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"" ltalya.LeroS adasını mühimmat deposu -
yaptı 

- ikinci aayıfanuza bakınız -

Ingiltere Fransızları Alman Telef onun satın alın -
ması işi bitirildi lara karşı korumayacak! 

Alım mukavelesinin hazırlanmasına 
başlandı, yakında imzalanacak Harp başlarsa, lngilterenin bunu 

öldürücü bir darbe sayacağı 
Cenevre için 

bildiriliyor 
Şimdi mevcut on bir bin abonenin yakında iki 

misline çıkacağı muhakkak görülmektedir Okullarda ders 
verme usulü 
Okullarda gençler niçin imtihanla

nnı istediğimiz derecede iyi nremi
)'orlar? Niçin bir çokları jkmale kah
Yorlar? Bu soruya (usal) herKes ken
dine göre bir türlü cevap veriyor· Ki
ıni bunda okul kitaplarını suçlu bulu
Yor. Bu kitapların terbiye usullerine 
Uygun yazılmamış olduğunu söylü
Yor. Kimi öğretmenleri kabahatli tiu
luyor. Bir çoklarının '\'aZİfelerini ya
ı>amadıklan iddia olunuyor. 

Biz ise böyle düşünmüyoruz: Okul 
kitapları içinde Jyi olmıyanlar bulu
nabilir; öğretmenler arasında da va
Zifelerini yapamıyanlar bulunabilir. 
Fakat bugtinkU kitaplar ile, gene bu
&ilnkil öğretmenlerle şimdikinden çok 
11iksek bir verim alınabilir. 

ML...~lde kül tür ay:ıtunızda .istedi
• ._ &Gıl llei1tyememekllifmlzln :se
bebi nedir, denilecek. Anlatalım: 

İngiliz delegesi• 
Eden Paristedir· ı. 
talya - Halle§ işi
ni konuşacak Patis 
konferansı yarın i.r 
şe başlayacaktır. 

Gelen haberlere gö.; 
re lngiliz delegele
ri İtalyanın işi u-
7.atma manenalan. 
na kat'iyen yanaşl 

mıyacaklardır. Bu 
un Jçln İngiliz do· 

rumundan endişe e.
dilmektedir. Edenin 
İtalya Jle Habeşis- · 
tan arasında harpı· 
başlarsa l ngil terea 
nin bu hareketi Ce
nevrenin baysallıJır 

sistemine vurulmUf 
öldürücü bir darbe 
sayacağını ve Avru. 
pa işlerinden çekf
lecetfnl LaTale anla~ ta''~ca-.
tedlr. 

1 
Bize kalırsa orta okullarda ve lise

lerde bugijnku öğretme ve ders verme =====h========= 
:wıulft Yanlıştır: Oğretmen sınıfa gi- Şe rİmİzde 
riyor. Kürsüye oturuyor. Yahut kara 

tahta ~§illa geçiyor. Ço~~ıara _der- B lk n olı·mpiyadından 
Bini venyor. Fakat verdıği dersı o- a a 
kuttuğu gençlerden kaçı anlamıştır, evvel yapılacak şenlikler 
kaçı anlamamıştır, bunu düşünmüyor (7 nci ıayfada) 
blle. Ertesi derste gene ayni hal de- ' 

"8.m ediyor· Yalnız Oğretmen ara sı- ============== 
:ra yoklama yaparak gençlerin bilgi-
~eri derecesini ölçmeğe çalışıyor. Kal
dırdığı ve sorduğu çocuklara not veri
Yor. 

işte biz bu usulü çokyanlış bulu-

den önce talebesine o dersin kitapta 
olan yerini göstermelidir. Onlara: 

ASIM US 

Yoruz. Bir öğretmen bir dersi vermez- (Sonu Sa. 2 Sü. 1) 
~ . 
ile daa okumalar 

Cim Lon
dos Istan
hula geli-
yormuş .• 

Dinarlı Mehmet, 
Çoban l\fehmede, 
Çoban Mehmet Di· 
narJı:ra karşılıklı 

ille) dan okuyorlar. 

Çoban: Kendisi
ni ) endiğim günle
ri h atırlasın, diyor. 
n· ınar]ı: Ben ser-
best güreş bilirim, 
kenaine güYenen 
\arsa kar:. ıma çık-· 
sın, galiba hcnim 

mu, affnki.} etleri _ 
illi çekemiyor.,, di
Yc k arşı lık 'eriyor. 

}'edinci say( ada 
okuyunuz. 

o 
Dinarlı Jlclımeı ringte 

Senede kırk bin İngiliz lirasından 
yirmi senede ödenecek bir paraya kar- . 
şılık hükQmetimize geçmesi kararlaş
tırılan telefon sosyetesinin satın a
lınma mukavelesinin dün hazırlanma
sile uğraşılmıştır· 

Telefon sosyetesinde toplanan hey-
, et, mukavelenin metnini hazırlamak

tadır. Dün, telefon sosyetesinin direk
törü de, daire şefleri ve A'\TUpadan 
gelen deJegelerJe kendi dairesinde ay
nca bir toplantı yapmıştır. 

ltii111tt- lltıWf tjtü Clalr"la&tle
,.;miz 10 uncu ıaylamızdadır. 

Yapışık 
kardeşler 

Bu· hakiki ·romana baş
, f '!d_~ft,_ okµ!ll:l.r;t'/!-Z .. . 

Neşrine başladığımız "Yapışık kar. · 
deşler., , tanınmış muharrir Rudolf 
Van Wehrtin vesikalara dayanarak 
yazdığı bu eser, tamamile olmuş şey
lerin roman şeklinde anlatılışıdır. Bu 
hakikatın romanı, ortaya koyacağı de
ğişik safhalarla sizi başından sonuna 
kadar heyecanla sürükliyecek kuvvet 
ve kıymettedir. 1874 senesinde ölen 
Siyamlı yapışık kardeşlerin gençliği, 
aşkları, evlenişleri, aralarındaki dava
lar, bin bir macera şeklinde merak u
yandırıcı mahiyettedir. Eseri takip et
tikçe duyacağınız zevk, kat kat arta
caktır! 

Yapışık olarak doğan bu ikiz kar
deşler, zaman. zaman biribirlerinden 
ayrılmak arzusunu göstermişler, yük
s~k şöhret sahihi tıp üst.adlarına araş
tın§ mevzuu olmuşlardır. Onları biri
birlerinden ayırmak mümkün mil? 
Bunlar nasıl olmu§ da böyle yapı§lk 
bir halde dünyaya gelmişler? Bütün 
bunlan eserin ilerideki kısımlannda 
öğreneceksiniz 1 

Sonu Sa. 2 Sü. 1 

Satın alınma esaslan tesbit edil
miş bulunU)'Or. Şimdi mukavelenin 
metni de etrafile hazırlandıktan son
ra her iki taraf ca tetkik ve ta.<nip o
lunarak bir Fransızca, bir Türkçe su
reti yapılıp imzalanacaktır. 

21 Temmuzdan başlıyarak, telefon 
sosyetesi hükumetimizin murakabesi
ne zaten geçmiştir. Mukavelenin im
zası ının çabuk n gı u~ 
muluyor. Gerçi oimdi, telefon sosyete-
sinin başında bulunanlar~ eski işleri
ne devam etmekte iseler de, 21 Tem-

Bayınaırlık Bakammız Bay 
Ali Çetinkaya 

muzda onulan hükumet mur habe
sinden beri bu sosyeteye ait bütün iş
ler, hilkftmet gözünden geçmektedir· 

(Sonu Sa. 4 SÜ· d) 

Takas yolsuzluğu 
llbaylık idare heyeti karar verdi: 81 

memur muhakeme edilecek 
Uç sene evvel yapıldığı tesbit edi

len takas yolsuzluğuna ait evrak iki 
kısma ayrılmış, memurlara ait o1mı 
yan tahkikat bitirilmiş 46 kilo tutan 
evrak ve bin sayfayı geçen fezleke se
kizinci ihtisas mahkemesine verilmiş
ti Tecimerlere (tacirlere) ait olan lıu 
evrak hakyeri istintak hakimliğince 

tetkik edilmektedir· 
Memurlara ait olan tahkikat ise 

llbaylık CviHiyet) idare heYetine Ye
rilmişti. ldnre hey'eti tara.fmdan uir 
müddetten beri devam eden inceleme 
bitirilmiştir. 

Takas suiistimali ile ilgiJi 81 meı

mur hakkında çoklukla muhakeme lu
zumu kararı verilmişti. J,üzumu mu· 
hakeme kararı verilenler arasında es
ki takas komisyonu azaları. gümrük 
ve muayene memurları vardır. 

· Her gün bir ediple ... 

Edebiyatta muvaffak 
olmanın beş şartı? 

Büyük roman üstadı Hüseyin Rahmi 
Gürpınar düşüncelerini söylüyor 

HiiM. 

Büyük roman üstadı Hüseyin 
Ra~mi, büyüklü küçüklü eserlerinin 
sayısı altmışı ,.e yaşının sayısını geç
tikten sonra pek haklı olarak Gürpı
nar soy adını aldı; sahiden hangi pı
nar bu kadar gür akar? Onun Z<'.kii, 
san'at ve kabiliyet oluğu kadar tatlı, 
temiz, berrak ve değerli eser veren 
memba hangisidir? 

O stada sorulan ilk sual şuydu: 
: - En büyük §airimiz kimdir? 

Büyük edibimizin hiç dü~i!nme· 
den verdiği karşılık da bu: 

- Bu sualinizin cevabını suya 
sabuna dokunmadan atlıyo!'üm ! 

Bunun üzerine Bay Hi!seyin 
Rnhmi Gürpınarla şöylece kona
!Uldu: 

---------'-"-·· Q ." 1\ 
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INô<ÇÜN?I 
Müzelere giden· 
yoldaki molozlar 
!stanbul, beş altı senedenberl, 

ilk defa olarak, 1935 yazının i
çerisinde büyük bir seyyah kafi
lesinin akınına uğradı: Her gün, 
bize yabancı ve görmediğimiz 
bir taknn renkli insanların baş 
açık, ayaklarında ince bir. sandal 
ile aramızda dolaştıklarını gö
'iiyoruz. 

lstanbulun coğrafY3 kitapla -
nnda emsalsiz diye ruılatılan ha
vasını teneffüs ediyorlar; ve bü
tün dünyada üçüncü gelen bir 
müzenin eski lahidlerini görmek 
için çahşıyorlar. 

Fakat, İstanbul sokakları, hah 
ve doğu memleketlerinin nadir 
bulunur temizliğini teneffüsten 
gelen bu renkli seyyah kafilesine 
nasıl bir hava verebilmiştir? 

Seyyahların ister istemez geç
meğe mecbur oldukları ve müze
lere giden bütün yolların birleş
tiği eski adliye binasının ön tara
fından yürüyecek olanlar, san ve 
boğucu bir tozun seyyahlar üzerin 
aeki manasıru, orada çok daha i
yi anlamış bulunacaklardrr. 

Memleketimize gelen yabancı -
lan Istanbulun dört bucağında 
gezdiren arkadaşlarımızdan biri, 
henüz kesfedilmemiş bir bölge 
gibi görünen bu toz sahrasını ge
çen seyyahların, burunlanru tı .. 
kayarak söyledikleri acı bir sözü 
nakletti: - Zehirli gaz mil01obu 
muharebelerinden tstanbullula -
nn o kadar korkacaklarını zan
netm1yarum~ her halde, kafi de
recede bir n·uafiyet aşılan var! 

Müzelere giden bir yol üstün
de, ciğerleri ölüme götürmek için 
bir toz ve toprak molozunu hala 
kaldll'mamakta ısrar edenlerin 
yalnız seyyahlar için değil, şehir
liler için de elinde tırpanla ge
zen bir öli.im hayaletinden daha 
farksız olmadığını düşünmekre 

sanıyoruz ki bizimle beraber ol
lllJYacaklar pek azdır. 

Şu halde soruyoruz: Bu mo
loılar niçin kaldıxılmıyor? 

Ispartalılar lzmir pana
yırına iştirak ediyorlar 

Isparta, 14 (A.A.) - llbayın 
l>a§kanlığmda tecim ve endüstri 
odasında halıcılar ve endüstriciler 
ve tecimerlerin katılmasile bir 
toplantı yapıldı. 

Toplantıda arsıulusal Izmir pa· 
~yırına odanın iştiraki kararlaı

tmldı. Panayırda memleketin baş 
lıca çıkıt mallarından olan halı
larımızla diğer çıkıt ürünlerimi· 
zin de gösterilmesi programa a
lındı. 

Sergideki Isparta pa:vyonunun 
öteki yıllara göre, bu yıl daha 
zengin ve düzgijn olmasına çalı§ı 
lacaktır. 

Bu iş için aynlan komite derhal 
faaliyete geçerek hazırlıklara 

büyük bir hrzla başlrunııtır. 

l
, K~RUN okurlarına 

HiZMET KUPONU ' 1 
J 

Bu kupondaki tarihten başlıya · 
xak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 
yahut tecimer sıfatile yapılan ilan
lardan başka - bir küçük ilanın 1 
defalık 1 satırı parası yerine alınır. 

(Uıttycnıer, günQnde idarede bulun 
dlg\l]acaJ; surette b1l kuponlnı:ı postaya 
verecekleri mcktuplarm iı;lne de koya • 

----• htHrla 

Adını bildirmeyen bir vatandaşımız 
hava kurumuna 40 bin lira verdi 

Ankara, 14 ~A.A.) - Adını 
bildirmek istemiyen bir vatandat 
başbakan ismet lnönü vasıtasile 
Türk hava kurumuna kırk bin li-

• 
ralık bir v.eritte bulunmuıtur. .. 

Bu para ile alınacak uçağa, ken kesine kaı-§ı §uurlu bir duy~nluk 
di arzusu üzerine, (Mudanya mü- gösteren ve yardımım çok beğe

tarekesi) nin bağıtlandığı yerin nilecek bir ö:zgeçenlikle ya~an bu 
adı olarak _(Mudanya) konulacak · değerli Türk çocuğunu heyecan 
tır. ve te§ekkürle alkı§lar. 

Türk hava kurumu, hava tehli· 

ralcı saylavlar Çaldaristen kralcı 
olduğunu ilin etmesini isteyecekler ! 

Atina, 14 (Kurun) - Kralcı 

ve cumuriyetçi ıaylavlar arala
rında ayrı ayrı iki protokol yapa· 
rak im.zalamıı1ardır. 

Her iki protokol da ba§Dakana 
Alman kaplıcalarından dönÜ!ÜD· 
de verilecektir. 

Kralcı saylııvlar, batbakam, a
çıktan açığa kralcı olduğunu i· 
lan etmesini, cumuriyetçi saylav -
lar da geneloyun bir takım hadi
selerin önünü almak için geri bı· 
rakılmaımı istiyorlar. 

V enizelist partisi başkan vd · Ii 
Bay Sofulis, baıbakan Bay Çal • 
drise bir telgraf çekerek ıon gün 
!erde bir tiyatroda ve geçen gün 
Patriı gazetesi matbaasına yapı· 

ln saldırımları protesto etmİ§ ve 
bu hadiseler karşısında geneloyun 
namuşkarane ve hilesiz yapılaca
ğına dair verilen vaitlere nasıl i
nanılacaRını blldirml tlr. 

HALK ATIŞMALAR 1Ç1NDE 
Atina, 14 (Kurun) - Yunanis 

tanın iç durumunun karıtık ol
ması yüzünden her yıl yaz mevsi
mini geçirmek için Mısırdan ve 
sair ülkelerden Yunaniştana gelen 
gezginler bu yıl gelmemiılerdir. 

İ§ler ve ticaret durmU§ gibidir. 
Bütün halk aabahtan a)qama ka
dar rejim meselesi etrafmda atıı
malarla meıgul oluyor. 

Tiyatrolara ve bilhaua siyual 
adanılan tehzil eden tiyatro re· 
vülerine sansür konulmuıtur. 

iç i§leri bakanı, günde bir iki 
defa iç durumu gözden geçirmek 
için baıbaltan vekili general Kon 
dilisle müzakerede bulunmakta • 
dır. 

iç bakanı, ilbaylara gazetele -
rin neıriyatını ya.kından takip et
melerini eınrctmiıtir. 

CUMURlYETÇl GAZETELERiN 
MÜDÜRLERi MAHKOM 
.Atına, 4' {Kurun - amoyu 

(efkin umumiyeyi) körüklüyen 
yazılar yazmak suçfle mahkeme-

ye verilen cumuriyetçi Dimokrati
ki Dra.iiı, Alitya ve Patris gazete 
leri mesul direktörleri mahkeme
ce hapse mahkum edilmi!lerdir. 

ORDUNUN OYNIY ACACI 
ROL 

Atina, 14 (Kurun) - Harbiye 
bakanı general Kondilis, ordunun 
rejim meıeleıinde oymyacağı rol 
hakkında gazetecilerin sorgula -
rına cevap vererek ordunun ken· 
di vazifesile meşgul olduğunu 

ve geneloy esnasında oynfyaco.~ 
rolün memlekette sükun ve düze
ni korumaktan ibaret kalacağını 
söyletniıtir. 

GREV SAKlN GEÇETl 

Atina, 14 (K'W'lln) - Evvelki 
gün Atina ve Pirede yapılan ve i-

ki saat süren umumi grev esna
sında hiç b~ h~A Gık~~. 

Amele iki saatlik grev netic ,. 
sinde tekrar İ§lerine Qa§lamı§lıır· 
dır. 

-------------------------.._..--.. ...... ~----------------------------~ 

Askerliğe çağırılan Italyanlar kaçıyor 
Cenevre, 14 (Deyli Heraldın ay

ları yazıyor) - İtalya - lr.viç
re hududundan gelen haberlere 
göre, doğu Afrikasına gönderil • 
mek üzere askere çağmlan İtal
yanlardan bir $oğu kaçıyor ve 
lniçreye geçiyorlar. 

Bu kacanlar İtalyanca konuşan ... 

Bulgaristanda temel . . 
yasa proıesı 

Sofya, 14 (A.A.) - Başbakan 

B. Toşef, hazırlanmakta olan te· 
mel yasa projesinin eylülde hazır-
olacağını söylemİ§tİr. ı 

taraflara sığındıklan için bu yol
da fazla tafsilat alınamıyor. 

Fakat İtalya hükUınetinin ka
çaldara kaf!ı gelmek için hudut 
muhafızlarını arttırdığı anlaııh
yor. 

Bütün geçitler ıiddetli bir mu· 
hafaza altındadır. Buna kartı aı-

Bir süet uçak yanarak 
denize düştü 

Carthagene. 14 (A.A.) - Süel 
bir uçajm pervanesi, uçuf sıra· 

smda kınlmıt ve uçak ate§ alarak 
denize dü1mü,tür. içinde bulunan 

dört kiti yanarak ölmü!tür. 

kerlikten kaçmak istiyenler, bir 
çok tehlikeleri göze alarak d&ğ
larm en güç geçit yerlerinden ge· 
çiyor ve kaçıyorlar. 

Bunların bir kısmı da hudut Ü· 

zerindeki gölleri geceleyin geçi
yor ve karanlık sayesinde kaçı· 
yorlar. 

F ransada karışıkhğa 
dair raporlar 

Bakanlar kurulu, selalıiyetli 

şahsiyetler ve seçilen parlamento 
üyeleri bu projeyi gözden geçire
ceklerdir. Karar bir geneloy ile 
değil, parlamento tarafından ve· 

, _________________________ .._, __ 

Paris, 14 (A.A.) - Saylavlar 
kurulunun sol delegasyonu, &<>n 
kargaıalıklardan sonra, T ulonda 
ve Brest' de inceleme yapmaya 
memur ettiği üyelerinin verdiği 

raporları incelemittir. 

rilecektir. 

