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iç Bakanının değiştiği haberi doğru değildir 
?!attada bir 

Dünya siyasasına 
toplu bir bakış 

Arnavutluk isyanı 
Bu haf ta içinde Arnavutlukta bir 

hldise oldu. (Figeri) de eski Arna • 
'tutıuk Başbakanı Şevket Begulatzi 
kral Zogoya karşı isyan etti. Bu a • 
rada kral Zogonun arabasında bu • 
lunan general Giraldi vuruldu ve öl
aU. Arnavutluk çevenleri (mahafi • 
li) isyanm tamamile bastmldığını, 
bir çok tevkifler yapıldığını bildirdi. 
Fakat Atinadan gelen bir kısım ha -
herler isyanın bütUn bütün bastırrl • 
lnamış olduğunu iddia ediyor. 

Bu isyan hadisesinde 5nemll olan 
nokta ltalyan - Habeş işlerinin çok 
buhranlı bir devresine rastlamış ol • 
ınasıdır. llk günlerde bazı kimseler 
Arnavutluk isyanının İtalyanlar ta -
:rafından uyandırıldığını ileriye sür· 
ınUşlerdL Bu türlü bir tefsir doğru 
değildir. ltalya hükQmeti doğu Af • 
rikasında büyük bir savaşa girdiği 
bir sırada kendi etgesi (nüfuzu) al • 
tında o1an Arnavutlukta bir isyan çı
karması hatıra gelmez. Bu olsa olsa 
ltalyanm doğu Afrikasmda çok meş· 
gul olduğunu g5ren ve bugünkü hü
kOmetten memnun olnuyan eski Ar· 
navutluk başkanlarının harekete geç
ınek ı.amanının gelmiş olduğunu san
malandır. 

Bu hldise şunu gösterir ki ltal -
yanın de)jıı Afrik8'tnd~ kendini çe -
la\ 'L.:- ' · ----- , __ ..,.._ ____ • '-·••ftQ • 
da tehlikeli yankılar (akisler) uyan
clırabillr. Onun için Fransız gazete • 
lerı bu fsyan üzerine Musolininin dil· 
§Ünmesi gerekli olduğunu yazıyor -
lar. 

Bfrleıik Amerika devletleri ve Pa
llama cumuriyeti. 

.. - ................................................... ~ 

Tebliğ j 
Kabinede değişiklik : 
haberleri asılsızdır i 
İstanbul 23 (A.A.) - Kabi-i 

nede değişiklik olacağına daid 
bugünlerde neşredilen haberıed 
doğru olmadığı gibi, lç Baka-i 
nınm değiştiği hakkındaki ha ~ 
berin de kat'iyyen aslı yoktur. i 

Bunun tamtersi olarak, tçi 
Bakam Şükıii Kaya, bugün der-i 
piş edilen ıslahatı başarır.ak hu-! 
susunda AtatürkUn ve İsmet ln- ~ 
önünün güvenini haiz bulun ·i 
maktadır. i 

KURUN - Evvelki günkü~ 
sayımızda bazı bakanlıklarda ~ 
değiıiklik olacağına dair rin : 
yetlerin doğru olmadığını y; 2 

mııtık. Yukardaki tebliğ bu ) a 
zrmızı teyit etmektedir. ........................................... ·-······· 

\ 

Bay Mahmut Esat Türkiye futbol birin-
dün geldi cilikleri müsabakası 

Eıki Tüze Bakam ve İzmir 
ıaylavı Bay Mahmut Esat Boz -
kurt dün Ege vapuriyle lzmirden 
te h r imiz e gelmiştir. 

Dün gazetelerde çıkan bir tel -
graftan da anlaşılıyor ki, bu gelişi 

· lstanbuldan yapılan bir davet ü • 
zerinedir. .__ 
Bu telgraflarda kendiıinin kabi

Türkiye futbol birinciliği grup rnli · 
sahakalarına bugün başlanıyor· Ya -
zısı 7 nci sayfamızda. 
~~~--~~~~~----~~--

Alman denizcileri 
Varfova, 23 (A.A.) - Alman 

kruvazörü Körigsbergin kuman -
..ı .. ,.,.w ;ı,,. 6 ~1~1.•:v b ....... ı. ... h Vı:uso· 

vaya hareket etmiılerdir. 

nede bir vazife alacağı rivayetin-=============== 
den de bahsediliyordu. Dün bir 
arkadatmnzı göndererek kendi • 
siyle konuıtuk. Bize §unları söy • 
ledi: 

- "Selçuktaydrm. Çocuğuma 
apandisit ameliyatı yapılacağım 
bildiren bir telyazısı aldım. Çağı -

nlıyordum. Onun için geldim.,, 
ADALET DIV ANINDAKi 

ÜYELiK 
Dün duyduğumuza göre Bay 

Mahmut Esadın Lahay adalet di· 
vanında Türk üyeliğine seçilmesi 
ihtimali vardır. 

Birleşik Amerika de\·Jetleri ile 
Panama cumnriyeti arasında yeni bir 
antlaşma imzalanmıştır· Du antlaş -
manın müstakil devlet mefhumu ba • 
~ntından 5nemi ~r~~ ~nama er ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

muriyeti tamamiJe müstakil bir dev _ Roman qı·bı· hakı·kat .ı 
Jet olarak tanınmıştır. Bundan dola-
Yı Uluslar Kurumuna da üye olarak 
alınmıştır. Bununla beraber 1903 ta - • 

~hu bir anı!a~m~. vardır ki yalnız (Yapışık kardeşler) isimli tefrıkamızda 
anamanın ıstıklahni muhafaza et -

Kamalist Türkiye 
Asyanın batıya ilk bağlantısı da olabilir 
Avrupanın Asyaya son bağlantısı da .• 

Bugün 1ürkigenin finansı en sağJam olanıdır. 

Atatürk diyor: 
" Biz Sakarga harbini 
çamur içinde, aç , su
suz, çıplak aqaklarla , 
qaşasın uıus sesleriyle 
kazandık. ,. 

Fransız Muharriri diyor: 

"Bir akşam Göte "Burad:ı 
.,.e bugün ValıUi harbinde dün· 

ya tarihi için yeni bir devir ba~· 
lıyor,, demişti. Sakarya harlıi 

akşamı bu sözleri kimse tekrar
lamadı. Bununla beraber sonn~ 

1 
~~~'.mından bu da ikinci: ol 1 Ulu Onclerlnıiz Sakarya 11arbi11de 

sağ cenalrı idare cdcı !.:en 

Entransijan gazetesinin yurdumuz hakkında sıra yazısının sonu bugün 
yedinci sayfamızdadır· 

lngilter ara bul-
maktan vazgeçti 

Musolini ''Zecri tedbir 
savaş demektir!,, demiş 
Bu balon müthiş bir blöf değilse . 

manasız bir şey! deniyor. 
ltalyan-Habq ve Avrupa durumuna dair gelen ilk luaherle

rimiz yedinci, ıon haberl~rimiz ikinci ıayladadır. ~ek için değil, içeride çı~~bilecek ka- yarın asıl mevzua giriliyor okuyunu;!' 1~klıkları yatıştırın~ ıçın de biri~ ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ik Amerika devletlerine müdahale Avrupanm ta • ' 
m~~kt ,·ermiştir. Yeni antlaşma bu nınmış muharrir • 

lldahale hukukunu kaldırmıştır· Bu- )erinden Rudolf 
~un sebebi sadece birleşik Amerika- yan Wehrtin ha • 
~ a ait d h·ı· b" · • ' . a ı ı ır sıyasa ıcabıdrr. A - kiki n eşsiz bir 
~e:ıkada demokrat partisi ·öteden • mevzuu roman tar 
erı başka dC\·letlerin iç işlerine ka • zında yazarak or • 

~'!'"~~ak prensibine taraftardır. Bu- taya koyduğu "Ya 
~. ". ı~ın geçenlerde Plat kanunu de· prşrk karde!'iler 
gıştırılmişti. Çünkü bu kanun birle • · · 1' ·n :.bas" 
"İk A "k d 1 ısım ı eserı ~ • 
~ . merı a ev etlerine C:Küha) nın Iangıç kısmı bu • 
ıdç ışlerine miidahale hakkı \'eriyor - .. nu' bu • 

U· B k p gun sonu 
~·a u ere anama cumuriyeti ile luyor Yarından 

t Pılan antlaşma da yine bu sebep - ·ı·b • g· ... ·amh 
en iler· 1 kt d' ı ı aren, ı_, 

ı ge me · e ır. 'k" k k k dea Bu ı b be ı ız er e ar ~ 
ti nun a era r Panama kanalı 1 • •· ·· de 

zerinde Amerikanın sücJ işgali de • ~~1~1• yeryuzun k 
''ant etmektedir. Burada Amerikalı _ g~ru e~ . y~pışt 
ların öneml" ü h hk 1 • vucutlu ılk ınsan-
dır E~ 1 m a em yer erı ' ·ar- lar olmak üzere 
t · •5er Panama kanalının emniyeti 
hehlikeye düşer e Amerikalılar her 

] alde müdahale için Yesile bulacak · 
ardrr. 

1 Panama cumuriyeti ile yapılan ant-
aşntanın bir madde!:ıi ile de bir finans 
Çekisntes·ı b"t• ·ı . . A .k p it • • ı ırı mıştır. merı a a · 
k~nta cumuri~ etine kanal mevki inin 

dırası olarak yılda (2:"ı0,000) altın 
olar" . 

ta erıyordu. Dolar düştükten son-
•• :f Amerikalılar düsük para ile bunu 
0

• l'ntek · t " th· 
1
. ıs emi lerdir. Panama fumu-

ll.:tel 1 rcddetmi tir. Bu kere yapılan 
" """' a et ti• ('ti . ' a Amerika J>:n•nmn cumu · 
k b "lın hıı İ teki nl• .... ""r.ıı j ,..fei1inİ 
a uı etmi~tir. {,:"!~~ u~ 

!Sonu ~ia. 2 ~ü. l) 

nasıl izleri bulun• 
doğunu. Engle 
Çangın gençlikle • 
rini nası) ge~ir • 

diklerini okumağa 
haşlryacak~ml7.. 

Merak verici 
bin bir mnferala 
dolu olan a ıl mev 
zuun anlatılma • 
sına, yarınki bö -
lemle girişiliyor. ..Yapışık Karde~ler,, in ilk defa gösterildikleri slrl.- • 
Ru enteresan eı-er, <:adırına, bir gcc.ede 2',000 seyirci girip çıkmıştı •. · 

başlangıcı okuyamınların da yarın çı-ı hazırJanmıştır. Beı;İnci sayfadaki taf· 
kacak hölemden itil•arcn ka\'rayışla sil:itı da gözden geçiriniz! 
ve zeykle takiplerine müsait şekilde 

Her gün bir ediple .•• 

Eskilerden en büyük 
: Liedri A e e • 

şaırımız 

Edebiyatta muvaffak olmak için gaıt:te ve mecmua
larda dostlar bulup kendimizi alkışlatmak lazımdn! 

Osman Cemal Kaygısız, cın

ket muharririnin sorduğu sunne
re hazan 'bir şaka havası, bl'.zan 
da büyük bir ciddiyet içinde ::U 

cevapları verdi: 
-Eskilerden en büyük şaidmiz 

olarak kjmi tanıyorsunuz? 
- Li.edri'yi .. Rahmetli (Laed· 

ri) tıpkı (meçhul asker s'bi) 
(meçhul r&ir) dir. 

- Y a~::r.yanlardan en büyüt. 
• ,, • "d" ? tairimız angııı ır · 

- Yaı~dığım hayatta bana kİJli 
baıka bir alem gösterebilir ve 
benliğimde ufak bir değitiklik ya· 
pabilirse odur? 

-Peki. ya~ayanların içinde 
böyle biri yok mudur? 

- O bahsi geçelim şimdilik .. 
Hem bence tiir, yalnız ölçülü, ka-

fiyeli ya:o. •. :.r ve şan, s..... _unları 

yazan demek değildir. Onun için 

(Sonu Sa· 9 Sü. I) 
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.. ~Dm 
::.~ 

i•aretler 1 
Sivri sinek v 
kadın süsler ~!!!!!~=:=&~~~~~~~~~ iiiiiJ 

'·'--ı.ı. ... , .,. _ _, ..... uuar mı, bo· 
)orıma..nlar mı? Sarmısak fiyatı boyuna artıyor 

Buna ~vet diyenler, hayır Ji· 
~enler var. Zaten ıon günleri" 
cılemtere dolanan ilıi meıeleıi 

1'ca,: 

Bu yıl az ekildiği için sarmı,.sak kilosunun •• yuz 
kuruşu bile geçeceği söyleniyor 

- lıtanbulda ıivri sinek var·--------------, 
lttı? p 1 

/\ocJınlar boyanacak mı? arasız yatı 1 

bi Bunların yanında dünya ifleri talebe 
~ köıeye atılmıf gibi. Son bir 
l ta içinde bu itler için gazel;?" 
lt~de elli rütundan lazla yazı çık-

. Bu Yazıların çıktığı günden be-
tı '-1 rıe 1<adınlm kocal.arına acıd,-

~· boya maıralı aZ(Ji:Jc. ne d.? 
•ıvl'İ • ki · l d ·ı ' · b· •ıne er ınstın ort• erı erım 

1.'' •ömürgeyi sümür ı~ Emp~r va
;~tler gibi emmekteı azgecti/e,·. 

14irler bunlnr İÇİft yorulr.ı ,:ur
~lt • 

Rotatifler bu bahi.ıeri anlat· 
( 0k İçin gece gündüz çırpınıın · 
Cb', 

~ Okkalarla mürekkep bu yold:ı 
~l'Cannn, tontarla kağıt bu İf i· 

Çın •elerber olnın ne lıaJın hu· 
l'flrtclan. ne ıivri rinelı tabiatındarı 
"0ıreçer. 

• • • 
. Katlının boyanmaıı, •Üılenm~ 

•ttti: 
•• 
- K.aJın boyanmalıdır, çünkü. 
"- Kadın boyanmamalulır 

~ij1tkü ••• diye lıarıılamaktanıa lıa· 
~'1 neden boyanıyor? Jiye bir ro· 

e luırıılık bulmalı Jaha doğru 

°'"'· 
K.aclın niçin ıüılenir? 

"'Eğer riia meaele.ini tarih için· 
QRa11 C,lı ...tc.ı c:"'" 1tuy11u.suu u 

"Qr 'b' it rı ı araıanız, bu kaynağı bir 
d ';/"&tt rözlerinde, •açlarınJ11, 
'ti" ct4larındaki boyalarJa bula
._ 

1~4ccıkıınız. Kadınlar gibi e.-
1te1tl • 4cd er,,. de ıüı merakına ıaptanıp 
4 ;coh.ırnız. BCl§langçta ıüı, boya 

Q •n kadar erkeğin Je malı!!ır. 
Q,J f.fer bir gün yolunuz Seyltırı 
P'r1t~atna,. ~ahut .. Polinezya Atlcıla
li; °" bırıne du1er ele parlak tüy
tı' rtteclar kufları, kuyruklarını /,. 

Va .. 
Q" ogaçlarının dallarına aıı •ak 
vf ~1rlorın tepesinde Hindiıtar: ce-

ıı el tb l Q,. 11 o oynayan maymıınlm 
t,QQ7nc/a Ya;ayan insanlara ah
ti.i::•k eclerıeniz kadınla erlıel
,. ı.ı arasında büyük /arlılar ~ö-
ertt,.,.. . 

-ınız. 

,. ilkel ,· · · ·· ı.. J• 
ve biz' "'.~" ıçı~w~•. ner feyaır. 
f/Qh ırn ıuı tleclıgımız fey/eri.., 

/; .. derin anlamınJaJır. 
lQh ~oıe çekilen bir ıürmede bir ;. 

ın to h 1· . . 
tıe 4 z a ıne gırmıı güzt>lliği 

c:~.~cu kudreti vardır. 
/1Q ı. guıe takılan bir kolyede bir 

'oın b 't" I &i,. l> u un za er tılıımları uyu ... 
'le akır lnlkaJa canlı ve ıahibi· 

•adık b' k'' ~ b "el rr opege enzeyen f~ 
4Q; 11Cln1uı haysiyet hücumlar.1 

fr •ah'b• . lı k •. rQ/t ı ını oruma ıçın lırırp 

.. Yapmaktadır. Süı İptidai ;. 

Sadri Ertem 

Yazılı işleri için iki 
okul ayrıldı 

Orta ükul ve liıelere alın,., ak 

paraıız yatılı talebenin ya

zılma itlerile me11ul olmak ü .. ere 
Kültür Bakanlığı iki okul tlfır

mııtır. 

Kız talebe, lstanbul kız Hseıi
ne, erkek talebe de lıtanbu) er
kek liıeıine bat vurarak pa:-!'sı7. 
yatılı ıınaca g;rmek için yRzıla

caklardır. Smaçlar gen~ bu .)ıı:ul
larda yapılacaktır. 

Gramer kitabı bu sene 
basılmıyacak 

Bu yıl bütün liıe, orta ve ilk 
okulların gramer kitapları buıl

mıyacaktır. Öğretmenler bu chrs
leri kültür bakanlığının hazırı! va

cağı tekle göre okutacaklar•iır. 
Talebeler de öğretmenlerin yaz

dıracakları notlardan çaht;ıı:.ı-k

lardır. 

45 YIL ÇALIŞAN BiR HO
CA - 45 yıl öğretmenlik etmiş 
olan öğre~menlerimizden BP" '· 07. 

ilk okul bat öğretmeni Bay Meh
met Ali ıle Kandilli lisesi öğ:et
- .... ı ... inrl•n R,.v Akli 63 VftJl~ıda 
olduklarından tekaüde ıevk~:lil-

mitlerdir. Memlekete 45 yıl hiz
met etmit ve binlerce talebe ye
tittirmiı olan bu öğretmenle .. ıcin 

öğretmenler birliği tarafında.ı llü
yük bir tören hazırlanmakb•Jır. 
c heteü 1 vetmü 1 

Değişen hük iimet 
doktorları 

lstanbuJ Sıhhat itlerı hük\tınet 
doktorları arasında da yen~...ler. 

bazı değifmeler yapılmı§tır . 

Beyoğlu belediye bat he~:m. 
liğine Yeşilköy mevkii tabibi Pay 
Oıman Sait Fatih Sertabih'iğine 
Bakırköy belediye bat tabib; \.:i"y 
Sükuti, Üsküdar bat tabibi Bay 
Takıim mevkii tabibi Nuret:in, 
Bakırköv bat hekimliğine o~~ü· 
dar mevki tabibi Ekrem tay;., e

dilmişler-:l:r. 

Yeni hekimler vazif e;erine hat
lamıtlardn. 

Tapu ve Kadastro 
t~şkilatı 

Tapu Vf' kadaıtro idare5.nde 
yeni yapriacak olan teıkilihn \at

bik edilmesi itine bu yıl baımdC' 
baılanacakhr. 

Bu tefkilitta bütün ka~.ılat 
"'-.., <Sonu Sa.' Sü. 3) ilçelere h .. ğlanacakt1r. 

