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üçler konferansı barış yolu bulamadı, dağıldı 

Bakanlar Kurulu Dinarlı Mehmet Yenildi ! 
Bugün şehrimizde ilk . 
toplantısını yapıyor 

Sovyet Rusyada bulunan Ekonomi 
Bakanımız da dün şehrimize geldi 

~ 
. 
l 

Uzun dediko- "=.::~~-·I 
dulardan, mey -
dan okumalar
dan sonra niha
yet dün Dinarlı 
Mehmet ilk gü
reşini Mülayim
le yaptr. 

Neticesi bir 
çok seyircilere 
bir sürpriz olan 
bu güreşte Mü
layim, bariz de
recede üstün gü 
re§erek hem Di

. narlıyı hükmen 
yendi, hem de 
seyirciler üze
rinde daha i · 
b

. . yı 
ır ıntiaa bı • 

raktL 

Ktrk beş daki
ka süren bu ma
çın çok entere. 
san tafsilatını 
beşinci sayıf a • 
mızda okuyu. 

F'Joryaya gftmft, banyo R fılltŞ Ye ak • nuz. 
Soltla: Türkiye yiizme birinciliklerine girenlerden Bayan Leyla 

ile Huuantı~ Sağtla{ Mülayim'le Dinarlı Mehmet P,qe btıflamaclan evvel Ctlmur 1.Mıp111m11ız :Afattlrk'tln ~ı 
kanlıfl altında bugün şehrimizde ya
pılacak bakanlar kurulu toplantısı i-

şam Adadaki köşkül e dönmüştür. Dün bundan 

·ın uuuan l13Ka111auuı.c. S'""'.,'"~"~ 
Başbakanımızın İzmir panayırının a· başka Veli E-

ıatanq bulumakıamıar. 
Bir mUddetteoberi Sovyet RUQa -

61. inceleme gezisinde bulunan Eko· 
•onıı bakanımız bay Celal Bayar da 
dün öğle üzeri Romanya vapurile şeh 
linıize gelmiştir. Bay Celal Bayar Pe
hpalas otelinde biraı: dinlendikten 
ıonra Ayaspaşadaki evine gitmiştir. ! 

BAŞBAKANIMIZ 

Başbakanmuz lsmet lnönll din 

,. . .. ....... ...v . ..... . . .. ~" .,,,"'-"'----L u ... .;:.ce uı-.. 

Dd sb ~ .. hmtre sttmelerl lllU 
maıt ftrdır. Bqbakanımızııı ba tö -
rende vereceği llylem )'lll'dan her 
tarafında duyulabllmesl i~m radyo • 
lar tertibat almıtlardır. 

ismet lnöninüa Jr;mir panaymn • 
dan sonra Nazilli mensucat fabnb
ımım temel atma töreninde de bulun
malart lhttntall' ftrdır. 

Dersten önce hazırlık 

! 1;;1..J.!Ue at, J ~ 

l'JŞlarmm üçün • 
cüsü yapıldı.. 

Modadaki yüz 
me havuzunda 
da Türkiye yüz
me birincilikle
ri müsabakala
rı tamamlandı. 

Istanbul do· 
kuz müsabaka
dan yedisinde 
birincilik ka • 

Bir kaç gün önce bu sütunlarda' Evet, arkada§l••n ded.iii gibi ho - zanmak sureti • 
-okullarda ders verme usulüne,, do - canın bir konferasçı değil, bir öğre - le Türkiye yüz • 
kunmuştum. Bir çok öğretmenlerin tici olduğa, bir terbiye asulil olarak • 

f 
me ı:u1mpıyon • 

sını ta derslerini vermeden bir kere bütün okullanmızda kabul edilmiş - ~ 
çocuklann o bahsi kitaptan kendi tir. Fakat benim görüşüm, bu esas luğunu kazanCir. 
kendilerine okumaları lüzumun11 ile- sözde kalmaktadır. Bunun tatbiki i · Yüzmelere ait 
riye sürmüştüm. Bu arada öğretmen- ~in pratik yol her öğretmenin kendi tafsilat da spor 
lerin vazifesi yalnız çocuklara ders anlayışına bırakılmıştır. Eğer bu işin sayfarnrzdaCiır . 
\"ermek değil, onların kendi kendile- gerçekliği araştmlacak olursa hidi - -------------
rine kitaplardan mal6mat almak iti- seler bu iddiamızı isbat edecektir. O- ı· 
Yadını kazanmalarına yardım etmek - kullardaki çocukların bir kısmı imti- Son dakı·ka 
tir, tlenıiştim. hanlarda sınıflana.ı pçiyor, bir kıs-
~lh'\Ulen arkad'aşım -C:ezgın,, d\ln- mı geçemtrur. Bunuı1 1ebebl geçemi· 

kü KURUN'da bu bakımdan kendi yenlerin anlayış kıtlığından değildir. Koolerans 
düşüncelerini yazıyor ve okullarda Bir kısım çocuklar kendi kendilerine 
buna benzer bir çok dertlerimiz oldu- not tuttuklan ft kitaplanndan k • ı d• 
iunu, b11 konuyu iyice aydınlatabil - çalıştıklan halde öbür kmım plnız esı 1 
mek için sütunlar doldurmak gerek· hocalanru dinlemekle kalmaktadır. 
li bulunduğunu söylüyor. Bununla Yahut dinler gibi görünmektedir. E- Paris, 18 (A.A.) - Bay Laval, 
beraber "Asımın. istediği usul Is - ğer hocalar emeklerinin yansnu: der- saat 15,30 da başlamış olan Uç dev-
tanbul oku11arında çoktan benimsen- se, yarısını da çocukları çalıştırma • Jet konferansının inkıtaa uğradı-
ıniştir.,, dedikten sonra derdin büyük ğa, çocukların ders saatleri dışın - ğını ve bu akpm saat 20 de bir 
tarafını programların ulusal ihti _ da çalışıp çalışmadıklannı kontrol .. ~sml bildirlğ çıkarılacağını gaze-
hçlarımıza uygun olmamasında gö . etmeğe vermiş olsat.r bugftnktlnden tecilere söylemiştir. 
l'iiyor. çok iyi sonuçlar (neticeler) alınabi - Bu fnkıtaın şümuliinii şimdiden 

Arkadaşımın sözlerinden öyle an • lir. kestirmeye imkan yoktur. Ancak 
lıyorum ki kısa yazmak zarureti ile Her hoca ders vermek için sınıfa umumi intiba çok bedbindir. 
fikrimi iyice aydınlatamamışım. Ger- girmeden hazırlanır. Benim istediğim Paris, 18 (A.A.) - Bay Lava' 
Çekten dert bir değil, çoktur. Orta 0 • çocukların da bu dersi anlamak için ön saat 20 de konferans hakkındaki 
kul ve lise programları çok yüklü • ceden hazırlanmış olmasıdır. bildi.rlfi okumuştur. Bu bildirfğte 
dür. Sonra bir takım kitaplar çocuk· "SiM US deniliyor ki: 
ların ihtiyaçlarına uygun olarak ya· ı G l . • . "Üç devletin delegeleri anlaş-
Zılmanııştır. Bundan başka dertler de . Q Qf QSQTQgln lklnCl mazbğın barış yolile halline im- 1, 
~dn~de1ırtm. Feaekakt bu bozuklukları ~ugün maçı da berabere 1 kan verecek bir görüşme esası bu-

- ğ Ik k 11 - lamamışlardır. Konuşmalar sıra-a sa yı arca ugraş • Dün ge k"t ld _ .. 1 lhakla yine b•t· · B ı b. ta ce geç va 1 a ıgımız oze ı sında ileri sürülen tekliflerin tet-
ı ıremeyız. un ar ır - telgrafımızı b"ldi d"w• .. M -

raftan yapıla dursun, benim dediğim . n 1 r ıgıne gore, aca kiklerinde rutlandan zorluklar gi-
kusur KültUr B k l - hl • rıstanda bulunan Galatasaray futbol 1 :şilen tetkiklerin geriye bırakıl-a an ıgının r emrı tak u . . . 
99 ~ğ ımının yşıla şehrı takımile yap- masını gerekleştirmiştlr. Bu tet-
bi retm~nlerln kendi kararlarlle ı tığı maç ta berabere bitmiştir Her iki j kiklere diplomatik yollarda devam j: u:, run, hır hafta itinde düzeltilebi - takım ancak birer sayı ya~bilmfş - edilecektir ... 

• !erdir. .. ...... -.. ........................ ~ 

Dinarlrmn 'cliiftüfü zorla flarumlmJan biri . ·- - -......,..-

Her gün bir ediple .•• 

Vala NU.rettin diyor ki: 
On senedir her gün dört sütun yazı yazarım, her 
sütun 12 dakikada çıkar; hesabını siz yapın artık! 

.. 
V cilci Nwettin 

· vaı& Nureddinin, anket muhari'I 
rinln: 

- Sizinle ~~ '!'Üt! ı onuşabiliriıa? 
Sorgusuna: 

• · - Hemen, şimdi.. 
Diye cevap verdi. İşinin aşgın ol· 

dafu bir saatti. Ona rağmen HABER 
idarehanesindeki yan odaya çekile11 
iki yazıcı şöyle konuştu!ıır < 

Anket muharriri - En ~ üyiiS 
tairimiz kimdir? 

Vali Nurettin - imanın gus• 
tosu zaman zaman değiıiyor. in· 
aanlann türlü çağları vardrr. Be· 
nim de muhtelif devirlerde muh~ 
tıelif kimseleri büyük gördüğüm 
olmuttur; meseli inaan, elli ya• 
I'- geldikten IODI'& hikemiyat i
le ufr~aktan daha çolc zevk a• 

<Sonu Sa. 7 Sü. 4) 
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Arnavutlukta 
öldürülen General 
törenle gömüldü 

Tiran, 18 (A.A.) -Arnavut
luk baam bürosu aeneral Gui· 
lardtain cenazesinin dün kaldı
rıldığını haber vermektedir. 

Cenaze büyük üel törenle 
kaldırılmıştır. 

Cenazeye kral namına bir mü· 
messil, aaylavlar, diplomasi erki· 
nı, sivil ve aüel makamlar mümes· 
.silleri iştirak etmişlerdir. 

Alayın geçtiği yol üzerinde bü· 
yük bir kalabalık toplanmı;~ır. 

Ulusal müdafaa genel komu· 
tanı, ölünün iyiliklerini anlatan 

sözler söylemiştir. 
Cenaze ordu delegasyonunun 

huzurile Patrella şatosuna gömül· 
müştür. 

Amerika 
Harp edenıere yardım 

etmiyecek 
Vaşington, 18 (A.A.) - Say

Javlar kurulu dış işleri komisyo
nu baıkanı Bay Mac ReynolJs, 
~şik Amerikanın nötrlüğüne 
dair bir sistem vücuda getiril· 
menini sağlamak üzere yeni biT 
proje vermiştir. 

Bu projede, bilhassa cumur ba 
lianının: 

1 - Harbeden ulusların borsa 
tieğerlerinin birleşik Amerika 
topraklarında sntılmaaını, 

2 - Bu ulusll:l'a cephane gön· 
aerilmesini, 

3 - Amerik limanlanna ya• 
bancı t!eniı altı gemilerinin gir
mesini yasak etmesi ve Amerika 
vatandaşlarını harbeden ulusların 
Dayrağını taşıyan gemilerle yol· 
culuk ebnemeye davet etmesi is
tenmektedir. 

• 
gresı 

Gelecek defa Zürihte 
toplanacak 

Moskova, 18 (A.A.) - Arsıu
lusal an be~inci fizyoloji kon1?re· 
si delegeleri dün Leningrad'dan 
Moskovaya gelmişler ve kongre
nin sqn olurumınıu yapmıtla,.dır. 

16 ıncr kongrenin 1938 de Zü· 
rihte toplanmasına ve daimi bil' 
sekreterlik kurulmasına karar ver. 
mitlerdir. Bu sekreterlik Londra· 
da bulunacaktır. 

lskoçyalı profesör Barger, ya 
llanc.ı delegeler adına söylevde 
bulunarak kongrenin çok güzel 
tertip edilmiş olmasından ve ken 
öilerine gösterilen çok candan ve 
dostça kabulden dolayı Sovyet 
hükumetine teşekkür etmiştir . 

M-oskova, 18 (A.A.) - Başba! 
kan B. Molotof, büyük Kremlin 
Sarayında on beşinci arsıulusal 

imparator, Uluslar Sosyetesi ltalyan 
projelerine set çekebilir, diyor ! 

ltalyaya paraca yardım edilecek fakat lngiltere siyasal 
tavizlere karşı duruyor - Habeşler Fransız Somalisinde 

hadise mi çıkardılar? - ltalyan sevkıyatı sürüyor 
Paris, 18 (A.A.) - Gazetele- ( Musolini bundan ıonra ilbay- f ltalya hükumetinin Habeşiata-

rin, 1t lyan kaynaklarından alın- lı a gitmiıtir. Yollarda çok kala· la sınır komıusu olan aömürge
dığım ve Londradan öğrenildiği- b lık halk kütleleri sevinç göıte- leri için ve Habe,iatanda yerleı
ni yazdıkları bir telgrafa göre, rilerinde bulunmu,tur. mit bulunan kendi tebaasının gü
H beı a iretleri dün Fran ız So· Pettoranello fırkası siyah göm· venliği için ne gibi inancalar is
malisi sınırını atarak Adogal ya• 1 klileri k rııaında söz söyliyen tediği sorulmaktadır. 
kınında bulunan Ossaimara aşi· Muaolini, ltalyanm, faıist impara• Diğer taraftan duyulan söylen-
reti adamlarına sal:lırmı§lardır. torluğunun k!.lrulu§una kadar tiler, siya.sal imtiyazlar aleyhin-

Fransız ömlirgeıi yerlilerinden kendisine çizdiği yolu kovalaya- de bazı fikirler bulunduğunu gös 
bir çoğunun bu hücumda ölenler c.a mı söylemiş ve siyah gömlek- termekte ve İtalyanlar muahede
arasrnda bulundukları söylenme liJ rin sonuna kadar ödevlerini lerin siyasal tesiri üzerinde ısrar 
tedlr. y pacaklanna inandığmı ilave etmektedirler. 

Fransız sömürge bakanlı ı bu tmiıtir. ltalyan delega.ayonu, bugün 
hadiseden haberi olamadıiını B y M olini yann hava ala· Franıız ve lngiliz delegasyonları-
bildimıekte ve Adogalin Fransız nındaki kuvvetleri gözden geçi - na, bu hususta bir nota vermittir. 
Som liıinde değil, fakat Habeı recektir. GEÇEN HADiSELER 
topraklarınd olduğunu ıöyle- iT AL YAN DELEGESt ROMA AcUaababa, 18 (A.A.) - Ha-
mektedir. iLE TELEFONLA KONUŞTU bet makamları ltalyan aomalisi 

SEVKlY AT SOROYOR Roma, 18 (A.A.) - Bay Aloi· ile Habetiıtanı birbirinden ayıran 
Napoli, 18 (A.A.) - Campi- ei dı iti ri bakanlığı ile devamlı sınır üzerinde geçen hadiıeden 

dogliyo vapuru, siyah gömlekliler surette tel fonla görütmüıtür. habersizdirler. 
zabitlerini ve harp malzemesini Yetkeli ç venler timdiki görüt· DUÇE AiLESiNiN ÜÇÜNCÜ 
hamil olduğu halde halkın coş- meler hakkında fikir söylemekte GÖNÜLLÜSÜ 
kun alkı~ları arasında doğu Af· çekingen davranmaktadır. Roma, 18 (A.A.) - Gazeteler, 
rikasma hareket etnıiştir. in ilter ve Fransa tarafın- kendi isteği üzerine dün doğu Af 

lMP ARA TOR HIMA YEYI dan, it )yan hUkumetine önemli rikasına yüz batı pilot olarak git-
HiÇ BiR ZAMAN KABUL t kliflerde bulunulduğu için, ltal· meğe çağırılmıt olan matbuat 

ET~IYOR y n dıt i )eri bakanlığının Bay bakanı Bay Cianonun fotoğraf· 
Londra, 18 (A.A.) - Sunday Muıolini il müttacelen görütmek lannı neıretmektedirler. 

