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Paris konuşmalarının dünkü neticesi:I Yüzme Birincilikleri 
lntıba tamamile menfi değildir! 

Italya istediğini, lngiltere de ne istemediğini biliyormuş .. 

bir _milyon kişi silah altında Italyada 
_B_o_ş_n-ak_l_a_r_v_e_j 

Pomaklar 
(Utro) adındaki Bulgar gaT.etesinin 

ıeçenelerde Yugoslavyaya gitmiş olan 
başyazıcısı Bay Tanef Boşnakla· 
tın bulundukları yerleri gezmiş, Sof
Yaya döndükten sonra gazetesine ha· 
trralannı yazmıştır. Bu tanınmış Bul
gar gazetecisi sözleri arasında diyor . 
ki: 

"Bizim Pomaklar tertemiz Bulgar 
olduklan halde Bulgaristanın istikUi
linden önce olduklan yerden bir adım 
ileriye gidememişlerdir. Bunlar gene 
bugün kendilerinin Türk olduklarını 
ıöylemektedir. 

l' ugoslavya Pomaklan iBe Sırplaş· 
tıuşlardır. Bugün onlara Türk8ün de
nince güceniyorlar. O kadar ki bir 
Sırptan daha ziyade Sırp olduklarını 
söylüyorlar.,, 

Tanef'in Boşnaklar hakkında ver· 
diği hükmüne karşı bir şey diyecek 
değiliz. Çünkü bu Bulgarlık sınırı 
dışında bir iştir, fakat Bulgar gazete
cisinin Bulgar Pomaklarının biz Tür
küz dediklerini itiraf edişi bizim için 
dikkate değer bir hadisedir. 

~ 

Habeşlilerin Onemli merkezlerinden birlsı olan Hararda blr cam! 

tanda genel bir siyasal nüfuz,, temi· 
ninde toplandığı söyleniyor. ttalyan
lngiliz tezleri arasındaki tezad 
belli başlı bir mevzudur. Gene 
bir habere göre İtalyada şimdiye ka
dara silah altına alınanların sayısı 

tam bir milyon olmuştur. 

Türkiye yüzme ve atlama birinci
Jik leri müsabakalarına bugün Moda
daki havuzda başlanıyor. Müsabaka· 
Iara her yıldakinden fazla mmtaka 
iştirak ediyor. Yukarıki resimde bu 

<;:,.,.,,l11Hn Vnn,.cılaVYa Pomakları· 
JUıı ~ Jıitabın aruz ka· 
~l,ncıflbd bahsetmek de bu itirafı 
. Uvvetlendiren ve geniı:ıleten bir söz-

ltalyan- Habeş işleri etrafında 
Paris konuşmalarından henüz bir ne
tice çıkmış değildir. Kolay kolay bir 
netice çıkarıJacagr da umulmamakta· 
dır. Çünkü dün gelen haberlerde ev· 
''elki günkü "nikbinlik,, den eser yok
tur. Bilakis "intiba tamamile menfi 
değildir!,, gibi garip bir cümlede var
ilrr. 

İtalyan tezinin "İtalyanın Habeşis· 
Gelen haberleri 10 uncu sayfamızda · 

d "· y f .ur. Bunu kaydettikten sonra Tane-
. ın bu sözler ile ne demek istediğini 
düşünelim. 

Bizce Utro başyazıcısı Bulgar mu
hitine için için bir acı, bir yanıklık, 
bir Pi§nıanlık telkin ediyor. Demek 
isteniyor ki Pomakların bir kısmı Bul 
garistanda kaldı, bir kısmı Yugoslav
Yada_ Hele bir şu Yugoslavyadakile· 
re bakınız; orada ne yapıp yaptılar, 
cebrettiler, kahrettiler, Pomakları 
Sırp yapıp çıktılar. Öyle ki bunlar 
Şimdi ne Türküm diyebiliyorlar ne 
Türksün diyene iltifat ediyorlar!' Bul
garistan Pomaklanna gelince: Bugün 
gene, bunlar biz Türküz diyebilmek
tedirler. Bunları biz niçin dün 
böyle bıraktık; bugün niçin bırakıyo
ruz? 

Bulgar gazetecisı böyle bir konu 
~an çıkarılacak bir sonucu Türkiye 
ıle Yugoslavyanın biribirlerini sıkan 
dost cilerine batacak bir diken diye 
de düşünmüştür diyenler olabilir;..fa
kat \:ugoslavyadaki bu görüşünü Bul
garistanda ağzının suyunu akıtarak 
anlattığına bakılırsa, Bulgar meslek· 
daşımızı böyle bir gammazlıkla itham 
etrnek için göstereceğimiz bu delil kıy
lll('tten düşebilir; ancak Bulgaris
tan da en geniş bir okuyucu bölgesi 
hulan bu gazetenin bu yazısını Bulga
ı-htanda Türküm diyen azhkların bu 
('n tabii haklarına karsı nasıl diş bi· 
lcnıek Yeya nasıl yum;uk sallamakla 
karşılık verildiğini gösteren bir yeni 
h('lge sayacağız. Kimhilir, o cümlele· 
ti Yazıp bitiren hu Bulgar münevveri 
kendilerini ben Bulgarım demelerine 
açıkça izin ver<'rck yakın zamana ka
dar asırlarca idare edenleri içinden 
nasıl gülünç ''cya nasıl acınacak hal· 
de bulmuştur? 

kültü ve Sağlık Bakan
ları geliyorlar 

Ankara, 16 (Kurun) - Kül · 
liir bakanı Bay Saffet <\rıkanla 
~ağlık Bakanı Bny Refi;.ı:. bugü:ı 
stanbuJa &ittiler. 

bulaca.Jü;ımz • 

Arnavutlukta ilıtiliil 

Asiler Tiran Üzeri
ne yürüyo~lar 

kurultayı 

Basın kunıinu kuml rayıncran oır gt1rtrnfl§ 

İstanbul Basın Kurumu Kurultayı 
dün fevkalade kongresini yapmıştır. 
Anadolu ajansı muharrirlerinden ,.e 
mesleğin kıdemlilerinden Bay Necip 
kongrenin birinci başkanlığına, Bay 
Bürhan Cahit ikinci başkanlığına, 

Ray Hikmet J\.fünip 'e Mehmet Selim 
sc~o-eterliklerc seçilmiş. konuşmalara 

ba5lanılmıştır. ı 
Beyoğlunda kurulmakta olan ga· 

zetccilcr ldiibü Ba..,ın Kurumuna mü• 
racaatl::ı. kendisine bc;;ı bin lira ,·erh· 

mesini istemiş, idare heyeti bu para
nın ,·eritip verilmemesi için karar a· 
lmmak üzere kongreyi fevkalade ola· 
rak toplan.mağa çağırmıştı. Dün bu 
hususta uzun boylu konuşmalar ol· 
mu~. so:1unda gizli rey toplanmış, bir 
kişi miistenkif kalmış, on yedi kişi is· 
tenilen paranın ' 'erilmesi, otuz yedi 
ldşi de· verilmemesi yolunda uy ver
mişlf'rdir. Bu ~urctle çoklukla bet
bin liranın kliih<.: verilmemesi karar· 
laştırılmış, kongre dağılmıştır. 

/!er gün 

Bizde • • 

\ . 
Türk Dili tetkik Cemiyeti Sekret~ 

ri İbrahim Necmi Dilmen, yaz tatili 
falan bilmiyen, gece gündüz ça!ışan 
ve dinlenme vakti bile pek az olan bir 
zattır. Anket suallerini baştan sonu· 
$kadar okuduktan sonra kağıdı bü· 
küp çantasına koydu: 

- Ben cevaplarını yazıp size gön· 
derim! dedi. Bütün hüsnüniyetine 
rağmen buna imkan bulacağı şüpheli 
idi. Nitekim aradan geçen günler bu 
şüpheyi kun·etlendirdi· İbrahim Nec· . 
mi Dilmen, anket muharririle karşı
laştıkça kendisine: 

- Lades! 
Denilecekmiş gibi: 

- Hatırımda ... 
Diyordu. Nihayet .bir gün: 

- Benim bunlara cevap yazmağa . 
galiba vaktim oumıyacak; otur karşı-· 
nla, konuşalım! . 

(Sonu Sa. 7 Sü. 2) 

SAM.SU~ 

~-~~--~ · .. 

. -~ 

mıntakaların adlarını '"e forır.a lnrı· 

nın renklerini görüyorsunuz. Ya;:ısr· 

nı 7 incide spor sütunlarımııcla hula.· 
caksınız. 

I 

~ . 
. lliralıim N ecmi'Dilmen 
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işaretler 1 fi Gezintiler -

Osman pehlivan Kadın ve süs 
Onu daha çocukken bir günl d ·· ' J v 

!~~'1:ıttaki Türkocağıncla gör - K. . 1-) d . uşman ıgı 
ıı1tum. Tıbbiyelilere halk hava· ımsesız ÇOCUK ar yur u genış eyor Kadınlar arasında umulmadık 

lcırı ça/.ıyordu. O .zaman Osman bir topluluk kurulmuş. Kendilt!ri-

Pehlivan bana elinde sazile Tuna ş· d• k d d J kJ d h } • ne bir ele güzel ad takmı'jlar: "süs 
kenarında •az çalan bir yeniçeri im ıye 3 3f yur 3 3 1030 ÇOCU ar an emen lepst ve boyanma düşmanları,~. Oku· 

~~_gibi görünmiiftü. Balkan f dal birer Unsur haline gelmişlerdir•• 1 dum ve hiç isteğim yokken gülüm-
ıtrbının ıonuncla onun geni§ poı 3 Y ) seclim. Kadının süs ve bo.)'aya dü§· 

~ıYıklcırı.r:ın, iri endamının ardın· Uray tarafından Galatada :-ı · ı zılarının okumay~ kab;Hyetli oı-1 nişletilmesi lt.ararlaşmı§tır. Şimdı ma? olu§u ~a ~ir ~~.al g~li:or. 
cı Tuna boyunu ıeyretmem ga· çılan kimsesiz çocukları kurtar dukları görülmü§tür. 13.ınlardaı. kahvelerde, köprü altıncla, sokak . Ba§ımd~ bırıkmq butur.. b.ılgı ve 

Yet tabii icli. ma yurduna iki yıl erıel ahna11 biri Güzel Sanatlar Ak~c?emisi re· köşelerinde,Yangınyerlerindeki se .. ınanı§a hıç uymayan bu yenı adımı 
,.. Oaman pehlivan bana neden serseri çocukların ıslah , dildikle sim şubesine, ikisi Da.-!.i~şafaka . seri çocukların mikdarmın tesbi beni sendeletirse çok mu? 
unayı hatırlatıyordu? ri ve bir san'at öğrendik!eri llnla · ya, ikisi Gedikli küçü~c zabit o tine çalışılmaktadır. 1st~nhulde. Büyük gezginlerin kitap:arın-
Duytluğum •eı Tuna gibi e•ki, tılmıf, bunlardan bir ~.amma İf kuluna verilmek üzer~ ayrılmıt 3000 kadar böyle çocuk bulun da, bu toprağın bütün kadınları-

Ttına gibi biz.imdi. Fakat bi-: Tu- bulunarak yurttan çık3:dmıttır. tır. Bazılarında da zir:ıatçiliğe duğu tahmin edilmektedir. Anad.., nı ıüı için ya§ar, güzelle,meğe can 
'1cıclcuı ne kadar uzak kalmq onu Serseri çocuklardan onu kun · heves görülmüş, bir kısm. da Bi;- ludan gelerek bura.da dilenenler verir gördüm. iklim cleği§tikçe sü
~e k<ldar unutmu§.ak O•man peh- duracılık, üçü mürettlı1!ik, beşi yükderedeki fidanlığa verilmiştir. le bunların yekunu JSOO e var sün kencliıi değil yapısı deği§tiği· 
ıt-anın ağzında canlanan ıeıi ele marangozluk, onu mobilyacılık, be Yurttan böyle çok iyi bir so maktadır. Serseri çocukların yurt· ni anlaJım. Boyunlarında mini mi-

o kadar kaybetmiştik, onu kulak- nuç alınması üzerine lstanbul so ni kaplumbağa dizileri taııyan 
l fi terzilik, biri saraçlık öğrenmiı· ta okutularak Sümer Uarık fahri · a,.ımcla buldr.:ğum zaman Y,aban· kaklarındaki serseri çocukların bataklık bayanları, denize kava-
cılık cluym::ulım. Geni1 y~atıcı tir. Bunlar !İmdi dııarıaa çalıı toplanarak memlekete yarar birer kalarında çalıştırılmau etrafınd, şunca iıtiridye kabuklan il~ clo-
hcılk kaynaşmasının hasretini ele- maktadır. Sıhhi ve ahi.il:. durum vatandaş haline getirilmesi ve bu- da banka ile temasa girişilmi~ bar. nctnıyor. Toprakta, ıu kıyınncla 
rin, derin hiuettim. Bu seıte bir ları düzeltilen bu çocuk1ardar. b!l· nun için de yurt kadrosunun ge · ka bunu kabul etmi,tir. biraz parlak bir faf, azıcık renkli 
lıcareti yenmenin, vercli~i lerah • hiç bir ıey yoktur ki kadın onu 

!'~ve uz.un bir özlentinin IUIUZ • Kültür işleri J Sultanahmette eski bir lfinansal inceleme EİQftna, bileğine takmasın. 
'llfUnu gideren ıerinlik varclı. Türk evi t Kulaklarında kemik küp~lerin 

Direktörlük/erde değiş- Sultanahmette Arosta ıoka. fspekterlerimizle yabancı aimit'kaclar geni§ halka!.trı ıalla · 
Aradan yirmi 'J."ll g(>rti. Onu 

Anı'zara.da ıehir bahçesinde gör • 
dam. Genç bir kızın gür ıe•i ya· 
11ıncla o, YC!§lı olgun, s:ıdece bir 
•cın' ath. Elini tanburesinin teli(>· 
ri yzerinde dola§tıran tam bir 
•empo.ti icli. Halk onu ıeviyor. 

Çıltlıraııya ıeviyor. Halk onu ıalı· 
11·~e gördükçe, ıuda kendi akıi • 
ne bakmıı gibi oluyor. 

Onu bütün tabakalarile bir u· 
lu, c.:rıyor: Y eniıehircle radyo me· 
ra.Wııı kadınlar, ve yükıek kül • 
türlü erkekler gördüm, nnun rad· 
Yoda se•İni i§itmek İçin ıa!Jtleri 
•elerher ediyorlar. 

Dikmen kahı•elerinde elleri na-
•ırlı .. l . l O ' .Yuz erı tun; Cl§mıf, köy!üler 
. ~rnan pehlivanın ıeıini dinlemek 

/Çın radyonun önünde çömelip 
Uru bir ar.::uJa yüz. yıkar cibi hazl 1 

topf a:nyorlar. 

Bilek ve gövde büken parmak· 
lı l;~, elin bu harikuladeliğini ben. 
en ::ert ~porla, en ince ruh akı§ ınt 
birleftiren inaan ruhunun derin -
ı·...,. 
ıgıncle buluyorum. Bir bakımdan 
Omıan Pehlivan Platonun bede· 
nin' ' ı ı ıpor~a o gunlct§tıran. ruhunıı 
m "k· ·ı • Ull ı ı e enginle§tiren ideal 
ınıanlarına pek benziyor. 

Sadri Ertem 

Yumurta ihracında 
değişiklik 

Yumurta çıkaran tecimerler k , 
ontrol komisyonundan aldık • 

ları vesikalar üzerine mallarını 
~ıkarnıakta idiler. Bu usul degwis • 
tı ·ı . . 
rı nuş, yumurtaların ancak gön . 

derilecek memleketlerden müaa • 
a.de aldıktan sonra çıkarılnıaaı yo 
lu onaylanmıştır. Yeni usul Türk 
0~İai taraf ır.dan ilgili ted~erlere 
bıldirilmiıtir. Kontrol komisyo . 
~undan vesika alıp da .;ıkaraca
gı nıemleketten müsaade alma • 
ranlar yumurta çıkaramıyacak . 
ar, mallar ellerinde kalacaktır. 

meler yapılacak ğında yapılmakta olan eski Bi - uzmanlar teci d d nan Okyanomn kadını, Nil kena • 
zans eserleri araıtırmasma dün de m o asın a nncla yuvarlaklığı uzuıı!ukla eleği· 

Kültür direktörleri talimatna 
mui mucibince bir çok il kültür 
direktörlüklerine, lise ve orta o 
kulların da idaresi verilmiıtir. Bu 
durum karşısında her killtür di · 
rektörlüğünde yeni teıkiJat eyh.4, 

devam edilmittir. Finans ispekterleri yabancı fi. ıiyor. Kleopatranın pırtf:nta ıa • 
Dünkü kazılarda eski bir Türk :ıans müşavirleri ile birlikte dün çaklı küpeleri omuzlarır.cla ince 

evinin temellerine ra•tlanmışhr. ticaret ve ıanayi odasına giderek bir platin çizgi hal.ine inen bilezik. 
Bu evin daha ziyade meydana çı- tecimerlerin vergi vesaire i§leri Hinclcle, Mısırda, Enclüli;ı etekle • 
karılması için kazı genitletile • hakkındaki dütüncelerini öğren - rinde zırh kolluklardan ayırt ecli. • 

ayında da İstanbul kültür direk · 
törlüğünün teıkilatı değiştirile -
cek, bir takım yenilikler yapıla 
caktır. Yeni teşkilatın Do! şekilde 

olacağı henüz belli değildir. 

cektir. mek üzere kendileriyle konu! • lemez. • 

Heybeli plajında deniz 
eğlenceleri 

25 Aiustos Pazar günü Heybe
liada plajında büyük deniz eğlen· 

htanbul kültür direktörü Ba~ celeri yapılacaktır. Plajda yelken, 
Mehmet Emin Eri§ilgilin vekıile · yiizme yarı§ları, ıu bpu müıaba -
ten bulunduğu direktörlük vazi · kası, çuvalla denize atlama oyun· 
fç;>: yalrnıda bitmit ola.oaktır. Bun ları vardır. 
dan sonra kiiltür direktörlüğünij _____ ,, __ __ 
Mehmet Emin ErişiJgilin asaleten yarım gün okulları yapılacaktır. 
kabul etmesi lazımdır. Kabul et- Havaların sıcak gitmesi dola 
mediği takdirde lstanbuh yeni b!r yısile ıehrimiz ilk okullarının a · 
kültür direktörü atanacal:tır. çılması birincite§rin baıma hıra -

K ··lt" b k l ~ b l k kılmı§tır. Yeni talebe yazımı on u ur a an ıgı u yı .> u -
~ d b l h beı eylulde başlayacaktır . ma çagın a u unan er çocu • 

ğuo okuma bilmesi için bütün Doçentin sınacı 
kültür direktörlüklerine tedbirle.. 18 birinciteşrinde, üniversite . 
almalarını bildirmİ§tir. de açık bulunan sekiz doçentlik 

Jstanbul kültür direktörlüğü ilk için bir sınaç açılacaktır. Bu sına 
te·lris~t ispektörlerine- yaptırdır,ı ca girebileceklerin ytlksek okul 
bir ara§tırmada tahsil çağına ge· mezunu olmaları ve vaılarınm 
len çocuklarla, okuma çn~ında 0 • kırktan fazla olmaması lazımdır. 
hı:' da aile ih~ivaçları dolayisil~ PROFESÖRLERiN ~EZ1SI -
okuyamıya:J ço...~ukların sayısını Üniversite vrofesörlerinJen Res 
teshit etmiştir. Bu çocukların o . ler ve doçent Muhlis Etern yakın -
kutturulması için gece dersanele - da bir Anadolu gezisine çıkacak
ri açılması düşünülmekteC:ir.Kitap lardır. 
kalem, defter ve sair ders eşyası OCRETMEN DERDi 
da temin edemiyen çocuklara yar 
dım için bütçede tahsisat ayrıl ' . 
mıttır. 

Kültür direktörü kendisile gö· 
' rüşen bir yazıcımıza okumak için 

direktörlüğe baş vuran her çocu . 
ğun muhakkak okutturulacağını 
söylemiştir. 

11 bütçesinde yeni okul yap · 
nıak için para olmadığından bir 
çok semtlerde kira ile bina tutu 
lacak ve bina olmıyan semtlerde 

Lise, orta ve ilk okul?arda öğ· 
retmen durumu tamamd1r. Hiç bir 
yerde öğretmen azlığı yoktur. Bu 
yıl altmıı kadar ilk ol<u! öğret 
meni diğer illerden lıtanbula nak
ledimiştir. 

K1T AP IHT1Y ACI 

Uk, orta ve liselerin yeni ders 
yılı kitaplarının hazırlanması iti· 
le devlet matbaası yakından me,
gul olmaktadır. Kitaplar bir birin
citeırine kadar yetiştirilecektir. 

kardeşler 

muşlardır. 

Bu iıpekterler bir aya yakın bir 
zamandanberi lştanbul tahakkuk , 
tahsil ıubelerinde de tetkikler 
yapmışlar ve raporlar hazırlamıı
lardır. 