•ı da hazırlamakta olduğunu na. -· - ·-H-· · ·b=•mw • 
ve etmittir. Parlamento seçimi, i· Ankara a erlerı 

B. Toıef, yeni bir seçim yasa· 
kinci kanunda!l veya Şubattan ev- 4 üncü sayı/ adadır. 
vel yapılmıyacaktır. • .... -= wua" .. "'"'"'"'"=••. ı 

'"ttıı111111ıııııııııı1111111ırııııııııııı111111ıımnnııııım1"' 

1 Almanya, 
Siyasal görüşler ""Qıııııuııııııı""'""'~ 

Danzigten vazgeçmiyoı:-
- Danzig serbest limanı ile Lehistan arasındaki ger- leketino girecek olnn malların gümrüğünü kaldırdı ve 

ginlik bir kaç gün önce endişe verecek bir duı-um almış- Danzige gönderilecek dö,·i'zlere karşı hiç bir şey yap
tı. Ekonomik ,.e finansal bir protokol bu kavgaya son mıyacağını da vadetti. Ayrıca, limandan, önceki gibi 
vermiş oldu. Şimdi de bu iki kısım arasında iyi müna- faydalanmak hakkından da istifade edeceğini bildirdi. 
sebetlcr için görüşmelere başlanacaktır. Bununla bera- Bundan çıkan sonu~ şudur ki Lehistan kendi mem-1 
ber bu gör~eler ilk defa olmuyor. leke~ ile Danzig ~rbest limanını birleştirmek. için ~e- İ 

D · :r ·ı · b ·· " k • t da bula ni hır adım atmaga muvaffak olmuştur· Danzıg, Lehı • = anzıg azı erı, ugun ço ıs eyen azı - .. .. .. .. = 
tala ·· ·· Ü d"' ü k · t• d"" ı··1 B tan gumruk sınırlan ile sarılmıştı 'e gumruk parası,§ maz,, n r sozun uş nme vazıye ıne uş u er. un- • . . . 1 

la Lehis'· ka ha ib' dil Lehis'ft h.. flonn olarak venliyordu. Bundan sonra zlQtı olacak-r "ana rşı rp açmış g ıy er. ı..uı;ı u- . , . . . . . 
kQ ti · k di h kl t tt ft,, · • k c·ddl tır. Bu, şımdilik: ikı tarafın parasını bırlcştirmck içın me ısc, en a arını anı ırm- ıçın ço ı 1 'Ik t dbi d' 

- .. t d" uı ı B" l•W• ı.,_ k yapı an ı e r ır. bulunacagıru gos er ı. as ar ır ıgıne •ruŞ vurma - . 
ta b 'dd"l;..:.• .. _ .... _ b"" "'k b. tesir ,, P"' .. "'ğına Almanyanın, Lehlstan tarafından yapılan bu hare-

nsa u cı ı ıoın uı.ı..ws. uyu ır J a """" ğ . . b bi d H' 1 . d"lik d · d Nitek• 00· 1 ld D • ·ı AI n kete boyun e mesının se e var ır. ıt er, şım ı o-a ınanıyor u. ım y e o u. auzıl:i ı e ma ya _ . _ 
Lchista h kk ta ._ .. x- b ldul r gudan ~ok güneye (cenuba) bakmaktadır. !ayn Kampf a. 

nın a ını n&.U.145a mec ur o a . • . .. _ = 
lntabında Avusturyanın Danzıgden once alınacaırı- '§ 

r= Danzig Senato Kurumu Almanyadan gelecek tecim- m saklamamıştır. Bunun isin Lehistanı oyalamak l!zım-;:; 
~sel malların girmesine. izin verdi Ancak gült'lrijğün ~ dır· lı:ıte Hitlcrln ses çıkarmaması bundan geliyorsa~ 
~histan parası olan zloti ile ödenmesini de karar altı- da b~ vazi et D ıi ~ 

os 
Jtalyanın silah ve 
mühimmat deposu 

Atina, 14 (A.A.) - Reuter a• 
1 

jansı bildiriyor: 
On iki adada Rumlar hakkın• 

da sık:ı bir kontrol tatbik edilmek• 
tedir. Bu adalarda örfi idare ve 
muhasara durumu vardır. 

İtalyanlar tarafından tahkim e

dilen Leros adası silah ve mühim 
mat deposu halindedir. 

Rodos ve Leros adasında bir 
çok evlere el konmuştur. Bunlar 
Eritredeki İtalyan cephesinden 
geleceK hasta ve yaralılara tahsi• 
edilecektir. 

Okullarda ders 
verme usulü 

(Üatyanı birinci sayı/ada) 
"Gelecek derse geldiğim zaman her• 
kes .kitabın bu sayfalarını okusun. 1· 
yice anlasın. Şayet anlamayan olursa 
neresini anlayamadığını bana söyle· 
sin.,, demelidir· Çocuklar böyle daha 
evvel hazırladıktan sonra Oğretmen 
gelmeli, bu dersi sınıfta vermelidir. 
Her öğretmen bunu böyle yapmalı• 

dır. Böyle olursa talebe kendi kendi· 
ne kitaptan malumat almağa aıtşır. 

Öğretmen bir ders verirken talebe 
daha önce ona hazırlanmış olduğu i· 
çin anlaşılması en U>r olan yerleri so-

r :ve öğrenir. 
Şayet ~kların ~oğu kitapların· 

dan bir şey anlay~ıyorlarsa o vakit 
kitabın iyi olmadığı meydana çıkmış 
olur. Sonra öğretmen tale'tnc:inde11 
hangilerinin çalıştıklarını Ye anladık
Jarıru, hangilerinin çalışmndıklarınr 
pek kolay ayırabilir. 

Biz orta okul ve lise talebesindeo 
öylelerini biliyoruz ki imtihan zama
nı 1telio eeç_mi§ olduğu hıılde bazı 
er Ierin tapııtn ın uera ııu~ csçıı• 

mamıştır· Öğretmen ders verirken ki• 
tabı görmediği için talebe sadece sı• 
nıfta dinlemekle kalıyor. Dinlediği 
şeyleri çok defa anlamadan geçiyor. 
lmtihan zamanı gelince ta.bil şaşırıp 
kalıyor. Kendi kendine: kitaptan ına· 
Jdmat almağa alışınamq oldu u için 
çalı mış olsa da gene ba .~ramıyor •. 

Bizce Öğretmenin en onemU vazı· 
!esi kendisinin der verme i değildir. 
Belki çocuklara kendi kendilerine 
bilgi kazanmak iç.in çabşmalar:ma 
kılavuzluk etmesidir. 

ASIM US 

Yapışık kardeşler 
(Üstyanı 1 inci sayfada) 

Yukarıda, eserde anlattıklarını o
kuyacağınız büyük alimlerden Rudolf 
Virşof, Bcrnhard Fon Langenbek, 

Emil Tü Burva Reymon \'e Al bert Foıt 
Kölliker'in resimlerini görüyorsunuı. 
Bunların anlattıkları, herkesle. bera
ber doktorlatın da bilhassa alAkasınt 
besleyici değerdedir!. 

"Yapışık kardeşler,, i , bugünkün.• 
den evvel çıkan iki bölcmin hulCl8cı6' 
ile birlikte beşinci sayfada okuyunuz/ 

Madritte çalınan 
hazine işi 

Madrit, 14 (A.A.) - Gazete-1 
ler, Pompelun Katedrali hazine • 
sinin çalınması ile meıgul olmak" 
tadırlar. 

Madritte dün y:apılan tevkif • 
!erden biç bir sonuç elde edilenıe
mİ§tİr. 

Bu hadise etrafında gayet ıa ~ 
kınıklı (ihtiyatlı) hareket edil• 
mektedir. Bir çok defalar lapan" 
yanın kuzeyinde görülen ve kilit• 
hırsızlığında ihtisas sahibi olatı 
bir kaç kitinin polis taraf ındaJJ 
kovalandığı söylenmektedir. 

Bu adamlar geçenlerde Poınpe6 
lun Katedralini gezerek gardiya· 
na öııemli bir bah§İ§ vermi§leJ"" 
dir. 

l 

• 

d 



] iıaretler 1 
Harp sürüp 
~diyor Kotra ile Tir, lir titriyrele: 

.. _ H.,.,, oloealı nn1 di1e .. iki eskı Jtaıyan zabiti 
'fllllar uar. 

Banlar Nmıoram 7Gfnıa lıeli- geldi 
llleclen lıorlıanl2rdu. Eler banlar Sehrimise biri deniz, biri kara 
~ L~•--• .ı• nl kunetlerinden iki eski ltalyan uv caaret •öı!ereW...er111 o a-
ra fll •ali •rııcalıtım: ihtiyat sabiti ıelmiftir. 
"- Bqiin dün,.la ltarp 7f)lı Bunlardan birinin adı Çetina 

""' atınlıi1 Dute, itekinin Armaai Rikardo-
ff arbin danWuua #unHada, -ıa, cim. Kotra ile ıelmitlerdir. 

lraroı1,, '/ıalatle1 •ate, Wfıtta, luı- Şimdi kotraları kal•f•t yerin· 
ı....,,., 'dilde driip piiyor. Sade- de tamir ılrüyor. Yeniden yola 
Ce lıar,ıııJılı adam öldürme qi dar. çıkacaklardır. 
......,.,. yaluıt lanrh hflcanam11- uy OOI&,, isimli bu kotra, bu iki 
'ır. ' ltalyalmm idareaincle 25 niaancla 

Harbin yalna a,,.,ıere Nlıla- ltalyaclan kalkarak Dalmaçya, 
...... lıartd.Mı -- öldünnelı Korfu, Patru, Pire Ye r .. ra ada· 
olınoılıfanı Aompanın laerluınsi· ıma utrayarak Çanakkaleden Is· 
'L- ltötainJe ~:r lifle )'enlefİ ye- tanbala ıelmiıtir. 
'-ı aabala lıaluuıltuı eden, ....-. Buradan lmair, Radot ve laken 
6ir ltendüine iı; oe d11 ~cımapn te· deriyeye ıidecekler , nihayet Kı· 
d.,.;Jı eJen i,..m derltal anlar. :alclenise ıeç~erdir. 

Bqiin .....,far Mollomii balıa· ltalya ile Habetiltan arumda 
lltuadan lıapannllfflr. Kontenjan- harp çıkana, aeyahatin alt )anı· 
ı.,., lıarplJılı Lirer laiurdu. Se- na Tunu, luyıamclan Tank daiı 
ftelerdir dayanan 6ir V erdun, 7d· boiuı yolile Afrikayı dolqmak 
lorca Clflllllll)'Gll Heliloland' lır. ıuretile clnam edeceklerdir. 

Bir .. mrdan lıir •nıra •esmek Afrika tunı tamamlanmca, Hin 
6ir luap ceplauinden lıir eeplaqe, diatana, Çine, Japon1a,a, A"tuıtu 
6ir eiperdan d ....... aperine ,.,. ralya1a oradan Amerikaya side • 
L.n.d p6i .as, 6'ı sigliifii, aalHıla cek " bu auretle dOnya turu ya· 
lealavalfQanda K.-.ıı baflfaJ· pacaklardır. 
dan elınaeii, F .ı ..... nlıli •iittett Kotralannda her tllrlG ıereç 
Pe~, ldiN "°7rmtl .. ~elen (malzeme) vardır. iki buçuk ay 
--..,,.., Çinli ..ıs isen insan, dqardan Wr .. , almadan kotra· 
llinf pcraıııfamı l,.Ptere lafnilıcı- ~ ~· pçinebile
arzwla dolıaftrıldan .....,.. AOll'I'• cek haldedirler. 
n111 lngilterqi ,._,...,,. Wr U. Hai'p olana °"41ta)a btıHp b· 
fesinde ~ J-. """• ,._ tr&m,.acaldan haldandald hir ıor 
•ld2Cei lıl ... yakar. 

Ottaıi sİ•temi, zaten harbin e
Nılıa hir t•Y 

guya : 
"Biz ilmi tetkikat yapıyoruz., 

ceQtMaa Y...U.&., harbin çak. 
O • mw illtimali aa.iae de : 

frllJI yalnız ehnomi 6alıinnn- "Zannetmiyoruz. ÇOnkii buna 
dan ~u~utları lıapl...,,,,...,.. başlıca devletler aleyhtar göril -

• Kültur otraıim ~ ar~a lüyor. Musolini yalnız başın:ı har
b~r meydan laarW si6i deoam "edıp betmiyecek , ekonomik bazı isti
rıtmelıfeılir. fadeler temini ile bu iş bir yolu -
l ICiiltir ofNıfiti ~ Willll• ... nı': na girecektir kanaatindeyiz,, de· 
ardan ..,.,.,., .ı lliicam lıalilelerı mitlerdir. 
t6nllenrtelıfe4lr. 

Efer 6ir •ee. radyonıaıı .,_. Eski bir cinayet 
•tına, ıö1'• hötle 6irhs dünya ie- Ayvanaaraycla Oamanm kah • 
taqonana dinlnNaü, •ecenin · d y-•--'-·· ld" k -.mı· . ipul bof, "°' d Yeaın e IUUIUU ö urme ten ıuç· 
DA...- İfİ __ •..ı-• a i .. ~~ lu Hüanü, .tıtanbul aiu ceza hak 
-..,_. anfeft OFWlllGl'I 11f'Ul.....u. • d L.-• --'-JcA s.. ~ rflflyo antenlerini yenD e OD _, MMJe ..,... n1 

Iİpıer _,İllnlİf H 71idalann lflfın- · :::u. Y arptay, bu kararı boz 

'• 7flJ'alrlar N aliler btralıan Wr Dün yeniden yapılan dmuflll&• 
'--.a lıııqaılw. da hası f&hitler dinlenilmiftir. 

1 ICGfd, lıaleın ...,_, lıibıp. Durutma, p.hit çalmlmuı için 
dil_ın 6a laar6in qn 6ir eeplaaİ· bırakdm11br. 

u. --------~--~----~----Bir lıolem sanW 6ir lalıajeralı lıaralıollarulır. Zcanan olar •rfl· ..__..6aincf.,. ialaa mc a tair- .. ra Çini lıötii p.teren öyl• lıa
ll olaya,. l81ıajeralı ,...,_..f>ain. lner Nyre41tr8İnis lıi, hqa de
'• llıi dona/Uflmtln hr,.I,.,ıo rili ne 711pea la2'ılı •öriinlir. BeJIGZ 
Oan relıitfilin! .Wilı. F tıluıt derili ortllla lailetin, lıalaranum
~,.,., 11o1,,,.., iter....,,., .... ,.,.,. timmlülü. 
fi,. ıı.,,.. iırMnıl• 6e7a panlaini Koloniler ltalln hqa perde Ü· .... • ..,,. .,,..,ıtir.,. ,,._,,,.,., winl/e rnlitenwliyen "lıcmı lae-
1cllnq ocaiplllı ,.,.,..,..,, ,_.. lll, Wi IHICip, lriwlertlir 
fopL7Gn din Mi WM6calann, Bifiin 6anlar .ariip •"den laarp. 
~ ltolJleri lldiller4lr. ,_ 6iNr tn1111S:ıradu. 
Onlar 6ir 6-lın orll....,..,. ileri Sadri l!rtem ........... 

Bir işçi 
f utla harmanında duvarın 

altında öldü 
Kiiıtbanede Kemerburpz yo

lunda tuila harmanlarında itçi 
Ardıhanb Ali, yıkılan iki buçuk 
metre yükaekliiindeki bir dı"a· 
rm altmda kalmıt, ölmüftür. 

Bu arada Ahmet iımindeki itçi 
de yualanmıtbr. 

Tüze doktoru Salih Hatim, A· 
linin ceaedinin morıa kaldınlma· 
ıma lüzum ıöatermittir. 

Genel •vamanbk, arqbrma 
yapıyor . 

Daktilo Suzanı 
öldüren Ali Fedai 

Yargutay, kararı bozdu. 
Yen:den duruşma 

yapılacak 
Köprü iiltünde daktilo Süzam 

tabanca ile ölclürmekten ıuçlu o
larak latanbul aiır ceza hakye
rincle du111fm&aı yapılan Anadolu 
Ajammm eski telıiz iıyarlarm· 

dan Ali Fedai, bakkmclaki bra· 
rı, yarıutay boznnıtbır. Ali Fe
dai, bu cinayeti tuarlıyarak iıle
diii ileri ıürülerek bakyerine ve
rilmif, idama mahldim ohnut , · 
bazı noktalardan idam cezuı 
bapia cezuı p kr ni almııtı. 

Suçlu avukatı Etem Ruhi, hu 
itte tuarlanıt olmadıiı kaydile 
kararı temyiz ebnitti. Y arptay, 
bu kararı bozmuştur. Alır ceza 
hakyerinde yeniden celıle açıla
caktır. 

BlJt:. ÇOCUK BULUNDU -
F__. yolanda diri a6nlük bir 
im çocufu buhmmut, clütkünler 
evi~ aönderilmqtir. 

Türkiye - Çin Tecim 
anlaşması inceleniyor 
Çin elçiıi ıeneral Ho • Ya • 

T ıu karııile birlikte Ankaradan 
tehrimize ıelmiı, park oteline İn· 
mittir. 

Çin elç;ıi hir kaç güne kadar 
türlü Balkan ye orta Avrupa mer 
keslerini dolaprak Londraya ıi • 
decek iki ay aonra tekrar dönecek 
ve memleketimiz içinde hir yolcu 
lata çdcaeaktır. 

Kendiaile prüten muhanirimi· 
ze, Çin ile Türki1e arasında y1r.pıl 
maıı dütünülen tecim anlqması 
itinin incelen:lii·ni, Türkiye ve 
Çinin karıılıkb olarak ne gibi 
mallar alıp verebilecekleri imkin· 
larmın arqbrıldığmı aöylemiıtir. 

Çinden bize çay ıelehil~ceti 
ıibi bizden Çine tütün ve kuru 
yemiı ıidebilir . 

Çin elçiıi ıeneral H(t ·Ya. Tıu 
"Japonya ile Çinin münaael
normal oldaiullu ve yeni bir hi· 
diae olmadıtou,, aöylemiıt:r. 

Orta köyde 
Yeni b.r orta okul 

açılıyor 
Okuların açıJması yaklqmakta ol

dutundan bu yıl okullardan çıkanla· 
rın orta okular ve liselere yerleştiri
lebilmesi için bütün lise ve orta oku
lar direktörleri evvelki gijn kültür dl· 
rektörlütünde bir toplantı yapmışlar 
ve okullanmn sınıf durumları hak· 
kında dlrektörHlte izahat vermişler
dir. 

Orta okula cireeek çocaklana ih· 
tlyaçlannı kal'fllamak üzere Orta· 
köyde bulunan Eminönü yatı ~kulu 
kapanarak orta okul haline konacak· 
tır. 

OGRETMENLERIN ANADOLU 
GEZiSi - Oiretmenler birlijillla 
Anadolaya tertip ettitf blyiik •ez.i 
120 öirebnenln tıtiraldle yann yapı
lacaktır. 

TIP F AKOLTESINDE iMTiHAN· 
LAR - Tıp faldllteslnln ikmal 90-

nuçlan 16 Eylülde yaprlmafa batla· 
naeaktır. 

ONlVERSlTBLBR ARASINDA 
KiTAP MOBADBLE EDILECBK
U. R. R· S Rusya ile Onlveraiteler •· 
ruında kültürel mttnuebeti tesis et 
mek için Ras tinlvenHelerlnde pbD 
neşriyatla bizim Unlvenitelerde çıkan 
neşriyat mU•dele edileeektir .. 

DO({ENTLERlN TETKiK GEZi
Si - Edebiyat f aktiltealnden Uç do
çentin cotrafya tlserlnde incelemeler 
yapmak Uzere yalmada Anadolaya bir 
geziye (tkacaklardır. 

Almanya, yumurtalara 
damga vurduruyor 

Alman bükimeti, 22 temmuz 
e35 ,walemecinde çdcardıiı bir ta· 
mimde, Almanyaya çıkanlacak 
)'umurtalann damgalanmıt bulun· 
maaını bild i:ıniştir. 

Tiirkofia lıtanbul tuheal, lnma 
·&aili tecimerlere ,.J'llllfbr. 

Soa stinlercle Holancla, Dani
marka ve 1 rlandads JUllHll'tala • 
nn ilçede iıtihliki, ymnurta alan 
memleketler de JUlllUrta ihtiya
cım artbrmıtbr. 

Bu yüzden Türkiyeden h~yli 

yumurta alınacaiı umulmakta· 
dır. 

Selin;k serg1s,ne neler 
göndereceğiz? 

Selinik aerıiıine ıönderil~k 
yerli fabrikalar mamulatı hazır • 
lanmıfbr. Bir iki tüne kadar An· 
karadan ıelecek olan komiaer 
Bay Süreyya, etY•lann nakli ile 
meuul olacak ve Seliniie ıide
cektir. 

Gönderilecek etJalar arumda 
babkçdıia ait etJalar, Sümer 
Bank ve deri aoayeteainin , teker, 
ve çiYi fabrikalarmm malulltı i· 
le ıünıercilik ve el itÇiliiine ait 
bir çok eıya vardır. 

Tunusta veba 
Tunuata bül,on teklinde ;iri ve

ba vakuı ıörülclüiü ölrenilmit· 
tir. 

Bunun için Tunuı limanı mi· 
varicl&tma kartı Tebaya .......... 
tedbirler almmıtbr. 

1Gezintiler1 
Yol üstünda 
bir facia! 
Os "'""""''din •'lf""'*"-" 

ye,, avluan4an •efiyordalt )p-
miden biri: 

- Şurada ar sini fa6riliiwa 
oar. "Eersi,, d 11 nclü itlerini ıörs 
mÜffiim. ff el.e bir IHılıolıml 

Detli. O yana yiiriilliilı. '·ınur 

ret,, ilten la6rilıa yapılan h66• 
ler alhna •inlilı. Ortalılı lıarmll" 
lıanplıh. Yerlerde P,.i lıarıldan, 
lıalıp JNUSalan, alp, lıirer ~lrfli> 
lan ..nliydi. Brmalan 6ir 4e,,
rem, bir )'CDll'UI •eçmİf p"1wfi. 