Chronile gazetesi, bir aytarının, istediği zannedilmektedir. Gazeteler, genç bakanın bu ha· 
Habeş imparatoru ile yaptığı gö- Fakat bu görüşmeye imkan bu- reketini çok metetmekte ve bu 
rüımede, Negüsün şu sözleri eöy- lunamamııtır. Çünkü Bay Muso- zatın duçe ailesinin gönüllü yazı· 
lediği'ni yazıyor: lini Afrikaya gönderilmek üzere lan üçüncü azaaı olduğunu kay· 

- Büyük Britanyanm dostlu- seferber edilen siyah gömleklile- detmektedirler. 
ğunu memnuniyetle kabul ediyo- ri teftiı etmek malaadile, birden- HABEŞ ORDUSUNDA iŞ AL-
ruz. Erkinliğini muhaf ~ Dtmek bire laf'!nnava ve Lugarnova git· ~A.JŞi JSTI~ JAPO~~\la 
istiyen HalfeŞ ulusuınr--komyaca- mış ouhmm \?lQITe er ~, 10 • ·J.- e 
ğmıza inancrmrz vardrr. BARON ALOIZI T ALIMA T yerle~mıt bulunan hır çok Japon· 

Ben, İtalya ile Habeşistan a- BEKLiYOR lar, Habe§ konsolosluğuna mü -
rasmda bir harp olmıyacağına Paris, 18 (A.A.) - Bay Aloi· racaat ederek Negünşün orduıu-
elan inanıyorum. Fakat büyük si, Roma.dan beklediği talimatı na asker yazılmak ~at~itlerdir •. 
felaketin başımıza gelmesi mu· henüz almamıttır. Ayni zamanda ıçlerınde eskı 
kacider ise özgenliğimizi müda- Görütmeler, Romanın cevabına imparatorluk ordusuna mensup 
faa etmek icin son ferdimize kı- ~ğlı olduğu için, yarın devam & yüksek rütbeli bir çok subayların 
dar ölmeğe hazırız. dip etmiyeceği bilinmemektedir. bulunduğu binlerce adamın Ha-

ttalyan himayesini hiç bir za- Bay Laval, Bay Eden ve Bay beşler için harbe girmek isteğini 
man kabul etmiyeceğiz. Harbin ö- Aloiıi, teması muhafaza etmekte- ıösterdikleri söyleniyor. 
nüne geçilebilir. dirler. Habeş baş konsolosluğu bu tek· 

Uluslar sosyetesi, ltalyanm sa- GÖZDEN GEÇiRMELER liflerin hepsine menfi cevap ver-
vaşçı projelerine sed çekebilmek Roma, 18 (A.A.) - Duçe, ön- miş ve eaaı itibarile, hiç bir ya· 
kudretindedir. ce lsemia fırkasını, ıonra Lon- hancının Habeş ordusuna kabul 

Uluslar sosyetesinin bir İtalyan gano, Pettoraneltone Cantalupo edilemiveceiHni hildirmiatir. 
- Habeş harbi çıkacak olursa le.iivonlarım gözden gecirmİ§lİr AMERiKA GOROSMELER 
bu kudretini göstennek için cid- BARON ALOlZt NELERiN HAKKINDA MALOMAT 
di g-ayretler sa:fcdeceğinden e- CEV ASINI BEKLlYOR? ALDI 
miniz.,, Pariı, 18 (A.A.) - Bay Alo- Paris, 18 (A.A.) - Amerikan 

MUSOLININlN TEFTlŞLERI işi vaaıtasile Bay Muaoliniye so· i,güderi Bay Marimer, bu sabah 
Beneveto, 18 (A.A.) - Bay nılan ve henüz cevabı beklenmek lngiltere büyük el~iliğine gide· 

Musolini, Afrikaya gitmek üzere te olan sorular, önce Fransız tek· rek Bay Edenle görü~müş ve l
bulunan aiyah gömleklileri selam liflerine ikinci derecede İngiliz talyan • Habes anla,mazlığı etra· 
lamı§tır. isteklerine ait bulunmaktadır. fında yapılmakta olan konuşma-

ousunceıer 
Yeni Adam 

Devrim işi, her şeyden önce 
bir çok yeni fikirler ortaya atan 
ve eskimiş müesseseler yerine 
yenilerini koyan ve yeni müesse
seler yaratan bir harekettir. Ha
yata her yeni atılan fikir ve mü· ' 
essese, bütün canlı yaratıhklar gi- · 
bi, yaşamak için savaşa borçlu-

1 

dur. Hayat savaşr yalnız yaşıyan 
insan, hayvan ve nebatta görül
mez, ve yalnız kendi iyi yaşayış
larını korumak için kavga eden 
bunlar değildir; ayni zamanda 
sosyetenin bir ürünü olan her ye
ni fih.ir de böyle çarpışır, ve kav
gasında üstün çıkınca yaşar. 

Inkilabm doğurduğu yeni fi
kirler, toplu halde yeni sosyete
nin ihtiyaçlannı karşılar. 

Bu fikrin yeni bir sosyete ya
ratması: için Yeni Adam tipini de 
yaratması gerektir. Yeni fikir, 
yeni sosyete ve yeni adam ise 
kökü uzun tarih halkalarına bağ
lı olan eski fikir ve eski sosyete 
ve eski adam yerine geçmek için 
çarpışmaya borçludur. Onlar da, 
her canlı yaratılık gibi, ancak e~ 
kiyj tasfiye etmek şartile yaşıya
bilirler. 

• • • 
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lardan haber almııtır. 
Otedenberi siyaıal meseleler 

hakkında Londra ve V a.ıin,gton 
hükUmetleri biribirlerinden haber 
almayı adet edinmit bulunmak
tadırlar. 

KONUŞMALAR... KONUŞMA
LAR 

Pariı, 18 (A.A.) - Laval • A· 
loizi konufmalan bu aabah er· 
_L.-,1-ft_ ~--·--·• -- • 'f Ae - 1--.l--
surmuştur. 

Bay Aloizi, Romadan kendisi
ne ıelen bir telgrafı almak için 
ltalya elçiliğine giderken Bay E
den dıt bakanlığına gelmit ve he
men Lavalin yanına girmiştir. 
BiR HABERE GÖRE T ALlMAT 

GELDi 

Paris, 18 (A.A.) - Dün Paris· 
te yapılan teklifler hakkında Bay 
Aloizinin Romadan istediği tali
matı aldığı teeyyüt etmektedir. 
lTALYAYA PARACA YARDIM 

EDiLECEK, FAKAT •. 

Paris, 18 .(A.A.) - 1925 lngi· 
liz • ltalyan ve 1935 halyan • F ran 
sız uyuımalarını bekitmek veya 
genişletmek için yapılan ekono· 
mik önergelerden başka Etiyop
yada ltalyan ekonomisinin geliı· 
mesi için Fransa ve lngiltere ta• 
rafından ltalyaya paraca yardım 
edilmesi teklifinde bulunulmuf • 
tur. 

fi7.yoloji kongresi delegeleri ere- s. 1 011 rü 1 
fine bir kabul resmi yapmış ve ~mııı1111111t1lllllll(111111ııııııııııı11111111ıııııınn11 ıyasa g ş er "'nıııııııııınıınıtnııııınnmmıııımııtıım ııınrııtl'' 

Bu yardım, her üç devletin el 
birliğile işletme işlerini yapmala· 
rı §eklinde olacaktır. 

bunda hükumet üyelerile 1500· ~ k 5 

·:;fazladelegeha···bulunmut-ı Uluslar Kurumunun uvveti g 
= \ 

Bay Laval, Eden ve Aloizi, e• 
konomik tavizlerde tamamile uy .. 
gun bulunmakla beraber, Büyük 
Britanya Fransanın Habe§ impa· 
ratoru tarafından kabul edilmek 
şartile ileri sürdüğü siyaıal taviz· 
lere karşı durmaktadır. 

B. Molotof, kısa bir söylevden i d b' b Ul l K b' ı kkülcl'' y 1 sonra Stalin'in sağlığına kadehini § Fransızca Jurnal de Mosku yaz ığı ır at ya· u• ar urumu YQfGJlan ır qe ur. a- § 
kaldırmış ve bütün kongredler c zıda ba§lıca §U sözleri söylüyor: gaclığı içinclir ki arada bir takım rahat•ızlıklar, ~ 
Sovyet Rusyanın büyük şefini a· \ Uluolar Kurumunun ıimcli kapanan ve clört ağır haatalıkltır, hatta tehlikeli buhranlar geçir- ~ 
yakta selfımlamışlardır. j Eylülde açılacak olan toplantuı aranncla, bütün miıtir. Almanya ile laponyanın ayrılmaıı Cenev- Ş 

Amerika ve deni1 
konferansı 

VaJington, 18 (A.A.) - Hükft· 
metin, toplanacak olan deniz 
konferansı için lngiltereden hiç 
bir çağrı almadığı teyit edilmiş~ 
tir. 

Birleşik Amerikanın Londra 
elçisi, lngiliz dış iıleri bakanı 
tarafından, konferansa iştirak et-
mek üzere bir çağrı aldığı hak
Kındaki haberlerin asılsızlığına 
ve 1ngiltere hükiimetinin ba! -
le.ngıç görütmelerinin organize 
.c!ilmesi 16ı:mnmıa kani bulun
Ctuğun:a daiı- olarak basma veri
len diyevi, hükUmete bildirmiş-
til\ -

Habeş idaresinin bir takım §U· 

belerinde ve orduda İtalyan mü• 
şavirlerinin bulunması bu cüm· 1 
!edendir. 

~ barq •evenler eUerlnclen gelen kuvvti harco~a- renin hayatını tehlikeye clü1ürecek bir ameliyat ~ 
5 rak ita/yan - Habq gerginliğini azaltmalıdır olmuıtıır. Fakat barq için ~alııan ve büyük bir J 
)= lar. Bugün hazırlık için girdikleri yükün büyüklü- devlet olan Ru• Sovyet ,Uralannın bu kumına ~ 
( ğünü ve bütün memleketlerin barışı korumak i· girmesi, ona barqı korumak, harbe engel olmak J --------------

çin Cenevreye gözlerini dikcliklerini görü~ler•e için büyük bir kuvvet vermİ§tir. Habeı-ltalyan 5 ! = İ bu i§clen vazgermeleri lazım gelir. meıeleıi kotardmaJıkça evrensel bari§ koruna- ~ 
KURUN okurlarına 
HiZMET KUPONU 

i! Herke. ulu•lar kurumunun barııı kurtarclığını maz. Uluslar Kurumunun siycuaııncla ilgiıi olan 1 
=~==--E== görmek istiyor. Fakat gene, önce Japon - Çin clevletler bar11ı korumak kavgaaına bütün vaıı- E. 19 - 8 • 935 
s anlcqmazlığında yaptığı hatanın yahut daha talarile ve bütün cüiclüiklerile girmezlerse bir ~I llu kupondaki tarihten başlıya · 

doğram fena niyetle becerik.izliğin akibetine if yapmak kab:l olamıyacaktır. §_= rak 15 gün içinde KURUN idaresine 
gösterilirse - resmi mecburiyetle 

§--=-=-=-==- uğramcuınclan korkuyor. Eğer Mançuri meaele- Bunlar olmadığı halde, zafer projelerile fid- ~ yahut tecimer sıfatile yapılan ilAn-
sincle uluılar birliği bütün clünyacla tanınmıı o· cletlerini gerçeklqtirmek, ulu•al aiyasaları için ~ Iardan başka - bir küçük ilanın l 
lan liarı§ı korumak iıini tamamile üstüne al1nı1 harbi vaııta yapmak isleyenler cesaret alırlar ~ defalık 1 atm parası yerine ahnu. 

~ ve bir rare bulmak idemi§ olsayclı, bunu baıar- Bunun içinclir ki nüfuzlu olan devletler bil!ün ~ (lsUycnler, &ilnUııdc idarede bulun • 
J .. I.aJ'..1 b l - ı11Jrulaca": surette bu kuponlan postayo 

~ ıgı n ae ugün Musolini, Cenevreden hiç bir vcuıta arını evren•el barı~ı Ytı§atmak için kullan· § verecekleri mektuptann ıc:ıne de koya • 

§ kotarma beklemecliğlni •Öyliyemezdi. mağa mecburclurlar. ~ blllrler. 4 kelime hlr Mtn ııayıımaltdır.l = -------=::aıı: ... aKilmıE:a:ı ______ l __ ... r:"::;ı 

\. 111ıtJ1111mnı1111111uıuıımını1111uuıınmıuwı 111111nınıniju11111ın"ıuıı1mıııııııııııu1111111ıııııııııı1uıııııııııııııııı1uımıııı111111h1111 ~ ! 



1 • 1 -!.__•taretler 

Bir sokak felsefesi 
Ve bir kaptan paşa 

hikayesi 
Habq-ltalya meaelelerini dü

fiiraürken akla artık tuhaf tuhaf 
;d~ralar ııelmeğe bafladı. Habe§
.. 1<dya meıeleıi bugünkü inaanlı 
lln içyüzünü, ihtircularını olanca 
°''klığı ve e&kiliği ile ortaya koy
ftnıftur. 

Eıki bir papuç gibi kullanıla, 
ltQllanıla nihayet ıokağa lırlatı
lQn telelsül kırıntılan bu arsı 
r.ıluıa[ meıeleyi halletmek için a· 
11cıhtarlık ediyor. Muelenin hali; 
~cıreıini hukuk kaiclelerincle, arsı
r.ıluıal bügılercle aramağa lüzum 
~Qlmaclı Ncurettin hocanın bir 
rhrası bugünkü Avrupa durumu· 

1lu anlatmağa kali-

1 ki adam hocanın kapııı önün
de kavga ecliyormuı. Hoca yor 
IGnına bürünmüı, clııarı çıkmıı; 
"1cıkıaJı naıihat etmek! 

Fakat kavga edenler hocanın 
•ırtınclaki yorganı kapınca kaç
lhr•lar ·· "'lt•• J 1ı-~1 • :r , guru u e e.umtf •• 

Avrupanın kavgaBı bugün Ni· 
ı· ın kaynaklarındaJır. Fakat bir 
liin i§in fU ıekil almaıı çok müm
ltiinclür: 

ltalya-lngiliz anlCZ§mama~lığı 
nihayet bir gün Haber yorganının 
4açırılma:J ile BÜt liman olabilir. 

Portekiz sömürgeleri teh!ike· 
de ... ltalya ile Almanya bunları 
PaylCl§acaklarmıı ! 

ltalya Habeı yurdundan bir 
leyler iıtiyordu. F alıat o bu gün
l•rde Kaptan paıanın berberi ro· 
'~ ...... ""'"'.,,. 
/(., liikayeyi hatırladınız, bir gün 

Gpfan pCJ§a sokaktan geçiyor
lhuı. Berber dükkanlarından bi· 
(~den bir liğen Jökülmü§, köpük
u ıuclan bir k«ç damla Kaptan 
Ptıfanın eteğine •ıçramıı1 heybetli 
~eryalar kaptanı küplere binmiş, 

emen emretmif •. 

"- Cellat, bu berberin kelle· 
•in· ı uçur •... 
b Cellat iıini yapacak la.kat l1er-
er anlatmıı: · 
" - Ben kaptan pCJ§anın gözcle-

Iİ • 
Yun ••• Sonra acına zararı duku-

11ur. 

Cellat, gözdenin ıözlerini Kap· 
fon Paıaya anlatmıı Kaptan paıa: 

" o b - nu ırakın, onu çok se-
ve • I k l rım, a al Bir bO§ka berbe, bu-
it~ onun kelleaini uçurun .•• Çün· 

11 Kaptan PClfQnın emri yeı-ine 
telmelidir. 

b· Mademki bir koloni lazımdır. 
ır devletten alın bir başkc:1tına 

Uerin. 

6
. Çok önemli olması gereken 
ır meıeleyi bir •okak telclmliine 

~e .. bir Kaplan paıa hikay~•İne 

1 
oglamak i•tediğimden dolayı 

8
Qz/aca cehaletime hükmetmeyin .. 
~ mevzu öyle ilme, akıla, kalP.me 

91Han cinıten el eğil!. 
SadrJ Ertem 

Kurbağalı ya 
tramvay 

Ray döşenmesi bir aya 
kadar bitecek 

Gazhane ve Kurbağalı dere sem. 
tinde oturan halkın, tramvay yo· 
lunun buralara kadar uzatılması 
için belediye ile Kadıköy tramvay 
sosyetesine müracaat ettiğini yaz
mıttık. Belediye Batkanı Muhittin 
Üstündağ bu müracaatı çok ye· 
rinde bulmuş ve meseleyi i lişik 
makamlara bildirmişti. Bunu ı ü
zerine derhal faaliyete geçen Us· 
küdar tramvay sosyetesi bu ,.em· 
te kadar rayları döşetmeğe b Lşla· 
mıthr. Gazhane ve Kurbağa• ·de
re semtine dötenecek ray ;ahı· 
malan bir aya kadar bitmiş \'e 
kıt ba,langıcında tramvaylar t§· 
lemiş bulunacaktır. 

Polis halterleri · --............... . 
Bir Jira için 

Galatada Buna otelinde otu
ran Marika, Uya isminde bir ta· 
nıdığına bir lira borç vermİ§. bir 
ay sonra istemiştir. llya hem pa
rayı vermemi§, üstelik Mari.k11yı 
fena halde dövmüştür. • 
DÖVÜLMÜŞ - Sirkecide o· 

turan A vram zabıtaya başvur mu;, 
Karaköyden geçerken Ahmet is
minde birisi tarafından dövüldü· 
ğünü iddia etmittir. Ahmet yaka
lanmıthr. 

KADIN KAVGASI - Fatihte 
tramvay durak yerinde AH Emiri 
sokağında oturan Gülten ile kızı 
Mahmure Nuri tarafından döv~l
müşlerdir. 