~------......... ....;....~-

lki aydanberi artan sarmısak fi -
yatları iki sene en-ele nls~tıe, bu -
gün yüzde elli fırlamış bulunuyor. 
Fiyatların iki aydanberi fırlayış se • 
beplerini araştırmak için sarmısak 
piyasasında incelemeler yapan bir 
yazıcımıza göre, samısak pahalılığı -
nın asıl sebebi, Kastamonu, Tekirdağl 
,.e Samsun gibi başlıca üretim ilbay
lıklarında sarmısağın geçen sene az 
ekilerek bu sene az istihsal edilme • 
sidir. Sarmısak vaziyetinin, açık şe • 
kilde bugünkü durumu şöyledir: 19~ 
de Türkiyede elde edilen sarmısak 
istihsalatı hiç bir ~ene piyasaya çık· 
mamış bir şekilde fazla bir mikdar· 
daydı. Türkiyenin bir senelik sarmr 
sak istihJi'ıki bir buçuk milyonla iki 
11111;) u n h\lo nrssında olduğu hnldc 
9~3 senesinde sarmıı:mk istihsali bu 
yektlnun çok üsüine çıkmış bulunu • 
yordu. Bu sebepten sarmısağrn kilosu 
60 para hatta 40 paraya kadar düş · 
müştü. lstanbula bitişik illerden ge· 
tirelen sarmısaklar .araba kirasına bi· 
le satıldığı ha1de piyasada müşteri 
bulamıyordu. Onun için sarmısak te -
cimerleri ellerindekini en ucuz bir fi
yata ,·ermişler; bir çokJarı da mal • 
]arını denize dökmüşlerdi· Xitekim, 
Ziraat mektebi elinde me,·cut bulu • 
nan 30,000 tonluk bir sarımsak sto • 
kunu da denize dökmüştü. 1933 de pi· 
yasanın gösterdiği bu alımsızlık yü • 
zünden 1934 sene~inin başında sv-mr 
sak pek az mlkdarda ekildi. Onun i· 
~in 934 senesinin şubat ,.e nisan ay • 
farında Rarmısak bir ayda 80 ve 100 
kuruşa kadar fırladı. Bu vaziyeti gö· 
ren biitün sarmısak ekicileri, ellerin· 
de ne kadar sarmısak nrsa, hatta 
tohum vaziyetini bile düşünmeden 
derhal harcadılar; ,.e ellerinde az 
mikdarda tohum bıraktıkları için hu 
<oenenin sarmısak istihsali de az ol • 
du. Tekirdağ, Anadolunun Kastamo· 
nu ve Samsun gibi sarmısak yetişti • 
ren merkezlerinde me,·cut sarmısak 
mikdarr bilinmemekle beraber, piya
sasının fırlamasından ,.e lstanbula 
pek az mikdarda sarmısak gelmesin· 
den bu mikdarın da pek az olduğu 
tahmin edilmektedir. Diğer taraftan 
Tekirdağ ilbaylığı sarmısak mahsulü 
de lstanbu!a kamilen gelmiş Ye har
canmış bulunuyor. l{astamonu ile 
Samsundan gelecek sarmıs.ıklar ise 
pastırma mevsimi J?eldiği zaman der-

f 
Mısırda 

ka vunlarımız 
M~yvelerimizin temizli
A!ine dikkat edilmiyormu? 

TürkofiJin yaı meyva çrkatı 

için aldıfı tedbirler sayesinde 
Tt,rkiyeye bu yüzden hayli par.>. 
gh~ii umulmaktadır. Yalnn, 

Tfü~eder. yaı meyva çıkarmak 
husuı,unda ilk defa te§ebbüıle-r 
yapıldığı :çin çok güçlüklerle kar
şılaşılınaktadır. Ofis, hu güçlükle
re de ~·.cıre bulmak ve iti baıarmak 
için dıt memleketlerdeki delege· 
lerden ~ralardaki piyasada Türk 
yaı sehzt~ ve meyvalarmın nasıl 
kartı landı ğını sormuttur. 

Mı•rr aelegesi çıkarılan ya§ 
meyvalar ~~in etraflı bir rapor ha
zn lıyarak Ofis merkezine gönder

miıtir. Bu opora göre Mısır faz
la miktarda kavun almakta oldu
ğu. bide IOl'l yıllarda bu miktar 
azalmıt hulumıyor. Veriien bi" sta 
tiıtiğe gÖf e 930 yılında 282,996 
932 de 443,603, 933 yılında 
123,238 ve 934 yılında 10,778 kilo 
gram ku'Un gö9.derilmiştir. 

Raporda yıldan yıla kavun 

çıkatının eksilmesi sebepleri an
latılmakt:r.dır. Sebep, Mısıra gön
Jer11en ml\llarm temizlieine önem 

verilmemesidir. Mısaa ba,ka mem 
leket kavun göndermemektedir. 

Mısır (:';yaıaımdaki yerli ka
vunlar bittikten sonra Türk ka
vunu gön·lerilmektedir ki, bu, Mı

sır piyau11 için çok önemli bir 
durum doğurmaktadır. Bu yüzden 
Mısır, her vakit Türkiyeden ka

vun almak arzusu duyuyor. 

Mısır tecimerleri, piyasaya 

Türk kavununun gelmesinden 
memnun ::>lmaktadırlar. Mıstr pı

yasasmda 100 kavun üç ile altı 

Mısır lirası arasında satılmakta

dır. 

Türkofis, Mısır delegesinden 
gelen raporu inceledikten ıonra 

gerekli tedbirler alacak, Türk ka
vun tecimerlerini hu yolda aydın
latacaktır. 

llllntlHUlhllldlllWlllOlllU11110UHfflllW_.lltlllftl1Hlltllntut•lltlltllllBllNIDftlllfllht:" 

hal harcanacaklar; ve hatta sarını -
sak tecimerlerinin söylediğine göre 
pastırma için lazım olacak sarmısak 
mikdarı fe\'lmlfıde az gelecektir· ls -
tanbulun senelik sarmısak istihlaki 
bir buçuk milyonla iki milyon ara • 
sında olduğu halde hu seneki istih · 
sal bir milyon kilodan çok az bir mik· 

<!ardadır.Onun için,bugiin toptan 40, 50 
kuruşa kadar çıkmış olan sarmısak 

piyasasının, pastırma yapma mevsimi 
gelir gelmez yüz kuruştan bile yu -
karı çıkacağına muhakkak gözilc ha· 
kılmaktadır. 

P•ll• halterleri : __ .............. . 
Baba vur ulur ma 

Beykozda kundura boy.,.:111 

Mehmet, babası sucu Şahının 

kendisini bir nafaka meselesit'~en 
dava etmesine çok kızmıf, baha
sına küfür etmittir. Mehmet bu. 
nunla hırsını yenemeyince bir bı. 
çak bulmuş, babasını baıındar. va
ralamııtır. Mehmet yakalanmış, 
yaralı adam hastaneye kafrl rıl
mııtır. 

iŞTEN ÇIKARDIGI iÇiN -
Karaağaç caddesinde Kirkoıun 
tuğla harmanında usta Hasan İf· 
'ten çıkar-lığı İbrahim tarafı!lı1an 
büyük bir tuğla parçasile başın· 
dan yaralanmııtır. 

BiR ÇOCUK BULUNDU -
Kantarcılarda Sabunhane sr.Ka
ğında 15 günlük bir erkek ço.·.uk 
bulunmu§tur. Doğan iımi ve·ilen 
çocuk dü,künler evine gönduil

miıtir. 
BiR KARPUZ MOTORO 

DEVRiLDi - Mehmedin motörü 

ile Beytu1lahın motörü Çekmece 
açıklarında çarpıfmtıtır. içi ka
vun ve karpuz dolu olan Mehme
din motörü dibinden delinmiş, i
çindekiler denize dökülmütti:r. 
RAKI iÇTiKTEN SONRA-Büyü 

kadada Kizımpafa otelinde ça
matırcı Rus mültecilerinden Ka
terina bir fİfe rakı içmİf, u.:hot 
olunca ıokağa çıkarak bir kthve 
ye gitmittir. Katerina kahvede cü
rültü yapınca kahveci kendisini 
dıtarı çıkartmııtır. Katerina ıo· 
kakta da rezalet çıkarınca yaka

lanmııtır. 

iKiNCi KATTAN DOŞTC -
Kumkapıda Bayram çavut mııhal
lesinde oturan dokuz yatında 3u
ras isminde bir kız evlerinin ikinci 
kat penceresinden bakarken .. 1üt
mü!, ağır aur~tte yaralanmııtı ... 

TRENDEN KAÇMAK IS. 
TERKEN - Kumkapıda iskele 
caddesinde 23,numaralı evde ,-.tu· 
ran 15 ya.§ında Hüseyin tren ':"O
lunda gezerken lstanbul cihP..in

den...gelen bir treni görmüf, e~il
memek için kendisini dört metre 
yükseklikten sahile atarak ağ:r su

rette yaralanmıttır. Çocuk haata

neye kaldırılmıttır. 
.YAKALANAN EROINCll .FR 

-Göztepede istasyon cadde,:'lde 
35 numaralı evde oturan Mütta
kın odasında bir çok kimselerin 
toplanarak eroin içtikleri haher 

alınmıf, evvelki gece bir meıhut 
cürüm yapdmııtır. Fakat bu s Ta

da evde ancak iki kiti bulunr.:ı!.lf· 
tur. Odanın içinde yerlerde <1olu 

ve bot bir çok eroin paketleri hu
lunmuf, müsadere edilmittir. fa·o
in içen iki arkadat ve Müttak 'a

kalanmışhr. ı 

Polise karşı ..• 
Edirnekapıda oturan Mut•afa 

isminde biri, kaynanaıile ka"ga 
etmesi üzerine, hadise yerin-: ge· 
len polisin gırtlağına ıarılm~\ ve 
hakarette bulunmaktan birinC'· ('e
za hakyerinde muhakeme c,flj. 
yordu. Bir ay hapis, otuz Jir;J oa· 

ra cezası kararlatlırılmıttır. 

l<'ransa. rratelllni kardeşler Avustralya yolunda:22 
>'arı can.bazhanelerinde çalı-n ( Frat 11· ı k . d' k - · ı 111 bu en m :'.'\J1 k . . r- .e ın ardeşler) Avustralyada bulunan hır cambazhane ıre tıe.. t b. ~ fmdan ~ağırılmıştır· (J~ kardeş yola ç ıkıyorlar. Aşagıdakı resim erle dı.in • 

t. ur omıklennin seya hatinı takip edeceksiniz. Bu macerayı iyice takip edebilmek i~in hu resimle ri kcse;-ek toplamak ,.e bir kolleksiy on yapmak lazımdır. 

~'~. v 
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Yeni teşkilat kanununda Evkafın 
banka ·şeklinde idaresi düşünülüyor 

Araştırmalar I iki suçlu IYoksuUara yardı 

Ankara, 23 (Kurun) - Evkaf ta değitiklikler yapılacağını bil
Clirnıiıtim. Haber aldığımıza göre yeni evkaf kadrosu ile 30 memur 
a,sığa çıkarılacaktır. Evkaf için yeni bir te§kilat kanunu da hazır
lanmaktadır. Evkafın banka teklinde idaresi hakkındaki ta~avvur 
yeni kanun hazırlanırken gözünün de tutulacaktır. Bundan ıonr~ Ev
kaf memurları yüksek mekte:> me zunları arasından seçilecektir. 

23 yerde altın madeni 
Ankara, 23 (Kurun) - Şim .. 

diye kadar yapılan araıtırmalar 
neticesinde, memleketin 19 yerin· 
ae petrol sızıntıları ve damarları 
bulunduğu anlaşılmıttır. 

Bu sızıntı ve damarların yerle· 
ri vilayet itibariyle şöyledir: 

1 - Mürefte ve Hora (Tekir
dağı vilayeti). 

2 - Savur, Turuabidin, Ker-
CUf, Sigirik, Karbol, Katmı§ 

(Mardin ve Siirt vilayetleri.) 
3 - Kürzot1 Çakırbey, Erci§ 

'(Van vilayeti). 
4 - Puluk, Katranlı, Divan 

Hüseyin, Naftik, Hasank{)le (Er· 

Kısaca 

zurum vilayeti) 
5 - Cemgil (Gümuşhane vila

yeti). 
6 - Kapavir (Çoruh vilayeti) 
7 - EkinveTen (Sinop vilaye· 

ti). 
8 -Çarlı, Yanardağ Mukar -

yayla (Antalya vilayeti). 
Ekonomi Bakanlığınca yapı • 

lan tetkildere göre memleketin 23 
yerinde de altın madenine teıa • 
düf" edilmiştir. 

Bunların ba§lıcalarr Çanakka • 
lede, Manisa dağında, Eskişehir • 
de, Erzurumdaki Kağızman, Ke • 
ban ve Güınüş Hacı köyündedir. 

G'emaatı az camile"/ 
Ankara, 23 (Kurun) - İmam 

ve müezzinlerin tagfiyesine de • 
vam ediliyor. Haber aldığıma gÖ· 

re, ayni semtlerdeki cemaati az 

Kırık mozagikler tamir .. · . . . 
ediliyor Tuzeye verıldı, hakyerınce 

Sultana.hmet Arasta sokağında 
yapılmakta olan eski Bizans eser· 
leri araıtırmaaına dün de deY&m 
edilmiıtir. 

Yapılan kazı etrafında profe
sör Bakster kendisile görüıeu bir 
yazıcımıza tunları söylemiıt:. : 

"-Son günler zarfında yapı
lan iıler arasında en mühimi f:&J 

rJelce bulunan mozayikin kırık o
lan kıımlarının onarılma iıielir. 
Bu iı eloğrudan eloğruya bir uz
man tarafından yapılmak•adır. 

Bugün cl.e kemerlerin altını boıalt
mağa b<J§ladık. Kııın mozayikerin 
muhafaza eclimeıi için tedbirler 
alınacaktır. BunlaYın etrafına ya
pılan binanın proje•ini yakında 

hazırlıyacağım. 
ArQftırma ay •onunda taft1.atr 

olacaktır. Ondan ıonra binanın e

ıaslı olarak yapılması işin~ çalı
§acağım. Araıtırma gelecek ye! da 
devam edecektir. Fakat bunun ya. 
pılması için P.tralta bulunan f,e
merlerin rJe bazı erJlerin yıktf,,..a.ı 
ve iıtimlôk edilmesi gerektir. Bu 
İ§İ belediye ve müzeler halletrr.ek 
üzeredir.,, 

alıkonuldu 

Ahmet Ertürk isminde ~trİ, 
Sirkecide, bir kavga sırasında Ü· 

z~inde taıınması yasak silah bu
lunduğu halde yakalanmıf, puUs
çe Tüzeye gönderilmiıtir. 

Çalgıcılık ettiğini söyliyen ..\H 
isminde bir genç de, evvelce ya. 
nrnda bulunduğu bir kunduracı
nın ceketini a§ırdığı iddiasile po· 
lisçe tüzeye getirilmiıtir. 

Genel savamanyar Şefik, ~.ın
ları Sultanahmet birinci sulla ce· 
za hakyerine vermif, hakim R.:-tit 
sorguya çekmiş ve ikisi hakk nda 
da alakoyut kararı verdiğini bil
dirmiıtir. 

Pazarh k bahanesile .•• 
Cevri :sminde birinin d\ikıc:l

nına giderek yağ pazarlık e~!nek 
behanesile hıreızhia tetebbiiaien 
$uçlu Ali He ishak, lstanbul bi ·in
ci ceza hakyerinde ikiter ay, O"lar 
gün hapse mahkum edilmitler.lir 

Bir kadının ölümü § Çinde, sanayide çalışan işçi
ler için açılacak sıhhi, içtimai ser
gid~ te§hir edilmek üzere memle
ketimize ait fotoğraf, kitap, afiş 
gibi şeyler istenmiştir. Ekonomi 
Bakanlığınca gönderilecektir. 

§ Ga~iantep Sıhhat müdürü 
Faik Bahkesire tayin olundu. 

muhtelif camiler birleştirilecek • ::-::::=============::::::======== 
tir. Bunun için camilere devam e- Sivri sin ek ve 
denler tesbit olunmaktadır. 

Elen gazetelerinden bir .. :ıin 
Türkiye muhabirinin karısı Ma· 
dam Andronikis, Beyoğlund'l mi· 
safir bulunduğu apartımanda ctu
rurken, düşüp ölmüştür. 

§ Ankara şampiyonu Gençler
birliği bugün Afyon, eskişehir, 
Jsparta bölgeleri tampiyonlariyle 
kar.şd~mak üzere Eskişehire git-
1~. 

§ Ankara Asri mezarlığı için 
açılan proje müsabakasına, bir 
kısmı harlcten olmak üzere, 30 a 
yakın müracaat yapılmıştır. Mü -

Bulunmuş eşya ı 
Son bir ay zarfında zabıta me· 

murları taraf mdan türlü yerlerd~ 
elli parçadan fazla eşya bulun
muştur. Bunlar arasında 24 çirt 
eldiven, bir altın saat, bir altın İğ· 
ne küpe vesair e§ya vardır. 

Evkaf direktör muayinliği 
İstanbul Evkaf Direktörlüğii 

akaret direktörü ve vakıf parala .. 
direktör vekili Bay Fahri Evkaf 
genel direktör muavinliğine tayin 
edilmiştir. Bay Fahri Ankarada
drr. 

~fllllHllllllUl1QltlltllllUIJllPllltlllUUIMtlllt•tlfUDW111llfllllUllMtiHIWllBl=--

racaatler Eylul ayı içinde tetkik 
edilecektir. 

§ Uluborlu Malmüdürü Tevfik 
Petürgeye, Alaşehir tahsil müfet • 
"•~• ~-k; lm..-oza, CUmra Mahııu· 
dürü Fikret Sait lliye, Bakırköy 
Mahnüdürü Necmettin TavtanJı • 
ya, Eruh Malmüdürü Fevzi Ma -
nisaya tayin edildiler. 

Suadiye - Bostancı 
Suadiyeden Bostancıya kada · 

olan tramvay hattının çifte ç~vril· 
mesine ba~lanmıştr. Bu ayın sonu. 
na kadar bu kısım bitirilecektir. 

Eminönü hava kurulu 
Hava kurumu Eminönü kaz~ 

kolu yönetim kurulundan beı üye 
istifa etmi§tir. Bu üyelerin yerine 
dün yeni üyeler seçilmiı ve ko1 
bir toplantı yaı mı§tır. 

Toplantıda 30 Ağustos ba)'Ta
mında yapılacak itleri görütmÜf· 
lerdir. 

ltal yanlarla şehrimize 
gelen lranb ';~dehe 

1ranlı "de nl: talebesi 

~hrfmlzdekf Iran general kon • 
solosu, limanımızdaki İtalyan mek • 
tep gemilerinde bulunmakta olan İ
ranlı denz talebesi şerefine dUn kon· 

soloshancdc özel bir öğle şölenl Yer -
miştir. 

Du talebe, tahsillerini ltalyan de
niz okulunda yapmaktadırlar· 

kadın süsleri 
<Ustyanı Sa. 3. Sü. 1.) 

çin bu kadar harikulade, bu ka· 
dar metafizikle eloluelur. Süı ~mun 
:;v.:n _;•fih. bir kudr.llHir._ ç:,."ı.: 

bir oktur, ıanki bir kalkandır. 
lncan zektisını ıürmeyi, güz;:/ 

kokuyu kalkan ve ok halindi!n Çt· 

kardıktan sonra onu daha çok dı.i· 
nün mahlUku olarak bıraktığı ka· 
dına hediye etti. 

Tüze doktoru Enver, cese :lin 
muayenesini yapmıf, madamın la· 
bii bir şekilde öldüğü neticeıt:ne 

varmıf, gömülmesine müsaadr. el· 
miştir. 

Dö'ki:lllJi:U JUJIL-1 "''..Y·· ..... 
Şehrimizde bulunan dı§ iı•eri 

bakanımız Bay Tevfik Rüttü A
ras, dün Perapalaa otelinde Yunan 
elçisi Bay Sakelaropulos'u k~hul
etmiş, görüşmü§lerdir. 

Bugün süı = kadın elüıünceıi "' "' • 
bu tarih birikintisinin bir .ıonu- İstanbul genel Savamanı H:k-
d met, dün "Park,, otelinde Tize ur. 