Aeı CiCi IHılnfttlı. En ,..._. 
ma: 

- Ne o1nmt 6ara,,. 7tılm1 .. 
D•i. Bira dalıa 7iJrii,fiilL 

Kemerlerin altından 6ir •Mt P' 
lıap ,,,,,,,.: 

- Ne i.ıiyormnm1 
- izin oerin..U fa6rilİlqa ,.. 
~ 

IJıirfla. Y atlmnda .,,.,... ,,,,.. 
ycrnbir~e: 

- Bayanın ıain, cınuncı. la~ 
rilia yalı. 

Diye yol ıöderdi. Bir Jalaa 6a
lnftılı. Loı 6ir yere ıirJilı. IQ.ra&, 
d11 ıcsiffen de beter lıir lıarı11lılılı 
igimleydi. Bo)'Clftlft8"11f lrôHler, 
fİlmCl1I lıannlı oaolar ""'-ri~· 
li lütanlannı siymemif, ,.,.""'"' 
.,.o1,,,,,,..1art1z. Boralar, '-.tnl.ar, 
..,. -- lunHısası """"'"· • 
lelılrilı luJMolan, ıolıoa lıufiaal• 
n, ..,.,.a fW """"'*"'• ,,...,., _.,. 
zolar, MJllUIS alalı telelıler .• 

lllı 1ıo,..... ,,_, ..,.. "2 .... 
da: 

- Ne olntllf 1xır,,,.1 .. 
Biri,~, itelıi oma ~ ilıf 

kiti ycmumza ıokuldular, Yüzl• 
rintlelıi ef giqilere ~ ~ ,., """""-""-'"'.,,.. ---
ların 6i7'ifii: 

- Ba, dedi, on ilri ydflır bara-
'" ~lflyordalr. iyi lıötü ftt)Ür 
yaptılı. Giisel =tier de htnıi. 
Serperlle oıllıqlandılı. Falrat Pffl
di 111ocımaı d""flyorru. 

- Sczflf mı -yoh? 
- Hayır, ö,le defil; E11wı. 

.,,,.,,,,,..,ılı. 

Meler baraı Eoluılın imİI· ). 
mcıret, 6ir ~pliilı halinde 6a • 
dtıntl•a lrirt17'1 Hrilrnif, ,,,.,_,_, 
...... 6ir lalnilıa wu.. - .... 
lar. "42,, lira fl1fdı Ja 6'••""""· 
Bayıl lıinılann da,Wııllli .. i-

leri --- iıwlinaelı ----· BoW Walı ___,. •,...,., 
.,..,,,erini gifıei~ ~ 
mlf• A411111Nfu ...,., 
- lfieaae,.. CICUlllJOf UI& Çilli. 

eililı 6iıiyor, Ofl2 7'fllA• 
Diye bilirdi. OpuıiiS i• liiJM 

6ir aeu1111 igintİA ·-~ Ja)Wt 
yorılalı. E.ohl, elbette lil id,a6Hı 
lıarfuiutıl• ~ ..... d.
fil"ir.. F"'-' İfİflln ..ıtild• ..,.,.,,,.i ,,,,,....,.,.,, itqtl ,.,.., 

..... ö719..,_ .,..., .. 
,,,, __ ..,..,,.. ....Uiti ..,,. .... 
,.,...wı. olra. H• ..,. ... ~ 

(IMlnı atl1Jft1111 (eolrlıİlzJ 
ı . 

Fratelllnl kardeşler Avustralya yolunda: 13 
,...._ a..a.•ltı•eledade pbpa (l'ratellbd kar ....... ) AYutralyada b alunan bir a.a.zbane dlrektirU tara fından çatınlmııtır· u~ kardet , ... < ıkıyorlar. ~d== re81mlerl• dU• • 

hana ba ea •etllv b•ilderlnln •J& batliai takip •--llals. Ba macerayı lylee takip edebilmek l~ia ba reaimle rl keserek toplamak H bir kolleksl1 on 1apmak • • 
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Rnkaradan: 
lllıltıınPlllllllllnmıııtll'"'llııı111nııııPtıll1111111ı11111111uıunıııııı11111ıt1~ttııu-111•D111ı1tmıllllftllll111-

B aş bakan/ z ğzn bildiriği 
Sayım işinde vazife kabul etmeyen 

memurlar ceza görecek 
Ankara. 14 (Kunuı) - Nüfu.a 

•JllDI bazırlıklarmm ıayım mm· 

takaları tefkil ve aaynn memur • 
lanmn tayini aafhuına yaklaımıı 
elduiu, ancak bu ha:aırlıklan ya· 
paa buı yerlerdeki dairelerce 

lrandi memurlarının bu iıte phf· 
tmlmalanna itiraz edildiği ıö • 
riildüiü iatatiatilc ıenel direktör· 
llfiinden bqbakanlıia bildiril • 
waiftir. 

Bunun üzerine baıbakanlık la· 
rafından i1'gili makamlara fU 'bil. 
diril yayılmıftll': 
Saymı kanununda okur J.azar 

lıet'kes sayım itlerinde g8ıterile
cek vazifeyi ifaya mecbut tutul· 

1DUf ve bundan iıtiına edilecekler 
icra nkilleri kararile te&bit edil· 
mittir. 

Memleketin bir çok yerinde ıa· 

yımın ııhhat ve muvaffakıyetle 

b&J&nlmaaı devlet ve mahalll i • 
darelere menıup memurların bu 
itte çalıftırılmalarma mütevak • 
kıftır. Bu ıebeple icra vekiUeri 
heyeti kararile iıtiına edilen züm 
reler haricindeki bütün memur• 
lann, vali, kaymakam, nahiye mü· 
dürleri tarafından gösterilecek ıa· 
yım vazifelerini derhal kabµI et· 
meleri ve amirlerinin de bu tayin· 
lere itiraz etmemeleri gerektir. 
Akıi takdirde ıayım itinde tek· 

lif edilen vazif ~yi kabul etmiyen 
memurlarla kabul etmelerine ma· 
ni olacak amirlerin ıayım kanu· 
nuna tevfikan 10 - 50 lira para 
cezuile cezalandırılacaklarmın a
llkadarlara kat'I olarak bildiril· 
meıi ve bu suretle ceza görecek 
memurların baıvekilete bildiril • 
meıi tamimen tebliğ olunur.,, 

Vazife başına gitmeyen iki memur! 
Aqbra, t• (Kurun) - Dıı Da· 

kaıılıjı ıifre kalemi memurlann • 
daa •~ H•71'•ttİn Fuat mnuni • 
J9' almadan vazifuini terkebnit· 
tir. 

:Y 11pılan arqbrmal•r 10nanda 
liendiainin evine de uğramadıiı 
aqlqılmıtbr. 

'Btılranlık iki ıiin içinde vuif e· 

ngiliz velia1i ı ı 
Atinaya gelecek mi ? 
Atina, 14 (Kuru11) - Cenupta 

bir ıeıi yapacak olan Jnıiliz ve· 
liahdinia Atinayı da ziyaret ede· 
rtk bir kaç ıiin kaluaiı yazılmq 
tır. 

Bu haber ne Jalaıılanmıı. ne 
m bnetleııdirilmiıtir. 
Kög okullarının milfre

dqt programları 

ıi batın& dönmediği takdirde Bay 
Hayrettin Fuat hakkında kanuni 
takibat yapmala karar vermit· 
tir. 

Sıhhi mezuniyeti bittiği halde 
üç ;ündenberi vazif eıi batına ıel· 
JDiyen üçüncü daire memurların· 
dan Bay f evzi hakkında da ka
nuni takibat yapılacaktır. 

. 
şosesı 

Ankara, 14 (Kurun) - Anka· 
ra - lstanbul ıoıeıinin tamirine 
devam ediliyor. 

Her vilayet, yolun kendi hndu~ 

duna dü§en kıımmı yapacaktır 

Ankara vilayeti hiıaeıine düten 
156 kilometreden 125 ini bu yıl 

içinde bitirecektir. 

Ankarada Gençlik Parkı 
Ankar.a, 14 (Kurun) - Büyiik 

Ankara ıtadyomunun karfııında 
yapılacak gençlik parkmm proje· 

Saylavlarımızın 
tetkikleri 

latanbul aaylavlan lıtanhulun 
türlü ıemtlerind~ incelemeler yap 
makta devam ediyorlar. 

Saylavlar r.ann aut ikide Ka· 
dıköy fırka merkezine ıiderek 
Kadıköy hakkında izahat alacak· 
lardır. 

Bay Şükrü Saracoğlu 
şehrimizde 

Şehrimizde yapılacak olan ba· 
kanlar toplant11ma ittirak etmek 
üzere dün tüze bakanı Bay Şükrü 
Saraçoğlu Ankaradan gelmit Park 
oteline inmittir. 

Esnaf bankası işi 
Epey zamandanberi taafiyesile 

uğraıılan Etnaf bankaıının hiaae
darlarile taaf iye memurları ara .. 

aında bir anlaıamamazlık bqgöı 
termit, tasfiye memurları iıtifaya 
kallmutlardır. 

Çekilmeye aebep, banka ıenel 
heyetinin taıfiye memurlanna ia· 
tedikleri ıalihiyeti vermemesidir. 
Ayın yirmi yediıinde yapılacak 
bir toplantıda bu aallhiyet veTil• 

mediği takdirde tasfiye memurla· 
n derhal çekilecektir. 

Diğer taraftan, bankada en bii· 
yük hiaae ıahibi belediye oldu • 

ğuna göre, böyle bir iıteji bele· 
diyenin kabul ctmedili anlqılı· 
yor. 

Kartalda numerotaj 

celemek üzere nüfus merkez bü • 
roıu azaaından ilbaylık mektup
çuıu Bay Osman ile Bay Zühtü 
dün Kartala ıiderek nümerotaj 

ve nüf uı yazımı hazırlıklarını 
gözden ıeçirmiılerdir. 

Bu sabah ilbayhkta kaymakam 
lar ve merkez bürom azalan top• 
)anarak yeni bazı kararlar vere
ceklerdir. 
Nümerotajın bıııün bitmeıi ka· 

rarlaıtınlmıfh. Fakat bazı yerler· 
de henüz bitirilememiıtir. Bu da. 
toplantıda ıörütülecektir. 

Mkwa. 14 (Kurwı) - ilk o· 
Wlal' müfreclat proıramlaruıın 
Wklnl• ujrM&la konıitYOftlln P,· 

1ı .... ları bir ay aür.uktir. 
leri imar müdür 1 üğündeki komiı· I ;;jj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;p:. 
yon tarafından kabul edilmittir 1 Kısa Haberler ı 

1 KemiaJon, köy okulları pro
.,..ı.n.da köy hayatını ıözö• 
llİİDcie batarak "pılacak deiiıik· 
tikler üzerinde billıuaa durmak • 
taaır. 

Sanat ekullan Protramlan da 
'ayrıca ı.drik edilmektedir. 

Yabancı okullarda 
olıııtalan kitaplar 

W~Mua, 14 (Kurun) - Kültür 
!Nabnhtı, J'U&neı ohllarda ya· 
Mncı dillerle okutulan lrita.1tları 
7mi btttan inc:elemei• haıladı. 
· Ba incelemeler tarihtel ve kül· 
türel b&tkmtclan yapıloıaktadır. 

t ram, ltİ 6rıran Ja 6a Yll#Y• uy
-.,,.,. 

't F116riliaadara sortlam: 
• - lümae bq paı-a arlırmatlıl 
"""'11fanı oerJUer. 
,,....,,.. meraeıü 611na 

~-ımrm. Ftıluıı yJ;ılan 6a 
larih hrpnntla urt oe lıalıin 
liir >*ei asıa lw.7"am. Liiı.. • 
~ 6ile lıir"'°" )'Cll"I Y• ...... ..,mi• EoW ldral• 
• oe.; liW ellııfa ~· lıalır _, 

.. Cleql• 

Önümüzdeki aene içinde par· 
kın yapılmaıına batlanacaktır. 

Park, umumi ve hususi müva· 
zeneler bütçesine konulacak tah ~ 
ıiaatla yapılacaktır. 

Bakanlar toplantısı 
Ankara, 14 (Kurun) - Gilm· 

rük ve inhiıarlar bakanı Bay Ali 
Rana, bu akpm lıtanbula git· 
ti. 

Kültür Bakanının yarm ve Ta· 
rım Bakanının öbüraün hareket· 
leri muhtemeldir. 

, __________ ._. ________ ... 
MİMARLARIN VAPUR GEZi· 

Si - Miınar ve mühendialerla öııü
müıdeki Cumartesi ıüıaü yapıhnası 
evvelce kararlaşmış olan vapur ıezisi 
H EylUle kalmııtır. 

TEMlZIJK KONGRESi - Frank. 
f ortta toplanacak olan temlz1ik kon
gresinde lstanbul urayını temsil ede
cek olan fen hey' eti direk tiril Bay 
Hüsnü ile Bay Nii8ret diin uat Udde 
Romanya vapuru ile Kösteaceye ıit· 
mişlerdir. 

KIRIM SAV ASI - Kıran savqın
da ölen Fransız askerlerinin hatıra
sını anmak için Feriköyiindekl mezar
lıkta bir tiren yapılaeak, l'raneız eti· 
el ateşesi ve konsoloe erkAnı bulaaa
eaktır. 

Bakanlar Heyeti toplanb111ım 
puarteıi ıünü yapılacajı anlatı· 
lıyor. &,bakan lamet lnöJıii bu 
toplantıdan ıonra, anıuluıal iz· 
mir panayırını açmak üzere lı • 

mire ıidecektir. 1 Nöbetçi eczaneler 1 
Atlarımızın ıslahı .... s·a·m·a-tya-d·a·: .T.eo•r•no·s,-Aksa-·ra•y•da .. : 

Ankara, 14 (Kurun) -Tarım 
bakanlıjı, atlarımızın ıslahı için 
Baidat, Mıa,r ve Suriyeden at aa· 
tın almak üzere buralara bir he-
7et göıı,ılermeie karar vermiftir. 

Bir togin 
ADkera, 14 (Kurun) - Birinci 

ıeael Upekterlik i.tihbarat mil· 
clirlüttıne güvenlik iapekterlel'İll· 
- Bay CAm'i taJin edildi. 

Şeref, KaıaPmriikte: A. Kemal, Şeh. 
remininde: Nazım, Fenerde: Arif, 
Şehzade başında: İbrahim Halli, Bah· 
çekapıda: Mehmet Kizım. Betfktaf
da: Nail Halid, IAlelide: Sıtkı, Kü· 
çükpazarda: Hti&eyto Hüsnü, Cağa. 

loilunda: Mecit, Galatada OkÇ11 Mu. 
sa caddesinde: llidor, Beyoğhuıla: 
P06ta sokafmda: Garib, Misk 10ka
imda: Umondyan, Kurıulqta: Dl
mltrl, 'Kasımpapda: Merkez, Hısklr· 
de: HaJk... 

Türkiye - Şili 1 Fevkalade sınıfa 
ilk Şili elçisi ~urdumuza 

1 

ayrılan doktorlar 
geldı Finans bakanlığı tarafından r 

Şili hükOmeti, ilk defa olarak daya bırakılan doktorların derr 
Ankaraya elçi göndermittir. G~- celere aynlma itinin lıtanbu1 kıt 
len elçi Bay Françeıko Madrittir. mı neticelenmit ve adları yazıl• 
Perapalaa oteline iımıiftİr. mıflı. 

Kendiıi, Şilinin ayni zam~nda Beyoğlu kıımının da neticeıL 
Romanya ve Bulgaristan elçisidir. .. .. .. dek" h ft 1 k t -.> onum\IZ ı a a yapı aca Or 

l\.endiıile ı1öl'Üflllekkve Şili - lantıdan sonra helli olacaktır. 
Türkiye m,ik eri hak ında ma • 

Bir gazetenin Türkiye içindi 
IOmat almak iıtiyen gazetecilere 
demittir ki: fevkalade ıınıfa ayrılacak bit 

"Türkiye ile ekonomik münase doktor bulunmadıiı haberi doir1' 
betimiz fazla değildir. Bununla değildir. 
beraber Türk mallannı alıyoruz. Y aptıiımız araıtırmada fevkw 
Fakat bunlan Almanyadan :ıldı· iade ıınıfa ayrılan bq doktorlt 
ğımız için memleketimizde Al- bet eczacı bulunduiumı öğrendik. 
man malı olarak yazılmaktadrr. Bunların adlan yakında belli " 

Şilide epey Türk vardır. Bun - lacaktır. 
lar, küçük sanatla nğra§ıyor1ar, 
bazdan emlak ve hayli para sa
hibi olmuşlardır.,, 

Romanya da Şiliye kartılık el
çi ıöndermit olduju için kendisi 
Bükrette oturmaktadır. 

Memleketimize, cwnur batka • 
nmuza itimatnameıini vermek ü· 
-ıer ıelmiftir. Hükiimetinıiz de Şi
liye elçi ıönderdiği zaman bu üç 
elçilik merkeıini Ankarada kura· 
cak •e Şili e1çm ~da otur· 
mağa bqlıyacaktır. 

Telefonun satın 
alınması 

'(V•t11aıu birinci sayı/ada) 

21 remmuzdan itibaren aosyetenin 
abonelerinden peşin aldığı paralar hü
kQaıete e e n vvel 

sosyetenin ayni tarihe kadar olan bu 
borçlan kendisine alt olacaktır. 

Telef cm ll09yetesiain ba~nda §İmdi 
sekiz dokuz kadar lnıiliz ve Skoç bu
lunmaktadır. Bütün baş memurlar 
Britanyalıdır. Muavinler Türktür. 

Mukavelenin imzasından sonra ta
bfatile f~lerl bilsbUtUn yeni amirlere 
terkedecek ve gideceklerdir. 

Telef on sosyetesinin şimdiki kad
rosu üç ytize kadar nrmaktadır. O
tomatik telefonu• kurulmasından ön
ce, bu miktar daha fazlaya çıkıyordu. 

Basın Kurultayı yarın 
toplanıyor 

lstanbul Basın Kurumundan: 

lstanhul Dasın Kurumu Kurulta 
ikinci f eYkalade toplantısını 16--' 
ğustos- 193:> Cuma günü saat 14 lı' 
Kurum merkezinde yapacaktır. B• 
toplantıda mevcut üyelerin sayısı ço•· 
lok telA.kki edileceğinden saym Oyelf' 
rin herhalde gelmelerini dileriz. 

Bir kaçakçılık 
Eski tütu ~t.yeni yıl ürünl 

diye satmak iıtiyen htr tecimet 

yakalanmıf, yedi yüz bin li"ük 
takaı kaçakçılığı yaptığı iddiaP 
ile hakkında takibata bat lannur 

kaçakçılıl• 

Tüzede bir ıiyaret 
Eıkiden lıtanbul ıenel ıava• 

manı olan Manisa aayla'YI KeııaJI 
Korer, dün lıtanbul tüzeıine ıel
mittir. 

Kenan Korer, lıtan&ul 11enel 
aavamanı Hikmetle genel aava ' 
manlık bqyarı Salih Eaadı n tÖ' 

zedeki baıka bazı arkadqlamıl 

ziyaret etmittir. 
Fakat otomatik telefon, bilhassa san- lj;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;'i
tral dairesinden yUz kadar kız memu- 1 Gelenler, gldenler 1 
run çıkmasını mucip olmuştur. .. 

Sosyetede memurlardan büyük bir ALMAN KONSOLOSU ..-
kısmı Türktür. 

Son bir tahmine göre yüzde altmı

tııua yabancı olduğu yazılmıpa da 
bunun aalı olmadığı görülüyor • 

Sosyetede hemen, kurulması yıl

Kont T opke Daçya vapurile m• 
zunen Anupaya gibniftir. Geli 
ceye kadar yerine, muavin 
ken bakacaktır. 

larından beri çalışan memurlar nr- ------ ---------. 
dır. 

Sosyetedeki memurların en eskile
ri yirmi üç, en yenileri en aşafı on se
neliktir. 

Yalnız ba 809yetenin, bazı dlfer ya
bancı so17etelerde olduğu gibi teka
ütlütü 7oktur. Me1aurlarıo aylakla
rından yüzde belli batlı bir para ta
ıarruf etmek Hretile neticede teka
üdiye vermek gibi bir usul edinme
miştir. 

Sosyetenin satın alma işi tamam
lanclıktan IOllra, tepllitın ııenı,ıeti

leceğinl bayındırlık bakanımıı dünkü 
diyevinde söylemiıti· .. 