BIÇAK ÇEKMiŞ - Fatihte 
Vaiz sokağında 41 numaralı evde 
oturan ı er. us u~pu~U ln;hll'U ;;ıin-
(fen Osman la karısı F abna, kom· 
şularından Lemanla kavga et.-nit 
lerdir. Leman Fatmayı dövmüf, 
evinin camlarını kırmıthr. Leman 
da Osman tarafından kend1sine 
bıçak çekildi ğini iddia etmİf!İr. 

MOTOR ÇARPTI - Ey~ote 
oturan Haydarın bindiği motosik
let Karagümrük cadesinden geç.er· 
ken kunduracı Rahminin dört ya
ıındaki oğlu Rıdvana çarparak 
muhtelif yerlerinden yaralanma· 
sına sebep ohnuıtur. 

ZEHİRLENDİ T.ot>ka-
pıda Beyazıtağa mahallesinde Ka 
(aycı sokağında 9 numaralı evde 
oturan Pakizenin üç yaşındaki oğ· 
lu Erdoğan kalaysız kaptan i~ti ğ'' 
sütten zehirlenmif, Gureba hllsta· 
nesine kaldırılmf}tır. 

Türk kömürleri 

Brezilya altmış bin ton 
kömür aldı 

Son zamanlarda memleket1,niz 
kömürlerini bütün dünyada tanıt-
tırmak ve satmak için büyük bir 
gayret ıarfedilmektedir. 

A vusturyadan yapılan istek Ü· 
zerine Zonguldak kömürlerinden 
200 tonluk bir parti örnek olarak 
gönderilmiftir. Bu nümune Viya· 
na havagazı fabrikasında tecrübe 
edilmiş ve gerek yüksek sıcak 

verme kuvveti, gerek gaz miktuı 
ve gerekse bıraktığı kokun nefa· 
ıeli bakımından Türk kömürleri· 
nin fevkalade mükemmel olduğu 
görülmüştür. 

Bu yüzden Avusturya ile ıeniş 
mikyasta it yapmak üzere tema•· 
lar yapılmaktadır. Ayni zamanda 
Brezilyada yapılan münakaaada 
da rakip İngiliz ve Polonya firma· 

)arına kartı kazanan Türk kömür· 
lerinden ilk parti olarak 60,000 
ton satılmıtlır. Brezilya ile veni 
satışlar üzerinde konutmalar ya· 
pılmaktadır. · 

Japonların Süveytten geçen 
gemileri için Türk kömürü almak 
üzere yaptıkları takas teklifi de 
ehemmiyetle tetkik edilmektedir. 

Ekonomi -Buğday Piyasası 
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ltalyan mektep 
gemileri 

içer/erinde 14 lran bah
riye zabiti de var 

Bir zamandır gelmeleri bekle
nen iki ltalyan mektep gemisi bu 
sabah ıaat 7 de limanımıza gel· 
miı bulunacaktır. 

uAmerigo Vespuci,, ve "Kris
toforo Kolombo,, isimli olan bu 
gemiler üç direkli, yelkenli ve ye
dek olarak 2000 beygir kuvvetin· 
de motörlüdürler. 

Gemilerde Livorne deniz aka· 
demisinin bu seneki mezunları o· 
lan İtalyan zabit namzetleri, bun 
larla birlikte gene ayni akade
miden çılonış 14 tane İran zabit 
namzeti vardır. 

Cf!nıiler, amiral Palladininin 
kumandası altındadır. Burada 
kaldrkları bir hafta içinde ltal-
yan deniz zabit namzetleri 

Türk deniz zabit namzetlerile 

Okuyup işittiklerimiz : 

HiTLER 
Kızkardeşine bakmıyor mu? 

Londradan bildirildiğine göre, 
Alman devlet reisi Hitlerin kız 
karde§i Viyanada bulunuyormuı. 
Bütün Almanyayı elinde bulundu· 
ran devlet ve hükumet haıkanı .. • 
nın kız kardef ine hiç bir hayrı 

yokmuf. 

38 yatlarında bulunan ve Pula 
adını taııyan bu kadıncağız bet 
kath bir evin tavan arasında o
turuyor ve kardeıinden ara 11ra 
elli şilinli'a bir yardım görüyor
muş. 

Hitlerin dostları, kendisine 
yalvarmıılar, kız kardeıinin böy• 
le bir halde bırakılmamasını ıöy· ' 

lemiş!er. Bunun üzerine Hitlu de 
biraz daha geniş yardımda bulu· 
narak Pulayı bulunduğu yerden 
çıkartımı kendisine iki dairelik . 
bir yer tutmu§, bunun için de iki 
bin şilin Yenni, her ay kira para· 
11 olarak yetmit bet tilin verme• 
yi de üzerine almıf. 

tanıtacaklar ve Heybeliadadaki 800 metrede h: ssedilen ler 
deniz lisemizi gezeceklerdir. 

Buna kar~ılık olarak Türle de- Pilot Tkaçuk'un oksijen kul· 
nizcileri de ltalyan gemilerini ge- lanmadan sekiz bin üç yüz yet-
zeceklerdir. miş bir metre yüksekliğe çıkmış 

ltalyan gemilerindeki lran za· ve kendisinden önce sekiz bin 
bit namzetleri, 1926 da İtalya ile yüz yirmi a] tı metreye çıkmr~ olan 
lran arasında yapılmıt bir muka· Kovalevskinin açtığı rekoru kır-~ 
vele neticesi olarak bulunuyor. dığmı ajans habeıi olarak yaz.. 

Bu mukaveleye ıöre, ltalya 1- mıştrk. 
ran deniz kadrolannın tanzimi ve Pilotla birlikle bulunan mühen 
lran harp gemilerinin tedariki ile dis Gutvoskinin uçuş sırasında a 1-
ilgiJidir. Bu tarihtenberi Tahran- drğı notları Tas ajan!='r şu rakam
da bulunan bir ltalyan denizci lar!a bildiriyor: 

Fiyatlar her mıntakad.a heyeti, Livornedeki İtalyan deniz ., Beş bin metrede sühunet Sl•. 

akademisi kurslarını takip etmek fırdan aşağı on bir derece idi. 
düşüyor üzere lran gençlerini göndermek· Nabzım yetmit beş vuruyordu. 

Son hafta içinde buiday re- tedir. Kendimi iyi hissediyordum. Yedi 
koltesi tahminlerinin doiruluğu 1926 da lrandan ltalyaya gi· bin be$ yüz metrede ıüçlülde 
daha kuvvetle anlatılmafa hat· den yedi kitilik ilk grup 9ehrimiz· yazabiliriyordum, Ellerim ağırlaı , 
mıt olduğundan buğday piyasa- den geçmitti. mıt gibiydi. Bununla beraber gc• 
aında muameleler m~auol bir s "Amerigo Vespuci,, ve " Kris· ne ya-ıdım. Umumi vaziyetim 
kilde cereyan etmekle berab~r toforo Kolombo,, ı-emileri yel· iyi idi. 
fiyatlarda ciütüklük kayıt edilmit· kenli .01~akla beraber, kaburra- Etrafı i:vi rörüyordum. Sekiz 
tir. Piyasanın bugünkü genel gi- ları tımdıye kadar yapılan tekil· bin .me~~ede ya~ak i;i daha güç· 
diti dü§meğe eğğin (meyyal)dir. de tahta olmavrp, madenidir. le§h. Suhunet ııfırdnn atağı Gtuz 

Gelen haberlere göre E;e mm· Bunlardan birincisi 1929 İ· yedi dereceye inmis .. ti. 
kincisi 1931 yapısıdır. ' 

takasında buğday üzerinde alı, G Parmaklarım donmu .. bir hale 
enç zabitlere kürek çekmek ld :r 

verişler eski hararetlerini kaybet- v.e yelken açma talimleri göıte- ge i, Kalem elimden düttü. 
miştir. Fiyatlarda dütüklük var· rılmektedir. Fakat sekiz bin beo vüz nıetre· 
dır. Piyasa hali tabiiye avde~ et- ye kadar dr. yi.ikselebilirdik. 
mektedir. Fiyatlar cins ve nev'ine O yüksekliği aldığımız zaman 
göre 4-6 kuruş arasındadır. Mozayik araştırmaları benzinsiz kalacağımızı anlayın .. 

Mersin mıntaka.sında da son Profesör Bakster tarafn~tfan ca inmek mecburiyetinde kat .. • ~ 
hafta içinde buğday üzerinde a · Sultanahmedde yapılmakta CJ'an dık.,, 
lı§ veritler hararetli olmamt,tır. mozayik arattırmaları, her gün Yahudil~r faıla kadın 
Diğer piyasalar gibi bu mıntaka bir parça daha, muvaffakiv"tle 
pazarlarında da fiyatlar düımeğe ilerlemektedir. Şimdiye kadar ya- alacaklar 
mütemayildir. Son hafta içinde fi- pılan kazılarda mozayiklerin bo· Kudüsten Mısır gazetelerine 
yatlar cins ve nev'ine göre 2,50-- yu 20 ve enleri 6---7 metreyi bul- yazılıyor: 
3,50 kuru .. arasındadır. muttur. Baytar mektebinin alı.ta· Ki 

:r f d l evemı&.n adında bir Yahudi İstanbul mıntakasında geçen ra ına oğru iler iyen arattı~ma bir kitap çıkararak Kudüateki 

1 "d ~ h hafta olduğu gibi son haft~ içhıdP. ameli~eaine bugün de devam edi. yahudi nüfu,unu arttırmak için 
ptı aı malzemeler da a de arpa piyasası gevtek geçmit· ... Iece!~!!; ... ,_

1 
.... 

11 
, ...... _ • fazla karı almak usulünü tatbik 

ucuza alınabilecek tir. ltalyadan alıcı .o!anlar va .. cJır. Fındık satışları etmeyi teklif etmektedir. 
lstanbulda bulunan bazı ımti· Fakat İtalyanın klırıng henpla, . . Bu adaının taraftarlarından iki 

yazlı şirketlerin işletme ve yapı rında deblokaj yaptırmak zorJuk· S~n hafta ıçın~e ls~~~b~l fın- kiti Lehiatana gitmittir. Bı•nlar 
dd l h ları ve ihracatcıJarımızın lta?van dık pı.yasaıu!1d.a bır. degı1ıklık1 ka· ordaki Yahudileri de bu yola te ... 

ma e erini pa alıya mal ettik- ı'thala"' tcılarına verdı'klerı" pr;m"ın yıt edılmemıttır. Alıvre •. satı•. ara 'k d ~ 
leri, bu yüzden devletin tenıettu • d 1 k d F I :r A vı e eceklerdir. 
h. . . d ld w •• "I yüzde 10 a varması ihracatı ya ~ evam o u?~a ta ır. ıyat er - Eıkı" za-•nlarda yahud;Jerde 
ıssesının e aza ıgı goru müt. - t t l 47 5 48 ı:e ı · ı ··- ' 

"I' l bn t B l b b l gus os es ımı 1 - , r4v iı d "f I k tür. Hükumet, itletme masrafhrı- vaş a ıt ır. ununa era e" · t r · 44 45 B" · · . e aza adın alma .• vardı Fa--
b. h dd · d. k talyanın 100 kiloya verdigv ı• 43 AA l~s .•m42ı 50 t ırıncı te§rm tes~ kat u··ç yu"'z sene o'"nce fAkenaıı· hıı-

nı en az ır a e ın ırme ve 1. b .. k "' . d _.. ımı , - 43 ve daha sonrakı ,. 
malzemeyi daha ucuza ted-ırik ıra ugun u pıyasa urunı!lna a l · · d 42 k t B f hamları bunu ortadan knldrrmıf• 
d b"l l · · · · b' f l göre idarelidir. Çuvalh Trakya ve ytlar ıfçmb Ke d u~uş1!1r. 1

u 1 ı ' "Ydı. e e ı me erı ıçın yenı ır ormü I ya ar 0 ara emz ıman arına I 
aramaktadır. Belki de yeni b ir te· ~armara malları stanbul iskele· aittir. Piyasa ilk yüklemeler için -----------
tekkül yapıl~ak i.hti.mali bi~~ .~ar- ııne teslimi 3,75 kuruıt.ur. ~aı;na- sağlam ve son yüklemeler !çin ltalyah seyyahlar 
dır. Bu t8:kdırde ıhtıyaç gorı..len ra (Fob Bandırma, Tekırdag) .~.20 gev§ektir. Alıcı firnıalar Alman· ··Osyana,, vapuru ile aym yir. 
maddelerın toptan ve ucuzca ~im· kuruttur. Anadoludan mal (?el· ya ve Çekoslovakya için satın ili· mi birinde, ,ehrimize beş yü~ f· 
m3k imkanları bulunabilecektir. memektedir. maktadırlar. talyan ~ezgini gelecektir . 

Fra . Pratellini kardeşler Avustralya yolunda: 17 
nsa can.bazhanelerınde çalıpn (Fratclli · k d ı ) A ı d · ·· · Yanın bu e .L k . i i nı ar eş er vustra ya a bulunan bir cambazhane dırektorü tara tından çafırılmı~tır· Oç kardea yola ,. ıkıyorlar Aşag·ıdaki re:ı;imlerle dün • 

n mt .'\Jıur omıkler n n seyahatini takip d k · · n ı ı k d k ı ı b · • " · • c ece sınız. u macerayı Y ce ta ip e ebilme ç n u re imle rı keserek toplamak ve bir kolleksiy on yapmak lazımdır. 

>fV\/Al.&NE . ŞUPIH:Sll ~ NER.. 
M ı 6AY8er \ 2AMAN Ot.Vflf;Lİ. 
DIM . il ~OİVORSUN 

BiR, ~E VLE: R İN ~ 'MILDAN . 
oıGıN ı con.C'loR..uM .' 

~ ıvı "A. MA' Bu BıR. 
~EV~ "'1E SE LE ~ı'o İR ! 
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Filistin 
zenginleşiyor 

1 

Seçme imtihanlarına dair yapılan bil
diriği bir kere daha topluca yazıyoruz 

Almanların Yahudi 
düşmanlığından çıkan 
bir sonuç 

U.e ve orta okullarda paraız 11cr 
tılı okumak iatiyenlerin ıeçme ıınaç
lannın Mrelerde ve naıl yapılaca -
fi parça parça yanltnıftı. Bugün Kül· 
tlir Bakanlığı tarafından UgUi (ala -
kadar) lara gönderilen bUdiriği o -
laıgucularumza laydalı olmak için 
olduğu gibi veriyoruz: 

915 numaralı kanuna göre Kültür 
Bakanlığına bağlı lise ve orta okul • 
Jarda parasız yatılı olarak okumak 
iateyenlerin seçme sınaçları aşağıdaki 
esaslara göre yapılacaktır: 

1 - Seçme sınaçları 23 EyUU 1935 
puartesl günü saat 9 başlıyacaktır. 

2 - Seçme sınaçlanna gireceklerin 
başvurmaları 21 Eylftl cumartesi sa
at 13 e kadar kabul edllecekitr. 

3 - Seçme smaçlarına girecekle -
rlD durumları ve gösterecekleri bel -
geler direktörlerce gözden geçirile -
cek, gerekirse Bakanlıkça araştırma 
yapılacaktır. 

4 - Seçme sınaçlarma gireceklerin 
ıu tartları tapmaları gerektir: 

a) Türk olmak, 
b) Lise ve orta okullar öğreneğlnln 

her sınıf için saptadıfı yaşlarda bu· 
lunmak, 
c) Bedence ve ruhça hasta, illetli, sa· 
bt ve kusurlu olmamak, 

d) Okutamıyacak kadar baba • a • 
n&Cll fakir olmak, 

e) ZekAsı, çalışkanlığı, ahllkı, ta • 
]ebesi bulunduğu okuldan alacağı f o
toiraflı bir belge ile saptanmak, bel· 
ge örneği ilişiktir. 

f) Sınıfında kalmı~ olmamak, 
5 - Dördüncü maddenin <a) ve (b) 

parağrafları nt1fus, hüviyet cüzdanl • 
le, (c) parağrafı okullara gönderli • 
miş olan rapor örneklerine göre sı · 
naÇ.ın ~ee,ıl~ okulun buhmduiu i· 
lln hUkGmet doktoru tarafından ya • 
pılacak baki sonunda alınacak rapor· 
la ( d) parağrafı uraylardan, köylü ise 
köy ihtiyar heyetlerinden alınacak 
belgelerle, (e) parağrafı okulundan 
alacağı öğretmenler kurulu tutulga· 
sile saptanacaktır. 

6 - Sınaçları yapacak olan komis· 
yon başkanı usulilne uygun olan dl· 
leklerl kabul ile şartlan taşıyanlarn1 
adlan ve hüviyetlerini tesbit ederek 
kendilerine fotoğraflı bir belge vere· 
cektir. Ancak bu belgeyi gösterenler 
sınaçlara kabul edileceklerdir. 