Garp vilayetlerinde de tetkik -
ler yapılacağı için müşavirler, be
lzmide, oradan da garp vilayetle
raberlerinde bulunan TürlC finans 
ispekterleriyle birlikte Sair günü 
lzmire ve oradan da garp vilayet· 
lerine gideceklerdir. 

Liman sosyetesinin 
tasfiyesi 

Liman sosyetesinin tasfiye iti 
için alacaklıların müracaat müd -
deti bitmi~tir. 6 hirinciteşrinde bir 
toplantı yapılacak ve sosyet~ 
devredilecektir. Bitirilmesi gerek
li hesaplarla idare heyeti uğra -
şacaktır. 

Vapurculuk sosyetesinde 
Vapurculuk sosyetesi lzmir S&· 

feri için iki hin tonluk yeni bir va
pur almağı onaylamııtır. Vapur, i
ki aya kadar satın alınacaktır. 
Sosyete hundan sonra Sakarya 
vapurunu satmağı düşünmektedir. 
Yeni alınacak vapur, daha çok 
yolcu nakli için olacaktır. Bunun 
için vapurun kamaralarına önem 
verilecek, çok kamaralı olması 
tercih edilecektir. 

Habeş işgüderi 
Şehrimizde bulunan Habe} iş 

güderi Bay Markos havasından İs· 
tifade etmek üzere bu akşam Ya • 
lovaya gidecek, birkaç gün kala· 
caktır. 

Saçlar.ına kirpi ıırh ürperme
sini vererek, ıakaklarıncla kılclan 
urlar ıi§irerek güzelleştiğine ina • 
nan, yüzünü kanarya, kurbağa 

rengine boyıyarak kırıtan kıyı dil· 
berleri. az mıdır? Kitaplara yüzde 
elli palavra karı§sa bile duygusuz 
lotoğralın tanıklığı kar§rsında a

kan ıular durmaz mı? ... 
Bugünkü modalara baksanıza .. 

Öyle genç kızlara raıflıyomm ki 
yırtık omuzları, parra par · 
ça etekleri, delik clqik papuçlan 
ile bana, köpek hücunuına uğra
mıı zavalldar gibi dokunuyor. Me
ğer bu ela bir moda imi§! 

Günq altında kapkara olmıış 
şahrem fQhrem çatlayıp sarkmış 
derilerini bir güzellik örneği diye · 
tC&fıyanları görmüyor muyuz? Tır· 
naklarını kıpkızıl boyal.arla karr 
lı .Pençelere döndüren tuğla du
daklı b'ayanlarımız mt eksik? 

Yokıa kadınlarımızı modaya, 
liise, boyanııa clüıman )~apan bıı 
ıon sistem tuvaletlerin zıpırlığı mı 
dır? Ôyle iıe ben d~ onlarlcr bir· 
/iğim. Doğrusunu isterseniz hiç bir• 
erkek, kendiaile sevgllisi arasına 
yabancıların girmesini istemez. 

Bu, ıater düzgün, iıter boya, iıter 
yalcltz olcun. Netice cleği.~mez. Bu 
günkü O§ıkların masaldaki "Fer
hat,, elan kalır yeri yok. O, d<>ğla
" cleln1iş, ardında "Şirin,, t ara
mıştı. Şimdikiler ele ıevgililerinin 
tenini bulabilmek için krem, boya, 
dü7:riin katlarını a§mak zorımdrı. 

Bakalrm §U aon moda ve boya 
clü§manlığı nereye varacak? 

S. Qezgin 

yolunda: 15 

rcsım lcrlc d ii n • 
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Kültür bakanlığı soruyor 
} üksek tahsil gören köy çocuklarının köy 
ferinden ayrılmamaları için ne yapmalı? 

Ankara, 16 (Kurun) - Kültür Bakanlığı, ıehir ilk okullarile kö) 
okulları hakkında eaculı tetkikler y apmaktada. Bakanlık, tl§aiıdaki 
meseleler iizerinde Ügilüzrin fikirlerini ıormu§tur: Bugünkii ıehfr 
okullarının ihtiy~ları nelerdir? ilk okul öğretmenlerini keneli 
i§leri bCJ§ıncla daha faydalı fekild e yetİ§tirmek için ne yapmalıdır? 
ilk tedrisat icpektörleri nam daha faydalı olabilirler.? ilk okul kitap· 
larında ne eksiklikler vardır? ilk okul çağında bulunan çocuklara 
mahsus mecmualann vaziyeti n!t.sıldır? 

ilk öğretimde yurt prensiplerine kuvvetlendirmek amacife öğret 
me11leri yurt arCl§hrmalarına ıevk için ne yapılmalıdır? Köy okulla
rında terbiye ve tahıil baktmında'l ne gibi eksi.klikler vardır? Kö."r 
öğretmenleri na.sd yetiştirilmelidir ? Köy öğretmenleri ne gibi zorluk
larla karıılaııyorlar? Bunları köye kuvvede bağlamak için ne yap 
malıdır? 

Htilk resmi tedris zamanından gayri zamanlarda köy okulların . 
dan nasıl istifade eclebilirier? Kö:; çocuklarından ilk, orta VP yük•ek 
tahsil görenlerin köye foydalı ol mcıları ve köye/en ayrılrnamalar: 
için neler yapmak icap eıler? 

Sümer Bank, demir endüstrisi pro
jesinin tatbikine geçmek üzere 

~ra, 16 (Kurun) - Memlt!kette kurulacak clemir •anayii mal 
zemeıi için 9 milyon liralık kredi alınclığı yazılmt§tı. Sümer Bank. 
demir sanayii projeşini yakımla fa tbik •ahasına çıkaracaktır. Ekono
mi bakanlığı tarafından bu husu~ ta bankaya clirektiller verilecektir. 
Ôğrencliğine göre izabe ocakla"' nın Zalranbolucla kurulması mu 
valık görülüyor. Bu takd;rJe Kaa:amonu clemir madenlerim/en clah1 
kolaylıkla istilacle eclilebikcektir. 

Posta memurlarının 
yardım sandığı 
~nkara, 16 (Kurun) - Posb. 

Maden ruhsatiye
leri nasıl alınacak 

Ankara, 16 (Kurun) - Ma . 
denler genel direktörlüğünün va
zifelerini ne auretle yapacai1 hak· 
kında yeni bır taJımatname lia . 
zırlanmaktadır. Bu talimatname 

de maden ruhscıtiyelerinira alınma
sı hakkında yeni usuller buluna 
cakhr. Madenler genel direktör 

Amerikadan 85 talebe \ 
geliyor 

Bugün Prenı Adolf yatiyle 
ıehrimize 85 Amerikalı Üni'verai
te talebesi gelmit bulunacaktır. 

Prins Odolf yatı, geçen ay için· 
de 150 kadar Amerikalı Oniersi· 
te talebeıi daha getirmiıti. 

Yarın sabah bu yat gidecek, 
fakat Dö Gras isimli bir Fransız 
Transatlantiği tehrimize 500 
Fransız seyyahı getirecektir. 

Bu kafile, memleketimize bu 
yıl toplu halde gelen ilk Franıız 
seyyah kafilesi olacaktır. 

Çanakkale zaferini 
kutlulamak için 

Milli türk talebe birliği genel 
sekreterliğinden: 

Çanakkale ıavaıının 20 inci d? 
nüm yılım kutlulamak ve kahra · 
man fe}ıitlere saygılarımızı ıun . 
mak için bugün saat 17 de Ge14· 
bolu vapuru ile Sirkeci rıhtımın 
dan hareket edeceğiz. 

Anıt gezisine gelecek arkada~ 
)arın en son saat 13,5 - 14,5 ara
sında Birlik merkezine gelerek ya
zılmaları lazımdır. 

Evkaf - Uray arasında 
anlaşamazlık 

Uray ile Evkaf arasındaki an .. 
la§mazhğı halledecek olan hakem 
komisyonu dün ilbaylıkta toplan· 
mı§, geç vakte kadar dosyalar ü • 
zerinde incelemede bulunmuıtur. 
Komisyon gelecek hafta gene bir
kaç toplantı yapacaktır. 

Piserin konuşmaları 
F ranıız maliye uzmanı Piser 

.l' - '·-~- • .ı-~~ """'" u\'~"11 ot:JU 

ra bazı tecimerlerle görü~erek 
gümrük muameleleri ve vergile -
rin cibayeti konusu üzer:nde ko 
nu~muttur. 

telgraf, telefon memur lan yardım 
sandığı nizamnamesi bayındırlık 
bakanlığınca haz1Tlanm1ı Te ba 

kanlar kurulunca incelenerek o 
naylanmı§tır. Sandığın sermayeı;, 

memurların maaıından kesile -
cek yüzde ~ )erle temin edilecek
tir. Açığa çıkarılan, tekaüde sev · 
kedi.len ve hasta olan memurlara 

ve ölen memurların ailelerine tan 

'dıktan yardım yapılacaktır. 

lüğünün illerde bulunan memur _Geçmiş 
ları, yeni t eıkilat münasebeti!e Kurun/ar: -

17 Ağustos 1920 

Gazi enstitüsü direktör 
vekilliği 

Ankara, 16 (Kurun) - Gazi 
terbiye enstitüsü direktör vekilli 
'ğine edebiyat öğretmenlerinden 

Bay Mustafa Nihat tayin ed!ldi. 

1ürk Kuşu 

merkeze alınmıılardır. Bunlara 
ait işler ilbaylarca göriilmekte · 
dir • 

Ankara avukatları da 
tasnife itiraz ettiler 

P•li• halterleri : _, ______ _ 
iki otomobil 

çarpıştı 

Dış bakanımız Ingiliz 
elçisini kabul etti 

Şehrimizde bulunan Dıt ltleıf 
Bakanı Bal' Tevfik Rüttü ~ 
dün Perapalaa otelinde lngiliz el-

Cemal Feridin sahip hulun çisi Sir Persi Loren ziyaret etnıİfı 
duğu 633 numaralı otomobil ile görüımüşlerdir. 
2046 numaralı otomobil Kalaml~ , 

iskelesi önünde ç.arpıımışlardır. Milletler Cemi ye 
2046 numaralı otomobilde bulu ? 
nan mimar Sabri alnından, Bayan De yapıyor• 
Melek yüzünden, bayan Hatice 5-8-935 tarihli Meris Ehronicl 
sağ kolundan yaralanmıştır. den: 

ATILAN TAŞ - Rizeli lsmail Cnevredeki ~un aüren ıöriif 
ile İsfendiyar Mahmutpaşa yo - melerin vermit olduğu ~tice, 
kutunda kavga ederlerken lımai - Eden'in söz)erile "Uzlqma, b• 
)in attığı taı yoldan geçen Nimet kem ve müzakere makire-si ol• 
isminde bir kadının başırta rast· Milletler Ceımi1di, tııı.ıua f&ad& 
JamTf ve yar&.le.ntııtır. ks.~t.t' (Wl\nu"t ~ia~,, iua 

DÖVME VE ISIRMA_ Be. ve umumi kanaatidir; ve 4 eylO 
yoğlunda Karadut caddE'sinde De! geçmiyecek bir tarihte, yine Mt 
mir apartımanmın kapıcısı Meh Edenin ıözlerile, "Milletler Ceıor 
metle Sabuncu zade apa rtımanm. yeti konseyinin, Cemiyet misakı 
da oturan Behiye kavga ~tmişle>:"" nm kendisine tahmil etr.ıi! oldd 
dir. Behiye Mehmedin üzerine ğu vazifeleri yerine getirme•· 
hücum etmi§, Mehmedi dövmü~. lüzu~u neticesidir. 
Behiyenin köpeği de Mehmedi ı - f ştigal sahası Milletler Cemi 
sırmıştır. yetine müteallik itler olan Bri 

BOŞ KÜFEYi ATMIŞ _ . Kö- tanya hariciye nazırı M. Eden' 
müzakerelerin bütün devamı e mür amelesinden Saitle Süleyma=1 

Galatada rıhtımda bağlı Sal<ary t. nasında almıf lduğu tavır ve h• 
vapuruna kömür verirken Sa it bo1 reket tarzı, en büyük takdire ıay.-

dır. Cumartesi günü radyo ile va bir küfeyi Süleymanın başına ~t · 
ziyeti ihtisıuen izah eden nut mııtır. Bu yüzden ikisi arasında 
yalnız Avrupa emniyetinin kolle kavga çıkmıı, Süleyman Saidi 
tif mes'uliyet prensibini, yani M. 

dövmüı ve yaralamııtır. 
Jetler cemiyeti düsturunu~ koru • 

KANCA lLE - Y emiıte Ha duğunu tebarüz ettirmit olmakl 
sır iskelesinde sandalcı BahtiY.ar tayanı dikkat değildir, ayni za 
la sandalcı Yako, iskeleye sandni manda bunun neticesiz kalııınd~ 
yanaıtırmak yüzünden kavga et· misakın nibat olarak tatbik edil 
miı, biribirlerini dövmüıJerd\r. 
RunlaYrlAn..Bahtiva ... Y.akn.V>• ı.._. ... 
ca ile batından yaralamıştır. Ya -
ralı hastaneye kaldırılmıfhr. 

Bir aylık yapı 
Uray tarafından çıkarilan Is · 

tanbul şehri ekonomik i5tatistik .. 
ler bülteninin dokuzuncu sayısı 
dün çıkmıttır. içinde birçok de · 
ğerli yazılar bulunan bülten git · 
tikçe büyümektedir. Bu bü\tene 
göre, temmuz ayında lstanbuldR 

47 ev, 11 apartıman, 9 diikkan ya. 
pılmııtır. Evlerden yirmi •üçü Fa· 
tihte, 16 ıı Kadıköyünd,,.dir. A 

partımanlardan beıi Beyoğlunda 

dördü Eminönü mıntakaı.mda, i· 
kisi Kadıköydedir. Temmuz ayın

da 472 bina da tamir edi!miıtir. 

mesi mecburiıetini bilhassa kat 
... ..... .._ .... '<& uUtltm19 OlllRIWJ QlKKaı 

değer. Eğer M. Edeni diğer ka 
bine arkadatlan bu kararında W 
tacak olurlarsa, kollektif sistemi': 
kurtarılabileceğinden daha ümit 
var olabiliriz. 

Her ıey f imdi buna bailıdd 
Hiç kimse iddia edemez ki, timd~ 
ye kadar elde edilen netice, düny;j 
sulhünü tehdit eden meselyi f~ 
veya bu surette halledebilmittit 
Son latlyan seferberliğinin bir dl' 
receye kadar durulmuş olmuı ~ 
"Duçe,, nin eskiye niıbetle dab 
mülayim beyanatı her ne kad 
optimistleri sevin'direbilirae d
bu hal meselenin sulhan halli 

Ankar6, 16 {Kurun) - Türk 
ku§u çalışmalarına devam etmek· 
tedir. Sovyet Rusyaya yenide11 
planör yetif tirilmek üzere talebe 
yollanacaktır. 

Ankara, 16 (Kurun) - Anka· 

ra avukatları, kazanç vergisine gö· 

re yapılan derece tasnifine iti 

raz etmiılerdir. itiraz Finans bıı· 
kanlığınca tetkik edilmektedir. 

Venizelosa karşı tertip edilen 
usikast hakkında Ati na gazeteleri 
mufassal mahlmat vermeğe başla
mışlardır. Du gazetelerin iddimn
na nazaran suikast, Pariste tevkif 
edilen iki zabitin işi olmayıp lsviç
rede ,.e Derlinde akdolunan içti· 
malarda ittihaz edilen kararın ne
ticesidir. Ezcümle Patris gazetesi
nin yazdığına göre Zorihte yapılan 
gizli bir içtimada Kral Kostanti· 
nin ne suretle Yunanistana avdeti 
kabil olabileceği müzakere olun
muştu. Bir çok siyasiler, yegane 
çarenin, Venizelosun vücudunu kal 
dırmak olduğunu ileriye sürmüş

--=nnc~IUlllQllllMIHllllUltWIMliLYMI El il ''~Plttılttlftl" 

yakmlaıtırmıı değildir. ~ 
Kazanılan ancak zamandır. 

husustaki ümitler daha kuvve 
olabilir, §ayet bu kazanılan mü 
detin hüsnü istimal edileceği h 
kında bir dereceye kadar emin 
lunabilse, istihfafı meslek edin 
kimselerin Eylulde yağmurlar 
bitmesine kadar Habe§iıtanm l 
talyanlar tarafından ciddi bir it 
tilasına maruz kalmalarına imki 
olmadığını işaret etmeleri müııı 

~MWJMMMTMtitlll!l,_i&AJl!llid ____ _ 

30 Ağustos şenlikleri 
Ankara, (Kurun) - Burada 30 

Çin haydutları fngiliz ağustosta yapılacak tenlikler ha - 'I=========::-..; 
gazeteciyi öldürdüler zırlığı devam ediyor. Halkevin - 1 Gelenler, gidenler 1 

lerdir. 

__) Pekin, 16 (A.A.) - lngiliz ga- de açılacak reıim sergisinden baı· B. De ViNTER - Avusturya elç; 
{zeteı:isi Jones'in cesedini bulan ka, §İmdiye kadar inkılabımız hal. liği ha§ sekreteri ve lstanbuldaki 
kuvvetler, Çin makamatı tarafın- kında yazılanlar toplanılacak ve konsolosluk i§leri şefi bay de Vin 
'dan gönderilen kuvvet1'~rdir. ayrı bir sergi halinde gösterile ter, dün bir ay mezuniyetle Avuı · 

Bu kuvvetler, lfl ağuı~osta Şa. cektir • turyaya gitmittir. 
nar hükfuneti tarafından haydut• -·-·-AMlldBilittaAWll w W ------~-------

larla temas etmek üzere gönderi· Deniz konferansı 
len habercinin, haydutlar tarafın-
'dan alıkonulması üzerine yola çı- Londra, 16 (A.A.) - Resmi 
karılmı§tı. çevenlerde söylendiğine göre, bü-
' Haydutlar, 8 ağustosta Jones'! yük Britanya hükumeti, Va§İng -
başka haydutlara teslim etmi,Ier ton andlaşmuını imza etmif olan 
re bunlar da fiydei necatı derhal devletlere deniz konferansının 
800 İngiliz lirasından 8000 lngi . toplanma!ı hakkındaki görüşünü 

Uz lirasına çıkarmıılardı. lngili-ı bildirmiıtir. 
makamları, bu parayı vermek içi;ı Vaıington andla§masında ka -
tekliflerde bulunmuılarsa da bh· rarlattınlmıt olan konferans, top
sonuç elde edememiıler ve fidyei lantıya çağrılmadan önce, Rusya 

necat ödenmeden kalmııtrr. ile Almanyanm fikirleri alınması 

Varşovada tören muhtemeldir. 

nl- Çağırıların, birleıik Amerika t.ı Varşon, 16 (A.A.) - Varşova 
!tat muharebesinin 15 fnd yıldCSntlmU rafından gönderilmesi ihtimali 

1 ınüna.sebetile bir tören yapılmı,tır. vardır. 

Çağın 

Askerlik işleri 
1 - 331 doğumlu ve bunlarla mu· 

ameleye tabi efradın son yoklamala
rına 3-Eylül-935 günlemecinde baş
lanarak 3- Birinci teşrin- 935 gün
lcmccin de nihayet verilecektir. 

2- Yoklamanın yapılacağı günler 
aşağıya çıkanlmıştır. Ah\kadaranın 

muayyen günlerde şube binasında 

toplanacak olan asker alma meclisi· 
ne müracaat etmeleri. 

Yoklamanın yapılacağı günler 
3- Eylül- 935 Sah, 5 Perşembe, 

9 Pazartesi, 11 Çarşamba, 13 Cuma, 
17 Salı, 19 Perşemb~, 23 Pazartesi, 
2S aÇrşamba, :rT Cuma, 1 - Teşr:ln-

935 Salı, 3 Pazartesi pnleri. 

1 Kısa Haberler 1 
BiR ÇEK MUHARRiR ŞEH • 

RlMlZDE - Dimintres T oşeviç i
simli bir Çek muharriri şehrimize 
gelmiıtir. 

Bu muharrir, Türkiye hakkın -
da Çek dili üzere bir kitabın mü • 
ellifidir. 

Şehrimizde birkaç gün kala -
caktır. 

NÜFUS YAZIMI - Nüfus ya· 
zımı İ§leri hazırlıklarım yakından 

görmek üzere merkez bürosu üye
lerinden Bay Osman ve Bay Züh -

kün olmazdı. 
Fakat, bir ay için bile olsa, 

Edenin cesareti ve ısrarı sayesiıı 
de, kollektif mesuliyet prensibi 
nin otoritesi bir defa daha mev 
diyetini kurtarabilmiştir. 

tii dün Yalovaya gitmişlerdir. ı Nöbetçi eczaneler 
MEZBAHADA - Temmuz a - ----·---------.,..ı 

yında mezbahada 19823 kara -
man, 8011 dağlıç, 5003 kıvırcık, 

192 keçi, 22901 kuzu, 367 oğlak, 
1459 öküz, 498 inek, 243 manda, 
89 dana, 411 malak, 7 boğa kesil
mittir. 