Genişleme lmkAnlaıı açık surette 
görülmektedir. Böylece abonelerin de 
artacaiı umulmaktadır. 

Her akşam 
Değerli gençlerimizden Osınan 

met Ulukut, şiirlerini bir araya 
)ayıp neşretmiştir. (Vakıt) mat 
tarafından basılarak ya)-ılan ba 
25 karaşa atılmaktadır. Sanatla 
yolcuunu tebrik eder, güal ve 
kate defer parçalarla dolu olaıa ld 
bını giizel sanatleri sevenlere tavt 
ederiz. 

Pe1şembe mecmua•ı 
Güzel haftalık gazetelerimiz 

"Perşembe,, nin 20 inci &aYIJll re 
olarak çıktı. 

Telefon 808yeteslnln flmdlkl abone ------------
u7111 on 1dr bindir. Bu 11aym111 ~ok D f 
artacaiı ve bir çok ki111$elcrin evine r~---- ave ___ .., 
telef on girmesi temin edlltteği bek
leniyor .. 

DEMlRYOLU iŞLERi 

Bayındırlık Bakanmuz Bay Ali Ce
tfnkaya, devlet demlryolları mıntaka-

Onye kUltllr direktörti bay Ke
malin lstanbulda Pendikte b1111111" 
duklarını haber aldık. Kendllerial' 
gazetemiz idare direktirJU,.., 
mtiracaatlannı rica ederiz. 

• içerisine er ı~ ctreceğini söylediil •-----------"" 
Sark demlryoUan lçbl ''Şimdilik bu 
hauta hazırlıib deiillz, demiştir· 
l'akat çok drıneden ba UlkU de ta
hakkuk eücektir· 

Dndr7o11an ltlerlmls dalla ı•li· 

şeeek. İran hududuna kadar de• 
la )'Bpılacak ve bu suretle bir 
memleketlerin kuUanabilecett vı 
dDJDuzdan ıeçea bir trault 101• 
mia edlleeektir. 



JI , 

.. 
. . . . . o ~,... . Yeni Ese1 /er 

Yapı,ıll Karde,ıer Harp Kurn~z. ı~ları 
_ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
filMımı söıem ; Bir Türkün beş 

asırlık bir kitabı 
3 ~~-1- Yazan: Rudolf Van Wehrt l!lill 

f(umurla Gibi! .. 
Türkler daıma acuna 
ustalık etmişlerdir Okad~ar tıpkıtıpkısına benzeyiş; Yalnız 

biri öf keli, biri kederli! 
Bizim en iyi ertik (meslek) der

gilerimizden biri askeri mecmuadır. 
Son sayısı, 600 sayfadan artık olarak 
çıktı. içinde her fikir adanurun dik

Tarilı, l~Eylül 1829. Ame. 
rikamn liman şelıri olan Bos
ıon'dan bir mu uzaktaki kü
çük bir derenin kenarında. bir J 
Sirk çadırı kurulmuı bulıınu-
11or. içeride dört bin, dışarıda 
yirmi bin kip bekliyor· Bun
lar, Siyamdan l1iJcutları biri
lıirininkine yapışık iki erkek 
kardeş getirildiği yolundaki 
ilônlar ü,zerine gelmişlerdir. 

I çeriye girmiycnlerin nürültü, 
p!dırdJsını bir dereceye kadar 

• bastıran paliR Cim.iri Miralay 
ılforli, ilan edUen §eyin asıl
sn olduğuna kanidir. Ahaliye 
çıkışıyor V<' Sirk çadırına gi
rlyw. Orada da seyircilerin 
ıahırsızlanışlarile karşılaşı· 
uor ve oyuncuların giyinip 
soyunmalarına nıalısus yere 
agak basıyor. Bir seyise çat
tık.lan sonra bir kapıdan gir
diği 11erde. karşısına çıkan ı·e 
yapış?k knrdeflerin lıusu i 1 
sr.kreteri olduğunu söyliyen 
bir delikanlı ile münakaıaua 
girişiyor. Bu arada aldığı ce· 
ı:aplardan sinirlenerek, Amc
rilı:ada kcndi&ile konuşulur

ken tc,,azu ııe nczakelle ko
nuşmak.. gerek olduğunu söy
lü.Yor, bunu ilılar ediyor. 

/ De1ikanlı hafif bir revu,~:ıs 
Pta: 

b - Dediğiniz gibi olabilir. Sız, 
~ ~enıfekette bir ıeysiniz . Ken· 

dını"e mah b. k' .. sus ır mev ı veya. ma-
kam ıabibiıiniz. Fakat, hilmf'li· 
siniz ki hen de Haf111etlfı Brit&.n· 
fcl Kralı Hazretlerinin tebauır.· 
dan olmak onurunu edinmiş huiu. 
nuyorum. Umarım ki bunun ne de· 
ınek olduğunu kavrarsınız! 

Miralay, kıpkırmızı oldu. Bu 
nunla beraber, iğbirarını yendi ve: 
tu sorguyu ortaya ath: 

- Nerede bu iti tertip P.deı. 
adam?. Bu saçma sapan işi ha?.ır 
lıyan veya hazırlıyanlar nerede? 

Delikanlı, baş parmağını kıvı. 

r-.rak elini omzunun üstüne tlcı;i 
ru kaldırdı. Gösterdiği iatik!lmetlc 
bata bir ka.pı va.rdı. Miralay. hu 
kapıya doğru yollanmadan blra.1 
durup kulak lcabarttı. Dııar:dan, 
manej tarafından bir uğultu geli
Yordu. Seyirciler, bekletild;\.Je
rinden dolayı homurdanıyorb ... Jı. 
Ahali merakta bırakıldığı 'çir 
lllemnun değildi. Polis amirinir 
Jc.ulağı, bu gibi vuiyetler ka..rsısın· 
da gayet hassastı. Mudi, bc>iuk 
hiY ıeı çıkardı. Kendi kendine sö
l'Üp ıaydı Te Engle Çangın husu 
at sekreterinin itaretle gösterdigi 
JQ.Pmın etiğinden geçti. 

Murfi, ıimdi ayak bastığı yf!r· 
de, !&tkınlıktan dili tutulmuş bil· 
halde, adeta donakaldı. Orta.Ja 
kıaa boylu, uzun. gayet uzun ko ~
lu Ve saçlarına ak dü~müş bir a
danı gördü. Bu adam, frak giy· 

tnitti. Burnuna da altın gö-zlük 
t-.kınııtı. Elinde bir mendil tutu· 
Yor ve hün1ıür hüngür ağlıyoruc. 
keuarda da boylu boslu, iri yan. 
lılcoçyalı tipinde bir adam duru· 
Yordu. Bu adam; lneiliz ticsret 
Reırtilerinin kaptanları gibi giyin
tnİ§ti. Uzun, ma'Yi eeket, altın g!· 
hi ııarlıyan düğmeler ve sapsarı 
•ırnıadan ıeritler ... Beti, bemı:i sol· 
nıuıtu. Çebreainde, buc:lutauz hid· 
dete ka ılı · · ·· ord•l 

Gözlerini bir yere dikmitti. Bu <le" katle okuması faydalı pek çok yazı 
cüsseli adamın hiddetten ıolgun- vardır· Bu sayıda bir de Herevi ~bu
fa§mlf çehresi, esmerdi. Ağır ve bekir oğlu Ali adında bir Türkün 1470. 
kaba görünüşlü elleri üzerinde de, de Mı~r:ıa yazdığı bir kitap var· Kur. a~ 
d.. b' t k · ti b ı· t'l Bakı \an Demir ile Kur Yzb. Fevzı ovme ır a ım ışare er e tr ı · . 7• . . . . Dolbun tarafından çenılmiş. Kıtap 
mıştı. Uzun denız seyahatlerı ya· memleketin harbe hazırlanmasından, 
pan ekzotik memleketler gezen zamanın yüksek sevk ve idaresinden 
gemicilerin çoğunda olduğu gibi ! propagandadan casusluktan bahseder. 

Tam orta yerde ise, .•. Evet .. tam Çevirmenler diyorlar kl: 
orta yerde, bir sedir üstünde kes· Kitaptaki yazılar bugün için bilin-
kin gri renkte Nanking kumaşın- miyen şeyler değildir. Fakat 465 yıl 
d t l · f k · · ı: önce yazılan, bir Türkün öz mali böy-

b~~ pa n a ondve m
8 
avı ra .. ~~yınç· 1" le bir eserdeki sözler ancak 18 inci ve 

ırı oturuyor u. unun yuzu ın· 1~ uncu asırlarda Avrupanrn dahi 
\ilerin yüzünü andırıyordu. Saç· kumandanlarının ağzında dolaşmış, 
ları da bir örgü ve topuz halinde yayılmış ve zamanımıza kadar bu ku
lepesine toplanmıttı. Onunla y• n mandanlara mal edi1erek söylenmiş 
yana, sımsıkı, bititik bir vaziyet· olması itibarile dikkat gözünü asa
te oturan başka birisi vardı ki hp· cak mahiyettedir. Kitap lstanbulun 
kı tıpkısına yanında oturana ben· Osmanlı Türkleri tarafından zaptın
ziyordu. Bir yumurta, bir yumur- dan 18 Yıl sonra yazıJmı~tır. Diliyo
taya nasıl b~nzerse, itte öyle bir ruz ki 0 zamanlar küçük Asya ve Bal-

kanlarda Osmanlı Türkleri ordularile 
benzeyiş!. Bu da beyaz renkte, ke· tamamen hakim vaziyette bulunuyor· 
tenden bir entari giymitti. Bunlar· lar ve tarihte yeni bir devir açı1or· 
dan pantalon ve frak giymit ola· lıtrdı. 
nın kızaran yüzü, öfkesini belli e- Mısırda da 'fürk memlükleri kunet
diyordu. Sımsıkı bir vaziyette o· il bir orduya malik ve askerlik bilgi
nun yanında oturanın rengi uç- sinde ileri gitmiş ve bütün .Mısırla Su-
kundu. Kederli görünüyordu. riyeye h!ikim olmuş bulunuyorlardı. 

R Bunn mukabil Avrupada, Rnsya yeni 
engi uçkun o?an, kederli gö· doğmuş sayılırdı. Orta Avrupa ordu-

rünen, entarilisi, lngilizce olarak Jarı Osrnnnlt Türkleri ordularının ö-

üstüste şunları söylüyordu: niindc mağlfip olup duruyordu· 
- Hayır, ben gitmem!. Gitmi· Garbi Avrapada ise lıenü:ı büyük 

yeceğim ! Bir doktor getirsinler bi· bir inkişaf görünmüyordu. 
zi biri birimizden ayırsınlar! yok- İşte böyle bfr vaziyet içinde bu ki
sa zehir içeceğim! Gitmem, diyo· tapta gösteriyor kf, harp san.atinin 
rum ! yükselme ve ilerlemesi bakımından 

Türkler daima acuna ustalık etmiş-
Miralay, uğzı açık bir halde lerdir. Diin, bugün Ye yarın için bu 

bir müddet kapının e~iğinde ciu- söz itiraz götürmez hakikat olarak 
rup, gördiiklernie bakakaldı. Son· her yönden ortaya çıkıyor. 
ra ağlayan kısa boylu, ufak tefek 20 inci fasılda: 
adamın ü:zer!ne doğru yürüdü. O- "Düşman mailiıp edilerek ordu-
na §Öyle seslendi: nun miihim bir kısmı imha ve esir e-

- Mister Blak, siz burada ne dilince sıra, onun memleketinin isti
lasına gelir. Vakit neçirümeden Uer-

arıyorsunuz? Siz bankersiniz, · /emeğe geçilir. Düşmana fırsat ver-
zannederim ! Bu menhus i~le ne a- mek ı:e tekrar canlanıp kendine çeki 
lakanız var? Hem neden ağlıyor- diizen vcrmeğc zaman bırakmak kat
sunuz? iyen caiz değildir. Derhal bütün kuv-

Blak, ağlamasını kesti ve şu vctle re bütün askerle czilmclidirler·,. 

cevabı verdi: 1\foltekenin "harekatın bütün hede-
- Miralay, sizi buraya tanrı fi, dfü~man ordusunun imhasıdır·,, Ye 

göndadi. Rica ederim, adamlar,. Napolyonun "her işde sürat YC atıl
nızı çağırınız da hu ikizleri oyun 
meydanına götürsünler. Ak,: tak
clirde bütün servetimi kaybe:Jece· 
ğ'im ! 

Miralay, kar~uındaki adama 
hayretle bakıyordu: 

-Tabii bahsettiğiniz ıeyin ma
hiyetini bana etraflı surette anla
tacaksınız. Nasıl oluyor da sizin 
gibi keskin görü§lü ve ayni 1aman 
da tedbirli bir adam, masallardan 
ziyade rakamlara inanan hesaplı 
ve ihtiyatlı bir adam, böyle bir da. 
la verenin akıntısına kapthyor? 
Yoksa bu saçmasapan iş fü:erine 
paraca bir taahhüde mi girİ\tiniz? 

Miralay bu sözü söyleyince du
var kenarında duran Herkül yapı
lı adam, yerinde hafifçe kımıldan. 
dı. Mister Blak da, §Öyle dedi: 

- Saçmasapan mı dediniı; mi
ralay? Sasmasapan ne demek? 
Siz vücutları biribirine yapJ!ık in
sanları daha görmediniz galiba? 

Miralay, sordu: 
- Vücutları biribirine yapı~ı!< 

insa•ılar mı? Şurada oturanlar mt! 
bu vücutları biribirine yapışık in
sanlar? Sizin f\I Siyanlı ikizler 
bunlar mı? 

ganlık ile düşman ordu~unun imha-
sı,,. Sözleri HcreYiden ka1$ a~ır sonra 
söyJenmiştiı'N 

Kitabın 24 üncü faslında: 
"Ak alınla öliiitı asla bir nakise de

ğildir. /Jil/ıassa fere!, lıaysiyCJt re ;;. 
ğiinülcuk maceralarla d-0lu olursa. 

/li:z ölümden kaçan ııe onu gözü
müzde bıi11iillen kifilertkn dl'jjiliz. 
Hele ölüm ile esaretten birisilti ter
em etmek numldinde kaldığımız za
man,,. 

Al-unun kurulduğu günden beri bil· 
tün milletlere harp snn~tinde u~fahk 
eden '" onlara örnek olan Türkün 
vn~rı bundan daha biiyiıl< cümlelerle 
ifade edilemez. 

Şebink ar ahi sar da ki 
madenler 

Ş. Karahisar, 14 (A.A.) - Baş 

bakan İsmet lnönünün ilimizi teş· 
riflerinde gördükleri ve örnekle· 
ıinin ekonomi bakanlığına gön· 
derilmeaini emrettikleri ilimiz i· 
çinde bulunan madenler şunlar· 
dır: 

Altın, simli kurtun, kömür, al
çı, kara boya, demir, tebeşir. 

Bu madenlerin örnekl~ri dün e· 
konomi Dakanlıima gönderilmİ§· 
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ÜLKEMİZDE 
Debreli lbrahim direk

törü niçin vurmuş? 
Aydın bira fabrikasındaki cinayetin 

içyüzü ortaya çıktı 
Geçenlerde Aydın bira f abti· 

kasında makinistin ölümü ve di. 
rektörün ağır surette yaralanma · 
sı ile neticelenen bir cinayet ol 
muş, bu işin tc:ıhkikatma lzmiı 
genel ıavamanı Bay Ali el l:oy 
muştu. 

Bay Ali tahkikatını ikmal et 

mit bir çok şahitler dinlemiştir. 
Tahkikatın son şekline görı

cinayetin nasıl işlendiği daha 
fazla aydınlatılmıtlır. 

Katil İbrahim Lutfi, sekiz yıl 
c'anberi Aydın Niktar bira fahri· 
kasında kavas olarak bulunmak · 
tadır. 

Geçenlerde direktör kavaı İb
rahim Lul.fiyi Y:&nına çağırarak 
bundan sonra on bet dakikada 
bir bütün fabrikayı dolaşma11nı 
bildinniı ve bunu upat edecek o
lan saatin de on bq dakikada bir 
kurulmaımı emretmittir. 

lbrahim Lutfi bunun fa:brika
nın geni§liği haseblle mümkün ol· 
madığını söyleyince direktör: 

- Bu böyle olacaktır. Ben böy 
le emrediyorum. Aksi takdirde 
aen bilirıin, demittir. 

Bir iki akşam geçince saatin 
muntazaman on beı dakikada 
bir kurulmadığı görülınii§ ve lb· 
rahim Lutf i tel<rar direktörün ya
nma çağırılmııtır. Direktör:, lbra
hime çıkıtmıf ve bunun böyle de
vam edemiyeceğini söylemittir. 

Bundan müteessir olan kavas 
İbrahim Lutfi: 

- Anlıyorum. Beni çıkarmak 

istiyorsunuz, bunlar birer veıile
dir. Boşuna yorulmayın ben ken· 
dim bırakır giderim, cevabını 
vermiştir. 

Direktör: 
- Şimdiden tezi yok fabrikayı 

ter ket. 
Demiş ve İbrahim de bu söz 

üzerine fabrikadan çıkmıt gitr 
miştir. 

Ertesi günü muhasebeci Bay 
Samiye müracaatla sekiz senelik 
hizmetine mukabil hiç olmazıa 
bir kaç aylık ikramiye verilmeti 
için direktör nezdinde tavasautu
nu rica etmİJtir. Bay Sami direk
töre keyfiyeti anlatmış ve birkaç 
aylık ikramiye olsun verilmesini 
söylemiştir. Diı'cktör buna şu ce
vabı vermiştir: 

- Geçenlerde evlenmek Hzcre 
yüz elli lira aTanı almr~!ı. Onu 
ödemeden beş para veremem. 

Bay Sarniden bu cevabı alan 
Ibrahim Lutfi, tekrar direktörün 
yanına çık.mı, ricaıını tekrarla· 
mı§ fakat direktör bu defa fazla 
asa.bileşerek ağJr kiüürler savur· 
muş ve lhTe.!ı:min iddiasına göre, 
karısına ve ken~nl~ra da sö~müş-
tür. 

lbrahim Lfitfi bu muameleden 
~ t..· ra aşağı inerek iki seat kadar 
fabrikanın önünde durmuş ve on· 
dan sonra cinayet karar!armı ve· 
ı erek Ü'ÇÜn~ü defa direktörün o· 
dasına rılı:mış ve belindeki taban· 
ca'!ını <::elrerek direktöre beş el a· 
le'} etmi~ ı~,.n :lisini ağır surette 
yaralamı§hr. 

Silih ses!eri Ezerine makinist 
Zeln!ka yukarıya koşmuş v~ direk .. 

Katil Debrdi lbrahim Lütli 

masını iıtemi§tİr. 

Bu vaziyeti gören makinist ıı; ~ 
rahime: 

- Sen ne yaptın. Yürü apğı· 

ya, timdi ıeni polise teslim ede
ceğim, demi§ ve beraber merdi· 
venden inmeğe ba.tlamı§lardır. 

Tam bu sırada lbrahim elinde 
bulundurduğu tabancaallll maki
niste tevcih ederek: 

- Bu ite zaten sen sebep de
ğil misin al sana da bir tane di· 
yerek ateş etmit, yaralamı§ ve 
neticede ölümüne sebebiyet ver· 
miıtir. 

1 urgutlu bağcılarının 
dileği 

İzmir, (Özel) - Turgutlu bağ· 
cıları, İzmir ihracat tecimerleri • 
nin piyasada fena rol oynadılda
rı ve fiyatları kırdıkları iddiasi. 
le büyük bir toplantı yapmışlar, 
başbakanlığa telgraf çekmiıler, 
liükUınetin ilgisini istemişlerdir. 

Tekiller idaresinin derhal pi • 
yasadan üziim mübayaa edereli 
fiyatları yükseltmesi yalvarılmak• 
tadır. 

/:~mirde yüzme 
birincilikleri 

İzmir, (Özel) - lzmir 9'35 
yüzme b-irincilikleri, pazar ve pa· 
zartesi günleri yapıldı. Neticede 
(K. S. K.) ldübü iyi bir pt1Tanla 
İzmir §ampiyonluğunu muhafaza 

etti. 

llk parti yarııları pazar günil 
lnciraltı mevkiinde geçti. Büyük 
bir kalabalık toplanmıştı. Yüzme 
ler çok ilgi gördü. Fakat düzgün• 
lük azdı. 

Yüzücüler, klüpler örgünlc.ri, 
hakemler ve diğer ilgili olar.la.r, 
motörlerle, kayıklarla ve karadan 
da otomobillerle gelmişlerdi. 

Y arış~ar sabahleyin baılad 1 ''e 
epeyce uzun sürdü. Rekorlarda 
bir fcYkaladelik yoktur. 