Bu dür;ünce ıon yüzyıllarcl2 Bakam Şükrü Saraçoğlunu 7.ıya· 
zekasını insanları iıtismar için ret etmif, \:ir müddet görüşm.iş· 
ı~ullanan fabrikacıların kediye tür. 

yüklenmekte olan sermayelerin; Esnaf fedarasyonu 
kurtaı·an bir mucize olelu. f 

Bunda"I bir müddet önce Esna Şimdi kadın tuvaleti sözünün 
ardında milyonlar yatar. Fabrika- cemiyetleri federasyonu kuruİ· 
ların bac::ıları tüter. muf, hukukt bir maddenin izahı 

için toplamlamamışh. Haber al. Bu mucize ıöyle muvallak o!-
dığımıza göre Tecim Odaıı hu-du: Büyu""k kapitalistler muvallah d ,_. 
kuk müşaviri bu nokta üzerin eK. olmak için erkeklerin erkeklerle d 

k dü"üncesini bildirmiştir. Yakın a bog"u§maıını kolayla.ıhrclılar. O · :ı- , 
federasyon azaları toplanara ( tan, kimya harbi.ne kadar her fe\ . d 
esnaf cemiyetJeri işleri üzerın P. onların biribirlerini iyice boğazlıı-

1 d kol'U§acaklardır. yabilmeleri çarelerin ket e yar ım 
etti. Bu kanlı keıil içinde erkeğin Telefon mukavelesi 
rolü ölmektir. Bayındırlık Bakanlığı ile tele· 

Fakat çalııan erkeğin çekeceği. fon sosyetesi arasındaki mukave· 
a.z.ap bu kadarla kalmıyacaktır. le projesj dün de jmza edilmemi~· 
Onun ölümden önce elaha harap tir 
olacak, mahrJolacak tarafları var- Dün sabah sosyete merkezindt
dır: Kad'n i~in, kadının ıüıleri, delegeler bir toplantı yapmışlar. 
lükı ihtiyaçları için keıesinder:, öğleden , 0 nra da hukuk müt•vir
hayatınelan, hatta icap ederıl'. lerile sosyete avukatları aras1nd" 
ltayıiyetinJen ledakô.rlıklar ya. bir toplantı yapılmış ve geç vaktt.? 
pacaktır. Çünkü kadın ıüı ile, kadar sürerek bir çok evrak okun
İükı ile ağacın üıtüne konmu§ bir mu§tur. Evrakların tetkiki bir iki 
kuıtur, erkek bir ağaçtır.,, gün daha süreceği söylenmektl"· 

Bütün meyrJalarını bu altın d" 
k ır. 

ıesli kuşıın gagasına bırakaca · "'"""'"""'-•ııııauınmmmııı ..... ., .. ·-.. --...,--.. 
ttr. Bu kuş büyük iıtiımarcıların dai insanda olduğu gibi harikula-
müttefikidir, moilaların deği§me· elenin tılıtmıtlır. Fakat bir ele o
ıi, lükı ihtiyaçları batan bir aiirü nu çalı1an alnının terile kar.an
miiesıeselerin kaclın elile kalkın- mağa savaşan erkeğe ıorun .• 
ması elemektir Kua etekten uzun Bence meıele kaelının yüzünde
eteğe atlayan moda, nice kamtı§ ki boyayı değil, kadının içindeki 
labrikalarının kapılarını kapan· acaip iıtismarcı lekeyi ıilip ~' · 
maktan kurtardı. lıarmak l~ımdır. 

Bunlar için hala süı, lükı ipti- Sadri Ertem 

Topkapı yardım 
kurumu çalışıyor 

T opkapı (Türk F ıkaraıH' 
Hayır mÜeHeıeıinden) Yokıııl1 

ra yardım kurumunelan: 
Önümüzdeki Cumurluk ba 

mmı kutlularken çevremizin 1' 
sullarını sevindirmek ve onl.• 
kıt azıklarını ve kıtlıklarını el 
geldiği del: kuıılamak üzere :J 
aal ve insel bir it olarak 300 Y 
sul için timdiden çalıtmağa bat 
dık. Bunun için acıyan, konı1 
ve yardım seven yurddatların "J 
dımları gereJ.-tir ki 300 --olab'I 
se daha artı/ - yoksul yurt ~ 
deıimizi kı~ · için konıyabile : 
Bu ödeve bi'tün varlıkla kar 
yurtdat ve arkadaılarımızı çe. 
yoruz. Vereceğini~ azık yağ 
karna, pirmç, fasulya, patates,! 
ğan, teker, ıhlamur ve ayrıca 
mür, sabun ve giyim araçlar1 
Bunları elde etmek için bunl• 
veya bunların tutarı parayı eld 
geldiği ve gönülden kopanı b 
kurum-ımuza bağıtlanmasını 'Jt' 
daılarımtzdan dilemekte ve 
lemektf'yİ7. Kurumumuza ya tel 
fonla v11ya mektupla bildirili\> 
yardımı yerine getirebilir. 

Fransız tecım ateşesı 

memleketine gidiyor 
Fransa elçiliği tecim ate 

Bay Pesro. hükUınet merkezind, 
çağırıldığı cihetle artık vazife•' 
den ayrılacaktır. 

Bv aebeole ıerefine bir avı'. 
tölenı (ziyafet} vermek kara 
mııtır. Bu şölen Salı günü Fr' 
sız klübünde verilecek ve Fra1"1 
elçisi Bay Komerer de buluna'' 
tır. 

iki Fransız mühendjs 
Miıel Hoden ve Kont Ja1' 

Gebriyan isimli iki Fransız '!' 
hendisi "Liyoa coğrafya ceısı 
ti,, namına bir tetkik gezisine , 
mıılar ve dün şehrimize gel 
lerdir. Kendilerine ait bir oto 
bille gezmektedirler. 

Fransadan ltalyaya, 
Arnavutluk ve Balkanlara 1 
rek Türkiıeye gelmiılerdir. B 
dan Suriye:ye ve Filistin yolu 
şimali Afrikaya gideceklerdir· 

Bozuk sokaklar 
Kerestecilerdeki yeni sebı0 

linin etrafındaki sokakların "!, 

den yapıtması ve tamir edil111 

karar verilmiş, bir keıifnanıe 
B .. hu salı zırlanmıştır. una gore 

lar için 47,000 lira harcan•'° 
tır. 

·ı 
Türk-Yunan muhte~ 

mahkemesi 
Türk-Yunan muhtelit h-1'1 

b
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mahkemesi 26 Ağustosta ır 

k · · d'l k"z d' yapara ıtıraz e ı en se 1 • ~ 

hakkında bir karar verecekti·. 1 
k 171t 

ia Bay Bök telgraf çekere 

geç geleceiini hildirdiiindcttl 

se batka bir ıüne kalmııtır. 
-.! 

··rtD Berberler pazar gu 
açık ka•acak . 

Berberlerin pazar ıüpl.,S 
til yapmaları iti uray hukıJlc 
rince tetkik ediliyordu. Bu 
ta bir kanun olınadığrnd•n 

lerin iıteklerinin yerine 1 
. . ·ı . tit· mıyeceiıne karar ven nııt 
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Yapışık Kardeşler 
~ ENG ve ÇANG = SAG ve SOL 
~!tilem: 12 mllilllmmll llllllllmmll!lll/11111/111/illm Yazan: Rudolf Van Wehr! lm~llllJlllll 

1 anyeri Aqarırken .. 
24.000 Siyam ' ı ikizler önünde 

kişinin yaptığı geçit resmi bitti! 
Ba' tarahn özi.i: 
Tarih, 1829 senesi Eylülü • 

nün 15 inci gecesi. Amerika -
nın liman şehri olan Boston 
civarında kurulan sirk çadı -
l"lnda yapılan muayenede, Dr. 
Mo,koı·el, Siyamlı ikizlerin vü
cut/eri biribirininkine yapışık 

olduğunu kesenkes belirtmiş ve 
bildirmi1tir, IJu suretle, bu i • 
şin bir düzenbazlık eseri oldu
ğu iddiasını ortaya atan polis 
cimlri /Jliralay ftlurfi, bin do -
lar üzerine girdiği bahsi kay • 
bediyor. Engle Çangı Siyam -
dan getiren kaptan Koffin, o -
nunla pazarlığa girişiyor, JJ.Ji -
ralayın hakikati masa üstüne 
çıkıp eyircilere kendi ağzın -
dan ilan etmesini, almak hak -
kı olan bin dolardan va.zgcç • 
m.ck için §artkoıuyar. Miralay 
bu teklifi yerine getiriyor. 

l Nfuayet itin içinde yalan, do· 
ln bulunmadığına kesenkeı ka

l'l.~a.t getiren Miralay Murfi, tim· 
dt Yapııık kardetleri içeride ve 
dışarıda bekliyen ahaliye göster· 
~e işini kendisi organize ediyor· 
u. 
. Bu işi, samimi olarak, içten ıe· 

yınç duyarak, yapıyordu. Hem 
jçe~idekilerin, hem de dıprıdaki· 
... erın Engle Çangı mümkün oldu· 
gu kadar rahatça görmeleri, do
~a. doya seyretmeleri yolunda e· 
lınden geleni yapmağı gözeterek, 
tedbir alıyordu. 

Sirkteki ahaliyi ııraya koydu 
:e ondan sonra, ıklzlerın orta yer· 

eki siper yerden çıkarılmalarını 
e~retr E ı. 
b I ngJe Çang, vücutlarının yarı 
e den yukarı kısmı tamamile 

Ik~l~!~ bir halde ortaya çıktılar. 
d .sının de gövdeleri, orta yer· 

en b' · ıraz yukarıya ve aynı za· 
rr:~nda. yana doğru yapışıktı. İki r0

\'de arasındaki birleşiklik, ara
trinda kol kalınlığında bir et 
ha.~ a.lığının bulunuşu ile vücut 1 

getirmelerini intizam içerisinde 
temin işi onları saatlerce uğraş· 
tırdı. 

Sirk çadırındaki hu eşsiz pro· 
gram, aravermeksizin, bütün ge· 
ce sürdü. Seyirciler, ikizlerin kar· 
şısında inanılmıyacak bir şey 
görmüş olmanın verdiği derin he
yecanla, nutku tutulmuş, fabirile 
anlatılan hale -geliyorlardı! 

Engle Çangı seyreden son ka
filelerin sirkten uzakla9tıkları za· 
man, sabahın saat üçü idi. Ufuk
ta aydınlık söküyordu. Neredey· 
se ortalık büıhütün ağaracak, ap· 
aydınlanacaktı! 

Bütün Amerikada yıldırım hı
zile yepyeni bir haber dolaıtı. 
Yer yüzünde ilk defa olarak vü
cutları birihirininkine yapışık bir 
çift insanın keşfedildiği yolunda· 
ki bu haber, öyle dehıetli bir a
laka uyandırdı, ki bunu anlatmak 
için Amerika yerinden oynadı, 
demek yerindedir l 

Kardeşleri Siyamdan getirenler 
bu keşif sayesinde, kasalarına 
sel gibi akıp gelen dolarlarla oy· 
nuyor1ardı. Engle Çangın isimle· 
ri, artık dilden düşmiyen bir çift 
şöhretli isimdi! 

Siyamlı ikizler, yapışık erkek 
kardeşler! Çok geç.meden, bun
ların şöhreti, Amerika hudutları
"I aşıp, o kıtadan Avrupaya ve 
nihayet dünyanın beş k1taama 
atladı! 

* !>(. • 

Yor· nk! Sovı~a : 
Romanın genı sa/hası 

başlıyor ! 
On iki günden beri tefrika et

tiğimiz (Yapışık kardeşler) isim
li eserin bcqlangıç kıamı, bugiirı 
bitiyor. Avrupanın tanınmış mu
··arrirlerinden Rudoll \lan Wehr-

llıuyordu. 
.. Bu kıkırdaklı et parçasının il, r::lit ı v{ s:f, 1 • •. '}'ıl dayanarak ro 1 

gO\'d • b b man tarzmda yazdıklarının "ar:. 
) .. , 1 eyı iri irine nasıl ve nere- " 

· .:ralarla ele ge~ 

11-t1uen bağladığı, vücudun hangi ba.şlıyacak kısmında Eng'le Çar. 
~·?;{talarrndan yapışıklık belirdi· gın nasıl keşfedildiklerini, keşif. 
f~ıtncak İyice gözden geçirişle ten önce kendi memleketlerincle 
~İ 1

• oluyor.~~: . _ v ve sonra yab~ncı memleketlerd ~ 
"""ı kd.zler, bogurlerının aşagı kıs· l"kl · • I · J'hl • · 
~ n an göbeğe değin biril/ de. genç ı erını na-:ı 8"Çır ı enn: 
t-ıne okuyacaksınız. Hakikatın romanı 
tah Yadpışık bulunuyorlardı. A· olan bu eserde, ana mevzuun en I· ""rın aki kol kalınlığında kı 
(rclaklı et fulahğı, bir parç.:ı ila hususiyetli ve en meraklı salha/a . 
1ncJQ ban b k h' d 1 .. .. .. rının an/atılışına asıl bundan Bon · ı , .. . ~, ı aş a ır a a e gorıtnu . 

~ll ıle ld k kt ra girişiliyor . . , d ı o u ça uza an da seçili· 
or u. Başlangıç kısmının her böle- ! 

tı1 .ı\cele getirilen bir sedir üstiinc minde, baştaralın özünü de koy
;i~~rılan ikizlerin etrafında, elle· mak suretile bu e§siz mevzulu e
d . e rneşale tutan u~klar yarım seri herh.:ıngi bir bölemden takib('. 
le~ırb şeklinde durdular. Seyirci· başlamak imkanını verdik. Bu 
ak• u kavisin açık cihetinden 
:ta 111 akın geçiyor, sabırsızlıkla nunla beraber, şimdiye kadar yo. 
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~ll!!Jt.:kfMiZ Dt /I~ 
Kızılca hamamda modern müessese 

Dispanser 

Yeni Z~guldak} 
Zongu~_dak, (Özel a:,tar~ız i 

dan) - Uç yıl Cince gonnuş olİ 
duğum Zonguldak bugün bat~ 
bir Zonguldak olmuştur. Zongul;. 
dağın her köşe bucağını gözlerim~ . 
yumsam bilirke~ bu sefer istika ~ ' 1 

metimi şaşırdım, gideceğim yeri 
bulamaz oldum. Denize d-0ğru iki 
katlı büyük bir beton iskele yapıl
mış, orada geniş bir meydan hasıl 
olmuş, demiryo1unun geçtiği ana 
caddelere paket taşları döşenerek 
tertemiz bir hale getirilmit, sıra ~ 
r · '"l iiyük kargir apartnnanlar, 
evle .- resmi daireler kurulmuş, 
çok şık bir halkevi binaıı ill§a e • 
dilmiş, bunun önünde denize ka • 
dar süslü bir park vücude getiril· 
miş, bu park yeni yapılmış olan 
hükumet konağının önün<leki ö • 
nemli bir parkla birleştirilmiştir. 
Hükumet konağının önündeki sa· 
ha da betonla döşenerek Cümhu
riyet meydanına tahsis olunmu§ 
bulunuyor. 

ve kazanın . - s_~ğl.~~ ~µ~rumu _ 

Kılburnu gazinoıunun şekli de· 
ğişmiı, bahçesi büyük bir ağaçlık 
halini almış, hükumet konağının 
deniz cihetine şanlı şerefli ve de· 
mir kafesli yüksek bir sancak di· 
reği dikilmiş, hunun üç cepheıi 
elektrikli yazılarla süslenmiş, yu· 
karısına bir projektör konularak 
ihtişamı tamamlanmı§, iki taraf
taki yaya kaldırımlar betona tah
vtı oluuo.ı-o.l~ ycııl bir postahane 
binası yapılmıf, yeni bir belediye 
binasının inıasına hatlanmıf, ilk 
kömür madenini keşfeden Uzun 
Mehmet parkı bütün halkın istifa· 
desine açılmı§, velhaaıl Zongul -
dak şehri cidden iftihar edilecek 
bir şekle konulmuş ••• 

Zonguldağa bu terefli şekli ve· 
renler ilbay Halit Aksoyla halk 
partisi başkanı mebl]sumuz dok • 
.. or Mithat Atlıold\ır, 

.. 

Kı'zitca lı'iifniiin aUpaileri ~e Doktor lb'r'ahim 'A.lP. .... 
Kızılcahamam, (Özel aytarı· 

mızdan) - Kızılca.hamamın gü • 

zelliklerinden bir de buradaki dis· Çürük meyveler 
panser teıkil etmektedir. 

Adana da 

Benimle beraber buraya gelen ırmağa ahldı 
Ankaradaki F ran11z sefarethaneıi Adana da belediye tarafından 
memurlarından iki Franıız dos - çarşıda ıatılan yiyecek ve içecek 
tum, bu binayı uzaktan gördükle- maddeleri üzerindeki kontrol 11kı 
ri vakit kuvvetli bir alaka ile bak- bir surette devam ettirilmektedir. 
mış ve dispan$er olduğunu öğre - Belediye doktoru Cemil yanına 

nince içini gezmek ve bu müeseseyi belediye zabıtasını da alarak bütün 
idare eden doktorla da tanışmak pazarı dolaşmış ve dükkanları 
isteğini ileri ıürmüşlerdi. İstedik - gözden geçirdikten sonra yiyecf!k 
leri oldu. Ve bana ayrılırken: maddeleri arasında 8 kilol çörek, 

- Biz böyle küçük bir kazada 520 kilo ekmek, 20 kjlo kuru ü • 
bu kadar modem bir müessese bu· züm, 40 kilo domates salçası, 5 
lunabileceğini tasavvur edemiyor~ kilo pestil, 335 kilo zerdali kuru· 
duk, dediler. sunu yenmiyecek bir tekilde bul-

~ ~ ~ duğu için toplatmıt ve ırmağa 
Beş yataklı olan dispanserin döktürmüıtür. 

bir de huau.i bir eczahanesi var • Adana belediyesinin şehirde 
dır. Bundan be§ yıl önce burada hastalık önüne geçmek için gös • 
bir küçük muayene evi açılmıf, bu terdiği hu çalışma, memlekette 
muayene evi Dr. lbrahimin bura· sıhhat bakımından hakikaten 
ya gelmesini müteakip ayrıca ya- tebrike layiktir. 

ni ıimdi resimde görülen bina te· Konyada ucuzluk 
sis edilerek buraya nakledilmiş • Geç.en bir hafta zarfında Kon• 

tir. yada sebze ve meyve fiya.tlan çok 
Bu yeni binanın sekiz odası düşmüştür. Piyasaya bunlardan 

vardır. Hükumet tabipliği büro • her gün daha çok mal gelmekte • 
siyle eczahanesi alt kattadır. Üst dir. Sıcakların taSı başladığı mev· 
kattaki odalarda da hastalara simde kavun, karpuz Konyada 
mahsus karyolalar vardır. Bugün fevkalade satılmaktadır. Meyve• 
hepsi de boştur. Binanın içi günün nin bolluğu kadar sebze de çok· 
her saatinde ba,tan nihayete ka - tur. Domatesin kilosu 2,5 pancar 
dar ışıkla doludur. Bu binanın ya- 3, fasulya 3, 4 bamya 7. 8 kurup 
pılışında. kasabanın sayılı adam - kabak yirmi paraya ıatılmakta .. 
)arından ve ayni zamanda Parti dır. Meyvelerden kavun 3, armut 
ve Belediye üyelerinden bulunan 3 • 4, erik 3 _ 3,5, taze siyah ve be
Bay Hüıeyin Koçak'ın da değerli yaz üzümler 4 _ Skuru§ arasında .. 
yardımları ve hizmetleri olduğu - d 
nu öğrendim. 

ır. 

"' ~ ~ • 
Kazanın Sağlık işleri için sor

gularıma doktorun verdiği karşı • 
lıklarda deniliyor ki: 

Eşekle kaçırılan rakılar 

ti lp tutuşarak, merak ürperişle. zılanları okumak imkanını bula- 1 

eö 
1.l sarsılarak, tahiatin i!k defa mamış o!anlar da, yar:nki balem-

lli ru en bu harikası karşısında den itiboren okumağa başlamak _ _ '1 h." 
80.,,~1 açık, bir an bakakaldıktan l b · k · 1 Zonguldakta Uzun J; e met parr 

•.1ra k 1 a, u enteresan eserın zev ıne vo l·ıı-•o.sıu ........... u ... 111 .... , ... ,unu•uı"nU'n'•• ... m .... ıı ... 11 .......... . 