Temmuzda Hazirana nazaran 
sekiz bin karaman fazla, buna 
mukabil on bin kuzu noksan ke · 
silmittir, 

Samatyada: Teofilos, Aksaray 
E-Pcrtev, Knragümrükte: Suat, 
nerde: VitaJf, Şehzadebaşıncla: A 
Y cm işte: Dcnsason, Beşiktaşda: 
cep, Deyazıtta: Cemil, Zeyrekte: l" 
gi, Ankara caddesinde Etref N 
Ga1atada: Kapıiçi, Beyof lunda 
tanbaşında: itimat, Tepebapd' 
Kfnyoll, Tarlnbaşında: Nihat, Si 
de Şnfak sokağında: Narkilecl 
KaSJmpasada: Merkez. Hasköyd• 
Ualk.. 
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;ı Yapışık Kardeşler 
L ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
--=:::__Bölem : 5 m lll l IOO'lllllll~lll lmllll llllm Yazan: Rudolf Van Wehrt tmlllill~~ 

Müide, geliyorlar I 
Sirkte ihtilal kopmasının, artık 

geçilmiş, demekti! •• •• onu ne 
ea,tarafın özü: 
Amerikanın liman şelıri o

lan Boston §Chrinde, 15 Ey
lül 1829 tarilıinde kurulan 
bir sirkte, ı•üc11tları biribirine 
yapışık Siyanılı iki kardeşle
rin gösterileceği yolundaki i
lanlar, yirmi dört bin kişinin 
oraya toplanmasına yol aç
m[ştır. Bunlardan <Utcak dört 
bin kişi çadırda yer bulabil
miştir. Geri kalam dışarıda 

bekliyor. yer yüzünde vücut
ları biribirine yapışık iki in-

san bulunabileceğini aklı al
mı.:Jan Polis amiri Miralay 
Murfi, ikizlerin oturduğu o
dada bunları gösteriş işini 
lıazırlayanlarla milnakaşa e
derken, seyircilerin çadırı 

yıkmak üzere olduklarını lıa
ber alıyor. ikizlerden biri 
sarhoş olduğ., için, diğeri si
nirlenmiştir. Seyircilere gö
zükmek istemiyor. Gösteril
meleri bu yüzden gecikiyor. 
oe ahali sabırsızlanıyor. Po
lis dmi.ri Miralay Murfi,Eng 
ile Çangın, yani Siyam lisa
nındaki nuincuına göre sağ 

ile solun, vilcutları yapıfık i
kiz kardeşlerin biran evvel 
seyircilere gösterilmeleri, zor 
la çadıra getirilmeleri emri-
ni veriyor. 

Miralay, bu emri verir vermez 
~dadan dışarıya fırladı. Çadırın 
\ l lu'('.: ~11 uı;>ı ve: maneJ... .ı-e·"' :. 
ş:'jdiğ.i ğibi, dört bir yanma 
nı y de hır eöz atınca, lam zama-
0 n 'k. &elmemit olduğunu, biraz 
j~c; bğini anladı. Ortalıkta an • 
a 1 aıt\:ız bir gürültü büküm sür·· 

I 11Yordu. Arka sıralarda oturan • 
ar, Ön tarafa geçmek için uğrat· 
~aya girişmişlerdi. Bu hücum 
tl7rine, ön tarafta oturanlar yer
derıni bırakmamak isteğile karşı 
Urmu,lardı. Bu yüzden boğuşu

)<>rlardı. 

l Bazı kimseler, gazyağı limba
d~rına şi~eler fırlatıp isabet ettir-
ıkierinden, f imdi lambalardan faz, ıırıl Jırıl yere akıyordu. Bir 
enarda da bir kadın bayılmış, 

~1>\lzun yatıyordu. Miralay, peşi 
ntra )ürüyen mülazım ve zabit 
d Clı:nzedi ile birlikte, orta yerde 

Urdu. İki kolunu birden yukan-
~a kaldırdı. Onun kollannı hava
t &. görenler, bir anda gürültü, pa-

llrdıya araverdiler. Hep sustu· 
&.r. 

ti Miralay, sirk çadırmın orta ye-
nde, söze başladı: 

k k Ey Baston ve civarının er· 
d? Ieri ve kadınları! Bu hal ne
\' •r?. Utanmıyor musunuz? Biz 
)' at§f insanlar mıyız, ki böyle 
k a. anice davranıyoruz? Ameri • 
~ Vatanda§ları ne vakittenberi 
le Y

1
1e sizin yaptığınız gibi hare • 

et erde bulunuyorlar? 
I> Çadır icinde deminki gürültü, 
n:~rtının -yerini, timdi tam mi • 
ttı ıle büküm ıüren sessizlik tut
"'tt~ftu. Miralay, sözlerine devam 
""' 1: 

r .. - Bir kaç dakikaya kadar, 
"0~~~ için buraya girİ! parası 
leerdı~ıniz mahluklar görünecek -
fltr. Sıze, vücutları biri birine ya· 
aJ1~. İn~anların gösterileceği va~ 
)'a e ıldı. Size vücutları biribirine 
ıe:1t!k o~duğu aöy]enilen kimse • 
d' •, tınıdı buraya getirilecekler -
ır. 

L Miralay u f" b" ...... 
"'~ ıtıur ı, ır an aozunu 
J& ae~, Yllnt batında duran mü • 
Zntıın kulağına eğildi: 

ki-. c?~ni, arka tarafa git. o i· 
Çiıılıyı bulundukları delikten 

çıkar. Canlı veya cansız, ölü veya 
diri! Bu işi mutlaka başaracak
sın. Seni mesul tutuyorum! 
Mülazım Conni, geniş adımlar

la uzaklaştr. Miralay da, tekrar 
kalabalığa doğru dönerek, şu tav
siyede bulundu! 

_ Ey Bostan ve civarı~ı~ aha· 
lisi ! Erkek ve kadın hepımzden, 
bütün Amerika vatandaşlarından 
r:ta t.derim. Olacak şey ue olur· 
58 olsun, sakin durunuz! Eğer 
bir dolandırıcılık hadisesi karşı -
smda kalırsanız, ben hu işi ta 
kökünden söküp meydana çıkar
masını bilirim. Bundan emin olu· 
nuz. Bana güveniniz! Yalnız gü
rültü, patırdı, skandal filan iste· 
mem! 

Birdenbire, çadırın dı,arısın
dan içeriye giren bir zabit nam
zedi, maneji koşa koşa geçip, mi
ralayı selamladı. Kulağına doğ
ru eğilip, usulca, yeni bir haber 
verdi. Şu ıözleri fısıldadı: 

- Miralay, dışarıda vaziyet 
iyi gitmiyor. iş çatallaştı. Dışa -
rıdaki kalabalık, çadırı yıkmak 
istiyor. Ahali, yağmurda ıırsık • 
lam olmak için buralara kadar 
gelmediğini söylüyor. Dııardaki· 
ler de, içeridekiler gibi vücutları 
biribirine yapışık insanları gör -
meltte ısrar ediyorlar! Hepsi ıs
rarla bu isteği ileri sürüyor! 

Kumandanının çatılan kaşları 
altında sert bakışlı gözlerinde 
şımşeKler çakt11tını gören zabit 
namzedi, sesini biraz daha alçal
tarak, sözlerine 9u ıözü kattı: 

- Bütün gayretime rağmen, 
buna karşı elimden bir Jey gel -
miyar, miralay! 

Miralay Murfi, şu emri verdi: 

- Git, bir kaç ki§inin omuzu
na basıp yüksel ve avazın çık
tığı kadar bağırarak onlara bil -
dir, ki bu çadırın içinde bulunan· 
lar yarım saate varmaz soluğu 
dışarıda alacaklardır. Yani ikiz
leri şimdi içeride bu]unanlar sev· 
redince, sırn dıtarıdakilerden bir 
kısmına gelecek ve böylece parti 
parti, aıraya talbi olarak hepsi on· 
ları görmek imkanını bulacak· 
lardır. İkizler, bütün gece göste
rilecek. Haydi git, bu dediklerimi 
söyle! 

Zabit namzedi, miı·alayı selam
layıp. bir anda gözden kayboldu. 
Sirk çadırının içerisinde çıt yok· 
tu. Dıtarıya çıkan zabit namze • 
dinin yüksek sesle miralayın söy
lediklerini tekrarladığı ititildi. 
Buna kartı itiraz yollu hiç bir aöz 
aksetmedi. Zabit namzedi, dıta • 
ndakileri sakinleştirebilmiş, ku
mandanın kendisine yüklettiği 
çetin iti kolaylıkla batarmıflı. 

Bu aralık, ikizlerin bulunduğu 
yere giden mülazım göründü. He· 
yecanlı bir tavırla miralayın kar
şısına gelip müjdeledi: 

- Geliyorlar, miralay! 
l1iralay Murfi, son defa ola

rak seyircilere dönüp, seslendi: 
- Ey bostonun ve civarının a· 

halisi! Erkek ve kadın hepinize 
bildiriyorum. Nihayet oyun baş
lıyor işte! Geliyorlar!. Şimdi tav
siyeme dikkat! Unutmayın! .. 
Tam sükUn gerek! Heyecan yok! 

Miralay, mülazımile beraber 
manejden çekilirken, seyirciler 
merakları teksif edilmiş bir hal
de eğilmişler, gözlerini yapışık 

kardeşlerin geleceği kapıya dik -
mişlerdi. Herkes adeta nefesini 
tubnuştu. Sanki soluk almıyorlar
dı. Çadırda çıt yok ve hep 'bek
liyorlar! 

(Arkası var) 
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ml~t+(fMiZ Dtil~ 
Konya'da 1 Ereğli Liman istiyor 

Gençlik, bır temsil ve 
musiki yurdu kuruyor 
Konya, (Özel) - Şanınız il

bayhğına halkımızın bedii zevk 
ve ihtiyaçlarını temin ve tatmin 
maksadiyle Güzel San' atler saba
unda çalışmak üzere bulunduğu • 
nu öğrendim. Bu hususla görüştü· 
ğüm ilgili kimseler dediler ki: 

"Konya halkı çok utanık v~ 
sanattan anlıyan kimselerdir. Fa -
kat ne yazık ki, memleketimizde 
bunun bir semeresi yoktur. İtte 
biz bu boşluğu doldumıağa çah • 
şacağız. Haftada, on beş günde 
bir; halka yüksek eserleri göster· 
mekle onların bir taraf tan zevk · 
!erinin tatminini güdecek, bir ta -
raftan da bu işlerde arzu ve heve
si olanları yoksuzluk yüzünden 
körlemeğe mahkum kalan istidat
larına bir çığır açmış olmak sure· 
tiyle hizmet edeceğiz. Derneğimi
ze (Gençler temsil kurumu) adı • 
nı verdik. 

Gençler temsil kurumu yalmz 
temsil hasasında değil, Atatürkün 
işaret ettiği garp müziki yaymıın· 
da da ehemmiyetle ali.kadar ola • 
caktır. Kurumumuzun siyasi hiç -
bir ilgisi olmayıp yalnız güze! san
atlar Üzerinde bütün varhğiyle ça
lışacaktır. Şarmııza uğrayan tulu
at kumpanyalarının ilk geceşin • 
den ıonra rağbet bulmayı!I ve 
san'attan anlıyan halkın uzun Ea
aılalarla 3 - 4 senede bir pek sey· 
rek olarak gelen san'at kumpan -
yalarına karaı 2österdiii devamlı 
rağbet ve büyük alaka bize son
suz kuvvet ve cesaret vermekte -
dir. 

Gençler temsil kurumunun hiç
bir yerde de ilişiği yoktur. Başh
başına tamamen ayrı ve husuıi bir 
birliktir. Biz burada baım gene' 
direktörlüğünün yurtta oynanma
sına izin verdiği yükıek ve değer• 
li izerleri aeçerek gençlik dernek
leri ve hayır cemiyetlerine ya-.rdnn 
olmak üzere onların heaabma oy
nıyacağız. Nizamnamemiz gere -
ğince kurumumuz kendi hesabına 
paralı hiçbir temsil ve konser ve -
remiyecektir. 

Ancak menfaatine oynadığı • 
mız ve konser verdiğimiz yerler -
den de yalnız yaptığımız masrafın 
bedelini alacağız. 

Bunlardan batka temıil ve mü
ziğe hevesli olanların güttükleri 
yolda çalıımalarına yardım etmek 
ve kolaylıkları göıtermek için bu 
kuruma üye olacak kimselerde hiç 
meslek farkı aramıyarak, ahlak, 
seciye ve dürüstlükleri kafi görü -
Jecektir. 

T etkilitmıızı teknik ve idari 
olmak üzere iki kısma ayırdık. 
Teknik kıamı; sahne genel teknik 
İ!leri, kütüphane, netriyat ve yazı 
işleri, sahne işleri, nazım, dekor, 
süflör, elektrik işleri, akaeıuvar, 
gardrop.. İdare kısmı; bir idare 
müdürü, bir idare memunı, bir 
muhasip ve bir sahne memurun .. 
dan müteşekkildir. 

Kurumun gayretli ve çalışkan 
gençleri ilk temsil ve konserlerini 
tayyareye yardım olarak hazırlı • 
yacaklarım kendilerinde gördük
leri hatarıcı varlık kuvvetinin 
verdiği emniyet ve gurur]a göğüs
lerini kabarta kabarta söylerler • 
ken gözlerim neıeyle ve içim ifti
harla doldu. 

Bu ç.ahtkan ve Y.urt aever aenç-

her yanında Kazanın 
yapımı 

önemli bir 
görülüyor 

yol 
çalışması 

Ereğlide yeni yapılan Ciimuriyet parkında ilçebay ve arkada§ları 

( X işaretli ilçebay Mümtaz Arkan, 1 işaretli eski ilbay lbralıim Bozkurt, 
2 işaretli Şarbay Hakkı Çevik, 3 işaret li Başveren Kamun Bayı Fikret 

Gün g/;r) 

Ereğli, (Özel aytarımızdan) - lerine mahsus bir fazilettir. 
Bundan üç sene evvel buraya ıo • LiMAN VE DEMiR 
ğuk bir mevsimde uğramıştım. O F ABRlKASl 
zaınandanberi Ereğli hayli değiı- Liman ve demir fabrikası için 
miş, bir derec0 daha güzelle,miş- henüz müsbet bir şey yoktur. Yal• 
tir. Ereğli şehri ötedenber-i Kara- nız Yönkreı ve Krop müeuetele
deniz kıyılarında ün almış bir li · ri namına iki heyet gelmif, tetki· 
mandır. Yalnız batı ve karayel kat yapmıtlardır. Bura halkı lima• 
rüzgarlarından çok zarar görmek- mn ne zaman yapılacağını merali 
te olduğundan her sene birkaç va- ediyorlar. Çünkü onlara yeniden 
pur karaya düşerek parçalanmak- hayat verecek olan bir şey varsa 
tadır. o da Ereğli limanının bir an evvel 

ilçenin 121 köyü, iki kamunu 
ve 51700 nüfusu vardır. llçenin 
her tarafında yollar yapılmıttır. 

Ereğliden Düzceye doğru Kadr 
mezarına kadar 44 buçuk kilomet
relik bir yol yapılmıttır. Bu yol A
laplı ve Sulu dereden geçmekte
dir. Devrek şosesinin 17 inci kilo
metresinden Zonguldağa ve gene 
o şosenin 24 üncü kilometreısin -
den baş veren kamun merkezine 
ve pazar yeri olan Kapta§a on ııe
I<izerden 36 kilometre yol yapıl -
mıştrr. 

Ereğli - Bali, Keşkek - Kan

dilli istikametinde 4 metre geniş

liğinde 20 kilometrelik bir ıose 

açılmış, Ereyli - Alaplı kısmının 

gülüç ırmağına kadar olan yeri 

tatlanmıt, diğerlerinin de taşlarJ 

dö'tenmeğe ba9Janmıştır. Bunla -

rın menfez ve köprüleri de yapıl 

mıttır. Yalnız Gülüç ve Alaplı de

releri üzerimle büyük köprülere 
ihtiyaç vardır. 

Bayındırlık Bakanlığından 

köprüler mühendisi BaY. Mithat. 
Gülüç köprüsü için tetkikat yap -
mıştır. . 

Bu yollar bir aY.da ikmal olun-
muştur. Köylüler büyük bir zevk 
ve tevkle çah!Jllıtlardrr. Kadm, 

erkek el ele vermi,ler, kadmlar 
beşikleriyle ısalıncaklariyle gelip 
yol yapmı§lardır. Bu kadar az za-

man içinde 200.000 lira kıymetin· 
de 102 kilometrelik tesviyei türa· 
biye yapmıflardır. Bunlar hep 
köylülerin vesaitiyle vücude geti
rilmittir. Bu hassa Ereğli köylü -

leri kıvançla kutlular ve tuttukla· 
n bu güzel yolda muvaffak ve ve
rimli olmalarını temenni ederim. 

Tahir Kurşuıı 

inıa edilmesidir. 
HUSUSi MUHASEBE 

Hususi muhaıebe memuru Ali) 
met Özcan üç senedenberi burada 
ödev görmektedir. Kendisi çalıı • 
kan, düzenlik sever ve çekirdek • 
ten yetişmedir. Bu idarenin yıllıI< 
geliri 105 bin lira kadardır. Tah • 
silat nisbeti yüzde 97 derecesinde 

dir. Bu paralar yollara, memleket 
hastahanesine ve muallimlerin 
maaşlarına sarfolunmaktadrr. Bu 
yıl vilayet merkezine de 57 bin li· 
ra gönderilmi,tir. Hastahaneye 
yılda 7700 liralık yardım yapıl • 
maktadır. .. 

ACENTE BAY MUST AF 
Ereğlide göze çarpan simalar-' 

dan bir de acente Bay Mustaf~' 
drr. Buralarda onu sevmiyen kim
se yoktur. İyiliği sever, fukaraya 
yardımdan zevk alır, kimsenin ha· 

tırmı kırmaz, itten asla yılmaz, 
nazik ve kibar bir 9ahsiyettir. 
Kendisi Bursalıdır. Fakat itleri 

dolayısiyle 26 senedenberi bura • 
dadır. Onun isl<ele başındaki ya
zıhanesinde büyük bir asalet man
zarası vardır. Her zaman onun 
aandalyalan bot kalmaz, kendisi• 
ni seven birçok ahbapları onu ak· 

i 

ıam ve aaf>ah ziyaret ederler. 
Doğruluğu çe çalışkanlığı yüzün • ı 
den her §İrket ona acentalık ver •. 
miıtir. (Vanderze) kömür mües • 
sese-tinin acentaaı olduğu gibi 
Kandilli kömür şirketinin ve bu 
yakınlarda Çamlı ocaklarmı itlet
meğe başhyan Arap oğlu Hayri 
şirketinin ve bunlardan başka va
purculuk sosyetesinin de acenla -
Jıklarını yapmaktadır. Bay Mus. 
tafa buralarda. itibar, sevgi ve 
servet kazanını§, memlekete cok 
hizmetler görmüş bir Türk evİa • 
dıdır. 

Ragıp Kemal Can Türk 
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Volter' d• - Çewlr•n~ A. u. 

(Bqtaratı 14 ıs, u Atuta. rak eYiııde Jemek yedili kadm Yazan : Kadircan Kaf lı B ö l em ~ 46 
tar1hHu711anmızc1adır.> keadiline kartı fe':~llde aeza. Türk gemicisi "Ne çıkar kaJabalıgı"' n içinde kılıç da 

ffer tarafı eD aüzel l&D&t eaer ketle koımttuiu 11b1 yemekten • • • t • • 

!erile ıiillenmitti. lçeriainde kibar IODI'& ·~bir uılza~e ile daha ıyı ışler, boşa gıtmez,, dıye haykırdı(, 
taYırlı, temiz aiJinitli imanlar fula bır nezaket w muhabbetle 
Yardı. ibadet eaDUlllcla ruba ok- kollllfU1'ordu. 

.. ,... en ahenktar aealer ititili- Babak burada a,.ıe bir hikim 
,_.... Gene harada tebrin bam alrdl iri karumm ıam ininde 
1erlerinde umumi çefllleler prdil dal bir kadım aalafbrıyordu ve bu 
ki lmalarm ,.erlerini belenmr IHhali kadm ela bir elini h&ldmin 
melde beraber ,..pdqlarmdald &o,...na abmı, 8&ür elini P1'et 
.-=-ıı:ii takdir etti. Bazı --·--- _,, atbel Ye müteYUİ bir ıence uzat-
denlarcla 81le h.,keller vardı ki 11111 bir nziyette obınlyordu. Bi-
nktile lranı iyi idare etmit tah· rİDcİ olarak hlldmin kanıı aofra· 
lıR için dikilen bu tunç 1&11&t e- elan kalktı. Bititik oda,.. sirdi. 
Mrleri aanld canllJ'llUI, aanld ha· Burada ,.emele 'beklendili halde 
nlıret edecMmq, aanki nefea alı. 1'etiiemecliii için ıeç blmıt olan 
,. ... ıibi a&iinU,.ordu. clirekt8ril ile ılillftl. Bu adam 

Diler huı me,.danlarda top- çok faıabatle komqu,.orcla. Ken· 
lamn halk tlJle balnfı1'orlardı: dialne o kadar m8eaair ihler .ar 
*Bmm takdia ettix:-:. efendi-....... lemifti iri bdm odadan çıktılı 
lllÜ, lniJGIOmb ne nkit ıelecek uman ıazleri ,... içindeydi. Ya
n ne ..Jdt lnırada lrendiaini al- naklan •tef 11"bi lmanmttr. Yü
nc:eliz't n riirken mhueneaİnİ fllflrlJOrda. 