7 - Seçme sınaçları her ilbayhk 
merkezinde bulunan lisede, ]ise bu · 
lunmıyan yerlerde orta okullarda, or· 
ta okul bulunmıyan yerlerde Kültür 
direktörlüğünde yapılacaktır. 

8 - Seçme sorulan her sınıf için 
ayn ayn olmak üzere Bakanlıktan 
cönderllecektir. 

9 - Sınaç komisyonları: 
Okullarda okul direktörünün, Kül

tür tlayralannda Kültür direktörleri
nin başkanlığı altında üç öğretmen -
den teşekkül edecektir. Lise ve orta 
okul bu1unmıyan ilbaybkta ilk okul 
öğretlenleri veya ilk okul lspekter • 
Jeri komisyonlara alınır. Komisyon 
Başk~nı gerekli görürse komisyon Ü· 
yelerlnl çoğaltabilecektir. 

10 - Seçme sınaçları <Türkçe • E· 
'debiyat), (Riyaziye), (Tarih - Coğ • 
rafya) derslerinden ve yazılı olarak 
yapılacaktır. 

11 - Bakanlıktan gönderilecek o· 
lan scııru zarfları sınaç komisyonla • 
nnca talebe önünde tam saat 9 da a • 
çılarak talebeye bildirilecektir. 

12 - Sınaçların cevaplan bu sınaç
lar için ~önderilmiş olan kağıtlar U· 
zerine yazılacaktır. 

13 - Sınaç klğıtları mühürlenmi· 
yeceğf gibi hiç bir suretle de işaret · 
lenmlyecektir. 

14 - Seçme sınaçları şöyle yapıla
caktır: 

a) Soru zarfları açılmadan önce 
komisyon her talebeye bir kağıt da · 
ğıtacaktır. Müsveddelik kağıt kulJa • 
nılmıyacaktır. Yalnız Riyaziye sınacı 
için mfisveddelik klğıt verilebilir. 

b) Her talebe, kendi kağıdının sağ 
kötesfndeki yere adını, numarUtnı SI· 

naca girdiği okulun adını, sınıfını 

yazdıktan sonra komisyonun bakımı FranM.z gazeteleri yazıyor: 
altında kapayıp yapıştıracaktır. Almanyanın Yahudilere kartı 

c) Klfıtıarın köşelerinin her ta.le • güttüğü ıiyasa Filistinin itine ya· 
be tarafından tamamen yapıştırıldığı radı. Günden güne artan göçler, 
belli olduktan sonra saptanmış olan Filistinin tatılacak derecde gelit
saatte zarf başkan tarafından açı · mesine yardım etti. Batka mem· 
lacak ve sorular komisyon üyesinden leketlerden gelenler de bunlarla 
biri tarafından tahtaya yazılacaktır. birleıince Filistinin ekonomi du 

d) talebeye dikte ettirilecek: soru rumu büsbütün değifti. Belçika· 
çıkarsa tahtaya yazılmayıp doğrudan dan daha büyük olmıyan bu mem· 
doğruya talebeye yazdmlacaktır. leketin kalabalığı 1932 de bir mil· 

e) Klğıdın her iki tarafı cevaplar- yon elli bin idi. Bunun yüz ye!mif 
la tamamen dolar ve yeni bir klğıt dört bin altı yüzü Yahudi idi. 1933 
lazım olursa ikinci klğıt verilecektir. de kırk bin, 1934 de elli bin, 1935 
Birden fazla klğıtların biribirlne iğ· de on yedi binden fazla göçmen 
nelenmesl gerektir. geldi. 

f) Sınaç için ayrılan saat biter bit· Bunun asıl önemi, bu gelen!er 
mez ldğıtlar toplanacak ve kontrol arasında büyük kapitalistlerin bu. 
edildikten sonra bir zarfa konarak lunmaııdır. Bir defa Filistine gir 
kapatılacaktır. mek için en atağı yetmiı bet bir.. 

g) Sınaca kaç talebenin girdiği, soru franklık bir kapital sahibi olmak 
zarflarının zamanında açılıp açılma· lazımdır. 1933 de kapitalist göç. 
dığı, sınacın nasıl cereyan ettiği bh menler sayısı yüzde yirmi altı idi. 
tutulgada saptanacaktır. Tutulga Ör· 1934 de, yüzde kırk yediyi buldu. 
neğl ilişlktir. Bu yılın Şubat ve Mart a-y la· 

15 - Türkçe ve Eedebiyat sınacı 23 rında meseli. Tel-Aviv tehr~nde 
EylQl pazertesi, Riyaziye sınacı 24 362 ev yapıldı. 1934 yılr geni! bu 
eylt11 sair, Trih • Coğrafya sınası 2.3 iki ay içinde 374 ev yapılmıttr. 
eylftl çarşamba günlerinde yapılacak' Vergi biçimi gayet basittir. Ka
tır. Sınaçların kaç saat süreceği soru zanç vergisi yoktur, her göçmen 
zarfları üzerlerinde yazılıdır. yılda, adam batına bir Filistin li· 

16 - Bakanlık, numara ölçülerini rası vermeğe mecburdur. 
birleştirmek ereğile sınaç klğıtlarını --------------
bir komisyona tetkik ettirecektir. Bu· 
nun için her sınacın sonunda cevap 
kAğıtları bir zarf içine konarak mil • 
hUrlenecek ve remi taahhütlü olarak 
o gün orta öğretim genel direktörlü · 
ğiine gönderilecektir. 

17 - Komisyon başkanı son sınaç 
klğıtlarile birlikte talebenin adları 
ve baba adlarile geçim durumlarını 
gösterir bir liste hazırlıyarak gönde
t"eeekttr.J11 llıitı9~~ tal•· 

benin geçim durumu hakkındaki ka· 
naatini de yazacaktır. Liste örneği i · 
li~iktir. 

18 - Yukarıdaki şartlar içinde pa· 
rasız yatı sınaçlarını kazananların ad 
lan gazetelerle ilin edilecektir. 

19 - Sınaçlarda, kazanma derece • 
· .. -i bir olanlardan şehit çocukları üs· 
tün tutulacaktır. Bunun için listede
ki şehit çocuklarının adları kırmızı 
kalemle ayrıca gösterilecektir. 

iMTiHANLARIN YAPILACAK · 
LARIYERLER 

llbayhklarda imtihanların yapı • 
lacakları yerler şunlardır: 
Afyon, Antalya, Bursa, Denizli, Diyar 
bekir, Edirne, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, lzmir, lstanbul (Kız ve 
Erkek) Balıkesir (Necati Bey), Kars, 
Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütah· 
ya, Malatya, Samsun, Adana, Sıvas, 
Trabzon, Yozgat liselerinde; Amasya, 
Aydın, Bilecik, Bolu, Bordur, Ça -
nakkale, Çankın, Rize, Çorum, 
EIAzi, Erzincan, Giresun, Gü· 
mUşane, Mersin, Isparta, Kırklar • 
eli, Kırşehir, lzmit, Manisa, Maraş, 
Mardin, Muğla, Bitlis, Ordu, Siirt, 
Sinop, Tekirdağı, Tokat; Urfa; Zon· 
guldak orta okullannda, Ağrıda kül
tür direktörlüğünde. 

ltalya, yeni bir maden 
kömürleri enstitüsü açtı 

Geçenlerde ltalya hükumeti devlet 
tarafından finanse edilmek üzere Ar· 
sa ve Bacuabis madenlerini işletmek 
üzere yeni bir maden kömürleri ens· 
titüsü tesis etmiştir. 

Maden kömürü satın alma mono · 
polunun tesisinden biraz sonra böyle 
bir enstitünün kurulması ltalya hü • 
kQmetinin yeni bir geniş maden kö • 
mürü siyasasına başladığını göster · 

Varamaz 
çocuklar 
Tramvaylara asılan 
çocukların babaları 
ceza görecek 

Son günle1de kli$ük çoeuklann 
~- ... .,.,,..,..,•~ • ~ Otvınvvuımıt 

önüne geçerek taşladıkları ve bazı 

yerlerde tren yolJarına taş ve çivi gi· 
bi şeyler koydukları ve trenlerin yan· 
Jarına taş attıkları görülmektedir. Bu 
yüzden bir çok kazalar vukua gel • 
mektedir. Bu çirkin vaziyetler bilhas
sa Beyazıt. Laleli, Aksaray, Topkapı 
arasında çok görülmektedir. Oğren • 
diğimize göre, bu halin önüne geçil • 
mesi için pilisçe tedbir alınmıştır. Bun 
dan sonra yakalanacak çocukların ve
Jilerl hakkında muamele yapılacak -
tır. 

Kaçakçılık azaldı mı 
Bir yazıcımızın ihtiıaı mahke· 

melerinde yaptığı arattnma-
lara göre, kaçakçılık hadiseleri 
bir iki yıl evvele niıbetle çok azal· 
mııtır. Eskiden ihtisas mahkeme
lerinde bir çok davalara bak•ldr 
ğı halde, bugünkü davaların :\de
di günde iki üçü geçmemekte:lir. 

Geçmiş Kurun/ar~ 
19 A~ustos 1920 

Şimdiye kadar çingenelerin Bo
hemyalı olduklarına dair, bir zan 
nrdır. Halbuki iş her aksi imi~. Ve 
f;ingeneler orada pek az n aslen 
de oralı değillermiş. Bir çok çin· 
gene aşiretleri kendilerinin (Sün· 
dusf) olduklarını iddia ederler. Bu 
sündus kelimesi Indus ve Sünt 
kelimelerinden değişmedir. Bir çok 
alimler çingeleri lsraillere kadar 
indirirler, fakat şurası muhakkak· 
tır ki bu kavim vaktile büyük bir 
m·evcudiyet göstermiştir. llk tunç 
baltaları yapan ve bütün Avrupa 
aşil'etlerine satanlar bunlar olmuş
tur. 

mektedir. Son senelerde Italyan kö • ._ _____________ .,. 

mür istihsalltının devamlı surette mor.opolun iyi işlemesinin temin edi • 
artmakta olduğu görülmektedir. Bil- leceği umulmaktadır. Bundan sonra 
hassa yukarıda adı geçen yeni hare • İtalya için yapılacak kömür müba • 
··etlerle bu istihsalin yeniden artaca· yaatı İtalya devlet demiryolları i • 
ğı ve bu suretle ltalyanın dışardan daresi tarafından yapılacaktır, Şimdi 
kömür almakta büyük tasarruf ya · ki halde bu yeni büronun yalnız Kar
pacağı anlaşılmaktadır. difte bir şubesi \-adır. Fakat yakında 

Ecnebi maden kömürlerine karşı bazı önemli kömür istihsal merkez • 
gittikçe sıkı tedbirler alınmaktadır. )erinde de yeni şubelerin açılacağı 

Bu himaye sayesinde yeni kurulan muhtemel görülmtektedir, 

'Yapışık Kardeşler 
ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 

illmi Bölem : 7 ~~~llllllllllllllifilfil~llifillliOOmlllınıJm Yazan : Rudolf Van Wehrt 

Yapışık Değildirler! 
Altın saplı bastonu.nu kaldıran seyir 

haykırdı : "Paramı isterim!,, 
Baf tarafın özö: 
Amerika. 1829 seneıinin 15 

Eylülü, tarih. Siyamdan getiri· 
len vücutleri biribirininkine ya· 
pıflk iki kardeıi görmek üzere, 
Boston liman şehri yakınında 
kurulan sirke girmi dört bin ki
fi gelmiıtir. Yirmi bini çadır 
dışında kalmıştır. Miralay Mur 
fi. Boston polis amiri, inzibatı 
gücile temin ederek, ikizleri 
zorla ıeyircUer karıısına çı -
karttırıyor. Çünkü bunlardan 
biri irip sarhoş olmuştur ve di· 
ğeri buna kızdığından ahali 
karşısına çıkmak istemiyor. Fa
kat, nihayet sirk ortasında, bir 
filin üstündt'ki tahtırevanda o
turu11orlar. A-1iralay JJlurfi, iki 
kardeş arasındaki yapışıklığın 
asılsız olduğu kanaatindedir. 
Demin sabırsızlaşan seyirciler, 
şimdi sakindir. Ht'psi merak • 
la ikizlere bakıp bu işi tertip 
edenlerden bir sirk mensubu • 
ntın söylediklerini dinliyor. 

Engle Çangı seyre gelenlerle 
tanıttırmak gibi yüksek bir ıere

fin kendiıine naaip olduğunu aöy
liyen adam, sözlerine şöyle devam 
etti: 

- Boıtonlular ve civar yerle
rin ahalisi! Erkek ve kadın hepi
nizden rica ederim. Çang gibi 
ıizi selamlamıyan Engi mazur 
görünüz. Onun heaabına ben si· 
~ - ··- - Wllt.••--·-... -·----- -, -
zun süren deniz seyahatinin yor
gunluğunu henüz gideremedi. Boa 
ton ve Boıton civarının ahalisi! 
Siz, dünyanın en büyük harikaaı
nı görecek ilk insanlarsınız. Bu-
1'ada, karı ınızda bulunan iki kar
det, Siyam krallığının muteber i
ki zatıdır. Ben, timdi ıize bu iti· 
barlı zatların, bu ikiz kardetlerin 
hayatını esaslı ve etraflı ıurette 
anlatacağım. Gençliklerine ve bu
raya gelişlerine ait maceralarım 

bütün teferrüatile ! 

Bu aralık, sirkin girit, çıkıt Yf!· 
rinde duran miralay Murfi, kim
se fark ebneden müli.zmnna tu 
talimatı veriyordu: 

- Conni, çabuk git, içeriye 
adamlarımdan yirmisini getir. Si
lahları dolu olarak gelsinler ve 
tetik bulunsunlar! 

Mülazım Conni, selim verip 
gitti. Onun giditinin de kimıe 
farkına varmadı. Ne miralay•n e· 
mir veritinin, ne de mülazımın 
o emri yerine getirmek üzere gi
ditinin ! Seyirciler, ikizler itine o 
derecede bağlanmıtlardı ! 

Miralay Murfi, zabit namzedi
ne de ayrıca talimat vermek üze
re, onu §Öyle bir tarafa çekti: 

- Pit, dedi, bu sirkte hiç tanı
dığın bir kimse var mı? 

Zabit namzedi, etrafına göz 
gezdirerek, tunu söyledi: 

- Bir değil, bir çok, miralay! 
Bir ıürü tanıdığım var! 

- Bunlar arasında, kolayca 
elde edebileceğimiz birisini görü· 
yor musun? 

Zabit namzedi Pit, batını salla· 
dı: 

- Evet, miralay! Şurada ta ön 
de, bizden on bet adrm uzakta 
böyle birisi oturuyor. Ben, bu ada 
mı vakti!e bir defa ruhani ayinj 
bozmak ıuçundan yakalamııtım 

Fakat, suçta bir gôna kastı yo 
Sarhotluk tesirile suçu itlenİi 
Kendisini gayet iyi tanıyorum. 
saı itibarile mazbut bir adam 
Deri ticaretile uğratır! 

Miralay, ona da fU emri 
yerine getirilmesini bildirdi: 

- Mülazım yirmi polisle • 
riye girince, hemen o adama 
dip ayağa kalkmasını ve ilan 
dilen §eyin tamamile bir pala 
dan İbaret olduğunu aöylemeı· 
temin et! ikizlerin, öyle iddia 
dildiği gibi vücutları biribirini 
kine yapıfık olmadığını, göz 
yacılığı ile aldatılmak iıtenil 
ıeyircilerin bu oyuna kanma 
ları lazım geldiğini söylesin! 

Zabit namzedi, bu sözlerd 
bir teY anlamamakla beraber, 
re itaat etti: 

- Bat üstüne, Sör! 
Bir taraftan da masa üst" 

ki adam, boyuna söyleyip d 
yordu: 

- Eng ve Çang, Siyamca 
ıağ ve sol manalarına gelen bu 
ıimleri alan bu ikiz kardet 
1811 senesinin mayıa ayında s~ 
yamda Meklongda dcğdut.1-

Meklong, Bangkoktan altmıt ~ 
uzaktadır. ikizlerin vücutları, 
ğüs yanlarından birihirlerinki-' ... -

Annelerinin anlattığına göre, ~ 
yapıfık ikizler dünyaya geldikl 
zaman pek ufak tefekmitler. 
ğutları, anneleri için öteki kard 
lerinin doğutlarının verdiği 
metten daha fazla zahmetli ol 
mıf. Yani, kadın bunları doğ 

rutta aaha fazla bir güçlük ç 
memi9. Bunların annesi olan 
dm, tam dol<uz çocuk dünyaya 
tirmit. Bu dokuz çocuktan dör , 
Engle Çangdan büyükmü1ler. 
ğer üçü de küçük. 

Engle Çangın kardeılerin-d 
timdi hayatta olanlar, iki ta 
dir. Ötekiler, 1819 ıeneıinde Si' 
yam ahaliıini kırıp geçiren ko 
rada, bu sari hastalığa kur 
gitmitlerdir. 