- Bu memleketlerde müstevli 
ve mühim bir hastalık yoktur. 
T ektük göze çarpan bulaşık has • 
talrkların önü de kolayca alına -
bilmektedir. Memleketin pirinç 
ekimine mahsus tarlalarının üç ki· 
lometre yakında bulunması ve ka· 

Karşıyakada devriye gezen 
süvari polisleri Seyhan ormanın • 
dan geçerlerken Yusuf oğlu Sela· 
mi adında birinin bir mer!<ep le 
gittiğinigörmüş ve bu adamın du· 
rumu kendilerini kuşkulalndır • 
mıştır. 

Eşek durdurulup ta destiler 
muayene edilince on bir buçuk ki· 
lo kacak rakı bulunarak alınmış 
ve Seİami ihtisas hayerine veril -

tib· ·' fa! ın ıktan adımları bi • rabüirler. Yukarıda da i§aret etti memleketlerinde ve sonra yabar; iı. ırıne c\olaıa dolaıa yürüyorlar-
ğimiz gibi, ana mevzuun anlat< · er memlektelerde gençliklerini nn· 

clö~obt.on ve civarı ahalisinden lı§ı13a girişi/iş salhase, yarından sıl geçirdiklerini tesbitten sonr" 
de hö ın ki~i, Engle Çangın önün itibaren basılaca.lı safhadır . .Şim gelecek safhalar, bunların aşkfo. 
l'erl r1~ bir geçit resmi yapınct\ diye kadarki kısım, daha ziyaJ(' rı ve evleniş/eri, evlilik hayatla. 
bin k"-11~1 dıt~rıda bekliyen yirmi Siyam!ı ikizlerin sirkte ilk göste · rındaki geçimsizlikler, iki kardeş 
re lftden ılk parti olmak üze· rilişleri sırasında olan gürültü, po. ten birinin diğerini Java etmes: ,!ene dört bin kltiye bıraktılar. 

1 •Pı• k k d tırdıya, münakaşa/ara, bu yoldaki Berlinde profesör Vir§of'un bun-dırın b~ı ar eıleri ğörenler, ça-
kar kır tarafından dı§arıya çı· eğlenceli hadiselere aitti. ları operasyonla biribirlerind~n a-

l~rı ~ı htnaz, diğer tarafından on- içinde uydurma değil, olan bi- yırl§ yolunu arCl§tırması, Jokto"-
a a görm1 l · ' 1 l · l k l l 'h llıyordu. .yen er ıçerıye a ı· ten şey erzn anlatıldığı bu kıymel- arın onıü tasyon arı ve nı aye! 

Polis .. . . li eserde, Bu hakikatın romanın- yaşlanan ''J•apı§ık karde,ler,, ir. 
ld arnırı miralay Mu fin;n J s· ... A l l lh l J H aresi altrnd k" d ) rh ·1. a, ıyamcada sag ve sol manala· naıı ö Jiikleri ıa a ar ır. er 
tor-.. l a ı a am arı ay ı l E Ç . . l . lh ku L • 
d ewn uğa uğrat b . d"' rına ge en ng ve ang ısım er•nde sa a merakla o nacaR ve zeı·ıı 

er bin k• · an u ış, or· k' ·k· k k 1.! J l • · k L • b · al dol 
ahalinin 1t.~li.~ ı;>artiler halinde ı ı rız _,.,e~ e . ~ar eş. erın .~asıl verece ';1ln ır macer a U· 

goruı ısteklerini yerine l:.cş. c_ :.dıklerını, kcşıf ten once dur! 

zanın birçok yelerinde pirinç e • miştir. 
kiminin yapılması münaıebetiyle Yapılan incelemede bu kaçak 
vakit vakit sıtmalara rastlanmak- rakıların Bucakla Mıdık höyleri 
tadır. Fakat bu sene, yeniden tecl-

arasında Seyhan ırmağı yanında 
bir sayesinde bunun tamamen kazılan bir çukura konulan ka • 
kökünden yok edileceği tabiidir. zanda yapıldığı ve satılmak üze • 
Bu tedbirlerde köy yakı!'larında re bunların lzmire getirilmek • 
pirinç ektirilmemesi ve ıulamamn te olduğu anlaşılmıştır. 
seyrek yaptırılmasiyle ifade ecli - -------------
lebilir. Sonra kaıaba hava ve su 1~ Heraklit ., 

itibariyle mükemmel bir pravan · ı Yuna n fevlesoflarmdan H<.'rak- ı 
toriyom sayılabilecek kadar zen - lit'ten kalan fikirlerdir· Anatol 
ginliği vardır. Frans'ın hir mukaddemesi vardır. 

Kadri Kemal · Haydar Rifatin terciimesi. 2:> kuruş 



oııyının KAQA~.KARTAL~. 
~r'" BUYUK DENiZ ~~, 

Volter'den - Çeviren· A. U. 
~ ~O~~Nt~ 

(Baş taralı U, 15, 16, 17, 18, 19, ken ıçeriye birdenbire bir kadın 
=-yaz.;-n: Kadircan Ka/lı 

20, 21, 22, 23 Aguatô. tarihli ıirdi. Bu, evvelce evinde yemek Esir 
sayılarımızdadır.) yemit olduğu kadındı. Yüzünd~ 

Keyif ve hevesinden baıka bir ve gözünde istırap, hiddet eser 
ıey dütünmiyen adam nazırın teri vardı. Nazıra kartı tikiyet 
ahlakını beğenmiyordu. Onun sa- lerd e bulundu. Göz yaıları dök . 
dece zevki ile meıgul olduğunu tü. Büyük bir acı ile yaptığı şikil· 
söylüyordu. Hercai meırep olan yet kocasının istediği bir memu 
adam nazırın etvarını çok garip riyetin verilmemiı olması idi 
buluyordu. F.ntrikac.ı, bir gün bu Halbuki kocasının asaleti itibsriy· 

pazarına götürüyoruz işte ..• Satılacaksın ... Bura 
kısır tavuk gibi semirdiğin yeter artık~ .. 

ımerinden gelse \' enedikli · 
ler de her Türk gemisine böyle bas • 
kınlar ,·ermekten çekinmezler. Zaten 
eğer gemiyi ele geçirmemiş, beni de 
esir etmemiş olsaydı benim halim 

nazırın kendi hilesi ile mahvol· le bi'yle bir memuriyete hakkı daha mı iyi olacaktı. Kara Hasan be-
<lugvu go""r"'lecev• • ·· }" d ni Sel'medig·inı hir adamla bütün bir u gını soy uyor u. vardı. Fazla olarak orduda fara 

K d 1 bö. 1 b" 1 k ömür yaşamaktan kurtardı. Bu, ö · a ın ar Y e ır nazır ı lanmıflı. Birçok yararhklarda ilimden daha fena idi. Halbuki onun 
makamına genç ve güzel bir ada- bulunmuıtu. Kadın büyük bir 

)'erinde baı.;ka birisi bulunsaydı· bu -
mın getirilmesini istiyordu. mantık ve fesahat kuvvetine ga •· gün yok olacaktım. Her halde beni 

Babuk burada söyleMn bütün yet nce bir nezaket ve mahare• satıp da para kazanmak için kurtar
bu sözleri dinledikten sonra ken· karıftırar3k davasını gayet ;yi i. madı. Onun ne gözlerinde, ne bakış -
di kendine: zah E.tmi •. kartısına çıkarılan bii larında, ne de hallerinde bu bayağı 

- lıte hakikaten bahtiyar bir tün itirazları mükemmel surett~ 
adam! Kendinin ne kadar tahıi çürütmüftü. O kadar ki, istediği 
dütm.ını varsa hepsi de bekleme yapılmadıkça nazırın odasında., 
salonuna gelmif. Elindeki kuvvet dıtarıya çıkarılamamıftı. 
ve iktidar ile bunların burunları- Babuk bu kadına elini uzahl 
nı yerlere sürtüyor. Kendisinden rak iedi ki: 
hoşlanmıyan adamları ayakları- - M~dam, kocanız için bü 
'llll altında görüyor.,, yük bir zahmet ve fedakirlık ya. 

Nihayet Babuk nazırın odaıına pıyorsunuz. Halbuki onu sevmi · 
girebildi. Bu nazır denilen adam yorsunuz. Nasıl oluyor da h;ç 
iki büklüm olmuı küçük yapılı sevmediğiniz ve belki .de korktu· 
bir ihtiyardı. it içinde bunalmıı ğunuz bit" adam için bu kadar 
gö:ünüyordu. Fakat gene gözle- zahmet ve fedakarlığı yapıyor 
ri, zihni parlaktı. ıunuz?,, 

Konuttular. Babuk nazırın ho- Bu söz üzerine kadm baiırd~: 
tuna gitti. Babuk ta nazırdan - Benim hiç sevmediğim bir 
hoılandı. Ve onu takdir etti. Ken adam mı? iyice bilmit olunuz ki 
disitıi ıayanı hürmet bir adam koca.u benim için bu dünyada o 
gördü. Aralarındaki konuıma lan en iyi bir dosttur. Ben i.fıkım· 
çok enteresan oldu. Nazır ger• dan baıka onun için feda etmiye 
çekten talihsiz bir insan olduiu· celim hiçbir teY yoktur. Onun da 
nu söyledi. Çünkü herkes metresinden ba ka benim l!:.!e-
zenıin biKyo..du. Halt:lıald 'Gir ywy .-. 

vallı parasızdı. Herkes onu her Ben bir kere ıeni onunla tanıttı · 
ıeye muktedir "Sanıyordu. Halbu· rayım da gör. Onun metresi haki
ki hakikat tamamile bunun ak- katen çok sevimli bir kadındır. Ze
'ine idi. kiaı ve ahlakı bulunmaz derece· 

mana ,·ardı. Kurtarış ise çok çılgın • 
ca idi. Kanıma karışmak üzere olan 
engerek zehirini emdiği sırada ağ -
zında en küçük bir yara bulunsaydı 
korkunç acılarla kıvranacak, benim 
yerime kendisi ölecekti. Demekki beni 
kurtarmak için ölümü bile göze al -
dı· 

Korenlya, yaşının kUçUklilğUne 

rağmen çok hisli ve okumuş bir kızdı. 
Bütün bu düşüncelerden sonra şuna 
karar verdi: 

- O, beni seviyor· Doğrusu güzel 
ve yiğit bir delikanlı ... Düşmanlıkları, 
öçleri erkeklere bırakmak n bizim 
yalnız aşkın sesine uymamız daha fyf. 
dir. 

Sonra illve etti: 
- Onunla konuşmalıyım •.• 

Bir akşam onu gene sokaktan ge
çerek genç kızın penceresine bakar -
ken ıtördü .. 

- Kara Hasan .. Kara Hasan! .. 
Kara Hasan başını çevirdi ve hrzh 

adımlarla uzaklaşıp gitti. 
~- u.,.. :?'_,._;p 1 1 .-.-

Kornelyaya rastladığı gündenbed 
durgunlaştığını, genç kızın da onu bir 
kaç defa çağırdığını fakat konuşama
dıfını Burak Reise haber verdiler. 

Burak Reis buna sinirlendi: 
- Babasının kanı.· Ne de olsa da

marlarında dolaşıyor ve yabancı kız
lara kapılıyor. Fakat artık hiç bir le· 
vendin b(jyle bir şeyi yapmasına izin 

Bu adamın bütün iti bir ta- dedir. Bu alqam hepimiz beraber 
kmı nankör insanlar ile görülü- yemek yiyecefiz. Yemekte onun 
yordu. Kırk yıldanberi çalıııyor· metresi ve benim dostum dil bu· 
du. Fakat bugüne kadar bir gün lunacak. Gel de beraber eğlene · 

h veremem. 
ra at yüzü görmemitti. Babuk lim. Zevkedelim.,, Dedi. 
nazırın bu halini görünce kendi ( Arkaaı var) 
sine acıdı! Ve kendi kendine fÖy-1====-==================== 
le dedi: t Cidde de mallar1mız 

..._ Eğer bu adam hayatmda 
hata itlemit te İtüryel ·kendisini 
cezdandırmak istiyorsa bu za
vallıyı bütün bütün mahvet -
mek doğru değildir. Onu cezalan · 
dırmak için sadece olduğu yerde 
bırakmalı.,, 

KARI KOCA lılUHABBETl 

B'J.buk nazır ile böyle konuıur-

Bölem: 16 

beğenildi 

Türkofis Ciddede açılan bir !er· 
giye yerli mallardan nümuneler 
göndermitti. Bu nümuneler, ora
da çok rağbet görmÜJ, Cidde •ırci. 
merleri, fiyatları aormuılardır. 

Türkofis malların fiyatlarını 

bildirmittir. Bu mallar, konserve 
sabun, muhtelif fUruplaTdır 

Yazan. Mehmet Naci 

Hükumet, harice gidenlere yalnız beş 
lira para götürme müsaadesi veriyordu 

Bu zatlar bana buralarda\ 
her kolaylığı göstereceklerini ve elle· 
rinden geleni yapacaklarını söyledi -
ler. 

riben yirmi senedir tanıyordum ve 
Derlinin oldukça büyük gazetelerin · 
den birinde iktısadf ve fenni yazılar 
muharriri idi. 

Bu müzakereden sonra Berlinden - Naci, yavrum, neler yapıyor -
hareket ederek alacaklanmın toplan- sun? 
masını bekliyordum. Almanyada ik - Diye söze başladı. ve beni Friedrich 
tısadi buhran dolayısile paralar ça - sokağında Leiptigor sokağının köşe -
buk çabuk gelmiyordu; bir alacağım sindeki Gerold lokantasına soktu· 
gelesiye kadar evvelce gelmiş alaca· - Başına neler geolmiş canım? De-
ğımı sarf ediyordum. nim dotrudan doğruya haberim yok. 

Bir gftn yine Berline geldim; so - Lakin bundan iki ay evnl bize fırka 
kakta tanıdığım bir gazete muharri • adamlan geldi; senin göndereceğin 

rine tesadüf ettim. Du zatı ben tak • yazıları kabul etmememizi adeta emret 

O akşam kocaman çınarın dibinde, 
keçelere bağdaş kurarak oturdukla • 
n sırada Kara Hasanın omuzuna e · 
tini koydu: 

- Kornelyayı yarın gönderiyorum. 
Daha çok bekleyemeyiz. Eğer kurtar
mak isteyen bulunsaydı şimdiye ka -
dar davıanırdı. Sen ne dersin ,. 

Kara Hasan genç kızın hiç olmaz· 
sa kendisile bir köy içinde bulun -
makla ve ara sıra onu uzaktan göre· 
bilmekle avunuyordu. 

Şimdi ondan ayrılmak ne gUçtU. 
Zaten korktuğu bu idi. 

ılleı·. ~en siyasetin tamamile aleyhin
de bir adamsın; bunu hepimiz pek 
ala biliyoruz, lakin bunlarla neden ge
c;inemedin anlat bakalım dertlerini. 

Diye söze başladı. Ben de başım • 
dan geçeni tamamile anlattım, is -
tikbal için de ,·erdiğim karardan ken· 
~isini haberdar ettim. Bu da en mü -
nasibi olacnğını bildirdi. Bu su · 
retle ben yazılarımın gazeteler tara -
fndan neden iade edildiklerini öğ • 
rendim. 

Benim tevkiflerimin ikinci, yahut 
üçüncü defasında Hitlerin sarı askeri 

. evimde taharriyat yapmışlar, bir çok 
eçrakımı almışlardı. Bunların bence 
kıymetleri olmadığından bunları a • 
ramaktan sarfınazar ettimdi· Şimdi 

anladığıma göre bu zaptedilen evrak 
arasında çalıştığım gazetelerle muha
beremi gösteren kağıtları da almış • 
lardı. Hangi gazete \'e mecmualarla 
temasta bulunduğumu öğrederek bu
ralarda yazacağım yazılann redde · 
dilmesi için tenbihlerde bulunmuş • 
lar, ba suretle benim mall mevklfmt 
de boz11Jak istemişi«. 

TesadOf en bu adamı iyi tanımamıı 
olsaydım. tabii bu sırrı öğrenmek 

Hele onun elleri bağlı, boynu zin
cirli olarak esir pazarlarında, yarı çıp 
lak herkese gösterileceğini düşün -
dükçe bunalıyordu· 

Se\'diği genç kız, onun yüzünden 
acılar çekecek, sürünecekti. 

J.'akat baba evine dönerse, gene 
başkasının kollarına verilmesi şüp • 
hesizdi amma, bu kadarına dayana • 
bilecekti. 

Biİ-denbire doğruldu: 
- Fakat.· Biraz daha niçin bek -

lemiyelim. ikinci elçi Venedikten dön· 
medi amma, belki de yolda bir kaza
ya uğradı da varamadı. Bir üçüncü • 
sünü göndersek! •• 

Burak Reis acı acı gülümsedi: 
- Sen onu seviyorsun Kara Hasan· 

Sözlerin ve hallerin bunu açıkça an • 
tatıyor. J.'akat babanın son sözlerini 
unuttuğunu sanmam. Mademki böyle 
dir, Kornelyanın gidip gitmemesin
den sana ne? 

Kara Hasan arkadaşının gözlerine 
baktı. 

Babasının ölüm halini görür gibi 
oldu. 

Kara Hasan, cılız yiirekli bir de • 
Iikanlı değildi. Yalın kılıç yüzlerce 
düşmanın ortasına atılmaktan çekin· 
miyen bu yiğit, bir genç kıza mı esir 
olacaktı· Onun yüzünden baba öğü -
dünü unutacak mıydı? 

Burak Reisin her şeyi birdenbire 
ve açıkça söylemesi onun gücüne git
mişti. Fakat bunu belli etmedi: 

- Yanılmıyorsun Reis?- Neden ya· 
lan söyleyim ?. Onu çok beğendim ve 
sevdim. Bunun için ölümü göze ala -
rak öllimden kurtardım· Fakat buna 
rağmen gitmesine razıyım. Göndere • 
~ ....... - •• p • ........-.--~ 

fü~tün o1duğunu göstermekten çekin· 
miyecektir. 

- Yaşa arkadaşım .. Biz de senden 
bunu umuyorduk. 

Kornelya çok güzel olduğu için Ar
taya gelen bazı cimri esircilere sat -
mak istemiyorlardı. Taş, yerinde a -
ğır olur, derler. Burak Reis bu işte 

de böyle düşünüyordu· 
Kara Hasan o geceyi uykusuz ge

çirdi. 
Gözlerinin önüne korkunç hayaller 

geliyordu. 
Genç kızı üyle aç gözlü, domuz 

suratlı heriflerin, afyon ~eken buna
mı1' ihtiyarların kucağında görüyor, 
titriyordu. 

Bunlara dayandı: 
- Eh ... Bir defa uzaklara gidince· 

ye n izi kayboluncaya kadar·. Hele 
bir akına da r.ı)(arsak tabuk unutu -
ruz. 

Diyordu. 
Bazan da onu yılan zehiriden kur· 

• tardıjbna pi~man olt•yordu. Rğer böy-

le yapmasaydı, şimdi onun yokl 
ancak geçici ,.e pek derin oırnı 

biı· hatıradan ibaret kalacak, kı 
lığın yaman pençelerile gittikçe 
şilen korkunç bir kanser haline 
miyecekti. 

Ertesi sabah erkenden, Kadı il 
Jil, dört le\·ent ,.e bir at ile, kendi 
de atlı olarak Kornelyanın bulun 
ğu evin kapısında durdular. 