Babak'un takdir ettiii teJler. Sh .a,.lerken cladaklan titriyor 
.._ biri de nehir üserine kurul· da. 

-. olan k8prülerle kenarına 7a. O nldt Ballak korkmala hq
prlmq olan ıenif, aüzel ye rahat, laclı. Sakın bu,.Gk melek ltm,.e-
nhbmlar, daha aonra bu nehrin lin hakla olmum, di,.ordu. Kendi· 
•ima Ye aoluna lmrulmut olan ıinde her konllfbılu adamın kal· 
eara,.lar oldu. Gene burada a,.ıe bini Ye "ıtimadnu ka•nmak ....... 
ı.a,Gk bir bina Yardı ki içerisinde 
Walerce ,.aralı ihtiyar Ye mmaf- 11 olclalu için daha o sün bu ka· 
f• uksler harp illhma daa ile dmm rula•daki euan da anladı. 
...... bal1111aJ'orlardL Ballak ni- Bu lmdm kendiaine itirafta hal1111-
IİaJ8l konuk olarak itle J'emeti- BIUflu Eftt, oaun ıenç uıbad.,.e 
- ıideceli bdmm nine ftrdı. kartı derin bir atkı ftl'dL Fakat 
Bu bdm ,..amda çok namaıla banda ha,.nt edilecek hiç bir ei· 
Wr arkadap oldula halde kendi- liet 70ktu. Çün1dl Penepoliade he-

.•1111ııııı111it~ &il idi. Yemek fwka· 
ilde leaetli,.di. Genç, süzel, ince 
fildrU, her hali ile imanı kendine 
caWen ba bdmm arbdqı da 
ondan ıeri kalmı,.ordu. Bahak 
bUtGn banlan a&'dilkten aonra 
badi kendine .a,.ıe diJ'orda: 

- Bo,.ak melek ltGrJel ba ka
ür aüzel.,.. cazibeli olan ba Per 
apolia tehrini ,.ıkana biJük bir 
habıslık ,.apmıı olacak, bitiln 
aleme kartı aadece kendi b)'fine 
.are hareket ediyor ılriinecek.,, 

Bammla beraber Bahak bir ... 
1'• daha dikkat etti: DaTetli ola· 

ı.. n an ııti ettı ı 

bayle bir içtimai heyetin yapma. 
ama imldn J'Oktu. Kubnçlıldar, 
ihtillflar, intikam hisleri h6tiln 1nı 
nleri, ba aileleri altüst edeceli 
tlPhesizdi. Bu nlenle, bu aileler 
de laer sin ıh J'&ll.,.. bn abca-
lı tabii idi. Herhalde erkekler ka· 
dmJanm Ye lfıJdanm 8ldürecek· 
ler, ,.aJmt onlarla kaYıa ederken 
kendileri alecelderdi. 

S&sün lmuı İlÜrJ'el bu kadar 
ni•m Ye intizamdan çılcmq olan 
ba tehri malıYedecek oluna çok 
Jiaklı bir harekette 1nıl111U1l11f ola· 
caldl. 

(Arialı Nr) 

Bölem: !J Yazan: Mehmet Naci 

Hitlerin sarı askerlerinden beni koru
ak istiyenler "Eve gitme!.,, diyorlardı 
Gartl7aa Bile ,......... ptlnw 

w ola7dı ba aUa belld dalla p 
•11f8C&ktık '" ben pek ptk 1t1ler 
linaeeektim. Blbıll ilk.arak aynldı, * sb llOlll'& ela tahliye edildim. 

:1.,. ••detim adeta Jdc:udan pi • 
......... bl)'8k bir .. , tefkll e
tllyardw. Karım tnklftm lserlne der· 
... bwl••M7e ..... kwol•. 
.... de clerlaal proteato Herek tU • 
ıv.- ....... UIUIOloDanenln mek
..._ •ercllae sele117e kadar glaler 
............ •JaJı karm lılr ... 
llaıldJe -mine sitmlf, o atla te
.ıttea CeHYred• aYdet edeıt AJ. 
...,._ .... Allkara leflrl Ndo1· 

& 111"71 ula .... Nadellll be • 
... • • .. ft fnklt Hlldftlml .... 
- -WJuı lserlJae dtlferek: - .. 

kb defli! ...... tahUJem için 111 • 
r&J& 1'ara1& telef• ebdf, aefaret • 
... ede de bir konferaa J&pılarak 
Tlık 1a ... larma h17le habm teea • 
Ytiler dnam edene hlkhaetlmldn 
de Tlıtiyedekt Alman tahauma fld· 
detll maamelede balanma11 koa1lf11l • 
mUf bu sefer de bu lllll'etle bir "yan • 
ht1ılr. netle181 olarak Berlin polis 
m8dlrlyetlnbl tam on iç glln mlaa • 
ftrf oldam. 

Jldnd defa tnldfim hakkında se
faret koaoloelaaa .. ke birer proto
ktt, ftl'dfkten '°81'8 ıene ealW gibi 
ftleılmle meiPI oı.ta ..... dım. 
Müat AWllluualdfn hafl,.ıma 
taftb'eal Burlae Berllndea lılr kaç 
_, llaJMhulı ....... rtbm. Tepi-

Balkan Jo71lan, solda, sisli bir ha- ı 
n, arkasında belli belirsizdi. Korla
nan yeşil dallan, zeytinli tepeleri, 
kayabk ID7Jlan hattl kalesi ve kaaa
buı epeyce yakındı. Bu görfiıı~er 
genç kızı avutamıyor, hattl tizüyor· 
da. Bir daha Venedije hlç dönenüye
cek, buralarda mı kalacaktı? 

Acaba Prens Leanardo namı a· 
damdı? Kefalonya iyi bir yer midir? 
Banlan Aneelodan da sormak fhtfya
anı duyuyordu. 

Bir kaç adım ileride ufka bakan 
kaptana dofra ytirtldti: 

- Kaptan?. 
- B8Jtlrintlz Sinyorlta !. 

ADeelo hiyle cnap nrcU amma, 
ghlerini baktıtı yerden çevirmedi. 
Genç im da oraya baktı. 

Orada bir genü vardı· Arkasmda 
bqka bir gemi daha görtinUyorda. 
Banan yelkenleri, de, gövdesi de kap 
kara idi. O halfle insana korka Yeri • 
7orda. 

Genç im sordu: 
- Ne var? Ne oluyor?. 
- Bir teY yok sa11n sinyorlta t .. 

Fakat siz kamaranıza inseniz daha i
yi olur· Neredeyae lbnana ıirecetfz-
0 saman çıkanuuzt_ 

-Neden? 
Uzakta görUnen gemilerden Ddsl

nha de birinin arkumda Te dtferlerf
ntn öntinde beyaz dmnanlaı' toparlan· 
dı. 

Aneelo tellp dflfmllf*I. 
Gemldlerln arasında 111 iki aöz do

lafı7orda: 
- Kara KanaJ. .• 
Kornelya bunu duyda ve titredi. 

Kartalın 

Tayfalann arasında bir sevinç 
çalkandı: 

- Aferin bldmkine.. 
Genç im he]IBinl nlamıttı· 
Demek ki o gemilerden indeki Ve

nedikll idi. Dlterl de f11 me,har Ka· 
ra Kartal-

Aneelo homurdandı: 
- Demekkl Kara VeJinbı lldlrlll

m.Ue it bitmiyormafo Bereket Yer • 
sin Korla lhnanma pek 7akm bulu • 
n111oruz. Bize zaran olmu.·. 

berideki kavga kmfllllttı. Şimdi 
Venedfk gemisinin gtlverteel kanftl. 

Fakat hlll sdo bir top atep ap • 
;yordu. 

Kara Kartal bir tirli ona yetife
mtyorda. 

Aneelo biraz sonra Korfuya gir • 
dl. 

telefon pldı; a~tna. Taaımadıiım 
bir1e11: 

- Vay, seni gene mi tahliye etti
ler! dedi. 

Telefonda bir bildik var zannedi· 
yordam, kim oldafanu anlamak isti· 
;yordum. Fakat telef on kapatılmqtı· 
Khue .. Tetmiyorda. Acele bir işim 
oldaf11ndan evimden çıktım ve ifle
den sonra saat dörde doinı dlndtim. 
Ben evden çıktıktan sonra evime Bit
lerin 1&r1 askerleri gelınltler, beni a· 
l'Ullflar, evimba dvannda llOkta dik· 
qler, bekllyar)fnnıf. Komplarmuz 
Bitlerin 1ar1 askerlerinin aoktalan-
1119 haricinde beni haberdar etmek f. 
çln nokta tutarak beklemişler, bana 
81yledfler, "eve gitme!,, dedller· Der
hal dvardakf bir kahvehaneye gtr. 
dba, buradan konsoloehaneye telefon 
ettim, meseleyi anlattım; korkmayı
nm evinbe gidiniz. Sisi baloala hava
ya pkanalar biz gene arar tarar, lll· 
zi bulanuı r,, dedller. 

O ablerde pek mtlldm işlerim ftl'· 

dı. Derhal harldye nezaretine 11e te
lefon etti-, tanıdıfnn lwidye nea· 
retl •flstefarlarmdan Von Bllow
Sdıwaate'ye meseleyi anlattım. Me
•leyi maavfnt Voa der Sdıvlenbars· 
a bftle etti, on beş Mika sonra tek
rar telefon etmekllffml rlea etti. 

On bit dakika 110Dra tekrar telefnn 
ettim. Da iM aemelvl llldhnetta giz
li 

Kara Kartalla dövüşen Veneclik f 
gemisinin de limana girmesi geçik -
medf· Zavallrmn yelken ve kürekleri 
sailamdı amma, kıç kasa{ası bfisbU -
tin uçmuıtu. 

Kara Kartal da bir direti kınk 
olmuına ratmen biraz sonra lbna -
nm atzında görtindU. 

Barak Reis 8ekfz on giln içinde 
fam dört tane Veneclik gemisini avla
mııtı. Fakat banlann hepsi de hem 
eski, hem de tüccar gemisiydi. Ne ka
dar topla donatılmıı olsa bir sava§ 
gemisi olarak kullamlamazdı. Ah, 
kendi teraneleri ve astalan olsa da 
istedlil biçimde ve boyda kadırga -
lar, Jorlansrçlar yapılsa.· 

O zaman dtl§Dıan gemilerini kal • 
lamlacak kadar atlam bir halde 
yakalayabilmek için çefft çeşit zor • 
laklara girmez, ilk pllelerl en can 
alacak yerlerine vararak köturtim ya 
par, yahut denizin dibine yollardı. 

Onan son defa )'&kalacblı gemi 
gflzel bir parça idi amma, itte o da 
elinden kartalmaş, limana kaçmııtı. 

Burak Reis hele onan göaterdlil 
açık gözJUfe, kendi direklerhıden bi
rinin yelkenlerfle birlikte gilverteye 
giçmesine pek kızını§, her halde acu
na aımata ant etmlftl. 

Tam lfmaam atzına geldikleri sı • 
rada Aneelonun gemisini de girdU -
ler. 

Kara Huan Barak'ın omuzuna 
?1H'41'" 

- Reisi 
- Ne var? Sen de limandaki Ve • 

nedfk kadırp.sma mı sh koydun? .. 
- Ne iyi bilirsin ya!. Sahiden gtl· 

- Hakkın var .. 
- Şunu limandan pkaramu mı • 

ym? Hemen tlstflııe çullanabm da, 
flyle upasailam ele pPreUm. 

- Pek o kadar kolay ele geçirile • 
cek 191e benzemiyor. Baksana topla
nna. Asker de oldukça blababk.. 

- Ne çıkar? Kalabablm içinde 
kıbç daha işler· Hiç hop ptmez.. 

Kara Kartal Hmanm atana lylee 
sokulmaş, içerideki gemilere top atı· 
mı kadar yaklaşmaia bqlamııtı. 

Leventler de limandaki yepyeni 
gemiye hayran hayran bakıyorlardL 

Kara Huan Reisin kolunu tuttu: 
- Kalenia toplanndan sakınalım .. 
- Evet.· Çok sokulmamak llmn.. 
nerıye dotru balırdı: 

- Vardiyan!. D111111r!. 
Ktlrekler durdu· 

mahafazanu emretmiş, der•aı mahal· 
lenin polis karakoluna giderek oradan 
talimat almakbimu lllyledL 

Karakola gittltim zaman o akpm 
nlbetçl olan komiller bana pnlan 
81yledi: 

- lp biliyorum. Polis m8d8r1Q11n· 
den emir aldım; sizi, ailenizi ye evi· 
nfsl her tirli teeavtlze karp koraya· 
catız. B'ftnfzin dvarma banmı için 
bir lllvfl polis memuru glnderdlm. E
vlnld siz altında bulund11r11Yoruz. 
Şayet bir )'al'dma fht.l)'amus oluna 
dolndan dolı il)il bu memura 1&hut 
karakola bir aaretle haber gladerinlL 
Size Jlzım oldatu kadar polls alnde
reeelfm. 

Doira evime pldfm. Evimin altın
daki komp bakkal, un askerlerin. 
lllnl polis memurunu görUnee kaçtık· 
lannı 88yledi. Bu alvfl memur da evi· 
tamYorm111 zannederim ld elini kaldr 
rarat beni sellmladı, gene ellle ip. 
ret ederek Jukarı1& plnnakhfmar, ra
hat rahat J&tmakblnm bildirdi. 

G&7tt ferah Ye mtlsterlh 7ukarı1& 
çıktım, alrpm yemeiinl yedik, rahat 
rahat yattık, uyuduk. 

Erte8i abah saat altıda pencere
den baktım. Evimin kaqmında bafka 
bir memur qalı yukarı gezfnlyardu. 
Pencereden benim baktıtımı glrbee 
elini kaldırdı., beni ıtllerek. sellmJa. 
dr. 

Sonradan provaya dofra ileri 
- Kovaladığımız gemiye.. fliklı.

birlncl top, ate .. ·..ş! .. 
Kara Kartalın savardaia 

çıktılı yerde bir alev ve bir d 
brrakarak azaklaftı. Biraz önce 
kurtulan Veneclik gemisinin otuz 
adım beri tarafmda bir sa stit 
ytlkseldi. 

Ayni zamanda kalenin ma.ıgal 
nnda belki on bet top birden pa 
dı. 

Barak Reis batırdı: 
- Geriye! .. Vardiyan.. geriye!. 
Vardfyanm tokmafı hızla TDı..

ta bqladı. Ktirekler ftledi ve 
Kartal limanın aizından çekildi. 

Sancak ve iskele bordalanmn 
bet yirmi adım ilerisine on bet ka 
gtillenin dtiftQtl gör81dU. 

Açıldı ve orada bekledi. 
Fakat Venedik gemilerinin 

de de dıpn pkınak niyeti yoktu. 
Kara Huan: 

- Şu yepyeni genüyi ele 1ree1ınm 
mezsek 6mr8m8n sonuna kadar 1 
mlıyacak· • 

Diye alylendl· 
Deli Murat lllze karqtlt 

- Fare, deuthd buldu. Kediyi 
Uiin almada sördtlkçe 7Ufnden 
mıldamaz bile.. Tmat kurmabl.. 

- Aferin Murat-. Bqka pre 
Buradan aplaeafm n alrllua 
yerlere gidecelfz. Orada •• .. 
reff dtlzeltmek, hem de Vene& 
rellnl delikten pkarmak için 1tlr 
bllhuk gerek.. 

Kara Kartal geri dindi. 
Orta yolla mıuba dolru maı~ 

mam 
Yarab Venedlk pmlld ._ 1llr 

saat sonra yelken aftı. Kara Km~ 
im gene Akdenfs yal•da diri 
kulp kaY1D"llUlkta oını-a 
vermek için Venedtle 7011u.dı. 

Nasıl olD Kara Kartal ea• 
sltmfttl. Fazla olarak 1llr 4llrtll 
kırıktı. Onlan hem kcnala,._., 
de konlua bile )'aka.layam•dr. 

Aneelo olup bitenleri hemen 
men70ya haber ftflllf!llDt, anamı• 
hl~ olmusa Od iç kaclırp aJaa 
dermeslnl sdr:nala1& tmblh etti. 

icap edene o pmller plla 
kadar bmadan lmmldUIJBIJ,.. .... 

( Ariall ,,,,,. ) 

• Saat MldH doln telefo•111D• 
çaldı, karakoldaki •lbetP ...... 
Jeton edtyordw. Saat eeldsde 
ntn IJittljbıden emae sldec:elhd 
lllyor, geceyi nasıl geçlrdfllml 
yordu. 

- Tefllddlr etlerim, pek nlaat 
mflsterfh yattık, 11111cl& Biç bir 
dise olmadı ı. dedim. 

Böylece evimbı inbde I~ ata 
pee bir lllvll polJs meıama 41 
Fakat biz de bb!m aemtta a 
la cearet edemedik. 

BapoU.DOktulen.mmh 
çektHnee ldse .-e korku pldl. 
nekadar harl .. naaretbacleld 
hlar vekOl V• der lcllTJelms 
Berlba ko11110lonma Ba1 l'aat 
tan Md telelU edtyorlaıa da 
onlann deill dalma bizim balıml 
patlıyordu. Btr JUclaa ıaa11 
dola7J1111le bir be aeaedeaberl 
nuyan lktllad lflerlm, ite ,.. 
takip edm7mm fikri beal ... 
il, lıea de mlılll abwd• 

Nihayet 1* sh polis •ld 
.. sfttfm. Pli .... poU. 
mtlraaatla haradan bir .,.... 
mtlerln l&rl ukerlerinla • 
1&h•t bizim ehardaki bnkola 
verilerek .... nllat 1111'1~• 
88ylemelerlnl rlea ettim. B1I 
memuru ma aUD aJraJnu 

(Ara. 
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Her gün bir ediple ..• 

Bizde niçin kuvvetli 
muharrir yetişmiyor? 

En büyük romancımız maatteessüf 
hala Halit Ziya'dır 

Türkiye yüzme birinciliklerine bugün 
sekiz mınta~8nın iştirakile başlanıyor 

(Vıtyanı birinci sayıfada) karşı yüreğimi umutla dopdolu 

Dedi. Sayın Burdur SayJavı ile şöy- buluyorum. 
lece konuşuldu: 

- En büyük tairimiz kimdir? uğra~m~ğ'a başlamada_n. ~~ce _uzun 

f 

Sayın Burdur Saylavr, dil işlerile 

- Hımmm ... önemli bir soru... zaman tıy:ıtromuzun gıdışını takıp et-
Bunu geçelim. mişti. Onun ilk şöhreti, hatta halkça 

- En büyük romancımız kim· edebiyat hocalrğından da fazla bilinen 
-lir? tivatro munakkitliğ'inden gelir· Onun . . \ 

- Bunda feci bir itiraf yapa • için lbrahim Nermi Dilmen'e anket 
cağım: ıvtaatteessüf Halit Ziya... muharriri şu soruyu da sordu: 

Buna teessüf editim Halit Ziyayı 
•evnıediğimden değil, ondanberi 
t)na ayar bir romancı daha yetiş
l!ıemit olmasındandır. 

- Edebiyatımızda bir ekol li
terer teıekkülü temayülü görüyor 
lnusunuz? 

- Henüz hayır. Bana öyle ge
liyor ki, bizim edebiyat, amma şu 
tarihe geçmit edebiyat değil, ger· 
Çek uluıal edebiyat, daha yeni ku· 
tulma devrindedir. Bir kere kuru
lup canlı eserler vermeğe baıla -
diktan sonra ekollara ayrılabilir. 

- Bizde kuvvetli kadın mu • 
harrir yetişmediği söylenilir; siz 
ne düşüncedesiniz? 

- Kuvvetli muharrir... Bil -
lnem bunu ne ile ölçmeli! Eski ıa
irler içinde mesela Fıtnat'ın Ha.ş
ınetten daha az kuvvetli olduğu
nu zannetmem. Fatma Aliye, ro· 
ınancı olarak Mehmet Celal' dan 
daha zayif mı idi? Bana öyle ge
~'.Jor ki, şimdilerde kuvv~tli mu-
'rrı1 yetiımiyor; kadın, erkek ... 