Masanın üstündeki adam ıö 
nün burasına geldiği vakit, mi 
lay Murf i, arkasına döndü, mü 
zmım yirmi poliale birliltte e 
hazır durduğunu gördü. Mir• 
yın bir işareti üzerine, zabit n 
zedi hemen bir kaç adını } 
doğru gitti, söylenilen sözleri d' 
katle dinliyen bir ıeyircinin 
laiına eğilip bir §eyler fısıldadı· 
Masanın üstündeki adam, · 

lerinin devamında, f(>yle diy 
du: 

- Memleketlerinin ismine 
gun olarak kendilerinden "Siy ~ 
lı ikizler,, diye bahsedilen .. bu .. .ıi 
yapıfık kardctin babası oldiif" 
zaman, Engle Çang, sekiz yat 
bunuılardı. ikizlerin babaıı, 
yamlı değil, ulan Çinlidir. 

Çinden Siyama hicret etııl 
tir. Yalnız anneleri Siyamhdıt• 

itte bu anda, ön 11rada ot 
uzun boylu, kuru yüzlü, keaıi 
ri belirgin bir adam ayağa k• 
tı ve avazı çıktığı kadar ha1 
dı: 

(Arkcuı rJ(il 
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Dün yapılan güreş seç· 
melerinin sonuçları 

Dinarlı Mehmet - Mülayim gürqinden iki görünüt 

Dinarlı Mehmet yenildi ! 
Müliyim pehlivan rakibinden çok 

üstün güreşti ve beğenildi 
Saat OD altı buçuk. llan edil- ı vaş yavaı yürüyerek ringe çıktı. , En çok, görülen hareket ha
~ uette batlllDUf olsaydı Di- Ve alkıılandı, hoparlör güreıin cak kapma, bacak bükme. Pehli
narlı ile Mülayimin çoktan ıing- uyuşulmuı şeklini anlattı: vanlardan ikisinin de bacak kap
te olrnalan lazım gelirdi. Güreş profesyonel serbest gü- tığı, kafa kaptığı sıralarda yerde 

Bunun içindir ki federuyo- reştir. 45 dakjka sürecektir. Bu- acayip ve zorlu birer duruma gir 
Dun yapbrdriı gü.reı seçmeleri run, ağız, göz deliklerine pannak dikleri görülüyor. 
bGtün dikkate değerliğine rağ- sokmak, boğmak, yumruk at- Birbirine sarmaıık gibi sarılan 
men halla, hele güneı altında pi- mak, ring dışma atmak, bacak a- bu iki vücudün birbirinden nasıl 
tenleri doyurmuyor, sabırsızlan - ralanna dalmak, 1sırmak yasak- aökülec:eği merakhı. bekleniyor. 
dınyor. ikide birde acı acı ıes- tır. Yenilmek için sırtın üç saniye ~~zan bu durum dakikalarca sü· 
ler bütün alanı kaplıyor: yerde dumrnsı gerektir. Böyle. ol- ruy?r, f~kat hazan da çözülme 

Dün Tka~imde büyük güreşter.I 
/evvel, amaforler arasında Greko
f Romen seçme müsabakaları ya· 
ı pıldı. Alman teknik sonuçlar ıun-

lardır: 
Ömer 61 kilo, Recebe 7,40 da

kika, Salih 66 kilo, Ahmede 6,23 
dakika, Kenan 56 kilo, Hasana 
hükmen, Yusuf 66 kilo, Cemale 
11,50 dakika, Necati 72 kilo Ali
ye hükmen, Hüseyin 72 kilo, Şa· 
bana 3,16 dakika, Kenan 56 kilo, 
'Kudrete 1,20 dakika, lbrahiru 79 

reketlerde gene Mülayim üıtün
dür. 

Hatta ıon dakika çok enteresan 
dır: 

Mülayim sırtladığı gibi Dinar
lıyı gene al aıağı etmiıtir. Dinar 
lı- minder dııına doğru gitmek is
tiyor, fakat bacağından yakala· 
yan Mülayim de kendisini içeri 
cekiyordu. Halk bundan pek hoş· 
lanmıştı: 

- Çek be Mülayim kaçırma di
ye bağırıyor, 

Mülayim da bu tavsiyelere pek 
ali. uyuyordu. Amma bu saniye· 
lerde çalan düdük bu macı böyle 
bitirdi. -

- Yahu yeter artık. Aya.kla- mazsa galibiyet ve mağlUbıyet ıamye bıle sürmüyor. 
rnnıza kara ıu indi. Batımız pİf- hiilonen tayin edilir. Güreı, batlıyalı yarım saate Sayı hesabı olduğuna göre ki
ti! Bu güref ,artları üzerinde u- yaklatlı. Ringin kenarında oğlu· min kazandığı bes belliydi. Di

- Hani Dinarlı - Mülayim zun uzun dedikodu yapılabilecek nu ıeyreden Dinarlının babası narlının dört defa tuş olduğunu 
Clarttıe kartılqacaklardı bu ne gibi. Bereket venin iki pehlivan bile oğlunun durumundan pek görenler vardı. Hatta kendisi bi-
'biçim it? Saat bete seliyor. aoyundular. Dinarlı kırmızı don memnun görünmüyor. le kendinden memnun değil. Ba-

- lmaf yahu .• Biraz insafı· giymif. Bacakları çıplak değil. Yanındakilere: Galiba yorma- §ını eğerek Mülayimin elini sıkı-
nız yakma? Daha atletik ve hareketli görünü- ya çalıııyor, diyor. Fakat Dinarlı yor, omuzuna vuruyor. Sonra 

Hiç ,Upheeiz liaBmı böyle yor. Mülayim kııa mavi donlu. ne dütünürae düıünsün: Hakikat• ringin yanında oturanlara doğru 
l;airftnalrta hakkı var. Katları çatık gibi, ağır duruyor. meydandadır. Mülayim bariz de- §Öyle diyor: 

Bir maç ilin edilen saatte baş· Hı..lk artık hiç ıes çıkannıyoı. recede üıtün güreıiyor, yorgunluk - Tam güreıecek zamanımı 
lamalı. . Öyle ya gü.ılerdenberi dedikodu· göstermiyor, hatta attığı yerinde buldular. Cemiyet menfaatine ol-

Etrafıma l:Wayorum: Seyirci- ıunu dinlediği, meydan okumala- bir çelme ve gösterdiği ince bir masaydı gürefn.ezdim. Yorgun • 
Jer de umulduiu kadar değil. Bu- rına ıahit olduğu iki güreşçiyi gö· oyunla haller yavaı yavaı kendi- dmn. Ne yapayım rarar ettilesr ! 
ban sebebini herkes fÖyle dilfü- recek. Bilmediği belki de henüz ıine çekmiıtir. Şimdi aık sık: • • • 
nüyor: görmediği bir güreı tarzı ıeyre- - Yqa Mülayim pehlivan.. Müliyim pehlivan alkıtlar ara-

Biletler çok pahalıdır: Beı li- decek. Diyenlerin çoğaldığı ititiHyor. ıında ve omuzlar üıtünde gider-
!'&, iki lira, bir lira. Ringin etrafına dizilen Balkan Bu eınada Dinarlı 11k sık yere dü- ken halk biribirine ıokulmut ko-
l Bir lira verenler tel örgüler şampiyonları bile merak kesilmiı· f Üyor~ rakibinin altında kalıyor, nuıuyorlar. ' 
at-kumda, güneı altında ve ayak ler. Balkonda oturan tii.ze balca- ve çok sıkıntı çektiği yüzünün al- Çoğunda Dinarlıyı umdukları 
ta duracaklardır. Huılat tayya- nmıız Bay ~ Şükrü Saçaroğlu, dığı ıekille.rden ve çıkardığı seı· gibi b1:1lama,maktan doğan bir aöz 
re kurumunun olmakla beraber gümrük ve inhisarlar bakanı Bay lerden bellı oluyordu. bolluğu var. Şurada burada din· 
biletler biraz daha ucuz yapıl- Rana Tarhanla konuşan Çobar. Güreş bitmek üzeredir. Son ha· liyorum: 

kilo, Bekire 6,30 dakika, Em;r 79 
kilo, lsmaile 7,25 dakika, Rıza 
79 kilo, Orhana 45 ıaniye, Meh· 
met 87 kilo Hasana hükmen, 
Kenan 56 kilo, Emine 1,10 dairi· 
ka, Ahmet 66 kilo, Cemale 7,15 
dakika, Şaban 72 kilo Neç':.lliye 
hülanen, Hüıeyin Osmana 2,15 
saniye, İbrahim 87 kilo lsmaile 
hükmen, Orhan 79 kilo, Bekire 
3,35 dakika, Riza 87 kilo Emire 
1,45 dakika galip. 

- Yahu bir anlatma olmasm? 
- Olur mu canım. Öyle ola 

Dinarlının kazanma11 laZ'lm gelil"' 
di!. 

Y anlıt ve garip olmakla bera• 
her önüne geçilemez bir clütün-
ce: 

• • • 
- Hey Çobana bak Çobana. 

Balkon<Ia nasıl gülüyor. 
- Hay arılan hay. Artık inan 

dım ki Dinarlıyı muhakkak götü• 
.. ' rur. . ... . 

- Dinarlı Mehmet hiç le umdu
ğumuz gibi çıkmadı camm. 

- Öyle amma Mülayim de A· 
merikan uıulünü biliyor. O da 
gitti oralarda güreşti. Sonra ra· 
kihinden sekiz kilo da ağırm•t· 
Onu niye heaapla mıyorıun? 

- Ne de olsa, ben Dina.rlıdan 
baıka fey bekliyordum. lki peh
livan ara11nda seki.: kilo farkm 
lafı mı olur? 

• • • 
Bu araCla Dinarlıyı tutanfor da 

var.· Amma az. Bununla be~·- 'Jer 
~u söyledikleri makul m 11 değj} mi 
aiz tayin ediniz : 

- Ne yapıın ;damcağız. Yere 
dilfüyordu am~ ne !:'abuk yer• 
den kalkıyordu. Styl, teknik var 
al1".ma vücut yok ne yap11n? 

• • • 
lıte dünkü Dint.rh Mehmet -

Mülayim maçından cörü~ler ve 
duYlJ!lar. 

saydı muhakkak seyircilerin bir Mehmedin bile bir heykel gibi -=======::::::=====::===================================================== 
krmnı kapıdan dönmiyecekler, ,imdi ringe baktığını görüyoruz. Tu·· rkı· ye 
ıeleceklerin sayuı gelenlerin sa· Doğrusunu isterseniz halkın 
Ytımm hiç değilse iki misli ola- merakını en çok çeken §ey, Ame
caktr. rikada töyle böyle iki yüze yakın 

BunClan Jjqka, bet lira veren· n.aç yaparak kazandığı söyle'1en 
lerin de maçı iyice gördükleri §Üp Dinarlının göstereceği oyunlar -
helidir. Çünkü ring hemen hemen dır. Gene bunun içindir ki o raki
aahanın orta yerine kurulmuf. Tri binden fazla tutuluyor. 
bünlerle ve bet lira veren ıeyir- Nihayet iıte batlıyorlar. iki 
cilerin oturduklan yerlerle arada pehlivan evvela bermutat el ense 
çok uzun sayılabilecek bir bot- ettiler. Birbirlerini yokluyor, tar· 
!~ var. Buna hiç fÜphesiz daha tryor görünüyorlar. Başlangıç r'~ 
ıyı bir tertip verilebilirdi. kikalarının alaturka hatta greko-

• • • rom en güreıinden farkı yok. Öyle 
Saat bete yaklaııyor. Bununla sanıyorum ki Mülayımın Ameri

beraber henüz güreıme şeklinin kada çok muvaffakıyetli güret
ve tartlarımn bile teıbit edilmiş ler yaptığını, bu işi Dinarlı kadar 
olmadığını İfitiyoruz. Federasyon bildiğini bilenler bile Dinarlının 
la bu hususta hiç temaı edilme- bir iki dakika içinde Mülay!I!lı 
lllif. Nihayet gene federasyon u- yenivereceğini sanıyorlar ve gÜ· 
zuvları dayanamadılar. Pehlivan· reş kısa sürecek diye korkuyor· 
ları konuımak için direktörlük 0 • lar. Günlerdenberi kendinden 
dasına çağırdılar. bahsedilen Dinarlı o kadar geniş 

• • • bir fÖhret yapmıf . 
.. ~.ihayet maç başlıyacak gibi Fakat garip değil mi .. Dakika-

ıorunüyor. Federasyon azaları lar yürüyor. Henüz bir şey yok. 
~ekrar alana döndüler. Zorlu bir Hatta Miilayım üstün güreıiyor. 
onu~adan ~onra uyuşulmu;. Boyuna bacak kapıyor, Dinarlıyı 

· .. Dınarlı ile Mülayimden yani vere düşürüyor. 
g.u~etecek iki pehlivandan gayri- Hatta güreş grekoromen U..rzın· 
••nın tartlarmı enine boyuna bil· da olsaydı Dinarlı ilk dakikalar· 
!hediği bu profeıyone) serbest gü· da yenilmitti bile. Fakat sırtın 
reılere hakemlik etmek le bir me yer ·· ·· · d w ·ı · ı 1 B e ıurunmesı egı , üç sanıyc 
be e_. . ~.r a~alık Cemal pehlivanın yerde kalması lazım. 

u lfl uzerıne aldıgwını ögwreniyo· D' l d k'b' h ru ınar ı a, ra ı ınin areket • 
z. lerini bekliven bir hal var. Boyu-

* • * k Ri na çi let çiğniyor ve sık sık dile 
nge evveli koıarak dinarlı Meh bumu.. ·ı· B. 1 k M J lbet hl' .. u il ıyor. ır ara 1 Ü a-

Sntı: .. •va? :eldi. Arkasında vim de zorlu bir vaziyete düıtü. 
lu n uzerın e bir ay yıldız bu- Kafasını kaptırdı i1ıtelik bir de 

nan kırmızı bir ropdö~ambr tus tehlikesi ~eçirdi. 
valr · Kotarak ringe ç'~tı HPllk On beş ~ı-~ika !!er-ti , nüre• 
Çf gınca a)k 1 1 • r, .., T 

Mülayım 
0 

.. ~~ ":; 1. Arkasından grekoro:nenlihtf>" cık~~va, hare· 
l&r • bonır-.·i ÜJT11'7}..,,..m:> ketli ve 7crlu şekillere bürünme-

1 bır ha.vlu ört.nıüttU. Ya.· Y.e batladı. 

•• birincilikieri yuzme 

S~Jan: Bana~,.,;.a Şampiyonla rı - Seyircilerden bir grup - lıtanbrıl ve Türkiye Şampiyonu 
Halil yüzüyor. SağJan: Karamür ıel (Kocaeli) Şampiyonları Çukurova Şampiyonları 

Türkiye yüzme birinciliklerif kiye ,ekoru, Kocaeliden Ali Hav· bitirilen bu müsabakalarda latan· 
Moda yüzme havuzlarında dün ta· dar ikinci, Bandırma.1 .ı Şamil bul dokuz müsabakadan yediıin
mamlanmıttır. Alınan teknik ao- üçüncü. de birincilik kazanmak aure~ile 
nuçlar ıunlardır: 400 metre Özgür (serbest) - Türkiye yüzme fampiyonluğunu 

200 tr O .. ( be ) I lıtanbuldan Halil birinci S.48,2, kazanmıfhr. 
me e zgur ser tı ı· 8 d d c t 'k. · K .. 

t b ld H l ·ı b. . . 3 02a 3 an ırma an eva ı ıncı, ocae. J 
an u an a ı ırıncı, . :xı, , 1iden Ihsan üçüncü. stanbulluları tebrik ederken, 

Kocaeliden lımail ikinci, Bandır· 4 X 200 Bayrak _ lsta:ıbul canlı bir varlık göstererek iki Tür 
madan Cevat üçüncü. birinci, 11.34,4, Kocaeli ikinci, kiye birinciliği kazanan KocaeR 

100 metre sırtüstü - lıtanbul· Bandırma üçüncü. tam piyonlarını da tebrik ediyo-
dan Aıih birinci, 1,22, 7eni Tür· Evvelki ıün batlayan ve dün ruz. 
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OUOJHDID 

Volter'den - Çeviren: A. U. 
(Ba, taralı 14, 16, 16, 11, 18 A
ğust-Os tarihli sayılarımızda • 
dır.) 

Babuk yüz binlerce lira a!mış 

olduğu halde bu kadar az ka· 
zandığından şikayet eden bu a· 
damın kim olduğunu sordu. Ve 
öğ~ndi ki (Peraepoliı) de İran 

İmparatorluğunun gümrüklerini 
ilti~am ve taahhüt etmiş olan 
kırk tane büyük zengin vardır. 
Bunlar gümrük vergilerini kendi 
hesaplarına tahsil ederler ve 1-
ran hükümdarlanna bir miktarı· 
nı v.erirler. işte bu adam onlar· 
dan biridir. 