Kadı Halil kapıyı vurdu: 
- Söyleyin o Yenedik güzeline. 

men gidiyoruz. Aşağı insin· 
Kornelyaya gardiyanlık eden B 

kadını içeri girdi ve genç kıza 
her Yerdi. Rum kadınının tercüın 
lığile ,.e Kadı Halille şöyle konuş 
lar: 

- Beni nereye götüreceksiniz.? 
- Orası sana ne lazım? Esir 

rına götürüyoruz işte ... Satıla 
Burada kısır tavuk gibi semird 
yeter artık-

za ,·a Ih yavrucuk semirseydi 
Genç kız sarardı. Dudakları d 

redi. Bir şeyler söyliyecek oldu. 
kat söyliyemedi. Sık sık nefes al 
başladı \'e en sonraı 

- Ben gitmek i"•~-; ....... _ nı 

miyeceğim ... 
Diye bağırdı. 
Kadı Halil bu sözlere hem gill 

hem de kızdı : 
- Yediği naneye bak şunun- GI 

miyecekmi ! .. · Ulan, kendini paşa 
zı, saray bilmem nesi mi sandın? 
tun şunu da bağlayın ata-

Le,·en tlerden biri hemen genç 
yakaladı. Rum kadının getirdiği 
yücek bir atkıyı da başına atara~ 
tın üstüne sımsıkı bağladılar· 

~..., .. ~ ................... ~----
- Ben Kara Hasam görmek ' 

tiyorum. O mu gönderiyor beni ... 
nu görmeli)im. Onunla konuşm• 
yım. Ondan sonra isterseniz öldil 

Kadı Halil kızmıştı. 
Leventler onu atın üstünde tu 

için güçlük çekiyorlardı. Küçük 
,·an bir türlü yola koyulamıyord 

Genç kız çılgın gibi bağmyord 
- Kara Hasan· .. Kara Hasan

redesin, Mademki beni böyle yapa 
tın. neden kurtardını. Ah .. onu 
defa görmeliyim! •• Görmeliyim oll 

Kadı Halil genç kıza kırbaçla 
m: •, için elini kaldırdı. 

Köy halkı, kapılardan çıkarak 
lara hakıyordu. 

Bu sırada sokağın köşesindeıt 
ses duyuldu: 

- Bırak kırbacı.·. Bırak .. Sana 
lüyorum, Halil! .. 

Bu, Kara Hasanın sesi idi. 
Halil kırbacı indirdi \"'e geriye 

tı. 

nt ümkün olamıyacaktı. Her halde be·-·.-d•a•p•e•k_..g..,.ü.çt•ü•. 
1111
C.'e•h ... im•d·e-be•ş.-.p

1111

a .. ra~,_ 
nim Almanyadan hareketim pek mü - maksızın yabancı bir memlekete 1' 
nasip olacaktı. Yalnız Fransa ya mı, tavsiye ile nasıl gidilebilirdi? G 
yoksa Çekoslovakyaya mı gideyim di· Almanyada şurada burada iki 
ye tereddüt ediyordum. yakın mark yani bin lira kadar 

Bir gün yine Berlinde iken Bertin cağım vardı, fakat bu paraları tfl 
Türk klübü reisi Jzmirli Bay Abidi- lamak güç, harice götürmek ise > 
ni ziyaret ettim. Mesele); hu zata da manyanın şiddetli döviz kanuni 
anlatarak planımı söyledim, fikrini 
sordum: göre mümkün de değildi. f 

Huduttan çıkanlar pek sıkı -- Daha iyisi, dedi bir defa da mem· • 
lekete git· Fransada n Çekoslovak • ayene ediliyorlard; biııaenaleY t' 
yada bir sene dolaşıp ne yapacak • paraları beraber almak bilh~ 
sın? Belki memlekette bir baltaya sap nim için pek tehlikeli idi. Onull 
olursun. Senin gihf adamlara orada paralarımı açıktan ,.e hükOmetiP 
ihtiyaç var. Git gör, akrabalarını zi· d ·ı ı k ··t·· -" at saa esı e a ma ve go urm~ e .,. 
yaret et. Sen yirmi sekiz senedir ora· & v 
da bulunmadın! ru bir hareketti· Fakat hükoıne 

- Yirmi üç sene, dedim. Ben Bal • san başına ha~ice gidenlere ya1ıalj 
kan harbine iştirak ettim! markhk - beş lira - müsaade 

- Biliyorum, fakat üç ay kısa bir yordu. Acaba bana daha fazla 
zaman! almağa müsaade edecek miydi? ~ 

Bu zatla biraz daha hasbihal ede· Vakit kaybetmiyerek doğrucB ' 
rek ayrıldım. istikbal hakkında he • kumet bankasına, Reichsbanka ıf 
nüz kat'i bir plan yapmamıştım, fa • 
kat her halde Almanyadan hareketi raca&t ettim. Beni buadan ~ ,J 
kat'iyyen kararlaştırdım. Yalnız iş • Nen• l\önigstr'de dö~iz taksılll 
l~riml burada yoluna koymak ve ala- len \'e \'erilen şubesine gönder 
caklanmı toplamak Jstiyordum· Bu ( Arkaaı , 
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Kamalist Türkiye 
Asyanın batıya ilk bağlantısı da olabilir 
Avrupanın Asyaya,_ son bağlantısı da •. --===-------------=----::----

Türkiye Bugünkü Güreşler Entransijan gazetesi Türkiye 
için yazdığı reportajı bitirmiş, 
dünkü sayısında şimdiye kadar 
çıkan yazılannın "Yeni doğu, Ye
ni dünya,, başlığı ile bir sonucu
nu (neticesini) yapmıştır. Bunu ö
nemli gördüğümüz için dilimize 
Çeviriyoruz: 

1918 den 1922 yılına kadar, 
biz Fransızlar, Türkiye hakkın:la 
dört yıl hayal ve bilmemezlik için
de kaldrk. Fakat tonra birdenbi
re yeni durumu, bunun anlamını 
düıiinüıünü, geç kalmakla bera · 
her, gene herkesten önce kavra • 
hııt ve bir harekette bulunmuı ol· 
duk. Fransa, Ankara anlatmasını 
İmzalamakla Türklere ilk eli u • 
Zatan devlet oldu. 

Böylece doıtlarımız ve düı • 
inanlarımız bizim yalnız Türkiye
Ye değil, bütün doğuya karıı barıt 
hareketlerinde bulunduğumuzu 
öğren:liltt. 

Lakin sonra bu hareket kıta 
bir z.:unan sürdü. Maddi ve mane· 
\'İ karları elimizden kaçırdık. Bu
eün Almanların, daha az da olu, 
halyanların ve Rusların tuttukları 
nıevki:len ıikayet etmekle bir ıey 
kazanamayız. Düıünmeli idik ki, 
aramızdaki çok eski Türk dostlu
ğu hiçbir zaman eksilmemifti. 
Fakat bu duygulardan ziyade 
batka amiller vardı: ilk zaman • 
larda Türk lirasının bir kararda 
durmaması, esassız vergiler üze
rine yapılan belirsiz bir bütçe bi· 
zim diplomatlarımıza Türk cu · 

ınurluğunun ödeme kabiliyeti 
1-kkında füpheler vermitti. Bel • 
ki •uçları yoktu. Li.kin it adamı o
lan Almanlarla ltalyanların bat • 
ka türlü dütünmekte ve inanmak· 
ta ha.kh oldukları meydana çıktı 
Sovyet politikası c!a orada az çok 
kcn l=re göre bir hesap buldu. 

O zamantlanberi durum ç:>k 
deiitti. Bugün Türkiyenin finansı 
en ıağlnm olanıdır. Her ıeye rağ· 
hle11 Türkiye bütçesini tabii bir 
IUrette yapıyor ve hiç ırluntıya 
Rİrtneden genit bir ekonomil ve 
•csyal bir plan arkaıından gidi • 
Yor. Fakat bizim münasebetleri • 
hlizi tayin eden ve etmit bulunan 
bunlar değildir. Onların da bizim 
İçin bilmem dütmüt hangi haçlı 
Politikasından, kapitülasyonlar · 
dan kalma "tabii olmryan ka • 
zanç,, alacağımız fikri vardır. ln
Rilizlerin sömürge ıiyasaıı dün · 
l'anın bu köıesinde artık tamami
le bitmiıtir. Eğer biz, birkaç F ran· 
zısın yahut birkaç eski Fransız 
kuırıPtlnyasımn menfaati içiı. 
Fra.nsanın menfaatlerini feda e • 
decek olursak bir gün yerimizi de 
baıkalarına bırakmıı olacağız. 
. Bizim için gerek olan ıey, ge · 

çıkmeden, birlik menfaatlere uya
~k bir yeni ıiyasa takip etmek ve 
b~u me,ru mübadeleye, daimi 
-/~ . İyi niyete dayandırmaktır 

8~r.kıye ı,.ttan baıa değitJDittir. 
•zım rolümüz, yeni rejime uya • 

taJc, inaanJık iıiı.e birlikte çalıı • 
rnaJctan batka bir dütüncemiz ol • 
;nadan, iki eıit (müsavi) gibi ça • 
ııkan, vazifesine ve doğruluğa 
~dcı •ıkıya bağlı olan bu memle • 
bete Yardım etmektir. Türkiye 

8~darı böyle doğunun pifdarıdır. 
( •z orada çal11mak için özgür 
•erbeat) bir alan bulabiliriz. 
• BUJidan l>ir asır 8nce La.martin 

lllQ lr-..L_ .. 
-,-,vuıu doju meselesi patla· 

mııtı. Bugün Kamil Atatürk ile 
bu mesele bütün değerini almıı o
luyor. Türkiyenin erkinliğini (iı • 
tiklilini) sağlamak için utkulu 
(muzaffer) General her fedakar· 
::~ı yaptı. Ulu11everlik, Türkiye • 
de tam anlamını ve tam gururunu 
buldu. Bu öyle bir durum ki, biz o· 
nu tamamiyle ölçemeyiz. 

Valmi harbinde bir aktam Göte 
"Burada ve bugün dünya tarihi i· 
çin yeni bir devir bqlıyor,, demit· 
ti. Anadolunun göbeğinde olan 
Sakarya harbi alqamı bu sözleri 
kimse tekrarlamadı, bununla be • 
raber sonuç bakımından bu da i • 
kincisi oldu. Atatürk bu sözleri 
tekrar etmesini seviyor: 

"Biz Sakarya harbini çamur i
çinde, aç, susuz, çıplak ayaklarla, 
yaşasın ulus sesleriyle kazandık ,, 

Yeni doğu itte böylece taliini, 
kuvvetini ve istiklbalini eline al · 
dı. Eıki batı dünyasına kartı yeni 
bir doğu dünyası dikiliyordu. Ye· 
ni bir medeniyet baılıyordu. 

1922 de lngilizlerin lstanbul • 
dan çıkmaıı Avrupa tarihinde 
baılıca bir gündür. 

Türk tanının ( Şaf akı • 
nın) parlamaıı yalnız lngiltere • 
nin değil, az çok emperyalizmin 
arkaıı ııra ıiden Avrupanın da 
ıönmeıidir. Açık ıebeplerini an · 
lamadan kaybolan ıoylar gibi 
ıoıyetelerinde tekilleri kaybolu • 
yor. Böyle itler, insanların ira · 
desinden daha kuvvetli olan tali · 
in güdüıü (sevki) ile oluyor. 

Avrupa ile Aaya arasında en 
geri kalmıt olan Osmanlı lmpara· 
torlufu yıkıldı. Fakat Türkiye cu· 
murluğu, bugün tera bir tekilde 
ve batka bir hızla iki kıt'a araıın· 
da bir birleıtipne çizgisi oalbilir. 

Kamaliat Türkiye ayni zaman· 
da Asyanın batıya kartı ilk bağlan
tısı yahut Avrupanm Asyaya kar
tı ıon bağlantısı olabilir. Bu bizim 
ona kartı alacağımız duruma bağ· 
lıdır. iki kıt'anm sınırında yapı · 
lacak olan bu deneç (tecrübe) ya
kından takibe değer. 

Türkiyede nasıl kar9ılandığımı 
söylemedim. Şimdi açık söyliye • 
yim: ilk emniyebizliklerden bat· 
ka, bu karıılanıt pek iyi ve pek 
doıtça oldu. Bizi ıevdikleri inkar 
edilemez. Hiç olmazsa pek hara • 
retli taraftarlarımız vardır. Yazık 
ki, Fransa doıtluklarını ve girgin· 
liğini ıürdüremiyor. 

1914 Temmuzunda, Oımanlı 
imparatorluğunu yöneten (idare 
eden) üçlerden biri olan Cemal • 
paıa Parise gelmiı, bizimle ittifak 
etmek istenıİfti. Biz onu nezaket
le reddedince Berline döndü. Bu
gün de durum ona benziyor. Bu
nun kar1111nda biz ne yapaca • 
ğız? 

Zonguldak'ın büyüklüğü 
Zonguldak evelce bir köy ha

linde iken gittikçe büyümüt ve sı
ruiyle kaymakamlık, mutasarrıf
lık olmut ve cümhuriyet de~ rinde 
de vilayete çevrilmiıtir. Burada 
çıkan kömür madenleri sayesinde 
gittikçe nüfuıu artınıt ve bugün ı 
(314,800) kitiye ulaımııtır !. 

Yalnız Zengoldakta (10.000) 
nüfuı vardır. Bunların bir kısmı 
yer altında, diierleri de yer üs • 
tiınde yqamaktadırlar. Dört ka • 
zuı ve 13 nahiyesiyle Zonguldak 
buıün en önemli ve en çok vari · 
datlı bir vilayet olmuıtur. 

fuı~oı ~irincilı~leri 
Ilk müsabaka bugün 
Aydın grupunda 

Türkiye futbol birinciliği ırup 
müsabakalarına bugün baılan • 
maktadır. llk müsabaka bugün 

Aydın grupunda yapılacaktır. A • 
dana grupunun müsabakaları 

yarın ve Salı günü, Aydın grupu • 
nun müsabakaları bugün, yarın, 

Sah ve Perıembe günleri, Babke· 
sir grupunun müsabakalan yarın, 

Salı ve Perıembe günleri, Eskite
hir grupunun müsabakaları yarın 
ve Salı günü, Trabzon grupunun 

müsabakaları yarın ve Salı gün • 
)eri yapılacaktır. 

Adana grupu (Çukurova, Di • 
yarbekir, Konya) Aydın grupu: 
(Aydın, Denizli, lzmir, Manisa, 
Muğla, Uıak) Balıkesir grupu: 
(Balıkesir, Bandırma, Bursa, Ça· 
nakkale, lıtanbul). Eskişehir gru· 
pu: (Afyon, Ankara, Eıkiıehir, 

Isparta), Trabzon grupu: (Gire· 
sun, Samsun, Trabzon, Zongul • 
dak) mıntakaları birincilerinden 
mürekkeptir. 

Avusturyalı güreş şampiyonları 
dün şehrimize geldiler 

Avuaturyalı aüret fampiyonla
n dün ,ehrimize seldiler. Yukar
da kendilerini güretçilerimiz ara• 
ımda ıörüyonunuz. A vuıturya 
takımı A vuıturya milli takımıdır. 
Fakat buradaki müsabakalar mil· 
li takım müsabakaları olmıyacağı 
için gelen miıafir takımı doiru • f 
dan doğruya milli takım saymak 
ve böylece tanımak mümkün de-

iildir. 
ilk kartılatma buıün nat ti 

da Ta.kaim ıtadmda ;rapılacaktır. 
F ederaayon güzel bir karar ver • 
mit ve giireıleri herkesin ıörmesi• 
ni temin için fiyatlan 25 ve 50 
kul'llf olarak tesbit etmittir. 

Güret taknnımızın bu cidden 
önemli kartılatmada da mUTaff ak 
olmaımı diliyoruz. 

Bu grupların f&IDpİyonluğunu B ık J • Ç • 
kazanacak takımlar 2 Eylul Pa • a an oyun arı ) JD 
zartesi günü ıehri~izde buluna • 

cak~:d:üaabakalar burada 3, 5, yapılan hazırlıklar 
ve 8 Eylulde yapılacaktrr. 3 Ev • 

ıuıde çektikleri numaralara söre Biletler evvelce sabşa çıkarılacak ayak-
ı - 2 ve 3 • 4 numaralı takımlar, 

5 Eyhilde 2 • 1 ıalibi ile bet nu • ta durmak İÇiD tek adam alınmıyacak 
maralı takım, 8 Eyhll Pazar günü 

de Türkiye p.mpiyonluiu için Altıncı Balkan oyunları için duiu için en küçük bir intizamsız· 
ı - 2 - 5 galibi ile 3 - 4 galibi yapılan hazırlıklar tonuna yaklq· lığa meydan verilmiyecektir. 
kar§ıla§acaklardır. mıt gibidir. Gümrükler Bakanı B. Biletler bittikten ıonra, hatti 

Rana Tarhanın batkanbğı altm • yüz lira bile verse, ayakta dur• 
da, ilbay Muhittin Üstündağ, T. mak için içeri tek bir adam alm • 
1. G. 1. Batkanı Aziz Akyürek, lı· mıyacaktır. Bu cihet kesin olarak 
tanbul Parti batkaru Hilmi Ural kararlaımıftır. 

Bahçekapı ve Eminönü 
tramvay durakları 
Bahçekapıdan tramvaya bi 

nenlerin Eminönünden binmit ad
dolunmaları meseleıi tramvay 

aoayetesi ile uray araıında görütü 
lüyordu. Direktör mezunen Avru
paya gittiğinden bu ıörüıme yan

da kalmı9tır. Bay Kindorf Avru
padan geldiğinden bu mesele ya-
kında yeniden görütülerek halkm 
lehine olarak halledilecektir. z" 
ten sosyete de urayın dütünceıini 
evvelce tasvip etmit bulunuyorr 
du. Bu ıef er it kesin bir mahiyet 
alacaktır. 

Nüfus sayımı 
Nüfuı yazımı hazırlıklarıneı 

önemle devam ediliyor. Bakırköy, 

Adalar kazalarının isim cetvelle
rinin hazırlanması bitmiıtir. Be-

yoğlu kazasında da Takaim v~ 
Hasköy !lahiyeleri defterleri b~ı 
gün bitecektir. 

Evkaf bar.kası 
Evkaf genel direktörü dün d~ 

Evkaf idaresine gelerek çalıım!l 
ama devam etmiıtir. Dünkü çalış
mada yeni açılacak evkaf banka 
~ının bu ayın sonuna katlar bit~: il
miı· bulunmasına karar verilmit· 
tir. Diğer taraftan evkafda yap•· 
lacak tasfiye üzerinde ayrıca İn· 
celeme!er yapılmaktadır. Genel 
direktör ıakmda Ankaraya gide:
cektir. 

ve Atletizm federasyonu batkanı Yapılan yeni kotu piıti çok ıü
Burhan Felekten müteıekkil olan zel ve istenilen eli.ıtikiyette ol • 
komite, organizasyona ait bütün muıtur. 7,5 metre geniıliğinde o • 
teferrüatı incelemiı ve hazırla • lan bu piıtte 1,25 metrelik altı 
mıttır. 

Kadıköyündeki Fenerbahçe 
ıtadmda yapılan yapılar da bit • 
mek üzeredir. Kapalı tribünü kar
tıdaki açık tribüne bağlıyan yeni 
tribünün de bitmesiyle, stadda do
kuz bin kitinin rahatça oturacağı 

yer elde edilmit olacaktır. Bot 
kalan dördüncü dıla bin ki9ilik sı· 

ra konacağı için, Balkan oyunlan
nı oturdukları yerden takip ede .. 
cek olanların sayısı on bine çık • 
maktadır. 