Ayni gün, büyük eğlenceler ya 
pılmış ve akşamına da garden 
pa:-ti vcrilmi~tir. 

Zafranbaluda kaJ1nla11n 
kılığı 

Zafranbolu, (Özel) - Değer. 
li ve çalışkan ilçebaynnız 11Man 
Onalın teşebbüsile belediye, ka • 
dınlarm peçe ~oymalarını yasak 
etmiştir. 

Bir aya kadar çarşaflar da a• 
tılacal<tır, ona göre tedbir alına 
maktat!ır. 



' 
oonyanın 

Volter' den - Çeviren~ A. U. 
CBaş taralı dünkü sayınu.zda) 

- Fakat acaba bu harbin sebe
bini arkadaılarınız içinde de baı· 
ka bilen kimse yok mudur? 

- Hayır, olıa olsa bunu bizim 
daha büyük olan kumandanları
mız, amirlerimiz bilirler. 

Bu sözler Babuk'n hayretten 
hayrete dütürüyordu. Kocaman 
bir ordu harp için hazırlanıyor. 

Bu ordu içeriıinde neferler ıöyle 
duraun, kumandan yerinde olan
lar bile niçin harbe gittiklerini bil
miyor. 

Babuk bundan sonra büyük ku· 
ma ndanların, generalların yanla
rına gitti. Onların do,tluğunu ve 
itimadım kazandı. Ou!ara da ay· 
ni sualleri ıordu. Nihayet bunlar· 
dan birisi bu harbin sebebini ken
cHsine anlattı. Dedi ki: 

- Bu harp yeni bir ıey değil· 
dir. Yirmi yıldan beri Asya kıta· 
11nı altüıt ediyor. Bunun asıl se-

1:-ebine gelince, bu büyük lran hü· 
kümdarının karısının bir adamı 

ile büyük Hint Paditahmın sara· 
yına mensup bir adam arasında O· 

lan kavgadan çıkmıttır. Bir Dara 
altınının otuzda biri kadar bir ver 
gi üzerinde kavga oldu. 

Gerek Hindistan paditahınm 
Lüyük veziri, gerek bizimki ken· 
dilerini daha haklı buluyorlardı. 
Her iki taraf efendilerinin huku· 
kunu müdafaada ısrar ettiler. 

kavga büyüdükçe büyüdü. Her iki 
lhraftan bir milyon insan toplan
dı. Ordular biribirlerine kar§ı yü· 
rüdü. Böylece büyük bir harp ha,
ı., dı. Şimdi bu orduyu her yıl ye
ri den toplamak, her yıl dört yüz 

bin kitiden fazla asker bulmak li.
ı:1mgeliyor. Kıtaller, yağmalar, 

harabeler, soygunlar biribirini ta· 
kip ediyor. Bütün dünya utırap
lar içinde kıvranıyor. Tecavüzle· 
rin, felaketlerin arkası bir türlü 
kesilmiyor. Gerek bizim büyük ve· 

zirimiz, gerek Hindistan veziri da
ima insanlığın saadetinden baıka 
bir fey istemediklerinden bahse· 
dei'ek biribirlerine proteıtolar gön 
deriyorlar. Fakat her protesto ile 
beraber bir takım büyük ıehirler 
yakılıp yıkılıyor. 

Bölem~ 7 

En mamur vilayetler harabe 
haline çevriliyor. 

Ertesi günü bir ıayia çıktı. Mü· 
tareke ve sulh olacak, deniliyor. 
du. Fakat ayni günde iki taraftan 
da hücum hareketleri yapıldı. E
dilen muharebeler çok kanlı oldu. 
Babuk bu muharebeler esnasında 
her türlü fenalıkları, rezaletleri, 
suiistimalleri gördü. Bir takrm ku· 
mandanların kendi §ereflerini 
mağlup olacak bir vaziyete sokma· 
mak için entrikalar çevirdiklerine 
bile ıahit oldu. Kendi askerleri· 
nin kurıunu ile öldürülen zabitle. 
re rast geldi. Bazı neferler harp 
meydanında yaralanan arkadaı· 
larını ölüm halinde görünce üzer
lerine atılıyor, boğuyorlardı. On
ların yırtık elbiselerini almak, 
üstlerindeki be§, on parayı aıır 

mak için bu vahşeti yapıyorlardı. 
Bundan sonra yaralıları götürdük
leri hastanelere girdi. Burada bir 
çok yaralıların bakımsİzlıkdan öl· 
düklerini gördü. Halbuki bu yara
lılara bakmak için tayin edilmit 
olan adamlara İran hükümdarı 
bol bol paralar veriyordu. 

Babuk bu hali görünce kendi 
kendine: 

- Bunlar insan mı, yoksa in· 
~n kıy af etinde vahşi hayvanlar 
mı? 

Öyle görüyorum ki bu Persepo. 
lis ıehri yıkılacak, insanları yerle· 
rin dibine geçecek!,, 

Bir defa Leonardo ile Kornelyanın j 
nikahlan papanın memuru önünde kı
yıldıktan sonra Armenyo bu genç 
prensi avucunun içine almış demek · 
ti. 

Gemi Venedikten ayrılalı iki gün 
olmuştu ki Akdenizden gelen bir ha -
ber Venediği heyecanla çaJkaladı: 
- Kara Kartal açıklarda, bir hafta

da dört gemiyi vurdu. Bunun için Ka
ra Veli öldüğü halde gene Venediğe 
gelemez oluyor .. 

Senato hemen toplandı. 
Armenyoyu sorguya çekti. 
Bir kaç gün önce bu Venedik kor· 

sanını alkışlıyan halk şimdi konağı
nın önünde top]anıyor: 

- Bizi aldattı! .. Denize açılan ge · 
milerimiz ne olacak şimdi! .. Alçak! 

Diye haykırıyordu. ' 
Fakat hükumetin askerleri halkın 

dalta ziyade ileri gitmesine engel o
luyorlardı. 

Kara Kartalın önünden zorla kur
tulan başka bir gemi yeni haberler 
getirdi: 

- Kara Yelinin yerine Burak Reis 
~eçmiş ... )fara Velinin oğlu da onun
la beraber •. Bu reis daha gençmiş ,.e 
daha atılganmrş. Şimdi oralardan kuş 
uçurmuyor. 

Sahiden Y enediğe gemi gelmez ol
muştu. 

Limandan çıkan da voktu. Cünkü 
korkuluyordu. 

Aermenyo: 
- Eyvah I.. Kornelyanm bindiği 

gemi de ona rastlarsa trenim bütün 
Demekten kendini alamadı. 
Bab~ bu türlü düıüncel~k içe· 

1 h 1 
pla.n'lornn Q\W~ olur .. 

risine da mış olduğu alde a k· Diyordu. 
tı, bir kere de Hintliler tarafını Senato önünde atıp tuttu. En son· 
görmek istedi. Hint ordusu içeri- -· • •="-'_"_ .... -"' 
sine gitti. Orada da lranlılar ara· naplık, insaniyete hizmet gibi şey
sında olduğu gibi kendisi büyük ler idi ki bunlara kartı ruhunda 
bir hürmet ve itibarla karıılandı. derin bir hürmet uyandı. O vakit: 
Fakat orada da ayni suiistimalle- - Ey insanlık, sen ne anlaşıl· 
ri, fenalıkları gördü. Bunlara kar· maz bir muammasın. Bu kadar 
§I içinde gene ayni isyanı duydu: alçaklıklar ile büyüklükleri, bu 

- Eğer ltüryel lranhları mah- kadar faziletler ile cinayetleri na
vetmek isterse Hintlilere bakar. sd oluyor da bir yerde toplayabi· 
büyük melek de Hindistam yok liyorsun ?,, dedi. 

etmeli.,, dedi. Artık sulh .da olınuştu. Her iki 
Ancak Babuk gerek Iran, ge· tarafın ordularına kumanda e

rek Hint ordulannda olup biten denler galip ve mağlup belli ol· 
hadiselerin tafsilatını tetkik et- mamıt bulunmakla beraber şimdi 
meğe ba,Iayınca bir takım yeni mükafatlarını almak için koşuyor
feyler öğrendi. Bu defa öğrendiği lardı. 
ıeyler ise yüksek f edakarhk, alice· 

Yazan: Mehmet Naci 

(Arkası var) 

tanberi alamadığı alacağını istemiş; 

k:ıvga da bundan çıkmış. KendisiJc 
beraber beni de tevkif ettirmişler. 

Ben bu yalancılığa pek hiddetlen
dim, protokola aynen şu ifademin 
kaydını rica ettim: 

Altmış beş yaşında ihtiyar 
kanlar içinde inliyordu 

''- lmza sahibi, Wilmerstorf er so· 
kağında 96 numarada oturan Türk 
tabasından mühendis ve gazeteci 1887 
de Antalyada doğmuş Mehmet Naci 
söylenilen akşam Gervinus sokağında 
4 numarada Werner'in birahanesinde 
bulundum. lki bardak tatlı Maltız bi· 
rası içtim. Ben içeriye girerken "Ak· 
şam 1armız ha:>Tolsun,, diye selam ,·er· 
dim,,. "Var olsun Moskova !,, diye se
lam vermedim. Ben selamı insanlar 
iı;in .değil, Allah için verdim. 

- Hayrola. b~·im: Yine mi bura.da·} bu adama benim mahut yanudi me -
~ımz! murumun meselesini anlattım. Bunu 

Dedi. işitince başını saIJamağa başladı: 
Başıma geleni anlattım; bana mü

saade etti. Telef onla karıma macera
yı bildirdim, derhal konsoloshaneye 
müracaat etmesini tenbih ettim. 

Biz karakolda iken birahanenin yu
,·arlak masası başında oturan iki ka -
dm on iki Hitlerci karakola gelmiş -
ler, orada ifade vererek benim Hitler 
hükumetini tahkir eder sözler söyle -
diğime, komünist selamı olan - var 
olsun Mo~kova ! - diye haykırdığımı 
hatta ceplerimde l'tioskoYa gazeteleri 
bulunduğunu söylemişler. 

Ben tabii bu iftiralara karşı gül • 
mekten başka ne yapabilirdim. Yal • 
nız birahaneci - böyle bir şey jşlt • 
medtğinl -söylemiş, amma on iki im 
za bizim aleyhimizde ... Sigara içerken 

- Gördüniiz mü, dedi. Sizin kaba· 
hatiniz o vakit bu yahudiyi himaye 
etmek I Bu mesele de sizin semtte ol
duğundan sizi mıhlamışlar, elebette 
siz bu defa da buradan bir kaç gün 
sonra tekrar tahliye edileceksiniz; 
derhal bir kaç aylık bir seyahate gidi· 
niz, ortadan kaybolun uz. Bu mesele- 1 
lerin üstüne çimen çıksın, yoksa size 
bu herifler rahat vermiyecekler ! 

Benimle beraber "komünist,. diye , 
1 

tevkif edilen Max Schwart isimli a -
1 

meleye benzer adamın da, komünist 
1 

değil, biliıkis "milli çelik miğfer,, a
zası olduğu meydana çıktı. O sırada ' 
kunduracı imiş. O akşam yuvarlak , 
masada oturan bir sarı askerden çok-

Bununla beraber hen mesela "Yar 
olsun Moskova!,t diye selam versey -
dim bir ecnebi olduğum ve metbuu bu
lunduğum hükumetim Moskova hü • 
kômetile dost olduğu için beni kim 
menedebilirdi? 

Ben ilk defa sebebini el'an bilme
diğimiz bir siyasi meseleden tevkif 
ettikleri zaman "tahtı muhafaza,, ya 
aldık dediler, bir "yanlışlık,, olmuş 

dediler, her nevi zarar ve ziyan dava· 
sına haklum olmadığına dair bana bir 
,·esika imza ettirdiler. 

Bu defa tevkifimden dolayı tahad
düs edecek maddi maU, sıhhi \'e ma · 
nevi bUtün zarar ,.e ziyandan Prusya 
hüktlmetini mes'ul edeceğim.,, 

ta Venediğe yetiştirilen bütün haber- ı 
terin şişirilmiş olduğunu haykırdı: 

- Gene gidiyorum· .. Venediğin şe· 
refi ve kurtuluşu için son nefese ka
dar dövüşeceğim! ... Kara Veliyi öl
düren adam onun genç çömezlerini 
elbet dünkü reislerinin yanına gön
derir. 

Hemen hazırlıkJara başladı. 
O toplantıda bir Senatör ayağa 

kalkarak şunları söylemekten kendi
ni alamadı: 

- .Ka.ç yıldanberi Türklerle çarpı
şıyoruz ' 'e başa çıkamıyoruz. Acıdır 
amma doğrudur· Biz Hiristiyanlık a
dına kendimizi harcarken ,NapoH 
Kralı Ferdinand gittikçe ülkesini bü
yütüyor. Papa ile anlaşmak üzere ••• 
Bizi de yarın içimizden vuracak.· 
Türklerle barışmalıyız ve Istanbulu 
ele gc~irmiş olan, Bizansa sahip olan 
ikinci Mehmedi Ferdinand üzerine 
kışkırtmalıyız. Ferdinand bize yakm
drr. Fakat lstanbul uzaktır. }i'erdi
nand açtır, fakat ikinci Mehmet ar
tık doymuştur. Aç bir komşu yerine 
tok bir komşu daha elverişlidir. 

Amiral Armenyo, Kral Ferdinan. 
dm Kefalonya prensi ile mektuplaş
tığını haber verdiği zaman buna al
dırılmadı· Halbuki bu, çok mühimdir. 
Kefalonya, Zanta ve Korfu adalan
bizim ileri karakollarımızdır veya bi· 
zim olmalıdır, yahut bizim emrimizde 
olan bir prensin idaresinde bulunma
lıdır ... 

Bu sözler Senato'da heyecan ve 
merak uyandırdı. 

'\]aan u-n. konu,ttllar. v !''' ......,u. 

ca vardılar: 
Türlı;lerle barış yapmak ve onları 

Kral Ferdinand üzerine kışkırtmak •. 

-4-
GELIN·-

Kornelyayı götüren gemi henüz bir 
ay önce tezgahtan inmişti. O sırada 
çok kullanılan gemilerden ayrı bir 
biçimi vardı. Bunda, en başlıca yeni
lik, kürekçilerin güverte Uzerinde ol
mamaları idi. Bunlar güverteden bir 
kat altta, her tarafı örtülü ve kapalı, 
kocaman bir anbarda idiler. Kürekler, 
geminin gövdesindeki deliklerden çı
kıyordu ve dışarıdan gemiye bakan
lar, kürekçileri göremiyorlardı. 

Bu biçimde, gemiye çok kürek ta
kılamıyordu amma, çoğaltılmış olan 
yelkenler bu eksiği fazlasile kapatı
yordu. Bundan başka kürekçilerin 
bulunduğu yere inen merdivenin ka-

Bu protokolu imza ettim, bir su -
rctini de yanıma aldım. Biraz konuş
tuktan sonra yine bir çok koridorlar 
dolaşarak üçüncü kısımda 68 numa -
rah mahut koğuşa gönderildim. 

Burada eskilerden kimse yoktu. 
Mevkufların sayısı on altı idi. Bunla
rın içinde gene Avusturyalı, Polon
yalı, ÇekosloYakyalı ecnebiler vardı. 

Şimdiye kadar tevkif edilen siya
si mücrimlerin içinde Türk, Mısır, 
lngiliz, lskoçya, İrlanda, Belçika, Çin 
Japon, Fransız Holanda, Macar, Ro· 
manya, ltalya, Danimarka, İspanya, 
YugoslaYya, AYusturya, Çekoslovak • 
yat Estland, Tetland, Liyoland, Rus, 
Breziyla, Arjantin, Meksiko, Şili 

hükt1metlerinin tabaalarınrn da bu • 
lunduklarrnı öğrendim· Denden ev • 
vel de iki Türk talebesi teYkif edil · 
miş "yanlışlık,, olduğu anlaşıldığın -
dan tah Jiye edilmişler. 

Yine mevkufların çoğu ufak tefek 
cürum lerdw dolayı tevkif edilmiş -
terdi. Bunlardan birisi, 6!1 yaşında 
hir ihtiyar, yiizünün yarısı dayaktan 
parça parça olmuş, kanlar içinde, sa
manla dolu çuvaldarm üzerine yatı · 
rılmış, inliyordu. öteki mevkuflar o
nun kanlarını siliyorlardı. Benim ga
zeteci ecnebi olduğumu işiten ihtiyar 
yanına gelmemi rica etti, bana başına 
ge1t>nleri ecnebi mtbuabna yazmam 
için anlatmak istiyordu, Otekt mev • 
kutlar bana da yanyana iki çuval ko· 

pağı kapatılınca bütün güverte sa
vaşçılara kalıyordu· Kürekçilerin or· 
tasında savaşmak hem güçtü, hem de 
karışıklığa meydan vermiyordu. He
le sayaşın en kızgın zamanında kü
rekçilerin baş kaldırmaları, zincirle
rinden boşanarak askeri arkadan vur
maları en korkunç şeydi. Bu yeni bi
çim gemide kürekçiler tamamile ayrı 
ve mahpus oldukları için baş kaldır
salar bile güverteye çıkmalarına im· 
kan olmuyordu. Denemenin sonu iyi 
olursa bu biçim gemiler arttırılacak
tr. 

Geminin kıç kasarası güverte üze
rinde bulÜnuyordu. Bunun ilk katı 
sekiz kamaraya ayrılmış, üstü de bir 
tente ile örtülerek kumanda köşkü ha
line konulmuştu. 

Kornelya bu kamaralardan ortada 
olanda bulunuyordu· 

Venedikten ağlayarak ayrılmıştr. 
Ancak Korfuya yaklaştıkları sıra

da kendini biraz toparlayabildi. Kaç 
defa kendisini şu engin denizlere at
mağı düşünmüş, fakat bir türlü yaap
mamıştı. Şimdi biraz sinirleri yatış
dığı için dışarıya ı;:ıktı. 

Geminin kaptanı Ancelo adında 

kırk yaşlarında bir Venedikliydi. Es
ki bir deniz kurdu olduğu için bura
ları iyi tanıyordu. Yolculuklarda n 
savaşlarda gözü açık bir adamdc· Çok 
hesaplı iş görürdü. Etrafı heran kol· 
tardı. KarştSındakini yeneceğini yüz
mez, çekilip giderdi. Bu yüzden o ya
şa gelinciye kadar hiç belaya çatma
mıştr. Bütün yolculuklardan ve savaş-
lar a p ea m~~·~ 

Armenyo işte bunun içindir ki Kor
nelya'yı götüren gemiyi her ihtimale 
karşı böyle bir kaptanın kumandası· 
na vermişti. 

Genç kızm dışarı çıktığını görünce 
hemen koştu· Selam duran askerlerin 
önünden geçerek karşıladı: 

- Umarız ki Sinyorita'nın her ar· 
zusunu, elden geldiği kadar yapmak
tan çekinmedik. Acaba bu üzüntünüz 
bizim yüzümüzden mi diye o kadar 
üzüldük ki ... 

- Hayır kaptan .. · Onun sebebi baş~ 
kadır. Bana bir şey söylemeyin. Ko
nuşmak istemiyorum. 

- Emredersiniz 1.·. 
Genç kız yukarı çıktı. 
Ancelo da orada idi. 

(Arkası var) 

yark oturcak yer hazırladrlar. lhti -
yar ağlaya ağlaya anlatmağa başla • 
dı: (*) 

"- Ben altmış yaşını geçmiş bir 
adamınt· Karım çoktan öldü. Otuz ya
şında bir kızım yar. Frankfutcr soka
ğmda da bir bakkal dükkanım var. 
Kızımla burada çalışıyor, kazamyor 
ve geçiniyoruz. Kızım bundan iki se· 
ne evvel komünist bir gençle nişan • 
landı. Ben bu nişanlanmanın aley • 
hinde idim; çünkü ben milliyetperver 
bir adamım. Kızımın bu herifle yaşa· 
masını istemiyordum. Bu herifi bir 
kaç defa dükkanımdan kovdum, tek· 
rar gelirse kendisini polise teslim e" 

deceğimi de söyledim· Fakat bu he • 
rif kızımı rahat bırakmıyordu. Ni • 
hayet Bitler Başvekil oldu, komü -
nistler tevkif edilmeğe başladı. Ben 
de damadım olacak herifin tevkif e .. 
dilmesini beklerken herü bir gün yl• 
ne dükkanıma bu sefer Hitlerin sarı 
üniformasile gelmesin mi? Şaşırdıını 
kaldım. Bana artık komünist olmadı
ğını, şimdi milliyetperver olduğunll 
söyledi. ben de inandım, kızımı ken " 
disile nişanladım. 