:VAİZLER 

Babuk yemekten sonra ıelirin 
en güzel ve büyük mabetlerim:len 
birine gitti. Burada vakit geçir
mek için gelmiı bir büyük kadın 
ve erkek kalabalığı vardı. Bu~ıla
rm arasına o da oturdu. Yü~~sek 
bir kürsüye bir vaız çıktı. Uzun 
uzadıya iyiliklerden, kötülükler
den, ahlak faziletinden ve faza
hatten bahsetti. Bu vaız tak4time 
ihtiyacı olmıyan ıeyleri bir çok 
kısımlara, sınıflara ayırdı. Güneş 
kadar açık olan bedahatleri jıspat 
için deliller, bürhanlar getirr.ıeğe 
çalıştı. Zaten herkesin maldmu 
olan hakikatleri cemaate anlat· 
mak için bir çok çene yordu Ga 
yet soğuk tavırlarla heyecanlar 
gösterdi. En sonra alnının terleri
ni silerek vaazı bitirdi. O V<\kit 
bütün cemaat adeta uykudan u-
yanır gibi oldu. Kendilerini ger· 
çekten fay dalı bir dersten çıkmı' 
samy:orlardı • ..,, , 

Bu hali gören Babuk şöy)e di
yordu: 

- İfte bir adam ki iki, üç yüz 
kişinin canını sıkmak için elin· 
den gelen her şeyi yaptı. Bununh 
b'eraber bunu iyi bir niyet ile yap. 
tığı da şüphesizdir. Herhalde bun· 
dan dolayı (Persepolis) i tahrip 
etmek icap etmez.,, 

Buradan çıktıktan sonra Bsbu
ku her yıl başında yapılan büyük 
bir \>ayram yerine götürdüler. Bu 
bayram yerinin sonunda bir Hray 
görünüyordu. (Persepolis) in en 
güzel kadınları ile en yüksek rüt· 
beli adamları burada muntazam 

Bölem: 11 

ıuretle 11ralanmıılardı. Bu man
zara hakikaten insanda derin bir 
takdir uyandırıyordu. 

Sarayın büyük kapısından gir
dikten sonra bir kaç zate rastladı 
ki bunlar adeta Krallara ve Krali. 
ç.elere benziyordu. Bunların ko
nu§maları dııarıda gördüğü İman
ların konuşmalarından tamamen 
batka idi. Gayet ölçülü, ahenkli 
ve yüksek İ>ir üslupda konuş.,.vor
lardı. Burada hiç kimse uyumu· 
yordu. Bunların sözlerini d~nle
yenlerde büyük bir hürmet duy
gusu vardı. Her taraf sükut :çin. 
de idi. Ancak dinleyenler takdir 
hislerini göstermek için bu siikil· 
tu ihlal ediyorlardı. Memleketi İ· 
dare edenlerin vazifeleri, fa~ilet 
atkı, ihtirasların tehlikeleri bura
da o kadar güzel bir dille ifade 
ediliyordu ki Babuk göz yaşl'll"ını 
tutamadı. Babuk burada gördüği: 
kadın ve erkek kahramanların 
(Persepolis) ~ahalisi için birer li
der olduklarından hiç şüphe et 
medi. O kadar ki kendi kendine 
İtüryel'i buraya çağırarak onların 
sözlerini bir kere dinlemesini tek 
lif etmeği bile düşündü.. Çü"lkü 
ltüryel bir kere gelip de bunları 
dinliyecek olursa ebedi surettP. 
(Persepolis) ahalisini seveceğine 
emindi. 

Büyük merasim bittikten sonrA 
Babuk kalktr, bu güzel saray için· 
de en güzel bir ahlak dersi vermi~ 
olan bir kadını görmek istedi_ Mü
ııaade alarak yanına girdi. K~ndi· 
aini küçük bir merdivenden geçir
dileT,; ikinci k&.ta çıkaTdılaT. Bura· 
sınm mobilyaları fena idi. Karşı. 
una fena giyinmiş bir kadın çrk· 
tı ve müessir bir eda ile şöyle de· 
di: 

- Bu sanat beni geçindirmi· 
yor. Burada gördüğünüz prensler
den biri bende çocuk yaptı. Bu 
çocuğu aldıracağım. Fakat param 
yok .Para olmayınca da bu iş o· 
lamaz.,, 

Babuk bu kadına yüz dara al· 
tını verdi ve dedi ki: 

- Eğer burada kötülük yalnız 
bu gördüğümden ibaretae ltürye· 
lin o kadar darılmasına mahal ol. 
maıa gerek.0 

(Arkmıı var) 

Yazan: Mehmet Naci 

Tevkifanede belediye reisinden radyo 
müdürlerine kadar her cins insan vardı. 

Burada teykifimin sebebini öğre -
nebildim. Bu sebep benim bir kaç ay 
evvel Berlinden kayboluşummuş. Si • 
yasi f evkalıide mahkemeye benim ec
nebi memleketlerde çıkan gazeteı;i'; 
Almanyada yahudilere vesaireye ya
pılan zulümleri ihbar ettiğim, bun -
fara Almanyadaki korkunç ve zali,, 
mane ha.Uer hakkında makaleler yaz. 
dığımı jurnal etmişler. Bunun hak -
kında tahkikat yapılmak istenilmiş, 

ben de ortadan kaybolmuşum. Bu -
nun üzerine fevkalade mahkeme tev
kifim için emir vermiş. Halbuki ben 
hayatımda siyasete karışmış bir adam 
değildim. 

Bu jurnah imza edenin Charlot -
tenburg'da Gicsebrecht sokağında 19 
numarad oturan ve bana vaktile ge· 

lip de yahudi olduğunu, Bitler hüktl· 
met ve fırkasından pek çok zulüm 
gördüğünden dolayı Almanyadan çı. 
karak Türkiyeye gitmek istediğini 

söyliyen miskin Altmann namında • 
ki herif olduğunu öğrenince bugüne 
kadar başıma gelen belaların bu re' 
zil tarafından meydana getirildiğine 

artık emindim, fakat onun hakkın ,, 
dan gelmek için evvela buradan kur -
tulmak şarttı. Bu acı hakiltati ben 
BerJin polis müdüriyetinde öğrendim, 
burada toplanan on tane mevkuf ile 
hir otomobil içinde Berlinin en bü · 
yük ve en meşhur tevkifhanesi olan 
Moabit•e nakledildim. 

Buraya geldiğimiz zaman saat dör
dü ge~iyordu. !çeriye girerken isim • 
!erimiz sıra ile kardedildi, üzerimb:-

KAQ.A.l<ARTAL 
~ r'" BUYUK DENiZ ~ 

R. O,.,, A. N ~~~-
Yazan: Kadircan Kaf lı B ö i em ; 48 

Forsaların bulunduğu ambardan sesler rluyuldu: 
-Tutun! .• Tutun! .. Bir yabancı var! .. 
Bir kat saniye sonra kendisini f 

kürekçilerin yanında buldu. 
Hepsi de horul horul uyuyorlar· 

dl. 
ötede ayakta dUI'an gardiyanın 

başı da omuzuna doğru düşüp düşüp 
kalkıyordu. 

Bütün bunlar ta öteki uçta yanan 
küçük bir yağ kandilinin cılız ışığın· 
da ancak görülebiliyordu. 

Fakat ortadaki büyük direğin ko• 
yu gölgesi, merdivenin sağ tarafın1 

boydan boya karartnuştı. 
Meçhul adam merdiveni iner in • 

mez kıvrıldı; onun altındaki küçük 
girintide kayboldu. 

Orada ayağına yumuşak şeyler 
değdi. Bunlar yelken bezleriydi. İyi· 
ce istif edilmişti. Meçhul adam ken • 
di içinden şöyle söylenUi: 

- Yedek yelkenler!.. Aralarına 
saklana bilirim ... 

Altlarına girdi ve bir daha görün· 
medi. 

O akşam kalenin tepesinden bakan 
gözcüler de Kara Kartalın Preveze 
körfezine doğru olan ufuklarda. kay· 
bolduğunu görmüşlerdi. 

Ertesi gün sabah erkenden Vene-
dik gemisi limandan çıktı. 

Hava güzeldi. 
Güzel bir poyraz esiyordu. 
Korfuyu boydan boya geçt.iler. 
Kornelya kamarasından çıkmıyor· 

du. Kaptan Ancelo ise korkusuz biı 

halde kasaranın yumuşak sedirine u· 
zanmıştı. 

Her zaman olduğu gibi bu sefer de 
talihi iyi gidiyordu. 

Böylelikle o gün akşamdan önce 
H.oet.n.loın7a.~.. vıa.rı:acr.aiiu•"o h.i' l'-.a'il.c:u•"' 

yoktu. 

Güvertede askerler de öteye beriye 
uzanmışlardı. Vardiyalar, direkler • 
de ve prova ile kıç iizerinde oturmuş. 
far, ufukları gözetliyorlardı. Asker · 
lerin bir kısmı, büyük direğin dibin· 
deki kuytu yerde toplanmışlar, kita· 
ra çalıyorlar, şarkı söylüyorlardı. 

Böylece, üç saat kadar gittiler. 
Güneş tepeye doğru yükselirken 

onlar da Preveze körfezinin ağzına 
<!üşen açıklarda idiler. Geminin san· 
cak tarfmda küçük ve kalaba1Ik bir 
ada vardL Tepeleri baştan başa or · 
manla örtülmüştü. Adanın cenubuna 
yaklaştıkça girintiler çoğalıyordu. 

Henüz bu adanın şimal burnunu 
geçmişlerdi ki forsaların bulunduğu 
ambardan !le:;ler duyuldu: 

de haşerat olup olmadığı soruldu, 
bazılarımız muayene edildi. lstfyen • 
Jere tevkifhanenin çamaşrr ve üni • 
forma1arı verildi, bizi ayrı ayrı ban -
yolara soktular. 

Tevkifhane bir yıldız gibi beş ko· 
ridor Ü7:eridedir. Her koridor A, B, C, 
D, E harfterile isimlendirilmiş, he:r 
birisi dört kattır. Her katta 100 ya· 
ni her koridorda 400 höcre var. Her 
katın gardiyanları ve cezalarını çe · 
ken mahpuslardan ibaret uşaklar ve 
bir takım memurlar buralarda ika . 
met ederler. Her taraf ayna gibi par4 

lak.. 
önce gelen iJk mevkufun ilk rica· 

sı: 

- Aman bir sigara! feryadı idi. 
Bunlara sigara verdim. 

Moabit tevkifhanesi bu sırada pek 
fazla kaiabalıktı. Berlin belediyesi· 
ni mutazarrır ettiği iddiasiJe tutulan 
Berlin belediye baş reisi Böss'den baş
hyarak Alman komünist fırkası reisi 
ThaJmann'a kadar her sınıf ve cins 
insanlar vardı. 

Bunlardan maada pek iyi ta • 
nıdıklarımdan Bertin radyosu mU · 
dürleri Dr. Bredow, Dr. Magnus, Dr. 
Flesch ve radyo konferanscıı;ı Alfred 
Bravn da borda idiJer. Bunlarla biı 
gün burada buluşataiım ktı.t'iyyen 

hatnıhayalime gelmezdi. 
Banyodan sonra bizi de höcrelere 

- Tutun? .. tutun! •• bir yabancı?.. ( 
Yabancı adam merdivenin altında

ki yelkenlerin arasında sıyrılmış, ge -
ce omuzunda ve başında taşıdığı kü -
çük çuvalı da elinde sımsıkı tutarak 
yukarıya frrlamıştı. 

Bağıran sesler çoğaldı. 
Koşanlar oldu. 
Fakat ambar kapağr bir anda ve 

hızla kapandı. 

Sürgüsü sürüldü. 
Bu sürgü, savaş başladığı zaman · 

larda forsaları aşağıya kapayabJJmek 
için çok sağlam olarak yapılmıştı. 

Gürültüyü duyanlar dönüp baktı • 
Iar ve tuhaf kılıklr, yakışıklr ve es -
mer bir delikanlı gördüler. Bu sahi · 
den tuhaf kılıklı idi. Çünkü ayağında 
çizmeler, eJlerinde eldiven ve başın • 
da yalnız gözlerile yanaklarını ve yü• 
zünü gösterebilen bir külah vardr. 
Oturanlar, yerlerinden fırladılar. 

- Kim o? .. Dur! .. 
Kaptan Anceto da gtirUJtü ile ye -

rinden kalkmrş, yabancıyı görmüş, 

böyle bağırmıştı. Fakat genç adam 
hiç oralarda değildi. Belinden bir 
hançer çıkardı. Elinde tuttuğu tor • 
banın ağzındaki ipi bir çekişte kesti. 
Sonra çuvalın dibinden tutarak yu • 
karı kaldırdı. 

Çuvalın içinden koyu neftt renkte, 
korkunç yılanlar çıkmıştı. Hepsi de 
gö,•delerine göre kocaman olan başla· 
rını havaya kaldırarak dört yana sal
dırdılr. 

- Yılanlar! .. EyVah, engirek yılan
ları ... 

- Vurun .. Öldürün! 
Kaptan Aneelo hem ; 
v~ .... , öı.ı;t,.u,,.ı ... 

Diye haykırıyor, hem de ne yapa· 
«'.ağıru şaşırmış bir halde yerinde 
hoplayıp duruyordu. 

Hepsinin de aklına, belki f el ak et· 
lerin hepsi 2elebi1irdi. Nitekim gel -
mişti. Fakat bunu hiç düşünmemiş • 
Ierdi. Halbuki bu belft, belaların be · 
ıası idi. 

Yılanları bırakır bırakma:r. arka 
diı'eğin çanakhğrna tırmanmağa baş

hyan bu genç kimdi ve nereden ,!;!el -
miştf? 

Çanakldctaki nöbetçi korkusundan 
daha ynkarıJara fırlamıştı. Halbuki 
yılanlar biraz zam.a~ geçer ve o za • 
mana kadar doymuş olmazlarsa di • 
reklere de tırmanabilirlerdi. O halde 
genç adam da çanaklığa doğru niçin 
tırmanmıştı'? .. 

taksim ettiler. 

Tavkifhanede boş yer olmadığm ~ 
dan mel'kuflar kısmen her bir h,öc
reye ikişer ikişer taksim ediliyordu. 
Bu arada ben eskiden tanıdığım ve 
burada bulunduğunu hilme~iğim rad
yo mecmuasını basan matbaanın sa -
bibi Dr. Ra.djiewsky'yi buldum. Bu 
da beni böyle ümit etmediği bir yer -
de bulunca şaşkın şaşkın bakmağa 

başladı. Kendisinin neden dolayı tev· 

kif edildiğini bilmiyordum. Bu adam 
tanl on sekiz aydır Ilerlin radyosu 
meselesinden dolayı burada mevkuf • 
tu. Karısmı da ilk zamanları üç ay ka 
dar burada nezaret altında bulundur
muşlardı. Bir matbaa sahibinin Der . 
tin radyo mecmuasını bastığmdan do· 
Jayı tahtı tevkife ahnması bana pek 
garip geliyordu. Diğerleri bildirildi · 

ğine göre fahiş maaşlar almışlar, bol 
paralar ve masraf ücretleri almışlar! 
AJmışJar deniyor, fakat biı· şey is • 
bat edilemiyor, mesele iki seneye ya -
kındır mahkemeleri meşgul ediyordu. 
.Hakih:atte ise bu radyo meselesi siya
si idi. 

Bütün intihaplarda ve sair zaman
larda Berlin radyo müdürleri nasyo
nal sosyalistlere radyoda konferans 
vcrmeğe müsaaöe ecmişierıii. iizıH:ı. 

Almanya Reisicümuru intihap edil -
diği zamanlarda bile Nazi fırkasnt • 

Bunun cevabı gecikmedi. ÇUnkU 
kıç kasa.raya fırhyan bir kaç okçu 
yabancı delikanlıya nişan alarak ok 
attılar. Fakat o, çoktan nişancıların 
attıkları yerin ters tarafına saklan ~ 
mış, kendisini kurtarmıştı • 

Yaba.ne, genç çanaklığa çıktığı ~ 
ma.n daha yukarılara çıkmağa çalı • 
san nöbetçinin baldırına bir hançer 
soktu. 

ZavaJlı adamcağız yılan soktu zan .. 
nederek çığlığı bastı. Kollarr iste • 
meksizin açıldr ve güverteye düştü. 

Şimdi güverte karmakarışıktı. Şu· 
rada birisi korkunç acdarla kıvrana· 
rak can veriyor, ötede bir kaçı da o • 
nun gibi yerlerde sürünüyorlardı. As· 
kerlerin bir kaçı direklere turnam • 
yorlardr. Fakat çoğu arkalarındaki 
ağır elbiseleri elden geldiği kadar çı
karıyorlar, kendilerini denize atıyor • 
)ardı. 

Otuz kadar yılandan bir kaçı da 
kıç kasaraya koşmuşlardı. Yerlere 
sürünüyor gibi uçan bir kırlangıç 

hızile kayıyorlardı. Kaptan Ancelo 
ile yanında üç dört zabitin ayakları, 
askerin ayakları gibi çıplak değildL 
Bunun için onlardan misi karşı koy • 
mağa uğraştılar. Fakat sallanan kı • 
lıçlar boşa gidiyor, kalkanlar, yı .. 
)anlara siper olamıyordu. 