Yük.tek komite, halkın bu o • 
yunları görmesini faydalı bul · 
makla beraber, fazla izdihamın 
intizamsızlığa ve organizaıyonun 
bozulmaıına sebep olacağı göz c;. 
nünde bulundurmuı ve f U kararı 
vermiıtir: 

On Eyhilden bqhyarak bilet • 
ler utııa çıkarılacaktır. Açık tri· 
bünler için 50 ve kapalı tribün i
çin de 100 kuruıluk biletler satı· 
lacaktır. Bu biletler Balkan oyun· 
larının yapıldığı üç gün için ta • 
mamen muteber olacak ve halk 
bu suretle büyük bir kolaylık gö-

recektir. Açık ve kapalı tribün • 
lerdeki bütün yerler numaralı ol· 

kuluvar vardır. Virajlar çok mun• 
tazamdır. Ve arsıulusal nizama 
uyğundur. 

Atlamalar ve atmalar için ay
rı ayrı yerler yapılmııtır. Şeref 
tribününün önünde, kazanan mil
letlerin bayrağını çekmek üzere 
üç direk ve neticelerin ilin için de 
plakalar hazırlanmııtır. 

Buıünkü tekliyle F enerbahçe 
ıtadı, yüzümüzü ağartacak bir 
manzara göstermektedir. Stad. 14 
EylUlden ıonra herkeıe kapana • 
-:aktır. ' 

21, 22 ve 29 EylUI tarihlerinde 
yapılacak olan Balkan oyunların
dan evvel, 14 Eylulde baılamak 
üzere bir Balkan haftaıı hazırlan• 
mııtır. 

Tamamen eğlence ile doldunıl· 
muı olan bir program mucibince, 
bütün Balkan O niversitelerinden 
gelen heyetler konıerler verecek· 
ler, milli danslar yapacaklardır. 
Gerek Balkan haftaıı münaıebe • 
tiyle, gerek Balkan güre, birinci • 

liği ve Balkan oyunları ilgiıiyle 
tehrimize çok miktarda ıeyyah 
geleecği anlatılmaktadır. Daha 
§İmdiden büyük otellerde birçok 
yerler angaje edilmi,tir. 
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Musolini zecri tedbirler 
savaş demektir, demiş! 

Makdonalt: Biz durumumuzu soğukkanlılıkla tayin ettik. Hay haspa hay! Nişanlandın ha? 
Ne yapılmak Jizımgeldiğine dair açık fikrimiz var, diyor. Hem seni kurtaranla 1 

Paris, 2a <A.A·) - Gazeteler, İngi
liz kabf.nesinin gösterdiği itidali ve 
dün komulduğu gibi durumu bütün 

bütün karıştırmak başka bir şeye ya
ramıyacak olan kararlar verilmemiş 
olmasını derin blr in.~irahla kaydet -
mektedirler. 

Ma tin diyor ki: 
" Bil kararda, büyi!k bir akli selim 

Ue alınmış bir durum bulunduğunu 
görmek gerektir. latikbal, hôlô teh
ditkar ise de şimdiye kadar yekJliğe • 
rlne karııt bulunan tezlerin uzlaş -
tınlması ihtimali de açık bulunmak -
i.adır. Bir sonuca varmak için kuv -
vetU idekle ve iyi niyetle hareket 
şartile Cenevre toplantUJuıdan önce 
bir anlaşma zemini bulmak ihtimali 
de ııardır .,, 

J ournal şunları yazıyor: 

"Heyecanlı kararlar bekleyenler, 
umu8'aya (hay.al inkisarına) uğradı -
lar. lngiliz hükumeti üyeleri "Albi -
yon'un ananevi düsturu olan itidal 
prensipine bayrı (sadık) kaldılar· 

Sillih ihracatı üzerine konulmuş 
olan ambargonun kaldırılmaması, 

Londrada, Musiliniye karşı gizli fi -
kirler beslendiği hakkındaki ilıtimal
leri ortadan kaldırmakta ve - eğer 
hdlti mümkilnse - bunun barıçıl bir 
çözge bulunmasını kolaylaştıracağı 
umiılmaktadır. 

Echo de Paris de diyor ki: 

''lngiliz politikası, şimdi kabil o -
lan en iyi şartlar İlairesinde ve Fran
sa ile sıkı blr surette iş beraberliği 
yaparak krizi, barışçıl bir düzenle or
tadan kaldırmak amacındadır. 

HARP 3 AYDAN EVVEL BAŞ.. 
,_'f,,h ..LD; MAZ 
Paris, 23 (A.A.) - Gazetelerin 

sandığına göref Bay Hoare ve Edene 
eylule kadar ekonomik asrğ1arın çar
prşrnası ihtimalini bertaraf edecek bir 
uzlaşma alanı bu1maları için yetke 
verilmiştir. 

Gene sanıldığına göre, İngiliz ka
bi.n,;si, zecri tedbirler meselesini de -
rinden derine incelemiştir. 

lngiliz hava kuvvetleri başku -
mandam mareşal Sir Edvard Alling
ton'un, Doving şehrindeki toplantıda 
uzun uzadıya dinlenmiş olması da 
kayda değer· 

lngiliz hilkflmeti, fransamn kara -
da ve denizde sUel yardımı olmak •. 
sızın zecrl tedbirleri tatbik etmenin 
çok zor olacağını hesap etmiştir. 

Her halde IngiJterenin uzlaşma e
ğinliği ve Fransa ile iş beraberliği 

arzusu kaydedilmektedir. 
Diplomatlar, ne bahasına olursa 

oJs~n vakit kazanmak istemektedir • 
ler. 

Cene-v,.e tüzüğüne göre~ İtalya, du
rum hakl ~ndaki raporun U1uslar sos

.yetesi konseyine verildiği günden baş
lryarak 3 ay tamam olmadıkça harbe 
başlıyamaz. Böyle olmazsa, konsey, 
paktın 15 ve 16 neı maddeleri htiküm
JeriM göre, zecri tedbirlerin tatbiki • 
ni derpiş etmekle mükeUeftir. 

Gazeteler, kabineden karar albıa -
ğa 1 üzum kalmaksızın, başbakanla 

Sil bakam arasında yapılack bir da
nışmadan sonra, ambargonun kaldı -
rılabileceğini tasrih etmektedirler· 

BLOF DEGILSE MANASIZ! 

Nevyork, 23 (A.A.) - Nevyork He
rald Tribune yazıyor: 

"lngiliz kabinesinin kararı, Ulus -
lar sosyetesine son bir muvaffakıyet 
imk8.nı vermektedir. Fakat maalesef 
böyle bir nwvaffakıyet ihtimali pek 
de büyük değildir. 

Uluslar sosyetesi gayri muktedir 
olursa büyük Britanya belki de yal
nız başına harekete geçektir. Ve bu 
hal lngiltere tarafından yalnız Ak -
denizde değil dünyada hakim bir va
ziyet alınması demek olacaktır·,, 

Nevyork Taymis gazetesi de şu sa· 
tırları yazryor: 

Bay lllusolininin "zecri tedbirler 
• savaı demek-tir,. y_olunda u~urduğu 

balon, eğer müthiş bir blöf değilse, 

manasız bir §eydi.r. Eğer bir blöf ise, 
bu blöf lngiltereyi siya.sa.sından çe -
virebilccek kuvvette değildir.,, 

ITALYA lLE DiPLOMATiK GO -
RÜŞMELER SüRECEK 

Loı\dra, 23 (A.A.) - Reuter ajan
sının tahminine göre, kabine toplan
tısında Bay Eden, Paristeki üçler 
konferansı görüşmeleri hakkında taf
silatlı bir rapor vermiştir. 

Hatırlardadır ki, Paris toplantı • 
sından soma Bay Eden, büyük Bri -
tanya hükumetinin 4 eylulde yapıla -
cak olan Uluslar sosyetesi konseyi • 
nin toplantısına kadar, Fransa hükQ· 
nıetile daimi bir temas muhafaza e -
deceğini ve iki hükftmetin İtalya hü
kfimetile diplomatik vasıtalarla an -
laşmazlığa barışçıl bir çözge bulmak 
i~in gcfrUşmelere devam edeceklerini 
bildirmişti-

1\levcut intibaa göre, bu kararlar 
tasvip edilmiştir. ve İtalya hükQme
tile diplomatik vasıtalarla görüşme • 
ler yapılması hakkındaki karar, tem
muzda İtalya ve Habeşistana silah ih
racına müsaade edilmemesi hakkında 
verilen kararda bir değişiklik yap · 
mayacaktrr. 

Reuter ajansıf kabinece verilen ka
rann, silah ihracı yasağı hakkındaki 
enırin 4 eylôle kadar mer'iyeti muha
faza edileceğine de13.let etmediğini 

öğrenmektedir. 

Mesele, d'•amlı bir şekilde tetkik 
edilmiştir ve tetkikata devam oluna· 
caktır· 

Reuterin sandığma göre, Büyük 
Britanya hükumetinin bir çok fırsat
larda bildirildiği gibi, Uluslar sos -
yot.c. .. i. .., .. pa.J..~ lca.r;tıo.ınd.ak,_ duru -

mun.u değiştirmesi için hiç bir sebep 
yoktur. 

Kabine başka bir toplantı günü 
tesbit etmemiştir. 

Bu sırada bazı bakanlar, herhangi 
bir karar verilmesi gerektiği takdir -
de derhal bir toplantı yapılabilmesi 
için Londra,da veya Londradan uzak 
olmayan bir yerde toplanacaklardır· 

MAKDONALDfN SÖZLERi 

Londra, 23 (A.A.) - Kabine toP: 
lantısı 16,30 da bitmiştir. Uluslar sos 
yetesi konseyinin toplantısından önce 
başka bir toplantı düşünülmemiştir. 

Toplantınm sonunda Bay M.ac Do
nald, şunları söylemiştir: 

" Biz, durumumuzu sakinane, soğuk 
kanlılıkla ve müsterihane tayin ettik 
ve ne yapılması gerek olduğu hak · 
kında şimdi açık bir fikre sahibiz.,, 

Bay Baldvin, dün akşam tekraı· 

Eksleben'e gitmiştir. Öteki bakanlar 
da tekrar yazhk evlerine gidecek -
)erdir. 

HABEŞlSTANA BOYUNA YENi 
KUVVETLER GlDlYOR 

Londra, 23 (A.A.) - Times gaze -
tesinln İskenderiyeden öğrendiğine 

göre, Italyanlar, asker seYkine devam 
etmektedirler. 3.500 subay ve asker 
yüklü iki gemi, Sü,·eyş kanalını geç
miş1erdir· Daima yeni kuvvetlerin 
geçmesi beklenmektedir. 

Bir çok amele, kendilerine teklif 
edilen dolgun gündeliklerden ötürü, 
İtalya hizmetinde çaiışmağr kabul et
mektedirler. 

Napo1i, 23 (A.A.) - Mitaglia uçak 
gemisi, bir çok bombardıman ve ke -
şif uça.ğr filolarını alarak Musavva -
ya doğru yola çıkmıştır. 

Napoli, 23 (A·A.) - Madda Verace 
''e Gala vapurları piyade kuvvetleri-
1e, yük hayvanları ve harp gereçi yük 
Jü olarak Musavva'ya hareket etmiş
lerdir. 

BAKANLARIN İSTİŞARESİ 
Londra, 23 <A.A.) - Bay Makdo

nald, bugün bakanların istişaresine 

başkanlık etmiştir. 
Bay Hoare, Eden ve Nevil Çember

layn, Bay Makdonald tarafından is • 
ti§areıe 53ğırılan bakanlar arasında 

idi Bu bakanların Bay Makdonaldln 
hreketinden sonra Londrada kalacak
ları sanılmaktadır· 
AMERİKA FlKRlNİ SOYLEMEK 

İSTEMIYOR 
Vaşington, 23 (A.A.) - Amerika

nın şimdi yapılan görüşmelerle doğ
rudan doğruya ilgili olmadığını söy. 
liyen dış bakanlığı, londradaki Ame
rika maslahatgüzarı tarafmJlan gön -
derileıı rapor hakkındaki düşünce -
lerini söylemek istememjştir. 
AMERmA ELÇİSl lNG1L1Z KABl-
NESI KARARLARINI BİLlDRDI 
Vaşington, 23 (A.A.) - Londrada

ki Amerika büyük elçiliği, Italyan -
Ha.beş anlaşmazlrğına dair İngiliz ka
binesi tarafından verilen kararlar 
hakkındaki raporunu telgrafla dış 
bakanlığma bildirmiştir· 

ZECRi TEDBiRLER HARP 
DEMEKTIRl 

Roma, 23 (A.A.) - Journale d'I -
talla diyor ki: "Zecri tedbirler, harp 
demektir.,, 

BELÇlKADA ENDiŞELER 
Brüksel, 23 (A.A.) - Libre Beljik 

gazetesi, büyük devletler arasında bir 
dağılma ihtimalini m.evzuu bahsede -
rek7 bu ihtimalin Lokarno paktında -
ki inançları zayıflatacağı endişesini 
izhar etmektedir. 

BALDVIN GİTTi 
Londra, 23 (A·A.) - Bay Baldvln, 

Eksleben'e dönmek üzere Londradan 
ayrılmıştır. 

INGILTERE SUVEYŞ KANALINI 
KAPATACAK 1\11? 

Londra, 23 (A.A.) - Uluslar sos
yetesi paktınıa riayet ettirmek hu -
susunda kabine tarafından verilen 
karar, muhtemel zeçri tedbirlerinjp
tidai bir surette tetkik edfiClfğ'lnT tah-
min ettirmektedir. 

Maden ihracatı üzerine ambargo 
konulması ve Süveyş kanalının kapa
tılması hususlarının da tetkik edildi
ğini tahmin etmek kabfülir. Kabine 
toplantısının, Sir Samuel Hoare ta · 
rafından 1 Ağustosta avam kamara -
smda söylenen sözleri teyit ettiği 
sanılmaktadır. Sir Hoare, o söyle -
vinde bilhassa şunJarı söylemişti: 

" Biz Uluslar sosyetesi paktı kar
şısındaki soravlarımızı (mes'uliyetle -
rimizi) tamamen büiyoruz ve onları 
yerine getirmele azmettik·,, 
ADIS.4BABADA INGlLIZ ELÇiLi -
CiNE GÖNDERiLEN ASKERLER 

Londra, 23 (A.A.) - Reuter ajan -
sr, Adisababadaki İngiliz elçiliğinin 
muhafazasına memur kuvvetleri tak
viye için gönderilen kıta1arm Bombay 
yolile Habeşistana hareket ettiklerini 
bildirmektedir. 
UZLAŞMA KOMiSYONU BİR İT AL
YAN BlNBAŞISINI DlNLIYECEK 

Roma, 23 (A.A.) - İtalyan - Ha
beş hadiseleri esnasında Ualual'deki 
İtalyan postasına kumanda eden bin
başı Cimmoruta Berne gitmiştir. O -
rada bu hadiseyi kotarmak için seçil
miş olan :raı·n · <> komisyonu tarafın -
dan dinlenecektir· 

FRANSIZLARA MALÜMAT 
VERiLDİ 

Londra, 2.3 CA.A.) - Fransa hüku
metine, İgiliz kabinesinin dün yaptı • 
ğı top1ar.tıdan, diplomatik vasıtalar -
la malCımat verilmiştir. 

ltalya hükumetinin de İngiliz hü-ı 
kumeti tarafından bu toplantıdan 
haberdar edildiği hakkındaki söylen
tiler- hiç bir esasa dayanmamakta -
dır. 

İngiliz hükumeti İtalya htiküme -
tine hususi herhangi bir tebliğde bu
lunmak niyetinde değildir. 

İngiliz elçisi vasrtasile Habeş hü-

1 

kiımeti ile damt bir temas muhafaza 
edilmekte'dir. 

MISIRLILAR VE HABEŞLİLER 
Mısırda Prens Ömer Tosunun baş

kanlığı altında "Hal)eşe yardım,, ce· 
miyetinln teşe.'lı:külü Habeşistanda çok 
iyi karşr1anmış, Habeş imparatoru 
prens Tosuna ı;önderdiği bir telgraf
ta Mısırlılara hararetle teşekkür et
mi~tir· 

Nezir, kadının yüzüne dikkatle 
baktı, gülümsiyerek sordu: 

- Hangi Binnazı ıoruyoraun? 
- Hani oğlum, sizlere ömür 

bir doktor Süleyman Şefik Bey 
vardı da öldürmüşlerdi. Onun bir 
yavrucağı Binnaz var, işte o; onu 
soruyorum. Çok hasta idi, 'Verem 
diyorlardı. Kör olasıca Cevat, onu 
bir haıtaneye vermiş amma, nere
ye vermİf bilmiyorum. Bütün has
taneleri arıyorum. Belki bulurum 
diye buraya geldim. 

- Sen onun, nesisin? 
- Sorma, evladım! Kucağım-

- Sorma., kızını., ıonna ! Ge.o 
çinme belası; bekar ça.maşırı yı· 
kıyorum. 

- Ne, bu yaşta mı? 
- Ne yapayım, kızım 7 Bir 

yardım edenim yok ki ... Ne iıe b~ 
ni bırak, o Cevat denilen herif se• 
ni buraya mı getirdi? 

- Hayır, beni öyle bir yere 
verdi ki az zamanda hakkımdan 
geleceklerdi. Bereket versin ka· 
çıp buraya geldim. işte bu dok· 
tor beni mezardan çıkardı; yeni 
hayat verdi. 

- Ya o herif ne oldu? da büyüttüm. Kendi kızım gibi 
severim. Allah göstermesin, fena - Kim, Cevat mı? 
bir haber alacağım diye yüreğim - O, ya! Kaç defa aradım da 
ağzıma gelecek. bulamadım. Evden çıkmış, bil· 

_ Peki biraz otur, bakalım; mem hangi cehenneme gitmiş? 
burada da bir Binnaz var, belki - Bulgaristana gitti amma, 

. d. b d ' -ı- ı 1 aradığın odur. Bir baktıralım. Ka· şım ı ura a. · 
dının rengi değiıti. - Nerede? 

- Neyi bıraktıracaksın? Beni - Hapisanede ! 
yolla da görüşeyim. Yoksa, çok - Ovli olsun. 
ağır hasta mı? Vah, evladım, vah - Babamın emli.kjni liaraç 
yavrum!... ( mezat etmi,, şimdi yakalandı. 

Kadın ağlıyordu. Doktor gUle- Ya haberin var mı, Hanife Mol· 
rek dedi ki: la? · 

- Hayır, öyle değil; yanlış an• - Neden kızım? 1 - ~-,..,. ı 
hyorsun. Allaha emanet, bir te'J· - Babamı öldüreni de tuttu-
ciği yok. Merak etme, şimdi gelir, lar. 
görürsün. . -. N?? Ttutular mı? Kim imif 

- Allah gençliğini bağışlasın] · bu dınsız? , 
Doktor zile baatı. Bir kağıdm - Bir Bulgar! -.-~..,Elf'! 