:~ ~a, bilmem aldanıyor muyum. 
. uyuk bir devrim geçirmemizden 
ıleri geliyor. Biz yalnız siyasal, 
Yahut dilsel değil, bütün anlamı 
ile sosyal bir devrimin içindeyiz. 
Bunun edebiyat verimi ancak o 
devrimin gereklerine göre yetife· 
cek gerçekten ulusal §aİr ve mu • 
barrirlerle kendisini gösterecek -
tir. Çok umarım ki, sosyete içinde 
erkekle atba§ı beraber ileri atılan 
Türk kadını da bu verimde er • 
lceklerden geri kalmıyacakbr. 

- Tiyartomuzun ilerlemesi 
için ne lazım? 

- Tiyatro yazmanın ve oyna
manın bu işleri yapanları başka 

her hangi bir düşünceden kurta • 
rabilecek kadar rağbet görme • 
sı ... 

Bence edebiyatın ilerlemesi da
hi bütün sosyal kurumlar gibi e -
konomik bir dayanca bağlıdır. 

lstanbulda tiyatromuz pek de 
rağbet görmiyor değil; ancak bu 

kadarı yetemez. Tiyatro edebiya
tın halka en çok yakından söyli • 
yenidir. Okuma yazma biJmiyen 
adam bile tiyatroyu görüp işjde • 
bilir. Bu bakımdan tiyatro bütün 
sosyal propagandanın radyo ve 

sinama gibi gereçlerinden biri sa
yılmalı ve öyle yardım görmeli -
dir. 

- Son sual: Kaç yaşındası -
nız, kaç eser yazdınız, edebiyatla 
mefğul olmaktan zarar gördünüz .. ,, mu. 

- 48 yaşındayım. Kitap ola • 
rak tarihi edebiyat resleri, gra -
mer ve dile ait birkaç broşür çı • 
kardım; gazetelerde birçok ma • 
kale, bir roman, bir de tarihi tef· 

rika yazdım. Edebiyattan ne za • 
rar göreyim? Hem sevdiğim işle 
uğraştım, hem de bu uğraşmadan 

ne kadar değersiz olsa bir ulusal 
hizmet çıktığı kanış ve umudu İ· 

le yüreğimi avuttum. 

- Tetekkür ederim. 

Türkiye yüzme ve atla.ma birind 
IHderi müsab:ıkalarına bugün bat· 
!anacak ve müsabakalar yarın bi
tirilecektir. Bu yıl yapılarak mü • 1 
sabakalar geçen yıllara niıbetle 
daha güzel ve parlak olacaktır. 
Çünkü İstanbul baıta tam sekiı 
mıntaka iştirak etmektedir. 

Bu mm takalar ıunlardır: An " 
kara, Bandırma, Çukurova, Koca· 
eli, İzmir, İstanbul, Samljun, Trah

1 
zon. 

IVtoda banyosundaki havuzda 
yapılacak müsabakalara hugün de 
yarm da S. 14 te ba9lan"aktll'.8;1 
gün yapılacak müsabakalar ııln -
lardır: 

100 metre serbest, 20 metre kur 
bağalama, 1500 metre serbest, , 
100 x 200 x 300 Türk bayrak ya -
rifI, tramplen (atlama). r 

Yarın yapılacak olanlar da ıun 
lardır: 

200 metre serbest, 100 metre 
sırtüstü, 400 metre serbest, 200 x 4 
bayrak yarışı, kule (atlama). 

Müsabakalara girecek mınta -
ka şampiyonlarının adları ve mm
takaları şunlardır: 

100 metre serbest - Orhan 
(Ankara) Şakir (Bandırma» lr -
fan (Çukurova) Sıtkı, bayan Mu
zaffer (Kocaeli), Rasim (İzmir), 
Orhan, bayan Leyla (lstR.nbul), 
Ferruh (Samsun), Abdurahman 
(Trabzon). 

200 metre kUrliaialama - lı· 
mail, Ezher (Ankara), Şakir (Ban 
dırma), Mustafa, Sait (Çukuro -
va), Yusuf (Kocaeli), Süha (iz • 
mir), Ömer (fstanbul), Halit 
(Samsun), Hüseyin (Trabzon). 

1500 metre serbest - Orhan 
(Ankara), Mehmet {Bandırma), 
Turgut (Çukurova), İsmail (Ko -
caeli), Orhan (İzmir), Halil (Is -
tanbul), Recai (Samsun) Hüseyin 
(Trabzon). 

Türk bayrak yarışı - Şamil, 
Şakir, Cevat {Bandırma), Mus -
taf a Mehmet, Muharrem, Barba-

-
Miiıabakaların yapılacağı laavuz 

ros "(Çuliurova), lımail, Yuıuf, A- man, Mehmet, Arif ·(Bandırma1, 
li Haydar (Kocaeli) Agah, Ömer, Turgut, Mustafa Mehmet, irfan, 
Fuat (İstanbul), Sami, Halit, Fer- Mustafa Sait (Çukurova)~ lımail, 
ruh (Samsun), Mehmet, Hasan, Ihsan "(Kocaeli), 

Bu müsabakaya Trabzon, İz- Orhan, Ali, Cihat, Halil (lstan • 
mir, Ankara mıntakalan girmi - bul), ldriı, Abdurrahman, Fuat, 
yorlar. Hami (Trabzon). 

Tramplen (Atlama) - Salih Atlama (Kule) Hakkı ·(lıtan-
(Ankara), Fahri, Hrisanti ( lstan bul). Kule atlamalarına batka 
bul). mıntakalar girmemektedir. 

Bu müsabakaya da diğer mın- Gönül isterdi ki bütün müsa • 
takalar girmiyeceklerdir. bakalara gelen mıntaların hepsi 

200 metre serbest - Rauf (An girııin. 
kara), Cevat (Bandırma), Yakup Bununla beraber geçen yıl beı 
Osman (Çukurova), İsmail ( Ko - mm takanın qtirakile lJ(apılan bi • 
caeli), Raaim (lzmir), Halit (Is rinciliklerin bu j\!=8 ımrıtüa•ta • 
tanbul), Ziya (Samsun), Hüseyin rafından yapılıtı hiç fÜpheaiz tak· 
(Trabzon). dirle ka'lılanacak bir ittir. 

100 metre sırt üstü - Salahat- Çukurova, Samsun, Trabzon, 
tin (Ankara), Şamil (Bandırma), Ankara mıntakaları yü.ıücülerinin 
Muıtaf a Mehmet (Çukurova), A- derecelerini bilmediğimiz için bu 
fi Haydar (Kocaeli), Hali dun (iz mü&abakalarda alacakları netice
mir), Agah {lstanbul), Sami ler üzerinde bir ıey düıünemiyo
(Samsun), Hami (Trabzon). ruz. Bununla beraber İstanbula 

400 metre serbest - Nihat (An en zorlu, rakibin Kocae'.i mınta • 
kara), Cevat (Bandırma), Hasan kası olacağını sanıyoruz. · 
(Çukurova), Ihsan (Kocaeli), Ra Yüzmelerin muvaffakıyetle yalı! 
sim ( lzmir), Halil {lstanbul), Zi- pılması ve bize yeni Türkiye re .. 
ya (Samsun), Hüseyin (Trabzon) korları kazandırması tek dileği • 

200 x 4 bayrak - Şakir, Os - mizdir. { 
- Edebiyat, onunla metğul o

lanları geçindirebilecek bir mes -
•ek sayılır mı, olabilir mi? 

- Çok yazık ki, bizde henüz 
&ayılmaz; amma olabilir ve olma· 
lıdır. Bizde olamıyor; çünkü oku· 
)'ucu J.ok, yahut yok denilecek ka· 
dar az! Bununla beraber önümde 

- Bir şey değil. 
---ttılUtNfflll .. IMIMlllUılUIUllH .. llllMll,_....,_....._ __ 

Oniki rençber zehirlendi 
Dinarlı ile Müliyim karşılaşıyorlar 

bir iki örnek var. Ahmet Mithat, 
ile kadar edebiyat dışı denilirse 

denilıin, yazılariyle sade geçin • 

Trabzon, 16 (A.A.) Trabzona 
bir saat mesafede tarlada ça -
htan kadınlı erkekli 12 rencber 
kalaysız kapta yemek yediklerin -
den zehirlenmişlerdir. içlerinden 
bir çokcuk ölmüş ikisi hastaneye 
yatırılmıttır. 

Türk hava kurumu İstanbul il 
şubesindeu · 

Türk hava kurumunca geliri 
tamamen kuruma kalmak üzere 
Amerikan usulü büyük serbest 
güref müsabakaları te :tip edil . 
miştir. 

1 - Bu güreşlerin ilki 18-8- -
935 pazar günü Taksim stadyo • 
munda Din!lrlı Mehmetle Müla -
ynn pehlivan arasında yapılaca!t
tır. 

2 - Git~ler saat birclc açıla -
caktır. 

3 - Güreı federasyonu tara • 
fından Viyanadan çağıri!an gü • 
reşçilere çıkacak Türk el<ibi seç • 
me müsabakaları saat ~n dört.le 
başlıyacaktır. 

4 - Müsabakaları güret fede
rasyonu idare edecektir. 

llıiı değil, bayağı para da kazan- -"' ·---·-*"""'"'',.,,,., ..... ,--.. ----"*"*-"' -·-=·,..,. 
llıııtrr. Çünkü o, yazılarını olabil- Amerika ve Olimpiyatlar 
diği kadar kalabalık bir toplulu - Vatington, 1 6(A.A.) - Nev- Ankara stadı bitmek •• uz ere 
ia okutmanın gizini bulmuıtu. york demokrat saylavı hay Del· Ankara stadının p~inları.ıı 
"Y aııyanlar içinde de Hüseyin ler, Berlin olimpiyatlarına İftirak yapan İtalyan mimarı bay Pau1o 
R.abnıi gene böyle çok değerli bir edecek Amerikan ekiplerine hüku Viyetti Violi tehrimize gelmitt~ ·. 
~rnek olarak gösterilebilir; ben metin para yardımında bulunma- Kendisile Tokathyan .)telinde 
oylelerini tanırım ki, okuma yaz- sını dileyen bir karar sureti tek - görüten gazetecilere, stat yapıst 
nıa. bilmediği halde Hüseyin Rah- lif etmiştir. hal~kında izahat vererek demiı<ir 
llıİnin romanını okutup dinle • Bay deller, bu tedbHn Alman ki: 
llıekten zevk alır. hükumeti tarafından katoliklere, ''Şimdi AnkaraJa 1,6c.~0,000 ı;. 

"S 'k' . k l onra ı ıncı ısım yapı a • 
caktır. Bin kifilik tribiinler iki 
bin alabilecek bir büyü~lüğe çı -
karılacak, ayrıca üç bin kiıilih 
ik;nci bir tribün, kapalı afık yüz 
me havuzları, klüp binaları, jim • 
ncuıtik ıalonu, teniı sa'1a8ı ya · 

pılocakhr. 
"Birinci kııunda 150 x 70 me•· 

re nuırabbaında bir de ıpor •a 
hcı!lt bulunmaktadır. 

Birinci kınm 21 eyl6lde biti• 
ym. 1 kinci kgmın yapuına talan • 
•a! oerilinc~ bCl§lanacaktır.,, 

Atletizm birincilikleri Bana öyle geliyor ki, edebiya- yahudilere, liberal protestanlara ralı!ı İf yapıyoruz. Meyr!anın bıı Bisikletçiler ve lisans 
bn, Yani tairliığin, romancılığın, ti· ve franmasonlara karşı alınan du yıl !-ıitirilmekte olan ilk hınmı :. T. 1. C. 1. fıtanbul bölgesi bi - 935 Türkiye atletizm birinci ~ 
Yatro yazıcılığmın bu işlerle uğra· rumu protesto için olduğunu söy • çin şunlar yapıldı: siklet heyetinden: likleri 29 ve 30 ağustoı 935 tarih. 
tanları geçindirebilmesi her ıey - lemiştir. Toprak kurutuldu. Koıu, put, 1935 yılı için bisiklet lisansı al- !erinde tehrimizde yapılacaktır. 
d.en önce bunlan yazdıgwımız di- G C" S f SÜ!l geçit reımi sahaları ayrıldı. mıyan idmancıların lıtanbul ve Atletizm federasyonu tebliğ edi. 
ı . ıJaray - ege h b ın okuma yazma bilen her ada • Atatürk'e ma ıuı ir paviyon ile dolayısile Türkiye birincilikl~rine yor. 
llıb ın anlıyabileçeği kadar açık ve Macaristana giden Galatasaray bi- bin kiıi alabilecek bir tfiğer tri • giremiyecekleri bisiklet tederas - ====================-
~- açıklıkla beraber sevimli ve rinci takımı ilk maçını "Seget,, takımı bürı de birinci kısmın yapılan a: sounundan gelen bildirmeden an- heyetine dörder tane fotoğrafla 

a I ile yapmış ve Galatasaray için uygun- B d b 
~.u~e olmasına bağlıdır. Dil dev· suz bazı şartlar içinde yapılan bu rasındadır. un an Clflm 30 at latılmıştır. çartamba, pertembe ve cuma gün-
~hninin baılıca pratik amacı da maçta iki takım 3-3 berabere kalmış· alabilicek büyüklükte ahır ve bir Birinciliklere girecek idman • leri saat 18 de bat . vurmalan bil .. 

udur. Onun içindir ki, ıeleceğe_!__Ja_r_d_ır_. ____________ ıa_r_!_ı _1_en_·_1_ap_ıl_d_r _______ c_ı_la_r_ın_te_z_el_d_e_n_l_s_ta_n.:.;.b:....:ul:o;...;;b;;;: .• ıııo:i_k_l ~tL' .... d=i:.:.:r· .... ·~-----------......... ........._ 
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Bulgar iç durumu hak- ~.~:;:: i~~ 
KURUrt'un Romanı 71 Yazan• A. ismet Ulukut d l ı 

oııe namazı lı.18 

kın a söy enen er ~:~.::.: :E 
. 

Romanya ile Lebistanın 
arası çok açıktır 

Sofya, (Özel) - Bulgal Baı • 
bakanı T otef, Bulgariıtanın iç du
rumu hakkında gazetecilere şu di· 

lmsat s,18 
Yılın geçen gtlnlırı :ı~7 

Yılın tala.o gtınlerl ı~g 
' 

5.13 
19,0> 
4.34 
lt.18 
16.06 
19,05 
!0.46 
3.iO 
:ıt8 
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Doktor, yarın sabah Binnazın memuru 
olarak işe başlıyorum. 9edi. 

BUkreı, (Ôzel) - Romanya, 
Vartovadaki elçisi Kadereyi geri 
almıttır. Kadere Lehistan - Ro • 
manya dostluğu taraftarı ve Titü
leıkonun Ruıya ile olan yakın mü· 
nasebatma muarızdır. 

V artova gazeteleri, ve bunlar 
aı=aamda Lehistan Dıt Bakanlığı 
Y4ll"I resmi organı olan Ças gazete
•i Kaderenin geri çağırılmaıiyle 
Romen - Leh ittifakının üzerine 
kırmızı bir çizgi çekildiğini yaz • 
maktadırlar. 

Bükreıt gazeteleri de, V arıova 
pzetelerine cevap vermekte ve 
Lt;histanın, Ruıya aleyhine siyasa 
aütmekte olduğunu ve Almanya 
tarafından angaje edildiğini, bu 
durum karşıımda Romanyanın 

Lehistan ile müttefik olamıyaca • 
ğım yazmaktadırlar. 

Prager Prese gazetesi de Leh • 
lerin düıüncelerini yazmakta ve 
Kaderenin geri alınmasiyle Ro • 
manya - Lehistan ittifakının bo
zulmuı olduğunu söylemektedir. 

Bulgaristanda havacılık 
Bulgar Hava Kuvvetleri Direk

törü Gospodin Vasilof gazetecile· 
re tunları söyledi: 

''B~~bakan, Münakalat baka · 
ru, Milli banka direh'törü Bulgar 
Aerokliip direktörü ve uçak mü · 
düriyeti direktöründen müteşek • 
kil bir komisyon işe başlamıştır. 
Büt~ ~:\d)Hller, cemiyetlere 
müracaat oituıau. Iane toplanma
ğa ~landr.,, 

Şimdiye kadar eski Zagre, Sof. 
ya, Pernik kömür madeni amele -
leri birer tayyare almışlardır. 

Dünya güreı şampiyonu Kink • 
Kong namiyle maruf ve Amerika
da yqamakta olan, Dan Kolof da 
Bükret hasılatından bir tayyare a· 
lacağını söylemiştir. 

Jane dercine devam olunmak
tadır. 

Vodina yandı 
Maicidonyadaki Vodina kasa -

bası yanmıştır. Rüzgarın ıiddetle 
esmesi, yangını körüklemiş, ka -
Cim, çoluk, çocuk korkudan kırla
ra kaçmıılardrr. 

Çarıı içindeki doksana yakın 
dükkan ki.milen yanmııtır. Yan -
gına yakınlatmak mümkün ola· 
madığı için kaç kiJinin öldüğü he
nüz belli değildir. 

yevde bulunmuıtur: 
"Eskisi gibi değil, yeni bir usul 

re 8 O H 8 H : 1~ -1-l!J~ ~ 
,,, 
ı , Wzalannda yıldD lfareW olaıılar, llze • 

dairesinde hükUmet idaresine rinde muamele '6renlerdlr. Rak•mJ•• ... 

- Binnaz, daha bugün bura
nın sahibini gücendirmemeğe ça· 
lqacağımı söylemiş, sizin de gü· 
cenmemenizi rica etmİ§tİm. Bunu 
kabul etmediniz demek? 

milletin tam manasiyle iştirakini u kaJ>&1111 •tıt fl.7atlandır. 

remin edeceğiz. Tayinli olan bele- "ukut 
diye reisleri vazifelerinde çok mu
vaffak olmuşlardır. 

Kasaba ve köylerde ileri gelen, 
işten anlryan halktan birer heyet 
seçtireceğiz. Bunlar belediye reis
lerinin müşavir ve kontrolü ola • 
caklardır. 

Eski partiler zamanında "devle
tin idaresi anonim bir sosyeteye 
benziyordu. Kimin eline daha 
fazla tahvilat geçerse şirketin 
(yani devletin) idaresini o eline 
:ılır, k('ndi ta~~f!t'1armı lı~1 bt.. 1 

memnun ederdi. 

• Londra li24, - • Viyana 23. -
• NeYyor~ m. _ • Madrtd 17 _ - Evet, buranın sahibi ben 
• Parls 168. - ... Berlln 4lC, - yaıta bir kıznııı, hesaplan ben 
• Mlltno 198, - • Var•on !3, :10 •• d · · b k d • goz en geçırıyorum ya, u a a· * Brükse Si', - • Budapeste ~4. SO 
* Atına 24, - • Blikres 16. - rı yetenniı, bugüne kadar oldu-
• Cenene 8tO •• • Bclgrıd Hı, - ğu gibi bundan sonra da benim 
• Sofya 24, - * Yot&bama 32, -
* Amıterdırrı 81, - •Altın 9!8, - hastanemde çalışmak sizin için 
• Prac 98. - *Mecidiye ss, - bir ıerefmiı, dahası var: Ben si· 
'* Stokholm sı. -· *Banknot 233 - zin patronunuz imişim, burasını 

ı Çekler · kendi evim gibi düşünmekte bir 
1

'! • Londra 62ı.- * Stokhlm :ı. uıs 
1 • NeYyork o.7986 • vırar. 4.1865 zarar yokmu§... ilk gündenberi 

• Paııı 12.tı.,_ • Madrld 5.aoı5 biribirine sıralanan bu ima· 
• MIU.no 9.6S25 • Bcrlln ı,9710 larla bana oyun eedrsiniz de ıon· * Brilksc 4.7256 • Varşon 4,212!1 
• AUn• e3.4416 • Budapeştı: 4,~325 ra "gücenme,, dersiniz. Hayır, 
* Cenevre '1.4!190 • Bilkreş I01.09ö5 hiç bir fey istemiyonnn. 
* Sofya 63,SS!l!I • Belgrıd ='4.66- ı 

Biz, hükftmet idaresinin baş - : :,~;terdam 1~:~~~: ~~~~!~;· 1~;1~;; ki du!:!n~f~n;:{d!n=. 
na, (evvelce hangi partiye men - E 5 H A M ----i m---- rekete mecbur ebnİ§ti. Hacı Ya-
sup bulunursa bulunsun) namuslu * tş Bankası 9.~·>- Tramvay ıt9,- f8.J' ağanın emri de iböyle idi. 
ve çalışkan adamları getireceğiz, •Anadolu ~6.15 *Çimento as ıo.ıo 

ı , , Binnaz beklemedig"i bu duru-kapitali, her şeyden önce, işsiz ve ı:: Reıı 2. ~n Unyon oeı. -.-· 
ı Slr. Hayriye ıs.- Şark Det -,- mu kabul ederek çok sevdiği dok· 

amele sınıfının menfaatine çalış- 1"••1erlm Bankası 59.2:1 Balya -.-
1 

k 
1 '' toru kendi memuru gibi görme 

tıracağız. Hazırlamakta olduğu - il u. Sigorta -.oo ~ark m. ecu -.-
• • t•ha k te 1 il Bomooıı s.- Telefon -.- l İstemiyordu. Saydığı kimselerin 

muz yem ın 1 P anunu, me '~istikrazlar - tahviller- önünde bunu yapmasaydı, her 
yasasından önce tamamlanacak • J•t9ssTıırk Bor.1 1a.11ıı Elcktrtt -.- şeyi Nezire bırakacak, kolayca 
trr. Ayni zamanda, temel yasasını 

11 
• • ıı 26.~S Tramvay 31,10 d 

anla!lAcaktı. Onu gücendiren e dahi hazırlamaktayız. Bu yasa, . • m 26.37" Rıbuuı "" - r-
hüklımet idaresine milletin tam hııı:ruıDahlll I 94 12 • Anadolu ı 46.ıo bu açık muamele idi. Hırsından 

*trc&Dt fstlkrau 95.- • Anadolu il 46,!0 ağlayacaktı. Doktorun &On ıö:zü 
manasiyle iştirakini temin ede - l9t8 A M ıo, . Anadolu ııı 1,40 
cehiir. Sıvu·F.rzıınım 96,Y.~ • Mammll A 46 80 Üzerine kendini tutamadı: 

- Bu Hacı Y a§ar Ağa da kim 
Bugünkü kabine, kralın beyan- ı-ı .... -·R-A--D-Y--0---..... ,.-ı oluyor? Ben onu tanımıyorum. 

namesinde zikrolunan vaitleri ye- ed D i. rin &etirinceye kadar mevküni ,_._ ___________ .._ _Hüımü :bhl*~ ~ele. 

mulia.nza ed~Mktlr, l\ncaK Öil ._,.;;·---tsTANB L ~ 1~~ I~ 
ders, 18-50 Dans musikisi (plak), bağırdı: 

dan sonra, yeni bir kabine için ko.. 19-30 Bethofen, Sonat, Viyolonsel - A'ferin, ha şöyle; benim in· 
nuşmak doğrudur.,, ve piyano (pliik), 20- Spor konuşma· tikamımı siz alın bari! Fakat bü

Bulgar komünistlerinin 
zorla içirdikleri zehir 
Sofya, (Özel) - Filibedeki 

Bulgar komünistleri, polisin taki
batına kartı bir protesto olmak ü
zere, Filibedeki dokuzuncu p~ya • 
de bölüğüne mensup Anton Ponof 
isminde 23 yatında bir askeri ze
hirlediler. 