Kaptan Ancelo da ansızın bir cıf • 
Irk attı: 

- Ahhhht-
Diye inledi. Sağ elindeki kılıç yere 

düştü. O elile sol bileğini kavradı: 
- Bitti .. Bitti, artık •• 
Olduğu yere yıkıldı. Kıvrandl, kı~ 

randı 

tün bun1ara zafer dolu gözlerle baki- 0 

yor, gülümsüyordu. 
Onun gözlerine, yüzünün görünen 

kısımlarına, hele bir tuncun çatlayı
şını andıran gülüşüne bakanlar, Kara 
Hasan olduğunu anlamakta güçlük 
çekmezlerdi. 

-6-
GÜZEL YOLCU •• 

Kara Hasan şimdi direğin daha 
yukarılarına çıkıyor, ayni zamanda 
Venedik kadırgasının sancak hırafın
daki kıyılarına bakıyordu. 

Burası, doğusundan gcçdikJerl u • 
fak ve girintili çıkıntılı a~mn ce • . 
nup tarafı idi. 

Oradan ne geçecekti? 
Kimi bekliyordu. 

(Arkası vur) 

dan hiç bir kimse;)~ konferans için 
fırsat vermemişlerdi. 

Hitler f rrkasmın Berlin radyo mü· 
dül"lerine garezi vardı. Mevkii idare .. 
ye gelen matbuat ve propaganda na
zrrı Dr. Goebbels intikam alıyordu. 
Halbuki Berliıı radyosu direktörleri 
işin iç yüzünü bilmediklerinden -
.çünkü Dr. Goebbels propaganda na • 
zırı olur olmaz bunları tevkif ettir • 
di - kendilerini müdafaa için çalışr 
yorlar, beraet edeceklerinden de e • 
mlndiler. Nitekim bilahara beraet 
ettiler, fakat mali ve manevi mahvol· 
muştular. 

Radjiewsky de sözde bu mecmuayı 
basmak için bunlara rüşvet vermiş, 

fakat buna dair ne şahit, ne de isbat 
vardı. bilakis Hitler fırkası azasın -
dan bir çok matbuat ınütehassıslan 
bu adamın Berlin daryo mecmuasını 

mer'i taı;feden yüzde 25 daha ucuz 
hastığnı tasdik ediyorlardı, bina~na • 
leyh bu adam rüşvet ''ermiş olsa bile 
buna mukabil radyo müdüriyetinden 
fahiş bir ücret almadığını isbat edi " 
yordu. Fakat kat'iyyen rüşvet ver "' 
mediğini de söylüyordu. Müddeiumu
minin Berlin daryosu muhakemesine 
ait ittfhamnamesi 600 küsur sayfa • 
dan büyük bit' cilt teşkil ediyc;n·du. 
'i:5i::'ıı ~a'Kiiınin imraüa Öİ.- Ki'Siiiirıi ~ 
ittihanınameyi okumakla geçirdim. 

(Arkası var) 
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(tJst11anı I inci ıagıfaı:la) 

lır. O zaman Ziya Pata insana bü· 
yük tair ıörünebilir. Zaman za• 

yay
1
a otudrdku. Gyözlerini ıümükş yu- il R A D y Q 1. ma.n Fuzuliyi, Nedimi, Nazım Hik 

var ağa i ti. avaş yavaş ar aya ·--J_~----------..ıı-ı meti, Abdülhak Hamidi, Tevfik 

fevvük etmişlerdir. Halide Nue· 
rat ta bunlardan biridir. Suat 
Dervişin ve İffet Halimin de bazı 
yazılarını beğenirim. Meliha Av• 
ni, emsalsiz bir hatiptir; hitabe-o 
tindeki heyecanı· yazarken de i
fade edebiliyor. 

Yılın aeçen gl1alerı lht9 
Tılıa talan ııtıalerı ll'7 

" . . 
iıımayesıne veren 

- lıte Hacı Yaşar ağa bizimle 
~0nuşacağım haber veriyor. Bir ka 
gıt koyacağım, onun idare etmesile 
kiğıda yazılar yazılacak. 

Bir ilCi dakika sonra doktor, ma 
kineden kağıdı çıkarıp Binnaza 
\rerdi: 

- Oku bakalım neler yazmış? 
Binnaz tereddütle okudu: 

h ''~ızım, babanın ricasını harfi 
t.rfıne yapan doktor beniın, kü

s..ük bir tavsiyemi de yerine ge
tırınekle ne kadar büyüklük gös· 
~erdi; ikiniz de meıut olun. Ba-
anın ve annenin servetinden eli· 

ile geçecekler vardır. Bunları 
doktor da bilmiyor. Cevat bir haf 
1- ıonra Bulgaristandan gelecek; 
0 ıaınan Hüsnüye haber verece· ... 
flııı. Binnaz, Hanife Mollayı unut 
llın mu? Zavalh seni arıyor; fa. 
k..t ben bulmasına engel oluyo· 
~. Cevat ele geçtikten sonra 
~tanene gelecek; onu yamndan 
'Yınna, kızım.,, 

Binnazın sesi titriyordu. Gö· 
ıiinden iki damla yaı düıtü. Dok
torun ellerini tutarak yalvarıyor· 
du: 

- Beni üzme doktor, Alahatkı· 
tıa aöyle, beni bu kadar dütünen 
bu zat kimdir? Nerededir? 

Makinede bir tıkırtı iıitildi; 
doktor hemen bir kiğıt koydu: 

- Suı, dedi, Hacı Yaıar daha 
l'lzm~ lıtiyor. 

Çıkardan kiğıdda Binnaz, bu 
•tsıteri okudu: 

"Kızım, 111ar etme; doktor ıe, 
lli ıevdili için gönlünü kırmak i ... 
~eınez; fakat aıene senin iyiliğin 
1~1n benim kim olduğumu söyli· 
Yemez. Onu böyle müıkül bir 
duruma aokma. Sana ait olan it· 
ler bitince beni görüp tanıyacak 
•ın. Yalnız ıu kadarını bil ki, ben, 
•. b enı aban kadar seven ve koru· 
~an babanın candan dostuyum.,, 

Binnaz kiğıdr bıraktı. 
l>' - Demek ki babamın candan 
ır doıtu varmıt ! Onu görünce 

~)'aklarına kapanacağım. Kendi 
~ıne minnettarlıjımı göstermek 
için, ıece dütündüfüm ıevden 
l'azgeçtim. Hastane daima onun 
&dını tatısın, olmaz mı 7 dedi. 
tı11 ? .. 

· ,uge1av 
-Baıka bir ad mı koyacak· 

tın? 

-.. Babamın adını. 
-O da fena değil, böyle kal· 

l'lla11 ~aha iyi J 

- Hani piyano? 
- itte, tU köıedeki org! 

k - Kuzum doktor, babamı ça 
ısır da çalsın, ne olur? 
l - Peki, lakin biraz beni din· 
e. Ben orgun önüne oturup oto-, ... 
UJeation yapacağım. 
-O da ne? 
- Kendi kendimi many&tize 

ed' ıp uyutacağım. 
--Ben korkarım, öyle §ey iste· 

lllern. 

h' -Dur, dinle. Bunda korkacak 
• ır tey yok! Ben uyuyunca artılr 
ırad 'd le" eın gı er; daha doğrusu ze-
ı, arn benden ayrılır. Onun yerinP 
~banın zekiaı geçer; artık be· 

ııd~rnl vücudum onun demektir. Her 
1 ed' v• • b k" .. ıgını enimle yapar. Bak şu 
uçuk gümüt yuvarlaiı görüyor 

llıuıun? itte ona baka baka uyu
~llcafına. 

Nemr 0 rsun &nündeki aand -

meyletti. Batı omuzuna düştü. U· lSTANBUL - 18,30 bayanlar tçın ;Sim· Fiıkreti, Yahya Kemali büyük şa· 
• nastlk, Azade Tarcan. 18,150 fraıı.aızca ders. 

yumuıtu. Bmnaz korku ve heye- 19,10 Ordu aaylavı Selim 8Jm Tarcan, ir saydığım olmuıtur. 
canla bunu takip ediyordu. konferana, 19,40 haberler 1e ~ Romen halk Hele bu büyük şairi yaşryanlar 

Uyuyan doktorun dudakları havalan, tategaço orkub-&81'. 20,20 ıilr, Ke- 1 
eut cemil. 20,ao Bedriye Tüzün, tUrkçe ııöz- arasında aramak lazım ge ince 

arasından, batka bir ses çıktı: ıu eserler, radyo cıı.z ve tango orkeıtrala • şahsi sempatiler de inzimam e· 
- Binna:L senin senin şarkını n. 21•35 son haberler, borsalar. 21,45 Gavtn diyor ve İf büsbütün şa§ırtıcı ma-

çalacagv ım, beraber okuyalım. karde§ler ve orkestraları. 22,10 pllk nefrl· h 
yatı. iyet alıyor. 

Kız titredi, bir adım geriye çe· VlYANA - 17,H.! gramofon. 18,20 ko - - En büyük romancımız kim? 
kildi: nuşma. 18,30 konaer. 20,20 konuımalar. 21,00 _ Belki Halide Edip, y akup 

- Ah, hahamın sesi! Viyana operetlerinden parçalar. 22,015 on da-
kikalık e{tlence. 22,15 operet muslldsinln Kadri ... Benim gustoma daha 

Diye fısıldadı. Ses tekrar etti: devamı, 28.06 haberler 23,lts viyolonael kon fazla bunlar uygun geliyor. Bi· 
- Evet kızım, babanın sesi! sert. 24 gramofon. 24,35 konuımL 24,~ caz- • b 1 

bant takımı. zun gi i erde deformasiyon pro-
Ben seni Nezirin himayesine ve· fesyonel vardır. Biz muharrirler, 

b b B. d f l BERL1N - 17,05 ıarkılar. 17,315 tennt 
ren a anım ır e a ya nızken, konuşma. 18,05 ikindi konseri 19,0:i konuş- içimizden birinci derecedekini seç 
bh· defa da Cemil ile beraber iken ma. 19,4:> konferans. 20,015 Hamburg .20,415 me itinde aldanabiliriz; çünkü 

ld Ş . d' d • günUn &ktslert. 21,05 haberler. 21,10 Layfp· b• h sana org ça ım. ım ı e ıaıKını ız, mu arririn romanı aiizel yaz 
zlg. 23,05 haberler. 23,45 piyes. 24,35 kon- •-

tekrar edeceğim. Senden de dok· ser. masından ziyade yazarken ne 
tordan çok memnunum. ikiniz -de BO'KREŞ - 1s,015 radyo orkeetrıw. 19,20 akropatlik yaptığına bakarız. 
mesut olun yavrularım. konser. 20•05 konteı:ana. 20,25 gramofon, 20, Göıterc:İiği hilner bizi daha çok 

U d k il . ısıs gazete havadisleri ve konteraıııılar. 21, I" kad d yuyan o torun e erı o~·gun 20 oda musikisi. 21,150 §&n kon.sert. 22,10 a a ar e er. Halbuki bir çok 
tuşları üzerinde gezinmeğe batla· çitte piyano ile konser, 22,s5 haberler. 22,ısıı romancılar halk tarafından ıevi· 
dı. Ağır ağır çıkan ses, yava! ya- gece konseri. 23•20 yabancı dillerde haber - lerek okunmaktadır; birinci de· 

Itır. 23,30 gece konserinin devamı. 
vat yükseldi. Doktorun ağzı ıar· recede romancıyı seçme İ§İnde 

d VARŞOVA - 17,20 gramofon dam ha• 
kı ıöylemeğe batladı; Binnaz a vaıarı. 18.0IS viyolonsel konseri. 18,315 oda halkın reyini almak lizımdır. 
yardım ediyordu. musikisi. l9,0l5 konferans. 19,20 Katov:lçten. - Genç muharrirlerden kimle· 

Şarkı bitti. Binnazın bahası- 19
'
50 

gramoton. 20•35 aakerıertn zamam. ri beğeniyorsunu%? 
2o.5ıs kitaplara dair, 21,115 opera muslldaf. 

nın seıi ded; ki: 21,ıso haberler. 22,oıs senfonik kon.ser. 28,05 - Herkes kendisinden daha az 
-Seni AHaha ısmarladım, ıe· spor. 23

•
15 kUçUk orkestranm konseri ve yıu.lıya genç der. Eğer gençten 

dans havaları. _,. 
ker kızım, Binnazcığım. Doktor murat bu ise otuz kusurlar ça-
beni çağırırsa gene gelirim; k!>rk· 1111••••••••••••-. ğmdan evvelki muharrirler için-
mazsan görünürüm, aeni kucak· Va p u re u 1 u k 1 de Kadir Can iyi muharrirdir. Da-
larım. Nezire selam söyle. O riz, göze çarpıcı, bü...::L yıldız]ar 

B k h 1 d f RK ANONiM ŞlRKETJ ,.~ 
innaz artı ta ammü e eme göremiyorum. Otuz küsurlar ve 

di; dizlerinin bağı çözüldü; yere btanbul Acentahiı daha fazla ya§ta olanlar içinde 
düşerken doktorun dizlerine sılrıl· Liman han, Telefon: 22925 ise şahsiyetlerinin damgasmı şar· 
ar. kılara, edebt anketlere, münaka-

Nezir, yava, yavaı uyandı; et Trabzon Yolu ıalara baaaııt :Cimseler vardır. 
rafına baktı; Binnazın batını diz: AKSU vapunı 20 Aiuıtoa Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Necip 
üstünde gördü. Elile kızm saçlar: SALI günü saat 20 de Rizeye Fazıl.., Bunlar iyi ıairdirler; §İm 
nı okşayarak: kadar. di •bunlar aklıma geliyor. 

- Binnaz ne oldun? - Bugünkü edebiyatımızda bir 
Dedi. Cevap alamayınca iğildi. edebi mektep teşekkülü temayülü 

şakaklarını oğmağa başladı. y • kt görüyor musunuz? . 
Binnaz kendine geldi. Ellc:rini eni ÇI I _ Bugünkü edebiyatımız ga· 

doktora doğru uzatarak: zetecilik sahasına to-1andı: Av-
K ık T DON ve YARIN ın . 

- a amıyorum · Tercüme külllyatı rupada da böyle ... En kübikler 
Dedi. Nezir ona doğru eğilmİ!- Savı_ 37 bile, mesela Jan Kokfo bile gaze• 

ti. Bu uzanan ellerle ağırlaşan ha- te raportörü oldu. Bütün dünya 
şı, Binnazm ona doğru çevrilmJ-: SUUT KEMAL YETKiN bu cereyanı takip ediyor. 
olan yüzüne dayandı. Gazeteler edebiyatçıları çekti, 

Gizli odadan çıktıkları zaman edebiyat pratije geldi, ütüliter 
Binnaz, manevi bir yorgunluk j. ı oldu. Edebiyat artık katlanmıt 
çinde idi. Ha.basının sesini :,it FİLOZOF ve formalarda değil, açık formalarda 
mek, onunla konuşmak kend~sin. 
de büyük etki bırakmııtı. Bir hem· SAN' AT satılıyor.- Zamanımızda kitap ıa-
ıirenin getirdiği ıerbeti içti. Dok· tılmıyor, çünkü edebiyat büyük 
tor gülerek sordu: kiirtlvın üstüne çıkmıfbr. Vah· 

_ Bu kadar heyecana düşecek ya Kemal bile tiirlerini gündelik 
ne vardı? Babanın çalıtını ilk de· gazetelerde neırediyor. 
fa mr iıittin? istidatları frkralarda, makale -
-Hayır 0 değil; babamın ıesi- lerde, gazete hikayelerinde ara· 

ni iıittim; benimle konuttu. malı. Edebiyatın böylece ga:ıete 
- Peki amma, bundan sevin ıütunlarmda toplanma11 bir rea· 

meliydin. lizm doğuruyor. Çok iyi hatırlı-
- On iki seneden beri kaybet· Satış merkezi yorum, gazetelerde yazı yazanlar 

tiğim bu ses, bana pek dokutıdu. V AKIT Kütüphanesi yanyana geldikleri zaman enfü-
Ah doktor ben burada tabia·tan Kuruş 40. ıiHkten aynlarak afaki olmağa 
hariç daha neler göreceğim? doğru gidiyorlar ve mecburi ola-

- Tabiattan hariç hiç bir 1ey Dr. Hafız Cemal rak realist oluyorlar; belediyenin 
yok! Hept!İ tabiatta! Yalnız daha Dahiliye mütehassısı itine karıtacak kadar realist ... 
ne olduklarını bilinmemiı. Y ıı~mz Edebi eşkal içinde ve ~endile-

- Türk edebiyatının inkişafını 
hangi yolda aramalı? 