üzerine bir kaç söz yazarak, ge- - Bulgar mı? Ne zoru varmıt 
len hemşire ile gönderdi. Bir iki ta kimseye fenalığı dokunmıyan, 
dakika sonra Binnaz gelmiıti, melek gibi bir adama kıymış?· 
doğru, doktorun maaasına gide- Aasmlar kafiri t 
rek kadını görmedi. - Asacaklar! Amma bütün 

- N • .li..-?~ l&' ıy~ ·~'"' -ele+ fwwwoaa, .;~ 1..a dı;ılı.tor 
muş? 'v 1 • Hanife Molla, bir yanında <>-

Doktor elile ihtiyarı gösterCli. turan doktorun omuzunu okşaya .. 
Binnaz bakınca tamdı. rak dua ediyordu. Binnaz, Nezi• 

_ Aaa ... Hanife Molla!.. re bir İ!arette bulundu ve muva· 
Diye bağırarak dadısının. ~oy- fak"!1 ~evabım alarak dadısına 

nuna sarıldı Kadın bir an ıçındc dedı J.u: 
hiç bir şey anlamamış, fakat boy· - Hanife Mollacığmı, artık 
nuna sarılan kolların aradığı kı- bizi yalnız bırakmazsın değil 
za ait olduğunu anlamıştı. O d· mi? 
sarıldı. Ana, kız gibi biribirini - Seni bulduktan sonra hıra· 
seven bu 'iki kalbin heyecam Nezi· kır mıyım? işten vakit buldukr~ 
ri de müteessir etti. Yanlarına gelirim; merak etme! 
geldi; Binnazın kolları arasından - Yok öyle değil; artık bura· 
çıkan kadına dedi ki: dan gitmiyeceksin; Doktor öyle 

- Nası1, Binnazı gördün mü? )ıtiyor. · 1:!11 
Onu böyle bulacağını umuyor - Aaa, olur mu yavrum? Bu" 
muydun? raıı hastane, öteki doktorlar ne 

- Ömrün çok olsun, doktor derler? 
Bey. - Kimse bir şey demez, bura"' 
yanına oturan Binnazın ıaçla· ya yalnız doktor karışır; hasta· 

rmı okşayarak devam etti: ne onun malı .•. 
- Yavrum, ne kadar üzüldüm. Ha, dur; elinde çamaşır, filan 

O, boyu yerlere gelesi herif, seni var mı? 
verem döşeklerine yatırdı. Has· _ Hayır, yok; yarm gidip a" 
tane hastane dolaşarak aradıkça lacağım. 
ne haber alacağım diye korkuyor· - Öyle ise tamam! Seni bJ· 
dum. Hamdolsun rabbime, seni rakmam, buradan bir yere gide
bana dünya R"Özile, bir kere daha mezsin. Öyle değil mi doktor? 
gösterdi. Hem de nasıl? sülün _ Şüphesiz. Binnaz ne derse 
gibi; tüv, tüv ! Bin bir kere ma· o olur. Biz bile onun sözünden 
şallah ! dışan çıkmayız. 

Binnaz gülerek cevap verdi: _ Hay ömrünüz çok olsun, 
- Hanife Mollacığım, bu dok· evlatlarım. Hiç olmazsa bırakıd 

toru görüyor musun? işte beni gidip pılımı pırtımı toplryaymı. 
ölümden kurtardı; o olm"'.saydı, Binnaz kabul etmedi: 
şimdiye kadar kemiklerim bile _ Hayır, hayır bugün _olmaz! 
kalmazdı. Artık burası senin evin! Yarın 

- Allah razı olsun, ne muradı gönderirim; pılını, pırtını fukars" 
varsa versin. ya verirsin. Bundan sonra lazıtıı 

Doktor söze karıştı: olanları burada bulacaksın. Bu .. 
- Verdi, verdi. Bana dünyada raaı senin evin. Gene bana ııı•

değeri bulunmaz bir hediye bağış sal söyliyecekain, değil mi, benin' 
ladı. Bak parmağıma, 8'ihnazın şeker dadıcığnn. 
eline de bak. Diyerek ihtiyarın yanaklaruı -

Hanife Molla Binnazm omuzu- dan öptü. 
nu okşayarak: 

- Hay haspa hay! Nişanlan
dın ha? Hem seni ku~·taranla ! 
Allah mübarek etsin, yıldız barı
şıklığı versin. ln§allah mürüvve
tini de görürüm. 

Binnaz merakla sordu: 
- Hanife Mollacığım, 9imdiye 

kadar nerede idin, ne >:apıyor· 
dun?, ' 

-44-
HER iSiN SONUNDA BiR 

HESAP GUNO VARDIR 
Binnazın hastaneye geldiği güt' 

denberi üç ay geçmişli. Bu ı:a· 
man içinde, Nezir, kendi yon.ıed 
işlerinden başka neler yapııııf" 
tı? . ._ -

f Arkası var) 



Her gün bir ediple ... 

Eskilerden 
,... • • 

şaırımız: 

en büyük 
Laedri 

I - Genç cıuharrirlerden 
eri b ~ . ? 

eıenıyorsunuz . 

. -Gençten maksat tabii en gen
cı olacak.. Ben en gençlerden bir 
ıaınanlar (yedi meş'ale,1 ciler 

~lttdı, onları seve seve okurdum. 
nlardan önceki gençlere ~e:ince 

Sa.dr· E · h•kA ı temın ı aye, tasv,r ve 
~Ötiişlerine bayılırdım. Bir de en 

'0rıradan çıkma Kadircao var, 
n, da ileride yamanlaşacağıı ben· 
ıı:ror. 

d. - En büyük romancımız kim
ıt? 

.. - Büyüğünü, ortancasm·.. kü· 
çug~,.. ·· k J F . b .ınu pe an amam... ak:ıt en 
eakiden Eylülü ile rahmetli ~auf a 
llleftundum ve Eylülü okuduğum 

l~alllanlar henüz büyük üıtad Ha
l\ z· . t ıyayı nedense okuyar11amış-
ıın. Sonraları çıldırasiye Hüse-

)'in Rahmiye tutuldum; daha son
ı· " a. ı akup Kadri gönlümün baş 
't.ı· . k . 
4 
-ıınne çı mıştı. En sonra l..ıiz1m 
kagündüzde mola verdim Ya

t\" . 

d' ' 1:r.\l\ anlayacağınız en h:.iyük 
"}'' 

h 
... ırı, Yüksek deyin, iyi dey.n, ya-
Ut b . ence en sevilen roman-:ı de-

~n, bu, Hüseyin Rahmi, Y akup 

d 
adrj \'e Akagündüzün halitası· 
it! 

d - Bugünkü edebiyatımızda bir 
'1 .. ebi rneldep teşekkülü tf!mayü
li a-·· 

c:.Otüyor musunuz? 

h" - Gündelik çalışmadan böyle 
kır! tern~yülü koUamağa vcıktim 
ti~ ?ılıyor ki. .. Tabii bu da lazrm. 
"'litl'' un birinde bu da olacaktır. 

t' - Bizde kuvvetli kadın muha.r
lt y r . 

e ışını yor, buna ne de:r~iniz? 

,.... - Vaktile Nigar Osman ham
"lln •• l . 
tıı Şıır er1 o zamanki Nig~r ha-
~·lllın kendi yolunda giden ken-

h~ erkek arkadaş!arrnınkinden 
·Ç de a - d -·ıd· S l:ıt-.ı şagı egı ı. onra.uı çı-

ı-. ·:ar da bir dereceye kaıin ge· 
~•e . • 
teı·0:Vıe olsalar gerek... Y (.mil ere 
aı ır:ce ben Hlide Edibi kısmet 
b 'UJ> da hiç okuyamadım. Suad 
...... erviştn gündelik gazet~lerde 
··ı~3!lı ı 
ıı1 b. ua arda çıkan reportajların u .. 
eıı ı~ın ilk emektarlarından 
~n b . . 

~·· enım reportaJlarımd '" çok 
li:ıe) Y l . . 

teti .. er erı vardı. Hahde Nus-
ken~·Şıırlerini de o yolda yüdıyen 
}q,1 

1 erkek meslekdas ve akran-
ının ·· , . • 

tıi d h şu~~erıle bir tutarım ... Be-
t\e8· a. a zıyade Şükufe Nihalin 
Onlt Yazıları okşar ve ilgiler. 

Un ·· .. 'ba.11 goruş, duyu' ve anlatışları 
<:anı" daha olgunca dolgunca, 

ıea " d . e oyurucu gehr. 
-td h' isin e ıyatta muvaffak olmak 

ne Yapmalı? 

bi;; ~a.zetelerde, mecmualarda 
deai 

0 ..ı _dostlar bulup tenki•l per-
. 8.cıtasında b d. 

•ıni teldi oyunan ken ı-
-.. k Dl ettirip alkışlatmab ! 
_ k e.ç Y&§ındaaınız? _ k::~ dört buçuk! 

KÜÇÜK BiR iZAH 

Şair Faruk Nafizden, bir gün 
evvel çıkan anket cevabına dair 
şu izahı aldık: 

"Aruz ve heceye dair sordu
ğunuz mailere verdiğim cevap 
aruza dönmek mahiyetinde de
ğildir. Ancak aruzun iılenmıf ol
duğu ıJe hecenin henüz işlenmeğe 
başlamıf olduğu için ham bulun
duğunu •öylemi§tim. Bence i.te
yen aruzu, isteyen heceyi !steyen 
serbest vezni kullanabilir. Fakat 
aruzu 1.."Ullanırken Akif, heceyi 
kullanırken Orhan Seyli, serbest 
vezini kullanırken Nazım Hikmet 
olmalı. Şiirin ~ırrı budur.,, 

U sküdar ikinci sulh hukuk mah -
kemesinden: 

Üsküdarda Altuni zade mahallesi· 
nin Tophaneli oğlunda mektep kar • 
şrsından 107 sayılı evde oturmakta o· 
lan ve akıl hastalığına müptela bu · 
lunan 1292 doğumlu Dramalı Şahin 
oğlu tbrahime krzkardeşi Kudret Üs· 
küdar ikinci sulh hukuk mahkeme -
since 12-8-93!1 tarihinde vasi tayin 
edilmiş olduğundan bu hususta iti -
raZT olanların 10 gün zarCmda mah • 

• ı933Ttır!c Bor.l ı·ı.72 ~:lcktrllı 
11 25,70 rramvu 

• _ lU 26.a7 ' Rıhtım 
lstllırlıı Dıhllt 1 94 12 • Anadolu 

•trını istlkrııı 9!\.- ı Anadolu ıı 
1928 A ,\1 ıo, Anadolu ıı ı 

Sıvu-T nurıım 96.~ • \1ümcssl1 A 

32. -

-.-
31,70 

44 -
~5 70 
45,iO 

1,40 

4fı -

Istanbul MiHi Enı:lak Müdürlüğünden: 
Cins-: ve mevkii l 

1 
Muhammen 

Bedeli 
Lira 

1500 

2200 

1000 

125 
Kurut 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yeri.er hizalarındaki fiyatlar üze.' 
rinden paraları peşin ve nakit verilmelC tartile ve açık arttırma U!uli 
ile satılacaktır. lstekHlerin 4-9- 935 Çarşamba günü saat on dörtte 
yüzde 7,5 pey akçelerile müracaatları. (M.) ( 4905) 

maya çıkarıJmıştır. 



:o-::b~ A:::::s::d~Ur~JU~§U~ll~ln~la~r.~~,~B~ eyoğlu mıntakası Varidat tahakku~ 
Değeri Pey parası · d 1 d 
Lira K. Lira K. mü Ür üniin en : 
333 35 · 25 00 Büyük Çar,ıda Kuyumcularda ~ 

678 00 50 85 

424 44 32 00 

120 00 9 00 

300 00 22 so 

218 00 16 35 

Ağa sokağında 44-No. 1ı dükka. 
nın 5/12 ~ayı. 

Kumkapıda Yanmıı Kürkçüba
fI Süleymanağa camii enkazile 
154, 50 metre murabbaındaki ar 
sa11. 

Üsküdarda lhıaniye civarındı, 
Koc.ade.de mahallesinde Tabutçu
lar içinde 141-metre murabba· 
mda Kızlar ağası mescidi arsaa!. 

Osküdarda Ahçıbafı mahalle
sinde Mektep sokağında 22---No .• 
lı ve 2760-metre murabbalnd<! 
Mahmutpaşa mektebi arsası. 

Kınahadada Çınar &okağınd" 
12-aayıh ve 32---metre murab
baındaki bir bap ah,ap evin hu. 
tünü. 

Eyüpde Otakçılarda 280-met. 
re Ahmet Çelebi bin Hamza mes
cidi imam Meşruta hanesi ve ar · 
sası. 

Yukarıda yazılı özelgeler 15 gün ara ile açık arttırmaya çıka 
rılmı§tır. Ostermesi 9-9-935 Pazartesi günü saat on beşde ko· 
misyonda yapılacaktır. IstekliJe. rin yüzde yedi buçuk pey akçele· 
rile mahlulat kalemine müracaat. ları. (5029) 

Askeri fabrikalar U. müdürlüğünden; 
30 ton Bor yağı 
20 ton yirmi numara lı yağ 
1 O ,, yirmi be§ numa raİı yağ 
20 ., otuz beş numaralı yağ 
6 ,, yirmi altı numu ralı yağ 
10 ,, Kırk altı numa rah yağ 

Talimin edilen bedeli "45840,, lira olan yukarıda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme askeri fabrikalar Umum müdürlüğü satmalma ko 
misyonunca 16/Eylül/ 935 tarihin de Pazartesi günü saat 15 de kapa
lı zarf ile ihale edilecektir. Şartname "2,, lin "30,, kuru§ mukabilin· 
de komisyondan verilir. Talip!erin muvakkat teminat olan "3438, 
lirayı havi teklif mektuplarını mezkUr günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 num.ıralı kanunun 2. ve 3 
maddelerit~deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona mü:-aca ·~ _ 
atları. ( 4972) 

1 Oeuıeı ~emirvoıınrı ue limanınrı rnıeınıe l mum i~oresı ilinlnrı 
20770 lıra muhammen bedeJli ve yerli ma.· (310000) tane Dev· 

let tipi GalvP.nize tirfon 5. Eylul 1935 Perşembe günü saat 15,30 
da Ankarado. idare binasında kapalı zarf usu!ı) le satın alınacaktır. 

Bu iıe p;:rmek istiyenlerin 1557 lira 75 ku•ıı§luk muvakkat te· 
ıninat ile kanunun tayin ettiği vesi katarı, kanunun 4 üncü maddesi 
ınucibince işe girmeğe kanuni manileri bulunır.adığma dair beyan. 
name ve teklıflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğint 
·ermeleri lazımdır. 

Bu İ§e ait ıartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire. 
ainden, Haydarpa9!lda Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak· 
tadır. ' ( 4903) 

Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6 - 9 
1935 Cuma eünü saat 15,30 da kapalı zarf usu~ü ile Ankarada idare 
binMmda salın alınacaktır. 

Bu İ§e girmek istiyenlerin 643,50 liralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite f.İrmeğe manii ~anuni 

bulunmadığına dair beyanname ye tekliflerle ayni gün saat 1 :. 30 a 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Su işe ait !artnameler 
Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada Mal· 
zeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır ( 49.04) 

(stanbul üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversite kadrosunddki eçak doçentlikler aşağıya yaı.ılmı~tır 

Bunlara, müsabaka imt;hanl.u•·ı da kazananlar, alınacakt•r. lmti 
han birinci teşrinin 18 in~· Cuma günü yapılacaktır. lsteklih•rin \'l'I. 

şının 40 kı a§kın olmaması Fakij)!eveya yüksek mektep mezunu h ı:· 
lunmaları, Batı yüksek kültür dillerinden birini bu dilde ilmi tetl<fü 
~pacak ve yazacak surette İY' bii meleri lazımdır. 

isteyenlerin Üniversit~ Rektvc lüğüne müracaatları. ( 48 il) 
Açık doçentlikler, 
Tıp fakültesi; 

1 - "Mikrobiyoloji !algmlrır bilgisi ve parazitoloji,, 
2 - "İç hastalıkları,, 
3 - "Kadın hastalıkları ve doğum,, 
Edebiyat Fakültesi: 
1 - "1Jk zamanlar tai.hi,, 
2 - ''Türk dili tarihi,, 
Fen Fakültesi: 
1 - ''Riyaziyat,, 
2 - "Şimi-Fizik,, 
Hqkuk Fakültesi: 
1 - "Amme Hukuku,, · 

Adları ve İ§leri aıağıda yazılı 

kazanç vergisi mükellefleri men • 
sup oldukları maliye ıubelerine 

vennit oldukları 931, 932, 933, 

934 takvim yıllarına ait kazanç 

beyannameleri hesap mütehassıs· 

!arınca defterleriyle karşılaıtırıl • 

B.No. 
59 

93 

99 

98 

31 

104 

179 

95 

123 

159 

161 

ismi 
Hakkı 

Mehmet Emin 

Rober Fleri 

Antuan Kınnızyan 

K. Kavafyan 
• 

Mr. P. E. King Levi Hek 
ve §eriki 

Sami Blum 

Gavriel liavrielidi 

Mehmet Zeki 

Jozef Bilyon 

lımail Hakkı 

Cemil 

De Pena.s Weiaaberı 

mak için gösterdikleri ticaretgah 
adreslerinde aranılınıt iseler de 
bulunamadıklarından defterlerini 
getirmek için kendilerine tebliğat 
yapmak kabil olamamııtır. Hu • 
kuk usul muhakemeleri kanunu • 
nun 86 ıncı maddesi delaletiyle 

desi mucibince on bef gün içiıı 
Galatada gümrük karıısında ~ 
davendigar han hesap müteh~ 
lan bürosuna defter ve vesike1• 

rını getirmedikleri takdirde ~ 
zançlarının re' esen takdir edÜ' 

kazanç kanununun 45 inci mad • cekleri ilan olunur. {So' 
Galatasaray 938 zabdh 

işi Ticaret yeri 
Şen Türk birahanesi Tepe başı No. 25/ 27 

Majestik lokanta ve Asmalı Mescit Metru· 
birahanesi tiyet cad. 1 . 5 
Kırtasiye mağazası lst. cad. No. 297 

Fotoğrafçı Kurtulll! Tepeüstü 
Hazaryan apartıman 
No.49 

Taksim 9:-S'I zabıtlı 
Marangozhane ve in • 
patlar 
Kollektif ıirketi Ame
rikan ıarajı 

Galatasaray 931 
Tüccar terzi 

Alemdağ cad. 121 

Küçük Pangaltı Şehit 
Muhtar bey caddeıi 
19/21 

zabıtlı 
lst. Cad. No. 288 

Galatasaray 932 zabıtlı 
Gözlükçü latiklal caddesi No. 

390/ 1 
Santral sineması müs· Aınnalmıeıcit Suriye 
teciri pasajı dahilinde 

Kulekapı 933 zabıtlı 
Komisyoncu 

Sigortacı 

Avukat 

A:-apcamii Asrlan han 
kat: 2. 
Voyvuda inayet han 
No.16 
Adalet han 21 

G. Nazlı han 3 üncü 
kat No. 1·2 

Kulckapı 934 zabıtlı 

Oturduğu yeT 
Kasımpafa Zincirli 
kuyu cad. No. 
Bebek Küçük çiftli) 
No. ıs 
Beyoğlu Parmaklc• 
Hayat apar. 9 
T om Tom caddeıi 
No. 285 

Ayni yer 

Ayaspaıa Bosfoı > 
partıman No. 5 

Y uıcı So. Boton ıJ 

Gedikpa'8 PiJivJi 
No.9 
Beıiktat Serene · 
Yokuşu No. 19 e• 

Tom Tom M. Faik 
ta apart. No. 2 
Gedikpaıa T atlıku 
sokak No. 6 
Beyoğlu ParmakkaP 
No. 25 
Lüleci Hendek ArJf 
bey han 114 

2 

4 

Pagnakko Coseppe Röp • ,. G. Voyvoda caddesi 
-----Mıncrva han 'IU 

84 

7 

18 

20 

44 

15 

124 

229 

250 

2 

3 

6 

49 

97 

TOeent.-.n 

Pagnakko Coseppe 
Röpresantan 

J~utfive 

Otomobil Levazımı 

ltalyan Limited Şirketi 

Mehmet Aziz 

Emilya Marobito 

E. de Angeliı ve Y. 
lstatatoı 
Y. Lederer 

Edvardo De Angeliı 
J. Stathates 

Geerg Lederer 

Edvard De Angelis ve 
Y. Statatos 

ömer Liitfi 

Ahmet oğlu Zaim 

Rahmi 

Bekir 

Andon Kostantinidiı i 

Artemisya 

Taksim 931 zabıtlı 
Kabile Kabaiaf Ömer Avni 

M. Beytülmalcı sokak 
No.36 

Limited Şir. Taksim Cümhurivet 
meydanı No. 9 

Taksim 932 zabıtlı 
Taksim 

Tophane 931 zabıtlı 
Fabrika Kabataş Tramvay 

cad. 179 
"Herk,, Verınut f abri- Mumhane caddesi 127 
kası 

Tophane 932 zabıtlı 
Komisyoncu G. Bayazıt M. Nomiro 

han No. 10 
Komisyoncu Kutu han No. 5 

Tophane 933 zabıtlı 
G. Mumhane Nomiko 
han No. 19 

Kutu han Nn, ~ 

Tophane 934 zabıtlı 
Mumhane Nomiko 
han No. 10 

TarJabaşı 931 zabıtn 
:omiıyoncu Tarlabafı caddesi No. 