Asker, izinli olduğu evinden 
kışlaya dönerken gece karanlığın· 
dan istifade eden meçhul altı kiti 
üzerine atılmıtla.r ve bayılıncaya 
kadar dövdükten sonra askeri zor· 
la yere yabrmıılardır. Genç ve 
kuvvetli 6 bulgarm altında inle • 
mekte olan askerin ağzını zorla a
çan mütecavizler, ceplerinden çı • 
kardıkları bir §İ§e zehiri askerin 
ağzma boıaltmıtlardır, bundan 

Jarı, Sait çelebi., 20-30 Bayan Bedri- tün bütün tanımamak ta olmaz; 
ye tüzün, Türkçe sözlü eserler. Rad- Sizin doktorla ni§anlamnanızı 
yo caz ve tango orkestralarile, 21-15 
Son haberler borsalar, 21--45 Bayan tavsiye etmiş. Onu tanımamak, 
Babikyan (Şan) , 22-10 Hafif musiki bu tavsiyeyi de tanımamak olur. 
Cpl!k) - Size kim 6Öz söylüyor? Ben 

Viyana: sızinle konuşmuyorum.· 
ViYANA: - 17,25 edebt yayın, 17,50 - Dehşet! Binnaz, adam akıl· 
ağızdan üfleme aletler orkestrası, h öfkelenmiı, bense numara ya· 
18,30 gramofon, 19,10 konuşmalar, 
haberler, hava raporu, 20,20 haftanın pıyor sanmıştmı. Doktor, ıunu 
bölemf, 20,50 üç perdelik operet, 23,15 bir manya tize etseniz nasıl olur? 
Haberler, 23,25 gramofo~ 24,20 Ko· Binnaz göz ya!lannı tutama. 
nuşma, 24,15 Dans musikisi. dı. Cemilin bayanı söze kanıtı: 

BERLlN: - 17,05 Halk musikisi, - Ne insafsızsınız, kızımı ne 
19,05 Spor yayını, 19,20 Şarkılar ve diye ıbu kadar üzüyorsunuz? ~in
muhtclif havalar, 20,05 Serenadlar, 
20,45 günün akisleri, 21,05 haberler, naz, sen onlara bakma, yavnını 
21,15 Hamburgdan, 23,05 haberler, Benimle konuş, doktorun elindeki 
23,15 Laypzigden, 1,05 Dans musikisi. o kağıt ne? 
BUDAPEŞTE: - 17,15 Masallar- - Bilmiyorum. 

18,05 Hikayeler • 18,35 gramofonla 
konferans - 19,45 :Konferans • 20,10 Doktor cevap verdi: 
Çingene orkestrası • 21,05 Komedi • - Binnaz, alsın da söyleyim. 
22,53 Haberler • 23,20 Çingene orkes· Cemilin bayanı kağıdı aldı. Ne· ___ ,,..._,,_..,, __ ,. _______ ... 

Abdurrahman Naci sonra asker, biraz daha dayak ye
dikten sonra kııla duvarlannm 

tayyareleri bir kenanna atılmıttır. 

