üzerindeki haklarını hususile fa
iz ve masarif e dair olan iddialarını 
müsbit evrakile birlikte ve 20 gün i
~fnde dairemize bildirmeleri şart o • 
lup aksi halde hakları tapu sicilleri
le sabit olmadıkç."1 satış bedelinin pay 
]aşmasından hariç kalırlar. Daha ge
niş bilgi edinmek i teJenlerin 34 5704 
doı.ya numara!!ile dairemize mürata -
atları illn olunur. (F.) 
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Ku .. -ltu··r B k l - d -20.000lira 
Ankarada kurulacak Dil~ tar~n Ca!r~~?akült!~:nü- mükôfat 

mune ve şartnamesine uygun olarak 60 sıra, 10 küçük yemek masa· 
aı, 10 büyük iş masası ve 40 talebe dolabı açık eksiltme yolu ile satın 
alınacaktır. 

Eksiltme yeri Kültür Bakanlığt nın levazım Dayrasında arthrma 
ve eksiltme komisyonudur. 

Eksiltme tarihi 23-Ağustos-935 Cuma günü saat 13,30 dur. 
Muhammen fiyat: 60 sıra için 900 lira, 40 dolap için 600 lira, 

1 O küçük masa için, 100 ve 11) büyük masa için 200 liradır. 
Muvakkat teminat bedeli 135 liradır. 
1 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası gösterme· 

leri ve meslek erbabından olmaları §arttır. 
2 - isteklilerin belli günde ve saatinden önce muvakkat temi· 

nat makbuz veya banka mektupları ile komisyona gelmeleri. 
3 - Şartnameyi görmek iste yenlerin her gün Kültür Bakanlı· • 

ğmda yüksek öğretim genel ~İrektörlüğüne bat vurmaları. (2073) 
(4637) 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 
Birinci tertip ... ikinci tertip .•. 

~ususf ŞAQTLARIMIZI ' 
GiŞı;'.L(RiMiZDE:N S0'2UNUZ' 

OlANT)[ gAN~UNi~v.· 
k'ARAICÖY PALAS- ALAL E MCi ~AN 

1 lstanbul Evkaf MUdUrlUiU illnları 
Değeri pey para.sı 
Lira K. Lira K. 

24 80 1 88 

330 00 24 75 

60 00 4 50 

ı::.A nn n..t nı:: 

104 84 8 00 

630 00 46 25 

Arnavutköyünde Haremeyn sokağında 9 sayılı 
ve 3415 metremurabbaındaki arsanın bütünü. 
(1138) 

Üsküdarda Solak Sinan mahalJesinde Topaneli 
sokağınc!a eski 26 yeni 30 sayılı evin bütünü. 
(1516) 
Kasımpaşada Sirkeci Muslahattın mahallesinde 
Pi,maniye caddesinde eski 85 yeni 123 sayılı 147 
metre murabbaı arsa ile harap iki kulubenin 

bütünü. (3021) 
Kumkapıda Kürkçübatı Süleyman ağa mahal
lesinde Kömürcü sokağında 24 eski ve 13,50 met 
re murabbaındaki arsanın bütünü. (5178) 

Samatyada Su lumanastır Koca Mustafapaşa ma· 
hallesinde Balıkçı Kirgork sokağında eski 28 ve 
26 sayılı ve 52 metre murabbamdaki . arsala· 
rın bütünü. (5565) 

Aksarayda Valde Camii üst tarafı civarında Ya. 
kup ağa camii arsasının bütünü. ( 538) 

Yukarıda yazılı özelgeler satılmak üzere 15 gün müddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. Üsterme si 15---8--935 Perşembe günü sa
.a 15 de komisyonda yapılacaktır. isteklilerin yüzde 15 pey paralafr 
le Mdıltllit kalemine gelmeleri. ( 4401) 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her aene 1 Nlaan ve 1 ilk t••rlrul9 kul'Qbara YanL lh ... • adUan bu kur•ların h•r bl~ 

tek f<um ara sahibine iki bin 1 r a lkramlY ahrp .,., 11r•1'1 n uralarlla ve her 
defasında 207 kişiye beşer bin llra tevzi 
edllmektedlr. 

verllmektedlr. Bu kuralar senede bef deftl 

Birinci mttki\lat: 
ikinci ,, 
On kişiye yüzerden 
Yirmi ,, elllşerden 

t 7 5 " on ardan 

1000 lira 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 " 

Şubat, Haziran, 
Temmuz, EylQI ve 

Birinci kanun 
Aylarının ilk gUnlerl çekllecektlr. 

Beş bin liralık kura iki bin liralık ilk kura 
1 Eylftlde ~ekilecektir. ı ilk teşrinde çekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş ormaları lazımdır 
... 

/'),'.O • • r , ' • ' _ ı ' t • ~ • ı • .. • • .t \ 

lüRALlh. \ ALl 
Çengelköyünde Kulelide müstakil, 

dört odalr, bahçeli, terkos suyunu 
havi, havadar yaz ve ~ lr!!! c!v~~ 
1i bir ~·alı kiralıktır. Görmek için Ku
lelide bakkal bayan Dilbesteye mü • 
racaatJan. <V. No. 8506) 

1 Dosya dolabı yaptırılacak 
1 Basım Genel Direktörlüğü Satınalma Komisyonunda 

1 - Basm Genel Direktfülüğünce dokuz tane dosya ve kollekti 
yon d!>labı açık eksiltme i!e yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Ağustos günü saat 15 de Vilayetler evindek 
Genel Direktörlük eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Uu:'l4lan bedel 720 liradır. Banka mektubu veya sandı 
makbuzu olarak 54 lira iğreti para yatırılacak\:ır. 

4 - Şartname ve resinı!eı Genel Direktörlüktedir. (4587): 

..., Mu~ayyer Hasan Şevki 
PUDRA ve YA GSJZ KREMi 

Dünyaca emsalsi.1.dir.. Her yerde arayınız. 

••••• Patis yazılı etiketlere asla cildanmayınız. 

lstanbul dördüncü icra memur -
luğundan: 

Uir borçtan dolayı mahcuz olup 
~!!~~?9~ .... ~ l'er!!~ . 1...t.., ~~-~-: ~ C' 

Ahmet Hilmi marangoz fabrikasındl 

satılacağından isteklilerin mahallin -
deki memurine müracaallazı ilAA o 0 

rabası ikind arttırmaya ~ıkarılmış o· .=::==================:;;;. 
lup 16-8-9:1.) cuma günü saat 9/ 10 

.. ... - ... ,, ......... _ ,_ ... ,,.,, 

.1.Ul.IUA • \ 'f' • J. 'tUe O U\1'9'/ 

da Ahırkapıda Ahırkapı caddesinde 
Sahibi: ASIM US - V AKIT matba.uı 
Ne§riyat direktörü: Refik Abmet sevezılSl 