(Arkası var) 

(•) 1933 senesi Eylülün on dördün
cü günü sabahı Berlin polis müdür -
lüğünde üçüncü kısımda 68 numaralı 
siyasi mücrimler koğuşunda. 
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Balkan olimpiyadİarından evvel 

Şehrimizde büyük 
şenlikler yapılacak 

_fi'' 
1 Birbirine meydan o.kuyorlar 

ikisi de ayni cümleyi söylüyor: 
Ulusal elbiselerle geçit .. Gece eğlen

celeri - Danslar, şarkılar - Balolar 

Halep orada ise arşın burada! 

21 Eylülde bqlı:yacak Balkan bir ücretle buN.ya girebilecektir. 
olimpiyatlanndan evvel lıtanbul- Saat yirmi birde !uvai fiıekler a
ti& bir ,enlik haf taıı yapılacağım tılacak, Adada büyük gece eğlen· 
tTvelce yazmııtık. "Danı ve §arkı celeri yapılacak, bu ıırada vapur· 
festivali,, iami verilen bu haf ta İ· lar projektörlerini Adalar üzerine 

Dinarlı: Ben serbest güreş bilirim. Çoban Mehmedin kendine güveni varsa 
karşıma çıksın. Fakat galiba o benim mevkiimi çekemiyor1 diyor 

~inde lıtanbul.da büyük eğlenceler çevireceklerdir. 
)'apılacakhr. ljtanbula ıeyyab ge- Gece yat klüpte büyük bir ba-
tirmek gayesiyle yapılan bu festi. lo verilecektir. 
hlin programını hazrrlamak ve 15 Eylül pazar günü ıabahle
programı tatbik etmek için latan·' l .eyin Büyükadada rıhtım boyunda 
bulda bir komite kurulmuıtur. bayrak çekme töreni yapılacaktır. 

Hazrrlanan programa göre fes- Bando tarafından her milletin mil
tival 14 Eylül günü baılıyacakbr. li martı çalınacak, sonra bt\yrağı 
.O gün aaat 14.S da Büyükadada çekilecektir. O eünü davetliler A
milli elbiselerle Balkan memleke~ dada geçireceklerdir. Ertesi gü· 

Hava Kurumu menfaatine ter- · 
ti pedilen dört büyük güretin ya. · 
pılması zamanı yaklqmıqır. J 

Bu ıüreıler için Hava Kurumu 
lıtanbul merkezi tarafmdan ha • 
zırlıklara devam edilmektedir.111' 
olarak önümüzdeki pazara Di ·' 
narl~ Mehmet pehlivanla Mülayimi 
pehlıvan gilreıeceklerdir. Dinar-1 
lı iki_nci güreıi 25 eylülde lzmirdeı 
Manısah Rıfat pehlivanla, üçüncü 
güreıi de 1 eylülde Ankarad~ Tür-

1 

kiye bat pehlivanı Kara Ali ile 
1 

yapacaktır. 

lerinden gelenler bir geçit reımi nü davetliler, heyetler lstanbula Bundan sonra 7 eylülde ıehr?A 
yapacaklardır. Festivale Romen, geçecekler ve on birde Sirkeciden mizde Dinarlı Çoban Mehmetle} 
'Yugoslav, Yunan, Bulgariıtandan baılryarak Taksime gidecekler ve karıılatacaktır. 
16 !&r kitilik heyetler çağrrılmıt - abideye çelenk koyaca~ardır. Bu D ün çıkan bir - 1-·am gazete-
tır. Bunların sekizi kadın, sekizi merasime askeri bando ile ıehir a.AJ • 

11 ıb. I • sinde Çoban Mehmedin Dinarlı.' 
erkektir. Bunl!-r mi i e ıae erıy- müzikası iıtirak edecektir. 
le türlü danslar yapacaklardır. 17. 18. 19 Eylül tarihlerinde nın kendisiyle boy ölçüşecek peh· 

livan aradığı ıoruıuna: 
'.Ayrıca Romanyadan altı kiJilik davetliler ıerbeıt bulunacaklar -

••..--....- ._.,....,.. .. ,._r 

bir Sigan heyeti de ça'ğırdmı,tır. dır. 20 Eylül cuma günü büyük - Kaçıncı ol.du karde:;im. Her 
Bunlardan haıka Balkan memle- bir fener alayı ~·apılacaktır. Bu. gün bağırıp duı-uyoraz. Gürqme' 
ketlerind f t" ı B lk B lk ı· 1 ı İafİyen var•a pehlivan ha.zır! . . en ea ıva ve a an o- na a an o ımpiyat arına ge e -
]ı~pıyatları münasebetiyle birçok cek apor heyetleri de girecektir. Dediği ve Dinarlının "kolumu i 
kimseler ve sporcularla aileleri ge.. 21 Eylül öğleden sonra olim- bükecek ere raıhyamıyorum,, de- f 
lecektir. piyat müsabakaları baılryacak, u- yitine de: l 

içişleri Bakalığı gelecek davet- lusal heyetler de bunlara iştirak - "Ne ~abuk unuttu canım?. t 
lilcrin ulusal (milli) elbiselerini edeceklerdir. 21 Eylül akşamı Sırtını yere getirdiğim günleri ha- ! 
giymelerine izin vermiştir. Taksim bahçe.ıinde bir balo veri· tırlıyıvcr•in. Hem Halep orada iıe 1 

14 Eylül günü saat 16 da Lüna- leceği gibi 23 Eylül aktamı da Te- ar§ın buradadır. 
park meydanında ulusal danslar peliaıında bir müsamere verile- Güreı ıeklilli federcayon teıpit 
Yapılacaktrr. Dansların oynanaca- cektir. edecek. Fakat ben her §ekilde gü• 

ğı yerlerde tertibat alınacaktır. Müsamere ve gezinti program- re§e hazınm!,, 
Ayni gün saat on yedide murah- ları da hazırlanmaktadır. Festin.- Dediği yazılıydı. 
~aslar ıerefine Lünaparkta bir valin fevkalade olması için büyük Dün Dinarlı Mehmetıe konuta· 

rak Çoban Mehmedin sözlerin .. 
den bahsettik. Ne dediğini ıorduli. 
Bize tunları söyledi: 

~analı çay verilecek, istiyenler az bir gayretle çalııılıyor. 

Kotra ile Pireye "-Çoban Mehmetle bundan 
birakç yıl evvel Ankarcula iki üç 
defa gürqtim. Bu güre~leri ala• 
turka olarak yaptım. Hem ala
turka güreıte :htisaaım yoktur. 
Bunda olebilir ki Çoban Melımed«! 
yenildiğim gibi diğerlerine de ye-

Geziye çıliacdk kotra 

Moda denizcilik klübü azasın· 

dan onu bu ıabah ''İpar,, adında-

ki kotra ile uzun bir geziye çıka· 

caklardır. Gezi Modadan baıhya-

cak, T ekirdağ1na, Çanakkaleye 

uğranacak, hava uygun olursa Pi

reye gidilecektir. 

,• Bu gezide bulunacaklar arasın· 

Cla, Refian Bayar, Zeki Spor, Fazıl, 

Mahmut, Rüıtü, Namık İsmail var

dır. 

Denizcilere muvaff akiyet dile-

nilirim. Benim büdiğim profe•yÖ· 
nel olarak •erb~•t gürqtir. 

l•tanbulda kaldığım mii:ldet i
çinde ba§kalan~·le üç gürf!1 yap -
tıklan sonra, dördüncü gürq: Ço-
6an Mehmetle yapacağım. Bu

nun neticeıi de o zaman belli ola
cak. Ben ıerbeıt gürq bilirim. 
Kendine güveni varıa meydana 

çık•ı. Bcqka türlü gürq kabul et· 
mem. Çoban M ehmetle güreı· 

Viyana güreş takımı geliyor 
mem için lederaayon heyeti bir 
nizamname hazırlıyor. Bu nizam· 
name ben.im gürqime uygun olur· 

• T. 1. C. 1. gürq lederaaY,,onun· 
darı: 

1 Eylülde baılamak üzere f e-
d;erasyonumuz tarafından tertip e. 

1 rnekte olan dördüncü Balkan gü
reılerine hazırlık olmak üzere Vi:na şehri muhtelit güreş takımı 

vet edilmişt'.r. 1 
Bu takım ile güre~çilerimiz a · 

raaıııdaki ka.-ııl~ıma!ar 24 Aeuı-

toıta batlıyacaktır. Viyana muhte- ıa kabul edeceğim. Olmazıa ta
lil güreı takımı ile müsabaka ya· 
pacak güretçilerimizi seçmek için biidir ki kabul edemiyeceğim. Ço-
18 Ağustosta bir müsabaka tertip ban Mehmet hardqi.nt, her türlü 
edilmittir. gürqe hazır, ben de onunla her 

Seçme müsabakalarına saat 14 --·•=ıı=• =••aı•=mı-=•wwwoaa --
de batlanacaktır: Tartı saat 13 len gün ve saatte müsabaka yap. 
dedir. Sikletle!'.Je bir kilo toJeranı mak üzere Taksim ıtadyomunda 
kabul edilmiştir. hazır bulunmalarını ehemmiyetle 

Alikadar ailrcKilerin aöıteri- teblii ederiz. 

lstanbula gelece'ği söylenen Cim Londos 

dakika güreımcğe hazırım. F akatı 
ıöylemesi biraz tuhaf amma. o ga
liba benim muvallakiyetimi çeke
miyor. Çekemiyorsa o da Avrupa· 
ya gitsin. Orada benim gibi gÜ· 
rqıin. Neden gitmiyor? 

Şimdiye kadar yüz •eksen beş 
güreş yaptım. Bunları her :zaman 

gazetede çıkan yazılarla, resimler. 
le ispat edebilirim. O da benim 
kadar bir §Öhret alsın da göreyim. 
O ancak amatör olarak Balkan 
ıampiyonluğunu kazanml§ttr. 

Şimdi ne söylesem para et · 
mez. Halep orada ise arıın burada 
derler. Ben de bunun neticesini 
görmek için •ekiz eylülü beklemek 
teyim .. ilk güreıim Mülayim peh 
livanlaclır. Bunun için her gün 
Vayem.ide idman yapmaktayım. 

Cim Londos deliyor mu? 
Dün duyduğumuza göre meı

hur Cim Londoı'un Dinarlı Meh· 
met pehlivan ile intikam maçı yap. 
mak üzere ya.kında lstanbula. ge-

..,. .. 

Türkiye yüzme 
birincilikleri 

başlıyor 
Türkiye yüzme birinciliklerine 

yarın ba§lanacak, pazar günü mü· 
ıabakalar bitirilecektir. 

Bu yıl bu müsabakalar çok ö
nemli olacaktır . Çünkü bu sefer 
müsabakalara 8 mıntaka giı ecek· 
tir. 
Bu mıntakalar İstanbul, lzmir, 
Çukurova, Trabzon, Samsun, Ban
dırma, Kocaeli, Ankaradır. Bu 
mıntakalara bağlı denizcilerimiz
den çoğu §ehrimize gelmi!lerdir. 

SPOR 
POSTASI 
Her haf ta Pazartesi 

günleri çıkar en güzel 
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Edebiyatta muvaffak Perşembe CUMA 

Takvim 15 Aıasıos 16 Afuıos 
15 C. Evvel 16 C. EYnl 

olmanın beş şartı? 
Gb dof9tD S.10 s.ıı 
Gln bu... 19.00 19,0I 
Sabah aamazı 4.llO 4.12 
oıre IWllUJ KURUft'un Rom anı 70 1"azan. A tamet Ulukut 

(Ustyanı 1 inci sayfada) 

:\nket muharriri - Pekili1 öy
le iae... İkinci suale geçiyorum; 
en büyük romancımız kimdir? 

Hüaeyin Rahmi - Ne i~barla 
büyük? Boyca mı, ence mi? 

- Genç muharrirlerimizden 
kimleri bejeniyorsunuz? 

- Bu günahımı itiraf ederim. 
Türkçe, genç ihtiyar, hiç kiııuenin 
eserini o1mduğum yok gibidir. Ve
receğim hüküm atmasyon olur. 

Anket muharriri. Bay HUseyin 
•aıunı GtltpUW'ın nqriyatun takip 
etmekten ve zaman zaman hususi 
meeli~erde şunun bunun hakkında 
pek lll hükümler verdiğini biliyor
••; fakat her nedense Ustad bu hU
klmleri ortaya koymak istememi§ o
Jaak, dJye dUşUndü; başka suale geç
ti: 

- Edebi hayatta muvaffak o-
1abllmek için ne yapmalı? 

- Dimatı enerjinin ıon ku'Vvet. 
te randımanını verdirinciye kadar 
çabpnayı bilmeli. Açlıktan öl
miyecek bir bünyeye malik olma
lı. Geçim zaruretiyle güreımek i
çin ,Undelik ıürgitsin yızdarla 

ilhamını qmdırarak imzaamm i
tibarını öldürmemeli. Meyhanele
rin inünden geçerken rak: koku· 
suna mukavemet etmeli. Haksız 
tenkit havlamalarına karşı kale
mini kırbaç yapabilmeli ... 

- Edebiyatımızın inkiıaf ı için 
hangi yolda yürümek lazımdır? 

- Edebiyatın zemini dildir. Bu. 
gün türkçe iğretiye ahnmıt bir bi
naya benziyor. Ne tarafı çöke
,.,,.k. ne vanı lc.-.1-. ... L-? Bu aorpla.
rın cevabını zaman verecektır. 

Zaten türkçe, A vrupanm büyük dil 
lerl ıibi teıekkülünde tekamül 
deYNIİne girmif bir lisan değildi. 
Onun için her neslin elinde hırpa
lana hırpalana oyuncak olmu§tu. 
Bugün bizde yirmi sene evvelden 
yazılmıt eserlerin içinde dil itiba· 
riyle yaıamak liyakatini haiz han· 
giaini gösterebiliriz? Fakat Avru 
pa dillerinde öyle mi? lki üç asır 
evvelkiler bugün romanlarda, ıah
nelerde yaııyor. lıte bunun için 
türkçenin bugünkü anarıik ham 
teklinde yazılan eserlerden hiçbi· 
ri yqamıyacaktır. Edebiyatın ne 
aartle inkitaf edeceğine cevap ver· 
mek kudretini kendimde göremİ· 
yorum. Eıasen inkiıaf kelimesi 
de kullanılmaktan düşmüş sözler
dendir. Her edebiyat, doğduğu 
dilin istidat ve kuvvetine göre ser· 
pilli; bizimkinin büluğa ermesine 
çok vakit var. Ona çocukltra ve· 
rilditi gibi kuvvet şurubu içirme· 
li.. 

- Tiyatro edebiyahmız hak -
kında ne .diifünüyormnuz? 

- Ben tiyatronun tabiilesmesi, 
cemiyetin hayat safhalarından a · 
lmmuı taraftarıyım. Gayri tabii 
trajik mevzularla halkın olanca 
teessür kabiliyetini sarsarak yum· 
p.k yürekli saf kimselere l>irkaç 
mendil nlattrranları san'at.ça bü
yük görmüyorum. Küçük iken 'bi
zi çok ağlatan Leyli ile Mecnun 
ve emsali masalların İptida\liğine 
mi döneceğiz? 

- Bugünkü edbiyatımızda bir 
edebt mektep teıekkülü temayülü 
ıörüyor mu&Unuz? 

- Etlebl mektep naaıl teşekkül 
eder? Çok kuvvetli edebi bir ıah· 
aiydthı etrafına toplanan -peykle
rin daha doirusu taklitçilerin yeni 
tarzı benimsemeleriyle ... Ben böy
le nesle hlkitn bir kral1 ıahsiyet 

delil, ufak w.k dereb6yleri ıö. 

12.18 it.il 
ltladt •••&&1 - Türk edebiyatının müteba · 

riz vasfı nedir? ,,1 
Akşam namu• 
Yauı namazı 

- Her yıl bir değitiklik baras1 
içinde hırpalanmaaı ! 

imsak 
Yılıo gtçeo gUnlerı 

Yılıu taluı ıblerl 

1608 
19.00 
2CUJ 
ll.15 
!115 

"' 

16.07 
19,08 
20.50 
a.11 
H6 
140 

(Ve ••. , kendisine karşı gönülden bir 
muhabbet duyarsan evlenebilirsin .. 

- Bizde kuvvetli kadm muhar· 
rir yetiımediği söylenilir; siz ne 
düıüncedeainiz? 

- Ruhi infiallerini zarif bir 

8 O H 8 H ~ 14 -1 · l~J~ 
Wzalannda Jdiız lpreW ol8nl&r, Oze • 

rlnde ......,.._, ~ .... ımlu ea. 
nakıt inceliğiyle itliyen Bayan Şü- ız _,.... aat11 n,at.lm'ldır. 
kufe Nihal içli, derin, sübjektiftir. ,._ ____ Nukut 
Yazılarında hayatm acdıklannı j • Loodn ısts. - • Viyan• 

bize duyuran bir melankoli seçi- • Nnyor• ıt~ - • Mactrıd 
• Parls 169. - * Berllo 4'ı, -

lir; onda münfeil bir ruhun inti- • J\lll&no 19l, - • Varşova u, _ 
balarını tatlı teessürlerle ok-Jruz. • Britıe sı. - • Badapeşıe 'f4. 50 

* Atlna 24, - • Btlkreş 16. -Bir de Bayan Nezihe Muhiddinin c • enntt sto • • • Betsrad :i6, -
roman tefrikalarından bazı parça. • So!yı Y4, - * Yotehıma 34. -

23, 60 

!7 -

ları büyük lezzetle okudum. Ka- • Am1terdı" 81, - • Alaa 
• Prq 98, - * Mectd!ye 53, -

dınla.rı aan'at ve bi.lilik nezake· * Srokholm aı. .. * Banknot !33 -

Ol8, -

tinde erkeklerden üstün buluyo- ---- Çekler -----ı 
rum. İyi yazan bayanlann çoğal- • Londra 6to't.- • Srotblm 3. U-

dıiı füpheaizdir. • NeY)'on 0.7960 • Vlyar. 4.186!\ 

- Benim hastanemde çalıp• 
cakımız detiJ mi? 

- Elbette; bugüne kadar bu • 
rada olduğu gibi, bugünden sonra 
da sizin hastanenizde çal11111al 
benim için bir tereftir. Hem bu 
gece misafirimiz de var. 

- Tanıdıklarımız dejil mi? 
O hanım kız da bulunacak mı? 

- Şüphesiz; o da aramızda 
bulunacak. Yalnız ben elimden 
geldiği kadar kendisini gücend~ -
meme,ye çalıfacaimı; aizin de sil· 
cenmemenizj rica ederim. 

- Neme lazım; buradan gide -
cek olduktan sonra! 

- Onu bu akp.m dütünür, bir 
karar ft'ririz. 

- Bu da ıizin muleniniz galib& 1 
Tabii inanıyonmı; çünkü hepıinİ 
ben gözden ıeçirdim. 

- Güceameyiniz, bunu sor
mak benim borcumdur. 

DoK:tor gene ciddiyetle dedi 
ki: 

- Şimdi de bu imzayi tasdik 
etmenizi rica edeı im. 

Cemil hak verdi ve "yukarıda• 
ki imzanın Süleyman Şefik kızı 

Binnaza ait oldujunu tudik ede
riz,, cümlesi altına ikisi de im
zalarını koydular. 

Binnazm bundan canı arkılm1t
tı. 