trası • 23,35 Talebeler arasındaki ar· zir anlattı: 

~~~~!ng:::pi~o~:r:;ü~l~~~~ - Hacı Yap.r Ağanın emrile 

Hava kurumuna 12'.) bin lira Mütecavizler henüz yakalan • 
veren tecirnerlerimizden Bay Ab- mamı§lardır. 
durrahman Naci namına alınacak ___ , ______ _ 

olan üç tayyareye ad konma töre· 
ni 20 eylulde Y eıilköyd~ yapıla· 
caktır. 

SOVYET PLANÖRLERi -
Planör uçutları için lzmirde uy
gun bir alan aramakta olan Sov
yet uçak uzmanları bir haftaya 
kadar şehrimize gelecek1erdir. 

HAVA KURUMUNA YAR • 
DlMLAR - Bir çok esmıflar ha 

Yeni eserler 
Ahmet Refiğin "On altıncı asırda 

İstanbul,, adlı izerl Devlet matbaası 
tarafından basılmış ve satışa çıkanl
mıştır. 

Satış yeri - Ankara caddesinde 
Vakit kitap evidir. Vakitin Türkiye· 
nin her bucağında bulunan satmla· 
rmdan da tedarik edilebilir. 

Değeri "85,, kuruştur. 

haberler. hastaneyi Binnaza teslim ediyo-
BOKREŞ: - 18,05 Süel musiki- rum, bu kağıt ta tapusudur. A-

20,0:l Org konseri - 21,05 konferans • çıp okuıısa içinde kendi adının 
21,20 Dans havalan· 22,35 haberler- yazılmıı olduğunu görür. 
22,55 Gece konseri • 23 Yabancı biller- Binnaz söy)eyj§indeki öfkeyi bi· 
de haberler • 23,30 Gece konserinin 

raz değiştirdi: 
devamı. 

TULUZ: - 20,05 Şarkılar • 20,25 - Ben ka:bul etmiyorum, has· 
Sile} Marşlar • 20,35 haberler • 20,50 taneyi siz kurdunuz, siz yönettiri 
Opera parçalan· 21,10 Salon orkes- niz (idare ettiniz) hala da mü· 
trası • 21,20 Film musikisi· 21,35 halk dürü bulunuyorsunuz. Ben ba.tka 
orkestrası • 22,05 "Sevil berberi" ope· bir şey anlamak istemiyorum. 
rasından parçalar • 22,55 Radyo fan· 
tezisi - 23,25 Muhtelü Sololar • 23,35 - Güzel, benim hizmetimi ka 

vııı kurumuna bat vurarak 30 a · ••••••••••••••• 
ğurtos uçak bayramında hasılat - Göz H ekimn 

Haberler · 23,50 Dans musikisi - 24,20 bul ediyorsunuz, demek. Bunu 
Viyana orkestrası • 24,40 Arjantin or- reddetrniyeceğimi önce de söyle• 
kestrası - 24,50 Şarkılar • 1,05 Radyo miştim. 

fantezisi • 1,20 Haberler. - Evet &m!J\&, ne kinayeli söz-
larını hava kurumuna terkedecek- Dr. - Şükrü Ertan 
Jer.ni bildirmi,lerdir. Babıali, Ankara c:addeai No. 80 KURUN' a abone 

Bu dükkanlara asılmnk üzere Telefon: 22686 [ 
b'.'\va kurumu tarafından levhalar •--S•a•h•g•u•·nı•e•n•· •m•e•cc•a•n•en•d•irn--•• ______ o_u_n_u_z ____ _ 
baztrlanmqbr. 

lerle! 
- Öyle değil, imliyerek ! tapu· 

yu almalısınız ki bana verdiğiniz 
yükümü (vazifeyi) yapabileyim; 
aksi halde .. 

- .Aksi halde ne olacak? ., 
- Sahibi olmıyan bir hastane 

yi yönetmek mesuliyetini üzerime 
alamıyacağmı. Bir .a.lahiyet sahi· 
bi olmalıdır ki bana bir yüküm 
versin. 

Bu ıöz Binnazı mecburiyete 
so'lanuı oldu. Ove1 annesinden ki 
ğıdı alarak doktora uzattı: 

- Bunu kasanızda saklayınız 
rica ederim, dedi. 

Bir iki defa söze karıfmak İı• 
tiyen polis müdürü, fimdi fırsat 

buldu: 
- Aferin, Binnaz ben de bu

nu bekliyordum. 
Dedi. Doktor portföyünden çı• 

kardığı çeki de uzattı. 
- Biliyorsunuz ki bugül) ban· 

Jiada .•. 
Binnaz söyletmedi: 
- Seksen bin liramız Tar, de

ğil mi? Benim aklnn böyle teJ:• 
lere ennez. Odanızda bir kasa, 
elinizde ele anahtarı var. Bunu da 
oraya kilitler, her zaman ne ya· 
pıyorsanız. Gene onu yaparsınız. 
Ben Hacı Yatar ağa hastanesi mü 
dürünün muaviniyim, ba§ka teY 
bilmem. 

Doktor polis müdürüne dön
dü: 

- Bugüne kadar Haa Yaıar 
Afamn vekili olarak ödevimi yap 
ımıtım. Yarın sabah Binnazm bir 
memuru olarak ite bqlıyacaiım.. 
SWı.cls Lu w vetln \ı.h-~:--... .r 

dır; artik beni mesul etmek lıte
mezısiniz sanının. 

Hüınü cevap verdi: 
- Evet itin iÇinden lCurtuMu

nuz amma, Hacı Y &§&r Ağayı iı· 
terim. 

Binnaz sordu: 
- Canım, bu adam<lan istecn

ğiniz nedir allah qkına? Size ha• 
bamın katilini teslim etmedi ım? 
Babamm servetini çalan elleri 
meydana çıkarmadı mı? 

Hüsnü ili.ve etti: 
- Doktora sizi vemıedi mi? 

Bunlar güzel amma, bu serveti 
nereden lbUldu? 

- Belki babamın bir doıt;u
dur da eline geeçnleri bana ver
di. Baksanıza, hep benden söz a• 
çıyor. 

- Bu da olabilir, amma neden 
bir hastane yapmaya aarfediycw? 

- lmanhğa hizmet ebneğe! 
Fena mı? Bunu ben de ta.dik e
diyor :ve aevamnu iatiyonmı. &,.. 
kabir diyeceğiniz kaldı mı Bay 
Hüsnü? 

- Benimle böyle konutureum 
zararlı çıkarsınız. 

- Neden? 
- Daha babamzm emlakini 

öd ettirmedi~ 
- Onu iaterser iıtemez yapa• 

caksmız. Ödevinizdir de ondan t 
- Haydi öyle olWıD, ben nüfus 

tezkerenizi çıkartmazsam, nikib 
kağıdım alamazsınız. 

- ~an, sizinle de konutUla-
Jl1ılLZ ki ... 

--ı Ya gördünüz mü? 
-41-

SEVDA ÖNÜNDE DöKOLEN 
SIRLAR 

- Ba:baniın hayatım anlatırken 
Hacı Yapr ala bakkmda hiç bir 
§ey söylemedin; bili mı benden 
sakhyorıun ?, 

rArkaıı var) 
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Birleşik Suriye Yüzbin Japon g·eneralinin ö ümü 
kişiyi Öldüren sutar 

Üç hükumetin birleşmesi kararlaşmış Japonyada orduya mefrut milliyet-
---------------~ A,.sıutusal fiziyoloji koni 

gresinde liadınlarımız 
• Son duyuklara göre, Leningradda 

;~ustos s~munda toplanacak olan 

Elittihad gazetesinin Paristen ge· ı 
len bir mektuba dayanarak fakat res· 
mi olmıyan verdiği son habere göre , 
Fransız dış bakanlığı, Suriyedeki 8İ· 1 

yasal durumu normalleştirmek iı;in 

bu günkü Suriye Cümhuriyetile Laz
kiye ve Cebelidiirüz hükumetlerini 
''Birleşik Suriye hükumetleri" adı al
tında birleştirmeğe ve bunun başkan
lığına da eski Suriye devlet başkanı 
Damat Namiyi getirmeğe karar ver· 
miştir. 

çiler l'akim olacakmış! 
-A-lp-d--a-ğ-la-rı~n'da 1 r ·-~--,~--~~, 

il inci arsıulasa.l kız fizyoloji kon
~resine 37 devletin oruntaklan işti
a.k edeceklerdir. dış ülkelerden gele

C~k delegelerin sayısı 800 den fazla 
~ııa~~tır. Bu arada Amerikadan 210, 
gıJtereden 73 Fransadan 71 Italya-

dan ' ' d 52, Japonyadan 32, Avusturya-
d an 23, Çekoslovakya dan 23, Polonya
t ~n 20, Çinden 19 Ye Türkiyeden 3 mü
e assıs gelecektir. 

l> kl\orıgra dola},sıyle fizyolojiye ait 
t e Çok neşriyat yapılacaktır. Bu a
b~da Rus fizyoloji alimi Çeçenof'un 
d UYük eserinden birer nüsha bütün 
c e\egelere armağan edi\ecektir. Ayrı-
a ?tıuhtelif tanınmış Rus alimlerinin 

eserı . d tad erın en bir ~ok tabılar yapılmak· 
d'· ır, Kongre esnasında gazeteler 

1 .~rt lisanda çıkacak ve Sovyetler bir· 
;gil\de fizyoloji n tecrübi biyoloji 

a anındaki m uva ffaki.retıeri neşrede
tekıerd· ır. 

Şair Mehmet Akif 
t' Mısrrda oturan şair Mehmet Aki
ın Yazı geçirmek üzere Lübnan yay 

latarına geldiğini, oradan Halebe uğ
~aYarak Antakyaya gittiğini bir Ha
ep gazetesi yaZT.ror. 

lran lakabları resmen 
kaldırıldı 

Son gelen Tahran gazetesi !randa 
Un.van ve Hi.kapların kaldırıldığına 
dair r~'lli tebliği neşretmektedir. Bu 
tebliğe göre şimdiden sonra öz adla 
hirJikte Mirza, Han, Bey, Emir la.ka
l)ı ve ünrnnları ne söylenecek, ne de 
l'azıtacaktır. 
la .~'llttların yerine erkeklerin öz ad
"h rı e "aka., , kadınların adları ile de 

anıın., sözleri kulanrlacaktır. 

1 skenderun bizden kitap 
istiyor 

İskenderun hükumeti Şam Maarif 
"ezi ı·~ · r ıgıne yazarak, Sancak okulları-
tıın ihtiyacı olan bazı kitaplar Suri
Jede olnıadığından bunların Türki· 
hden getirtilmesine izi~ istemiştir. 

Şamda yakalananlar 

Damat Nami iş başına geçtikten 
sonra, Suriye-Fransa arasrnda, bir 
muahede yapılması için, yeniden ko· 
nuşmalar başlıyacaktır. Diğer taraf. 
tan söylendiğine göre şimdiki Fran-
sız komiseri Kont Dö Martel'in yerine 
Franklen Büyon veya eski komiser 
Döjownel gelerek programı tatbik e
decektir. 

Sovget Rusgada 1 ürk 
uçakçıları 

Dört hafta önce Sovyetler Birli
ğine giden sekiz Türk uçakçı gencinin 
orada, yüksek havacılık mektebindeki 
okumaları ve öğrenmeleri haşarı ile 
ilerlemektedir. 

Bu okulun direktörü Las Lasef 
Pravda aytarma beyanatta bulunmuş 
ve demiştir ki: "Türk uçakçılarr tah· 
silde çok başarı gösteriyorlar. Onlar 
kısa bir zamanda üç defa korkusuz 
tayyare uçmaları yapmışlardır. Bu a
rada üçüncü uçuş öğretmenlerin gözü 
önünde ve fakat bu gençler tarafın
dan tek başlarına başarılmıştır. Türle 
uçakçı gençleri yakında yapılacak o· 
lan, Sovyetler Birliği genel hava mü· 
saba.kası uçuşlarına iştirak edecekler
dir. 

Tel - K.üçek demiryo
lunda bir kaza 

Bir Halep gazetesinde okuduk: Ye· 
ni işlemekte olan Te1-Küçek demir· 
yolunda bir araba lokomotife takıl

mış, araba devrilerek içindeki üç yol· 
cu ölmüştür. Arabacı yaralıdır. Hadi
se bizim sımrımız içinde olduğu için 
gerçinleme işine bizim tüze işyarlan· 

nıız el koymuşlardır. 

Halepteki Bakır <;elebi 
Şamdan Halep gazetesine yazıldı 

ğına göre, Halep Mevlevi tekeııi mii· 
teveJlisi Bakır çelebi aleyhinde muh-
telif makamlara \'erilen mazbatalar 

. Şamdan Halebe yazılıyor: - Şeh-
tın tetkik edilmektedir. 
1 tnuhtellf semtlerinde yalancı bom-

Mevlevi tekkesine ait aşar bedelle-

Çınde, bin kişiyi birden öldü • 

ren büyük bir nehir taşmasının ha· 

berlerini gazetelerde okumuşsu • 

nuzdur. Asyanm şark tarafların • 

da sık sık meydana gelen bu nehir 

taşmalarının en mühimlerinden 

biri olan son feyezan, Çinde şimdi

ye kadar kaydedilmemiş su fela • 

ketlerinin en büyüklerinden biri • 

sidir. Nehrin birden bire taşarak 
araziye saldırması duyulur duyul· 

maz, civar şehirlerde derhal top -

lantılar yapılmış, su felaketinden 

kaçınma çareleri için konferans -

lar verilmiştir. 

Bununla beraber, felakete uğ • 

rayan yüz binlerce kişiye hiçbir 

suretle yardım imkanları buluna • 

mamış, pek az Çinli kurtulabil · 

miştir. Resimde, bir Çinli ile ço • 

cuğunun, garip bir duba üzerinde, 

taşmış sularla mücadele etmesini 

görü orsunuz .. 

Yapma beyin ile 
işleyen ınakine 
lngilterede bugünlerde bir rad

yo sergisi açıldı. Sergide en mü • 

him göze çarpan makine, Marko

ninin kafasını taşıyandır. 

Eğlenceler ve sp C'r 
hareketleri 

Cenup tarafındaki Timi ·,.\lp · 
!armda Do1omite ismi ve.!'.ilen 
dağların tepe]eri fantastik bir 
sarplık içinde yükselir, ve kaya · 

lardan daha ziyade bir ruya için· 

de görülen kabusa benzediJer. 

Dolomitler her milletten dağ 

tırmanıcıların bir eğlence yeridir. 

Burada birçok mühim tırmanış • 

lar yapılır ve daima birçok kaza
lar işitilir. 

Dağ tırmanışlarında en mühim 

şey ayakkabılardır. 

Tırmanıcılar partiler halinde 

ve biri birlerine hafif fakat kuv -

vetli iplerle bağlanmış olarak yo· 

la çıkarlar. Bu tırmanışlarda dik· 

kate alınacak yegane nokta elbir

liğiy le hareket ebnektir. Her tır • 

manıcı yalnız kendisini değil, ay· 

ni zamanda arkadaşlarını da dü • 

şünmeğe mecburdur. Resimde 

Bu kafanın içinde yapma bir gösterilen dağlar meşhur T orri 

beyin vardır. Makineyi ziyaretçi • dağlarıdır. Bunun]a berab~r bu 

lere gösteren zat, bu kafaya birta- dağa tırmanan spocrular onun is· 
kım sualler soruyor ve makine mini değiştirmişler "Tırmanıcılat 

~a11 •• ı~.r patla~~ak ':e halkı heyecana 
Şurmek tohmetıle bura gençlerin· rile evkafın Çelebi efendi zimmetin· derhal bu suallere cevap veriyor. 

den 'k· ı · · l · 1 d' ~· h 
akademisi dağların ismini vermiş

lerdir. 
1. ' ı ı nşı zabıtaca tevkif ve muhte- de alacağı miktarının tesbitine baş- Makinenin nası ış e ıgı enüz 
~ ınahkcmcye sevkolunmuştur. landığını gene bu gazete yazıyor. bir sır halindedir. Ve makinenin 

l::k~nomi b;yetimiz Sovyet Rusy~ada 

Sovyet Ruayada bulunan Ekonomi heyetimizin incelemelerine 
ait huami fotoğraflarımızdan: 

lrf Nazüli Mensucat fabrikan Direktörü Bay Celal"ttin ile Ereğli 
e",.8110aıt labrika... mühenJui Bay Vecih Kari M arlts labr'ikcm.nın 

<rzırlatlıiı Ncuilli labrilumna ait makineleri inceliyorlar. 

muhterii de adını gizliyor. 

Bir deyişe göre bu makine tele

pati mevceleriyle işlemektdir. 

Makinenin adı T elepatovox-

Bir dağ kazasında ölen Belçika 

Kralı Albert bu dağlara çok kere

ler tırmanmış ve mühim rekorlar 
elde etmişti. 

Birkaç gün evel telgı-aflar J a .. ' 

ponyanın askeri işler genel müdü

rü General Nagatanın, arkadaşla

rından biri tarafından öldürüldü • 

ğünü bildiriyordu. 

Londra gazeteleri bu cinayete 
dair birçok tafsilat vermektedir. '. 

General Nagata adeta bütün 

orduya hakim olan bir şahsiyetti. 

Onun katliyle müfrit milliyetçile • 

rin orduyu ele geçirecek1eri ta.h • 

min olunuyor. 

Bir ay önce Japon müd~faa ba
kanı Ha yaşı, Japon ordusunun 
müfrit milliyetçi genel müfettişi 

olan General Mazokiyi azletmiş, 

onunla beraber birçok ordu erka
nı da tasfiyeye uğratılmıştı. 

Müfrit milliyetçi]erin maksadı, 

Japon ordusunun Çin içlerinde i
lerlemesi ve Çin meselesinin, mus
lihane hulül ile değil, askeri hare· 
ketlerle halli idi. 

General Hayaşı bunlara karşı 
gelerek orduda tasfiye yapınca 

vaziyetin düzeldiği zannolunuyor
du. 

Halbuki ıon hadise müfritlerin 
gene orduyu ele geçireceklerini 
gösteriyor. 

Modern tayyareler 
Almanyada vücude getirilen 

yeni tayyare teşkilatı bütün Av .. 

rupayı derinden alakadar ediyor. 

Bilhassa Rihthofen adını taıı • 

yan tayyare kolu, her yerde me • 

rak ile karşılanmıştı. Çünkü bu 

tayyare kolu, dünyanın en modern 

tayya.relerinden müteşekkildir. 

Tayyareleri kullanan ve idare 

edenin Alman gençlerinin kolla • 
rında Rihtohofen adı yazılmış bir 
band vardır. 

Fındık için tören yapıldı 
Trabzon, 16 (A.A.) -Yeni fın 

drk ürünü törenle Tarı vapuruna 
yüklenmiştir. Havalar güneşJi git
tiğinden ürün iyi kurutulmakta • 
dır. 

On gündenberi fındık fabrika• 

larmda büyük bir çalışma var -

dıt. Fabrikalar dış piyasalara gi

decek iç fındıkları hazırlamakta • 

dır. Bu yıl yabancı memleketlere 

Trabzon iskelesinden rlört bu .. 

çuk milyon lira değerinde 150 bin 

çuval fındık gönderilecei!i tahmin 

edilmektedir. Borsada, kabuklu 
fındık 23, ir. fındık 46 kuruşta'l 
satış görmektedir. 



1 Telgraf Haberleri 1 w 

Fransa uçakçılıfı ko
laqlaştırmak yolunda 
Paris, 16 (A.A.) - "Havo. Bi· ı Birinci derece pilot ıahadetna· 

ti,, adli" uçağı ile Manı'ı geçen mesi imthianlarına girmek istiyen 
Henri Mignet'in bu tecrübesi, ha· genç pilotların bu motoplanör ile 
va bakanlığınm genç Fransızlara 10 saat uçuş yapmaları gereke· 
pilot olmak kolaylığını veren bazı cektir. 
kararnamelerin neıri ile ayni za • Bu küçük uçakların fiyatlarını 
mana rastgelmittir. 15.000 franktan &§ağı indirecek 

Birçok küçük uçaklar, bundan olanlara hava bakanlığı bir mü • 
böyle uçma aletlerinin sınırlarını kafat verecektir. 
qabilecektir. Uçak yapanların bir kitilik ha· 

Hava Bakanlığının bir karar • fif uçakları 20.000, ve iki kitilik · 
namesi, azami 350 kilogram ağır· leri 35.000 franga satmalarını le· 
lığında 25 beygirlik bir motopla • min için kendilerine sab~ fiyah . 
nörün mevcudiyetini kabul et • nın yüzde 40 ı nisbetinde bir prim 
'Oektedir. verilecektir. 

Almanqada 7 milqon 
radyo abonesi var 

Bet"lin, f8 (A.A.) - Burada a- f mal olan alıcı makinelerden l 00 
çılan 12 inci büyük telsiz sergisi bin tane sipaıiş verilmiştir. Bu 
nin açılıt töreninde verdiği söy - halk cihazları radyo endü.srtirisi -
levde Doktor Goehels, naayonal ne aynca bir çalışma fırsatı ver -
sosyalizmin erkeyi (iktidan) ele miştir. 

aldığındanberi Alman radyo ıer • 
vislerinde yapılan değiıikliklere 

1aret ettikten sonra demiştir ki: 
"1932 yılı sonunda yalnız 4 

milyon 300.000 radyo abonesi 
~ardr. Bugün bu sayr 6.700.000 e 
çıkmıştır. 

Radyo endüstrisi şimdi bir miJ
yon halk cihazı yaptırmağa karar 
vermiştir. 

Bakan, bundan sonra serginin 
açılı§ tör~nine İ!tİrak ed~n Fran • 
ıız radyo tecimerlerini hararetle 

1933 Mayrsmda birinci defa selamlamak için bu fırsattan isti -
olarak halk için 76 Rayş marka fade ettiğini söylernittir. 

Trene binen 70 haydut! 
Tientain, 16 (A.A.) - Geçen 

gece Moukden - Pekin ekspresin -
de tren gardian ve yolculariyle, 
yolcu olarak Shanhokuanda trene 

inmiı olan 70 haydut araıında 
tiddetli bir çarpıtma olmuıtur. 

Haydutlar tren kalktıktan son· 
ra yolculara hücum etmi~ler ve 

paraları ile kıymetli eıyalarını 

çalmıılardır. 
Gardiyanlar, büyük bir meta • 

netle haydutlara kartı koymu§ -
lardır. 

Gardiyanlardan 20 ki!i yara • 
lanmıı, bir Japon yolcusu ve iki 
Çinli iıyar ölmüıtür. 

Amerikada büyük servetlere vergiler 
Vaıington, 16 _(A.A.) - Sena· 

to, büyük servetlerle büyük arazi 
üzerinde yeni vergiler koymak ü
zere Cumur baıkanına yetki veril
mesine dair olan kanun projesini 

BerQt tersanesinde 

kabul etmittir. 
Senato, ayni zamanda vergi • 

den müstesna kaydiyle devlet eı -
hamı çıkarılmasını yasak eden bir 
teklifi de kabul etmittir. 

Uçak kazasının sebebi 
derin karanlık 

yapılan gösteriler Roma, 16 (A.A.) - Stefani, 
Ajan11, General Pollegrini ile al • 

Berut, 16 (A.A.) - Ayın 6 ve ı bay Bruno'nun Bay Raza ve arka· 
7 sinde tersanede yapılan gösteri· daılarmın ölümiyle sonuçlanan u· 
lerde itlerin bırakılması dolayı • çak kazası hakkında verdikleri 
siyle liman batkanı, iki itÇiye yol raporu Y.aymaktadır. 

vermif, baıka iki itçinin günde -
liklerini indirmi§ ve 1.000 kadar 
İ!Çiyi de tevbih etmitlir. 

Rapor, felaketin gerçek ıebe • 
binin derin bir karanlık içinde 
kaldığını kaydetmek ıuretiyle bit
mektedir. 

Hava tehlikesini bilen üyeler 
.Ankara, 16 (A.A.) - Hava tehlike· 

sini bilen üyeler listesi: 

7968 B. I\emal Abadolu lstanbuldan, 
45, 7969 Faik84, 12 7970 Ali Galip 

31,&t, 7971 Ferruh 25.80, 7072 Salim 
.25. O, 7973 Canip 22.80, 7974 Artuvan 

Arga 52.92, 7975 Şükrü Arga 52.92, 
7976 Nikael Refaalyan 35.641 7977 Yer· 

, vant Agopyan 33, 7978 Jan l\faditincc 

27.60, 7979 Fransuva Viçino 27.60. 
7980 IIaik Papazynn 27.60, 79 1 Alek· 
s:ındr Sarris 27.60, 7982 Leonidas Ze

is 27.60, 7983 Albcr Zippes 24.96, 798'1 
Rauf Hüsnü 24, 7985 Antumn Vitali 
!.t, 7988 Alfred Badettf 24, 79S7 Vik· 
tor Makamu1lf 24, 79 8 Demeti' Çika· 
Jas 23.16, 7989 Onnik Ohl!.llnesran 22. 
32, 7990 Diran Boyacıyan 23.16, 7991 

Armenak l\fanukyan 22.32, 7992 Os
valt Pois 22.32, 7993 Daryo Grunvalt 
22.32, 7994 Arşak Mercanof 21.36, 7995 
Nesim Kanetti 21.36, 7996 Kimon PJs· 
tof 24, 7997 Antuvan Kingilli 22.31, 
7S98 Amiral Yasıf Temel 84, 7999 A1t· 
met Nesimi 60, 8000 Hamdi Deniz 60, 
8001 M. Şemsi 43.20, 8002 Em·er Er
tüm 43.20, 8003 Celıirctitn Ziya, 8004 
Ameli Ballil 24, 8005 lbrahim Hamit 
40.20, 8006 Cemal Mehmet 27.20, 8007 
Süleyman İstanbul 20, 8008 Tahir 21. 
60, 8009 İbrahim 21.60, 8010 Mehmet 
AH 48, 8011 Mehmet eZki 32.40, 8012 
Eşref Mehmet 40.20, 8013 Ş. Sayın 23. 
40, 8014 Mehmet Mustafa 30, 8015 Sa· 
dık Ahmet 25, 8016 Muharrem Eşet 
24, 8017 Recep Mustafa 37.27, 8018 Ha· 
san Hüseyin 21.60, 8019 Bürhan 48 ... 

ltalyada bir milyon kişi silah altında 

"lntıba T amamile Menfi Değil ,,, 
Habeşlerin hazırlığı - ltalyan tezi: siyasal nüfuz -

Fransızlar Cihutide askeri tedbirler alıyorlar 

~'1 ek siyah imparatorlu~u korumalı,, 
Roma, 16 (A.A.) - ltalyada 

timdi bir milyon kitinin silah al -
tında bulunduğu resmen bildiril· 
mektedir. 

HABEŞ HAZIRLICI 
Harar (Habetiıtanda), 16 (A. 

A.) - Adisababadan Hararr ve 
Diredavaya bir gezi yapan Röyter 
özel ayta.n hararetli ıüel hazırlık
lara §ahit olmuıtur. 

Harar. yöresinde 25 den fazla 
muntazam ve gayri muntazam as
kerden mürekkep bir garnizon 
mevcuttur. 

Harar Jijiga ve Gerlogubi a -
rasına yerletlirilen asker sayıaı 

100 bin tahmin olunmaktadır. Jj. 
jiga, ltalyanın Somali cephesin • 
den gelecek taarruzuna kartı en 
önemli Habeş müdafaa noktala • 
rmdan biri olarak telakki edil -
mektedir. Burada önemli miktar· 
da harp gereçi (malzemesi) top -
lanmıthr. 

INTlBA T AMAMlYLE 
MENFİ DECİL 

Pariı, 16 (A.A.) - Salahiyet
tar bir kaynaktan haber verildiği
ne göre, dün sabah yapılan konuş· 
malar sonucundaki intiba. tama -
miyle menfi değildir. 

iT AL YAN TEZi: SiY ASAL 
NOFUZ 

Paris, 16 (A.A.) - Üçler kon· 
11aıım:ıımmmmtmrr.mnmnmnrmmnmımıı""""""nmmtn1Nnnuııwwwımınnwıı 

freansı için yapılan ilk görüşme · 
lerde Bay Aloiai'nin Bay Lavala l
ta)yan tezini bildirdiği teyit edil· 
mektedir. 

ltalya, kendisini tatmin edecek 
barıtçıl bir ·çözge bulunmadığı 
takdirde kuvvete baş vunnağa ka· 
rar vermiıtir. 

Genel olarak sanıldığına göre 
ltalya, Habeşistanda Fransız ve 
İngiliz ekonomik asığlarma riayet 
etmek şartiyle genel bir siyasal 
nüfuz kurmak niyetindedir. 

Diğer taraftan, Habeş lmpara -
torunun, Italyaya vermek niyetin· 
de olduğu imtiyazları genişletme· 
ğe egğin olduğu aanılmaktadır. 

FRANSIZLAR SOMALIDE 
TEDBiRLER ALIYOR 

Londra, 16 (A.A.) - Daily 
Telegraf'ın özel ' ayları Bay Perci· 
val Philip•, gazetesine yazdığı bir 
mektupta diyor ki: 

"Somalıların Habeşlilere kar
şı besledikleri büyük sempati, Ci -
butideki Fransız rnakamlanru t .. 
talyan - Habeş harbi başladığı 
takdirde düzeni korumak için cid· 
di ve özel tedbirler almağa sev ket. 
mektedir.,, 

Aytar, Pazar günü Cbiutiye bir 
kruvazör ile 1 O uçağın gelmesi 
'beklendiğini ilave etmektedir. 

Limana ve sahile hakim olan 
Heron adasındaki bataryalara altı 
pusluk 4 top konulacağı gibi, çö 

İtalyanın durumu hakkında bı.I 
gazetP şunları yazıyor: 

"Evvelden kararlaımıt beJlİ 