190. 
Kulekapı 932 zablfh 

Hancı ve kahveci G. Mahmudiye cad. 

Kahveci 

Kahveci 

Tütüncü 

Berber 

No. 179 
Şah Kulu M. Erkam . 
harp S. 13 
G. Mahmudiye cad. 
No. 177 

G. Mumhane cad. Es
ki Lütt Han No. 4 

Şah Kulu cad. kebir 
467 numara 

Ayni yerd~ 

Cihangir Özoğlu tO 
kak 24 No. 

Ayaıpqa hmail rJ 
taf abey Apart. 
T arlabft!ı Hari 1ıaıı 
158/ 5 

Beyoğlu Firuzağa V 
va So. No. 2 

Edvardo De Angel 
Kalyoncu Kulluk () 
desi 117 No. 
J. Stathates: Firuı' 
Olivo So. PapadoP~ 
han No. 2 
Kalamıt Fener cad· 
5 No. 

Edvardo Do Ani' 
Kalyoncu Kulluk 
desi 117 
Y. Statatos: FirıJı', 
Oliva Papadoplo 
partıman No. 2 

Fırın sokak No. 21 

G. Arapcamii doı 
sokak No. 16 , 
Divanyolu Firu~ı 
M. Çelebi S. 10 ~~ 
Çe§me meydanı ~ 
Mescit Eflatun •0 • 

12 
Beyoğlu Burıa S~, 
T evfikbey apart· 
2/ 3 . tC 
Beyoilu Tiınaıu 
kak No. 2 

(Devamı 11 nciJe) 



Yüz ton Petrol 1 lstanbul Belediyesi ilanları 

Yüz ton Benzin 
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

Litre Kilo Adet beher kilosunun 
muhammen fiah 

l\f U\ııkkat 
teminat 

sut 2000 12 ıs Lira 

. Tahmin edilen bedeli (58000) lira olan yukarda miktan ve cin. 
~ Yazdı malzeme Askeri Fabrikaf ar Umum Müdürlüğü Sabnalma 

1 °nıiayonunca 10 - Eylul - 935 tarihinde Salı günü saat 15 de kapa.. 

1 ~ Zllrf ile ihale edilecektir. Şartname (iki) lira (90) kurut mukabi
l~nde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4150) 
ırayı havi teklif mektuplarını me'Z kOr günde ıaat 14 e kadar komis
~ona Vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2. ve 3 
I a.ddelerindeki vesaikle mezkilr g ün ve saatte komisyona müracaat
&rı. (4895) 

...___~--------------------------------------------------------
Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 

2 ton F erro krom 
1 ,, F erro vanadyum 

50 ,, Elektrol:t tutya 
ı,s ,, Nikel 
3 ,, Aleminyum 

500 ,, Hamatit 
15 ,, F erro mangan 

. Tahmin edilen bedeli (1420 00) lira olan yukarda miktarı ve :naj Yazılı 'malzeme Askeri Fahri kalar Umum Müdürlüğü Satmal -
il a. Komisyonunca 10. 1. Teırin - 935 tarihindP. Perşembe günün sa· 
~ l6 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname (Yedi) lira (10) 
tt ru, mukabilinde Komisyondanverilir. Taliplerin muvakkat temi-1;t olan (8350) lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 
~ e kadar komisyona vermeleri v e kendilerinin de 2490 numl\ralı 
tlı~nuııun 2. ve 3. maddelerindeki vesaiki~ mezkur gün ve saatte ko-

18YOna müracaatları. ( 4897) 

5000 metre mikabı çam tahtası 
Askeri f'abrikalar U. Müdürlüğünden: 

. Tahmı.ı edilen bedeli (115000) lira olau yukarda miktarı ve 
tınsi yazılı malzeme Askeri Fahri kalar Umum Müdürlüğü Satıual
~&. Komisyonunca 12 - Eylul • 935 tarihinde Per§embe günü saat 15 
tlıe k~aJı zarf ile ihale edilece!d;r, Şartname (Sekiz) lira (75) kuruş 
(lllkabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olar. 
, OOOQ) lirayı havi teklif mektup tarını mezkilr günde saat 14 e ita· :ar komisyona vermeleri ve kend1 lerinin de 2490 numaralı kanunuı.I 
~.~e 3. maddeleri9deki vesailde mezkur gün ve saatte komisyona 
llracaatları. · ( 4896) 

Sade yaf 
Zeytin yağı 

Kesme şeker 
Horoı fasulyesi 
Nohut 
Mercimek 
Soğan 

Şehriye 
lnce tuz 
Makarna 
Soda 
Adapazarı patates 
Salça 
Hoşaflık Uzum 
Kayısı 

Beyaz peynir 
Yeşil sabun 
Beyaz ,, 
Tosya pirinci 
PiskUnt 

Yumurta 

Limon 
Sakız kabağı 

Taze bezelye 
Pirasa 
Patlıcan 
Domates 
Taze fasulye 
Ispanak 
Semiz otu 

Ekmek 

u .,yun eti 

Taze üzüm 
Elma 
Armut 
\·işne 

Çi1ek 
Portakal 
Kiraz .., 
ifa n ·- Ye kupuz 

Edirnekapı sıhhat merkezi için bir 
sene i~inde lüzumu olan ,.e yukarıda 
mikdan, beher kilosunun muhammen 
fiab ve muvakkat teminatı ynzıh bu
lunan 41 çeşit yiyecek sekiz parçaya 

1 mi işi Ticaret yeri Oturduğu yer 
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50. 
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40 

3100 

900 
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10( 
80 
60 
80 
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2000 

.... 300 
1 o 
1 o 

o 
\ 600 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

400 
o 

300 

ayrılarak ayrı ayn açık eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi levazım mü 
dürlüğünde görülür. Eksiltmeye gir 
mek için de 2490 No. lı arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika \'O 

15 li 100 X 70 boyunda ö 

.. 

80 
38 

81 
15 
14 
14 
6 

25 
4,5 

25 
7,5 
7 
u · 
23 
:41) 

:n 
18 
26 
26 
so 
2 

2,50 
5 
5 
& 
8 
8 

15 
'lı 

t 5 

10,~ 

50 

20 
20 
15 
20 
50 
8 

20 
15 

10 

16,50 

3 

26 

M 

.. 
,,ı 

1 

ıı l 

14,so ui;l 

hlzarnlrında gö tcri1en muvakkat te· 
minat makhuz veya mektubile bera • 
her 10-9·93j ah günü sant 15 de daimi 
(!ncümcndc bul un malıdır· ( B) (5051) 

paket mukavva 

Ömer Hilmi ve Hidayet 

146 Ali Şinasi 

Kom. Sigorta G. Nazlı han kat: 1 
No. 3 

Şişli Hanımefendi ıo· 
kak No. 38 Haıat ıo • 
kak No. 6 

15 " ,, 
20 " ,, 
25 ,, ,, 

,, ,, 30 ,, ,, 
,, ,, 75 ,, ,, 
,, ,, 10 ,, ,, 

16() 
Vahit Necat 

li2 Andrik Andonyan 

ıs6 Nurf ay at Zeki 

251 
Kiryako Haci Todo 

114 Nazmiye 

22 
Zarmayır Hamamciyan 

37 
Omer Nazım 

'13 
Salih Kemal 

l Nazif 

Jak oilu Yasef ve ıeriki 

so Nnzif 

Jak oğlu Yaıef ve şeriki 

8 Ahmet 

5 
Halil 

18 
lama il 

22 
Ahın et 

25 
Abdurrahman oğlu 

27 Melnnet 
larnai} 

Komisyoncu 

İnşaat müteahhidi 

Komisyoncu 

Dişçi 

G. Nazlı han kat: 3 
No. 5 
Kalafatyeri Şehit 
Muhtar paşa 73/ 1 
G. Perşembe pazar 
Arslan han 5,, 
Tekke cad. 472 

Mukris Della Yüksekkaldırım No. 
34. 

Kamerhatun 933 zabıtl 
Kasap Tiyatro So. No. 50 

Feriköy 932 zabıth 
Mühendis T eşvikiye Silahhane 

Narmanlı han No. 2 
Ferikö1 9&ı zabıtla 

Fabrika Şişli Afitap S. 24 

Türk Atlas ipek men· Gazi Halaskar cad. 
ıucat fabrikası Harbiye mektebi kar· 

şısmda No. 35 
Feriköı 9l3 zabdh 

Mimar F eriköy Ayaspaşa 
caddesi 29/ 1 Aparlı • 
man Daire 5 

Boyacıllık KomandH Bomonti Bulgar çarşı· 
Şir. sı 3/ S Fırın sokak U· 

Mimar 

Boyacılık Komandit 
Şir. 

murca içinde 
F eriköv Ayaspafa 
Cad. 29/ I Aparhman 
Daire 5 
8omonti Bulgar çarşı· 
sı 3 15 Fırın sokak U • 
murca içinde 

Kasımpaşa 932 zabıth 
Seyyar inşaat ve ta - Kasımpaşa Yahya 

mirat müteahhidi caddesi No. 7 
Kasımpaşa 933 zabıth 

Kahveci K. P. Sıra berberler 
No. 55 

Makarna müteahhidi Gazi Hasan Paşa Ha
vuzlar içinde 

Yol müteahhidi Yahya Kahya Neva 
sokak 36 
Kasımpaşa Bayram 
sokağında 2 No. ev 
Tersane içinde Bahri
ye fırını 

Beyoğlu Sürp Agop 
Akaretler No. 17 
Eskişehirde Kurtuluş 
cad. 140 No. 
Beyoğlu Feridiye Ca.l· 
yuk So. No. 93 
Kızıltoprak Dr. Zeki 
Bey evi , 
Sinanköy Altamğa ao· 
)(ak 12 No.h ev 

Beyoğlu Topçeker ıo • 
kağmda 15 No.lı ev. 

Ayni yerde 

Ayni yerde Gramata· 
polo a:'arhman No. 3 
Kabataf Setüıtü No. 
34 

Ayni yerde 

Osmanbey Halaıkir 
Gazi cad. 185 

Ayni yerde 

Osmanbev H~laskar 
Gazi Cad. 185 

Kahyada Sipahi Fırın 

K. P. Yenicami Zin -
dan arkası Emin Ces . 
me So. 23 
Ayni yerde 

30 " ,, ,, ,, 2 ,, 
" 40 ,, ,, 

" 
,, 1 3 ,, ,, 

60 " ,, ,, 
" 3 ,, ,, 

Belediye matbaasına lüzumu olan yukarıda miktarı yazılı muka;. 

va açık ektiltmeye konuımut ve ·hale gününde verilen fiyat layık 
hadde gör'ilmediğinden ekıiltme 2-9---935 gününe uzatılmıttır. 

Bunların hP.psine 640 lira fiyat tahmin edilmi§tİr. Şartnamesi teva. 

zım müdürlüğünde görülür. Eksilt meye girmek isteyenler de 2490 

N. lı arttırma ve eksiltme kanunun da yazılı vesika ve 48 liralık mu
vakkat teminat makbuz veya mektubu ile beraber 2-9-935 pazar
tesi günü &aat 15 de Daimi :=:ncümende bulunmalıdır. (B.) (5052) 

İtfaiyeye şoför ve efrat ahn.tcaktır. Şoför mektebi şehadetna. 
mesini haiz olan şoförler terdh edilir. 

Nefer kayıd edileceklerden ili< mektepte okuduklurna dair vesi
ka aranır. 

Şoförler 60 lira ücretle kayıd edilir. Bilahare gayret ve iktidl\ı.:a.. 
rı görülenlere 65-70 liraya kadar ücret verilir. 

Efrat 40 lira ücretle kayıd edilir. Bilahare gayret ve iktidarlan 
görülenlere terfi ettirilerek 53 lirt ya kadar ücret ve:-ilir. 

latekli Qİanlar ltf aiye müdüriyetinde mevcut dühul talimatna· 
mesini okuyup ona göre müracat't edebilirler. (8.) (5053) 

Satılmak üzere mezat işle:i m ·; dürlüğü eşya şubesine Onmk tara· 

f ından getirilip 1189 ve 1190 mezat numaralarına kaydettirdiği bi' 

dolap ile yazıhaneye isteklisi çıİ< mamıştır. İlıin günlemecinden baş

lıyarak on beş rün içinde sahibi gelip mallarını kaldırmadığı talc. 

dirde açık arttırma ile aatılacal< trr (R) (5054) 

Senelik muhammen kirası 24 lira olan f opkapıda Sulukulerl~ 
Kaie burcu 936 senesi Mayısı s.:> nuna kadar kiraya verilmek üzere 

açık arttırmaya konulmuttur. Şart namesini l~vazım müdürlüğünde 
görülür. Arttırmaya girmek is~eye•ı ler de 180 kuruşluk muva~k~t te
minnt makbuz veya mektubu ile beraber 9-9- 935 Salı gunu sat\t 
15 de Daimi Encümende bulunm.ılıdır. (8.) (5056) 

8 o ü HI i ~ i lise ı e r i O i re u ö r ü i ü n ~en: 
Lisemizin bUtUnleme ve engel sınaçları 2 EylUI pazartesi 

yerinde Kebapçı Şerif gUnU bafllyacaktır. ProAramlar mektepten öğrenileblllr. 

Kalamış Tevfik Amir
bey köşkü 

SATILŞK HANE getiren :l katlı ahşap aparhman mak-

Homotl bahçesi sıra ında ve cad • tuan 3 hin liraya satılıktu. Birinci kn· 

desinde 65 numaralı n 45 lira aylık ta müracaat. (11. K·) 



ABONE ŞARTLARI: 
Y:allık 8 ayhll 8~ ~)Jk 

MemleJııeUmbde 71SO '20 2315 110 
Yabancı yerlere 1315-0 723 400 ııso 

Posta birliğine S 
1800 950 l500 180 

girmlyeı:ı yerlere 1 
Tllrkiyeııln her poeta merkezlnde KUKUNa abone yazılır . 

... - . 

20 - ilkteşrin - 1935 Pazar günü 
memleketin her ·tarafında 

genel nüfus sayımı yapılacaktır 
Başvekalet istatistik umum müdürlüğünden : 
1 - Nüfus sayımına esas olmak üzere BcJedjyelerce bütün binalara numara l<onulmaktadır. 
2 - Numarasız binalarda oturanlar Hükumete haber verme le mecburdurlar. Oturduğu bina numa

rasız oldu~ halde haber vermiyenlerle bu numaraları bo.ıan ve silen ve kaldıranlar için para cezası 

vardn. 

,Z _____ ~re$~1 D.~\. • .r, 
ti 
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I 

( 

YAZ/ VE YONETIM YERi: 

latan.bul, Ankara caddesi, ( V AKIT yurduJ 

i ldare: 24870 
feleton l Yazı 1.§lert: 24879 

r- ·Telgraf adreııf: KURUN IatanbuJ 

Posta kutUIU No. ce 

.. 
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J 
\ Kumbara sahiplerine her sene 
~ dağıttığı ikramiyeleri 10.000 
\ liradan 20.000 liraya çıkaran 
f iş Bankasının 

l ikişer bin lira mükif atlı 
f kur' alarından birincisi 

J 1 Eylôl 935 de 
J .Ankarada çekilecektir 
ı Veni tertip ikişer bin lira miiki\fatlı beş 

---------------------------=--::-====-=~--- i kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tem"" 
Kültür Direktörlüğünden: l muz, Eylt\t ve HirioclkAnun aylarının 

llkmekteplerde talebe kaydına Ey- § ilk giinii çekilecektir. \..ııttııtııttt'-tl•"ıttnıeı-ınallWIHltıı1tttııt1ııııuıııııtt"ııııı1tt"ıınııııııu"11111 ıııııııııııııııııııııııııııııı 111111 ıııııııııııııııı 
lulün birinde başlanacaktır. aırlncı sı-

nıflara bu sene 928 doğumlularla daha 

evvelkl doAumJulardan arla kalanlar ahnycakdır. Ku··ı -
tür direktörü 10 Eyhile kadar buıundukıarı 
yere en yak1n okula, çocuklar1nı kşydettırmelerlnl velllerdan 
rica eder. (5015) 

Nafıa Bakanlığından: 
Aydın hattının O demi' şubesı üzerinde Torbalı 1stasyonu civa. 

rında Petrek deresi yatağından 30,000 metre mik'.1.b dere balastı 

ihzarile hat kenarma nakli ameli yatı Nafıa Bakanlığınca kapalı 
zarf usuli ile eksih.meye konulmut tur. 

Muhammen ihaie bedeli 15,000 liradan ve muvakkat teminatı da 
1125 liradan ibaret bulunan bu in taat ve ameliyatın eKıiltmesi 27-
8-- 935 tarihinde öğleden ııonra saat 16 da Ankarada Nafıa Ba fi · 
kanlığı binasında Uemiryol lntaat Reisliği eksiltme komisyonuncld ~ PA · 
yapılacağından isteklilerin teklif mektuplarile münakasa !artname 

sinde yazılı diğer evrakı 27--8-- 935 tarihinde öğleden sonra saat 
15 e kadar inşaat Reisliğine mak buz mukabilinde teslim etmeleri 
lizımgeldiği ve münakasa §artna mesile mukavele projesi ve ilişik 
!erinden mürekkep bir takım evra kı 75 kurut bedel mukabilinde Ba· · 
kanlık Demiryolları inşaat Reisti ğinden alabilecekleri ilin olunur. 

(2078) (4638) 

Dün ve Yarın 7 ercüme Külliyatı : No. 36 -

Dinlerin Tarihi 
A. Hilmi Omer Budda 

t''iyatr 125 kuruş - TeYzi mahalli"\' AKIT., kütüphanesi Istanbul 

f'1A~~A 
Müsta.hzaral ı 

Hl/Bl/BAT l/NLA/ll 

SıHHAT 
VF: 

KUVVET 

Nafıa Bakanlığından: 
Aydın hattı Ü:J.erinde Bürhanı ye istasyonu civarında Km. 209 

Fezlek deresi yat'lğından 70.000 metre mikab dere balastı ihzar~ 
hat kenarına nakil ameliyatı Nafıa Bakanlığınca kapalı zarf usuli 1 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen ihale bedeli 35.000 liradatı 
muvakkat teminatı da 2625 lira dan ibaret bulunırn bu inşaat ' 
ameliyatın eksiltmesi 27-8-935 tarihinde öğleden sonra saat~ 
de Ankarada Nafo\ Bakanlığı bi nasında Demiryol inşaat Reisi• t 
eksiltme komisyonunda yapılacağından isteklilerin teklif mektıl 
larile münakasa ,!1rtnamesinde ya zıh diğer evrakı 27-8-935 ti 

hinde öğleden sonra saat 14 e kadar İnşaat Reisliğine makbuz ~ 
kabilinde teslim ~tmeleri lazımgel diği ve münakasa. ~artnamesile ı1I 
kavele projesi ve ilişiklerinden mürekkep bir takım evrakı 175 k\J 
bedel mukabilind~ Bakanlık De miryollar inşaat Reisliğinden ,ıı 
bilecekleri ilan o:unur. (2079) ( 4639) 

~ Tesis tarlht: 1888 
= idare merkezi: JS1 ANBUL (Galata) 

Türkiyedeki Şubeleri: 

lstanbul, (Galata-Yeni Cami ) 
lzmir, Mersin 

Yunaoistandaki Şubeleri : 
Selaoik . A tlna . Pire 

Her nevi Banka muamelatı. 
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Salılbl: ASL\l US - \'AKIT matbaası Ncırlyat direktörü: Rofik A.Jımet se 