- Tercüme yolunda aramalı 1 
Aksi takdirde Amerikayı ikinci 
defa keşfetmek için uğraşmış n• 

lunız. Yani batka milletlerin tec:· 
rübe ettikleri kolaylrkları almak 
mümkün iken mesela "ampulün 
garp memleketlerinde keşfedilme
si ki.fi değildir, bir kere de biz 
keıfedelim !,, Demit gibi oluruz. 

Klasikler tercüme olunmalL 
Gerçi bunun için lisanın bir de
receye kadar istikrarı lazımdır, 
denebilir; fakat lisanın istikrarı 
da bu yoldan olur. 

- Kaç yaşındasınız? 
- · Otuz dört. 
- Kaç eser yazdınız? 
- Bilmiyorum. Benim yazıla• 

rım gazetelerde çıktı. En kıymet 
vermediğim yazılarım kitap halin 
de baıılmqtrr, fakat kıymet verdi· 
iim yazılan henüz tasnif etme
dim. Bunun için ihtiyar olmak ve 
bir köteye çekilip bot vakit sahi
bi olmak lazımdır. Ben on sene
denberi günde vasati üç, dört sü· 
tun yazı yazıyonım. 

- Yazılarınızdan hangilerini 
beğenirsiniz? 

- iki yüz kadar hikayem var
dır ki bunları beğenirim. 

Kroniklerim arasında da b& 
ğendilderim vardır. Kitaplarım· 

dan hiç birisini beğenmiyorum. 
- Günün hangi saatinde ÇCllıtrr 

ıınız, yazılarmızı ne kadar za
manda yazarsınız? 

- Günün her hangi bir saatin
de, her hangi bir yerde ve gayet 
kolaylıkla yazarmı. Bir sütun ya· 
zıyı 12 ili 15 dakikada yazarım; 
neye dair olursa olsun ... Bir roma 
m ne kadar zamanda yazdığımı 
anlamak iıteraeniz bu ölçüye gö
re siz hesaplayın ... Esasen it mev• 
zuu bul mu§ olmaktaddır; ben 
mevzularımı dolaşırken ararım; 

demek ki esas yazıyı dolaıırken 
ve mevzuu ararken yazıyorum de
mektir; yoksa masa başına otur• 
duktan sonraki iş, onun kiğıda 
geçirilmesinden ibarettir. 

Maraşta Hititler zamanın 
dan kalma üç heykel 
Maraş, 18 (A.A.) - Bir evde yapı

lan araştırma sonucunda Hititlere a
it üç heykel bulunmuştur. Bu hey • 
kellerin Setler kıyısında hükômete 
ait bir toprakta taş çıkarırlarken bu· 
lundufu anlaşılmıştır. 

Aşırılmış bulunan dördüncü bir 
heykel de bulunarak yerine getiril -
mittir. Kültür Bakanlıfınca Antepte 
eski eserler araştırması yaptırılması 
kara1aştırıl mıştır. 

Kazı sonucunda değerli bir çok e • 
serler bulunacağı umulmaktadır. 

Pazardan baıka günlerde sa· ·1 b k an) h ·ı buna alıımalı korkmamalı. rı e aıbata al ar, iıti za ı e 
at (2,5 dan 6) ya kadar lstanbuJ k ı d Mı·mar Sı"nan hamamı - Hayır, korkmuyorum. Ben arışık tenıkide uğruyoı· ar ve er· 

S ı Divanyolundaki (118) numarah h ı k h t ı akt · bo it lac k ör er mektebinde okurken, üç a ço ıa ı o m an vazgeçı- ,a 1 a 
hususi kabinesinde hastalarını ı mukaddes şeye inanmak lazım yor ar. Uraym malzeme depoıu ola• 
kabul eder. geldiğini göstermişti: Pedr1 , - Bizde kuvvetli kadın mu· rak kullanılan Sultanahmetteki 

oğul, mukaddes ruh. Buaıiin Muayenehane ve ev telefonu harrir yeti§mediği iddiası doğru Mimar Sinan hamamının botal· 
bunlara batka şekilde inaıuyo· 22396, yazlık telefonu Kandilli mudur? tılarak ma!zem~n·n Fatihte Ha• 
rum. Peder, babamın dostu olan 38, Beylerbeyi 48. - Doğru değildir. Halide E- liç idman klübünün buJunduiu 
~acı Yaıar ağa; oğul, doktor Ne• -;;-d·~ .. ~~;;;.;··;:~;~-:--o-haid; dip, Şükufe Nihal çok kuvvetli Fatih medresesine tatmmasma 
zır; mukaddes ruh babamın ruhu· isi. gibi üçünün de sende tecelli şe:hsiyetlerdir; erkek mes!ektaş • karar verilmi~t~r. Ha.marn ıüzel 
dur. Babamın ruhunu senin vacu· ettiğine inandım. !arından aıağı kalmak §Öyle dur· ve temiz bir suı-ette korunacak-
dund ole vePl nJ,,,...._~ ·~·....,·""-~~~~~~~~----~ 



ABONE ŞARTLARI: 

Meml.eketim!zde 
Yabancı yerlere 
Posta blrllğtne j 
gtrm!yen yerlere} 

Yıllık 

1GO 
18GO 

1800 

e aylık 
'20 

e~o 

8 aylık Aylık 

2M 110 
.00 lGO 

180 

Titrkl.yenln her posta merkez1nde KURUN• abone yazılır. 

YAZI VE YONETIM YERi: 

lııtanbul, Ankara caddeal, (VAKiT yurdu) 

sıdare: 2'310 
j'eleton lY&ZI l§leı1: 2~879 

ft. Telgraf adresi: KURUN latanbul 

r Posta lrutu.u No. '8 

I - - P-,zıc:wa,_,=-2,._,, ,,,,,.. ....... _____________________________ ... -----------------------------~ - -
l5tanbul Beledlyesı ilanı arı 

Senelik 
Muhammen 

Kirası 

Topkapıcia Ahmetpaıa medresesinin 12 No. lu 
odası 30 

Büyükderede Büyükdere caddesinde 209 No. lu 

Muvakkat 
Teminatı 

2,25 

kahve önünde 104 M. 2 murabbaı arsa / 10 0,75 

Yukarıda semti senelik kir.-ısı ve muvakkat teminatı yazılı ma 
haller 936 Mayısı sonuna kadar ki raya verilmek üzere ayrı ay
rı açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğün-
de görülür. Arttırmaya girmek için de hizalarında gösterilen muvak
kat teminat makbuz veya mektu bu ile beraber 29 ~935 Perşem· 
'>e günü saat 15 de Daimi Encümende bulunmalıdır. (1) (4764) 

Bir metre murabbaına 2 lir.ı değer biçilen Fatih yangın y~rinde 
Hırkaiterif mahallesinde 136 cı adada 3401-3425 harita N. da 2 
metre 85 santimetre yüzlü 32,37 metre murabbaı ana satılmak ü· 
zere açık arttırmaya konulmuıutr. İstekli olanlar teraiti anlamak ü- ------------
zere levazım müdürlüğüne müraca at etmelidir. Arttırmaya girmek K U R U N ~ 
için de 510 kurutluk muvakkat teminat makbuz veya mektubu ile 
beraber 29--8-935 Perıembc günü saat 15 de Daimi Encümende 
bulunmalıdır. (B) ( 4788) 

1 Beti eı u em ir)Olları ve 11 maoıarı ıaıeııııe r mum i~aresi ilin ıarı 
llk eksiltmesi Feshedilen ve muhammen bedeli 19742 lira 

olan 32 kalem la.atik malzeme 28/ 8/ 935 Çartanba ı;ünü saat 
15,30 da kapalı zarf uıuliyle Ankarada idare binasında satın a
lınacaktır. Bu ite girmek isteyenlerin 1480,65 liralık muvakkat 
teıninat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite gir· 
mğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. Bu iıe aid tartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
Tesellüm ve Sevk Müdürlüğümüzde Ankarada Malzeme Daire-
sinde Dağıtılmaktadır. (4730) 

Muhammen bedeli 3,000 Hı a :>)an Devlet demiryolları Ankaı a U· 

mumi idare binası çatı kalorif~r te aiaatı >-.9-935 perıembe aünü an 
at 15 de kapalı zarf usuliye Anka rada umum müdürlük bir.asınC:la 

ihale edilecektir . 

Bu ite girmek isteyenlerin 225 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe 
girmeğe kanuni manileri bulunma dığına dair beyanname v~ teklifle. 
rin~ ayni giın saat 14 de kadar Cer dairesi komisyon reisliğine ver · 

Gazetemize gönderilen yazılar, gazete· 
ye girmek lçln iae, zarfmm köı,ıesine (ga· 1 
zete) kelimem yazılmalıdır. 

Kar§ılık lııtiyen okurlar, mektuplarma 
ıo kurufluk pul koymalıdırlar. 

Ba.sıimıyaıı yazılan geri gOndermekten, 
kıyaıetalz yollanmıe mektupların itine 
konulan paraların kaybolmasından, UAıı 

olarak çıkan yazılardan dolayı, dJrektör -
1 itik, UstUne soru sorgu-almaz. 

Günü geçmif •ayılar 5 kuru§tur 

Adre.z:nı değiottren aboneler 2~ kuruıı 

öderler. 

Gazetemizde çıkan yazılarla realmlerln 
her hakkı u.Jt kend.lııl içindir. 

ttr~"aur ı d"'1Jnf 
SehirTiyaf l'osı 

ttffffHMUI~ 

llL~ 
llllUlll 

Bu hafta Te· 
pebaşı Belediye 
l'iyatrosu: Per · 
şem be, cuma, cu • 
~,paıargu· 

nü akşamlan saat 
~l de (DEL! DO· 
LU) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek • 
rem Reşit, beste • 
liyen Cemal Reşit. 

meleri lazımdır. ·--.. -••--••••••• 
Bu ite ait şartnameler Ankara ve Haydarpaşa veznerinden pa . 

rasız olarak alınabilir. ( 4815) 

10757 lira 46 kurut muhammenkıymetli takriben "100,, ton ioko· 
motif ve otomotris ocaklarma mahsus mütekkel atef tuğlası gümrük
lenmit olarak teslimi tartile 30-Eylül-935 Pazartesi günü saat 
15,30 da Ankarada idare binasında kapalı zarf usuli ile satm alına· ! 
caktır. 

Bu ite girmek isteyenierin 806 lira 81 kuruşluk muvakat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikala rı, kanunun 4 üncü maddesi muci
bince ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname 
Ye tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
mel eri lazımdır. 

Bu ite ait şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire
sinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk müdürlüğünden dağ,tılmak
tadıı'. ( 4805) 

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

Denizyolları 
iŞLETMESi 

Acenteleri: Karaköy - Köprübaşı 
Tel. 42.162 • Sirkeci Mühürdar zade 
••• Han telefon: 22740 •-• 

lskenderige yolu 
IZMIR vapuru 20 Ağu,~o! 

SALI günü saat 11 de lskendF:· 
riye'ye kadar. (4849) 

ISTANBULUN BlRlCIK SAYFİ
YESİ 

Şüphesiz <Çamlıca) dlr. Çünkü 
burada hava, sular, manzaralar em • 
salsizdir. Vapur ve tram,·aylar da 
ucuzlamıştır. Şu halde Kısıklı tram· 

Gu .. mru·· k M h f vay istasyonuna çok yakın ve en şe _ u a aza refli bir me-rkide ,.e eski nahiye mer-

Ba Şmu .. du·· rıu·· g"' u·· nden •• kezi yanmda kain ve birer ikişer dö· 
nümlük parçalara ayrılmış olan A • 

Dokumahane şubesine 
işletme şefi alınacak 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Avrupa mensucat mekteplerrnin birinden mezun ve en at•' 

üç sene muntazaman fabrik:.Jarda dokuma itlerinde çahtmıt o!ııı•~ 
ıarttır. Talipler arasında Alrnanr.a bilenler, fabrikalarda batlı bat1 

na itletme mühendisliği yapmıı ve iplikçiliği de tahsil etmit olanl.ı 
tercih olunur. 

isteklilerin Ankara ve lsh.nbut Ziraat Bankalarında mevcut bi• 
met şartnamesini okuduktan sonra tahsil derecesi, mektep ıehadet 
namesi, şimdiye kadar hizmet enikleri yerlerden aldıkları bon aef 
visler ve nüfus kağıtları suretlerini ve tercümei hallerile birlikti! 
nihayet 25-8-935 tarihine kr. dar Adana Z~raat Bankası menı1J 
cat fabrikası müdürlüğüne taahhiitlü bir mektupla göndermeleri veY' 
bizzat getirmeleri. ( 4732) 

671 Ton Mazot 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 46970 lira olan yukarda miktarı ve cinfİ 
yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma Kcr 
misyonunca 2 Eylül 935 tarihinde pazartesi günü saat 15 de kapalı 
zarf ile ihale edilecektir. Şartname (2) lira (35) kurut mukabilitl' 
de komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (3522} 1İ' 
ra (75) kuruşu havi teklif mektup larmı mezkur günde saat 14 e ka' 
dar komisyona vermeleri ve kendi leriniıı de 2490 numaralı kanun111' 
2. ve 3. maddelerindeki veacıikle mezkur gün ve saatte komiayoJSI 
müracaatları. ( 4694) 

Istanbul Kültür 
direktörlüğünden: 

11n uld bu uuan ü ilıı i~-c ve ona-ukU.l1a• 
nnda Ağustosun 20 nci Salı günü sabahından 
itibaren namzet talebe kaydolunacak ve Ağus .. 
tosun 31 nci Cumartesi günü saat 13 de kayde 
kat'i olarak son verilecektir. (4810) 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatı: No. 36 

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

ıriyatı 125 kuruş - Tevzi mahalli "VA KIT,, kütüphanesi İstanbul 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyliıldedir 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Sivil lis.ı4.erin olgunluk imtihaıı farında muvaffak olarak yüksek lemdağı caddesindeki arsalardan birer Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık 

. l .. .. tane acele alımı. lfraz haritası \' e (20 000 • ) l k •• k "f d mekteplere gırmek hakkını k:\zanmıt olan ardan Gumruk Muhafa. taf~il:\tı Kısıklıdaki kah-reci Ilüse . !erle . hra ı mu a at var ır •.. 
za teıkilatı için subay yetittirilmek üzere bu sene Harbiye mektehine yindedir. Toprak, temiz ve ~ok mün- ili \"[""\",'! H\lllllllll\111"111"111 \\IJ\Rll\\lllJ\ IJJl\l\J\I \1 
8 okul alınacaktır. Bunlardao i~ tekli olanların istida ile Haı-biy•~ bit ve ucuzdur. (H.K.) - ll llll ll lllll WI il U ili !il 

mektebi komutanlığına hem~n müracaatları ilan olunur. ( 4874) ==m:=:==================:=::====:::::======m==:--=== m Sel inik Bank ası 
Posta Telgraf ve Telefon 1 Fırsatı 11 Test! tarihi: 1888 

B ··d·· ı··.., ·· d . Q kaçırmayınız H idare merkezı: JS1 AN BUL (Galata) 
aşmu ur ugun en. ıı· . n TU ki d kı ~ b 1 · Peşin ve Veresıye !! E3 r ye e "u e erı: 

İstanbul paket postah~esi çatısı nm tamiri açık eksiltmeye konul- • p == ( G )" y • C • ) 
muıtur. Ketif bedeli 1819 lira 78 kuruştur. Eksiltmeye ittirak ede- 1 Ucuz giyinmek is~c·· .~niz .ı; _:.~· ı! ~ Istanbul, a ata- enı amı 

ki · 22-8-935 b ·· ·· t d 137 l' l k ak :: kapı Şekc:cl Hacı Bekır karşısm- ı! il iz mir Mersi O ce erın perıem e gu nu saa on a ıra ı muv - :ı ,.. . ·i E3! , 
ı..L • I •1 1500 ı· l k b" . . w d · N f H da 86 numaralı 1urk elbıse depo· ı. ı===ı y I t d ki Ş b I i JU1t temınat arı 1 e en az ıra 1 ına 1§1 yaptıgına a1r a ıa ı: .. . . : !§§! onan s an a u e er : 

h d . l' · d "k d'l · hl" "k ·1 b' l"k G !: s•ına muracaat edınız. Hazır ıs- c ~ Bat mü en ıs ığın en tastı e ı mıı e ıyet vesı ası ı e ır l te a- :ı · ' i § k A ll Pi 
lataaarayda Posta T. T. Bat Müdürlüğü alım satım komisyonuna ;ı= mar:ıma elbiseler, paltolar, par- • 1§§3 Sel Ani . na . re 

1 1 . : desi.:" --, ~ocuk elbiselcJ. yerli \'(? lr - uer nevı· Banka muamelaAtı. geme erı. : .
1
. k ~ , n· d ~ .. , : n~ 

• B "'d'" l""k • 1 · k l • •• :rı ız uma<>::~. ır c "'- nurac:-- : 

de !:iJJ.~~i;-'rtn~:;;) her aün aı mu ur u yazı •• erı a eonın- !! k~!;!'· · -=:m-...--==~ oııll ~~~~!M~• _~l~!!l~~~~llm~~~~~' ~~~~~~I!!~~ ~ 