bir durumdan vazgeçilerek dah• 
yumu~ak davranılması umutları 
kuvvetlidir.,, 

Nikbinliğini muhafaza edeJI 
Echo de Paris diyor ki: 

"İtalya, istediğini bilmekte, fa• 
kat bu amaca varmak için kulla " 
nılacak araçlara aldırmamaktadır• 
İngiltere ise, ne istemediğini bili• 
yor, fakat konferanstaki aonau• 
pazarlıklarin en nihayet ilgili ta"' 
rafları yekdiğerinden uzakla§hra• 
cağı ilk konuımalardan anlatıl ' 
maktadır.,, 

HABEŞ BUHRANI CiHAN 
HARB1 TOUMLARINl 

TAŞIYOR! 

London ( Ontario), 16 ( A· 
A.) - Liberallerin lideri esld 
Başbakan Bay Mackenzie Kini 
siyasal bir toplnatıda bir ıöy]~ 
vererek Habetiıtan buhranınnt S 
bir cihan harbinin tohumlarını ta• 
§ımakta olduğunu bildirınit ve 
demittir ki: 

İngiliz imparatorluğunun muh• 
telif kıamılarmda Habe,lerill 
mensup oldukları ırktan milyon " il 
larca insan vardır. 

l 
Şayet diğer bir memleket siyak 

•ı imparatorun memleketini itial r 
decek olurlarsa bu hal lngiliz im " 
p orl in çlaf 
doğurabilir. Amerika-Panama ara

sında yeni anlaşma 

tarafında şehrin arkasında bulu • 
nan gamizon•faki yerli kuvvetler 
de bin senegalli ilavesiyle takviye 
edilecektir. 

AMERIKADAKl ABEŞ DOST• di 
LARININ DUŞONCELERl 

VE iSTEKLERi 

t 

Vaıington, 16 (A.A.) - Pana· 
manın Vaıington elçisi Bay Ri .. 
cardo Alfaro ile Dıt Bakanı mua· 
vini Bay Smnmer Velles, ·1904 ta· 
rihli andlaşma yerine ıeçmek ü · 
zere yeni bir andla.§ma parafe et· 
mişlerdir. 

Bu andlaımaya göre, Amerika, 
Panamada müdahalede bulun • 
mak hakkından vazgeçmekte, Pa· 
nama §ehrinde nizamı sağlamak 

üzere aldığı tedbirleri kaldırmak· 
tadır. 

Amerika, 1933 ve 1934 yılla • 
rında Panama kanalından istifa • 
desine mukabil 1904 andlaıma • 
11ndaki hükümler mucibi, 250.000 
altın dolar ödeyecektir. 

yeni andlaımaya yerli mamu . 

latla önürdeşmekte olan Ameri · 

kan malları hakkında bazı kayıt • 
lar konulmuıtur. 

Açıkta bırakılmıt olan müease
ıele, diplomasi yolu ile kotarıla
caktır. 

Franaızlar, limandan geçen bü
tün yabancıları sıkı bir gözet (ne· 
zaret) altında bulundurmaktadır -
lar. 

İŞSiZ HABEŞLiLERiN LiSTESi 

Adisababa, 16 (A.A.) - Hü. 
kumet mrekezinin şarbaylığı ıe -
birde bulunan bütün itsiz Habeş • 
lerin ıarbaylığa beyanname ver • 
melerine karar vermiştir. 

Bu gibiler bir şefin emri altr -
na verilecek ve ücret alacaklardır. 
imparator, yabancı gazetecileri 
kabul etmiştir. 

Paris, 16 (A.A.) - Gazeteler, 
Fransanın aralarında çok kar§ıt . 
lık (tezat) olan ltalyan ve İngiliz 
tezlerini telif etmek hususundaki 
nazik rolünü önemle kaydetmek
tedirler. 

Le Journal diyor ki: 

"Laval • Aloiıi konuşmasınm 
sonunda, bu iki hükumet adamı • 
nın gösterdiği düıünceli tavır, çok 
mütkül bir konferans kartısında 

lngiltere 200 bombardı- kalındığı hakkındaki tahminleri 
man uçağı ısmarladı yalanlamıyordu. Görülecek it, 
Londra, 16 (A.A.) _ Daily gerçekten karıfık ve \ızun incele. 

Mail gazetesi, hava ordusunun ge- melere muhtaçtır. Bundan ötürü, 
litiini için hazırlanan programın genel toplantılardan ziyade özel 
en önemli kısmı olarak 150 ve 1 konulmalar yapmak gerektir.,, 

belki de 200 orta bombardıman u- Le Malin, ~unları yazıyor: 
çağının ıımarlanmak üzere oldu • "Şimdiki durumdan alınan in-
ğunu bildirmektedir. tiba, ltalyanların azami dilekler -

Bu uçaklar, tamamen madent, de bulunduktan ve Habeşistamn 
iki motörlü ve tek ıatıhlıdır. Sür • vereceği imtiyazların, imparato • 
atleri saatte 420 kilometreye ka • run ıon diyevinde iıaret ettiğin · 
dar çıkmaktadır. den daha genit olacağı merkezin· 

Gazete, yapılmaıı kararlaıan dedir:. Maamafih, yakınla.§tırılma· 
12 süel alanından dokuzunun ha • ları gereken İngiliz ve İtalyan gö· 
zırlanmakta olduğunu kaydet • rüşmeleri arasında derin bir ay • 
mektedir. kırılık vardır., 

Cenevre, 16 (A.A.) - Nev" 
yorkta bulunan "Habet doatları 
arsıulusal konseyi,, uluslar aosye .. 
tesi genel sekreterliğine bir me " 
morandum tevdi ederek Afrikada 
erkinliğini muhafaza elmit tek si• 
yah imparatorluk olan Habeşiıta• 
nın ortadan kaldırılmumm Afri " 
ka ve Amerikadaki siyahlar üze " 
rinde yapacağı etkinin ağır ıonuç• 
ları hakkında uluslar aoıyeteıl 
konseyinin dikkatini çekmittir. 

Konsey, nötre bir komiayoıl 

gönderilerek durumun incelenme
sini ve 4 EylGlden evvel sınır an " 
latmazlıkları hakkında bir rapOt 
hazırlanmasını istemektedir. 

ÖGLE ŞÖLENi VE 
KONUŞMALAR 

Paris, 16 (A.A.) - Bay Lavalı 
Bay Eden ile Bay Aloisiye bir öl• 
le ~öleni vemıitlir. 

Paris, 16 (A.A.) - Bay Aloiıİ· 
ıaat 9,30 da lngilfere elçiliğin• 

giderek Bay Eden ile görüımüt " 
tür. 

ITAL YA BiR GEMi DAHA 
ALDI 

Amsterdam, 16 (A.A.)' - hal· 
ya hükUmeti, Gelmia adında tS 
bin 868 tonluk Felemenk gemiaiııl 
satın almı§lır. Bu gemi, aıker nalv 
linde ve seyyar hastahane olar~ 
kullanılacaktır. 

14 Ağuıtos tarihini taılJS' 

Konuıma gazeteıinin Londra~ 
aldığı bir telgrafa göre, timdiY' 
kadar ltalyanın Afrikaya gönder' 
diği askerlerden EOOO taneıi Tifo• 
ve Difteriye hıtulmu9lardır. 

Bu hastalar, tekrar geri gönde: 
rilm:yerek Rodos a"daaında teda"1 

altına almmı§lardır. 
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Gazetemizi satmak ı ~~~i~!~1!~~· ı Dinlerin Tarihi 
ı·sıı·yenlere ~:~n::~~;::~ö~ühu~::;

0

!8le A. Hilmi Omer Budda 
.. -• Han telefon: 22740 --• ıf'iyatı 125 kuruş - Tel'Zi maham "\'AKIT,, kütüphanesi IstanbuJ --ıoı. 

''Bu ilandaki şartlara göra lıareke 
ederlerse her talebi gerine getireceğiz,, 

Gazetemiz tiyabnın yarıya 
indirilmeıi doiayıııyle, memle
ketin muhtelif yerlerinden ga
zete aatıcılıiı hakkında bir çok 
teklifler almaktayız. Bunlara 
anı, ayrı cevap vermek ıureti
le arada geçen zaman zarfında 
arzularının yerine getirilmeıi 

Kecikmekte olduğundan satıcı

lıiımızın ana tartlarını neıredi
Yoruz~ 

1 - Her sayı bütün satıcı
lara -iadeıi7 olarak- 70 pa· 
tadan verilecektir posta maara 
fı bize aittir. 

il - Satıcı olacakların gün. 
de istedikleri gazete sayıaına 
Köre bir buçuk aylık gazete tu· 
tarım önceden depozito olarak 

mıza depo ederek makbuzları

nı, ıiparit mektuplarıyle b=rlik
te bize yollamaları gerektir. . 

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

Gazetemizi Türkiyenin her 
kö§eıinde dana genit ö!çüde 
yaymak dileğinde olduğumuz

dan isteklilerin bu tartlara gö
re müracaatları hususuna na
zarı dikkatlerini celbederiz. 

Röndermeleri veya bu miktar Müracaat &:.ciresi: KURUN 
Parayı İt veya Ziraat Bankası- gazetesi Direkförlüğü -Ankara 
nın oralardaki ~ubelerine namı- caddesi- lstanbul 

stanbul Jimanı sahil sıhhiye mer~ezi 
Satınalma komisyonundan : 

Motörler için 79 kalem eşya ka palı zarf uıuliyle ıartnamesi üzeı i 
'1e satın alınacaktır. 

A - Tahmin bedeli 6577 liradır. 
B - Adı geçen eıya için !artnameler merkezimiz levazımından 

l>araaız alınır. 
C _ Eksiltme kapalı zarf uıul iyle 6 Eylül 935 cuma günü saat 

15 tle Galatada Kara Mustafa paşa ıokağmda lstanbu 1 limanı sahil 
•ıhhiye merkezi satmalmll komisyonunda yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf usuli yle yapılacaktır. 
t - l ~reti inan para 1 494 lira dır. 
~ - Eksiltmeye girecek olanlar kapalı zarf usuliyle teklif mek -

tuplarını saat on dörde Jcadar komisyona mühürlü olarak vermeli -
dirler. Saat 14 ten sonra t~klif mektupları kabul edilmez. 

Ayvalık Yolu 
MERSİN vapunı 17 ağustoı 

CUMARTESi günü ıaat 17 de 
Dikiliye kadar. (4817) 

Mersin Yolu 
ÇANAKKALE vapuru 18 a· 

ğuatoı PAZAR günü saat 10 da 
Mersine kadar. ( 4818) 

Trabzon Yolu 
ANKARA vapuru l 8 ağus -

tos PAZAR günü saat 20 de 
Rizeye kadar ( 4850) 

........... ·~ ....... . 

671 Ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 46970 lira olan yukarda miktarı ve cinai 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma Ko
miıyonunca 2 Eylül 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (2) lira (35) kuruı mukabiJin
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3522) }i. 

ra (75) kurutu havi teklif mektup larım mezkur günde saat 14 e ka
dar komisyona vermeleri ve kendi lerinin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 

•-----------•müracaatları. (4694) 
Üsküdar icrasından: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa· 

raya çevrilmesi mukarrer bir adet 
beygir dolma biberi \'e kabak \'e sai· 
renin 20-8-93:> tarihine müsadif Sa· 
lı günü saat 9 dan 10 a kadar Çengel· 
köyünde yeni mahallede 13 N. Ju bos· 
tanda açık arttırma suretile satılaca
ğından taliplerin mahallinde hazır 
bulunacak memuruna müracaat et
meleri iUln olunur. (V. 8688) 

' 
ıstanbul Belediyesi ilanları 1 

Afişaj hakkında ilan : 
Evvelce de ilin edildiği üzere afi§aj İ§i Anadolu Ajansından alım

mıtbr. Metro murabbaı üzerinden ilan fesmine tabi tutulan ilanla .. 
rın resmile beraber afiıaj ücreti de o mmtakanın Belediye Tahsil ıu
beıi tarafından tahsU edilecektir. On paralık ve bet paralık pul ya· 

-------------- pııtırılmak suretile resmi tahsil edilen afi,ler ve el ilanlarının afi. 
Türk kostümleri taj ücretini tahsil etmek için de Beyoğlu kaymakamlık ve belediye 
lstanbul Halkevinden: ıubesi muhasebesinde bh· teıkilP.t vücude getirilmittir. Afitler ve 

24 Ağustostan itibaren Cumartesi el ilanları için bu teıkilata müraca at edilerek afiıaj ücreti makbuz 
ve Salı günleri temsil kolumuzda Bay k b 1 
Hüsahip zade Celal Türk kostümleri ~u a .i .i~de t~di~e edildikten sonra ve ücreti verilen afiılerin mü .. 
hakkrnda açık ve tatbiki konuşmalar hurlettırılıp afııaJ memurlarımız marifetile talik ve tevzi ettiril • 
yapacaktır. İsteyenler 0 günlerde sa- mesi Beyoğlu muhasebesindeki :ıf iıaj memurluğu vasıtasile talik et. 
at (17,30) da Alayköşküne gelebilir- tirilmeyen mühürsüz ilanların kaç ak addedilerek böyle hareket ede!I 
Jer. lerin tecziye edileceği ilan olunur. (B.) (4866) 

Eyüp icra dairesinden: 
Cerrahpaıa hastanesi için lüzumu olan 130 ıantim eninde 500 Mahcuz olup paraya çevrilmesi 

mukarrer bulunan MUderfkirin mar- metro §İlte yüzü pazarlı~a konulm U§tur. Şilte yüzünün bir metroeuna 
kah bir adet piyano konsol jardeni· 50 kurut fiat tahmin olunmuttur. istekli olanlar 37,5 liralık muvak • 
yen 3339 N. raya kayıtlı bir adet kat teminat makbuz veya mektub iyle beraber 19 8-935 pazarte • 
otobüs Eyüp otobüslerinin durak ye· 
rinde ve eşyalar ise 'yüp TellAJlar 
çarşısında 22-Ağustos-935 tarihine 
müsadif Perşembe günü saat 12 den 
18 ya kadar açık arttırma suretile 
paraya çevrllecefinden isteyenlerin 
yilzde 2,50 tellllfye mUıterJye alt ol· 
mak tizere mwftr gtin n saatte ye· 

rinde bulunmaları UAn olunur. (V8681) 

ıi günü saat 15 de levazım müdi!r lüğüne müracaat etmelidir. (B.), 
(4868) 

Istanbul Kültür 
li - Teklif mektupları verilme zden evvel teminatların merkez 

"eznesine yatırması ve mukabeleten makbuz almaları da ıarttır. 4846 --------------
Direktörlüğünden : 

ZAYi - (4384) numaralı şoför eh- LI O t kt } f biti 
llyetiml zayi ettim. Yenisini çıkarac:a- Se Ve r 8 me ep er O rme Ve ----------~--~~------~~~~------~--------

Kadıköy Sulh icra memurluğun- ••••••• 
dan. y ğımdan eskisinin hükmü yoktur. engel Jmtlhanları 2 eyltllde, olgunluk ve 

· . eni çıktı Mehmet Nacı, Ayşe Nadire, Ayşe 
(Adresim): Beşiktaı Uzuncaova 1 t i llb 1 11 )A)d 

Türk Ali mahallesi N. <20) Mehmet mezu~ ye m 80 arı, ey u e baıJıya-
oğlu Rıza caktır. ilgililer imtihan günlerini anlamak üzere Sabiha, Yümnü, Refikin şayian ,.e 1 

ltıüştereken mutasarrıf oldukları Göz· DON ve Y ARJN HUSUSi RlYAZlYE DERSLERi mekteplerine müracaat edeceklerdir. [4809] 
tepede Taş mektep yeni hamam soka- Tercüme külliyatı 
fında 20, 21 mükerrer 20,21 atik ve Sayı - 37 

Yüksek Mühendis mektebi talebe- ------------------------------

25,2:> mükerrer 25,25 cedit N. lu iki 
clönüm iki evlek 388 arşın 18 parmak 
llıiktarında ''e bahçeyi şamil 1678 lira 1

1 kıymeti muhammeneli bir bodrumu ve 
1 

birinci katta dört oda bir hela ve o· 
danın birinden geçllir bir mutfak ve 
ta,·an arasında bir odayı ve binaya 
ltıuttasıl bir kömürlüğü havi hanenin 
b:atei5uyu hakkındaki ilam üzerine 
l\adıköy Sulh mahkemesi icra me· 
ltıurtuğunca 19-9-935 tarihine te
lladif eden perşembe günü saat 10 dan 
12 Ye kadar satılacaktır. Yevmi mez· 
kCırda satış bedeli kıymeti muha111· 
lhenenin yüzde yetmiş beşini bulma
dığı takdirde en son arttıranın taah· 
hUdü baki kalmak üzere müzayede· 
rtin on beş gün daha tezyidi ile 4-
l0-935 tarihine tesadüf eden Cuma 
Riinü saat 10 dan 12 ye kadar en çok 
arttırana ihalei kati.resi icra kılına
caktır. Satış şeraiti iş bu illn tarihin· 
den itibaren dairede esbabı müracaa-
ta :::o gün müddetle açık bulunduru
lan Şartnamede yazılı olduğu üzere 
~eşin para ile ve satış tarihine kadar 

aile ve müterakim bina, evkaf, bele· 
diye ''ergi borçları hissedarlarına ve 
rusumu tellaliyesi satıcısına ,.e ihale 
P~lu müşterisine ait olup taliplerin 
Yiizde yedi buçuk pey akçesi verme· 
ler· ı • 
1 

1 nzımdır. lcra ve iflas kanununun 

SUUT KEMAL YETKiN 

siyim. Lise ve orta mektep talebesine 
hususi riyaziye dersleri veriyorum. is
teyenler gazetede (R. T.) rumuzuna 
yusınlar. (H. K.) 

lŞARIYORUM 
Orta mektep mezunuyum iş arıyo-

rum. Her oeraite razıyım. (H.K.) 

1 neuıeı nemirJUlları ve limanları ıııeıme Umum idaresi illılıı 
Muhammen bedeli 3,000 lira ol an Devlet demiryolları Ankara u

mumi idare binaıı çatı kalorifer te sisah 5-9-935 per.,embe aünü sa 
at 15 de kapalı zarf usuliye Anka rada umum müdürlük binumda 
ihale edilecektir • FİLOZOFİ ve 

SAN' AT Bu ite girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu
--Y-edl_n_ci...._ic_r_a_m_e_mu_r_l_u_ğu_n_d_an_: __ nun tayin ettiği vesikaları, kanunu n 4 üncü maddesi mucibince ip 

l\facuz olup paraya çevrilmesine girmeğe kanuni manileri bulunma dığına dair beyanname ve teklifi• 
karar verilen Çini mamulatından rini ayni gün saat 14 de kadar Cer dairesi komisyon reisliğine ver • 
Deste şekerlik ve saire 20-Ağustos- meleri lazımdır. ı 
935 tarihine tesadüf eden Salı günü Bu ite ait 9artnameler Ankara ve Haydarpaıa veznerinden pa .. 
saat 12 den 13 çe kadar birinci açık rasız olarak alınabilir. (4815) 

KasımpCJla Gizlice evliya sokak No, 
5 Jl. Kandemlr. 

arttırma suretlle Nuru08!Daniyede ca-

Satış merkezi 
VAKiT Kütüphanesi 

mi avlusunda Çini fabrikasında satı
lacağından talip o1anlann mahallinde 
hazır bulunacak memuruna müraca
atları ilAn olunur. Kuruş 40. 

ttıaıı&uı 1 """"'' 
SehirTUjatrosu 
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Bu hafta Te· K U R U N 
pebaşı Belediye ~ 
riyatrosu: Per . Gazetemize ~nderilen yazılar, gazete· 
şembe, cuma, cu . ye girmek için ı.e, u.rtmm kOııeahıe (ga-

zete) kelimesi yuılmalıdır. 
martesi, pazar gü· 
nü akşamlan saat 1 KILlJilık taUyen okurlar, mektupıarma 
21 de (DELl DO· ' ıo kuruttuk pul koymalıdırlar. 

LU) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek • 
rem Reşit, beste · 

liyen Cemal Reşit. 

Bastlmıyaıı yuılan reri pdermekten, 

17 agustos cumartesi <Deli Dolu) 
nun 100 iincü defnki sürprizleri .. 

ı kıymetallı JOll&mmf mektuplarm içine 
konulan paralarm kaybolm .. mdan, lltl.n 
olarak çıkan yazılardan dolayı. dlrektllr • 
IUk, a.tihıı 90rU 90J'l'U almaz. 

Günü ge~mİf •ayılar 5 lmruıtur 

Uk Eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli 19742 lira olan 32 
kalem liatik malzeme 28 8-935Çarıamba günü saat 15,30 da ka· 

palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ıatın alınacaktır. Bu i
te girmek isteyenlerin 1480,65 liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
kanunun tayin ettiği vesikalar ve iıe girnıeğe manii kanuni buhur 
madıiına dair beyanname ve teklifler ile ayni gün saat 14,30 aka· 
dar komiıyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Bu iıe ait tattnameler 

paraaız olarak Haydarpaıada le ı:.ellüm ve sevk müdürlüğümüzde 
Ankarada malzeme dairesinde da ğıtılmalctadır. (4730) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehasıısı 

Operatör - Oroloğ 

Dr. Mehmet Ali 
h:s ıncr maddec;i mucibince ipotek sa-
ıbt alacaklılarla diğer alakadarla· -==================== Adre.:ını dettıtıreD aboneler~ kunıt 

tın R&yrf menkul üzerindeki hakla· rile sabit olmadıkça satış bedelinin öderler. 
Bnliye mütehassısı 

Pazardan başka günlerde ... 
at (2,5 dan 6) ya kadar lıtanhul 
Divanyolundaki (118) numualı 

huıusi kabineıinde lıutalanm 
kabul eder. 

~rnr hususlJe Caiz ,.e masrafa dair ft· paylaşmasından hariç kalacakları ve 1 Köprübaşı: Eminönü han telefon 21915 

arı iddialarını enakı müsbitelerlle daha faz.la. mal~mat almak isteyenlerin a:!-::;:1;: :::..= reel.mlerlD n 111111 111111 11111 illi il 
?O g·· • dairemızın 93;>-1087 No. lu dosyası L _Ilı tııııııuıııı IU1111111ıı ııııuuuııı nııııııııın ııı11111111ııı j un ıçinde icra dairesine bildirme· -
eri aksi takdirde hakları tapu sicille· na müracaatları illn olunur. (M. 772) 

Muayenehane ve ev telefonu 
22396, yazlık telefonu Kandilli 
38, BeY.lerbeyi 48. 



ABONE ŞARTLAR/: 

Me.mlekeUmlzde 
Yabancı yerlere 
Pona b1rllğlne \ 
glrmlyeıı yerlere 1 

Yıllık 

750 
lMO 

1800 

G aylık 
'20 
12:5 

950 

a aylık Aylık 

23:5 110 
,00 150 

rıoo 180 

ııtırklyeıılD ber po8ta merkezl.ode KUBUNa abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: .. 
tlstanbul, Ankara caddCBt, ( V A.lil'I yurdu)! 

f idare: 2t370 
:reıeton lYa.zı l§lel1: 2'379 

• Tel&'ral adre.sl: KURUN lataı:ıbuJ 

p; Poata lrutuau No. ttl 

----------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 - ilkteşrin - 1935 

memleketin her 
genel nüfus sayımı 

Pazar günü 
tarafında 
yapılacaktır 

Başvekalet istatistik umum müdürlüğünden : 
1 - Nüfus sayımına eaas olmak üzere Bcledjyelerce bütün binalara numara konulmaktadır. ~ 
2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber vermeğe mecburdurlar. Oturduğu bina numa

rasız olduiiu halde haber vermiyenlerle bu numaraları bozan ve ailen ve kaldıranlar için para cezası 

vardır. 
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l Kumbara sahiplerine lıer sene 
= 

(=E= dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
· liradan 20.000 liraya çıkaran 

l iş Bankasının 

(ikişer bin lira mükif atlı 
I kur' alarından birincisi 

J 1 Eylôl g35 de 
J Ankarada çekilecektir 

.. l Yeni tertip ikişer bin lira mükAlatlı beş 
------------------------------ f kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tem• 

TAN VERINaE 

Ku··ııu·~r Bakanlıg~ ından·. --======:1 i muz, Eylt\l ve BirioclkAnun aylarının 
~ ilk gilnü çekilecektir. 
\._..._..., .. ..-ı ıuııı nı uuııııınııı11111ıuıınııııın111111ıımmııım1 Ankarada kurulacak Dil ve tarih - Cağrafya Fakültesi için nü· 

mune ve prtnameaine uygun olarak 60 sıra, 10 küçük yemek maaa· Dokumahane şubesı·ne 
aı, 10 büyük it maaaaı ve 40 talebe dolabı açık eksiltme yolu ile satın 

alınacakbr. 1 f • 1 k 
Eksiltme yeri Kültür Bakanlığcnın levazım Dayraamda arthrma iş etme şe J a Jnaca 

"' eksiltme komisyonudur. 
Eksiltme tarihi 23-Ağustoa-935 Cuma günü saat 13,30 dur. t•• k. z· t B k d 
Muhammen fiyat: 60 sıra için 900 lira, 40 dolap için 600 lira, Ur 1 ye ıraa an aSID an: 

'"'>küçük maaa için, 100 ve 10 büyük maaa için 200 liradır. Avrupa mensucat mekteplerinin birinden mezun ve en aıaı 
Muvakkat teminat bedeli 135 liradır. ' I üç sene muntazaman fabrikslarda dokuma itlerinde çalıımıt o!nı ,, 
1 - isteklilerin cari seneye ait Ticaret Odası veaikaaı gösterme· şarttır. Talipler arasında Almanca bilenler, fabrikalarda ba§lı bat• 

teri ve meslek erbabından olmaları §arttır. ~~ na iıletme mühendisliği yapını§ ve iplikçiliği de tahsil etmiş olanl 
2 - isteklilerin belli günde ve saatinden önce muvakkat temi· ~ tercih olunur. 

nat makbuz veya banka mektupları ile komisyona gelmeleri. 1 ~AR G •. a .• lateklilerin Ankara ve lat'lnbu! Ziraat Bankalarında mevcut h' 
3 - Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün Kültür Bakanlı· "' met ıartnameaini okuduktan sonra tahsil derecesi, mektep ıehad 

~ında yüksek öğretim genel direktörlüğüne bat vurmaları. (2073) E3EVAZLATIR namesi, ıimdiye kadar hizmet et tikleri yerlerden aldıkları bon ı 
( 4637) a.--------•-llil visler ve nüfus kağıtları suretlerini ve tercümei hallerile birlikt 

~ı.;ıuııııııı..ıın.:J..d. "I 1 1.~ .................. 11 ........ 1 , ~ ıı w.I 
Selinik Bankası 

Tesis tarihi : 1888 . 
idare merkezi: IS1 AN BUL (Galata)_ -

Tilrklyedekl Şubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami) 
lzmlr, Mersin 

Yunanlstandakl Şubeleri : 
Selôolk . Atlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 

ı~ııı~ıınııııooırm~mıı~~~ııınıı11 

SaWbl: ASIM US - \'AKIT matbaMı Neertyat cllrektörU: Be.tık Ahmet SevengU 

.. 

nihayet 25 ~935 tarihine kr. dar Adana Z~raat Bankası men 
cat f abrikaaı müdürlüğüne taahhüt lü bir mektupla göndermeleri ve 
bizzat getirmeleri. ( 4732) 

Türk Hava Kurumu 
Piyangosu Büyük 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedif 
Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

terle (20.000 lira) lık mükafat vardır ••• 