• Par Is 12.c .. ,- • ~1 adrld S.807 S 
- Edebiyat, onunla ıaetıul o- • Mfltao 9.70ıs • ıBerll• ı,97&<> 

- Peki bay doktor. 
- Bu da nereden ~? - Neden katibin imzumı tu-

lanlan ıeçindirebilecek bir mes· • Brilkle 4.7i!I • VlrfOTı 4.!U.~ 
• Atla• 83.4416 • Badapeşıe 4.Nl~S 

- Resmt konutmuyor muyuz? dik etmiyorsunuz da benimkini 
lek sayılır mı, olabilir mi? • Cenevre ?.4~90 • Blltreş ıot,0975 - Ha, anladım; haklıım Bin- tasdik ediyorsunuz? 

nazcığmı ! Dedi. Doktor hemen tevil et-- Bu ıorunuzu ıöyle bir atmas- • Sofyı 68.385.1 • Belgrad :'4.66-

yon cevapla geçiftirmek iıtemiyo- • ADllterdarn ı.J77t * Yokohamı 2.7t-
• Prıı: 19,164• * Moıkon 1091.7~ 

rum. Zamanımızda kalemleriyle llı----E S H A M ----1 

- Ne ise gideyim de genç ba- ti: 
yana kartı IOD ödevimi yapa· 

- Çünkü kitip tanmmq, bilin
mi! Lir adamdır. Siz iae timdiye 
kadar bilimnemif kaldımz da on• 
d.n. 

yqıyanlann geçinme tarzlannı •iş Bankası 9.~·>- Tramny 19,-

gözönünde tutmakla hakikati a· Anadoln 2&,00 * Çtmeeıo as uuo 
çıkça görebiliriz. Bunlarm "ha!,, Reji uo ÜllJOll Det. -.-

sır. Hayriye 15. - Şark Deı -,-
deyince cebinden ÜÇ lira çıkarabi- •Merku BaUası ss.ao Balra -. -

leni Roçilt sayılır. Daima maifet U. sııona -,oo Sark m. ec:u -.- ı 
1 • d 1 M 1 Bomontl 8,- Telefon -.-

buna baı içın e :raf&I' ar. 81 e,. - iatlkrazlar - tahvlller-
ğin bugünkü 'besle,.iciliği açlıktan tU9S3Tllrk Bor.\ :uo Ellttrik -.-
öldürmiyecek kadardır. Olenleri • . . il 26,M Trımny 31,70 

de biliyoruz: Gündelik yazılarla - - ın 2u1~ i{ıham 44-
. "d l dük)' • •lbamJ bdtrbıDahlll 1 9' 12 • AH4ol11 t ~.t5 
11tı at ar sü etıyor, ı ar •lrıuı lltltruı 95.- • Anadolll ıı 46.H 
kalınlatıyor. Halkın edebiyata 1918 A M 10,. Anadolu m 1.40 

ynn! 
- Bugün için böyle! 
Binnaz timdi gizlemediği iıve 

ve sevgi aolu gözlerile doktoru 
süzerek çıktı. Nezir masanın g8z
lerini açıp kapıyordu. Hacı Yatar 
Ağa dosyumdan bir ki.jıt çıkar
dı, kasadan batka bir ki.iıt aldı, 
çek defterinden kopardığı bir ka
ğıt üıerine de bir kaç söz yaza
rak kopardı ve hepsini portföyüne 
koydu. 

Akpm, saat .,.e lıeaap hüll-
IUI aelmi!ti. Altmda Binnazm 

- Bütün bunlar o baran için 
mi? 

- Hayır ben.im için. 
- Daha gelmedi. 
Doktor hülU&yı cebine lCoy'du, 

portföyünden bir kijıt çıkararak 
Hüanüye verdi. 

- Llitfen okur IDUMIDUZ? 
Bu, ha.tanenin kunıluıtU bt ... bigane büyük kıamını bir t&rafa ii;;;;;;iiiisıiiiiniiiiiiiı·E .. rziiiiu.iiiiiii•iii96.iiiiiii11:iiôi!'t ii•iiiMiiliılili.....ıliiiliiiiiiiiı iiiAiiiiiii46iiiiiii7iii5 ~ 

a7ırınak. okıQ'•n,dan çpk 7azan -..-----""""""'---------
liulunaugunu gCfrüiiiz. ıtı al· 

İm2ut ftl'di. 
-1111 ... "111ftl!I~~~~"' üzen İbn Hacı Y qar Ala• 

an gefniiı bir me·ktllrJmr.'", '"'~hfttlf'I 
de bu anormal nisbet düzt-lirse 
belki İ§ biraz yoluna girer. 

-Adliyeci, hekim, memur, fa. 
lan gibi bqka meslek aahiplerİn· 
den olup da edebiyatla m~111l o· 
lanlar vardır. Bunlar hakkında ne 
dütünüraünüz? 

- Bizim memlektte edebiyatla 
uğraıanlarm bat ıaikleri ıeçim
dir. Bu tart haricinde çabtanları 
ben pek bilmiyorum. Edei:>iyat
lan batka meıleklere atlayıp da 
maiıetlerini yoluna koymuf olan
lar vardır ki bunların araaıra ze· 
ki.t verir gibi ıurada burada tiir, 
nesir, yazılan görülür. Oze•lerin· 
den geç.im kamçııı kalkmıt oldu
ğu için tabii eakiıinden parb.k ya
zarlar. Bu suretle edebiyatçıları· 
mızı töylece iki kısma ayırabili
riz: Aç kaf'nına yazanlar, tok kar
nına yazanlar! 

Ustadm neş'esi yerinde idi· 1'\tlı 
tatlı konuşuyordu. Anket muharriri, 
bfiyilk romancımızın lutufkirhğrndan 
istifade ederek suallerin çeşnisini de. 
ğlıtırdi, hususileştirdi: 

- Kaç yqındasınız, kaç eser 
yazdmız, eserlerinizi ne kad•r za
manda yazanınız, içlerinde en 
çok hangisini beğenirsiniz? 

- Okuyucularım yazıhrıma 
kaç yaf tak<lir ederlerse itte ben 
tle o kadal'ım. Ben anketçinin so
rumlarında böyle müstantik tavrı 
almaması taraftarıyım. On altı 

yaıımdanberi büyük kUçük yaz
-Jıklarımın saynı altmııı ıeçmi~ 

tir. Büyüklerini alb ayda yaza· 
rım.Eaerlerim h.:ıkkındaki takdirim 

1STANBUL - 18,30 bayanlar i
çin jimnas~ Azade Tarean - 18,50 
almanca ders - 19,10 dana mDsikisi 
(plak) - 20 Konferans, doktor Etem 
Vessaf, şehrimiz içme suları hakkın 
da - 2ı>,30 Stüdyo orkestrası, Dirije 
profesör LAşenski - 21 Badyo caz ve 
tango orkestralan, f&R Avni - 21,35 
Son haberler, borsalar - 21,45 Plak 
neşriyatı. 

miflerdi. Do1dor 
ıma aldi Binnaz da orada idi; aa
bınızhlda oda kapnma bakıyor
du. DoktOra sordu: 

- Ha..,i? Daha gelmedi! 
- Kim, buranm 1&hibi mi? 

Yarım saat sonra kendisini tamt· 
mak terefine nail olacağız. 

Cemille Hüsnü gülümsediler. 
Doktor ciddi bir söyleyitle dedi vtY ANA - 17 9 0 Çocuk1•rın za. 

~ ~ ki: 
manı - 18,05 Musiki - 19,20 konuş 
malar, spor, gramofon - 20,35 Kon 
ser - 2Z10 Kanşık program - 23,05 
Haberler, spor - 23,30 Şarkılar ve 
opera parçaları, ıl,10 Kitaplara dair· 
- 24,26 Konuıma - .24,40 Dans mu 
sikisi. 

BfRLlN - 19,35 Hikayeler - 19,50 
Gençlerin zamanı - 20,05 Konuşma 
- 20;25 Konser - 20,45 GUnftn akis
leri - 21,05 Haberler - 21,15 Musiki 
- 2lt25 ltalyan Halk ~rkıları -
22;"'05 Norveç halk ve balık~ prkılan 
- 22,35 Kopenhagdan: Konser -
23,25 Budapeşteden: Çingene musiki 
si - 23,05 Haberler - 24,05 Frank
furttan. 

BUDAPESTE - 17~5 Konferans 
- 17,35 Çingene musikisi - 18,35 
Konferans - 21 Gramofon - 21,25 
Talebeler arasındaki arsıulusal şam
piyonluk müsabakaları nakli - 22,20 
Haberler - 22,4:1 Konser - 24,15 Çin 
gene or'kestrast - 1,10 Sön haberler. 

BOKRES - 18,05 Orkestra kon
seri - 19,05 Haberler - 19,20 Orkes 
tra konseri - 20,05 Konferans -
20,25 Gramofonla Rumen musikisi -
21,05 Konferans - 21,1.0 Radyo or
kestrası - 21.50 Rumen halk şarkılan 
- 22,10 Radyo orkestrası - 22,35 
Haberler. 
VARŞOV A - 16,40 Savat prkıla

rı - 17,2.0 K~rakudan: Eğlenceli kon 

- Hutaneyi aahibine tealim 
etmezden önce ~ılaa.k bir iti
miz var. Biliyoreunuz ki iki yıl 
önce kunılan Hacı Y..-r Aia 
hastanesi, bu adın ıahiıbi tarafın
dan bana verilen salahiyetle yö
nettim (idare ettim.) Ben o sa
lahiyete dayanarak kimsesiz yok
sullara geçinecek sağ}amak için 
bir ij evi açtım. Oradan gelen 
kirı da hastaneye irat kaydet
tim. Veresiye utıf yapan maia· 
zadan küçük bir komisyon alıyo
ruz, elime verilen paranın bot 
yere tüketilmediğini, aksine ola· 
rak büyütüldüğünü görüyonwıuz. 
Bunun hesaplarJnı ilkinden aonu· 
na kadar Binnaz gözden geçir
miıtir. Bu aktam da defterlerde 
bütün hesaplan kapattık, yarın 
yeni sahibi tarafından yeni he
saplar açılacaktır. ):le.sap hüli
ıasını takdim ediyorum. 

Cemil ile sivil memur hülba-
yı gözden geçirerek Binnazın İm· 
zasım· gördüler. 

Polis müdürü ciddiyetle t0r· 
du: 

ser-18,05 Gramof on-19,05 Konferans - Binnaz bu imza şenin mi? 
hemen hepsi için müsavi ırbidir. 19,20 Koro konseri_ 19,50 Gramofon Binnaz "hiç tereadiit etmeden 
Aralarında az beğendiğim, çok _ 20,55 Konferans _ 21,05 Süel cevap verdi: 
beğendiğim yoktur. yayım - 21,!)() Maberler - 22,0S ' - Evet benim, inanmaamız 

- Son sual; Edebiyatla met1ul Senfonik konser - 22,35 Lemberg- mı? 

olmaktan zarar gördünüz mü 1 Bu den: Pfy~ - 23,0S Spor - 1.3.25 Kil- - Hayır kızım, usulf'n böyle 
meıleie girdiğiniz için memnun .;!k o:k:ı"ra. aonne.J( Taznndr. 
musunuz? falarını sineye çeken betbehat i· SiVil memur da ilive etti: 

-. Mesleğimi severim; fakat tıklar gibi onun bazan cana tak - He.aplarm doğnıluğuna e· 
memnun mDJUID? Bilmiyon11111... diyen -ezalarına katlanıp aidiyo-

1 
min misiniz? 

fU Cümleler vardı: 
"Şimdi Binnazı arayıp bula· 

caksın. Hastaneyi, sana verdiibn 
paradan ne kal""'fla hepsini Te 
bu para ile ilgili olan her ,eyi 
ona Ter ve .. kendisine karıı ıBn• 
liinde bir muhabbet hinedeneo 
eYlenebilirain. Bu 1Uretle beni da• 
ha ziyade memnun etmif olaeali• 
ım.,, 

Binnaz afallam•ı· Bir teJ an
lamamış gibi etrafına bakmıyor
du. Doktor ~chın kalktı; polie 
müdüriine dedi iti: 

- Dairenizde beni nezelcetle 
sorguya çektiiiniz gün, ha.ata.ne
nin bir sahibi oldubmı kendiainl 
bulunca teslim edeceğimi aöyle
mittiım. Siz Binnazı bulup ıetir
diniz; fakat ne halde? O zanıum; 
bu muameleyi yapam.zıchm; Ha• 
cı Y a§&I' Ağa da beni menetmi 
ti. Sivil memur, bunu da OkıllMllD"I 
lar. 

Hüenü doktorun verdiii -..r.mı 
bir kağıdı da okudu, bu, öin:nall 
hastaneye ıe&me.l• bir sün 
ce gelen mebıplardan biri idi, 
ki "timdilik kendieine bir 
aöylnmemeai,, yazdiycb. 

Doktor sözüne denm Mti: 
- Bugilne kadv bu. iti ıe • 

tirdiiim de keyfi delildi. Hd.I 
ay sonuna lc:adar da devam ede
cekti. Dünkü hareketinis beni 
tacile mecbur etti. Şimdi bu öd 
vi huzurunuzda yapacağım. 

Gene cebinden çıkarc:hiı kat
lamlH! bir kağıdı Binnaza uzata 
rak : 

- Hacı Y apr Ağanın me 
lannı dinlediniz, anlathkla 
da duydunuz; bu kiiıt .;. 
tir. Buyurunuz!. 

Binnez doktora öfkeli ö~ 
baktı: 

- Hayır, bir HY. 
ne kağıdı bu? 
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Değişen ve ilerligen Türkiye 

Vedat Nedim Tör'ün 
Romada söyledikleri 

1 ŞUNDAN BUNDAN 1 

Türkiye basını ne haldedir, nasıl 
olması düşünülüyor ? 

18 Temmuz 985 tarihli il Gior- mak için nuıl bir ıayret aarfet· 

lngiltereyi ayaklaiıdıran yazı 
Küçük bir kızın tahrir vazifesi 
tô. Avam. kamarasına kadar qitti 

ııalı d'Ita.ıia "MHano,, dan: tiiiııi pıterir.,, 
D~nacla bqladıiı Te Paria Te Bu dikkate deier izahatı din· 
uerlincle denm ettireceii bir ledikten aoma muhatabmuzın 
tetkik aeyabatine çdamt olan Türkiyede bum tetkilitı hakkm· 
~Matbuat umum müdürü da izahat vermesini istedik: 

e Romada bulunmakta. Doktor Vedat Nedim Tör dedi 
dır. Sen.batini Prap, Viyam.ya ki: 
•e il.ikan memleketlerine kadar "Bu alanda da ıayretle çalqıl· 
dey._ ettirecek olan Umum Mü- maktadır. Bir çok ıenedenberi 
düı- kendiai ile olan bir mülikat Tilrkiyede bir matbuat umum mü· 
"-anada demiftir ki: dürlüiü tetkilitJ çalqıyor. Umum 

'ı°ürkiye pek çok lrimaeler ta • müdürlüiün biri iç buına, ikin· 
l\lnıclan az tanılan •• Pierre Lo- ciıi dq buına, üçüncüaü propa· 
tiıabı romanlarmclaki taavirler ıudaya bakmak üzere ÜÇ ıube
~.ea -. i içinde prülen bir mem- ıi vardır. Propaauda tubeai 
'""'llleltir film, radyo Te tiyatro vuıtaaile 

1 
Mektepleri teftiıe çıkan bi• mü- J 

f ettiı, küçüğün yazdığı bu ıatırla
rı görmüı, ve muallime ihtarlarda 
bulunarak onu .1 talebeıine yurtle
verlik duyguıunu iyi telkin t.tme
diğini söylem:,. Daha ıonra l»u
na dair bir rapor yazarak kültür\ 
bakanlığına v:mıiı, fakat kültür , 
bakanlığı tedhir almadığı için va
kayı haber ala.1 mebuslardan biri 
meaeleyi Avam Kamarasında aç
mıt ve kültür bakanının izahat ver 
meıini iıtemi,:ir. 

Mesele bu sırada gazetelere İ 
akaettiği için Mançestr halkı ilk 1 
mektebe devam eden bir kız çocu·\ 
ğunun anıızın -~hrct bulmuır.dan ! 

' , hayret etmiı, hele Londra gazete-; 
Yeni rejim hakkmda müabet propqanda yapmaktadır • 

:_-uc.ıara dayanarak miipbade • Dar bir çerçeve içinde olmak· 
-erde bahmmak, ve bilhaua din· la beraber Türk Matbuat Umum 
tel taaleabla JÜZ yıllardan kal:na Müdürlüiü ıizin propaıuda ba· 
~'anleri temail etmiı olu eaki kanlıiımzı and1rır. Ben, bakan 
1 urkiyenin tam hızı yeni bir i· Conte Ciauı'nın nezaketi aayeıin-
1-.in deftllllı dinamik karakteri- de bu nezaretin muhtelif aeniı1· 
ili tetldk etmek anuaunda bulu- )erini ıezdim. Kendilile, 1e1aba· 
ilan bütün ,.banc:ı ıuetecilerin tıma aebep olmut olan matbuat 
4nkarap. pime.ini çok ilterim. meaeleleri hakkında ıörüttüm. 

ı lerinden birin:,, kız çocuğu ile a-1 

naıına avam kamarasındaki müza-ı 
t kereyi dinlem '!k için çağırmuı ve 

1 çocuğun kalkıp ıelerek Lon.irada • 
: büyük bir kalabalık ile kartılan· ! 

"ati~. tala~ir ".~~ui lngilteretl... muı, bidiıen=n ehemmiyeti~ıi k2t lngiltere "'A.ültür tSakaı:aı 
Oliver Sıanley 

~ı~ı_ d bi Kont ÇiJ&DO bum itlerinde ÜI • 

6iiyalı bir Prültü koparan kat arttımıııtır. ,. 
ModMaon . 

Nıhayet A\•am Kamaruındı -utiiaüt, l etle, y&flJ&D •• 
Çİıai ıünclea süne modern komep tün derecede bilsili bir zattır. 
•i1onlara unun bir tekilde kalıp. Son zamanlarda Ankaracla bir 
l~dır. Yap·'-- olan re- bum konıreai topludı. Bu kon-

......, ııırwıınm· t-bbüaü ile "Türk Bum fona1arm m laemlilwini 1&JID&• •· - --
ia lı!___ -a-.n. ocluı,, kuruldu. 

"'allll .... .-JW um. Bundan aonra ba11n endüstri· 
Bu J.lnll• memleketimizde dol-

hıı bir baıın vardır. Yalnız hun- ıine bağlı olan muharrir, muha

a kadınm em&DIİ· 

lqilterenin Mançeatr tehıinin 
bir okuluna (mektebine) devam 
eden Mod Maaon namında bir lu
zın yazdıfl tahrir vazifeıi bir kaç 
ıün önce lnıilterenin Avam Ka
marumın aletli bir aytıtmaya 
( münakapya) aebebi1et verdi. 
Kız çocuğunun yazdığı tahrir va
zifeainde önemle karıılanan aöa
ler tunlardı: 

"l,,.UteN lriifiilr bir memlelıd. 
F alıal batlra memlelıllerin ~ofun. 
tlan tlalaa iyi.,, 

bu önemli meHle konuıuldu ve 
kültür bakanı uzun bir nutu': aöy
liyerek hidiHyi tespit eden mü-
fettiıle konuıtutunu anlnttikh 
ıonra verilen r~ponın bir düıi:ncc 
den ibaret olduğunu, mevzıN bah 
solan muallim:n çok iyi ve çc.k li
yakatli bir bayan olarak tanıdı
iını aöylemit ve muallimlerirı ço
cuklara yurtlara ile i~i 11-
retmeleri lazım ıeldiiini, çünkü 
yurduyla öf ün '!n her ferdin iyi bir 

yurtdq olarak yetiteceiini söyle

dikten ıonra 'biz bütün çocvlda
rımızın memfoktl ~rini ır.azfoj ile 
hem istikbali He öii:nn:eluini iı· 
teriz,, demittir. 

Bu suretle A,·am Kamaruının 
azası hoınut olr:.rak budite kapan
mıştn ·. 

Bu bidiae lnıilt:rcde yartae
verlik biı3inin ıat:nm~r. :• ırl:nuı 
için mühim biı cereyan r.çmıı bu
lunuyor. 

Jeni alfabeyi, ulual 
paranın korunaıuım ve buna ben 
zer reformları aözönüne ıetirmek 
kamil Atatürkün idare ıiıtemi i
le müalüm.nbim an'aneden kal· 
lba aanadan arumdaki farkı an· 
1&aaalc İçin yeter. 

Banı.rdaa meseli kadm eman· 
•iPaayonu bakmamdan ıunu ıöz :nünde tutmalıdır ki, bizim mem· 
elritimiz sibi daha pek yakın za· 
'ilanda "kadın erkelin dörtte 
t,Q;dir,, diye dütilnülmüt olan l»ir 
~eınlekette Kamutayda 17 .. y. 

bir, mürettip gibi bütün İfçiler 
..._ oduma sirmeie mecbar
durlar. Sandan batka koDIJ'e An· 
kara ve latanbulcla paetecilik 
kunlan kwulmuım kararlqtır -
dr. Bu kunlardan mabat ıazete
ci yetiftirmek delildir. Gazeteci· 
lik için lazım olan kültürün ve 
teknik vuıflara eaumda aahip o
l&Dlann Kalite'lerinin yiibelme • 

Bütün lngilizler deniz kıyılarında 

" kadın Yardır. Dinamizm, dü· 
l6ace birliii, hareket birliii bir 
~ terakkileri mümkün lulmııtır. 
ı- dinamizm ve dütünce bir· 
İli anlammı, M1110lini dem ltal
~an daha iyi ki1111e anla
ha.ad z. Doktor Vedat Nedim Tör 
4t'tanı ile demiftir ki: 

it..':sı:ruaı ye 101yal alanlarda ol
- .... aibi ekonomi Ye enclüatri 
-ı...ı.;ında da buıünkü Türkiye 
'-oclenı memleketlerle etit aayı · 
~hiıir. Kendiaindeki otoriteden 

.,..et alan devlet; finanaal mü· 
~ere dayanarak 1933 de 
'tiirld1enin enclüatrileımeai ama-
tı"- .,a_.lı!......_ _ _I • • t' - -.ruaan cl.oiruya ıınt ı. 
' Bu aaretie fU ıırada taın ola
'-lr tatlMk edilmekte olan endüı
~~e plinı dojdu. DeTlet bu 
~-..ıııa tatbikine Sümer Bankı 

'1nur etmiı ve bu müe .. esede 
ra'-uk ve kiiıt endüıtriıini or· . .._. 
Ot.;ıze etmekle iıe baılamııtır 
1 ~aftan 1935 ydmda mem· 
~~·~ ekonomik tamlığının te
l .~IQi t99kil edecek olan meta· 
0~1 endüatriıi kunılacaktır. En· 
~lettirme planının tatbiki i· 
'-P a&zariye yönünden bet yıl he· 
td . eclihnitae ele plin en çok i..ç 

~- '-tanlacaktrr. 
.. ~-~~ilim izah•t hir uluıun 
--C.119U1ait' oWup 8amuaı kttı_!AP• l 

ılni temin etmektir. 

DON T• YARIN 
Terdlme k&lllyatı 

s,,,,. - .8'I 

SUUT KEMAL YETKiN 

FILOZOFI ve 
SAN' AT 

... 

lngillere laallrı tlen~ lnyJarına g~etlerlıen Sen Pol catlduinin boJuğrı 

Satıt merkezi 

Bu aene lnıilterede yaz tatili 
eti ıörülmemit bir tekilde )f •a.ıldı. 
Şehirler adeti bopldı ve halk de-
niz kenarlarıns, kırlara ve kiiylere 
yayıldı. Bu hareket, umumi J,ir 

HUSUSi RIY AZIYE DERSLERi. V AKIT KUtUphanesi 
Kuruı 40. Yüksek MUhendis mektebi talebe

l•tanbul ikinci Ticaret mahkeme- siyim. Lise ve orta mektep talebesine 
sinden: hususi riyaziye den-1erl veriyorum. Is. 

Hacı Yusuf vekili Avukat İsmail teyenler gazrtede R. T. rumuzuna 
Hakkı tarafından Floryada Kalikrad- yazsınlar· (8. K.) 
yada Halkalı mektebi mflteahhidl öUI l------------
AbdUlvahap otallan Abdtllkerim ve 
Osman aleyhlerine ikame olanan da-1 ........... ,.,, .......... .,, ... 
vacla: Mumaileyhler mezkGr ikamet
gahı terk ile semti meçhule gltmi§ ol- Operatör - Orolof 

dukları mUbqir tarafından davetiye Dr. Mehmet Alı· 
zahnna verilen mqruhattan anla-
şılmış olmakla bir ay müddetle ilinen 
tehncat itraSlna ve muhakemenin Bevliye mütehassısı 
t-Teş. evv•l-935 saat 14 de brrakıl-
.. ,, olduğu tebllt makamına kaim ol- Klprtlba": Eminini han telefon 21915 
mal< iizeı·e keyfiyet ilan olunur. (V .N .......................... .,, .... 111111 
IG:iOl , 

ıöçten farkll'E :tı. Herkes "kan a 
kın bütün taıuna vaııtaları:ıa hü
cum etmit, bütün vaııtalar g:inler 
ce, ıeceli gön J izlü çalııarak halk' 
taıımıı, halk nbahlara kad.u ka 

Türk Hava 

ranhklarda ıı : a l:eklemi~tit. 

Bu vaziyet :nıilterede r !fahın 
çok ilerlediiinı röıterditi içiı bü
yük bir önemi haiz görü1üyoı. 

Kuyumu 
Büyiik p;yangosu 

Şimdiye kadar binlerce krş·yi 
zengin etmittir. 

79. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluiclt:tlir 
Büyük ikramiye : 35.000 Lirtıdır 
Ayrıca: 15000,12.000, 10.000 Hrahk ikramiye 

ler:e (20.000 lira) lık mükafat vardır ••• 





( 
................... ____________________________ , 

--~~----....ı1 Türk Elbise Deposu J ... ·----..... -~1 l, Teminatlı 11<u2 mal istiyent.r Hah (ekapı Hacı llekir karşısın da 86 numara Türk elbise deposuna uğrasın tar. istediğiniz yerli ve yabancı kum aşları bulduğun uz gibi her n •rl ,. • 1 
.t marlama ve hazır elbiseler vardır. Veresiye muamele. Bir defa müracaat. 

671 Ton Mazot 
As,~eri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin 'edilen bedeli 46970 lira olan yukarda miktarı ve cinıi 
Yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Ko· 
lllisyonı:ınca 2 Eylül 935 tarihinde pazartesi günü ıae.t 15 de kapalı 
Z&rf il·e ihale edilecektir. Şartname (2) lira (35) kuru§ mukabilin
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3522) li
:': (75) kuruıu havi teklif mektup larmı mezkur günde saat 14 e ka
:clar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. 'Ve 3. maCldelerindeki vescıikle nıezkiir gün ve saatte komisyona 
llıüracaa tları. ( 4694) 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden:! 
1 - Paşabahçe Müskirat fab rikası atölyesi için şartname3İ mu· 

cibinc-e (3500) lira muhammen bedelli (1) adet elektrik motöriyıe iş· 
ler Pinamatik çekiç ile yine elektrikle İ§ler (1) ııdet Zımba makas 
lrıakinesi açık eksiltme suretiyle münakasaya Konulmuştur. 

2 - Şartnc\meler Kabataşta levazım ve mübayaat fUbC$inden 
bedQ':siz alınacaktır. 

3 - Ekisltme 2 - 9 - 935 tarihine müsadif pazartesi günü ıa
at 14 de Kabataşda levazım ve mü bayaat ,ubeıindeki alım komiayo· 
tlunda yapılacaktır. 

4 - F cnni şartnamenin 27 nci maddesi mucibince fiatsız teklif
lerin P"'zarlık gününden on 6Ün evvel verilmesi lazımdır. 

5 - Eksiltmeye girmek isti yenlerin (262.50) lira muvakkat 
IÜvenme paralariyle muayyen gün ve saatle mezkur komisyona müra-
caatları. (4105) -- · 

ldaremiz ihtiyacı için ~artna mesi mucibince 8000 kilo gazyağı 
lalın' alınacaktır. Pazarlığa iştirak etmek istiyenlerin 23 - 8 - 935 
tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 da % 7>50 güvenme parahtriyle 
birlikte Kabataıda levazım ve mü bayaat şubesindeki alım komisyo
nuna müracaatları. (.4597) 

' ıstanbul Beledlyesı ılan • arı 

Eminönü Kaymakamlığırıdan: Sahipsiz olarak bulunup tahtı mu
hafazaya ah nan bir köpeğin sahibi her kim ise bir liaf ta zarfında gelip 
almadığı takdirde usulüne tevfikan satılacağı ilan olunur. ( 4786) 

Hepsine 30 lira kıymet biçilen Beyazıtta Saraç ishak mahaHeıin
de İbrahim paşa yokuşu sokağın da 20/ 22 N. lı evin ankazı satıl
mak ü.zere açık arttırmaya konul muştur.. istekliler şartnamesini Je. 
vazım müdürlUğilnde görebilirler. Arttırmaya girmek için de 225 ku
ruşluk muvakl<at teminat makbuz veya mektuöiyle beraoer 29 - 8 
- 935 perşembe günü saat 15 de daimi encümende bulunmalıdır. 

I 
(8) (4787) 

Ankara Valiliğinden: 
1 -Ankara - İstanbul yolunun 123 + 350 - 130 + 500 kilo

bıetr~~ri arasında 3 X 10 metre açıklığında Çayırhan köprüsü ile 

Üç m.....ıfe?:: ve takriben 6 + 000 kilometre tulünde makadam şosa İn· 
taatı ve muvakkat kabul ile kat'i kabul arasında bir senelik mütema

-ı. +amiratı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu~tur. 
2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli 23448 lira 63 kuruştur. 

Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır: 

A - Eksiltme §artnamesi 
8 - Mukavele projesi 

C - Nafıa işleri §er aiti umu miyesi 
D - Tesviyei türabiye. şosa \re kagir in§aata dair fenni ~artna-

E - Husuıi prtname 
P' - Keşif ve silsilei fiat <"etve li 
lstiyenler bu ıartnameleri ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa baş 

ıtıühendiıliğinde görebilirler. 

3 - Eksiltmeye 2 Eylül 935 tarihine müsadif pazartesi günü 

•aat 15 de Ankara Vilayeti binasın da Vilayet encümeni tarafmdan 
•• , oılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın: 

.DANV<.A/I 
--...... - - -

;: 
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Istanbul sıhhi müesseseler 

Azı Ton Çoğu Ton 
Akliye ve asabiye hastanesi1ıe 500 600 

Çocuk hastanesine 200 300 
Kuduz tedavi müessesesine 55 75 
Tıp talebe yurduna 100 150 
Hadarpaşa emrazı sariye ha~. 40 5:) 
Haydarpas.a Nümune Has 250 400 
Haybeliada sanatoryomun,, J 50 250 

1295 1825 

arttırma eksiltme 
komisyonundan: 

Tahnı:ni F. Muvakkat T eminab 
24 !i'":\ 1080 !ha 
24 ,, 540 l:ra 
24 ., 135 lirs 
24 ., 270 l!ra 
24 ,, 90 föa 

24 •• 720 lira 

24 ,, 450 ı=rl'l 

3285Y. 

Yukarıdr. yazılı sıhhi nıi:.cb~eıeler!n 1935 mali yılı kok kön:ihü ihtiyaçları kapalı zarfla eksi'~ır;eye 
konmuştur 

1 - Miktar> tahmini fiyat ve muvakkat garantileri hizalarm.la gösterilmittir. 
2 - lşlıu müesseselerin ayt: ayrı ihtiyaçlıtrı için de teklif y~µılabilir. 
3 - Eksiltme 21/ Ağustı,;s '935 Çarşamba günü saat 15 de l~tanbul Cağabğlu Sıhhat müdiıdüğü 

binasındaki komisyonda ·ı<' pı)a·caktır. 
4 - Şartnameler 219 kur•lş mukabilinde komisyondan afm-tbilir. • 
5 - Eksiltmeye girecelt.l~rin 935 Ticaret Odaaı vesikasıyla :t490 sayılı kanunda yazılı belge?P.rini 

ve muvak1<a: garanti makbı.:., reya banka mektuplarını ve usul•i dairesindeki tf'klif mektuplarm. havi 
zarflarını yukarda yazdı ek!:!tme saatinden ~ir saat önceye vadarmakbuz mukabilinde kom~cyona 
vermeleri. ( 4486) 

A - isteklilerin 2490 numara lı arttırma, eksiltme ve ihale kanu-

nunun 17 nci maddesine uygun 1758 Ura 65 kuruşluk muvakat te- Ti F o B i L --l Satılık Mangal Kömürü 
hıinat vermeleri. ~-·Dr. IHSA" SAMi 

B -Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları. fifo ve pıratifo hastılıklınna llJtul lstanbul Ziraat Bankasından: 
C - Bu iti yapabileceğine dair Ankara Vilayeti Nafıa baş mamık için ağ11dan alınan tifo hap-

. h "k h . b 
1 

landır. Hiç rahatsızlık vermez. Her Bankamıza merhun f ğneada iskelesinde mevcut Rumeli Mangal 
lll\.İ endiıliğinden fenni ehliyet ve sı asını aız u unması. kes alabilir Kutusu 5; lü kömür!crinden 50.000 kilosu beher1 yirmi be~ bin kilo olmak üzere iki 

5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 de kadar An· ııı•••••••••••••• partide 1697 numaralı bankamız kanur.u hükümleri altında 20 Ağus
kara Vilayeti binasında Vilayet encümeni riyasetine makbuz mukabi· -------------- tos 935 salı günü saat üçde şubemiz de açık arttırma ile satılacaktır. 
linde verilecekt•ır. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat Almak istiyenler beher parti için maktu an 50 lira pey akçesi "atıra-

Bahibl: ASIM us - VAK?T mRtbauı .) 
_ _ ı_s e kadar ıelmiı olmaH lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul Ne§riyat direktörü: Retik Ahmet sevengıı caklardır. Kömürler lğneadııdak; yerlerinde teslim şartiyle satıla. 



ABONE ŞARTLARI: 

Meuıleketıı:ııızde 

Yabancı yerlere 
Poata b1rUgtne J 
gtrmlyen yerlere 1 

Yıllık 

750 
ı.s:so 

1800 

e aylık 
'20 

9~0 

layllk ~ 
2M 110 
400 150 

180 

Tllrldyenlıı her posta merkmnde KURUNa abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

l.lt&nbul, Ankara cadde.t. (VAJUT yurdu) 

• jldare: 24870 
Telefon lYazı lflert: 24379 

"" · Telıraf adreal: KURUN lltaııbuJ 

Poet.a ırutuw No. ce 

- - - - ~ ~ ,_.,, ~ ,_,_... ...... _______________________________ ... __ ..,.,__ ________________ ~--------------=...sa~ 
Dokumahane şubesine 
işletme şefi alınacak 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve en a,ağ! 

üç sene muntazaman fabrikalarda dokuma itlerinde çalıımıf olmak 
ıarttır. Talipler arasında Almanc·.3. bilenler, fabrikalarda batlı batı 
na işletme mühendisliği yapmıf ve iplikçiliği de tahsil etmit olanlar 
tercih olunur. 

İsteklilerin Ankara ve lstsnbu! Ziraat Bankalarında mevcut hi:ı · 
met ıartnamesini okuduktan ıonra tahsil derecesi, mektep ıehadet 
namesi, §İmdiye kadar hi:ımet et tikleri yerlerden aldıkları bon ıer
visler ve nüfus kağıtları suretlerini ve tercümei hallerile birlikte; 
nihayet 25 ~935 tarihim•: kr. dar Adana Z~raat Bankası menıu 
cat fabrikası müdürlüğüne taahhütlü bir mektupla göndermeleri veya 
bizzat getirmeleri. ( 4732) 

-Dün r ar 1 er. üme Bıfiılfıtl 
ın erın 

A. Hilmi Omer Budda 
.f'iynh 125 kuruş - Tevzi mahaıu "VA KIT" kütüphanesi lstanbul 

Dosya dolabı yaptırılacak 
Basım Genel DirektörlüğüSatınalma Komisyonundan: 

1 - Basın Genel Direktö:rlüğün ce dokuz tane dosya ve kolle-ksi· 
yon dolabı açık eksiltme He yaptırılacaktır. 

2 - Eksiltme 21 Ağustos &ünü saat 15 de Vilayetler evindeki 
Genel Direktörlük eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Umulan bedel 720 liradır. Banka mektubu veya t>3ndık 
makbuzu olarak 54 lira iğret; para yatmlacakur. 

4 - ,Şartname ve reıinı!eı Genel Direktörltiktedir. (4587) ·--~-•-

ı ~ 1 

Yakınd çıkı. 
-

En sürekli, en par lak, en çabuk gantın 
yeni kömür yakında çıkıyor. 

-
r 

Yakınd ç k yor 
-

En temiz, eli, yeri kirletmeqen, boyasını 
bulaştırmıyan yeni kömür yakında çıkıyor. 

-

Y akınoa çıkıyor 
En çok ısıtan, en parlak. yanan, yanarken 
parçalanmıgan geni kömür yakında çıkıyor. 

·yakında ıkıyor 
En kolay tutuşan, her sobada ve maltızda 
yanan yeni kömür yakında çıkıyor. 

Bu beklediğiniz ideal kömür; 

• 

.. 

Sel inik ır 
_ Tesis tarihi: 188R _ 
::_idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata) -
- Tilrklyedeki Şubeleri: -= 

Istanbul, (Galata· Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yuoanistandaki Şubeleri : 

Acele Etmeyin, Bek eyin ..• 

Selaolk . Atine. Pire 
Her nevi Banka muamelatı. 
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Valiliğinden : 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

lo/8/ 193.5 vaziyeti 
t.\KTiF PASiF 

1 - Ankara Vilayeti dahilin de Stadyum etrafında yapılacak 
yola ait tesviyei türabiye, şo~e imali ve ~athi asfaltlı kaplama inıaatı 
ve kabulü muvakkat ile kabulü kat'i araiında bir senelik mütemadi 
tamiıııt kapalı zarf usuliyle ~ksiltmeye konulmuştur. 

Kasa 1 

~~~~~:;'.'. ... ~!.~~~~ .. ~-~--~~~:~~~ 1 ~;;:~~~:;~~: 73 
Ufaklık ................................ .. ..... .. 986.413. 45 

2-Bu inşaatın tahmin edilen bedeli 77628 lira 88 kuruştur. Bu Dahlldekl Muhablrler: 
! . ... ait tartname ve evrak funlardır: 

A-Eksiltme§artnamesi rürk' lirası --··-·····---······ ıL J.875.74631 

8 - Mukavelename projesi Hariçteki Muhabirler: 
C - Nafıa işleri feraiti umu miyesi Altın. Safi kilogram 4.401,273 K 6. 190.756. OB 

D - Tesviyei türabiye, ıoıa ve kagir inşaata ait fenni fartname ı\ltına tahvili kabil Seıbest dövizler ft . . 784.IOI. 02 

E - Hususi ıartname Hazine Tahvilleri: 
F - Keşif ve silsilei fiat cet veli Deruhte edilen enakı nıktiye 1 
lıtiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankara Vilayeti Nafıa baş K:~~~~n 

0 
ve 

8 
incı mad· L 15a.74s.563.-

mühendisliğinde görebilirler. delerjne tevfikan. FT2zine ıara· .. 
10

.
640

_
380 

__ 

3 - Eksiltme 2 Eylül 935 tarihine müıadif pazartesi günü saat fındın vaki tediyaı ,_· ----
15 de Ankara Vilayeti binasında Vilayet encümeni tarafından yapı- Se~edat CUzdanı : 

liazıne bonolan ....................... , L 1.500.CıOO -•- .. 1ıktır 
' fi cari senetler . ........... - ........ · •. Q 865.828 28 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için: E h T h ·ıAt CU d 
A ı kl·ı · 2490 1 L-'l 'h 1 k s 2m ve a vı o z anı: 

_ ate 1 erın numara ı arttırma, e.ıuı tme ve ı a e ar.u· l Deruhte edUen e\'rakı nak-
nunun 17 nci maddesine uygun 5131 lira 44 kuruşluk muvakkat te. A tiyrnin karşılı~ı esham ve _ 30.635.773.91 

-= .. at vermeleri. ıabvil4t (itibari kıymetle 1 
B - Ticaret odasına kayıtlı bulunmaları B ) Serbest Esham v,. Tahvilb .. 4.552.521 51 

C - Bu iti ya:>abileceğine dair Ankara Vilayeti Nafıa ba, mü- Altın \e döviz üzerine ıvıns 1 .. 105.768.92 

liendisliğinden verilmit ehliyet vesikalarını haiz olmaları. T ahvi!At üurine avans ~ • :3.072.859 64 

5 - Teklif mektupları ihale günü nihayet saat 14 de kadar An- Hlasedarlar·· .. ---·-~-.. ···-----·· 
kara Vilayeti binasında Vilayet encümeni riyasetine makbuz muka- muhte:lf 
bilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet saat YekOn 
15 e kadar gelmit olması lazımdır. Poıtada olacak gecikmeler kabul 

Lire 

41.063.158 18 

l 87 5. (4.(i.3 ı 

6.974.857. l o 

148.108 183 -

l 1 365.828.28 

35. 188.295.42 

3 178 628 56 

-4500000-
9804407 27 

202 059. ı 04. 12 

Lira 

Sermaye ................... _ ..................... -----···- ıs.000.000.-
lbtipt akçesi•00000 ' 0 " 0 " " '"'00••• .......... ............. _........ ı 026.756.67 

TedavUldeki E'anknotlar: 
Deruhte edilen evraı.ı naktiye L 158.748.563.

Kanunun 6 Ye 8 inci madde· 
lcriııe tevfikan hazine tara· 
fından vaki tediyaı 

Deruhte edilen evrakı naııtiyt 

bakıyesı . .. ........................... . 
Karşılığı tamamen altın ol:u '' 

J0.640380. -

148.108 183.-

tedavüle ilAveten vazedilen j_L._ıo_.000_._ooo_.-_ 1 f58.l0818S . .; 
TUrk Lirası Mevduatı : 

15.784 198.48 "adesi . 
• · tdcli ................ - • ._.... I 5.784.I 98.48 

·-----ı Döviz •-~evduatı : 
Vadesiz - ............ - ..... --.. ·· ı 12.355.797.39 
Vadelı ............... .............. .615.91533 J2.97I.7127t 

Muhtelif ........................................................... 59.168.253.2~ 

YekOn 2h2.059.t04-;!! 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren. 
edilmez. (2133) (4744) ~'"''t••• lakonto haddi yUzde 5 1•2 - Altın Uzerlne avans yUzde 4 1·2 


